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نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی
 روی چمن ایران در پست های مختلف

علی بختیاری1، خسرو ابراهیم2، حبیب آقایی3، ابوالفضل یوسفی4

چکیده 
ــن رو  ــدن، نقــش مهمــی در موفقیــت ورزشــکاران دارد، از ای ــه  و هــدف: آمادگــی جســمانی و شــکل و ســاختمان ب زمین
هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن نیمــرخ آمادگــی جســمانی وآنتروپومتریــک بازیکنــان تیــم ملــی هاکی روی چمــن ایــران بــود. 
ــد 176/8±7/17  ــا میانگیــن ســنی 3/61±23/42 ســال، ق ــران ب ــی ای ــم مل ــق: 29 بازیکــن حاضــر در اردوی تی روش تحقی
ــراد از پســت هــای  ــن اف ــد. ای ــق شــرکت کردن ــه در تحقی ــه صــورت داوطلبان ــرم ب ســانتیمتر و وزن 8/23±71/62 کیلوگ
چهارگانــه دروازه بــان )4 نفــر(، مدافــع )10 نفــر(، هافبــک )10 نفــر( و مهاجــم )5 نفــر( بودنــد. شــاخص های آنتروپومتریــک 
ــای اســتاندارد و شــاخص های  ــا اســتفاده از روش ه ــد نشســته و طــول دســت ها ب ــدن، ق ــوده ب ــد، شــاخص ت شــامل وزن، ق
آمادگــی جســمانی بــا اســتفاده از آزمــون هــای دوی رفــت و برگشــت 36 متــر، ایلینویــز، 10×20 متــر، پــرش طــول جفــت، 
ــا  ــاری ب ــات آم ــد. عملی ــرار گرفتن ــنجش ق ــورد س ــزاگ م ــرش زیگ ــون پ ــت و آزم ــر، درازونشس ــو، 1600 مت ــه جل ــش ب خم
اســتفاده از نــرم افــزار SPSS20 و EXCEL انجــام پذیرفــت و نیمــرخ آمادگــی جســمانی و آنتروپومتریــک بازیکنــان هــر پســت 
ــب  ــه ترتی ــا ب ــم ه ــا و مهاج ــک ه ــا، هافب ــع ه ــا، مداف ــان ه ــرای دروازه ب ــدن ب ــوده ب ــاخص ت ــا: ش ــد. یافته ه ــه گردی تهی
2/41±23/11، 1/60±23/11، 1/70±23/21، 1±21/71 کیلوگرم/مترمربــع، قدنشســته 94±4/71، 94/21±5/11، 93/51±4/91، 
3/51±97/21 ســانتیمتر، طــول دســت هــا 6/11±181/23، 8/63±180/44، 8/06±177/74، 7/65±185/43 ســانتیمتر، 
 ،15/2±0/41  ،17/04±0/77  ،15/85±0/53 چابکــی  ثانیــه،   5/11±0/09  ،4/99±0/22  ،5/02±0/11  ،5/29±0/28 ســرعت 
0/93±15/42 ثانیــه، اســتقامت در ســرعت 0/8±44/37، 1/66±48/73، 0/75±43/86، 0/73±43/59 ثانیــه، تــوان انــدام تحتانــی 
15/53±240/20، 14/13±245/43، 16/53±245/33، 9/43±249/48 ســانتیمتر، انعطاف پذیــری، 36±5/93، 35/58±5/43، 
ــتقامت  ــه، اس ــی 392، 357، 0/02±342، 0/02±368 ثانی ــی- عروق ــتقامت قلب ــانتیمتر، اس 7/70±32/61، 10/82±27/42 س
عضــات ناحیــه شــکمی 6/21±63/76، 4/35±61/78، 4/59±57/68، 4/84±56/49 تعــداد و اســتقامت عضــات انــدام تحتانــی 
ــاخص های  ــری: ش ــد. نتیجه گی ــت آم ــه دس ــداد ب 10/65±136/79، 13/60±140/32، 5/50±142/52، 10/90±140/60 تع
ــر  ــورد اکث ــا در م ــت، ام ــوردار اس ــی برخ ــطح مطلوب ــازی از س ــف ب ــت های مختل ــی در پس ــان ایران ــک بازیکن آنتروپومتری

ــود.  ــی ش ــاهده م ــی مش ــمانی ضعف های ــی جس ــاخص های آمادگ ش
واژه گان کلیدی: آمادگی جسمانی، استعدادیابی، آنتروپومتری، هاکی روی چمن.
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مقدمه
ــی از  ــی ناش ــای ورزش ــوب مهارت ه ــه و مطل ــرای بهین اج
تعامــل پیچیــده عوامــل فیزیولوژیــک، آنتروپومتریــک، روان 
ــت )6، 14(.  ــر اس ــا یکدیگ ــی ب ــت حرکت ــناختی و زیس ش
ورزش هاکــی1 بــه عنــوان یــک ورزش گروهــی دســته بندی 
ــه گفتــه بســیاری از مورخــان در  می شــود و پیدایــش آن ب
ــل  ــزاران ســال قب ــه ه ــان باســتان؛ ب ــران و یونانی مصــر، ای
از اولیــن مســابقات المپیــک ســال 776 قبــل از میــاد بــر 
ــن انجمــن هاکــی در ســال 1873 تشــکیل  ــردد. اولی می گ
شــد و رقابت هــای بین المللــی هاکــی از اوایــل ســال 1895 
آغــاز گردیــد. ایــن ورزش بیــن دو تیــم یــازده نفــره برگــزار 
ــل  ــه عوام ــن ب ــت در هاکی روی چم ــود )1، 3(. موفقی می ش
متعــددی از قبیــل ســرعت، چابکــی، انعطــاف پذیــری، تــوان 
هــوازی و بی هــوازی بســتگی دارد و بازیکنــان موفــق دارای 
ــتند )31(.  ــته هس ــی برجس ــمانی و روان ــای جس ویژگی ه
ــد راه  ــی همانن ــت های ــای حرک ــی الگوه ــی هاک رشته ورزش
رفتــن، آهســته دویــدن، دوی ســرعت در جهــات مختلــف بــه 
وســیله تــوپ و یــا بــدون تــوپ را شــامل مــی شــود؛ بنابرایــن 
ــاز دارد )25،  ــی نی ــوازی باالی ــی ه ــوازی و ب ــوان ه ــه ت ب
ــت   ــه پس ــه ب ــا توج ــن ب ــان هاکی روی چم 26، 30(. بازیکن
ــی  ــازی ط ــگام ب ــی هن ــی را ط ــافت های مختلف ــود، مس خ
ــه  ــا ب ــزان در هافبک ه ــن می ــه ای ــوری ک ــه ط ــد ب می کنن
ــر و  ــا 9-8 کیلومت ــم ه ــا و مهاج ــع ه ــر، مداف 10 کیلومت
دروازه بانــان کمتــر از 2-1 کیلومتــر می رســد )24، 30(. 
ــان  ــزان توان هــوازی بازیکن در پژوهش هــای انجــام شــده می
ــی لیتر/کیلوگرم/دقیقــه  هاکی روی چمــن حــدود 65-48 میل
گــزارش شــده اســت )28(، امــا ایــن ویژگــی هــا مــی توانــد 

در هــر پســت متفــاوت باشــد.
بانــوت و ســیدهو2 در ســال 1983 تــوان بی هــوازی 90 نفــر 
از هاکــی بــازان نخبــه هنــد را در پســت های مختلف بررســی 
کــرده و نشــان دادنــد کــه تــوان بــی هــوازی در دروازه بانــان 
بیشــتر از مدافعــان، هافبک هــا و مهاجمــان اســت )4(. کالــو3  
و همــکاران در ســال 2009 ترکیــب بدنــی بازیکنــان هاکــی 
زن ایتالیــا را مــورد ارزیابــی قــرار داده و نشــان دادنــد کــه 
ــر ورزشــکار  ــراد غی ــراد از اف ــن اف ــی ای ــزان درصــد چرب می
هــم ســن، بــه طــور معنــی داری کمتــر اســت. در تحقیــق 

مذکــور قــد بازیکنــان هاکــی اختــاف معنــی داری بــا افــراد 
غیــر ورزشــکار نداشــت کــه می توانــد دال بــر آن باشــد کــه 
احتمــاالً قــد عامــل خیلــی تاثیرگــذاری نیســت. همچنیــن 
ــه طــور  ــان ب درصــد چربــی در بازیکنــان دفــاع و دروازه بان
معنــی داری بیشــتر از بازیکنــان مهاجــم بــود کــه می توانــد 
ــی  ــان هاک ــن بازیکن ــوع تمری ــودن ن ــاوت ب ــل متف ــه دلی ب
در پســت های مختلــف باشــد. عــاوه بــر ایــن، نشــان 
داده شــد کــه مهاجــم هــا نیازمنــد ســطح باالیــی از تــوان 
ــش  ــی هــوازی هســتند )9(. دمــوث4 و همکاران هــوازی و ب
در ســال 2007 بــه بررســی وضعیــت آنتروپومتریکــی 
ــتان  ــزی، لهس ــن، مال ــی چی ــای مل ــی تیم ه ــان هاک بازیکن
ــی  ــراد هاک ــه اف ــد ک ــزارش کردن ــه و گ ــوئیس پرداخت و س
بــاز نســبت بــه افــراد غیــر ورزشــکار از میانگیــن وزن و قــد 
ــیایی،  ــان آس ــا بازیکن ــه ب ــد، در مقایس ــری برخوردارن کمت
و حجــم عضانــی  وزن  قــد،  دارای  اروپایــی  بازیکنــان 
عضانــی  بدنــی  تیپ بدنــی  دارای  و  هســتند  باالتــری 
)مزومــورف( می باشــند )12(. کونارســکی و ماتسزینســکی5 
ــازی  ــب در طــول ب ــان قل ــای ضرب در ســال 2006 تفاوت ه
هاکی روی چمــن را در 10 نفــر از بازیکنــان تیــم ملــی 
ــد.  ــی کردن ــازی بررس ــف ب ــت های مختل ــتان، در پس لهس
ــان  ــداد ضرب ــر تع ــن حداکث ــه میانگی ــان داد ک ــج نش نتای
ــم  ــتر از مهاج ــا )186/75( بیش ــه هافبک ه ــب در دقیق قل
ــن  ــت. میانگی ــا )185/33( اس ــع ه ــا )185/67( و مداف ه
ضربــان قلــب در تمــام طــول بــازی بــرای تمامــی پســت ها 
ــرژی  ــزان ان ــن کل می ــود و میانگی ــه ب ــه در دقیق 130 ضرب
ــه  ــزارش شــد ب ــری گ ــان 889/70 کیلوکال ــی بازیکن مصرف
ــری(  ــا )995 کیلوکال ــع ه ــزان در مداف ــن می ــه ای ــوری ک ط
ــا  ــم  ه ــری( و مهاج ــا )845/40 کیلوکال ــتر از هافبک ه بیش
همــکاران  و  ســینگ6   .)23( بــود.  کیلوکالــری(   827(
آنتروپومتریــک  و شــاخص های  بدنــی  ترکیــب   )2009(
ــد، پاکســتان و ســریانکا را  ــی هن 53 بازیکــن تیم هــای مل
ــرار داده و تفــاوت معنــی داری در میــزان  ــی ق مــورد ارزیاب
ــول دســت  ــا ط ــد، ام ــان مشــاهده نکردن ــد و وزن بازیکن ق
ــدی و  ــان هن ــا بازیکن ــه ب ــتانی در مقایس ــان پاکس بازیکن
ســریانکایی، بــه طــور معنــی داری باالتــر بــود. محیــط مــچ 
ــی داری  ــه شــکل معن ــز ب ــان ســریانکایی نی دســت بازیکن
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ــان  ــود. بازیکن ــتانی ب ــدی و پاکس ــان هن ــر از بازیکن کمت
تیــم ملــی هنــد نیــز بــه طــور معنــی داری کمتریــن درصــد 
ــال  ــش در س ــل1 و همکاران ــد )35(. بوی ــی را دارا بودن چرب
ــک  ــای فیزیولوژی ــودن نیازه ــن نم ــور معی ــه منظ 1994 ب
ــازان نخبــه مــرد را مــورد ارزیابــی  هاکــی، 9 نفــر از هاکی ب
ــگام  ــراد هن ــن اف ــب ای ــان قل ــن ضرب ــد. میانگی ــرار دادن ق
بــازی 159 ضربــه در دقیقــه و میانگیــن اکســیژن مصرفــی 
در طــول رقابــت برابــر بــا 48/20 میلــی لیتــر بــر کیلوگــرم 
ــود )6(. آســترینو و همــکاران2 در ســال 2004  در دقیقــه ب
ــاز  ــمانی 13 هاکی ب ــای جس ــر قابلیت ه ــی تغیی در تحقیق
زن را در طــول فصــل مســابقات هاکــی بررســی نمــوده و بــه 
ایــن نتیجــه رســیدند کــه قــدرت انــدام تحتانــی و فوقانــی 
ــد. در  ــی کن ــدا م ــی داری پی ــش معن ــل کاه ــول فص در ط
حداکثــر اکســیژن مصرفــی3 ایــن افــراد نیــز تغییــری بوجــود 
ــا ایــن وجــود، درصــد چربــی ایــن افــراد در طــول  نیامــد؛ ب
فصــل و بعــد از اتمــام فصــل مســابقات، کاهــش معنــی داری 
پیــدا کــرد. همچنیــن محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
تمرینــات قبــل از فصــل بــر روی درصــد چربــی و افزایــش وزن 
اثــر گــذار بــوده امــا  قــدرت عضانــی کاهــش یافتــه اســت؛ 
موضوعــی کــه بــر اجــرای تمرینــات قدرتــی در طــول 
فصــل تاکیــد دارد )3(. ســال 2008 بــور4 و همکارانــش در 
تحقیقــی رابطــه بیــن آمادگــی جســمانی و ســطح توانایــی 
بازیکنــان هاکــی را بــر روی 853 آزمودنــی را بررســی کــرده 
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تــوان بی هــوازی در تمامــی 
ــود.  ــوب می ش ــل محس ــن عام ــی، مهم تری ــت های هاک پس
ــه عــاوه، شــاخص های قــد، حجــم خالــص بــدن و تــوده  ب
عضانــی عوامــل مهمــی شــناخته شــدند و  پــرش عمــودی 
ــوی  ــده ق ــی کنن ــش بین ــر پی ــک متغی ــز ی ــارجنت( نی )س
ــی،  ــم هاک ــع و مهاج ــان مداف ــتعدادیابی بازیکن ــرای اس ب

ــی شــد )7(. معرف
ــان  ــورد بازیکن ــه در م ــی ک ــای مختلف ــزارش ه ــم گ علیرغ
ــرخ  ــوص نیم ــود دارد، در خص ــورها وج ــایر کش ــی س هاک
ــی روی  ــان هاک ــک بازیکن ــمانی و آنتروپومتری آمادگی جس
چمــن تیــم ملــی ایــران اطاعــات بســیار اندکــی در دســت 
اســت. از ایــن رو تحقیــق حاضــر قصــد دارد بــرای نخســتین 

ــمانی  ــی جس ــای آمادگ ــرای آزمون ه ــه اج ــادرت ب ــار مب ب
ــی و  ــی عمل ــب و چارچوب ــا قال ــد، ت ــک نمای و آنتروپومتری
ــر آن  ــدف دیگ ــود. ه ــم ش ــور فراه ــتناد در کش ــل اس قاب
ــمانی و  ــی جس ــت ارزیاب ــات جه ــن اطاع ــه از ای ــت ک اس
دســت یابــی بــه بهتریــن عملکــرد افــراد نخبــه در این رشــته 
بهــره بــرداری شــود. نتایــج ایــن مطالعــه می توانــد مبنایــی 
بــرای توصیــف وضعیــت آمادگــی جســمانی بازیکنــان تیــم 
ملــی ایــران در نظــر گرفتــه شــود تــا ســایر بازیکنــان هاکــی 
مقاطــع پایین تــر بــا آن مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد. عــاوه 
ــزوم  ــه عرصــه رقابــت جهانــی و ل ــا توجــه ب ــر ایــن هــا، ب ب
آگاهــی از شــرایط تیــم هــای مطــرح، ســعی خواهــد شــد بــا 
ــای  ــم ه ــا تی ــن شــاخص ها ب ــی برخــی از ای مقایســه توصیف
ملــی کشــورهای مختلــف، دیــدگاه روشــن تــری از وضعیــت 
جســمانی و آنتروپومتریــک بازیکنــان نخبــه ایــران بــه 

دســت آیــد.  

روش تحقیق
جامعــه و نمونــه آمــاری: پــس از هماهنگــی بــا فدراســیون 
ــاع کادر  ــه اط ــت آن ب ــق و اهمی ــوع تحقی ــی، موض هاک
ــی  ــم مل ــت( تی ــاز و سرپرس ــی بدنس ــرمربی، مرب ــی )س فن
ــش  ــن پژوه ــاری ای ــه آم ــید. جامع ــن رس ــی روی چم هاک
350 نفــر از بازیکنــان مســتعد هاکــی روی چمــن سراســر 
کشــور بودنــد. از ایــن بیــن، 29 نفــر کــه ســال 1393توســط 
ــی روی  ــی هاک ــم مل ــازی تی ــاده س ــه اردوی آم ــان ب مربی
ــاری در  ــه آم ــوان نمون ــه عن ــد، ب چمــن دعــوت شــده بودن
ــش از شــروع پژوهــش،  ــد. پی ــن پژوهــش شــرکت کردن ای
مراحــل کار بــرای بازیکنــان تشــریح گردیــد و نحــوه انجــام 
صحیــح هــر آزمــون، بــه صــورت عملــی نشــان داده شــد. بــا 
ــای  ــک روز اندازه گیری ه ــق، در ی ــرح تحقی ــه ط ــه ب توج
ــی  ــای آمادگ ــی، آزمون ه ــک و در دو روز متوال آنتروپومتری
ــه  ــک هفت ــا ی ــه آزمودنی ه ــد. تغذی ــه عمــل آم جســمانی ب
قبــل از اجــرای تحقیــق کنتــرل شــد. در طــول ایــن مــدت 
بازیکنــان در اردو بودنــد و از غــذای یکســان اســتفاده 
می کردنــد. همچنیــن از آن هــا خواســته شــده بــود در طــول 

ــه مکمــل ورزشــی اســتفاده نکننــد.  پژوهــش هیــچ گون

1. Boyle                                                                                       3. VO2max
2. Astorino                                                                                  4. Burr 
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1. Seca                                                                               3. Illinois agility test
2. Power                                                                             4. Sit and reach

نحــوه انــدازه گیــری شــاخص های آنتروپومتریــک: 
از تــرازوی دیجیتالــی ســکا1 ســاخت آلمــان مــدل 720 بــا 
ــر  ــری وزن و از مت ــدازه گی ــرای ان ــرم ب ــت 0/10 کیلوگ دق
نــواری بــا دقــت یــک میلی متــر بــرای اندازه گیــری قــد، طــول 
دســت ها و قــد نشســته اســتفاده شــد. همــه انــدازه گیری هــا 

توســط یــک شــخص و بــا یــک ابــزار صــورت گرفــت.
ــمانی:  ــی جس ــاخص های آمادگ ــری ش ــدازه گی ــوه ان نح
آزمون هــای آمادگــی جســمانی در ســالن تمریــن تیــم ملــی 
در ســاعت 16 از ورزشــکاران بــه عمــل آمــد. آزمــون پــرش 
ــدام  ــاری ان ــوان2 انفج ــری ت ــرای اندازه گی ــی ب ــول جفت ط
تحتانــی به کاربــرده شــد. در ایــن آزمــون، آزمودنی هــا 
درحالی کــه نــوک پنجه هایشــان پشــت خــط شــروع و 
ــدام  ــه داشــت، اق ــم فاصل ــانتی متر از ه ــا حــدود 30 س پاه
بــه پــرش کــرده و رکــورد آن هــا از خــط شــروع تــا پشــت 
ــر  ــانتی مت ــب س ــر حس ــده ب ــون گیرن ــط آزم ــنه توس پاش
ثبــت شــد )18، 33(. آزمــون 1600 متــر بــرای اندازه گیــری 
توان هــوازی بــه کار بــرده شــد؛ بــه طــوری کــه ورزشــکاران 
ــروه از  ــر گ ــدند. ه ــیم ش ــری تقس ــار نف ــای چه در گروه ه
ــب در پشــت خــط شــروع ایســتاده و  ــه ترتی ــا ب آزمودنی ه
بــا صــدای ســوت کار خــود را شــروع کردنــد. پــس از اتمــام 
1600 متــر،  زمــان توســط آزمــون گیرنــده بر حســب دقیقه 
و ثانیــه ثبــت شــد )18(. آزمــون 36 متــر بــرای اندازه گیــری 
ــا  ــا ب ــه آزمودنی ه ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــتفاده ش ــرعت اس س
عامــت آزمــون گیرنــده کار خــود را از پشــت خــط، شــروع 
ــه و  ــدم ثانی ــب ص ــر حس ــا ب ــان آن ه ــان زم ــرده در پای ک
ــز3  ــون ایلی نوی ــد )10، 18(. از آزم ــت ش ــه ثب ــم ثانی ده
ــورت  ــن ص ــد؛ بدی ــتفاده ش ــی اس ــری چابک ــرای اندازه گی ب
ــن  ــا بیش تری ــان »حاضــر« »رو« ب ــا فرم ــه ورزشــکاران ب ک
ســرعت ممکــن کار خــود را شــروع کــرده و از بیــن مانع هــا 
ــور کــرده و در  ــر ســرعت عب ــا حداکث ــر جهــت و ب ــا تغیی ب
ــب  ــر حس ــا ب ــیر آزمودنی ه ــی مس ــان ط ــدت زم ــان، م پای
ثانیــه و دهــم ثانیــه ثبــت گردیــد )18، 29(. آزمــون 20×10 
متــر بــرای اندازه گیــری استقامت درســرعت آزمودنی هــا 
اســتفاده شــد؛ بــه طــوری کــه ســه مخــروط بــه فاصلــه 10 
ــد.  ــته ش ــتقیم گذاش ــط مس ــک خ ــر روی ی ــر از همدیگ مت
آزمودنی هــا پشــت مخــروط وســط قــرار گرفتــه و بــا 

ــه  ــن ســرعت ممکــن ب ــا بیش تری ــان »حاضــر« »رو« ب فرم
طــرف مخــروط ســمت راســت کــه در مســافت 10 متــری 
ــا  ــرعت ب ــا س ــد از دور زدن آن، ب ــه و بع ــت رفت ــرار داش ق
ــه طــرف مخــروط ســمت  ــار مخــروط وســط ب ــور از کن عب
چــپ تغییــر مســیر دادنــد. ایــن کار تــا زمانــی ادامــه  یافــت 
کــه آزمودنــی هــا 10 رفــت و برگشــت )200 متــر( را انجــام 
داده باشــند. بعــد از اتمــام آزمــون، مــدت زمــان بــر حســب 
ــش   ــون خم ــد )14، 18(. آزم ــه ثبت ش ــم ثانی ــه و ده ثانی
ــر و  ــری ناحیه کم ــری  انعطاف پذی ــرای اندازه گی ــو ب ــه  جل ب
مفصــل ران4 اســتفاده شــد؛ بدیــن صــورت کــه آزمودنی هــا 
در مقابــل جعبــه انعطاف پذیــری نشســتند، پاهــای خــود را 
بــه صــورت جفــت بــه جعبــه انعطــاف پذیــری چســباندند،  
باالتنــه را بــر پاهــا عمــود کردنــد، تــا جــای ممکــن دســت ها 
را بــر روی تختــه مــدرج کشــیدند تــا رکــورد آن هــا 
ــرش  برحســب ســانتی متر ثبــت شــود )18، 33(. آزمــون پ
ــورد  ــی م ــرای اندازه گیــری اســتقامت اندام تحتان زیگــزاگ ب
اســتفاده قــرا گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه ورزشــکاران در کنــار 
چوبــی بــه طــول 30 ســانتی متــر و ارتفــاع 15 ســانتی متر 
ایســتادند و بــا فرمــان »حاضــر« »رو«، کار خــود را بــا پــرش 
از روی چــوب شــروع کردنــد. در پایــان، تعــداد حرکت هــای 
درســت آن هــا ثبــت شــد )18، 25(. آزمــون دراز و نشســت 
ــه  ــات ناحی ــی عض ــتقامت عضان ــری اس ــرای اندازه گی ب
ــا کمــک  ــه شــکلی کــه ورزشــکار ب شــکم اســتفاده شــد؛ ب
ــه  ــا را 90 درج ــد، زانوه ــت خوابی ــه پش ــده ب ــون گیرن آزم
ــینه  ــدری روی س ــورت ضرب ــه ص ــت ها ب ــرد،  دس ــم ک خ
ــداد  ــان، تع ــد. در پای ــروع گردی ــون ش ــت و آزم ــرار گرف ق
حرکت هــای درســت توســط آزمــون گیرنــده ثبــت گردیــد 

.)33 ،18(
ــف  ــرای توصی ــی ب ــار توصیف ــاری: از آم ــای آم روش ه
ــرای  ــس ب ــکال- والی ــاری کروس ــون آم ــا و از آزم داده ه
ــر  ــا یکدیگ ــت ها ب ــک از پس ــر ی ــات ه ــه خصوصی مقایس
 SPSS  اســتفاده شــد. بــرای ایــن منظــور، از نرم افزارنســخه
 p≥0/05 نســخه 20 بــکار گرفتــه شــد و ســطح معنــی داری

ــه شــد. در نظــر گرفت
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یافته ها
جــدول 1 ویژگی هــای آنتروپومتریــک بازیکنــان تیــم ملــی 

هاکــی و مقایســه ایــن ویژگــی هــا در پســت هــای مختلــف 
ــد. ــان می ده را نش

جدول 1. توصیف و مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی در هر یک از پست ها

جدول 2. توصیف و مقایسه ویژگی های آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی هاکی در هر یک از پست ها

بازیکنــان تیــم ملــی هاکــی و مقایســه ایــن ویژگــی هــا در در جــدول 2 نتایــج آزمــون هــای آمادگــی جســمانی 
ــت. ــده اس ــان داده ش ــف نش ــای مختل ــت ه پس

دوره2، شماره4، پاییز و زمستان 1393نشریه مطالعات  کاربردی علوم زیستی در ورزش
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آزمــون آمــاری کروســکال والیــس از لحــاظ آمــاری تفــاوت 
معنــی داری در هیــچ یــک از ویژگی هــای آنتروپومتریــک و 
آمادگــی جســمانی در ســطوح پســت های چهارگانــه نشــان 

ــک  ــل آنتروپومتری ــه عوام ــه مقایس ــدول 3 ب ــداد. در ج ن
بازیکنــان هاکــی تیم هــای ملــی کشــورهای مختلــف 

ــه شــده اســت. ــران پرداخت ــان ای ــا بازیکن جهــان ب

جدول 3. مقایسه ویژگی های آنتروپومتریک بازیکنان هاکی تیم های ملی کشورهای مختلف جهان  با تیم ملی ایران

بحث
ــی  ــم مل ــان تی ــورد بازیکن ــی در م ــیار اندک ــات بس اطاع
هاکی روی چمــن ایــران وجــود دارد و ایــن تحقیــق بــا 
ــی جســمانی و  ــای آمادگ ــی ه ــری برخــی ویژگ ــدازه گی ان
ــی در  ــم مل ــه تی ــده ب ــوت ش ــان دع ــک بازیکن آنتروپومتری
ــدگاه  ــا دی ــاخت ت ــم س ــکان را فراه ــن ام ــال 1393 ای س
بهتــری در مــورد بازیکنــان ایرانــی بــه دســت آیــد. تحلیــل 
ــه  ــاز ب ــه دســت آمــده، نی ــر اطاعــات ب ــر و موثرت دقیــق ت
ــایر  ــکاران س ــا ورزش ــی ب ــان ایران ــت بازیکن ــه وضعی مقایس
کشــورها دارد، امــا بــه دلیــل تفــاوت در نحــوه و نــوع اجــرای 
آزمــون هــا در تحقیقــات مختلــف، امــکان دقیــق مقایســه 
ــورها  ــایر کش ــان س ــا بازیکن ــی ب ــان ایران ــت بازیکن وضعی

ــدارد.  وجــود ن
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن ســن کل بازیکنــان 
ایــران 23/44 ســال اســت و بیــن ســن بازیکنــان در 
ــا  ــع ه ــال(، مداف ــن 21/7 س ــی ) میانگی ــت دروازه بان پس
ــا  ــم ه ــال( و مهاج ــا )23/70 س ــال(، هافبک ه )23/5 س

)24/20 ســال( تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد. چنیــن 
ــده اســت کــه در هاکــی روی چمــن معمــوالً  اظهــار گردی
ــری  ــنی باالت ــن س ــان از میانگی ــا و مدافع ــان ه دروازه بان
برخوردارنــد و ایــن موجــب تجربــه بیشــتر در ایــن دو پســت 
ــی شــود )30(.  ــه م ــی و حمل ــه خــط میان ــازی نســبت ب ب
ــل  ــه دلی ــران ب ــم ای ــی در تی ــن وضعیت ــود چنی ــاید وج ش
ســرمایه گذاری  و  پســت ها  ایــن  در  بازیکنــان  کمبــود 

ــد. ــوان  باش ــان ج ــی روی بازیکن ــم مل ــان تی مربی
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن قــد بازیکنان 
ایــران 176/58 ســانتیمتر اســت، در حالــی کــه مهاجــم هــا 
ــه طــور غیــر معنــی دار  ــا میانگیــن 182/20 ســانتیمتر ب ب
بلندقدتــر از دروازه بــان هــا )میانگیــن 177 ســانتیمتر(، 
هافبک هــا  و  ســانتیمتر(   176 )میانگیــن  هــا  مدافــع 
ــکی  ــند. کونارس ــی باش ــانتیمتر( م ــن 174/20 س )میانگی
)2010( در مطالعــه ای کــه روی 25 نفــر از بازیکنــان تیــم 
ــان هاکــی  ــد بازیکن ــی لهســتان انجــام داد، میانگیــن ق مل
ــرد،  ــام ک ــانتیمتر اع ــور را 178 س ــن کش ــن ای روی چم
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1. Hirata

در حالــی کــه میانگیــن قــد مهاجــم هــا ) 170 ســانتیمتر( 
کمتــر از مدافــع هــا )میانگیــن 179 ســانتیمتر( و هافبک هــا 
)میانگیــن 180 ســانتیمتر( بــود )22(. نتایــج تحقیقــات دیگر 
در مــورد قــد بازیکنــان حرفــه ای هاکــی نشــان داده اســت 
کــه میانگیــن قــد بازیکنــان حرفــه ای هلنــد 177/30 
ــان  ــن 171/90 ســانتیمتر، بازیکن ــان چی ســانتیمتر، بازیکن
ــوئیس 179/20  ــان س ــانتیمتر، بازیکن ــزی 170/50 س مال
ــانتیمتر  ــی 176/30 س ــان آفریقای جنوب ــانتیمتر و بازیکن س
ــان  ــد بازیکن ــن ق ــا1 )1966( میانگی ــت )11، 26(. هیرات اس
هنــد قهرمــان المپیــک 1966 توکیــو را 173ســانتیمتر 
گــزارش کــرده اســت )26(. از نظــر بســیاری از پژوهشــگران، 
طــول قامــت یــک مزیــت مهــم بــرای بعضــی پســت هــای 
ــی باشــد )24،  ــاع م ــه و دف ــی، حمل ــد دروازه بان ــازی مانن ب
30(. نتایــج بــه دســت آمــده دال بــر آن اســت کــه میانگیــن 
ــایر  ــه س ــران نســبت ب ــی ای ــم مل ــی تی ــان هاک ــد بازیکن ق

ــرار دارد. ــی ق ــت نســبتاً مطلوب کشــورها، در وضعی
میانگیــن وزن بازیکنــان تیــم ملــی هاکی روی چمــن 71/68 
ــن  ــا میانگی ــا ب ــم ه ــه مهاج ــی ک ــت، در حال ــرم اس کیلوگ
کیلوگــرم،   72/20 هــا  دروازه بــان  و  کیلوگــرم   72/20
ــا  ــع ه ــه مداف ــبت ب ــی داری نس ــر معن ــتر غی از وزن بیش
بــا میانگیــن 72/10 کیلوگــرم  و هافبک هــا بــا 70/80 
ــان  ــیدهو )1983( نش ــوت و س ــد. بان ــرم برخوردارن کیلوگ
ــد کــه در بازیکنــان تیــم ملــی هاکــی روی چمــن  داده ان
ــرم( از  ــن )68/53 کیلوگ ــی مدافعی ــن وزن ــد، میانگی هن
هافبک هــا )63/53 کیلوگــرم(، دروازه بــان هــا )61/93 
کیلوگــرم( و مهاجــم هــا )61/33 کیلوگــرم( بیشــتر اســت 
)5(. کونارســکی و ماتسزینســکی )2006( میانگیــن وزن 
بازیکنــان ملــی لهســتانی را 71/36 کیلوگــرم گــزارش 
ــان  ــن وزن بازیکن ــان، میانگی ــن می ــه در ای ــد ک ــرده ان ک
مدافــع بیشــتر از مهاجــم هــا و هافبک هــا بــوده اســت )23(. 
ــان  ــر روی بازیکن ــه ای دیگ ــکی )2010( در مطالع کونارس
تیــم ملــی لهســتان، میانگیــن وزن آن هــا را 72/90 کیلوگرم 
گــزارش کــرد بــه طــوری کــه وزن بازیکنــان مدافــع بیشــتر 
ــن  ــت )22(. میانگی ــوده اس ــا ب ــم ه ــا و مهاج از هافبک ه
وزن بازیکنــان هنــد قهرمــان المپیــک 1966 توکیــو 69/02 
ــزارش  ــایر گ ــت )30(. در س ــده اس ــزارش ش ــرم گ کیلوگ

هــا میانگیــن وزن بازیکنــان حرفــه ای هاکــی کشــور هلنــد 
67/3 کیلوگــرم،  آفریقــای جنوبــی 75/20 کیلوگــرم، مالــزی 
چیــن  و  کیلوگــرم   75/50 ســوئیس  کیلوگــرم،   70/40
68/50 کیلوگــرم بیــان شــده اســت )12، 30(. بــا توجــه بــه 
ــر  ــان هاکــی روی چمــن تحــت تأثی ــه عملکــرد بازیکن این ک
ــپ  ــر )تی ــبتاً الغ ــدن نس ــرد، ب ــی گی ــرار م ــدن ق ــب ب ترکی
بدنــی اکتومــورف( بــرای ورزش هاکــی روی چمــن مطلــوب 
ــده از  ــت ش ــی ثب ــن وزن ــذا میانگی ــت )15، 26(؛ ل ــر اس ت
بازیکنــان ایــران و مقایســه آن بــا ســایر کشــورها، نشــان از 

ــن خصــوص دارد. ــا در ای ــوب آن ه ــت مطل وضعی
 22/28 ایــران  بازیکنــان  بــدن  شــاخص توده  میانگیــن 
کیلوگــرم بــر مترمربــع بــه دســت آمــد و مشــخص گردیــد 
ــع(  ــر مترمرب ــرم ب ــا )23/20 کیلوگ ــث هافبک ه ــن حی از ای
دارای میانگیــن باالتــری )غیــر معنــی دار( نســبت بــه 
مترمربــع(،  بــر  کیلوگــرم   23/10( مدافــع  بازیکنــان 
ــع( و مهاجــم  ــر مترمرب ــرم ب ــا )23/10 کیلوگ ــان ه دروازه ب
ــن  ــتند. میانگی ــع( هس ــر مترمرب ــرم ب ــا )21/70 کیلوگ ه
شــاخص تــوده بــدن بازیکنــان تیــم ملــی لهســتان 23/12 
ــع )19( و بازیکنــان تیــم ملــی هلنــد  ــر مترمرب کیلوگــرم ب
ــع )28( گــزارش شــده اســت.  ــر مترمرب 21/92 کیلوگــرم ب
پژوهش هــای  بــا  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  مقایســه 
خارجــی نشــان می دهــد کــه بازیکنــان ایــران تفــاوت 
چندانــی بــا بازیکنــان لهســتانی و هنــدی ندارنــد و بــا توجــه 
بــه ایــن کــه شــاخص تــوده بــدن در هاکــی روی چمــن یــک 
عامــل مهــم بــه حســاب مــی  آیــد )15، 26(، ترکیــب بدنــی 

ــرار دارد. ــی ق ــبتاً خوب ــت نس ــی در وضعی ــان ایران بازیکن
ــی 94/13 ســانتیمتر  ــان ایران ــد نشســته بازیکن ــن ق میانگی
ــان  ــدار در بازیکن ــن مق ــه ای ــه ای ک ــه گون ــد ب ــت ش ثب
مهاجــم )97/20 ســانتیمتر( بــه طــور غیــر معنــی دار 
ــا  ــان ه ــانتیمتر(، دروازه ب ــا )94/20 س ــع ه ــتر از مداف بیش
ــه  ــا )93/5 ســانتیمتر( اســت. ب )94 ســانتیمتر( و هافبک ه
عــاوه، میانگیــن طــول دو دســت بازیکنــان تیــم ملــی ایران 
ــد  ــخص گردی ــد و مش ــت آم ــه دس ــانتیمتر ب 180/33 س
ــه  ــانتیمتر( ب ــا )181/20 س ــدار در مهاجــم ه ــن مق ــه ای ک
ــا )181/20  ــان ه ــتر از  دروازه ب ــی دار بیش ــر معن ــور غی ط
ــا  ــانتیمتر( و هافبک ه ــا )180/40 س ــع ه ــانتیمتر(، مداف س
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در  دلیــل  بــه  متاســفانه  اســت.  ســانتیمتر(   177/70(
دســترس نبــودن اطاعــات کافــی در مــورد ایــن دو ویژگــی ، 
امــکان مقایســه بیــن بازیکنــان هاکــی روی چمــن ایــران بــا 

ــدارد. ســایر کشــورها وجــود ن
بــدان  آنتروپومتریــک کــه  بــر ویژگــی هــای  عــاوه 
ــز  ــمانی نی ــی جس ــل آمادگ ــی از عوام ــد، برخ ــه ش پرداخت
ــد. در  ــری گردی ــدازه گی ــران ان ــی ای ــم مل ــان تی در بازیکن
ارزیابــی ســرعت بــا آزمــون 36 متــر، میانگیــن 5/06 ثانیــه 
بــه دســت آمــد کــه ایــن مقــدار در هافبک هــا )4/99 
ثانیــه( بــه طــور غیــر معنــی دار بهتــر از مدافــع هــا )5/02 
ــا )5/29  ــان ه ــه( و دروازه ب ــا )5/11 ثانی ــه(، مهاجــم ه ثانی
ثانیــه( بــود. مطالعــه کیــوق و همــکاران1 )2003( در مــورد 
ــن ســرعت  ــادا، میانگی ــی کان ــم مل ــی زن تی ــان هاک بازیکن
40 متــر برابــر 6/53 ثانیــه را بــه ثبــت رســانده اســت )21( 
ــا تحقیــق  ــوع آزمــون ب کــه هــم از نظــر جنیســت و هــم ن
حاضــر تفــاوت دارد. بــر اســاس ســایر یافته هــا، زمــان 
اجــرای دوی 10 متــر ســرعت در بازیکنــان هاکــی اســترالیا 
1/81 ثانیــه بــوده اســت )21(. بــر اســاس وظایــف بازیکنــان 
ــع  ــان مداف ــت بازیکن ــف، انتظــار می رف در پســت های مختل
ــا  ــند ت ــته باش ــری داش ــرعتی بهت ــرد س ــم، عملک و مهاج
ــه  ــد ب ــوع می توان ــن موض ــی )30(. ای ــط میان ــان خ بازیکن
دلیــل متناســب نبــودن ویژگــی تمرین هــای مربیــان بــرای 
ــن کــه در هــر  ــه ای ــا توجــه  ب ــازی باشــد. ب هــر پســت از ب
کــدام از پســت هــای بــازی، ســطح مطلوبــی از شــاخص های 
ــی  ــم مل ــان تی ــه مربی ــاز می باشــد، ب آمادگــی جســمانی نی
پیشــنهاد مــی شــود در آمــاده ســازی ورزشــکاران نیازهــای 

هــر پســت در نظــر گرفتــه شــود.
میانگیــن چابکــی بازیکنــان هاکــی تیــم ملــی ایــران 15/96 
ــه(  ــا )15/20 ثانی ــه در هافبک ه ــد ک ــت آم ــه دس ــه ب ثانی
ــان هــا )15/85  ــه(، دروازه ب ــر از مهاجم هــا )15/42 ثانی بهت
ثانیــه( و مدافــع هــا )17/04 ثانیــه( مــی باشــد. ایــن تفــاوت 
 .)p=0/60( ــود ــادار نب ــت ها معن ــن پس ــاری بی ــر آم از نظ
ــکاران  ــی ورزش ــزان چابک ــکاران )2003( می ــوق و هم کی
ملــی زن کانــادا را بــا اســتفاده از آزمــون ایلینویــز ســنجیده  
و میانگیــن زمــان 16/68 ثانیــه را گــزارش کــرده انــد )21(. 

1. Keogh 

بــا توجــه بــه نبــود نــورم ملــی و تفــاوت در جنســیت و نــوع 
آزمــون، امــکان مقایســه بــا ســایر اطاعــات وجــود نــدارد؛ 
امــا مــی تــوان اظهــار داشــت کــه  چابکــی یکــی از عوامــل 
مهــم در بــازی هاکــی روی چمــن محســوب می شــود 
ــی  ــا انتظارات ــده ب ــت آم ــه دس ــج ب )29، 30(. در کل، نتای
ــف داشــتیم،  ــان در پســت های مختل ــف بازیکن ــه از وظای ک
ــی  ــان ایران ــد بازیکن ــی رس ــر م ــه نظ ــت و ب ــگ اس هماهن

ــد.  چابکــی مطلــوب دارن
نتایــج ایــن پژوهــش در مــورد عملکرد اســتقامت در ســرعت 
ــد،  ــری ش ــر اندازه گی ــتفاده از دوی 20×10 مت ــا اس ــه ب ک
ــان  ــرعت بازیکن ــتقامت در س ــن اس ــه میانگی ــان داد ک نش
ــان،  ــن می ــه اســت و در ای ــران 45/32 ثانی ــه هاکــی ای نخب
مهاجــم هــا )43/59 ثانیــه( بهتــر از هافبک هــا )43/86 ثانیه(،  
ــان هــا )44/27 ثانیــه( و مدافــع هــا )48/73 ثانیــه(  دروازه ب
ــتفاده از  ــا اس ــات ب ــدودی از مطالع ــداد مع ــند. تع ــی باش م
آزمــون 20×10 متــر کــه شــامل افزایــش و کاهــش ســرعت 
کرده انــد.  ارزیابــی  را  ســرعت  در  اســتقامت  می باشــد، 
بــر اســاس وظایــف بازیکنــان در پســت های مختلــف 
ــان  ــان و مهاجم ــه مدافع ــد ک ــته ان ــار داش ــن انتظ محققی
عملکــرد ســرعتی بهتــری نســبت بــه بازیکنــان خــط میانــی 
ــق  ــای تحقی ــا یافته ه ــه ب ــند )13، 28، 30(؛ ک ــته باش داش
ــل  ــه دلی ــد ب ــن موضــوع می توان حاضــر همســو نیســت. ای
ــر  ــرای ه ــان ب ــن مربی ــای تمری ــودن ویژگی ه ــب نب متناس
ــه مســئوالن مربوطــه پیشــنهاد  ــازی باشــد و  ب پســت از ب
می شــود کــه در برنامه هــای آماده ســازی ورزشــکاران از 
ــن و  ــم تمری ــه عل ــراد متخصــص در زمین اصــول علمــی، اف

ــود. ــتفاده ش ــوژی ورزش، اس فیزیول
ــوان  ــن ت ــده، میانگی ــت آم ــه دس ــای ب ــاس یافته ه ــر اس ب
انــدام تحتانــی در بازیکنــان تیــم ملــی ایــران 245/33 
ــت ها  ــان پس ــه بازیکن ــد و مقایس ــت آم ــه دس ــانتیمتر ب س
نشــان داد کــه ایــن شــاخص در بازیکنــان مهاجــم )249/40 
ــع  ــتر از مداف ــی دار بیش ــر معن ــور غی ــه ط ــانتیمتر( ب س
)245/40 ســانتیمتر(، هافبک هــا )245/30 ســانتیمتر( و 
ــد. بســیاری  ــی باش ــانتیمتر( م ــا )240/20 س ــان ه دروازه ب
ــد  ــاری و نیرومن ــن انفج ــی روی چم ــا در هاک از فعالیت ه

علی بختیاری و همکاراننیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی ...
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هســتند و نیــاز بــه تــوان بــاالی پاهــا نیــز بــرای بازیکنــان 
ایــن رشــته ضــروری اســت )25، 30، 33(. اســکات )1991( 
میانگیــن میــزان پــرش طــول جفــت تیــم ملــی زنــان هاکی  
ــت  ــرده اس ــانتیمترگزارش ک ــی را 230 س ــای جنوب آفریق
)33(. بــر اســاس یافته هــای جان گــور )2003(، میــزان 
ــی روی چمــن اســترالیا 56  ــان هاک ــرش عمــودی بازیکن پ
ســانتیمتر بدســت آمــده اســت )17(. بــر اســاس وظایــف 
هــا،  دروازه بــان  مختلــف،  پســت های  در  بازیکنــان 
مهاجــم هــا و مدافــع هــا از تــوان انــدام تحتانــی بیشــتری 
نســبت بــه بازیکنــان میانــی برخوردارنــد )19، 29، 31( کــه 
ــا یافته هــای تحقیــق ناهمســو اســت. از ایــن رو پیشــنهاد  ب
ــا بهره گیــری از  مــی شــود مربیــان تیــم ملــی کشــورمان ب
ــن،  ــم تمری ــراد متخصــص در حیطــه اســتعدادیابی و  عل اف
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــاب بازیکن ــی انتخ ــا چگونگ ــه ب در رابط
نیازهــای آمادگــی جســمانی بــرای هــر پســت بــه رفــع ایــن 

ــد. مشــکل  بپردازن
ــران در  ــی ای ــم مل ــان تی ــری بازیکن ــن انعطــاف پذی میانگی
ــه  ــانتیمتر ب ــادل 33/60 س ــو مع ــه جل ــش ب ــون خم آزم
دســت آمــد، بــه گونــه ای کــه ایــن مقــدار در دروازه بــان هــا 
)36 ســانتیمتر( بــه طــور غیــر معنــی دار بیشــتر از مدافعــان 
و  ســانتیمتر(   32/60( هافبک هــا  ســانتیمتر(،   35/50(
مهاجمــان )27/40 ســانتیمتر( بــود. متاســفانه نبــود تحقیــق 
مشــابه خارجــی مقایســه ایــن شــاخص و بحــث در مــورد آن 
ــا ایــن حــال در متــون متعــددی  را مشــکل مــی ســازد،  ب
ــبت  ــا نس ــان ه ــری دروازه ب ــه انعطاف پذی ــت ک ــده اس آم
ــان،  ــس از آن مدافع ــت و پ ــتر اس ــت ها بیش ــایر پس ــه س ب

ــد )25، 29، 31(.  ــرار دارن ــان ق ــا و مهاجم هافبک ه
ــت  ــن پس ــر گرفت ــا در نظ ــن ب ــی روی چم ــان هاک بازیکن
ــا 10870  ــدود 9300 ت ــابقه ح ــک مس ــول ی ــازی، در ط ب
ــر در  ــق حاض ــج تحقی ــد )22، 24، 31(. نتای ــر می دون مت
ــتفاده از دو  ــا اس ــه ب ــی ک ــی- عروق ــتقامت قلب ــورد اس م
ــان  ــن بازیکن ــان داد میانگی ــد، نش ــری ش ــدازه گی 1600 ان
ایرانــی در ایــن آزمــون 358/55 ثانیــه اســت، در حالــی کــه 
ــر  ــور غی ــه ط ــه( ب ــا )342 ثانی ــاخص در هافبک ه ــن ش ای
معنــی دار بهتــر از مدافعــان )357 ثانیــه(، مهاجمــان )368 
ثانیــه( و دروازه بــان هــا )392 ثانیــه( بــود. بــر اســاس نتایــج 
بدســت آمــده از بازیکنــان نخبــه اروپایــی، بازیکنــان دفــاع 
و میانــه زمیــن باالتریــن مقادیــر و دروازه بانــان و مهاجمــان 

پایین تریــن اســتقامت قلبی-عروقــی  را دارنــد )30( کــه بــا 
ــن موضــوع مــی  ــن تحقیــق همســو اســت. ای یافته هــای ای
توانــد بــه دلیــل ایــن باشــد کــه مدافعــان و بازیکنــان میانــی 
ــه بازیکنــان  ــازی جابه جایــی بیشــتری نســبت ب در طــول ب

دیگــر پســت هــا دارنــد و بیشــتر مــی دونــد. 
ــا آزمــون  میانگیــن اســتقامت عضــات ناحیــه شــکم کــه ب
ــه  ــداد ب ــادل 59/64 تع ــد مع ــری ش ــت اندازه گی درازونشس
ــا  ــان ه ــورد دروازه ب ــه رک ــی ک ــن در حال ــد و ای ــت آم دس
)63/70 تعــداد( بــه طــور غیــر معنــی دار بهتــر از مدافعــان 
)61/7 تعــداد(، هافبک هــا )57/60 تعــداد( و مهاجمــان 
)56/40 تعــداد( مــی باشــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــان،  ــا، مهاجم ــب در هافبک ه ــه ترتی ــی ب ــتقامت عضان اس
مدافعــان و دروازه بانــان از اهمیــت برخــوردار می باشــد )25، 
28(؛ بنابرایــن نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه در ایــن 
شــاخص، بازیکنــان ایــران در وضعیــت مطلوبــی در مقایســه 
ــد ناشــی  ــن می توان ــد و ای ــرار ندارن ــازی ق ــا پســت های ب ب
از متناســب نبــودن ویژگی هــای تمریــن مربیــان بــرای هــر 
ــیون  ــه فدراس ــد پای ــئوالن بلن ــد. مس ــازی باش ــت از ب پس
بایســتی در زمینــه آمــاده ســازی تیــم ملــی وقــت بیشــتری 
را بــه مربیــان بدهنــد، هــر چنــد مربیــان تیــم هــای ملــی 
ــرده و  ــل ک ــراد تحصی ــری از اف ــا بهره گی ــتی ب ــز  بایس نی
ــن  ــی  از ای ــع ضعف های ــه رف ــن، ب ــم تمری متخصــص در عل

ــد.   قبیــل بپردازن
میانگیــن اســتقامت اندام هــای تحتانــی کــه بــا آزمــون پــرش 
ــن  ــن ای ــه میانگی ــان داد ک ــد، نش ــری ش ــزاگ اندازه گی زیگ
شــاخص در بازیکنــان تیــم ملی ایــران معــادل 140/61 تعداد 
اســت، در حالــی کــه ایــن شــاخص در هافبک هــا )142/50 
تعــداد( بــه طــور غیــر معنــی دار بهتــر از مهاجمــان )140/60 
تعــداد( و مدافعــان )140/30 تعــداد( و دروازه بانــان )136/70 
تعــداد( بــود. متاســفانه در مــورد ایــن شــاخص هــم اطاعــی 
ــن  ــا ای ــرد. ب ــرار گی ــورد مقایســه ق ــا م در دســت نیســت ت
حــال، بــر اســاس وظایــف بازیکنــان در پســت های مختلــف، 
انتظــار مــی رود دروازه بــان هــا  و مدافعــان عملکــرد اســتقامت 
ــند  ــته باش ــان داش ــا و مهاجم ــه هافبک ه ــبت ب ــری نس بهت
)25، 30(؛ لــذا بــه مربیــان تیــم ملــی پیشــنهاد می شــود بــا 
ــازی، در  ــف کــدام از پســت های ب ــه نیازهــای مختل توجــه ب

تمرینــات آماده ســازی بــه ایــن شــاخص توجــه شــود. 
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ــده،  ــت آم ــه دس ــج ب ــاس نتای ــر اس ــری: ب ــه گی نتیج
ــی از  ــطح مطلوب ــران در کل در س ــی ای ــم مل ــان تی بازیکن
ــوان هــوازی،  ــک و ت ــر شــاخص های آنتروپومتری حیــث اکث
ــن  ــر چــه میانگی ــد. اگ ــرار دارن ــی ق ــری و چابک انعطاف پذی
شــاخص ســرعت، تــوان  انــدام تحتانــی، اســتقامت  در 
ــی  ــم مل ــان تی ــی بازیکن ــدام تحتان ــتقامت   ان ــرعت و اس س
ایــران در مقایســه بــا نتایــج تحقیقــات دیگــر مناســب بــه نظر 
ــی دار در  ــاوت معن ــود تف ــدم وج ــال ع ــن ح ــا ای ــد، ب می رس
پســت های مختلــف بــازی و باالتــر بــودن رکــورد بازیکنــان 
میانــی از مدافعــان و مهاجمــان، دال بــر آن اســت کــه 
ــازی  ــر اســاس پســت ب ــات تخصصــی ب ــه تمرین احتمــاالً ب

توجــه نمــی شــود. اطاعــات و داده هــای بــه دســت آمــده از 
ــرای ارزیابــی  ایــن پژوهــش معیارهــای مناســب و ارزنــده ب
وضعیــت بازیکنــان و انتخــاب و گزینــش آنــان بــرای رشــته 

ــذارد.  ــی گ ــار م ــن در اختی ــی روی چم هاک
قدردانی و تشکر

از همــه کســانی کــه مــا را در ایــن پژوهــش یــاری نمودنــد 
بــه ویــژه دکتــر ســجاد احمــدی زاد مدیــر گــروه فیزیولــوژی 
ورزشــی دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه شــهید بهشــتی،  
فدراســیون هاکــی جمهــوری اســامی ایران و هئیــت هاکــی 

اســتان قــم، صمیمانــه کمــال تشــکر را داریــم.
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Abstract

The anthropometric and physical fitness profile of Iranian’s national field hockey players in different positions

Ali Bakhtiyari1, Khosrow Ebrahim2, Habib Aghaee3, Abolfazl Yousefi4

Background and Aim: The physical fitness, form and the anatomy of the athletes have a significant role for their succession; 
therefore the present research aimed to describe the anthropometric and physical fitness profile of the Iranian’s national field hockey 
players. Materials and Methods: 29 players in the Iranian’s national team camp took part in the research voluntarily, 
with average age of 23.42±3.61 yr., height of 176.8±7.17 cm, weight of 71.62±8.32 kg. This group of players were consisted of four 
different positions; 4 goalkeepers, 10 defenders, 10 midfielders, and 5 strikers. The anthropometric characteristics including weight, 
BMI, sitting height, the arms’ length were measured by standard methods. Moreover, the physical fitness factors also were measured 
by following tests: 36 meters shuttle run, Illinois test, 10 × 20 meter, standing long jump, bending forward, 1600 meters, sit and reach, 
and Zig Zag jumps test. The statistical analysis was calculated using SPSS v.20 and MS Excel, through which the anthropometric and 
the physical fitness profile of the players in each position. Results: The BMI of other characteristics of the goalkeepers, defenders, 
midfielders, and strikers are as follow respectively; 23.11±2.41 kg/m2, 23.11±1.6 kg/m2, 23.21±1.7 kg/m2, 21.71±1 kg/m2; the sitting 
height 94±4.71 cm, 94.21±5.11 cm, 93.51±4.91 cm, 97.21±3.51 cm; the arms’ length 181.23±6.11 cm, 180.44±8.63 cm, 177.74±8.06 
cm, 185.43±7.65 cm; the speed 5.29±0.28 sec, 5.02±0.11 sec, 4.99±0.22 sec, 5.11±0.09 sec; the agility 15.85±0.53 sec, 17.04±0.77 sec, 
15.2±0.41 sec, 15.42±0.93 sec; the speed endurance 44.37±0.8 sec, 48.73±1.66 sec, 43.86±0.75 sec, 43.59±0.73 sec; the lower limb 
power 240.2±15.53 cm, 245.43±14.13 cm, 245.33±16.53 cm, 249.48±9.43 cm; the flexibility 36±5.93 cm, 35.58±5.43 cm, 32.61±7.70 cm, 
27.42±10.82 cm; the cardiovascular endurance 392 sec, 357 sec, 342±0.02 sec, 368±0.02 sec; the abdominal muscles endurance 
63.76±6.21 no, 61.78±4.35 no, 57.68±4.59 no 56.49±4.84 no; and the lower limb muscles endurance  136.79±10.65 no, 140.32±13.60 no, 
142.52±5.50 no, 140.60±10.90 no. Conclusion: The anthropometric characteristics of the Iranian players holding different positions 
are at favorable level, although they have weaknesses regarding most of the physical fitness parameters.
Keywords: Physical fitness, Talent identification, Anthropometry, Field hockey.
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