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 چکیده
 هوازي()هوازي و بي ارزيابي عملکرد آزمون ويژة پاياييبررسي اعتبار و طراحي و  ،هدف پژوهش حاضر

در تيم فوتسال  فر از دانشجويان مرد داوطلب عضون 84 ي عبارت بود ازآمار ةنمونبازيکنان فوتسال بود. 

 براي (.مترمربعکيلوگرم بر  3/22 ± 06/2بدني  سال و شاخص تودة 02/22 ± 04/2دانشگاه )ميانگين سني 

مربيان  ها و حرکات فوتسال براساس مطالعات قبلي، نظرهايتکنيک نيترمهمابتدا  ،طراحي اين آزمون

نهايت حرکات دريبل، پاس، شوت، حفظ ي ورزشي و علم تمرين فهرست و درولوژيزيففوتسال، متخصصان 

اين  ،سپس ند.شد انتخابسمت عقب و حرکت پاي پهلو سمت جلو، دويدن بهدويدن به توپ، چرخش، پرش،

بندي سطح اي و درطي يک مسير طراحي شدند. برايقالب يک آزمون زنجيرهها و حرکات منتخب درمهارت

بين صفر ها در سه بازي متفاوت، و ارزيابي عملکرد بازيکنان، از سه مربي خواسته شد تا به عملکرد آزمودني

بيني عملکرد يشپنظر گرفته شد. براي عملکرد هر بازيکن در عنوانبهيانگين اين نمرات نمره دهند و م 100 تا

استفاده شد. براي بررسي  متغيرهچنداز رگرسيون  ،هاي آزمون و رکورد کل آزمونيک از آيتمبا استفاده هر

 ايطبقههمبستگي درون  ترتيب از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن و ضريبهروايي و پايايي آزمون ب

شده با نمرات مربيان همبستگي منفي )زمان ن رکورد آزمون طراحيبيکه ها نشان داد استفاده شد. يافته

هاي تمام آيتم رگرسيون نشان داد که تقريبا   ، معادلةهمچنين تر و امتياز باالتر( و معناداري وجود داشت.کوتاه

آزمون مجدد نيز حاکي از  -نتايج بررسي آزمون .هستندگويي معتبر براي رکورد کلي آزمون آزمون پيش

آزمون جديد از اعتبار و پايايي بااليي براي ارزيابي عملکرد بازيکنان  ريب پايايي باالي آزمون بود؛ بنابراين،ض

 مربيان و معلمان قرار گيرد. تواند مورداستفادةفوتسال برخوردار است و مي
 

 اعتباريابي، ارزيابي عملکرد، فوتسالآزمون،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه
سراسر جهان میلیون بازیکن فعال در 400یش از با بدنیا ورزش  ترینو محبوب ترینرپرطرفدا ،فوتبال

از طور رسمی به و شودداخل فضای سرپوشیده انجام می است که فوتبال همان فوتسال (.1) باشدمی

مسابقات جهانی  ،حاضر. درحالت شناخته شده استیبه رسمالمللی فوتبال فدراسیون بین طرف

بندی فیفا، ایران در ردة آخرین رده و براساس دنشوبرگزار میبار سال یک چهار تیم هر 16با فوتسال 

درنتیجه،  است؛ مسابقه طولهای نامحدود دربا تعویض ینفر پنج. فوتسال بازی ششم جهان قرار دارد

کشور  100میلیون بازیکن در بیشتر از  12بیش از  ،امروزه .(2)طلبد یمهای انرژی باالیی را نیاز

افزایش درحال روزروزبهاین تعداد نیز  کنند کهی فوتسال بازی میررسمیغرسمی و  صورتبهجهان 

 مانند یاچندگانه عوامل به بستگی فوتبال پیچیدة ورزش در موفقیت و ورزشی عملکرد .(3است )

 هایمهارت از زمانهم برخورداری (.4دارد )آمادگی جسمانی و روانی  ،یتاکتیکو  تکنیکی هایمهارت

ا هبا توجه به شباهت .(5) داشته باشد عملکرد ثیر زیادی برتأ تواندمیباال  یجسمان آمادگی و تکنیکی

چنین عملکرد در فوتسال نیز به ترکیبی از که توان گفت می گوهای همسان فوتبال و فوتسالو ال

پیچیده و قبیل فوتسال را های گروهی ازورزشهمین مسئله ارزیابی عملکرد  نیاز دارد.هایی قابلیت

-همراه دورهبهفعالیت شدید  متناوب هایدورهبا توجه به اینکه فوتسال از  براین،افزون. کندمشکل می

هوازی هر دو مسیر متابولیسم هوازی و بی به ، عملکرد در آنریکاوری تشکیل شده استهای کوتاه 

برای  )و فوتسال( فوتبالدر د. نتوجه قرار گیردر ارزیابی موردها باید این قابلیتکه  (6-8) وابسته است

از که  (9) دنهای مستقلی وجود دار آزمونعموالًمعناصر آمادگی جسمانی ها و مهارتبرخی ارزیابی 

 جسمانی و فیزیولوژیک فوتبال سازی اثرهایبرای شبیه 1توان به آزمون فوتبال کپنهاگآن جمله می

متناوب  هایایی ورزشکار برای غلبه بر تمرینبرای ارزیابی توان 2استقامت متناوب فوتسال آزمون(، 10)

برای ارزیابی توانایی ،چنیننام برد. همبرای ارزیابی ظرفیت هوازی ( 12) 3آزمون هاف و (11)شدید 

زیگزاگ با و بدون توپ برای ارزیابی چابکی، آزمون  آزمونقبیل هایی ازهای حرکتی و جسمانی آزمون

تنه و پ با پا برای ارزیابی توان پایینآزمون ضربه به توو  پرتاب توپ برای ارزیابی توان اندام فوقانی

برای  های معدودیآزمون، درمورد فوتسال نیز طور اختصاصیمعرفی شده است. به (13شوت )مهارت 

 4FITEنام  با آزمونی مثال،عنواناند؛ بهشده معرفی و طراحی جسمانی آمادگی مختلف عوامل ارزیابی

داخل در  .معرفی شده است (11، 14) بازیکنان فوتسال هوازی توان ارزیابی رایب FAST5 آزمون یا

                                                 
1. Copenhagen Soccer Test 

2. Futsal Intermittent Endurance Test 

3. Hoff Test 

4. Futsal Intermittent Endurance Test 

1. Futsal Aerobic Specific Test 
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زمینه انجام شده باشد. در این مطالعه، نادری و که فقط یک مطالعه دراینرسد نظر میکشور نیز به

زن فوتسال طراحی کردند. نتایج ارزیابی توان هوازی بازیکنان  ( آزمونی میدانی برای14همکاران )

شده فزایندة تردمیل و مسافت طیآمده ازطریق آزمون دستهب max2VOبین که نشان داد  هاپژوهش آن

 . آزمون همبستگی باالیی وجود داشتدر این 

 کهدرحالی ؛دنشومی انجام مستقل مهارتی اجراهای صورتبه فوتسال و فوتبال در مهارتی هایآزمون

 شکلی به و ترکیبی صورتبه مختلف هایمهارت زمانهم اجرای نیازمند هم فوتبال و هم فوتسال

 ازطریق عملکرد موفقیت بینیپیش و مسابقه به هاتمرین نتیجة انتقال امر این. است بینیپیشقابلغیر

 است ممکن بازی شرایط با مشابه شرایطی با آزمون یک اما کند؛می دشوارتر را محورنتیجه هایآزمون

مجموع این حرکات فرد درعملکرد ، (؛ بنابراین15) باشد داشته عملکرد بینیپیش در بیشتری توانایی

 گیریاندازه براین،کند. عالوهکلی و نهایی او را تعیین می نهایت عملکرداست که در هاو مهارت

 نخبه بازیکنان تشخیص در عمومی، جسمانی آمادگی هایآزمون مانند عمومی عملکردی هایویژگی

 ورزش خاص متغیرهای شامل باید هاآزمون ،روازاین (؛16ندارد ) را کافی حساسیتنخبه یرغ از

 فوتسال، محبوبیت باوجودجالب اینکه . کنند برآورده راورزش  آن ویژة نیازهای تا باشند موردنظر

وجود  (.17دارد ) وجود فوتسال مهارت ارزیابی درزمینةاختصاصی  هایاندکی درمورد آزمون اطالعات

گیری ، اندازهقوتنقاطضعف و کردن نقاطمشخصبینی عملکردهای آینده، پیشهای برای چنین آزمون

 ،ورزشی مناسب هایدادن ورزشکاران در گروهبرنامة تمرینی و قرار اثربخشی میزان پیشرفت، ارزیابی

های عینی تی انتخاب و ارزیابی بازیکنان براساس مالکوق ،دیگرازسوی (.18) دنرسنظر میضروری به

صورت شود و ارزیابی بهو نظرهای شخصی تاحدودزیادی جلوگیری می اعمال سلیقه باشد، ازو کمّی 

آزمونی  این مطالعه، طراحیانجام هدف از  ،بنابراین و نه انتزاعی صورت خواهد گرفت؛ و واقعی عینی

 است.ویژة ارزیابی عملکرد فوتسال 

 

 پژوهش روش
 ± 04/2دانشجویان مرد )میانگین سنی  میدانی است. همةهای توصیفی و این پژوهش ازنوع پژوهش

( داوطلب عضویت در تیم مترمربعکیلوگرم بر  31/22 ± 06/2بدنی  و شاخص تودةسال  02/22

 84 . درواقع،تشکیل دادندآماری این پژوهش را  جامعة ،1394-95تسال دانشگاه در سال تحصیلی فو

نیز  ح پژوهشیشرکت در طر نامةها فرم رضایتتمام آزمودنیرا تشکیل دادند. از آماری  نفر نمونة

 . دریافت شد

ف از این مطالعه طراحی آزمون ویژة عملکرد فوتسال بود؛ هد: آزمون عملکرد فوتسال طراحی اولیة

 نظرهای، (13، 14، 17) اساس مطالعات قبلیها و حرکات فوتسال برتکنیک نیترمهمابتدا  بنابراین،
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، و فعال در سه سال گذشته(ایران فوتسال  یک سطح )دارای مدرک مربیگری مربیان فوتسال

و علم  (فوتبال یا فوتسال و فعال در رشتة دانشیاری )حداقل دارای رتبة ی ورزشیولوژیزیفمتخصصان 

ها ترین تکنیک. این مهمفهرست شدند های فوتسال فعال در لیگ استان(سازی تیم)مربیان بدن تمرین

 ، شوت، حفظ توپ، چرخش، پرش،(پاس بلند دریبل، پاس )پاس کوتاه و :عبارت بودند ازو حرکات 

یک ، برای هرسپس. حرکت پای پهلو سمت عقب وت جلو، دویدن با سرعت بهسمدویدن با سرعت به

چسب رنگی مشخص شد ها و نوار توسط مخروط از این حرکات یک ایستگاه در داخل زمین فوتسال

 شدشروع می یک دروازهیک پیوستار و زنجیره تعریف و مشخص شدند که از  بلو تمام حرکات درقا

، با نهایتشد و دربرگشت به زمین خودی انجام می ،سپس کرد.پیدا می مقابل ادامه وازةرسمت دو به

 .()شکل شمارة یکیافت حریف خاتمه می حرکت سریع به دروازة

رفت و اطالعاتی قرار گ هاای دراختیار آننامهبازیکنان، پرسش دبندی عملکرارزیابی و سطحبرای 

وابق ورزشی و قهرمانی درطی پنج سال گذشته از و س مندی به آنبازی فوتسال، عالقه درمورد سابقة

ای حرفهل بین تیم دانشگاه و یک تیم فوتسا مسابقة 10 ترتیب برگزاری ،پس. سها دریافت شدآن

صورت تصادفی به ها )داوطلبان(آزمودنی ،داده شد. در تیم دانشگاهباشگاهی در سطح شهرستان 

؛ بازی شرکت داده شدند 10در بازیکنان  .کردندتند و دربرابر تیم حریف بازی گرف درقالب تیم قرار

صورت کامالً رسمی به این مسابقات .طور کامل بازی کرده هر بازیکن حداقل یک نیمه را بهکطوریبه

ند و جوایزی برای شدمی برگزار عصر هشتتا  روز متوالی و هر روز بین ساعت شش 10در  و رقابتی

الزم برای رقابت را داشته باشند  اعالم شده بود تا بازیکنان انگیزةو شده بود نظر گرفته تیم برنده در

اساس عملکرد در این مسابقات، تیم ، بیان شد که برنو حداکثر عملکرد خود را نمایش دهند. همچنی

 ، از سه مربی خبرةمسابقاتاین ارزیابی عملکرد بازیکنان در  برایفوتسال دانشگاه انتخاب خواهد شد. 

ایران )که در سه سال گذشته در سطح شهر یا شهرستان  فوتسالسطح یک  دارای مدرک مربیگری

های بازیکنان تیم میزبان )آزمودنیبازی با تماشای  دعوت شد تا دارای فعالیت مربیگری بودند(

به مربیان  بدترین و بهترین عملکرد بود. منزلةترتیب بههکه ب بدهند 100ای بین صفر تا (، نمرهپژوهش

قضاوت کنند و کلی طوربهرتی، تکنیکی و تاکتیکی بازیکن عملکرد مهادربارة توضیح داده شد که 

 یک نمره نیز در توصیه شد حتماً ،اول بازی به بازیکن نمره ندهند. همچنین دقیقةحداقل در پنج 

شد( به بازیکن داده شود تا که توسط داور کمکی اعالم می 15 )یعنی حدوداً دقیقةبازی  اواخر نیمة

نیز مانی بازیکن مستقیم به آمادگی جسطور غیر، بهعبارتیخستگی نیز تا آن زمان نمایان شود و به اثر

حاوی  ایبازی به هر مربی برگه صورت بود که در ابتدای هر نیمةنمره داده شود. نحوة کار نیز بدین

مشخص شده  صورتنحوة امتیازدهی به هر بازیکن بدینپیراهن بازیکن داده شد که در آن  شمارة

 100تا  80خوب و  79تا  60متوسط،  59تا  40 ضعیف، 39تا  20خیلی ضعیف،  19بود: صفر تا 
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 ،بازی نیمة. در انتهای هر مربیان خواسته شد در هر ستون نمرة موردنظر را درج کننداز خیلی خوب. 

های سفید دیگری به مربیان داده برگه شدند و در ابتدای نیمة دوم، دوبارهآوری ها جمعاین برگه

 عنوانبهمیانگین این نمرات شد. دهی ثبت متیازا شش برگةبرای هر بازیکن  ،نهایتند؛ بنابراین، درشد

 ،امتیاز را کسب کرده بودند ی که بیشترینبازیکناندرصد  35و  شدنظر گرفته در عملکرد هر بازیکن

ترین رکورد در گروه نخبه پایین ،نظر گرفته شدند. همچنینعنوان غیرنخبه درعنوان نخبه و بقیه بهبه

 . (ویژگی را داشته باشد )جدول شمارة چهارکه بیشترین حساسیت و تعیین شد  برش عنوان نقطةبه

مسیر ها و ایستگاهساعت پس از برگزاری آخرین مسابقه و ارزیابی بازیکنان،  48برای اجرای ازمون، 

 و نحوة های رنگی()توسط مخروط و نوارچسب نددمشخص شروی زمین  ،شدهاولیة آزمون طراحی

دقیقه  10پس از ، از بازیکنان خواسته شد به بازیکنان توضیح و نمایش داده شد. سپس اجرای آزمون

 شدهیطراحاجرای آزمون . با حداکثر توان طی کنند را( )شکل شمارة یکمسیر آزمون کردن، مگر

 ،گرفت. سپسمیقرار  ی مخروط شمارة یکریقرارگشروع محل  بود که آزمودنی در نقطة صورتنیبد

ر ایستگاه، در ه. آزمودنی افتادکار میسنج بهو زمان شدمیآزمون شروع  ،با شنیدن صدای سوت

در هر ایستگاه یک  رفت.داد و بالفاصله به ایستگاه بعدی میشده را انجام میحرکت یا مهارت خواسته

 آزمودنی اجازه داشت فقطکه طوریبه ؛کردقرار داشت و بر حسن اجرای کار نظارت می آزمونگر

که باید  سوم در ایستگاه مثالً آمیز هر مرحله )ایستگاه( به مرحلة بعد برود؛صورت اجرای موفقیتدر

به با سه توپ موجود در ایستگاه آزمودنی  شد، اگرشده ارسال میسه پاس بلند به محدودة مشخص

سه  نهایتتا بتواند در شدار داده میاختیار وی قرهای دیگری درشد، توپنمیموفق کار  اینانجام 

نهایت شد و درصورت وقت بیشتری سپری میتوپ را با موفقیت ارسال کند. بدیهی است دراین

کردن تمام مراحل و با گذشتن آورد. پس از طیدست میهعلت اتالف زمان( بآزمودنی امتیاز کمتری )به

. توضیح هر دشمی ثبت )امتیاز( رکورد آزمودنیشد و سنج متوقف میخط پایان، زماناز  آزمودنی

 ایستگاه یا مرحله به شرح زیر است:
توپ ، آزمودنی تا مخروط شمارة دو پابهسپس شود.میبان شروع آزمون با گرفتن پاس از دروازه. 1

 کند؛میحرکت 

 به منطقة زمینیمتری یک پاس  15 از فاصلةتوپی را که حمل کرده است،  از ایستگاه دو آزمودنی. 2

 ؛کندارسال می متر دو عرضشده به مشخص

 شدهمشخص سه پاس بلند هوایی به منطقةآزمودنی  در ایستگاه دو، سه توپ کاشته شده است و. 3

 د؛کنارسال می متر( ای به قطر پنج)دایره
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سمت مخروط شمارة سه پاس سوم، آزمودنی با سرعت و بدون توپ به آمیزپس از ارسال موفقیت. 4

حالت دریبل زیگزاگ از به  ،دود و توپی را که در آنجا قرار داردمتری قرار دارد( می 13 )که به فاصلة

 دهد؛عبور میو شش  های چهار، پنجبین مخروط

سرعت طی ی شش تا هفت را بههامتری بین مخروط 16 با همان توپی که دراختیار دارد، فاصلة. 5

 کند؛می

پردازد. تعداد کردن پاس با دیوار میدر مربعی به ابعاد دو متر و از پشت خط، آزمودنی به ردوبدل. 6

اجرا پاس با پای راست(  10 با پای چپ و پاس 10)میان با پای راست و چپ درصورت یکپاس به 20

دارد برای ضربه به توپ وارد شمارد. آزمودنی اجازه نصحیح را میهای تعداد پاس یک آزمونگرشود. می

 دومتری شود؛ محوطة

دویدن  صورتبه ترتیببه 11تا  10و  10تا  9، 9تا  8، 8تا  7های متری بین مخروطفاصلة شش. 7

 ؛شودطی می به عقب، دویدن به پهلو، دویدن به عقب و دویدن به پهلو

 شود؛سرعت و بدون توپ دویده میبه 12تا  11متری بین نقطة  14فاصلة . 8

سمت به 12د توپ قرار دارد. آزمودنی از نقطة عد متری از دروازه، سه 14و در فاصلة  12 در نقطة. 9

کند عقب حرکت میصورت روبه، بهکند. سپسسمت دروازه شوت میکند و بهمیاولین توپ حرکت 

و توپ را شوت  کندسمت توپ دوم حرکت میبه بالفاصله گردد و پس از آن،برمی 12 و به نقطة

سمت دروازه شوت شود. هدف ورود توپ به شود تا توپ سوم نیز بهکند. این کار دوباره تکرار میمی

اختیار های بیشتری درتوپ وارد دروازه نشد، توپ ک شوت محکم و با پای برتر است. اگروسط یدروازه ت

 بعد ، اجازة ورود به مرحلةشدن این سه شوتدرصورت گلد تا سه توپ وارد دروازه شود. نگیرقرار می

 تکرار شود.نشده صورت باید هر شوت گلدرغیراین شود؛داده می

 ؛دودمیبا سرعت  را 16تا  12های ن مخروطمتری بی 15 آزمودنی فاصلة. 10

سعی ضربه  15زدن به توپ به تعداد متری، آزمودنی بر ضربه 2 × 2در داخل مربعی به ابعاد . 11

سینه و سر  د با روی پا، زانو، ران،نتوانمی هااین ضربه. که توپ به زمین برخورد نکندوریطکند؛ بهمی

رت افتادن توپ روی زمین، توپ دوباره برداشته صوند. درها باشجز دستو هر قسمتی از بدن به

 شوند؛اجرا می 15آمدن عدد دستها تا بهشود و بقیة ضربهمی

 30یک به ارتفاع از روی پنج مانع، هر جفت را با پرش 17تا  16بین نقطه  آزمودنی فاصلة. 12

 کند؛متری طی میسانتی 90 متر و فاصلةسانتی

 کند.میرا با سرعت طی  18تا  17های متری بین مخروط 35 ، آزمودنی فاصلةآخر در مرحلة. 13
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 ،و گذشتن فرد از خط پایان بالفاصله پس از اتمام آزمون: و ضربان قلب آزمون درک فشار بورگ

صورت دستی )توسط یار کمکی و به هاو ضربان قلب آزمودنی بورگ امتیازی 10درک فشار  مقیاس

 (.16( ))جدول شمارة یک دثبت ش مچ دست( از ناحیة

 
 امتيازي بورگ 10مقياس  -1جدول 

 ميزان درک فشار امتياز

 فعالیتی ندارم 0

 سبک )درحدی که حس شود( العادهفوق 5/0

 سبک بسیار 1

 سبک 2

 متوسط 3

 سنگین )شدید(نسبتاً  4

 سنگین )شدید( 5

6  

 بسیار سنگین )شدید( 7

8  

9  

 حداکثر( باً ی)تقر نیالعاده سنگفوق 10

 ممکن تیحداکثر فعال 
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 شدهيطراحمسير حرکت در آزمون  -1شکل 

متر؛  20متر و پاس بلند هوایی  15ایستگاه یک تا دو: حرکت پا به توپ، فاصلة پنج متر؛ ایستگاه دو: پاس بلند زمینی 

 ةدریبل با توپ با سرعت، فاصلمتر؛ ایستگاه سه تا شش:  13سمت جلو، فاصلة ایستگاه دو تا سه: دویدن با سرعت به

ی با دیوار از فاصلة دومتری؛ ایستگاه هفت تا هشت: دویدن با کارسپا؛ ایستگاه هفت: مرحلة متر دو ها از هممخروط

: حرکت 10تا  9سمت عقب، فاصلة شش متر؛ ایستگاه هشت تا ُنه: حرکت پای پهلو، فاصلة شش متر؛ ایستگاه سرعت به

: حرکت 12تا  11ایستگاه : حرکت پای پهلو، فاصلة شش متر. 11تا  10سمت عقب، فاصلة شش متر؛ ایستگاه با سرعت به

: دویدن 16تا  12متری؛ ایستگاه  14سمت دروازه از فاصلة : شوت به15و  14، 13متر؛ ایستگاه  14سمت جلو، با سرعت به

: پرش جفت از 17تا  16تا روپایی؛ ایستگاه  15: مرحلة حفظ توپ، 16؛ ایستگاه متر 15سمت جلو، فاصلة با سرعت به

های یک، دو، سه، چهار، متر. فاصلة مخروط 34سمت جلو، فاصلة : حرکت با سرعت به18تا  17ه روی پنج مانع؛ ایستگا

 14، 13ی هاتوپشش متر. فاصلة  هماز  11، 10، 9، 8، 7های پنج و شش با خط کناری زمین یک متر. فاصلة مخروط

 از هم سه متر. 15و 
 

رگرسیون های دو گروه و از توصیف داده استاندارد( برایهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف روشاز 

های یک از آیتمبینی عملکرد )رکورد آزمون(، براساس هرورد مدل پیشبرای برآمتغیره خطی چند

تجزیه و برای  Rافزار درنظر گرفته شد و از نرم 05/0داری کمتر از آزمون استفاده شد. سطح معنا

 د.استفاده شهای زیربنایی برقرار نبود، هایی که پذیرهتحلیل داده
 

 نتایج
، شدهگیرینتایج آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( متغیرهای اندازه در جدول شمارة دو،

 تفکیک دو گروه ارائه شده است.به
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 نخبهو غيرشده به تفکيک دو گروه نخبه گيريجدول آمار توصيفي متغيرهاي اندازه -2جدول 

 نفر( 56نخبه )گروه غير نفر( 28گروه نخبه ) متغير

 22 ± 9/1 5/21 ± 1/2 سن )سال(

 2/22 ± 8/2 22 ± 8/1  )کیلوگرم/ متر مربع( بدن شاخص تودة

 77/1 ± 44/0 46/1 ± 33/0 رکورد کل آزمون )دقیقه(

 8/5 ± 3/1 6/5 ± 1/1 مقیاس بورگ

 175 ± 17 168 ± 15 ضربان قلب )ضربه در دقیقه(

 

شده ا رکورد بازیکنان در آزمون طراحیهمبستگی بین نمرات سه مربی ب ،بررسی روایی آزمون برای

های آماری با همبستگی ها، تحلیلداده آمده و توزیع غیرطبیعیدسته. با توجه به نتایج ببررسی شد

ρ شده ص است، رکورد آزمون طراحیمشخ طورکه در جدول شمارة سهاسپیرمن محاسبه شد. همان

، نمرات (P=0.001, r=0.76) ، نمرات مربی دوم(P=0.001, r=0.83) نمرات مربی اول با متغیرهای

همبستگی منفی و  (P=0.001, r=0.84) و میانگین کل نمرات مربیان (P=0.001, r=0.74) مربی سوم

 دوممربی ، نمرات مربی اول با نمرات . همچنیندهندة روایی باالیی استنشان که معناداری داشت

(P=0.001, r=0.82) سومنمرات مربی ، نمرات مربی اول با (P=0.001, r=0.75) نمرات مربی دوم با ،

 ,P=0.001) یانمربت کل ، نمرات مربی اول با میانگین نمرا(P=0.001, r=0.81) مربی سومنمرات 

r=0.91)نمرات مربی دوم با میانگین نمرات کل مربیان ، (P=0.001, r=0.93)  و نمرات مربی سوم با

شمارة جدول ) ندهمبستگی مثبت و معناداری داشت (P=0.001, r=0.91) میانگین نمرات کل مربیان

 (.چهار
 

 همبستگي بين نمرات مربيان با رکورد آزمون -3جدول 

 داريمعنامقدار  تعداد رکورد آزمون نمرات

 001/0 84 -83/0 مربی اول میانگین نمرة

 001/0 84 -76/0 مربی دوم میانگین نمرة

 001/0 84 -74/0 مربی سوم میانگین نمرة

 001/0 84 -84/0 میانگین نمرات کل مربیان
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 همبستگي بين نمرات مربيان -4جدول 

 داريمعنامقدار  تعداد همبستگيضريب  نمرات

 001/0 84 82/0 مربی دومنمرة مربی اول با  میانگین نمرة

 001/0 84 75/0 مربی سومنمرة مربی اول با  میانگین نمرة

 001/0 84 81/0 مربی سومنمرة مربی دوم با  میانگین نمرة

 001/0 84 91/0 مربی اولنمرة میانگین نمرات کل مربیان با 

 001/0 84 93/0 مربی دومنمرة میانگین نمرات کل مربیان با 

 001/0 84 91/0 مربی سومنمرة میانگین نمرات کل مربیان با 

 

از رگرسیون خطی  ،های آزمون و رکورد کل آزمونیک از آیتمبینی عملکرد با استفاده هریشپبرای 

    و = F 18.52 یرمقاداستفاده شد. با توجه به جدول آنالیز واریانس مدل رگرسیون و متغیره چند

0.001 P < با استفاده از  در سطح خطای پنج درصد معنادار است؛ بنابراین،کل مدل که  دمشخص ش

)شامل پاس  های آزمونیتمعنوان متغیر مالک و تمام آمعادلة رگرسیون چندمتغیره، رکورد آزمون به

ی سرعت( بلند و کوتاه، دریبل، پاس با دیوار، دویدن رو به عقب و پهلو، حفظ توپ، شوت، پرش و دو

در معادله  عنوان متغیرهای کنترلیو دو متغیر سن و شاخص تودة بدن به بینعنوان متغیرهای پیشبه

ی دریبل، پرش و دو متغیر مورد سهدرداری معنا مقدار شدند. نتایج این معادله نشان داد که وارد

از مدل کنار گذاشته شدند و معادلة رگرسیون این سه متغیر  ؛ بنابراین،بود 05/0تر از بزرگ سرعت

نوشته شد.  ،داشتند 05/0تر از کوچک داریمعنا مانده که همگی مقداراساس متغیرهای باقیاصلی بر

 دست آمد.هب 86/0 با برابر 2R ،در این معادله

)نخبه  رکورد درمقابل دو گروه 3برش ، بهترین نقطة2و ویژگی 1حساسیت ، برای محاسبةبعد مرحلةدر 

، برای ترتیببدین محاسبه شد؛ یک از متغیرها، بهترین نقطة برش برای هرو همچنین و غیرنخبه(

هایی  تمـک از آیـیبـرای هر 4آستانهبهترین  ،د. همچنینمشخص ش 425/1با  برش برابررکورد، نقطة 

 در جدول شمارة پنج ارائه شده است.د که ند، محاسبه شدار بوددر مدل معناکه 
 

 

 

 

 

                                                 
1. Sensitivity 

2. Specificity 

3. Cut of 

4. Threshold 
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 بينمنحني متغيرهاي اصلي و نهايي پيشزير  ستانه و محدودةحساسيت، ويژگي، آ -5جدول 

 زير منحني محدودة آستانه ويژگي حساسيت بينمتغير پيش

 762/0 49/21 705/0 72/0 پاس کوتاه و بلند

 874/0 87/19 76/0 88/0 پاس با دیوار

 700/0 16/15 88/0 52/0 دویدن رو به پهلو و عقب

 765/0 54/20 73/0 68/0 شوت

 685/0 88/16 94/0 52/0 حفظ توپ
 

نخبه با برای رکورد درمقابل دو گروه نخبه و غیربرش  بهترین نقطةبرای بررسی تحلیل حساسیت، 

آمد دست هب 756/0 با ( آن برابرAUC) 2منحنیمحاسبه شد که سطح زیر 1ROCاستفاده از منحنی 

 . ()شکل شمارة دو است« نسبتاً مطلوب»که 

 ند؛دـدست آمهمتغیره بسیون چندهای آزمون با استفاده از رگریک از آیتمهر ضرایب استانداردشدة

، دویدن به 277/0، پاس با دیوار برابر با 193/0این ضرایب برای پاس کوتاه و بلند برابر با که یطوربه

و  118/0 ، سن برابر با327/0توپ برابر با حفظ ، 301/0، شوت برابر با 208/0پهلو و عقب برابر با 

 .نددست آمدهب 032/0 شاخص تودة بدن برابر با
Record = -0.691 + 0.0089*L.S.Pass + 0.0169*W.Pass + 0.0244*S.B.Run + 0.0152*Shoot 

+ 0.0225*Juggling + 0.0251*Age + 0.0054*BMI 
 :ها به این شرح هستندمخخف رگرسیون باال، در معادلة

Recordرکورد نهایی آزمون :، L.S.Pass :بلند،  پاس کوتاه وW.Pass ،پاس با دیوار :S.B.Run دویدن :

 .بدن : شاخص تودةBMI : سن،Age: حفظ توپ، Jugglingزدن، : شوتShootرو به پهلو و عقب، 
 

 

 
 

  

 

 

 
 منحنيطح زيرمورد رکورد و نمايش سدر ROCمنحني  -2 شکل

 

                                                 
1. Receiver Operation Curve 

2. Area Under Curve 
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آلفای کرونباخ بازآزمون و روش آماری  -بررسی پایایی آزمون عملکردی فوتسال، از روش آزمون برای

انجام دادند. با  بار دو ، آزمون رادقیقه 45استراحت  بازیکن به فاصلة 40که صورتبدیناستفاده شد؛ 

محاسبه شد و  1ایدرون طبقه ضریب همبستگی ،های آماریآمده و تحلیلدستهتوجه به نتایج ب

ها آیتمیک از کلی و درمورد هرورتصبه ،گیریبار اندازه آزمودنی در دو 40ضریب همبستگی مربوط به 

 .نتایج در جدول شمارة شش ارائه شده است. دمحاسبه ش

 
 

 هايک از آيتمو هر آزمونکل ميزان آلفاي کرونباخ  -6جدول 

 نخبهگروه غير گروه نخبه بينمتغير پيش

 950/0 751/0 رکورد کل آزمون

 914/0 894/0 پاس کوتاه و بلند

 833/0 879/0 پاس با دیوار

 914/0 894/0 پهلو و عقبدویدن رو به 

 894/0 743/0 شوت

 886/0 772/0 حفظ توپ

 

 گیرینتیجهبحث و 
ار مهم و بسی ،جمله فوتسالو از های تیمیدر ورزشاستعدادهای بالقوه  شناساییارزیابی عملکرد و 

جسمانی، تکنیکی و های تواناییها ترکیبی از این ورزش رسد؛ زیرا،نظر میالبته پیچیده و مشکل به

سنجش  برای( عملکرد بازیکنان مشاهدة) انتزاعیهای از روش ،طور سنتی و معمولبه .تاکتیکی هستند

کمتر استفاده  های میدانی و آزمایشگاهی(آزمونهای عینی )روشاز استفاده و  عملکرد و استعدادیابی

عنوان مربیان و استعدادیابان از آن به ادراکی در آنچه های بالقوة(. با توجه به تفاوت20) شودمی

تواند میطور ذهنی در مسابقات به یا عملکرد ارزیابی مهارت کنند،های تکنیکی یاد میمهارت

های آزموندیگر، ازسوی .های شخصی قرار گیردثیر قضاوتتأو تحت (21) اعتماد باشدغیرقابل

-اما نتایج آزمون دهند؛خوبی از آمادگی عمومی و اختصاصی ارائه می بینییشپآزمایشگاهی و میدانی 

عملکرد در  بینییشپبرای  تواندعملکرد در مسابقه نمی خاطر ماهیت پیچیدةهای انفرادی مهارت به

های مهارتی در ونآزماجرای  با توجه به اینکه ،همچنین (.22) طور قطعی استفاده شودقه بهمساب

ها تعمیم نتایج این آزمون، از شرایط واقعی بازی و مسابقه است متفاوتفوتبال و فوتسال در شرایطی 

ها، مبنای همین محدودیتردارد. بهمراه موفقیت کمی را بهو  عملکرد واقعی با تردید همراه است به

                                                 
1. Intraclass Correlation Coefficient 



   165                                                            فوتسال هوازي يو ب يعملکرد هواز يابيارز يژهآزمون و يمعرف
 

و  ملکرد بازیکنان فوتسالبرای ارزیابی عاین مطالعه، تدوین و اجرای آزمونی میدانی هدف اصلی 

  شخصی در انتخاب بازیکنان بود. کاهش دخالت نظرهای

پاس )پاس کوتاه  های جسمانی دریافت پاس، ارسالها و قابلیتترتیب مهارتدر طراحی این آزمون، به

 ورکت پای پهلو، شوت، حفظ توپ، پرش سمت عقب، حبلند(، دریبل، دویدن با سرعت به و پاس

ها و پایلوت، ایستگاه شایان ذکر است که در مرحلة. ندگنجانده شدسمت جلو دویدن با سرعت به

ها نقشی در د این آیتممشخص ش اولیه تحلیلوند که در تجزیههای دیگری نیز وجود داشتمهارت

بازیکنان مبتدی از ها باعث تمایز بین وجود آن ،عبارتیی عملکرد کلی بازیکن ندارند و بهبینپیش

ثر های مؤحذف شدند و فقط آیتم هایی که قدرت تمیز کم داشتند،آیتم شود؛ بنابراین،ای نمیحرفه

تحلیل وز نخبه در طراحی مسیر آزمون استفاده شدند؛ هرچند تجزیهدر تمایز بین بازیکنان مبتدی ا

شده، دریبل، شوت و مون طراحیغیره نشان داد که در آزمتی با استفاده از مدل رگرسیون چندنهای

عمل طالعة بعدی یا درشاید بتوان در م گوی مناسبی برای رکورد نهایی نیستند؛ بنابراین،پیش پرش

 هایانجام پژوهشلزوم که البته این امر  های دیگری اضافه کردها را حذف کرد و شاید آیتماین آیتم

ت بازی واقعی فوتسال مدنظر عیمسیر آزمون نیز موقدر طراحی و  طلبد.را می زمینهدراین یبیشتر

که صورتیبه ؛هر آیتم متناسب با کاربردش در شرایط مسابقه باشد که جایگاهطوریقرار گرفت؛ به

های کوتاه و بلند دقیق به زمین و با پاس شودن آغاز میباشروع آزمون در زمین خودی با پاس دروازه

که  شودمیصورتی انجام و پای پهلوی بازیکن به رو به عقب. حرکات یابدخودی و حریف ادامه می

آزمون، شوت و استارت آخر  ، در ادامة. همچنینباشدحریف   باید رو به سمت دروازةبازیکن حتماً 

ی است که ممکن است درطول یک ایهکه متناسب با تکنیک شودمیانجام  حریف سمت دروازةهب

تن این موارد و سعی در مشابهت گرفموردنیاز باشد. این آزمون با درنظر حمله در مسابقهحمله و ضد

که را های قبلی امکان نواقص آزمونشتر به شرایط بازی طراحی شده است تا بتواند تاحدبیهرچه

 ،تریصورت دقیق، برطرف کند و بهکنندیمارزیابی  هم و مستقل از صورت جداگانهها را بهمهارت

 .کند بینییشپبازی تری به شرایط نزدیکعملکرد را در 

اعتباریابی آزمون نشان داد که این آزمون از اعتبار باالیی برای ارزیابی عملکرد بازیکنان و تمایز بین 

 نانی که از مربیان امتیاز بیشتریبازیککه طوری؛ به( r =،P = 0.001 0.84-ها برخوردار است )آن

که این همبستگی رسد نظر میبه عکس.نیز امتیاز بهتری کسب کردند و بر در آزمون ،دریافت کردند

نتایج  ،همچنینشده با شرایط واقعی بازی باشد. ل شباهت الگوی حرکتی آزمون طراحیدلیباال به

 بازیکن در انتهای آزمون نیز حاکی از فشار فیزیولوژیکمتناظر آن( و ضربان قلب )آزمون مقیاس بورگ 

 یا شدید معنی فعالیت سنگینشمارة دو( که بهجدول ) به شرایط واقعی مسابقه و بازی است نزدیک

فوتسال یک ورزش تناوبی شدید است که هر دو مسیر  که ها حاکی از آن هستندپژوهش(. 20) است
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 سیستم انرژی آزمون احتماالً (؛ بنابراین،23) استسهیم  در آنهوازی تولید انرژی هوازی و بی

 آزمون مجدد نشان -نتایج آزمون ،همچنینهمانند بازی فوتسال باشد. ده در این پژوهش شطراحی

برای گروه نخبه و غیرنخبه، جدول شمارة  95/0و  751/0ترتیب ه)ب داد که پایایی آزمون نیز باال است

و با توجه به ارتباط  برقرار است دو شرط اولیه و اصلی برای یک آزمون استاندارد بنابراین،؛ (شش

مون مناسبی (، آز9آن )مستقیم بین انتخاب یک آزمون عملکردی ورزشی و میزان روایی و پایایی 

 .است برای تحقق اهداف پژوهش

بینی موفقیت عملکرد ان پیشامک یکی از نتایج مهم پژوهش حاضر، نتایج آزمون رگرسیون دربارة

که طورهای آزمون بود. همانیک از آیتمشده و هرها از روی رکورد کلی آزمون طراحیفوتسالیست

اما نتایج  ی وجود داشت؛خطی معنادار د کلی آزمون با عملکرد موفق رابطةبیان شد، بین رکور

اساس نتایج ند. بریر ندارتأثبینی عملکرد یشپتنهایی در ها بهآیتم تکتکرگرسیون نشان داد که 

 هاآن د در فوتسال ترکیبی از عوامل است و باید به همةتوان نتیجه گرفت که عملکرآمده میدستهب

 .زمان توجه کردطور همبه هاآنو تعامل بین 

که  ردار استبرخو فردمنحصربه برتریاین های موجود از شده در مقایسه با سایر آزمونآزمون طراحی

ای از مجموعه شود، این آزمون فقط یک مهارت سنجیده میمعموالً های رایج کهبرخالف آزمون

 ،مثالعنوانکند؛ بهقالب و در تعامل با یکدیگر ارزیابی می های جسمانی را در یکها و قابلیتمهارت

صورت ت شوت و دریبلینگ و آن نیز بهترتیب مهار، بهدر آزمون شوت فوتسال مسی و دریبل اساللوم

ای صورت زنجیرهها را بهمهارت توانندنمی هاو این آزمون (17، 25) شودمستقل و مجزا ارزیابی می

ندرت ها بهکه در جریان یک بازی اجرای آن های انفرادی راتوانند مهارتگیری کنند و تنها میاندازه

 .کنند افتد، ارزیابیاتفاق می

را تواند عملکرد یک فرد با اعتبار و پایایی باالیی میشده که آزمون طراحیوان گفت تمی ،مجموعدر

تمرین، توان برای ارزیابی اثرهای ی میهای. از چنین آزمونبینی کنددر بازی فوتسال ارزیابی و پیش

رین و شناسایی ریزی تمح آمادگی جسمانی ورزشکار، برنامهبازخورد عینی به ورزشکار، بررسی سط ارائة

همانند هر آزمون دیگری  زکه آزمون حاضر نیبدیهی است (. 9، 26) ضعف ورزشکار بهره بردنقاط

کوتاه اجرای آزمون ضعفی دارد که از آن جمله شاید بتوان به زمان قوت خود نقاطدرکنار همة نقاط

حدوداً نه دقیقه است که  آزمون میانگین زمان اجرای ،(14اشاره کرد. در مطالعة نادری و همکاران )

هدف از طراحی  ،زیرا تری است؛ البته این مورد بدیهی است؛در مقایسه با آزمون حاضر زمان طوالنی

تر باشد؛ اما در طوالنی زمان آزمون بی توان هوازی بوده است و طبیعی است که بایدارزیا ،آن آزمون

تر کوتاه ند؛ بنابراین، زمان آزموننظر بودی مدهوازهر دو مسیر متابولیسم هوازی و بی ،حاضر مطالعة

مستقیم سطح  نگرفتنپژوهش حاضر، اندازه ضعف دیگر آزموننقطه شاید ،انتخاب شد. همچنین
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اعتباریابی این آزمون  ،همچنینتوجه قرار گیرد. تواند موردخون باشد که در مطالعات بعدی می الکتات

 قرار گیرد. مدنظر پژوهشگران در مطالعات آیندهتواند برای بانوان نیز می

)با اعمال تغییرات و اصالحات  در فوتسالهوازی هوازی و بیآزمون ایرانی ارزیابی عملکرد  پيام مقاله:

انتخاب عینی بازیکنان و تمایز  برایتواند و می ار و پایایی باالیی برخوردار استاز اعتب ،ی(مختصر

 . استفاده شودبازیکنان از یکدیگر 
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Abstract 
The lack of a futsal specific test to evaluate the performance (aerobic and 
anaerobic) of futsal players is quite evident. The purpose of this study was to 
design and measure the validity and reliability of a specific performance 
evaluation test for futsal players. 84 male students who members of the university 
futsal team volunteered to participate in this study (age: 22 ±2.04 years, BMI: 
22.3±2.06 kg/m2). To design the test, the most important futsal techniques and 
drills were identified based on scientific literature, opinions of coaches, and 
conditioning and exercise physiology experts. In the end, dribbling, passing, 
shooting, ball control, jumping, speed running, backward and sideways running 
were selected, so that the movement pattern was similar to a real futsal game. 
Then, these selected skills and drills were designed in a tandem and along the 
route. To categorize the players and evaluate their performance, three coaches 
were asked to score the subjects from 0 to 100 in three different official games. In 
order to predict the performance by using each item of the test and total score of 
the test, multiple and simple regression equations were used, respectively. 
Validity and reliability of the test were calculated by the use of Spearman 
correlation coefficient and ICC, respectively. The results showed that there is a 
negative and significant correlation between coaches scores and the test record 
(r=0.91, P<0.05). Also, multiple linear regression equation showed that almost all 
tests drills are valid predictors of final record. Test-retest reliability showed high 
stability between result of the test. In conclusion, the new test has a high validity 
and reliability to evaluate the performance of futsal players and can be used by 
coaches and teachers.  
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