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دمهمق
موقعبهشناساییورزشکاران،ةکنندخیرهوچشمگیررشدۀزمیندرثرؤمومهمبسیارعواملازیکی

وثرؤماستعدادیابیهايروشکهدنبیان کرد1آالبینوهان. استورزشیاستعدادهايعلمیو
استفادههاروشاینازکهکشورهاییوکردهایفانوینورزشیهايفعالیتدررا مهمینقش،کارآمد

،اخیرۀدر ده.)1(یابندمیدستموفقیتبهورزشی)میادین(دردیگرکشورهايازبیش،کنندمی
حاضر مدیران، حالجایگاه خاصی را در ورزش پیدا کرده و درها بحث شناخت افراد نخبه و پرورش آن

کارگیري اطالعات نوین سرپرستان، مسئوالن و مربیان ورزش همواره در تالش هستند تا از طریق به
کار اي در موفقیت ورزشکاران دارند شناسایی کرده و بهکنندهعلمی، عناصر مهمی را که نقش تعیین

؛ داردتفاوتورزشیهايرشتهازیکهربراياستعدادکیفیتونوعقهرمانی،ورزشدیدگاهازگیرند. 
هاییورزشسمتبهرامستعدافرادمعین،هايآزمونۀپایبرتاداردتالشاستعدادیابییندافرلذا،

ثابتپژوهشیهاي گزارشبراساس. )2(دارنددر آن راموفقیتشانسبیشترینکهکندراهنمایی
استعدادهايبلکه،پذیردمیتأثیرخانوادهمانندمحیطیعواملازتنهانهورزشی،استعدادکهاستشده
علوم هايپژوهشکارگیري و استفاده از نتایج به. )3(سزایی در آن دارد ش بهقننیزکودکانذاتی

گردیده است و مختلف هاي ورزشی بدنی منجر به بروز تحوالتی در رشتهتربیتۀدر رشتگوناگون
هاي ورزشکاران و افراد مستعد نیز از مورد ویژگیهاي علمی و اطالعات درکسب یافته،خصوصایندر

د. این کنمیآشکاربیشتر نیازها را و ضرورت توجه به بعضی از پیشباشدمیاهمیت خاصی برخوردار 
شناختی باشندی و روانهاي پیکرسنجی، مهارتی، فیزیولوژیکتوانند مربوط به شاخصنیازها میپیش

،دیگرورزشیۀرشتهرمانندکهاستپرطرفدار ورزشیوپرهیجانهايرشتهازیکیفوتسال.)1(
هايمهارتمطلوبوبهینهاجراي.استجسمانی و روانی خاصیهايویژگینیازمندموفقیتبراي

حرکتیزیستفیزیولوژیکی،،)پیکرسنجی(آنتروپومتریکیعواملمانندعواملیتعاملازناشیورزشی،
اجراياوجبهیابیدستجهتفوتسالۀدر رشتورزشکاران.)4(استیکدیگرباشناختیروانو

سرعت، بهبود توان وچابکیتوان،قدرت،استقامت،هماهنگی،سطحبردنباالبهمجبور،ورزشی
از کسب موفقیت ورزشی باید منظوربهو باشندمیکسب و حفظ تناسب اندام وهوازيهوازي و بی

درورزشاین کهحالیدر(فوتسال ۀدر رشتمطالعاتباشند.برخوردارشرایط روحی و روانی مطلوبی 
هایی که به بررسی و ویژه پژوهشبه)کردهپیدابین مردم زیاديمحبوبیتوطرفداراناخیرهايسال

،)خارج از آنچه در سطح کشور و چه (ه در ارتباط با عوامل مذکور بپردازدارزیابی بازیکنان این رشت
. )5(هاي ورزشی اندك و محدود استنسبت به سایر رشته

1. Hun & Alabin
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ۀنخببازیکنانآنتروپومتریکیوفیزیولوژیکیهاي شاخصبدنی،ترکیببررسیبه) 1384(پرنو
قد،: بدنیهايویژگیاز. پرداختشدهگیرياندازههايویژگیاز برخیبینارتباطوایرانفوتسال

ودورران،طولودور: آنتروپومتریکیهايویژگیاز،1شاخص توده بدنوبدنچربیدرصدوزن،
هوازي،بیتوانهوازي،توان:فیزیولوژیکیهايویژگیازوتحتانیاندامطولونشستهقدپا،ساقطول

ها نشان داد که بازیکنان رخ ترکیب بدنی آزمودنینیم.شدگیرياندازهپذیريانعطافوچابکیسرعت،
برخیسنجیرواییپژوهشیدر) 1388(شیرازي).6(مطالعه، داراي قد و وزن متوسط هستندمورد

تیمبازیکناندروینگیتآزمونو2رستسرعتيدو،هوازيبیآزمونمانندفیزیولوژیکیمتغیرهاي
توانبرآوردوتمرینمنظوربه،پژوهشاین هايیافتهبهتوجهبا.دادقرارمطالعهموردرافوتسالملی
دارد فوتسالرشتۀبابیشترمشتركکه ویژگیرستآزمون ازتوانمیفوتسالبازیکنانهوازيبی

3وینگیتآزمونجایگزینطور کامل بهراآنتواننمیموجودهايتفاوتبهتوجهبااما؛کرداستفاده

فیزیولوژیکیهايویژگیازبرخیبررسیبه) 2009(همکارانو4کاستاگناهمچنین، ). 7(کرد
سنیمیانگینباایتالیاییفوتسالاي حرفهبازیکنهشت ،پژوهشایندر. پرداختندفوتسالبازیکنان

یکاي،حرفهصورتبهفوتسالبازيکهدادنشاننتایج.کردندشرکتداوطلبانهصورتبهسال4/22
موسويواعظ).8(دارندنقشآندرغیرهوازيوهوازيسیستمدو هرکهاستشدیدبسیارتمرین

بسکتبال،یورزشۀرشتشش ۀنخبمرداندرروانیهايمهارتهنجاربررسیبهپژوهشیدر) 1380(
خودسنجیۀنامپرسشازپژوهشایندر. پرداخترزمیهايورزشوبوکسکشتی،والیبال،فوتبال،

نقش) 2006(همکارانو6پیرسونهمچنین، .)9شد (استفاده5جنوبیاسترالیايورزشانستیتوي
بررسیموردنوجوانانتیمیهايورزشبراياستعدادیابیدررابالیدگیوفیزیولوژیکیپارامترهاي

فیزیولوژیکیهايشاخص(ژنتیکیعواملاینکهمهمینقشرغمعلیکهگرفتندنتیجهودادندقرار
آیندهورزشیموفقیتدرثیرگذارأتعنصریکنیزمحیطدارد،ورزشکارانموفقیتدر) بالیدگیو

).10(گیردقرارتوجهموردبیشتربایدکهاست
هاي شناختی رشتهروانوحرکتیزیستفیزیولوژیکی،پیکرسنجی،ویژگی و نیازهاي که ییجاآناز

راهنمایی براي بهبود انگیزه و تواندها میگوناگون ورزشی متفاوت بوده و آگاهی نسبت به این ویژگی
.ورزشی فوتسال نیز از این قاعده مسثتنا نیستۀ باشد، رشتـهم در بازیکنان و هم در مربیانـکارایی

1. Body Mass Index (BMI)
2. Running-based Anaerobic Sprint Test (RAST)
3. Wingate
4. Castagna
5. South Australian Sports Institute (SASI Psych)
6. Pearson
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اندکی در هايپژوهشهاي تیم ملی فوتسال ایران، رغم اقبال عمومی و موفقیتکه علیویژه اینبه
این رشته انجام شده است.

هاي ویژگیۀو مقایسسی صدد برردر(در این پژوهش) ت این عوامل، پژوهشگران با توجه به اهمی
ةرددو ایرانی در مرد ۀنخبشناختی بازیکنان فوتسال پیکرسنجی، فیزیولوژیکی، زیست حرکتی و روان

به ،سنیةرددو این ها در و تفاوت آنها تا با شناخت این ویژگیآمدندزرگساالن برسنی جوانان و ب
را طراحی سنیةبراي هر ردمناسب هاي تمرینی برنامهتاد نریزان تمرینی کمک کنطراحان و برنامه

مربیان و کارشناسان بتوانند ،در این رشتهییهاویژگیچنیننقش شدن با مشخصبراین، کنند. عالوه
تدوین راهبردهاي و تسالدر فوتري را براي گزینش ورزشکاران نخبههاي سنجیده و اختصاصیبرنامه

قهرمانی و کسب عناوین برتر در سطوح مختلف اتخاذ نمایند. 

ژوهشپروش
فاکتورهايگیرياندازهطرح،اجرايبرايبوده ويوردمـتوصیفینوعازپژوهشاین روش

هايآزمودنی. گردیده استانجامورزشکارانشناختیروانوحرکتیزیستفیزیولوژیکی،پیکرسنجی،
دو در1393در سال مردانفوتسالملیتیماردويدرکنندهشرکتبازیکنانۀکلیراپژوهشاین
باشدهانجامهايهماهنگیباکهدادندتشکیلنفر) 21(بزرگساالنونفر)23(جوانانسنیةرد

ها،آزمونبرگزاريمحل. گرفتندقرارآزمونمورد،فوتبالملیآکادمیو) فوتسالۀکمیت(فدراسیون
وجوانان(ایرانمردانفوتسالملیتیماردويبرگزاريمحلوزماندر(فوتبالملیآکادمی

مرکزآنمتخصصانتوسطوفوتبالملیآکادمیسنجشمرکزدرهاآزمونتمامی. بود))بزرگساالن
پیکرسنجی،معیارهايشد،ارائه1گرجانوویلیامزتوسطکهمدلیاساسبر.گرفتانجام

فوتسالجملهازورزشیگوناگونهايرشتهنیازموردشناختیروانوحرکتیزیستفیزیولوژیکی،
هاي ویژگیگیرياندازهبرايگوناگونیهايروشوهاآزمونبا توجه به این که . مشخص و تعیین گردید

هاآزمونازکهبودآنبرسعیطرحایندر،استموجودحرکتیزیستوفیزیولوژیکیسنجی،پیکر
).14-11(گردداستفادهاستانداردهايروشو

رويتازمینۀفاصلو قد نشسته (سر)ۀنقطباالترینتازمینکفازبدنعموديطول(حداکثرقد
گیري اندازهسنجقد) با استفاده از استکردهدرازراخودپاهايونشستهزمینرويکهحالیدرفردسر

کفشبدونوسبکلباسبابایدفرد(وزنو)نشستهقدوایستادهقداختالف(تحتانیاندامطولشد.
آید) با استفاده دستهبآنمیانگینوودشگیرياندازهبارچندويوزن،بایستدترازوۀصفحوسطدر
ۀکشالچینبینۀفاصلران (وسطدورمحیطهمچنین، مورد سنجش قرار گرفت.پزشکیترازوياز 

1. Williams & John Gore
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بینۀ(فاصلرانطولاست)،خمیدهدرجه90ةاندازبهزانوکهحالیدرکشککنزدیکۀلبوران
دوراست)، محیطنشستهصندلیرويفردکهحالیدرخمدرجه90زانوزانو،جلويوباسنعقب
زانويکهطوري،نشستهصندلیرويطول ساق پا (فردو)پاساقۀعضلمحلترین(ضخیمپاساق
توسط متر شود)میمحاسبهپاکفوزانوبااليبینۀفاصل،سپسدارد. قراردرجه90ۀزاویدروي

شاخصوبدنیترکیبگرتجزیهدستگاهبا استفاده از نیز بدنچربیدرصدگیري شد.نواري اندازه
.محاسبه گشتمتربهقدمجذوربرکیلوگرمبهوزنتقسیماز طریق بدنیةتود

ثانیه10بابارششرامتر35مسافتبازیکنآزموناین(دررستآزمونبا استفاده از هوازيبیتوان
تکرارهرتوانمتر،35هرازآمدهدستبهزمانبهتوجهبا،سپسوکندمیاجراتکرارهابیناستراحت

دستگاه، هوازيتوانمحاسبۀشد و براي گیرياندازهشود)میمحاسبهمشخصفرمولبهتوجهبا
واماندگی،ۀمرحلبهرسیدنتاتردمیلرويبرکردنکارازپسآزموناین(درتنفسیگازهايۀتجزی

.کار رفتبه)شودمیثبتورزشکارانمصرفیاکسیژنحجمحداکثروریويۀتهویبهمربوطمقادیر
و)استمترسانتیبهفردپرشمیزانگیري(اندازه1سارجنتآزمونبا استفاده از پاانفجاريتوان

ایلیآزمونبا استفاده از چابکیهمچنین، گیري شد.اندازهمتر36يدوآزمونبا استفاده از ،سرعت
کندمیطیبرگشتورفتصورتبهزیادسرعتبامرتبهشش رامتري10مسافت(آزمودنی2نویز
صدموثانیهحسببررکوردزمان. شودمیطیمارپیچصورتبهمانعچهار اليهالبازآنباردو که

3جلوبهخمشآزمونتوسط نیزپذیريانعطافمورد سنجش قرار گرفت.)گرددمیثبتثانیه

کهجاییتاشود ومیخمجلوبهآهستگیبه،دادهقرارمخصوصۀجعبمقابلدرراپاها(آزمودنی
کششمیزان+ 1/38: شودمیمحاسبهروشبدینفردةنمر(کشدمیجلوبهراهادستاستممکن

.ارزیابی شد))فرد
استرالیايورزشانستیتويسنجیخودۀنامپرسشازاستفادهباشناختیروانهايویژگیگیرياندازه

واست هشدساختهجنوبیاسترالیايورزشیانستیتويۀوسیلبهآزموناین. گرفتانجامجنوبی
تمرکز،نفس،بهاعتمادانگیزش،قبیلازروانیةعمدمتغیرهايارتباط بادرورزشکارانشناختتوانایی
در نامهپرسشاینپایاییوروایی. ستاداراراگزینیهدفوذهنیتصویرسازيروانی،حاالتکنترل
).15(شداعالممناسبوردیدگگیرياندازهموسويواعظتوسطایران 

پراکندگیومرکزيهايشاخصتعیینشاملتوصیفیآمارهايروشاز،پژوهشنتایجۀارائمنظوربه
ۀمقایسبرايمستقلتیآزمونشاملاستنباطیآمارهايروشواستفاده شد رخنیمتعیینبراي

1. Sargent
2. Illinois
3. Sit and Reach
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کامپیوتريافزارنرمازاستفادهباآماريعملیاتۀکلی. کار رفتبهسنیةرددو درمیانگین
در نظر گرفته شد.P>05.0به اجرا درآمد و سطح معناداري اکسلو211اس. پی. اس. اس نسخه

نتایج
وجوانانگروهدو درهاآزمودنیپیکرسنجیهايویژگیۀمقایسبررسی و ازآمدهدستبهنتایج

ساقدورمحیطهايشاخصدرجزبهآمده،دستبهنتایجطبق.استشدهارائه1جدولدربزرگساالن
ۀنخببازیکنانپیکرسنجیهايویژگیمیانگینمیانمعناداريتفاوتبدن،چربیدرصدووزنپا،

).1جدول(دشونمیمشاهدهبزرگساالنوجوانانسنیةرددو درکشورفوتسال

در گروه سنی جوانان و بزرگساالنکشورفوتسالۀنخببازیکنانپیکرسنجیهايویژگیۀمقایسـ1جدول
tPانحراف استانداردمیانگینهاویژگی

05/0-23/17464/501/2جوانان)cm(قد 21/17787/3بزرگساالن

70/0-93/9380/638/0جوانان)cm(نشستهقد 52/9423/2بزرگساالن

36/0-62/8853/390/0جوانان)cm(تحتانیاندامطول 60/8956/3بزرگساالن

16/0-62/5376/240/1جوانان)cm(راندورمحیط 98/5462/3بزرگساالن

74/0-53/4370/332/0جوانان)cm(رانطول 89/4360/3بزرگساالن

00/0-65/3887/280/2جوانان)cm(پاساقدورمحیط 75/4095/1بزرگساالن

33/4816/272/047/0جوانان)cm(پاساقطول 76/4706/3بزرگساالن

01/0-33/7160/764/2جوانان)kg(وزن 32/7629/4بزرگساالن

01/0-11/1160/350/2جوانانبدنچربیدرصد 71/1325/3بزرگساالن

06/0-45/2352/189/1جوانان)2kg/m(بدنیةتودشاخص 33/2454/1بزرگساالن

1. SPSS 21



21...حرکتیزیستآنتروپومتریکی،فیزیولوژیکی،هايویژگیرخنیم

دو درهاآزمودنیو فیزیولوژیکی حرکتیزیستهاي ویژگیۀمقایسبررسی وازآمدهدستبهنتایج
میانمعناداريتفاوتآمده،دستبهنتایجطبق.استشدهارائه2جدولدربزرگساالنوجوانانگروه

سنیةرددو در کشورفوتسالۀنخببازیکنانفیزیولوژیکیحرکتی و زیستهايویژگیمیانگین
).2جدول(دوشمینمشاهدهبزرگساالنوجوانان

سنیگروهدرکشورفوتسالۀنخببازیکنانفیزیولوژیکی وزیست حرکتیهايویژگیۀمقایسـ2جدول
بزرگساالنوجوانان

tPانحراف استانداردمیانگینهاویژگی

11/0-04/5220/763/1جوانان)cm(توان انفجاري پا 80/5507/8بزرگساالن

10/537/093/106/0جوانان)s(سرعت 91/424/0بزرگساالن

30/1817/405/129/0جوانان)s(چابکی 34/1752/0بزرگساالن

17/0-69/2788/739/1جوانان)cm(پذیريانعطاف 3177/7بزرگساالن

02/790/047/063/0جوانان)w/kg(هوازيبیتوان 92/648/0بزرگساالن

44/5540/532/119/0جوانان)ml/kg/min(هوازيتوان  82/5263/7بزرگساالن

وجوانانگروهدو درهاآزمودنیشناختیهاي روانویژگیۀمقایسبررسی و ازآمدهدستبهنتایج
هايویژگیمیانگینبینمعناداريتفاوت،هایافتهبرمبناي. استشدهارائه3جدولدربزرگساالن

).3جدول(وجود نداردبزرگساالنوجوانانسنیةرددو درکشورفوتسالۀنخببازیکنانشناختیروان
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بزرگساالنوجوانانسنیگروهدرکشورفوتسالۀنخبشناختی بازیکنانروانهايویژگیۀمقایسـ3جدول
TPانحراف استانداردمیانگینهاویژگی

74/4070/443/066/0جوانانانگیزش 14/4046/4بزرگساالن

39/4102/404/096/0جواناننفسبهاعتماد 33/4173/3بزرگساالن

52/4118/469/049/0جوانانتمرکز 67/4001/4بزرگساالن

39/4152/392/036/0جوانانکنترل حاالت روانی 38/4076/3بزرگساالن

70/4190/372/047/0جوانانتصویرسازي ذهنی 81/4017/4بزرگساالن

78/4033/482/041/0جوانانگزینیهدف 67/3969/4بزرگساالن

گیريبحث و نتیجه
شناختیروانوحرکتیزیستفیزیولوژیکی،آنتروپومتریکی،هايویژگیمورددرتوصیفیاطالعات
فوتبال و در ارتباط بادر هاو بیشتر پژوهشاستاندكمحدود وبسیاردنیادرفوتسالۀنخببازیکنان

) 2012(همکارانو1نانز،طرفیاز.)17،16(انجام شده استهاي فیزیولوژیکی بازیکنان ویژگیۀزمین
برزیلیفوتسالوفوتبالايحرفهبازیکنانفیزیولوژیکیوبدنیهايویژگیۀمقایسوبررسیدنبالبه

؛)18(باشندمیشبیهفیزیولوژیکیوبدنیهايویژگیازبسیاريدربازیکناناینکهکردندگزارش
فوتبالبازیکنانهايویژگیپیرامونمطالعاتیبه،نتایجۀمقایسوبررسیمنظور هبپژوهشایندرلذا
.گرددمیاشارهنیز

سنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانقد، میانگینحاضرپژوهشاز آمدهدستطبق نتایج به
بازیکنانقدمیانگینۀمقایس. باشدمیمترسانتی21/177بزرگساالنسنیةرددرو23/174جوانان 

در) 1384(همکارانوپرنو.نداردوجودهاآنمیانمعناداريتفاوتکهدادنشانسنیةرددو در
گزارشمترسانتی34/174رابازیکنانقدمیانگینایران،فوتسالبرترلیگبازیکنانرويبرپژوهشی

ايحرفهبازیکنانفیزیولوژیکیهايویژگیبررسیدرنیز ) 2009(همکارانوکاستاگنا). 6(کردند
ایرانیبازیکنانقدمیانگینبهکهدکردناعالممترسانتی177رابازیکنانقدمیانگین،ایتالیافوتسال

1. Nunes



23...حرکتیزیستآنتروپومتریکی،فیزیولوژیکی،هايویژگیرخنیم

میانگینبیان کردند کهدر پژوهش خود)2005(همکارانو1بلومفیلدهمچنین، ).8(استنزدیک
183لیگابوندسو181ایتالیاAسري،180اسپانیااللیگاي،181انگلیسبرترلیگبازیکنانقد

فوتسالبازیکنانقدمیانگینفوتسال،بازيهايویژگیبهتوجهباکلیطوربه).19(باشدمیمترسانتی
ۀنخببازیکنانوزنمیانگیندر پژوهش حاضر، ).20(باشدمیترکوتاهفوتبالبازیکنانبهنسبت

گزارش شده کیلوگرم32/76بزرگساالنسنی ةرددرو33/71جوانان سنی ةرددر کشورفوتسال
،غالباًکهاستدلیلاینبهاحتماالًتفاوتیچنینوجودباشد.ها معنادار میبین آنتفاوتکهاست 
بازیکنانوزنبودنباالتر). 21(کنندمیپیداوزنافزایشسن،افزایشبابزرگسالیةدوردرافراد

.باشدباالترچربیدرصدیاو) بیشترتمریناتدنبالبه(عضالتبیشترحجمدلیلبهتواندمیبزرگسال
کردندگزارشکیلوگرم 32/71رافوتسالبرترلیگبازیکنانوزنمیانگین) 1384(همکارانوپرنو

درباشد.میخوانپژوهش ناهماین بزرگساالنسنیةردبازیکنانوزنمیانگینبانتیجهاین). 6(
کیلوگرم4/75ایتالیافوتسالايحرفهبازیکنانوزنمیانگین،)2009(همکارانوکاستاگناپژوهش

داردخوانیهمپژوهش حاضربزرگساالنسنیةردبازیکنانوزنمیانگینبانتیجهاینکهشداعالم
) مترسانتی52/94و بزرگساالن93/93(جوانانمیانگین قد نشسته هاي ما نشان دادند کهیافته).8(

فوتسال کشور ۀبازیکنان نخب)مترسانتی602/89و بزرگساالن 62/88(جوانانو طول اندام تحتانی
در ) 1384پرنو و همکاران (پژوهشکه با نداردداري اسنی جوانان با بزرگساالن تفاوت معنةدر رد

) بازیکنان مترسانتی17/86) و طول اندام تحتانی (مترسانتی14/88قد نشسته (میانگینارتباط با 
راندورمحیطمیانگین، بر مبناي نتایجهمچنین.)6(خوانی داردحدودي همتافوتسال کشورۀنخب

مترسانتی98/54بزرگساالنسنیةرددرو62/53جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنان
در ) 1384پرنو و همکاران (هايیافتهبا نیز نتایج . اینوجود نداشتهابین آنمعناداري تفاوتوبود

در .)6(باشدسو میمتر) همسانتی80/52ران بازیکنان لیگ برتر فوتسال کشور (محیط دورارتباط با
ةرددرو53/43جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانرانطولمیانگیناین پژوهش، 

.شودمشاهده نمیهاآنبینمعناداريتفاوتترتیب، . بدینباشدمیمترسانتی89/43بزرگساالنسنی
فوتسالبرترلیگبازیکنانرانطولدرمورد) 1384(همکارانوپرنونتایج پژوهش این نتیجه با 

ۀنخببازیکنانپايساقدورمحیطمیانگینۀمقایس.)6(باشدنمیسوهم) مترسانتی48/34(کشور
متر)سانتی75/40(بزرگساالنسنیةرددرمتر) وسانتی65/38(جوانانسنیةرددرکشورفوتسال

بینتفاوتیچنینوجوداحتمالیدالیلازیکی.داردوجودهاآنبینمعنادارينشان داد که تفاوت
حجمافزایش،نتیجهدروتمریناتۀسابقوزمانمدتبودنبیشتربهتوانمیرابزرگساالنوجوانان

1. Bloomfield
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حاضرپژوهشنتایج).21(نسبت دادجوانبازیکنانبهنسبتبزرگسالبازیکنانپايساقعضالت
همکارانوپرنوپژوهشباکشورفوتسالۀنخبجوانانسنیةردبازیکنانپايساقدورمحیطةدربار

؛ )مترسانتی25/38(ردداخوانیهمفوتسالبرترلیگبازیکنانپايساقدورمحیطرموردد) 1384(
پايساقطولمیانگینبراین، عالوه.)6(شودمشاهده نمیبزرگساالنمورددرخوانی این هماما

مترسانتی76/47بزرگساالنسنیةرددرو33/48جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنان
معناداريتفاوتکهدادنشانسنیة رددو دربازیکنانپايساقطولمیانگینۀمقایس. گزارش شد

برترلیگبازیکنانپايساقطولمیانگین) 1384(همکارانوپرنو.شودمشاهده نمیهاآنبین
پژوهش بازیکنانپايساقطولمیانگینبانتیجهاین). 6(کردندگزارشمترسانتی45/37رافوتسال

، طول ران، محیط دور ران،طول اندام تحتانی،در ارتباط با میانگین قد نشسته.باشدنمیسوهمحاضر
مقایسه با اطالعاتی که قابل،فوتسال سایر کشورهاۀبازیکنان نخبمحیط دور ساق پا و طول ساق پاي

سنیةرددو دربازیکنانچربیدرصدمیزانمیانگینۀمقایسدست نیامد.حاضر باشد بهپژوهش
چنین.داردوجودهاآنبینمعناداريتفاوتکهداد) نشان71/13) و بزرگساالن (11/11جوانان (

کندمیپیداافزایشنیزبدنچربیدرصد،سنافزایشبامعموالًکهاستدلیلاینبهاحتماالًتفاوتی
درصدمیانگینفوتسال،برترلیگبازیکنانرويبرخودمطالعۀدر) 1384(همکارانوپرنو).21(

بدنچربیدرصدمیانگیندر ارتباط باهاهاي آنیافتهکه دکردنگزارش42/9راآنانبدنچربی
بررسیدرنیز ) 1993(1پوگا). 6(نداردمطابقتپژوهشاین نتایجباکشورفوتسالۀنخببازیکنان

کرداعالمدرصد11راهاآنبدنچربیمیزانپرتغال،فوتبالۀنخببازیکنانبدنیهايشاخصرخنیم
45/23جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانشاخص توده بدنمیانگینهمچنین، .)22(
ةرددو دربازیکنانبدنتودهشاخصمیانگینۀمقایس. گزارش شد33/24بزرگساالنسنیةرددرو

،خودمطالعۀدر) 1384(همکارانوپرنو. نداردوجوداهآنبینمعناداريتفاوتکهدادنشانسنی
ما يهابا یافتهکهکردندگزارش39/23رافوتسالبرترلیگبازیکنانبدنتودهشاخصمیانگین

ۀنخببازیکنانهايویژگیبررسیدر) 2000(همکارانو2ریلیبراین،عالوه).6(باشدمطابق می
بلومفیلدهايیافتهطبق). 23(کردندگزارش64/23راآنانبدنتودهشاخصمیانگیناروگوئه،فوتبال

Aسرياللیگا،برتر،لیگ(اروپاییلیگچهار درفوتبالۀنخببازیکنانمیاندر،)2005(همکارانو

بازیکنانمیاندررا) 2/23(بدنتودهشاخصمیانگینباالترینلیگابوندسبازیکنان،)لیگابوندسو
).19(داشتندلیگچهار 

1. Puga
2. Reilly
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04/52جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانارتفاعپرشمیانگین،آمدهدستطبق نتایج به
ةرددو دربازیکنانارتفاعپرشمیانگینۀمقایس. باشدمیمترسانتی80/55بزرگساالنسنیةرددرو

میانگیندر ارتباط باحاضرپژوهشنتایج.نداردوجودهاآنبینمعناداريتفاوتکهدادنشانسنی
درمورد) 1384(همکارانوپرنوپژوهشهايیافتهباکشورفوتسالۀنخببازیکنانارتفاعپرش

میزانمیانگینهمچنین، ).6) (مترسانتی26/49(داردخوانیهمفوتسالبرترلیگبازیکنان
سنیةرددرو69/27جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانکمروپشتپذیريانعطاف

بازیکنانکمروپشتپذیريانعطافمیزانمیانگینۀمقایسبا . گزارش شدمترسانتی31بزرگساالن
ةدربارپژوهشایننتایج.دوشمیمشاهده نهاآنبینمعناداريتفاوتمشخص شد که سنیةرددو در

همکارانوپرنومطالعۀباکشورفوتسالۀنخببازیکنانکمروپشتپذیريانعطافمیزانمیانگین
) 1992(1اسوارد). 6) (مترسانتی55/33(داردخوانیهمفوتسالبرترلیگبازیکناندرمورد) 1384(

ۀنخبورزشکارانرويبرآنتروپومتریکیوفیزیولوژیکیهايشاخصبررسیمنظوربهخودمطالعۀدر
میانگینۀمقایس).24(کردعنوانمترسانتی32رااسترالیافوتبالبازیکنانپذیريانعطافمیزانجوان،
34/17(بزرگساالنوثانیه)30/18جوانان (سنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانچابکیمیزان
پژوهشدر) 1384(همکارانوپرنو.شودمشاهده نمیهاآنبینمعناداريتفاوتنشان داد که)ثانیه
کردندگزارشثانیه 11/16راهاآنچابکیمیزانمیانگینفوتسال،برترلیگبازیکنانرويبرخود
مردملیورزشکارانچابکیمیزاننیز ) 2002(همکارانو2دونالد). 6(باشدمیسوهمنتایج ماباکه

36سرعتيدومیزانمیانگین،آمدهدستطبق نتایج به).25(کردندلحاظثانیه19/15راآمریکا
ثانیه91/4بزرگساالنسنیةرددرو10/5جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانمتر
معناداريتفاوتکهدادنشانسنیةرددو دربازیکنانسرعتدويمیزانمیانگینۀمقایس. باشدمی
ايحرفهبازیکنانسرعتمیانگین) 1993(همکارانو3کالثبراین، عالوه.نداردوجودهاآنبین

4دیویسوبرور). 62(کردندگزارشثانیه19/4،متر30سرعتدويدرراآلمانهايباشگاهفوتبال

ثبتثانیه35/2را متر15سرعتدويدرانگلیسهايباشگاهفوتبالبازیکنانسرعتنیز ) 1992(
فیزیولوژیکیوبدنیهايویژگیۀمقایسوبررسیۀنتیجدر) 2012(همکارانونانز). 27(کردند

بازیکنانبهنسبتفوتسالبازیکنانکهکردنداعالمبرزیلیفوتبالوفوتسالايحرفهورزشکاران
).18(باشندمیبیشترسرعتدارايفوتبال

1. Sward
2. Donald
3. Kollath
4. Brewer& Davis
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02/7جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانهوازيبیتوانمیزانمیانگیندر این پژوهش، 
هوازيبیتوانمیزانمیانگینۀمقایس. دست آمدبه) کیلوگرمبرولت(92/6بزرگساالنسنیةرددرو

همکارانوپرنو.باشدمیهاآنمیانمعنادارتفاوتدهندة عدم وجود نشان،سنیةرددو دربازیکنان
پرشآزمونازاستفادهبارافوتسالبرترلیگبازیکنانهوازيبیتوانمیزانمیانگین)1384(

توانخودپژوهشدر) 2010(1نیکوالیدیسهمچنین، ). 6(کردندگزارشوات2/1084،سارجنت
میزاننیز)1992(اسوارد). 28(کرداعالموات65/9رایونانیزنفوتبالۀنخببازیکنانهوازيبی

مطالعاتازبسیاريدر). 24(کردثبتوات2/50رااسترالیافوتبالجوانۀنخببازیکنانهوازيبیتوان
یمتفاوتهايآزمونازبازیکنانهوازيبیتوانگیرياندازهمنظوربهشده،ذکرهايپژوهشجملهاز

و مقایسهامکان،لذا؛باشدمتفاوت میگیرياندازههايواحدواعداد،نتیجهدراست.هشداستفاده
ۀنخببازیکنانهوازيتوانمیزانمیانگینپژوهش، در این .نداردوجودشکل مطلوببهبررسی 
ةرددرو44/55جوانانسنیةرددر) تنفسیگازهايۀتجزیدستگاهازاستفادهبا(کشورفوتسال

هوازيتوانمیزانمیانگینۀمقایس. گزارش شددقیقه/کیلوگرم/لیترمیلی82/52بزرگساالنسنی
) 1384(همکارانوپرنو.نداردوجودهاآنبینمعناداريتفاوتکهدادنشانسنیةرددو دربازیکنان

شاتلآزمونازاستفادهبارافوتسالبرترلیگبازیکنانهوازيتوانمیزانمیانگینخود،پژوهشدر
). 6(باشدسو میهمحاضرپژوهشباکهکردندگزارشدقیقه/کیلوگرم/لیترمیلی40/51،ران

8/64راایتالیافوتسالايحرفهبازیکنانهوازيتوانمیزانمیانگیننیز ) 2009(همکارانوکاستاگنا
براین،عالوه).8(باشدنمیسو همحاضرپژوهشبا نتیجهاینکهکردنداعالمدقیقه/کیلوگرم/لیترمیلی
طبق. پرداختندبرزیلبرترتیم3فوتسالبازیکنانهوازيتوانبررسیبه) 2010(2جونیوروبارنی

گزارش دقیقه/کیلوگرم/لیترمیلی58برزیلیبازیکنانۀبیشینهوازيتوانمیانگین،هانآپژوهش
هايویژگیبررسیطی) 2000(همکارانوریلی).29(باشدخوان میهاي ما همبا یافتهکهشد

دقیقه/کیلوگرم/لیترمیلی69تا56راهانآهوازيتوانمیزانمیانگیناروگوئه،فوتبالۀنخببازیکنان
یونانیزنفوتبالۀنخببازیکنانهوازيتوان،)2010(نیکوالیدیسپژوهشدر). 23(کردنداعالم

استرالیافوتبالجوانۀنخببازیکنانهوازيتوانمیزاننیز ) 1992(اسوارد). 25(شدگزارش3/46
ۀنتیجدر) 2012(همکارانونانزهمچنین، ). 24(کرداعالمدقیقه/کیلوگرم/لیترمیلی6/57را

اعالمبرزیلیفوتبالوفوتسالايحرفهورزشکارانفیزیولوژیکیوبدنیهايویژگیۀمقایسوبررسی
).18(دارندباالتريهوازيتوانفوتسال،بازیکنانبهنسبتفوتبالبازیکنانکهکردند

1. Nikolaidis
2. Baroni & Junior
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جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانانگیزشروانیمهارتامتیازمیانگیناین، بر عالوه
نفسبهاعتمادروانیمهارتامتیازمیانگیندست آمد وبه14/40بزرگساالنسنیةردو74/40

گزارش 33/41بزرگساالنسنیةرددرو39/41جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنان
جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانتمرکزروانیمهارتامتیازمیانگینهمچنین، .شد
بازیکنانروانیحاالتکنترلروانیمهارتامتیاز، میانگین67/40بزرگساالنسنیةرددرو52/41
امتیاز، میانگین38/40بزرگساالنسنیةرددرو39/41جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخب

ةرددرو70/41جوانانسنیةرددرکشورفوتسالۀنخببازیکنانذهنیتصویرسازيروانیمهارت
درکشورفوتسالۀنخببازیکنانگزینی هدفروانیمهارتامتیازمیانگین،81/40بزرگساالنسنی

شش اینامتیازمیانگینۀمقایس.لحاظ شد67/39بزرگساالنسنیةرددرو78/40جوانانسنیةرد
قراخانلوبراین،عالوه.نداردوجودهاآنبینمعناداريتفاوتکهدادنشانسنیةرددو درروانیمهارت

ورزشکارانآمادگیسنجشهايآزمونتدوینوطراحیمنظوربهپژوهشیدر) 1380(همکارانو
رافوتبالملیتیمبازیکنانانگیزشروانیمهارتامتیازمیانگینورزشی،مختلفهايرشتهدرنخبه

راگزینی هدفو50ذهنی، تصویرسازي45روانیحاالت، کنترل45، تمرکز48نفسبهاعتماد، 49
).30گزارش کردند (49

هايویژگیبینچندانیتفاوتکهدادنشانپژوهشاینازآمدهدستبهتایجنپیام مقاله:
دو درایرانیۀنخبمردفوتسالبازیکنانشناختیروانوآنتروپومتریکیحرکتی،زیستفیزیولوژیکی،

ۀنخببازیکنانازهاییویژگیچنینرخنیمۀو ارائشناخت. نداردوجودبزرگساالنوجوانانسنیةرد
تمرینیهايبرنامهها،ویژگیاینگرفتننظردرباتاکردخواهدکمکمربیانوریزانبرنامهبه،فوتسال

مایند.نطراحیهاي سنی گوناگوندر ردهبازیکنانکاراییبهبودرا جهتالزم

تقدیر و تشکر

بیت بدنی و علوم ورزشی و همکاري آکادمی ملی فوتبال پژوهش حاضر با حمایت مالی پژوهشگاه تر
اند از تمامی افرادي که در انجام این پژوهش حمایت و همکاري نمودهده است، بدین وسیله انجام ش

شود.تقدیر و تشکر می
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Abstract
The aim of this study was to determine the profile of physiological, anthropometric,
biomotor and psychological characteristics of Iran’s elite Futsal players in two age groups
(youth and adults). So 23 national team youth players (mean age 21.73±1.09 yr, weight
71.33±7.60 kg, height 174.23±5.64 cm) and 21 national team adult players (mean age
26.90±3.03 yr, weight 76.32±4.29 kg, height 177.21±3.87 cm) attended in national team’s
camp, were chosen. Body composition (weight, fat percent, BMI), physiological (nonaerobic
power (Rast test), aerobic power (respiratory gases analyzing system)), anthropometric
(ambience and length of femur, ambience and length of shank, height, seated height, lower
limb length), biomotor (flexibility (sit and reach test), speed (36 m), agility (Illinois test),
leg’s explosive power (Sargent test)) and psychological characteristics (motivation, self
confidence, concentration, mental imagery, controlling psychological level, goal setting
(using SASI Psych questionnaire)) was measured. Analyzing the study's finding by using
descriptive and independent T test showed that there are no significant differences between
the average of measured characteristics in two age groups unless in weight (P=0.01),
ambience of shank (P=0.000) and fat percent (P=0.01) characteristics, that adults had higher
quantity. The findings of the study showd that the requirements of Futsal in investigated
characteristics between youth and adults were similar and only adults are a little heavier
because of more fat and non fat mass (P<0.05).

Keywords: Elite player, Futsal, Physiological, anthropometric, Biomotor, psychological
characteristics
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