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   نوجوانان مدارس فوتبال هاي آنتروپومتریکی اندازه ارتباط

 ي فردي آنانها مهارتبا 

  1زاده علی شفیع

  

  چکیده 

آنان پرداختـه  ي فردي ها مهارتبا  نوجوانان مدارس فوتبال )BMI( یتودة بدنوزن و شاخص ، پژوهش حاضر به بررسی ارتباط قد

یـت  فعالفوتبال استان اصفهان که در شهر اصفهان  هیأتز از مدارس فوتبال داراي مجو ۀیاین پژوهش را کلّ جامعۀ آماري. است

سال به صورت تصـادفی   12و  11، 10ی سنّ ردة فوتبال آموز در سه 171مدرسه فوتبال و  16در مجموع . داد تشکیل می ،داشتند

چرخیدن با ، ي مهارتی دویدن با توپها آزمونشد سپس در  گیري اندازه وزن و قد آنان. ن مدارس انتخاب شدنداي از بین ای خوشه

در این پژوهش از آزمون . شرکت کردند ،یید قرار گرفته بودها مورد تأ که روایی و اعتبار آن توپ سرعت دویدن و دریبل کردن، توپ

وزن و ، قد: ها نشان داد تجزیه و تحلیل داده. همبستگی پیرسون استفاده شده است و ضریب LSDآنالیز واریانس و آزمون تکمیلی 

در  تودة بدنوزن و شاخص ، رابطه قد و وزن. )p > 001/0( ی نوجوانان تفاوت معناداري داشتسه گروه سنّ  ی بینتودة بدنشاخص 

بـین وزن و مهـارت   . )p > 001/0( ل معنادار بودسا 11و  10در دو گروه سنی  تودة بدنقد و شاخص  رابطۀ هر سه گروه سنی و

ارتبـاط معکـوس و   )r=  - 317/0( و مهـارت سـرعت دویـدن آنـان     BMIو بین  )r=  - 314/0( سال 10سرعت دویدن نوجوانان

 چرخیـدن بـا تـوپ   ، )r=  - 251/0( ي دویدن با توپها مهارتسال با  11بین وزن نوجوانان . )p( >05/0( معناداري وجود داشت

)317/0 -  =r(و سرعت دویدن )465/0 -  =r( و بین BMI  ي چرخیدن بـا تـوپ  ها مهارتآنان با )292/0 -  =r( بـا مهـارت    و

ارتباط معکوس و معناداري وجود  )r=  - 298/0( و همچنین بین قد با مهارت سرعت دویدن آنان )r=  - 431/0( سرعت دویدن

  . سال داشت 11ي فردي نوجوانان ها مهارتبیشترین ارتباط را با BMI وقد ، در مجموع سه عامل وزن. p( >05/0( داشت

  

  .فوتبال ، نوجوانان، ي فرديها مهارت، تودة بدنشاخص ، وزن، قد :هاي کلیدي واژه

___________________________________________________________  
  

 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد. 1



2  88پاییز و زمستان/ دهمشماره / مسال پنج/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

 

The Relationship between Antropometric Measures of the 
Preadolescents at Football Schools with 

their Individual Skills 

 

Shafi zadeh, A. (MSc) 

 

Abstract 

The present study investigates the relationship between height,weight and body 
mass index (BMI) of the preadolescents at football schools with their individual 
skills. The population includes all football schools that had been given a certificate 
in Isfahan. Cluster sampling was used to select 16 football schools, including 171 
preadolescents from three age groups (10,11and 12 years old). The participants' 
height and weight were first measured, and then they took valid and reliable skill 
tests which included running with the ball, turning with the ball, speed of running 
and dribbling. ANOVA and LSD and Pearson correlation coefficient were used for 
data analysis in this study. The results showed that there is a significant difference 
in height, weight and BMI between three age groups (p< 0. 001) and a significant 
relationship between weight, on the one hand, and height and BMI, on the other, 
among 3 age groups. Also a significant relationship was found between height and 
BMI in 10 and 11 years old age groups (p< 0. 001). Furthermore, there was a 
significant negative relationship between speed of running with weight (r =-0. 314) 
and BMI (r =-0. 317) in the 10 years old group. There was a significant negative 
relationship between weight, on the one hand, and the running with the ball (r =-0. 
251), turning with the ball (r =-0. 317), speed of running (r =-0. 465), on the other, 
in the 11years old group. Besides there was a significant negative relationship 
between BMI with the turning with the ball (r =-0. 222) and the speed of running (r 
=-0. 431) as well as height with the speed of running (r =-0. 298) in 11 years old 
preadolescents (p < 0. 05). Finally the highest correlation was found between 
height, weight and BMI with individual skills of 11 year old preadolescents.  

 
Keywords: height, weight, BMI, individual skills, preadolescent, football.  
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  مقدمه

 ۀمشخّصـ این افزایش قدرت به چند  .آورد دست میه قدرت بیشتري نیز ب ،کند همان طور که کودك رشد می 

. )15( آوردن قدرت به طور مستقیم با رشد قد و افزایش وزن ارتبـاط دارد  به دست .رشد جسمانی وابسته است

هـاي   و توانـایی فیزیولـوژیکی دسـتگاه    افزایش کارآیی، افزایش قدرت و استقامت عضالت، ها اندامروند رشد 

 توجـه هاي ورزشی کودکان و نوجوانان مورد  یتفعالباید در اجراي  ها اندامی و ارتباط بیومکانیکی تَنَفّسقلبی ـ  

هـاي ورزشـی    هـا و تمـرین   شود و برنامـه  توجه ها انداماگر به تغییرات سرعت رشد و تکامل . قرار گیرد  دقیق

زودتر بـه   ها اندامشود و  افزوده می ها اندامبر سرعت رشد طبیعی  ،رات تنظیم و اجرا شوندهماهنگ با این تغیی

ا یکدیگر و همچنین نسـبت  ها ب و نسبت آن ها اندام اندازة. رسند ذاتی خود می ةو توانایی بالقو ظرفیت حد اکثر

 هاي ورزشی اثرگـذار باشـد   یتفعالنتایج  و ها مهارتتواند روي اجراي  ن میعیم بدن در یک سنِّ کلِّ به اندازة

هـا در   د در مسـابقات ورزشـی مختلـف و بـا افـزایش شـرکت بچـه       ی متعـد ي سنّها گروهبا قائل شدن . )24(

در سطح باال به فهم بیشـتر و بهتـر رشـد و تکامـل ورزشـکاران       هاي خصوص رقابته هاي قهرمانی ب ورزش

کنـد و   رابطه بین قامت و وزن به طور تقریبی تغییر می، وجوانین ةنمو دور در طول جهش .)2( جوان نیاز است

بـه طـوري کـه رابطـه بـین ایـن دو        ،افتـد  فـاق مـی  جهش نمو ابتدا در قامت و بعد در وزن اتّ متوسطبه طور 

نسـبت وزن بـه قامـت بـار دیگـر تناسـب        ،ف شدا بعد از این که نمو قامت متوقّام ؛شود ر میمتغی گیري اندازه

تـودة  شـوند و مقیـاس شـاخص     هاي وزن و قد اغلب با هم ترکیب می مقیاس. )20و 10( کند پیدا میمطلوبی 

در . )11( رسد کـه بـه طـور مسـتقیم بـا چربـی بـدن بسـتگی دارد         آید و به نظر می می به دست )BMI( 1بدن

 ،آنـان و درصـد چربـی بـدن     تودة بدنشد بین شاخص  مشخّصسال  12تا  8آموزان دانش پژوهشی بر روي

 حـد اَقـل   سـالگی بـه   6تـا   4 ،یعنی ؛ي پیش دبستانیها سالدر طول  BMI. )5( ارتباط معناداري وجود داشت

سنی در کودکان و نوجوانان بهتـرین   BMI. یابد تا بزرگسالی در اکثر افراد افزایش می BMI پس از آن، رسد می

در طـول نوجـوانی و بزرگسـالی    . )وزن حـد اکثـر  و  حد اَقل( اي فردي است تغذیه وضعیتتعیین  راهنما براي

ی وزن بـدن و چـاقی هنگـام انجـام     به طور کلّ. شود متقابل وزن و قد با اجراي ماهرانه تکلیف ویژه می ارتباط

دیگر که باید به آن  مسألۀ. اثر منفی دارد ،بر عملکرد ،ل وزن بدن دارندتکالیفی که احتیاج به نگهداري و تحم

 اي در طول جهش رشـد بـه کـار    این اصطالح براي اشاره به دوره .هوم ناشیگري نوجوانی استمف ،کرد توجه

م تی عملکرد حرکتی توأکه با یک اختالل موقّ )سرعت نمو قد حد اکثر ،یعنی ؛اوج سرعت قد( برده شده است

ناشـیگري   پدیـدة نتیجه گرفتند که ) 1988( 2صی بیونن و مالینامتعاقب یک بازنگري جامع متون تخص. است

براي پیشرفت در . )22( عمومی نیست ،در بین پسراناین پدیده اً تمدا عام ؛نوجوانی به طور مطمئن وجود دارد

نـاگزیر هسـتیم    ،بین المللی و جهـانی  هاي نهاي افتخار در میدا ههاي مختلف ورزش قهرمانی و فتح قلّ حوزه

تورزشکاران و قابلی هاین رو بدون  از. شناسایی قرار دهیمرا مورد  ها آن ةهاي بالقوبه فرآیند اسـتعدادیابی   توج

 ،همـین اسـاس   بـر . باشـد  مـی مقـدور ن  ستیابی به عملکردها و اجراي بهینـۀ ورزشـی عمـالً   د رسد مینظر ه ب

___________________________________________________________  
  

1. Body Mass  Index  
2. Beunen  and Malina   
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زیـرا   سـازد؛  مـی رشد و پرورش استعدادها را فـراهم   است زمینۀسنین پایین  توجهاستعدادیابی به طور عمده م

مورد تمرین و ارزیابی قرار  مشخّصمراحل  آگاه و طی مربیانتدریج زیر نظر ه ارد نونهاالن مستعد بضرورت د

یی اسـت  هـا  شاخصپیدا کردن معیارها و  ،منظور از استعدادیابی. پیشرفت نایل شوند گیرند تا به اوج مهارت و

ایـن معیارهـا و    .ل را شناسـایی کـرد  فوتبـا  ۀکه با استفاده از آن بتوان بازیکنان مستعد بـراي بـازي در رشـت   

. )18( گیرنـد  مـی مهارتی و روانی مورد بررسـی و شناسـایی قـرار     ،فیزیولوژي ،در ابعاد آنتروپومتري ها شاخص

-یا پاروزنیدوچرخه سواري ،هاي انفرادي مثل دویدن هاي تیمی از رشتهتشخیص و شناسایی استعداد در بازي

ي عملکردي به سهولت و بـه طریـق علمـی شـرح داده     ها شاخص ،هارشتهزیرا در این  ؛تر استبسیار مشکل

  . )6( شده است

 .هستند مربیان ،ترین رکن استعدادیابی در کشور به دست آمده در حال حاضر مهم اطّالعاتبر اساس 

 نقش دارند و کمترین روشی کـه مـورد   ،این مهم مسابقات آموزشگاهی و مسابقات بین مدارس در ،بعد در ردة

. باشـد  مـی ي میـدانی و آزمایشـگاهی بـراي شناسـایی اسـتعدادها      هـا  آزموناستفاده از  ،گیرد میاستفاده قرار 

بـه ترتیـب    شـود،  می توجهها  براي استعدادیابی به آن انمربی به وسیلۀترین معیارهایی که در حال حاضر  مهم

ـ  ،قد :عبارتند از سـرعت و اسـتقامت از    ،قـدرت ، بـدنی  آنتروپـو متریـک؛ ترکیـب    هـاي  ویژگـی ه از وزن و جثّ

ـ ، آرامش و خونسـردي  ؛مهارتی هاي ویژگیپذیري از تکنیک و تاکتیک ؛حرکتی ـجسمانی   هاي ویژگی ۀروحی 

 10به ترتیب سنین  انمربیبیشتر  ،نتایج این پژوهش در ادامۀ. باشد میروانی  هاي ویژگیهمکاري و هوش از 

پژوهش دیگـري  . )18( اند را براي استعدادیابی مهم دانسته%) 37( سالگی 8و %) 45( سالگی 12%)48( سالگی

گیـرد و   سالگی شکل مـی  11ت عضالنی بازیکنان جوان فوتبال در سن یفعالگزارش کرده است که الگوهاي 

در صورتی بـا   ،ها الزم است موفّقیت در ورزشگر که براي در کل شناسایی هر عامل جسمانی و ذهنی مداخله

ي چنـد  هـا  آزمونبه همین دلیل مجموعه . ي بازي همراه باشدها مهارتمربوط به  اطّالعاتکه با  ارزش است

 ،ي پاس دادنها آزمون. براي استعدادیابی ضروري است ،فوتبال است ي پایۀها مهارت عاملی که پیشگوکنندة

زي شناسایی شده ي باها مهارتکنترل کردن و دریبل کردن توپ به عنوان اجزاء اصلی تشخیص  ،شوت زدن

ی پایه براي بازیکنان جوانی که براي شرکت در اطّالعاتتواند در ایجاد مرجع اي میي مجموعهها آزمون. است

ي اخیر در مورد بازیکنان جـوان بـا اسـتعداد بـر     ها سالدر . مفید باشد ،شوندهاي اختصاصی انتخاب میبرنامه

سـال   13تـا   11آموزان  در پژوهشی که بر روي دانش. )6( شود میکید زیادي ي عملکردي سرعت تأها آزمون

ـ  ،هاي فیزیولـوژیکی  هاي ورزشی روي واکنش تیفعال ساختار بدنی در هنگام اجراي ،انجام گرفت ثیر قابـل  أت

ـ فعالدر هنگام اجـراي یـک    ،سن که قد و اندام کوتاهتري داشتند آموزان هم دانش .ی داشتتوجه ی نت معـی، 

 فراوانـی . شـدند  بیشتري داشتند و زودتـر خسـته مـی    تَنَفّسدرك فشار کار بیشتر و تعداد  ،ضربان قلب بیشتر

این امر از . بیشتر است ،سن ولی کوتاهتر آموزان هم مانند دویدن در دانش ها مهارتدر برخی از  ها اندامحرکت 

در . صرف اکسیژن بیشتري دارندنیاز به م ،نکاهد و براي هر کار معی ها می کارآیی مکانیکی و فیزیولوژیکی آن

براي آمـوزش   ،رسد خود می پذیري که در دوران نوجوانی و ابتداي جوانی به اوجاین پژوهش به مراحل تمرین

آمـوزان پسـر    در پژوهشی که به بررسـی رابطـه قـد و وزن دانـش    . )26( ي ورزشی اشاره شده استها مهارت
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میزان تغییرات قد به ازاء هر سـال   متوسطنتایج نشان داد  ،ل تا پنجم شهر تهران پرداخته استهاي او کالس

 ،نتایج این پژوهش .باشد کیلوگرم می 3معادل  متوسطمتر بود و میزان تغییرات وزن به طور  سانتی 1/5معادل 

در پژوهشی بر روي پسـران در سـال   1کالرك. )14( داد را بین قد و وزن نشان 82/0معادل  همبستگی باالیی

هـاي   تر هستند و در رقابـت  بلندقامت و سنگین وزن ،شوند رسید افرادي که زودتر بالغ می این نتیجه به 1975

 توجـه بـا  . )25( با قد و وزن ارتباط دارد بیشتري دارند و افزایش بازده بدنی کامالً موفّقیت ،جسمانی و حرکتی

نوجوانان مدارس فوتبال با  تودة بدنص وزن و شاخ، قد پژوهش حاضر به بررسی ارتباط ه،اشاره شد به پیشینۀ

پاسخ دهد کـه چـه    سؤالسال پرداخته است تا به این  12و  11، 10ی سنّ ةآنان در سه رد ي فرديها مهارت

ي مهـارتی  هـا  آزمـون آنتروپومتریکی نوجوانان مدارس فوتبـال بـا اجـراي     هاي ویژگیترین  ارتباطی بین مهم

 منظوراستعدادیابی و پرورش آنـان در کـدام سـن بیشـترین ارتبـاط را بـا       ها به فوتبال وجود دارد و این ویژگی

  ي فردي نوجوانان مدارس فوتبال دارد؟ها مهارت اجراي

  

  پژوهش شناسی روش

  شناسی روش

  . اجرا شده است به شکل میدانی ،پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده 

  

  آماري جامعه و نمونۀ

باشند که تعداد  فوتبال استان اصفهان می هیأتز رسمی از ل داراي مجومدارس فوتبا ۀیشامل کلّ جامعۀ آماري

هـایی   تبه محـدودی  توجهولی با  ؛بود جامعۀ آماريشامل  نمونۀ آماري. مدرسه بود 20ها در شهر اصفهان  آن

ـ با . مدرسه به عنوان نمونه در پژوهش شرکت داده شدند 16نهایت  در ،وجود آمده که براي پژوهشگر ب هتوج 

از . سال انتخاب شـدند  12، 11، 10ی سنّ سه ردة ی مدارس فوتبالبندي سنّ و گروه پژوهش به بررسی پیشینۀ

نمونـۀ  در مجموع  .اي انتخاب شدند نفر نمونه به صورت تصادفی خوشه 12 ردة سنّیفوتبال در هر  هر مدرسۀ

  . سال بودند 10نفر  52و سال  11نفر  64، سال 12نفر  55نفر به تفکیک شامل  171پژوهش  آماري

  

  اطّالعات آوري جمع نحوة و گیري اندازهابزار 

ي هـا  آزموني چهارگانه تکنیکی استاندارد شده فدراسیون فوتبال انگلستان شامل ها آزموندر این پژوهش از 

هریـک از   ياجـرا  ةسرعت دویدن و دریبل زدن استفاده شده است که نحـو ، چرخیدن با توپ، دویدن با توپ

پا به توپ در باندي به عـرض   شروع آزمودنی از خطِّ :دویدن با توپ. به طور خالصه به شرح زیر بود ها مونآز

 مشـخّص کند و زمانی که توپ از خط انتهاي عرضی بانـد   متر شروع به حرکت می 60/27متر به طول  84/1

شروع تا جایی اسـت کـه    خطِّ هدف این آزمون سریع دویدن با توپ از. گردد زمان ثبت می ،کرد شده عبور می

___________________________________________________________  
  

1. Clark  
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متـر از   6/4بـه فاصـله   » ب«و » الـف «در این آزمـون دو خـط   ، چرخیدن با توپ. نماید پایان را قطع می خطِّ

آزمودنی پا به تـوپ از   .شود متري تعیین می 6/4شوند و بر روي این دو خط دو محدوده  می مشخّصهمدیگر 

ـ آ مـی » الـف « بـه طـرف خـطِّ    چرخد و یم» ب« پشت خطِّ کند، می حرکت» الف« پشت خطِّ  پشـت آن  و دی

 به سـرعت بـه سـمت خـطِّ     دهد و میآخرین چرخش را انجام  رود و می» ب« به طرف خطِّ کند و میچرخش 

او ثبـت   گردد و رکورد ف میزمان متوقّ در این حال .کند ف میتوپ را متوقّ »الف« آید و پشت خطِّ می» الف«

آزمـودنی از  : سـرعت دویـدن  . تر است چرخش با توپ با سرعت هرچه تمام حرکت ،هدف این آزمون. شود می

بـا یکـدیگر    متر است و موانـع در هـر ردیـف آن    20/9 شروع در مسیري مارپیچ که عرض باند آن پشت خطِّ

شده هر ردیف به صـورت مـارپیچ    مشخّصنماید و از پشت موانع  شروع به حرکت می ،متر فاصله دارند 20/9

هدف از . گردد زمان او ثبت می ،شروع فاصله دارد متر از نقطه 23پس از عبور از آخرین مانع که  .کند میعبور 

محـیط  : دریبـل کـردن تـوپ   . ها از نقطه شروع تا پایان است تر از اطراف نشانه این آزمون دویدن هرچه سریع

دنی پـا بـه تـوپ از نقطـه     با این تفاوت که آزمـو  شود اجرا این آزمون همانند آزمون سرعت دویدن تنظیم می

تغییر مسیر داده به سمت مـانع دیگـر حرکـت    ) در جلوي مانع( شروع حرکت کرده قبل از برخورد توپ با مانع

تر توپ  هدف این آزمون دریبل نمودن هرچه سریع. گردد و پس از عبور از آخرین مانع زمان ثبت می. نماید می

سـرعت دویـدن و   ، ي دویدن بـا تـوپ  ها آزموندر مورد . باشد ن میدر جلو و یا دور از مدافعان از شروع تا پایا

تکرار آزمون به  بار اجازة یک بار اجرا گردید و در صورت خطا کردن آزمودنی یک ها آزمون، دریبل کردن توپ

آزمودنی دوبار آزمون را ، در مورد آزمون چرخیدن با توپ. گردید ها ثبت می شد و رکورد آن داده می ها آزمودنی

 بـه . )19و  16( تی نداشـت و در نوع چرخیدن با توپ محـدودی . گردید کرد و بهترین رکورد او ثبت می اجرا می

تربیت بدنی که کامالً در مورد  پژوهشگر از یک گروه همکار کارشناس، ها آزمون تر منظور اجراي بهتر و دقیق

ها انتخـاب و   یت روزانه مدارس فوتبال نمونهالفعقبل از شروع  .استفاده کرد ،توجیه شده بودند ها آزموناجراي 

 ها آزمونشد و در نهایت هر یک از  توضیحات الزم قبل از انجام هر آزمون در مورد چگونگی اجرا آن داده می

، انحـراف اسـتاندارد  ، در این پژوهش از آمار توصیفی شامل میانگین. گردید ها اجرا می به شکل عملی براي آن

آنـالیز واریـانس و    ها آزمونراوانی و ضریب همبستگی پیرسون و در بخش آمار استنباطی از دامنه تغییرات و ف

LSD استفاه شده است .  

  

  هاي پژوهش  یافته

نوجوانـان   تـودة بـدن  وزن و شـاخص  ، رهـاي قـد  متغی میانگین و انحراف استاندارد 1 بر اساس جدول شمارة

رهاي مورد نظر و مراه با نتایج آزمون آنالیز واریانس متغیسال ه 12و 11، 10ی مدراس فوتبال در سه گروه سنّ

هـا را   رهاي مورد مطالعه و معناداري آنهمبستگی متغی 2ة جدول شمار. شود مشاهده می LSDآزمون تکمیلی 

ي مهـارتی  هـا  آزمونرهاي مورد مطالعه را با همبستگی متغی، 3 ةجدول شمار .دهد ی نشان میدر سه گروه سنّ

و  11هاي فوق الذکر را بـراي نوجوانـان    همبستگی 5و  4هاي  جداول شماره. دهد سال نشان می 10نوجوانان 

میـانگین  : باشد هاي پژوهش حاضر به شرح زیر می به جداول اشاره شده یافته توجهدهند با  سال نشان می 12
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ـ   . )1 جـدول ( داشت سال تفاوت معناداري 12و  11سال با  10نوجوانان  تودة بدنشاخص  وزن و  رابطـه قـد 

ـ . سال معنادار بود 12تا 10ی هر سه گروه سنّ تودة بدنشاخص  وزن ـ  در گـروه   تودة بـدن شاخص  رابطه قد 

 )r=  - 314/0( سال 10بین وزن و مهارت سرعت دویدن نوجوانان. )2جدول ( سال معنادار بود 11و  10ی سنّ

بـین  . )3 جدول( باط معکوس و معناداري وجود داشتارت )r=  - 317/0( مهارت سرعت دویدن آنان با BMI و

و  )r=  - 317/0( چرخیـدن بـا تـوپ   ، )r=  - 251/0( ي دویـدن بـا تـوپ   ها مهارتسال با  11وزن نوجوانان 

سـال بـا    11نوجوانـان   BMI بین. همبستگی معکوس و معناداري وجود داشت )r=  - 465/0( سرعت دویدن

و همچنین بین قـد بـا    )r=  - 431/0( با مهارت سرعت دویدن و )r=  - 292/0( ي چرخیدن با توپها مهارت

هـیچ ارتبـاط   . )4 جـدول ( ارتباط معکوس و معناداري وجود داشت )r=  - 298/0( مهارت سرعت دویدن آنان

   .آنـان مشـاهده نشـد    BMIوزن و ، رهـاي قـد  سـال بـا متغی   12ي فـردي نوجوانـان   هـا  مهارتمعناداري بین 

 . )5 جدول(

  

  ی و معناداري آنبرحسب گروه سنّ تودة بدنوزن و شاخص ، تفاوت میانگین قد -1ل شماره جدو

مقدار   سال 12  سال 11  سال 10  یگروه سنّ

sig  
  نتیجه  مقدار

  
  -  -  55  64  52  تعداد نمونه

 میانگین قد و انحراف استاندارد آن

Cm 
94/5 ±135  69/5±3/142  42/7±3/146  000/0  05/0  

، تفاوت بین سه گروه

  است معنادار 

کردن  مشخّصبراي  LSDآزمون 

  تفاوت قد بین سه گروه

  05/0  000/0  -  ٭  ٭
تفاوت بین این دو 

  است معنادار ،گروه

  05/0  000/0  ٭  -  ٭
تفاوت بین این دو 

  است معنادار ،گروه

  05/0  001/0  ٭  ٭  -
تفاوت بین این دو 

  است معنادار ،گروه

وزن و انحراف استاندارد میانگین 

  kg آن
88/5±5/29  7/77±2/35  87/6±8/36  00/0  05/0  

 ،تفاوت بین سه گروه

  است معنادار

کردن  مشخّصبراي  LSDآزمون 

 تفاوت وزن بین سه گروه

  05/0  00/0  -  ٭  ٭
تفاوت بین این دو 

  است معنادار ،گروه

  05/0  00/0  ٭  -  ٭
تفاوت بین این دو 

  است معنادار ،گروه

و انحراف استاندارد BMI انگین می

  آن
19/2±1/16  3±2/ 17  62/2±1/17  046/0  05/0  

 ،تفاوت بین سه گروه

  معنادار است

 کردن مشخّصبراي  LSDآزمون 

 بین سه گروه BMI تفاوت

  05/0  020/0  -  ٭  ٭
تفاوت بین این دو 

  است معنادار ،گروه

  05/0  048/0  ٭  -  ٭
ین دو تفاوت بین ا

  است معنادار ،گروه
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  یها در سه گروه سنّ و معناداري آن تودة بدنوزن و شاخص ، ـ همبستگی قد 2 دول شمارةج

            رها و مقدار همبستگی متغی

  ها  معناداري آن

     سن

  قد

  وزن
  sigمقدار

  قد ـ

شاخص 

  تودة بدن

مقدار 
Sig  

  ـ  وزن

تودة  شاخص 

  بدن

  sigمقدار

  سال  10
748/0  

 ٭

000/0  
423/0  

 ٭

002/0  
915/0  *000/0  

  سال  11
618/0  

 ٭

000/0  
331/0  

 ٭

008/0  
944/0  *000/0  

  سال  12
536/0  

 ٭

000/0  
023/0  867/0  853/0  * 000/0  

  

  سال 10نوجوانان  يها مهارتبا  تودة بدنوزن و شاخص ، ـ همبستگی قد 3 جدول شمارة

   نام متغیر

   مهارت
  sigمقدار  وزن  sigمقدار  قد

تودة شاخص 

  بدن
  sigمقدار

  661/0  -062/0  780/0  -040/0  916/0  -015/0  دویدن با توپ  

  172/0  -192/0  320/0  -141/0  956/0  -008/0  چرخیدن با توپ 

  022/0٭  -317/0  024/0 ٭  -314/0  167/0  -195/0  سرعت دویدن 

  293/0  -149/0  164/0  -196/0  130/0  -213/0  دریبل کردن 

  

  سال 11ي نوجوانان ها مهارتبا  تودة بدن وزن و شاخص، همبستگی قد ـ 4 ةجدول شمار

   نام متغیر

   مهارت
  sigمقدار  وزن  sigمقدار  قد

تودة شاخص 

  بدن
  sigمقدار

  084/0  -218/0  046/0 ٭  -251/0  082/0  219/0  دویدن با توپ  

  019/0٭  -292/0  0/0 11٭  -317/0  067/0  -231/0  چرخیدن با توپ 

  000/0٭  -431/0  000/0٭  -465/0  017/0 ٭  -298/0  سرعت دویدن 

  117/0  -198/0  071/0  -227/0  212/0  -158/0  دریبل کردن 
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  سال 12ي نوجوانان ها مهارتبا  تودة بدنوزن و شاخص ، ـ همبستگی قد 5 جدول شمارة

   نام متغیر

   مهارت
  sigمقدار  وزن  sigمقدار  قد

تودة شاخص 

  بدن
 sigمقدار 

  785/0  038/0  945/0  010/0  758/0  -042/0  دویدن با توپ  

  769/0  -040/0  931/0  012/0  506/0  092/0  چرخیدن با توپ 

  184/0  -182/0  435/0  435/0  521/0  089/0  سرعت دویدن 

  804/0  034/0  370/0  370/0  156/0  194/0  دریبل کردن 

    

  گیري بحث و نتیجه

ات هـاي آناتومیـک و خصوصـی    الزم است تفاوت ،هرمانیو رسیدن به مدارج باالي ق موفّقیتمنظور کسب به 

تشـخیص داد و   ،مطالعات و تحقیقات دقیق آزمایشگاهی اسـت  ژنتیک دارد و نیازمند فردي را که بیشتر جنبۀ

 تـودة بـدن  وزن و شاخص ، دهد میانگین قد چنانچه نتایج نشان می. )9( ها انجام داد ري براي آنثّؤاقدامات م

رهاي ذکر شده افزایش تفاوت معناداري دارد و با باالرفتن سن میانگین متغی ،سال 12و 11، 10ی سه گروه سنّ

شـاید تفـاوت    ،معنادار بوده است سال 12و  11، 10ی در مورد قد تفاوت بین هر سه گروه سنّ. پیدا کرده است

 در قامت و بعـد در وزن  ابتدا جهش نمو متوسطمعنادار بین سه گروه به این دلیل باشد که در این سن به طور 

 12و  11سال بـا   10بین نوجوانان تودة بدندر مورد تفاوت معنادار میانگین وزن و شاخص . افتدفاق میبدن اتّ

سال هنوز در  12و  11ی سال نسبت به دو گروه سنّ 10ی توان به این موضوع اشاره کرد که گروه سنّ سال می

  . اند یش وزن نشدهافزا و وارد مرحلۀ هستند حال افزایش قد

ولـی رابطـه قـد بـا      ؛معنـادار بـود   ،یدر هر سه گروه سنّ تودة بدنارتباط قد با وزن و وزن با شاخص 

و قـد بـا وزن بـا بـاال      تودة بـدن روابط قد با شاخص . سال معنادار بود 11و 10در نوجوانان  تودة بدنشاخص 

و نزدیک  هم خوردن تناسب رشد قد و وزن آنان بر ةدهند رفتن سن کاهش پیدا کرد که به احتمال زیاد نشان

  . باشد شدن بیشتر آنان به سن بلوغ می

سال را با آزمون سرعت دویـدن   10ی نوجوانان گروه سنّ تودة بدنبعدي ارتباط وزن و شاخص  نتیجۀ

ضـافه  ی انوجوانان این گروه سنّ تودة بدنکه هر چقدر بر وزن و شاخص معکوس و معنادار نشان داد به طوري

سال نتـایج ارتبـاط معکـوس و     11ی در مورد گروه سنّ. سرعت دویدن آنان کاهش پیدا کرده است ،شده است

ي هـا  آزمـون ی بـا  معناداري بین قد و سرعت دویدن نوجوانان نشان داد و در مورد ارتباط وزن این گـروه سـنّ  

که بیشترین مقـدار  ، آمد ه دستبمعکوس و معناداري  چرخیدن با توپ و سرعت دویدن روابط، دویدن با توپ

همچنـین در  . رابطه مربوط به وزن و سرعت دویدن و کمترین مقدار آن مربوط به وزن و دویدن با تـوپ بـود  

ي مهارتی چرخیدن با توپ و سـرعت دویـدن رابطـه معکـوس و     ها آزمونبا  تودة بدنی شاخص این گروه سنّ

  . گردد وهش حاضر انجام شده است اشاره میاط با پژدر ادامه به تحقیقاتی که در ارتب. معناداري داشت
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ثیر قـد  تحت تـأ ، هاي مختلف دهد که سطح اجراي فرد در ورزش انجام شده نشان می اکثر تحقیقات

بـین قـد و    1اسـکان الن . )37( ثیر قرار دهـد تواند عملکرد فرد را تحت تأ دي میبوده و این عامل تا حدود زیا

   همبسـتگی  بـا پـرس سـینه رابطـه     تـودة بـدن  و بـین شـاخص    )r=  - 07/0( پرس سینه رابطه همبسـتگی 

)35/0  = +r( آورد به دست )آمـوزان   کند براي پیشگویی بارفیکس اصالح شده دانـش  می اشاره 2فولسام. )34

 در مورد کار فیزیکی و ارتباط آن 3و ینبرگ. )28( آنان استفاده کرد تودة بدنتوان از شاخص  مقطع ابتدایی می

 )r=  91/0( وزن و کـار فیزیکـی  ، ساله دریافت بیشترین ضریب همبستگی بین قـد  9-16قد و وزن پسران با 

بـین قـد و وزن بـا     ،هاي نونهال پسر برتر کشور انجام شـد  که بر روي ژیمناست در پژوهشی. )17( وجود دارد

نقـش   ،هـا  روي ژیمناسـت  نتایج پژوهش دیگري. )7( ارتباط معناداري مشاهده شد ،سال 9نونهاالن  عملکرد

وزن و وزن بـدون چربـی و عوامـل آمـادگی جسـمانی شـامل قـدرت        ، آنتروپومتریکی از جمله قد هاي ویژگی

مطالعاتی از  اهمیتها آشکار ساخت و  یابی ژیمناست گزینش و استعداد، موفّقیتانگشتان دست و توان پا را در 

در پژوهشی که به بررسـی اثـر قـد و    . )4( یید قرار دادن مورد تأو ورزشکارا انمربی، ینمحقّق این قبیل را براي

 بـین قـد و نتـایج آزمـون الچـا      ،ساله مدارس تهران پرداخته است 11هاي ورزشی کودکان  یتفعالوزن روي 

. )3( آمـد  بـه دسـت   r= 61/0و بین وزن و نتایج آزمون الچا ضریب همبسـتگی   r= 51/0ضریب همبستگی 

سـاله   15ي هـا  آزمـودنی ، سال انجام شد نشـان داد  17تا  15ي ها آزمودنیه بر روي نتایج پژوهش دیگري ک

ي سرعت ها آزموندر  ردة سنّیي این ها آزمودنی. بودند تودة بدنداراي کمترین میانگین قد و وزن و شاخص 

تـر و   چابـک ، تر سال سریع 17ي ها آزمودنیکه  در حالی ؛آوردند به دستو چابکی بیشترین میانگین زمانی را 

هاي آنتروپومتریکی  در بررسی ارتباط اندازه. )21( بودند ها آزمودنیداراي قد و وزن باالتري در مقایسه با دیگر 

شد بـین   مشخّصسال  18آموزان پسر غیر ورزشکار  اندام فوقانی بدن با عملکرد حرکتی پرتاب دیسک دانش

در پژوهشـی دیگـر بـین    . )8( رابطه معناداري وجود دارد ،اندازه طول قد و اندازه وزن با توانایی پرتاب دیسک

همچنین  ؛رابطه معناداري وجود داشت ،برداران با رکورد حرکات یک ضرب و دو ضرب وزنه تودة بدنشاخص 

در پژوهشی که به بررسـی ارتبـاط   . )12( رابطه بین قد با رکورد حرکات یک ضرب و دو ضرب نیز معنادار بود

نوجوانـان   ندگان با عملکرد سرعتی و نیمه استقامتیونجی و فیزیولوژیکی شناگران و دپیکرس هاي ویژگیبین 

ارتباط معناداري وجود  ،متر آزاد 25با عملکرد سرعتی شناي  نتایج نشان داد در شناگران عرض شانه ،پرداخت

. )1( ي داشـت ارتبـاط معنـادار   ،متر سـرعت  100و محیط سینه با عملکرد دو  داشت و در دوندگان محیط بازو

سال الجزایر بررسـی کـرده    17بالیدگی و ابعاد بدنی را در انتخاب بازیکنان فوتبال زیر  ،سن تأثیرپژوهشی که 

گـذر کـرده   اکثر سرعت رشد خود شـده بودنـد یـا از آن    ی وارد مرحله حدنشان داد نمونه انتخاب شده ملّ ،بود

ی بدون چربـی بیشـتر و   تودة بدنتر و داراي سنگین و بلندقدتر ،ترطور معناداري بالیدهه آنان همچنین ب. بودند

در پژوهشی که بـه تجزیـه و تحلیـل    . )27( .در مقایسه با بازیکنان منتخب منطقه اي بودند محیط ران بزرگتر

بیشترین ارتبـاط  . کردن پست بازیکنان پرداخت مشخّصبندي و  مهارتی از طریق طبقه نیمرخ آمادگی بدنی و

___________________________________________________________  
  

1. Scan lan  
2. Folsom  
3. Weinbarg  
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سال و  14سال و زیر  16سال زیر  18ي آمادگی جسمانی و مهارتی بین گروهاي مختلف زیر ها مونآزمعنادار 

 ،وزن و قـد زمـان تولـد    ،در پژوهشـی کـه بـر روي قـد قبـل از تولـد      . )31( .به پست بازي آنان بـود  توجهبا 

ن جـوان منتخـب   سال انجام شـد بازیکنـا   12-10آنتروپومتري و بلوغ جنسی بازیکنان نخبه و غیرنخبه پسر 

چربـی کمتـر و داراي بلـوغ زودتـر      ،تر داراي قد بلنـدتر ها در مقایسه با بازیکنان سطح پایین براي بهترین تیم

زمـان   که تاثیر کم وزنـی  در پژوهشی. )29( .و تفاوتی در ساختمان و وضع طبیعی قد آنان مشاهده نشد. بودند

ـ سا 9-5کودکان  ۀي حرکتی پایها مهارتد را بر تولّ وزن  دل بررسی کرد نشان داده شد کودکانی که زمان تولّ

ـ  پیشرفته يجایی و کنترل اشیاه ب ي جاها مهارتطبیعی داشتند در  ، د بودنـد تر از کودکان با وزن کم زمان تولّ

  . )32( .بعدي در وزن تفاوت معناداري نداشتند گیري اندازههاي  هرچند در زمان

متـر و   سـانتی  152سال شهرستان کرج با میانگین قـد   13ا ت 11پسران  پژوهش دیگري که بر روي

. )23( وزن و قد ارتباط معناداري داشت ، عوامل سن کیلوگرم انجام شد نشان داد بروز ناهنجاریها با 2/49وزن 

ي تخصصی ورزشـی بازیکنـان جـوان    ها مهارتبا عنوان تغییرات وابسته به بلوغ در  1پژوهش مالیناو همکاران

اندازه بدن و مرحله بلوغ تاثیر کمی در نوسان اجـرا  ، تجربه، ال فوتبال به این نتیجه رسید که سنس 15تا  13

ـ  ، کنترل توپ با سر، پاس آزمون دریبل زدن همراه 4در  آزمـون   6ت شـوت زدن از  کنترل توپ با بـدن و دقّ

ر پژوهشی که توماس همچنین د. )30( سال فوتبالیست داشت 15تا  13مهارتی تخصصی فوتبال در نوجوانان 

از کل اختالف بین آمادگی بازیکنان % 23بر روي لیگ دست اول فوتبال انگلستان انجام داد اعالم کرد  2ریلی

  . )13( هاي بدنی متفاوت است به دلیل داشتن اندازه

هاي بـدن سـنجی و فیزیولـوژیکی بازیکنـان      در پژوهشی با عنوان آمادگی 3بانگوسبو و فرانکز، ریلی

هـاي   عنوان بخشـی از مراقبـت   فیزیولوژیکی به سنجی و فوتبال به این نتیجه رسیدند که معیارهاي بدننخبه 

، پـژوهش وي ویـانی  . )33( .در مورد استعدادیابی بازیکنـان جـوان فوتبـال نقـش دارنـد      توجههمراه با  منظّم

سال نشـان   13ی با میانگین سنّ بر روي نوع پیکري پیش از بلوغ بازیکنان نوجوان فوتبال 4تونیوتو، گاساگراند

پژوهش ونـدرفورد و  . )36( تفاوت معناداري وجود داشت ،دار از نظر وزن و قد داد بین نوجوانان مبتدي و تجربه

ورزشـکاران جـوان فوتبـال     صـی ورزشـی  ي تخصهـا  مهـارت و  هاي فیزیولوژیکی با عنوان پاسخ 5همکارانش

حـد  وزن ، تـر داراي قـد   شکاران مسن نسبت به ورزشکاران جواننشان داد ورز 6/14ی المپیک با میانگین سنّ

   .)35( بیشتري بودند نهایی توان و توانایی کار اکثر

ي اشاره شـده  ها پژوهشاکثر  نتایج نتایج پژوهش حاضر با ،هاي اشاره شده به نتایج پژوهش توجهبا 

قـد و  ، رهـاي وزن متغی ،گیـري کـرد   جـه نتی تـوان است مـی  مشخّصدر انتها چنانچه از نتایج . همخوانی دارد

توان  سال می 12 تر از نوجوانان سال دقیق 11و  10را در نوجوانان سنین  ها و روابط بین آن تودة بدنشاخص 

___________________________________________________________  
  

1. Malina and etal 
2. Tomas Reily   
3. Rilly, Bangsbo, Franks  
4. Vivani, Casagrande, Toniutto 
5. Vanderford and etal  
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چنانچـه در  . کار برده ي مهارتی بها آزمونها در ارتباط با اجرا  ات بدنی و استعدادیابی آنخصوصی براي بررسی

ـ   10ی در گروه سنّ ي مهارتی فوتبال ها آزمونرهاي ذکر شده با یمورد چگونگی ارتباط متغ وزن و ، رسـال متغی

 رسال هر سه متغی 11در مورد سن . ارتباط معناداري با اجراي مهارت سرعت دویدن داشت تودة بدنشاخص 

سـال  12 ولـی در مـورد نوجوانـان    ؛ي مهارتی ارتباط معناداري داشتها آزمونبا  تودة بدنوزن و شاخص  ،قد

هبا . ي فوتبال نوجوانان نداشتها مهارترهاي ذکر شده هیچ ارتباط معناداري با اجرا متغیهـا   به این یافته توج

 12و  10نوجوانـان   سال در مقایسه با 11نوجوانان ر د تودة بدنوزن و شاخص ،هاي آنتروپومتریکی قد ویژگی

و  کشـف اسـتعدادها   در مـورد  اطّالعـات این  .نان داشتي مهارتی آها آزمون بیشترین ارتباط را با اجراي سال

آموزش و  هاي کمیته ن و دست اندرکاران فدراسیون فوتبال و به خصوصوالؤمس توجهمورد  پرورش آنان باید

  . استعدادیابی قرار گیرد

  

  منابع

پیکر سنجی و  يها ویژگیارتباط بین  ؛1386تابستان  ؛علی، اشرف خزایی ؛کامران، مرادي ؛شهرام، آهنجان. 1

  ۀ نامــپـژوهش  ؛هـا  و دونــدگان مـرد بـا عملکــرد سـرعتی و نیمـه اســتقامتی آن     فیزیولـوژیکی شـناگران  

 . دانشگاه مازندران ؛پنجم ةعلوم ورزشی؛ شمار

 دومین کنگرة علمی ورزشی با تأکید بردورة ؛1376هاي قهرمانی؛ تابستان  ها در ورزش خسرو؛ بچه، ابراهیم. 2

  . لریزي تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش؛ چاپ او پژوهش و تحقیق و برنامهواحد  ؛ابتدایی

هـا؛   حرکتـی و ورزشـی آن   موفّقیـت سـاله بـا    11بررسی ارتباط قد و وزن پسران  1359 ؛بهرام، ديها حاج. 3

 . کارشناسی ارشد؛ دانشگاه تهران ۀنام پایان

ات آنتروپومتریکی و عوامل آمادگی جسمانی بـا  ارتباط برخی خصوصی ؛1381محمد حسن؛ ، دشتی خویدي. 4

 . کارشناسی ارشد؛ دانشگاه گیالننامۀ  پایانهاي نونهال پسر برتر کشور؛  عملکرد ژیمناستیک

 12تا  8آموزان پسر  و در صد چربی بدن دانش تودة بدنبررسی روایی شاخص  ؛1379 حسین؛، آبادي دولت. 5

 . گاه تهرانکارشناسی ارشد؛ دانش نامۀ سال؛ پایان

 . تهران ؛نخستین سمینار علم و فوتبال ؛فوتبال استعداد یابی در ؛1381 ؛مارك، ویلیامز ؛توماس، رایلی. 6

ات آنتروپومتریکی و عوامل آمادگی جسـمانی بـا   ارتباط خصوصی ؛1383و همکاران؛ بهار  فرهاد، نیا رحمانی. 7

مقاالت چهارمین همایش علمی تربیـت بـدنی و   هاي نونهال پسر برتر کشور؛ مجموعه  عملکرد ژیمناست

لتندرستی مدارس؛ وزارت آموزش وپرورش؛ چاپ او . 

با عملکرد حرکتی پرتـاب   هاي آنتروپومتریکی اندام فوقانی بدن بررسی ارتباط اندازه ؛1377 ؛احداهللا، آرا رزم. 8

 . ارشد؛ دانشگاه تهرانکارشناسی  ۀنام ه؛ پایانمتوسطپسر غیر ورزشکار دوره  آموزان دانش دیسک

هـوازي و هـوازي    هاي آنتروپومتریکی اندام تحتانی با توان بی اندازه بررسی رابطه ؛1377 ؛محمود ، رسوخی. 9

پیرامون تربیت بدنی و ورزش مدارس؛ انتشارات اداره ) 6( ساله؛ خالصه مقاالت 11-12آموزان پسر  دانش

 . کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش؛
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 . لرشد و تکامل جسمانی ـ حرکتی؛ انتشارات دانشگاه گیالن؛ چاپ او ؛1377 ؛رحیم، نژاد مضانیر. 10

  افـروز؛    عباسـعلی؛ انتشـارات دانـش    ، ینییاگـ  فیزیولوژي ورزشی دوران رشد؛ ترجمۀ ؛1379 ؛تامس، رولند. 11

لچاپ او . 

وپومتریکی و ترکیب بدنی با عملکرد وزنـه  آنتر هاي ویژگیبررسی مقایسه ارتباط بین  ؛1381 ؛مراد، زارعی. 12

کارشناسـی ارشـد؛ دانشـگاه رازي     نامـۀ  کرمانشاه؛ پایان کننده در مسابقات قهرمانی کشور برداران شرکت

 . کرمانشاه

و ارتباط جـزء مزومـورفی بـا     بازي بازیکنان زبده هندبال بر اساس پست نوع پیکري ؛1378 ؛حمید، زاهدي. 13

 . کارشناسی ارشد؛ دانشگاه اصفهان نامۀ زنی؛ پایان ت شوتهوازي و قدر توان بی

آموزان پسر دبستانی چهار منطقه منتخب از شـهر   بررسی رابطه قد و وزن دانش ؛1369 ؛غالمرضا، سمندر. 14

 . معلّمکارشناسی ارشد؛ دانشگاه تربیت  نامۀ ؛ پایان1368تهران در سال 

به هنگام شرکت کودکان در ورزشهاي رقابتی؛ دومـین   توجهابل مسائل ق ؛1376بهرو ز؛ تابستان ، عبدلی. 15

ریزي تربیـت بـدنی    واحد پژوهش و تحقیق و برنامه کنگره علمی ورزشی مدارس با تاکید بر دوره ابتدایی؛

لوزارت آموزش و پرورش؛ چاپ او .  

انتشـارات   :اصـفهان ، نیترجمه محمد احسا ؛1379تابستان ، ؛"مینی فوتبال". فدراسیون فوتبال انگلستان. 16

 . لچاپ او، عروج

. هـاي بـدنی و اکسـیژن مصـرفی     انـدازه ، مقایسه ترکیبات بدنی ؛1372 ؛قربان محمد، زاده گوگالنی قربان. 17

کارشناسـی ارشـد؛    نامـۀ  ي شنا و دوومیدانی و کشتی؛ پایـان ها در ورزشکاران زبده ایرانی در رشته بیشینه

 . دانشگاه تهران

ي استعداد یـابی  ها شاخصبررسی وضع موجود و تدوین  ؛1381داسماعیل؛ محم، افضل پور ؛رضا، قرخانلو. 18

 . تهران ؛نخستین سمینار علم و فوتبال ؛در فوتبال

ي سـنجش آمـادگی   هـا  آزمـون  ؛1385 ؛عباسـعلی و همکـاران   ،گـایینی  ؛محمدرضا ،کردي؛رضا، قرخانلو. 19

ـ  کمیتـۀ  ؛لچاپ او؛هاي مختلـف ورزشـی   همهارتی و روانی ورزشکاران نحبه رشت ،جسمانی ی المپیـک  ملّ

 . جمهوري اسالمی ایران

مهـدي  ،  زاده رشـد و تکامـل حرکتـی در طـول عمـر؛ ترجمـه نمـازي        ؛1377بهـار   ؛هـی وود . کاتلین ام. 20

 .  لانتشارات سمت؛ چاپ او دعلی؛محم ،،اصالنخانی

از فاکتورهاي آمـادگی حرکتـی در    و منتخبی نتودة بدبررسی همبستگی شاخص  ؛1380 ؛جواد، گاراژیان. 21

 . کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی نامۀ ه شهرستان نیشابور؛ پایانمتوسطآموزان مقطع  دانش

رشد حرکتی انسان رویکردي در طـول عمـر؛    ؛1384دي؛ چاپ اول  الري ایساکس، وي. پانیه، گریگوري. 22

 . اراك ارات د دانشگاهداریوش؛ انتش، حسن؛ خواجوي، ترجمه خلجی
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