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چکیده
زمینــهو هــدف :آمادگــی جســمانی و شــکل و ســاختمان بــدن ،نقــش مهمــی در موفقیــت ورزشــکاران دارد ،از ایــن رو
هــدف پژوهــش حاضــر تعییــن نیمــرخ آمادگــی جســمانی وآنتروپومتریــک بازیکنــان تیــم ملــی هاکیرویچمــن ایــران بــود.
روش تحقیــق 29 :بازیکــن حاضــر در اردوی تیــم ملــی ایــران بــا میانگیــن ســنی  23/42±3/61ســال ،قــد 176/8±7/17
ســانتیمتر و وزن  71/62±8/23کیلوگــرم بــه صــورت داوطلبانــه در تحقیــق شــرکت کردنــد .ایــن افــراد از پســت هــای
چهارگانــه دروازه بــان ( 4نفــر) ،مدافــع ( 10نفــر) ،هافبــک ( 10نفــر) و مهاجــم ( 5نفــر) بودنــد .شــاخصهای آنتروپومتریــک
شــامل وزن ،قــد ،شــاخص تــوده بــدن ،قــد نشســته و طــول دســتها بــا اســتفاده از روش هــای اســتاندارد و شــاخصهای
آمادگــی جســمانی بــا اســتفاده از آزمــون هــای دوی رفــت و برگشــت  36متــر ،ایلینویــز 20×10 ،متــر ،پــرش طــول جفــت،
خمــش بــه جلــو 1600 ،متــر ،درازونشســت و آزمــون پــرش زیگــزاگ مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد .عملیــات آمــاری بــا
اســتفاده از نــرم افــزار  SPSS20و  EXCELانجــام پذیرفــت و نیمــرخ آمادگــی جســمانی و آنتروپومتریــک بازیکنــان هــر پســت
تهیــه گردیــد .یافتههــا :شــاخص تــوده بــدن بــرای دروازه بــان هــا ،مدافــع هــا ،هافبــک هــا و مهاجــم هــا بــه ترتیــب
 21/71±1 ،23/21±1/70 ،23/11±1/60 ،23/11±2/41کیلوگرم/مترمربــع ،قدنشســته ،93/51±4/91 ،94/21±5/11 ،94±4/71
 97/21±3/51ســانتیمتر ،طــول دســت هــا  185/43±7/65 ،177/74±8/06 ،180/44±8/63 ،181/23±6/11ســانتیمتر،
ســرعت  5/11±0/09 ،4/99±0/22 ،5/02±0/11 ،5/29±0/28ثانیــه ،چابکــی ،15/2±0/41 ،17/04±0/77 ،15/85±0/53
 15/42±0/93ثانیــه ،اســتقامت در ســرعت  43/59±0/73 ،43/86±0/75 ،48/73±1/66 ،44/37±0/8ثانیــه ،تــوان انــدام تحتانــی
 249/48±9/43 ،245/33±16/53 ،245/43±14/13 ،240/20±15/53ســانتیمتر ،انعطافپذیــری،35/58±5/43 ،36±5/93 ،
 27/42±10/82 ،32/61±7/70ســانتیمتر ،اســتقامت قلبــی -عروقــی  368±0/02 ،342±0/02 ،357 ،392ثانیــه ،اســتقامت
عضــات ناحیــه شــکمی  56/49±4/84 ،57/68±4/59 ،61/78±4/35 ،63/76±6/21تعــداد و اســتقامت عضــات انــدام تحتانــی
 140/60±10/90 ،142/52±5/50 ،140/32±13/60 ،136/79±10/65تعــداد بــه دســت آمــد .نتیجهگیــری :شــاخصهای
آنتروپومتریــک بازیکنــان ایرانــی در پســتهای مختلــف بــازی از ســطح مطلوبــی برخــوردار اســت ،امــا در مــورد اکثــر
شــاخصهای آمادگــی جســمانی ضعفهایــی مشــاهده مــی شــود.
واژهگان کلیدی :آمادگی جسمانی ،استعدادیابی ،آنتروپومتری ،هاکیرویچمن.

 .1نویســنده مســئول ،کارشناسیارشــد فیزیولوژیورزشــی ،دانشــکدهتربیت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه
شهیدبهشــتی ،تهــران ،ایــران؛ آدرس :تهــران ،اویــن ،دانشگاهشهیدبهشــتی ،دانشکدهتربیتبدنیوعلومورزشــی؛

پســت الکترونیــکbakhtiyari.ali2012@gmail.com :
 .2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهیدبهشتی ،تهران ،ایران.
 .3کارشناسی ارشد تربیت بدنی ،گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید رجائی ،تهران ،ایران.
 .4کارشناســی ارشــد تربیــت بدنــی ،دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
محــات ،اراک ،ایــران.
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مقدمه
اجــرای بهینــه و مطلــوب مهارتهــای ورزشــی ناشــی از
تعامــل پیچیــده عوامــل فیزیولوژیــک ،آنتروپومتریــک ،روان
شــناختی و زیســت حرکتــی بــا یکدیگــر اســت (.)14 ،6
ورزش هاکــی 1بــه عنــوان یــک ورزش گروهــی دســتهبندی
میشــود و پیدایــش آن بــه گفتــه بســیاری از مورخــان در
مصــر ،ایــران و یونانیــان باســتان؛ بــه هــزاران ســال قبــل
از اولیــن مســابقات المپیــک ســال  776قبــل از میــاد بــر
میگــردد .اولیــن انجمــن هاکــی در ســال  1873تشــکیل
شــد و رقابتهــای بینالمللــی هاکــی از اوایــل ســال 1895
آغــاز گردیــد .ایــن ورزش بیــن دو تیــم یــازده نفــره برگــزار
میشــود ( .)3 ،1موفقیــت در هاکیرویچمــن بــه عوامــل
متعــددی از قبیــل ســرعت ،چابکــی ،انعطــاف پذیــری ،تــوان
هــوازی و بیهــوازی بســتگی دارد و بازیکنــان موفــق دارای
ویژگیهــای جســمانی و روانــی برجســته هســتند (.)31
رشتهورزشــی هاکــی الگوهــای حرکــت هایــی هماننــد راه
رفتــن ،آهســته دویــدن ،دوی ســرعت در جهــات مختلــف بــه
وســیله تــوپ و یــا بــدون تــوپ را شــامل مــی شــود؛ بنابرایــن
بــه تــوان هــوازی و بــی هــوازی باالیــی نیــاز دارد (،25
 .)30 ،26بازیکنــان هاکیرویچمــن بــا توجــه بــه پســت
خــود ،مســافتهای مختلفــی را طــی هنــگام بــازی طــی
میکننــد بــه طــوری کــه ایــن میــزان در هافبکهــا بــه
 10کیلومتــر ،مدافــع هــا و مهاجــم هــا  8-9کیلومتــر و
دروازهبانــان کمتــر از  1-2کیلومتــر میرســد (.)30 ،24
در پژوهشهــای انجــام شــده میــزان توانهــوازی بازیکنــان
هاکیرویچمــن حــدود  48-65میلــی لیتر/کیلوگرم/دقیقــه
گــزارش شــده اســت ( ،)28امــا ایــن ویژگــی هــا مــی توانــد
در هــر پســت متفــاوت باشــد.
بانــوت و ســیدهو 2در ســال  1983تــوان بیهــوازی  90نفــر
از هاکــی بــازان نخبــه هنــد را در پسـتهای مختلف بررســی
کــرده و نشــان دادنــد کــه تــوان بــی هــوازی در دروازهبانــان
3
بیشــتر از مدافعــان ،هافبکهــا و مهاجمــان اســت ( .)4کالــو
و همــکاران در ســال  2009ترکیــب بدنــی بازیکنــان هاکــی
زن ایتالیــا را مــورد ارزیابــی قــرار داده و نشــان دادنــد کــه
میــزان درصــد چربــی ایــن افــراد از افــراد غیــر ورزشــکار
هــم ســن ،بــه طــور معنــی داری کمتــر اســت .در تحقیــق
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4. Demuth
5. Konarski and Matuszynski
6. Singh

علی بختیاری و همکاران

مذکــور قــد بازیکنــان هاکــی اختــاف معنــی داری بــا افــراد
غیــر ورزشــکار نداشــت کــه میتوانــد دال بــر آن باشــد کــه
احتمــاالً قــد عامــل خیلــی تاثیرگــذاری نیســت .همچنیــن
درصــد چربــی در بازیکنــان دفــاع و دروازه بانــان بــه طــور
معنــی داری بیشــتر از بازیکنــان مهاجــم بــود کــه میتوانــد
بــه دلیــل متفــاوت بــودن نــوع تمریــن بازیکنــان هاکــی
در پســتهای مختلــف باشــد .عــاوه بــر ایــن ،نشــان
داده شــد کــه مهاجــم هــا نیازمنــد ســطح باالیــی از تــوان
هــوازی و بــی هــوازی هســتند ( .)9دمــوث 4و همکارانــش
در ســال  2007بــه بررســی وضعیــت آنتروپومتریکــی
بازیکنــان هاکــی تیمهــای ملــی چیــن ،مالــزی ،لهســتان
و ســوئیس پرداختــه و گــزارش کردنــد کــه افــراد هاکــی
بــاز نســبت بــه افــراد غیــر ورزشــکار از میانگیــن وزن و قــد
کمتــری برخوردارنــد ،در مقایســه بــا بازیکنــان آســیایی،
بازیکنــان اروپایــی دارای قــد ،وزن و حجــم عضالنــی
باالتــری هســتند و دارای تیپبدنــی بدنــی عضالنــی
5
(مزومــورف) میباشــند ( .)12کونارســکی و ماتسزینســکی
در ســال  2006تفاوتهــای ضربــان قلــب در طــول بــازی
هاکیرویچمــن را در  10نفــر از بازیکنــان تیــم ملــی
لهســتان ،در پســتهای مختلــف بــازی بررســی کردنــد.
نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن حداکثــر تعــداد ضربــان
قلــب در دقیقــه هافبکهــا ( )186/75بیشــتر از مهاجــم
هــا ( )185/67و مدافــع هــا ( )185/33اســت .میانگیــن
ضربــان قلــب در تمــام طــول بــازی بــرای تمامــی پس ـتها
 130ضربــه در دقیقــه بــود و میانگیــن کل میــزان انــرژی
مصرفــی بازیکنــان  889/70کیلوکالــری گــزارش شــد بــه
طــوری کــه ایــن میــزان در مدافــع هــا ( 995کیلوکالــری)
بیشــتر از هافبکهــا ( 845/40کیلوکالــری) و مهاجــم هــا
( 827کیلوکالــری) بــود .)23( .ســینگ 6و همــکاران
( )2009ترکیــب بدنــی و شــاخصهای آنتروپومتریــک
 53بازیکــن تیمهــای ملــی هنــد ،پاکســتان و ســریالنکا را
مــورد ارزیابــی قــرار داده و تفــاوت معنــی داری در میــزان
قــد و وزن بازیکنــان مشــاهده نکردنــد ،امــا طــول دســت
بازیکنــان پاکســتانی در مقایســه بــا بازیکنــان هنــدی و
ســریالنکایی ،بــه طــور معنــی داری باالتــر بــود .محیــط مــچ
دســت بازیکنــان ســریالنکایی نیــز بــه شــکل معنــیداری
1. Hockey
2. Bhanot and Sidhu
3. Callo
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کمتــر از بازیکنــان هنــدی و پاکســتانی بــود .بازیکنــان
تیــم ملــی هنــد نیــز بــه طــور معنـیداری کمتریــن درصــد
چربــی را دارا بودنــد ( .)35بویــل 1و همکارانــش در ســال
 1994بــه منظــور معیــن نمــودن نیازهــای فیزیولوژیــک
هاکــی 9 ،نفــر از هاکیبــازان نخبــه مــرد را مــورد ارزیابــی
قــرار دادنــد .میانگیــن ضربــان قلــب ایــن افــراد هنــگام
بــازی  159ضربــه در دقیقــه و میانگیــن اکســیژن مصرفــی
در طــول رقابــت برابــر بــا  48/20میلــی لیتــر بــر کیلوگــرم
در دقیقــه بــود ( .)6آســترینو و همــکاران 2در ســال 2004
در تحقیقــی تغییــر قابلیتهــای جســمانی  13هاکیبــاز
زن را در طــول فصــل مســابقات هاکــی بررســی نمــوده و بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه قــدرت انــدام تحتانــی و فوقانــی
در طــول فصــل کاهــش معنــیداری پیــدا مــی کنــد .در
حداکثــر اکســیژن مصرفــی 3ایــن افــراد نیــز تغییــری بوجــود
نیامــد؛ بــا ایــن وجــود ،درصــد چربــی ایــن افــراد در طــول
فصــل و بعــد از اتمــام فصــل مســابقات ،کاهــش معنـیداری
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 عضالنــی کاهــش یافتــه اســت؛
موضوعــی کــه بــر اجــرای تمرینــات قدرتــی در طــول
فصــل تاکیــد دارد ( .)3ســال  2008بــور 4و همکارانــش در
تحقیقــی رابطــه بیــن آمادگــی جســمانی و ســطح توانایــی
بازیکنــان هاکــی را بــر روی  853آزمودنــی را بررســی کــرده
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تــوان بیهــوازی در تمامــی
پســتهای هاکــی ،مهمتریــن عامــل محســوب میشــود.
بــه عــاوه ،شــاخصهای قــد ،حجــم خالــص بــدن و تــوده
عضالنــی عوامــل مهمــی شــناخته شــدند و پــرش عمــودی
(ســارجنت) نیــز یــک متغیــر پیــش بینــی کننــده قــوی
بــرای اســتعدادیابی بازیکنــان مدافــع و مهاجــم هاکــی،
معرفــی شــد (.)7
علیرغــم گــزارش هــای مختلفــی کــه در مــورد بازیکنــان
هاکــی ســایر کشــورها وجــود دارد ،در خصــوص نیمــرخ
آمادگیجســمانی و آنتروپومتریــک بازیکنــان هاکــی روی
چمــن تیــم ملــی ایــران اطالعــات بســیار اندکــی در دســت
اســت .از ایــن رو تحقیــق حاضــر قصــد دارد بــرای نخســتین
3. VO2max
4. Burr

بــار مبــادرت بــه اجــرای آزمونهــای آمادگــی جســمانی
و آنتروپومتریــک نمایــد ،تــا قالــب و چارچوبــی عملــی و
قابــل اســتناد در کشــور فراهــم شــود .هــدف دیگــر آن
اســت کــه از ایــن اطالعــات جهــت ارزیابــی جســمانی و
دســت یابــی بــه بهتریــن عملکــرد افــراد نخبــه در این رشــته
بهــره بــرداری شــود .نتایــج ایــن مطالعــه میتوانــد مبنایــی
بــرای توصیــف وضعیــت آمادگــی جســمانی بازیکنــان تیــم
ملــی ایــران در نظــر گرفتــه شــود تــا ســایر بازیکنــان هاکــی
مقاطــع پایینتــر بــا آن مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد .عــاوه
بــر ایــن هــا ،بــا توجــه بــه عرصــه رقابــت جهانــی و لــزوم
آگاهــی از شــرایط تیــم هــای مطــرح ،ســعی خواهــد شــد بــا
مقایســه توصیفــی برخــی از ایــن شــاخصها بــا تیــم هــای
ملــی کشــورهای مختلــف ،دیــدگاه روشــن تــری از وضعیــت
جســمانی و آنتروپومتریــک بازیکنــان نخبــه ایــران بــه
دســت آیــد.
روشتحقیق
جامعــه و نمونــه آمــاری :پــس از هماهنگــی بــا فدراســیون
هاکــی ،موضــوع تحقیــق و اهمیــت آن بــه اطــاع کادر
فنــی (ســرمربی ،مربــی بدنســاز و سرپرســت) تیــم ملــی
هاکــی روی چمــن رســید .جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش
 350نفــر از بازیکنــان مســتعد هاکــی روی چمــن سراســر
کشــور بودنــد .از ایــن بیــن 29 ،نفــر کــه ســال 1393توســط
مربیــان بــه اردوی آمــاده ســازی تیــم ملــی هاکــی روی
چمــن دعــوت شــده بودنــد ،بــه عنــوان نمونــه آمــاری در
ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد .پیــش از شــروع پژوهــش،
مراحــل کار بــرای بازیکنــان تشــریح گردیــد و نحــوه انجــام
صحیــح هــر آزمــون ،بــه صــورت عملــی نشــان داده شــد .بــا
توجــه بــه طــرح تحقیــق ،در یــک روز اندازهگیریهــای
آنتروپومتریــک و در دو روز متوالــی ،آزمونهــای آمادگــی
جســمانی بــه عمــل آمــد .تغذیــه آزمودنیهــا یــک هفتــه
قبــل از اجــرای تحقیــق کنتــرل شــد .در طــول ایــن مــدت
بازیکنــان در اردو بودنــد و از غــذای یکســان اســتفاده
میکردنــد .همچنیــن از آنهــا خواســته شــده بــود در طــول
پژوهــش هیــچ گونــه مکمــل ورزشــی اســتفاده نکننــد.
1. Boyle
2. Astorino
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نحــوه انــدازه گیــری شــاخصهای آنتروپومتریــک:
از تــرازوی دیجیتالــی ســکا 1ســاخت آلمــان مــدل  720بــا
دقــت  0/10کیلوگــرم بــرای انــدازه گیــری وزن و از متــر
نــواری بــا دقــت یــک میلیمتــر بــرای اندازهگیــری قــد ،طــول
دس ـتها و قــد نشســته اســتفاده شــد .همــه انــدازه گیریهــا
توســط یــک شــخص و بــا یــک ابــزار صــورت گرفــت.
نحــوه انــدازه گیــری شــاخصهای آمادگــی جســمانی:
آزمونهــای آمادگــی جســمانی در ســالن تمریــن تیــم ملــی
در ســاعت  16از ورزشــکاران بــه عمــل آمــد .آزمــون پــرش
طــول جفتــی بــرای اندازهگیــری تــوان 2انفجــاری انــدام
تحتانــی بهکاربــرده شــد .در ایــن آزمــون ،آزمودنیهــا
درحالیکــه نــوک پنجههایشــان پشــت خــط شــروع و
پاهــا حــدود  30ســانتیمتر از هــم فاصلــه داشــت ،اقــدام
بــه پــرش کــرده و رکــورد آنهــا از خــط شــروع تــا پشــت
پاشــنه توســط آزمــون گیرنــده بــر حســب ســانتی متــر
ثبــت شــد ( .)33 ،18آزمــون  1600متــر بــرای اندازهگیــری
توانهــوازی بــه کار بــرده شــد؛ بــه طــوری کــه ورزشــکاران
در گروههــای چهــار نفــری تقســیم شــدند .هــر گــروه از
آزمودنیهــا بــه ترتیــب در پشــت خــط شــروع ایســتاده و
بــا صــدای ســوت کار خــود را شــروع کردنــد .پــس از اتمــام
 1600متــر ،زمــان توســط آزمــون گیرنــده بر حســب دقیقه
و ثانیــه ثبــت شــد ( .)18آزمــون  36متــر بــرای اندازهگیــری
ســرعت اســتفاده شــد؛ بــه گونــه ای کــه آزمودنیهــا بــا
عالمــت آزمــون گیرنــده کار خــود را از پشــت خــط ،شــروع
کــرده در پایــان زمــان آنهــا بــر حســب صــدم ثانیــه و
3
دهــم ثانیــه ثبــت شــد ( .)18 ،10از آزمــون ایلینویــز
بــرای اندازهگیــری چابکــی اســتفاده شــد؛ بدیــن صــورت
کــه ورزشــکاران بــا فرمــان «حاضــر» «رو» بــا بیشتریــن
ســرعت ممکــن کار خــود را شــروع کــرده و از بیــن مانعهــا
بــا تغییــر جهــت و بــا حداکثــر ســرعت عبــور کــرده و در
پایــان ،مــدت زمــان طــی مســیر آزمودنیهــا بــر حســب
ثانیــه و دهــم ثانیــه ثبــت گردیــد ( .)29 ،18آزمــون 10×20
متــر بــرای اندازهگیــری استقامتدرســرعت آزمودنیهــا
اســتفاده شــد؛ بــه طــوری کــه ســه مخــروط بــه فاصلــه 10
متــر از همدیگــر روی یــک خــط مســتقیم گذاشــته شــد.
آزمودنیهــا پشــت مخــروط وســط قــرار گرفتــه و بــا
3. Illinois agility test
4. Sit and reach
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فرمــان «حاضــر» «رو» بــا بیشتریــن ســرعت ممکــن بــه
طــرف مخــروط ســمت راســت کــه در مســافت  10متــری
قــرار داشــت رفتــه و بعــد از دور زدن آن ،بــا ســرعت بــا
عبــور از کنــار مخــروط وســط بــه طــرف مخــروط ســمت
چــپ تغییــر مســیر دادنــد .ایــن کار تــا زمانــی ادامــهیافــت
کــه آزمودنــی هــا  10رفــت و برگشــت ( 200متــر) را انجــام
داده باشــند .بعــد از اتمــام آزمــون ،مــدت زمــان بــر حســب
ثانیــه و دهــم ثانیــه ثبتشــد ( .)18 ،14آزمــون خمــش
بــ ه جلــو بــرای اندازهگیــری انعطافپذیــری ناحیهکمــر و
مفص ـلران 4اســتفاده شــد؛ بدیــن صــورت کــه آزمودنیهــا
در مقابــل جعبــه انعطافپذیــری نشســتند ،پاهــای خــود را
بــه صــورت جفــت بــه جعبــه انعطــاف پذیــری چســباندند،
باالتنــه را بــر پاهــا عمــود کردنــد ،تــا جــای ممکــن دسـتها
را بــر روی تختــه مــدرج کشــیدند تــا رکــورد آنهــا
برحســب ســانتیمتر ثبــت شــود ( .)33 ،18آزمــون پــرش
زیگــزاگ بــرای اندازهگیــری اســتقامت اندامتحتانــی مــورد
اســتفاده قــرا گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه ورزشــکاران در کنــار
چوبــی بــه طــول  30ســانتی متــر و ارتفــاع  15ســانتیمتر
ایســتادند و بــا فرمــان «حاضــر» «رو» ،کار خــود را بــا پــرش
از روی چــوب شــروع کردنــد .در پایــان ،تعــداد حرکتهــای
درســت آنهــا ثبــت شــد ( .)25 ،18آزمــون دراز و نشســت
بــرای اندازهگیــری اســتقامت عضالنــی عضــات ناحیــه
شــکم اســتفاده شــد؛ بــه شــکلی کــه ورزشــکار بــا کمــک
آزمــون گیرنــده بــه پشــت خوابیــد ،زانوهــا را  90درجــه
خــم کــرد ،دســتها بــه صــورت ضربــدری روی ســینه
قــرار گرفــت و آزمــون شــروع گردیــد .در پایــان ،تعــداد
حرکتهــای درســت توســط آزمــون گیرنــده ثبــت گردیــد
(.)33 ،18
روشهــای آمــاری :از آمــار توصیفــی بــرای توصیــف
داده هــا و از آزمــون آمــاری کروســکال -والیــس بــرای
مقایســه خصوصیــات هــر یــک از پســتها بــا یکدیگــر
اســتفاده شــد .بــرای ایــن منظــور ،از نرمافزارنســخه SPSS
نســخه  20بــکار گرفتــه شــد و ســطح معنــی داری p≥0/05
در نظــر گرفتــه شــد.

1. Seca
2. Power
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یافته ها
جــدول  1ویژگیهــای آنتروپومتریــک بازیکنــان تیــم ملــی

هاکــی و مقایســه ایــن ویژگــی هــا در پســت هــای مختلــف
را نشــان میدهــد.

جدول  .1توصیف و مقایسه ویژگیهای آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی در هر یک از پستها

در جــدول  2نتایــج آزمــون هــای آمادگــی جســمانی

بازیکنــان تیــم ملــی هاکــی و مقایســه ایــن ویژگــی هــا در
پســت هــای مختلــف نشــان داده شــده اســت.

جدول  .2توصیف و مقایسه ویژگیهای آمادگی جسمانی بازیکنان تیم ملی هاکی در هر یک از پست ها
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آزمــون آمــاری کروســکال والیــس از لحــاظ آمــاری تفــاوت
معن ـیداری در هیــچ یــک از ویژگیهــای آنتروپومتریــک و
آمادگــی جســمانی در ســطوح پس ـتهای چهارگانــه نشــان

علی بختیاری و همکاران

نــداد .در جــدول  3بــه مقایســه عوامــل آنتروپومتریــک
بازیکنــان هاکــی تیمهــای ملــی کشــورهای مختلــف
جهــان بــا بازیکنــان ایــران پرداختــه شــده اســت.

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

بحث
اطالعــات بســیار اندکــی در مــورد بازیکنــان تیــم ملــی
هاکیرویچمــن ایــران وجــود دارد و ایــن تحقیــق بــا
انــدازه گیــری برخــی ویژگــی هــای آمادگــی جســمانی و
آنتروپومتریــک بازیکنــان دعــوت شــده بــه تیــم ملــی در
ســال  1393ایــن امــکان را فراهــم ســاخت تــا دیــدگاه
بهتــری در مــورد بازیکنــان ایرانــی بــه دســت آیــد .تحلیــل
دقیــق تــر و موثرتــر اطالعــات بــه دســت آمــده ،نیــاز بــه
مقایســه وضعیــت بازیکنــان ایرانــی بــا ورزشــکاران ســایر
کشــورها دارد ،امــا بــه دلیــل تفــاوت در نحــوه و نــوع اجــرای
آزمــون هــا در تحقیقــات مختلــف ،امــکان دقیــق مقایســه
وضعیــت بازیکنــان ایرانــی بــا بازیکنــان ســایر کشــورها
وجــود نــدارد.
مطالعــه حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن ســن کل بازیکنــان
ایــران  23/44ســال اســت و بیــن ســن بازیکنــان در
پســت دروازهبانــی ( میانگیــن  21/7ســال) ،مدافــع هــا
( 23/5ســال) ،هافبکهــا ( 23/70ســال) و مهاجــم هــا
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( 24/20ســال) تفــاوت معنــی داری وجــود نــدارد .چنیــن
اظهــار گردیــده اســت کــه در هاکــی روی چمــن معمــوالً
دروازهبانــان هــا و مدافعــان از میانگیــن ســنی باالتــری
برخوردارنــد و ایــن موجــب تجربــه بیشــتر در ایــن دو پســت
بــازی نســبت بــه خــط میانــی و حملــه مــی شــود (.)30
شــاید وجــود چنیــن وضعیتــی در تیــم ایــران بــه دلیــل
کمبــود بازیکنــان در ایــن پســتها و ســرمایهگذاری
مربیــان تیــم ملــی روی بازیکنــان جــوان باشــد.
نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه میانگیــن قــد بازیکنان
ایــران  176/58ســانتیمتر اســت ،در حالــی کــه مهاجــم هــا
بــا میانگیــن  182/20ســانتیمتر بــه طــور غیــر معنــی دار
بلندقدتــر از دروازهبــان هــا (میانگیــن  177ســانتیمتر)،
مدافــع هــا (میانگیــن  176ســانتیمتر) و هافبکهــا
(میانگیــن  174/20ســانتیمتر) مــی باشــند .کونارســکی
( )2010در مطالع ـهای کــه روی  25نفــر از بازیکنــان تیــم
ملــی لهســتان انجــام داد ،میانگیــن قــد بازیکنــان هاکــی
روی چمــن ایــن کشــور را  178ســانتیمتر اعــام کــرد،
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در حالــی کــه میانگیــن قــد مهاجــم هــا (  170ســانتیمتر)
کمتــر از مدافــع هــا (میانگیــن  179ســانتیمتر) و هافبکهــا
(میانگیــن  180ســانتیمتر) بــود ( .)22نتایــج تحقیقــات دیگر
در مــورد قــد بازیکنــان حرفــه ای هاکــی نشــان داده اســت
کــه میانگیــن قــد بازیکنــان حرفــهای هلنــد 177/30
ســانتیمتر ،بازیکنــان چیــن  171/90ســانتیمتر ،بازیکنــان
مالــزی  170/50ســانتیمتر ،بازیکنــان ســوئیس 179/20
ســانتیمتر و بازیکنــان آفریقایجنوبــی  176/30ســانتیمتر
اســت ( .)26 ،11هیراتــا )1966( 1میانگیــن قــد بازیکنــان
هنــد قهرمــان المپیــک  1966توکیــو را 173ســانتیمتر
گــزارش کــرده اســت ( .)26از نظــر بســیاری از پژوهشــگران،
طــول قامــت یــک مزیــت مهــم بــرای بعضــی پســت هــای
بــازی ماننــد دروازهبانــی ،حملــه و دفــاع مــی باشــد (،24
 .)30نتایــج بــه دســت آمــده دال بــر آن اســت کــه میانگیــن
قــد بازیکنــان هاکــی تیــم ملــی ایــران نســبت بــه ســایر
کشــورها ،در وضعیــت نســبتاً مطلوبــی قــرار دارد.
میانگیــن وزن بازیکنــان تیــم ملــی هاکیرویچمــن 71/68
کیلوگــرم اســت ،در حالــی کــه مهاجــم هــا بــا میانگیــن
 72/20کیلوگــرم و دروازهبــان هــا  72/20کیلوگــرم،
از وزن بیشــتر غیــر معنــی داری نســبت بــه مدافــع هــا
بــا میانگیــن  72/10کیلوگــرم و هافبکهــا بــا 70/80
کیلوگــرم برخوردارنــد .بانــوت و ســیدهو ( )1983نشــان
داده انــد کــه در بازیکنــان تیــم ملــی هاکــی روی چمــن
هنــد ،میانگیــن وزنــی مدافعیــن ( 68/53کیلوگــرم) از
هافبکهــا ( 63/53کیلوگــرم) ،دروازهبــان هــا (61/93
کیلوگــرم) و مهاجــم هــا ( 61/33کیلوگــرم) بیشــتر اســت
( .)5کونارســکی و ماتسزینســکی ( )2006میانگیــن وزن
بازیکنــان ملــی لهســتانی را  71/36کیلوگــرم گــزارش
کــرده انــد کــه در ایــن میــان ،میانگیــن وزن بازیکنــان
مدافــع بیشــتر از مهاجــم هــا و هافبکهــا بــوده اســت (.)23
کونارســکی ( )2010در مطالعــه ای دیگــر روی بازیکنــان
تیــم ملــی لهســتان ،میانگیــن وزن آنهــا را  72/90کیلوگرم
گــزارش کــرد بــه طــوری کــه وزن بازیکنــان مدافــع بیشــتر
از هافبکهــا و مهاجــم هــا بــوده اســت ( .)22میانگیــن
وزن بازیکنــان هنــد قهرمــان المپیــک  1966توکیــو 69/02
کیلوگــرم گــزارش شــده اســت ( .)30در ســایر گــزارش

هــا میانگیــن وزن بازیکنــان حرف ـهای هاکــی کشــور هلنــد
 67/3کیلوگــرم،آفریقــای جنوبــی  75/20کیلوگــرم ،مالــزی
 70/40کیلوگــرم ،ســوئیس  75/50کیلوگــرم و چیــن
 68/50کیلوگــرم بیــان شــده اســت ( .)30 ،12بــا توجــه بــه
اینکــه عملکــرد بازیکنــان هاکــی روی چمــن تحــت تأثیــر
ترکیــب بــدن قــرار مــی گیــرد ،بــدن نســبتاً الغــر (تیــپ
بدنــی اکتومــورف) بــرای ورزش هاکــی روی چمــن مطلــوب
تــر اســت ()26 ،15؛ لــذا میانگیــن وزنــی ثبــت شــده از
بازیکنــان ایــران و مقایســه آن بــا ســایر کشــورها ،نشــان از
وضعیــت مطلــوب آن هــا در ایــن خصــوص دارد.
میانگیــن شــاخصتوده بــدن بازیکنــان ایــران 22/28
کیلوگــرم بــر مترمربــع بــه دســت آمــد و مشــخص گردیــد
از ایــن حیــث هافبکهــا ( 23/20کیلوگــرم بــر مترمربــع)
دارای میانگیــن باالتــری (غیــر معنــی دار) نســبت بــه
بازیکنــان مدافــع ( 23/10کیلوگــرم بــر مترمربــع)،
دروازهبــان هــا ( 23/10کیلوگــرم بــر مترمربــع) و مهاجــم
هــا ( 21/70کیلوگــرم بــر مترمربــع) هســتند .میانگیــن
شــاخص تــوده بــدن بازیکنــان تیــم ملــی لهســتان 23/12
کیلوگــرم بــر مترمربــع ( )19و بازیکنــان تیــم ملــی هلنــد
 21/92کیلوگــرم بــر مترمربــع ( )28گــزارش شــده اســت.
مقایســه یافتههــای ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای
خارجــی نشــان میدهــد کــه بازیکنــان ایــران تفــاوت
چندانــی بــا بازیکنــان لهســتانی و هنــدی ندارنــد و بــا توجــه
بــه ایــن کــه شــاخص تــوده بــدن در هاکـیروی چمــن یــک
عامــل مهــم بــه حســاب مـی آیــد ( ،)26 ،15ترکیــب بدنــی
بازیکنــان ایرانــی در وضعیــت نســبتاً خوبــی قــرار دارد.
میانگیــن قــد نشســته بازیکنــان ایرانــی  94/13ســانتیمتر
ثبــت شــد بــه گونــه ای کــه ایــن مقــدار در بازیکنــان
مهاجــم ( 97/20ســانتیمتر) بــه طــور غیــر معنــی دار
بیشــتر از مدافــع هــا ( 94/20ســانتیمتر) ،دروازهبــان هــا
( 94ســانتیمتر) و هافبکهــا ( 93/5ســانتیمتر) اســت .بــه
عــاوه ،میانگیــن طــول دو دســت بازیکنــان تیــم ملــی ایران
 180/33ســانتیمتر بــه دســت آمــد و مشــخص گردیــد
کــه ایــن مقــدار در مهاجــم هــا ( 181/20ســانتیمتر) بــه
طــور غیــر معنــی دار بیشــتر از دروازهبــان هــا (181/20
ســانتیمتر) ،مدافــع هــا ( 180/40ســانتیمتر) و هافبکهــا
1. Hirata
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( 177/70ســانتیمتر) اســت .متاســفانه بــه دلیــل در
دســترس نبــودن اطالعــات کافــی در مــورد ایــن دو ویژگـی،
امــکان مقایســه بیــن بازیکنــان هاکــی روی چمــن ایــران بــا
ســایر کشــورها وجــود نــدارد.
عــاوه بــر ویژگــی هــای آنتروپومتریــک کــه بــدان
پرداختــه شــد ،برخــی از عوامــل آمادگــی جســمانی نیــز
در بازیکنــان تیــم ملــی ایــران انــدازه گیــری گردیــد .در
ارزیابــی ســرعت بــا آزمــون  36متــر ،میانگیــن  5/06ثانیــه
بــه دســت آمــد کــه ایــن مقــدار در هافبکهــا (4/99
ثانیــه) بــه طــور غیــر معنــی دار بهتــر از مدافــع هــا (5/02
ثانیــه) ،مهاجــم هــا ( 5/11ثانیــه) و دروازهبــان هــا (5/29
ثانیــه) بــود .مطالعــه کیــوق و همــکاران )2003( 1در مــورد
بازیکنــان هاکــی زن تیــم ملــی کانــادا ،میانگیــن ســرعت
 40متــر برابــر  6/53ثانیــه را بــه ثبــت رســانده اســت ()21
کــه هــم از نظــر جنیســت و هــم نــوع آزمــون بــا تحقیــق
حاضــر تفــاوت دارد .بــر اســاس ســایر یافتههــا ،زمــان
اجــرای دوی  10متــر ســرعت در بازیکنــان هاکــی اســترالیا
 1/81ثانیــه بــوده اســت ( .)21بــر اســاس وظایــف بازیکنــان
در پس ـتهای مختلــف ،انتظــار میرفــت بازیکنــان مدافــع
و مهاجــم ،عملکــرد ســرعتی بهتــری داشــته باشــند تــا
بازیکنــان خــط میانــی ( .)30ایــن موضــوع میتوانــد بــه
دلیــل متناســب نبــودن ویژگــی تمرینهــای مربیــان بــرای
هــر پســت از بــازی باشــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه در هــر
کــدام از پســت هــای بــازی ،ســطح مطلوبــی از شــاخص های
آمادگــی جســمانی نیــاز میباشــد ،بــه مربیــان تیــم ملــی
پیشــنهاد مــی شــود در آمــاده ســازی ورزشــکاران نیازهــای
هــر پســت در نظــر گرفتــه شــود.
میانگیــن چابکــی بازیکنــان هاکــی تیــم ملــی ایــران 15/96
ثانیــه بــه دســت آمــد کــه در هافبکهــا ( 15/20ثانیــه)
بهتــر از مهاجمهــا ( 15/42ثانیــه) ،دروازهبــان هــا (15/85
ثانیــه) و مدافــع هــا ( 17/04ثانیــه) مــی باشــد .ایــن تفــاوت
از نظــر آمــاری بیــن پســتها معنــادار نبــود (.)p=0/60
کیــوق و همــکاران ( )2003میــزان چابکــی ورزشــکاران
ملــی زن کانــادا را بــا اســتفاده از آزمــون ایلینویــز ســنجیده
و میانگیــن زمــان  16/68ثانیــه را گــزارش کــرده انــد (.)21

علی بختیاری و همکاران

بــا توجــه بــه نبــود نــورم ملــی و تفــاوت در جنســیت و نــوع
آزمــون ،امــکان مقایســه بــا ســایر اطالعــات وجــود نــدارد؛
امــا مــی تــوان اظهــار داشــت کــه چابکــی یکــی از عوامــل
مهــم در بــازی هاکــی روی چمــن محســوب میشــود
( .)30 ،29در کل ،نتایــج بــه دســت آمــده بــا انتظاراتــی
کــه از وظایــف بازیکنــان در پســتهای مختلــف داشــتیم،
هماهنــگ اســت و بــه نظــر مــی رســد بازیکنــان ایرانــی
چابکــی مطلــوب دارنــد.
نتایــج ایــن پژوهــش در مــورد عملکرد اســتقامت در ســرعت
کــه بــا اســتفاده از دوی  10×20متــر اندازهگیــری شــد،
نشــان داد کــه میانگیــن اســتقامت در ســرعت بازیکنــان
نخبــه هاکــی ایــران  45/32ثانیــه اســت و در ایــن میــان،
مهاجــم هــا ( 43/59ثانیــه) بهتــر از هافبکهــا ( 43/86ثانیه)،
دروازهبــان هــا ( 44/27ثانیــه) و مدافــع هــا ( 48/73ثانیــه)
مــی باشــند .تعــداد معــدودی از مطالعــات بــا اســتفاده از
آزمــون  10×20متــر کــه شــامل افزایــش و کاهــش ســرعت
میباشــد ،اســتقامت در ســرعت را ارزیابــی کردهانــد.
بــر اســاس وظایــف بازیکنــان در پســتهای مختلــف
محققیــن انتظــار داشــته انــد کــه مدافعــان و مهاجمــان
عملکــرد ســرعتی بهتــری نســبت بــه بازیکنــان خــط میانــی
داشــته باشــند ()30 ،28 ،13؛ کــه بــا یافتههــای تحقیــق
حاضــر همســو نیســت .ایــن موضــوع میتوانــد بــه دلیــل
متناســب نبــودن ویژگیهــای تمریــن مربیــان بــرای هــر
پســت از بــازی باشــد و بــه مســئوالن مربوطــه پیشــنهاد
میشــود کــه در برنامههــای آمادهســازی ورزشــکاران از
اصــول علمــی ،افــراد متخصــص در زمینــه علــم تمریــن و
فیزیولــوژی ورزش ،اســتفاده شــود.
بــر اســاس یافتههــای بــه دســت آمــده ،میانگیــن تــوان
انــدام تحتانــی در بازیکنــان تیــم ملــی ایــران 245/33
ســانتیمتر بــه دســت آمــد و مقایســه بازیکنــان پســتها
نشــان داد کــه ایــن شــاخص در بازیکنــان مهاجــم (249/40
ســانتیمتر) بــه طــور غیــر معنــی دار بیشــتر از مدافــع
( 245/40ســانتیمتر) ،هافبکهــا ( 245/30ســانتیمتر) و
دروازهبــان هــا ( 240/20ســانتیمتر) مــی باشــد .بســیاری
از فعالیتهــا در هاکــی روی چمــن انفجــاری و نیرومنــد
1. Keogh
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هســتند و نیــاز بــه تــوان بــاالی پاهــا نیــز بــرای بازیکنــان
ایــن رشــته ضــروری اســت ( .)33 ،30 ،25اســکات ()1991
میانگیــن میــزان پــرش طــول جفــت تیــم ملــی زنــان هاکی
آفریقــای جنوبــی را  230ســانتیمترگزارش کــرده اســت
( .)33بــر اســاس یافتههــای جانگــور ( ،)2003میــزان
پــرش عمــودی بازیکنــان هاکــی روی چمــن اســترالیا 56
ســانتیمتر بدســت آمــده اســت ( .)17بــر اســاس وظایــف
بازیکنــان در پســتهای مختلــف ،دروازهبــان هــا،
مهاجــم هــا و مدافــع هــا از تــوان انــدام تحتانــی بیشــتری
نســبت بــه بازیکنــان میانــی برخوردارنــد ( )31 ،29 ،19کــه
بــا یافتههــای تحقیــق ناهمســو اســت .از ایــن رو پیشــنهاد
مــی شــود مربیــان تیــم ملــی کشــورمان بــا بهرهگیــری از
افــراد متخصــص در حیطــه اســتعدادیابی و علــم تمریــن،
در رابطــه بــا چگونگــی انتخــاب بازیکنــان بــا توجــه بــه
نیازهــای آمادگــی جســمانی بــرای هــر پســت بــه رفــع ایــن
مشــکل بپردازنــد.
میانگیــن انعطــاف پذیــری بازیکنــان تیــم ملــی ایــران در
آزمــون خمــش بــه جلــو معــادل  33/60ســانتیمتر بــه
دســت آمــد ،بــه گونــه ای کــه ایــن مقــدار در دروازهبــان هــا
( 36ســانتیمتر) بــه طــور غیــر معنــی دار بیشــتر از مدافعــان
( 35/50ســانتیمتر) ،هافبکهــا ( 32/60ســانتیمتر) و
مهاجمــان ( 27/40ســانتیمتر) بــود .متاســفانه نبــود تحقیــق
مشــابه خارجــی مقایســه ایــن شــاخص و بحــث در مــورد آن
را مشــکل مــی ســازد ،بــا ایــن حــال در متــون متعــددی
آمــده اســت کــه انعطافپذیــری دروازه بــان هــا نســبت
بــه ســایر پســتها بیشــتر اســت و پــس از آن مدافعــان،
هافبکهــا و مهاجمــان قــرار دارنــد (.)31 ،29 ،25
بازیکنــان هاکــی روی چمــن بــا در نظــر گرفتــن پســت
بــازی ،در طــول یــک مســابقه حــدود  9300تــا 10870
متــر میدونــد ( .)31 ،24 ،22نتایــج تحقیــق حاضــر در
مــورد اســتقامت قلبــی -عروقــی کــه بــا اســتفاده از دو
 1600انــدازه گیــری شــد ،نشــان داد میانگیــن بازیکنــان
ایرانــی در ایــن آزمــون  358/55ثانیــه اســت ،در حالــی کــه
ایــن شــاخص در هافبکهــا ( 342ثانیــه) بــه طــور غیــر
معنــی دار بهتــر از مدافعــان ( 357ثانیــه) ،مهاجمــان (368
ثانیــه) و دروازهبــان هــا ( 392ثانیــه) بــود .بــر اســاس نتایــج
بدســت آمــده از بازیکنــان نخبــه اروپایــی ،بازیکنــان دفــاع
و میانــه زمیــن باالتریــن مقادیــر و دروازهبانــان و مهاجمــان

پایینتریــن اســتقامت قلبی-عروقــی را دارنــد ( )30کــه بــا
یافتههــای ایــن تحقیــق همســو اســت .ایــن موضــوع مــی
توانــد بــه دلیــل ایــن باشــد کــه مدافعــان و بازیکنــان میانــی
در طــول بــازی جابهجایــی بیشــتری نســبت بــه بازیکنــان
دیگــر پســت هــا دارنــد و بیشــتر مــی دونــد.
میانگیــن اســتقامت عضــات ناحیــه شــکم کــه بــا آزمــون
درازونشســت اندازهگیــری شــد معــادل  59/64تعــداد بــه
دســت آمــد و ایــن در حالــی کــه رکــورد دروازهبــان هــا
( 63/70تعــداد) بــه طــور غیــر معنــی دار بهتــر از مدافعــان
( 61/7تعــداد) ،هافبکهــا ( 57/60تعــداد) و مهاجمــان
( 56/40تعــداد) مــی باشــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه
اســتقامت عضالنــی بــه ترتیــب در هافبکهــا ،مهاجمــان،
مدافعــان و دروازهبانــان از اهمیــت برخــوردار میباشــد (،25
)28؛ بنابرایــن نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه در ایــن
شــاخص ،بازیکنــان ایــران در وضعیــت مطلوبــی در مقایســه
بــا پســتهای بــازی قــرار ندارنــد و ایــن میتوانــد ناشــی
از متناســب نبــودن ویژگیهــای تمریــن مربیــان بــرای هــر
پســت از بــازی باشــد .مســئوالن بلنــد پایــه فدراســیون
بایســتی در زمینــه آمــاده ســازی تیــم ملــی وقــت بیشــتری
را بــه مربیــان بدهنــد ،هــر چنــد مربیــان تیــم هــای ملــی
نیــز بایســتی بــا بهرهگیــری از افــراد تحصیــل کــرده و
متخصــص در علــم تمریــن ،بــه رفــع ضعفهایــی از ایــن
قبیــل بپردازنــد.
میانگیــن اســتقامت اندامهــای تحتانــی کــه بــا آزمــون پــرش
زیگــزاگ اندازهگیــری شــد ،نشــان داد کــه میانگیــن ایــن
شــاخص در بازیکنــان تیــم ملی ایــران معــادل  140/61تعداد
اســت ،در حالــی کــه ایــن شــاخص در هافبکهــا (142/50
تعــداد) بــه طــور غیــر معنــی دار بهتــر از مهاجمــان (140/60
تعــداد) و مدافعــان ( 140/30تعــداد) و دروازه بانــان (136/70
تعــداد) بــود .متاســفانه در مــورد ایــن شــاخص هــم اطالعــی
در دســت نیســت تــا مــورد مقایســه قــرار گیــرد .بــا ایــن
حــال ،بــر اســاس وظایــف بازیکنــان در پسـتهای مختلــف،
انتظــار مـیرود دروازهبــان هــا و مدافعــان عملکــرد اســتقامت
بهتــری نســبت بــه هافبکهــا و مهاجمــان داشــته باشــند
()30 ،25؛ لــذا بــه مربیــان تیــم ملــی پیشــنهاد میشــود بــا
توجــه بــه نیازهــای مختلــف کــدام از پس ـتهای بــازی ،در
تمرینــات آمادهســازی بــه ایــن شــاخص توجــه شــود.
53

نیمرخ آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان تیم ملی هاکی ...

نتیجــه گیــری :بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده،
بازیکنــان تیــم ملــی ایــران در کل در ســطح مطلوبــی از
حیــث اکثــر شــاخصهای آنتروپومتریــک و تــوان هــوازی،
انعطافپذیــری و چابکــی قــرار دارنــد .اگــر چــه میانگیــن
ت در
شــاخص ســرعت ،تــوانانــدام تحتانــی ،اســتقام 
ســرعت و اســتقامتانــدام تحتانــی بازیکنــان تیــم ملــی
ایــران در مقایســه بــا نتایــج تحقیقــات دیگــر مناســب بــه نظر
میرســد ،بــا ایــن حــال عــدم وجــود تفــاوت معنــی دار در
پس ـتهای مختلــف بــازی و باالتــر بــودن رکــورد بازیکنــان
میانــی از مدافعــان و مهاجمــان ،دال بــر آن اســت کــه
احتمــاالً بــه تمرینــات تخصصــی بــر اســاس پســت بــازی
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توجــه نمــی شــود .اطالعــات و دادههــای بــه دســت آمــده از
ایــن پژوهــش معیارهــای مناســب و ارزنــده بــرای ارزیابــی
وضعیــت بازیکنــان و انتخــاب و گزینــش آنــان بــرای رشــته
هاکــی روی چمــن در اختیــار مــی گــذارد.
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 اســامیایران 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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