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 پژوهشیمقاله 

 

 سالن ایران داخل بدنی بازیکنان بزرگسال تیم ملی هاکی جسمانی و ترکیب آمادگی هایبررسی ویژگی

 

 ۴، مهدی ملازاده۳، رجب نورانی۲عباسعلی گایینی ، *1علی بختیاری

 ۸۰/1۸/1۳۱۱تاریخ پذیرش:           ۸۰/۸۰/1۳۱۱تاریخ دریافت:                   
     

 کیدهچ
هدف از پژوهش حاضر، توصیف و ارتباط سنجی نیمرخ آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان تیم ملی  هدف:

بازیکن حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل  52 :شناسیروش هاکی داخل سالن مردان ایران بود. 

س پژوهش انتخاب شدند. سنجش سال( به عنوان نمونه آماری در دستر28/53±84/3 سالن )میانگین سنی
(، درصدچربی بدن WHR(، نسبت دور کمر به باسن)BMR) پایه متابولیسمفاکتورهای ترکیب بدنی، وزن، میزان

ها انجام گرفت. قد نشسته و طول دستشاخص توده بدن، های آنتروپومتریکی: قد، توده عضلانی و شاخص
متر، پرش  51×01متر، ایلینویز،  33ای دوی رفت و برگشت همچنین، متغیرهای آمادگی جسمانی شامل آزمون ه

، درازونشست و آزمون پرش زیگزاگ ٍسنجیده شدند. از آمار توصیفی برای توصیف yoyoطول جفتی، خمش به جلو،
ها و از ضریب همبستگی پیرسون به منظور ارتباط سنجی بین فاکتورهای پژوهش استفاده شد. نیمرخ آزمودنی

ها ارتباط معناداری داری را بین برخی متغیرهای پژوهش نشان داد. بین توان هوازی با بی هوازی تهیاف ها:یافته

 (.>12/1pو درصدچربی بدن همبستگی منفی و معنادار و با چابکی و سرعت همبستگی مثبت معناداری دیده شد)
ن بزرگسالان را نسبت به میانگی همچنین نتایج پژوهش، افزایش میانگین برخی متغیرهای جسمانی و آنتروپومتریک

تواند الگویی مناسب برای اطلاعات بیان شده در این مقاله می گیری:یجهنتتیم های برتر جهان نشان داد.  

ها و جایگاه تیم ملی در مقایسه با سطوح جهانی و استعدادیابی و انتخاب بازیکنان شایسته، تعیین قوت ها، ضعف
 در طراحی تمرین ها برای مربیان باشد.ریزی بهینه به ویژه برنامه

 ،ویژگی های بدنی، هاکی داخل سالن بزرگسالان، استعدادیابیهای کلیدی: واژه
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Abstract 

Aim:  The purpose of this study was to profiled the body composition, anthropometric and 

physical fitness qualities of Iranian National Adult indoor hockey players, and quantified 

relationships between these characteristics. Methods The sample of this study was 25 

national adult indoor hockey players (Age: 23.54±3.485). Body composition factors: (weight, 

BMI, WHR, body fat percentage, muscle mass) and Anthropometric indexes: weight, BMI, 

sitting height, the Arms’ length were measured. Also, Physical Fitness variables: 36 meters’ 

shuttle run, Illinois test, 10 × 20 meter, standing long jump, bending forward, yoyo, sit and reach, 

and Zig Zag jumps test characteristics were measured. Results:  Descriptive statistics are used 

to describe the subjects profile and Pearson correlation coefficient was used to study 

relationships between variables. The results showed significant relationships between some 

variables. Aerobic power and Anaerobic power, and body fat percentage had a significantly 

negative correlation and agility and speed had a significantly positive correlation (p<0.05). Also 

the results showed the increase of average physical and Anthropometric variables with regard to 

the world’s top adult players’ average. Conclusions: The data presented in this paper can be a 

proper model for coaches in talent identification and competent player selection, finding 

strengths and weaknesses of Iranian national team comparing to world levels and optimizing 

planning particularly in training design. 
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 مقدمه
گیز و با تحرک است که امروزه ورزشی هیجان ان )هاکسال(سالنهاکی داخل

 هاکی،چمن،اسکیترویتوانسته است میان انواع گوناگون هاکی)هاکی

مند شود. این نوع هاکی تغییر شکل یافته ای بهرهیخ( از جایگاه ویژهرویهاکی
در اروپا در  0622تا  0621باشد، در حدود سال های بینچمن آن مینوع روی

مان به دلیل آن که در فصول گوناگون و شرایط بد بعضی از کشورها از جمله آل
. این ورزش بین دو (0)آب و هوایی که در طول سال  دارا بودندـ رواج پیداکرد

سالن با توجه به ماهیت این داخلشود. بازیکنان هاکینفره برگزار می 3تیم 
 ایهای جسمانی ویژهشود، از ویژگیورزش و محیطی که بازی در آن انجام می

ریزان علم تمرین ها به طراحان و برنامهشناخت این ویژگی .(5)برخوردار هستند
 های تمرینی لازم راها، برنامهکند تا با در نظر گرفتن این ویژگیکمک می

م در برنامه نویسی تمرین، آگاهی از نیازهای طراحی کنند. نخستین گا
ازها تمرین برای رفع این نیفیزیولوژیایی هر رشته ورزشی است. طراحی برنامه

های هر یک از بازیکنان، اهمیت زیادی دارد. و براساس ویژگی
هاکی  برای دستیابی به اجرای ورزشی بهتر، مجبور به افزایش میزان ورزشکاران

بیشتر . (3)سرعت خود هستند ت، قدرت، توان، چابکی، وهماهنگی، استقام
، هوازیدانشمندان علوم ورزشی و مربیان اعتقاد دارند که مقادیر زیاد آمادگی

هوازی زیاد هنگام فعالیت های متناوب طولانی به شمار پیش نیاز عملکرد بی
  .(8, 3)رودمی

در سال های دور و دراز، پژوهش هایی درباره ویژگی  فیزیکی و فیزیولوژیایی 
( به تعیین نیمرخ 0363بازیکنان هاکی انجام شده است. بختیاری و همکارانش )

های چمن ایران در پسترویهاکی آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک تیم ملی
چمن ازیکنان هاکی رویگوناگون پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد ب

های گوناگون بازی ، حد مطلوبی های آنتروپومتریک پستایران در شاخص
های آمادگی جسمانی با توجه به پست آنها، مورد بیشتر شاخص دارند، اما در 

( 5112دموث و همکارانش). در پژوهشی دیگر (2)هایی مشاهده می شودضعف
و  های ملی چین، مالزی، لهستانهای ترکیب بدنی بازیکنان هاکی تیمویژگی

. بازیکنان 0سوئیس را بررسی و نتایج پژوهش وی نشان می دهد:
چمن نسبت به افراد غیر ورزشکار، از میانگین وزن و قد کم تری رویهاکی

یکنان آسیایی، بازیکنان اروپایی، قد، وزن و حجم . در مقایسه با باز5دارند. 
بدنی عضلانی)مزومورفی( . بازیکنان هاکی، تیپ3عضلانی زیادتری دارند. 

بدنی و (، ترکیب5116سینگ و همکارانش). در پژوهش دیگری (3)دارند
های ملی هند، پاکستان و سریلانکا بازیکن تیم 23نتروپومتریکی های آشاخص

داری در میزان قد و را ارزیابی و نتایج پژوهش آنها نشان می دهد تفاوت معنا
وزن بازیکنان وجود نداشته، اما طول دست بازیکنان پاکستانی در مقایسه با 

چ دست ت. محیط مداری بلندتر بوده اسبازیکنان هندی و سریلانکایی درحد معنا
انی داری کم تر از بازیکنان هندی و پاکستبازیکنان سریلانکایی نیز درحد معنا

 بور. (2)بوده است. بازیکنان تیم ملی هند نیز کم ترین درصدچربی را داشته اند

جسمانی و میزان ( نیز در پژوهشی، رابطه بین آمادگی5114و همکارانش)
آزمودنی مطالعه و به این نتیجه رسیدند توان  423توانایی بازیکنان هاکی را در 

. همچنین، شودترین عامل محسوب میهای هاکی مهمهوازی در همه پستبی
بازیکنان  دادیابیبینی کننده قوی برای استع پرش سارجنت نیز متغیر پیش

بدن و هرچند اطلاعات ترکیب. (4)مدافع و مهاجم گزارش شده است
آنتروپومتری درباره هاکی داخل سالن کم است، ولی مشاهدات موجود از تیم 

چمن  نشان می دهد به طور کلی، رویهای موفق و برتر دنیا و اطلاعات هاکی

متر، سانتی041تا021سالن ابعادبدنی معمولی، میانگین قد داخلبازیکنان هاکی
  .(5)درصد دارند05تا 4رم و درصدچربی کیلوگ 22تا 32وزن بدنی 

 هایهای جسمانی و ترکیب بدنی، نقاط قوت و ضعف برنامهنتایج آزمون
دهد سازد و راهکارهای عملی را در اختیار مربیان قرار میتمرینی را مشخص می

تا بتوانند میزان پیشرفت یا رکود بازیکنان هاکی را بررسی کنند. تاکنون مطالعه 
سالن داخلبازیکنان هاکیجسمانی و ترکیب بدنی ای که بتواند نیمرخ آمادگی

تیم ملی ایران را نشان دهد، انجام نشده است. از این رو پژوهش حاضر، برای 
های آمادگی جسمانی و آنتروپومتریک در نخستین بار، مبادرت به انجام آزمون

بازیکنان هاکی داخل سالن کرده است تا تصویری روشن از وضعیت بدنی و 
 ترسیم کند.  فیزیولوژیایی آنها در سطح ملی

های های اخیر پیشرفتسالن در سالداخلهای ملی هاکیعلاوه بر این تیم
اند. کسب هفت مقام قهرمانی در آسیا و دستیابی به چشمگیری به دست آورده

های ملی هاکی داخل سالن به ترتیب در مسابقات مقام نهم ،چهارم و سوم تیم
مان(، افتخاری بزرگ است که آل5104آلمان و 5102لهستان ،  5100جهانی )

های اخیر کسب کرده است. در تیم ملی بزرگسالان مردان ایران در سال
 المللی هاکی در سالبندی اعلام شده از سوی فدراسیون بینجدیدترین رده

، تیم ملی ایران، در رده چهارم جهان و بالاتر از کشورهای صاحب نامی 5106
قرار گرفته است. از این رو بررسی علمی یا روسیه، بلژیک، هلند و استرالچون 

شود که با ها موجب میهای موثر در کسب این موفقیتعوامل و شاخص
شناخت بهتر، به پایداری، گسترش و ارتقای این جایگاه کمک  شود. بنابراین، 
هدف پژوهش، توصیف و ارائه نیمرخ ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی و 

 ها در بازیکنان ملی پوش هاکی داخل سالن بود.سنجی بین این متغیرارتباط

 روش پژوهش
سازی تیم نفر از اعضای برگزیده و منتخب حاضر در اردوی آماده 52

آماری در دسترس پژوهش انتخاب و سالن به عنوان نمونهداخلهاکیملی
ارزیابی شدند. پیش از شروع پژوهش، مراحل کار برای بازیکنان توضیح داده 

 داوطلبانه و با آگاهی کامل در این مطالعه شرکت کردند.شد و آنها 

 3ها خواسته شد به منظور سنجش عناصر ترکیب بدنی، از آزمودنی          
ساعت قبل از آزمون از صرف غدا و نوشیدن زیاد مایعات بپرهیزند. ابتدا با 

ت به ترتیب با دق 251آلمان مدل seca استفاده از ترازوی دیجیتال و قدسنج 
 کیلوگرم و یک میلی متر،   توده بدنی   و   با روش بیوالکتریکال ایمپدنس 0/1

0.3, KOREA) (IN BODY  بدنی شامل های ترکیبشاخص
درصدچربی، توده بدون چربی، نرخ متابولیکی پایه و غیره ثبت شد. شرایط مهم 
 برای حصول نتایج دقیق از این روش عدم همراه داشتن وسایل الکترونیکی
کاملا رعایت شد و در این سنجش، از بازیکنان خواسته شد بدون کفش و جوراب 
روی سطح صاف دستگاه قرار گیرد. سپس به وسیله متر نواری همه سنجش 
های طول)قد، قدنشسته،  طول دست ها(، با استفاده از سمت راست بدن ثبت 

  .(2-2)شد. کلیه سنجش ها توسط یک شخص انجام شد
ها جسمانی در سالن تمرین تیم ملی ارزیابی شد. کلیه آزمونهای آمادگیآزمون

در ورزشکاران انجام داد. در این فرآیند  02در ساعت  را یک آزمون گیرنده
ش توان انفجاری اندام تحتانی انجام های پرش جفتی طول برای سنجآزمون

هایشان پشت خط شروع که نوک پنجهها درحالیشد. در این آزمون، آزمودنی
متر از هم فاصله داشت اقدام به پرش کرده و رکورد سانتی 31و پاها حدود 

ت متر ثبتوسط آزمون گیرنده برحسب سانتی ها از خط شروع تا پشت پاشنهآن
استفاده  YIRT2 (yoyo)از آزمون هوازیبرای سنجش آمادگی . (2)شد

دقیقه حرکات نرمشی  01ها به مدت شد. برای اجرای این آزمون، آزمودنی
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متری متوالی به  51مسافت  5سبک و کششی انجام دادند. این آزمون شامل 
 شکل رفت و برگشت به نقطه شروع بود که لحظه شروع و پایان رفت و برگشت
به نقطه شروع بود که لحظه شروع و پایان رفت و برگشت با صدای بوق تعیین 

ها متر قرار داده شد و آزمودنی 2شد. در پشت خط شروع، مخروطی به فاصله می
مسافت  5وبرگشت به منظور بازیابی، ثانیه فرصت داشتند پس از هر  رفت 01
یلومتر در ساعت بود ک 03متری را با دوی نرم بدوند. سرعت شروع آزمون  2

شد. زمانی که آزمودنی به هنگام شنیدن صدای که فزاینده بر آن افزوده می
. یافتشدند، آزمون خاتمه میمرتبه ناتوان از رسیدن به خط شروع می 5بوق 

ی تواتر  قلب YIRT2ها در اجرای برای اطمینان از تلاش حداکثر آزمودنی
ساخت فنلاند( سنجیده شد. در پایان  F7) پولارپایانی آزمون با ضربان سنج

maxVO2  با استفاده از فرمول زیر با توجه به کل مسافت پیموده شده محاسبه
 :(6)شد

(ml/min/kg) =IR2distance (m) ×0.0136+45.32max VO 

 

 
 (01. نحوه اجرای آزمون یویو)0شکل

ا ها بمتر برای سنجش سرعت استفاده شد، در این آزمون آزمودنی 33آزمون  
علامت آزمون گیرنده، کار خود را از پشت خط شروع کردند. در پایان، زمان 

جش نویز برای سنثانیه ثبت شد. از آزمون ایلیثانیه و دهمها بر حسب صدمآن
رعت ترین سبا بیش "رو" "حاضر"، ورزشکاران با فرمان چابکی استفاده شد

ها با تغییر جهت و با حداکثر سرعت ممکن کار خود را شروع کرده و از بین مانع
انیه ثها، برحسب ثانیه و دهمعبور کردند و در پایان، مدت زمان مسیر آزمودنی

ها درسرعت آزمودنیمتر برای سنجش استقامت 01×51. آزمون (6)ثبت گردید
متر از همدیگر روی یک  01استفاده شد، در این آزمون سه مخروط به فاصله 

ها پشت مخروط وسط قرار گرفته و با فرمان خط مستقیم گذاشته شد. آزمودنی
ترین سرعت ممکن به طرف مخروط سمت راست که در با بیش "رو""حاضر"

متری قرار داشت رفته و بعد از دور زدن آن، سپس با سرعت با  01مسافت 
عبور از کنار مخروط وسط به طرف مخروط سمت چپ رفت، این کار تا زمانی 

را انجام دهد. بعد از  متر( 511رفت و برگشت ) 01ادامه یافت که آزمودنی 
 آزمون خمش .(2)شدپایان آزمون، مدت زمان آزمون به ثانیه و دهم ثانیه ثبت

استفاده شد،  رانکمر و مفصلپذیری ناحیهانعطاف جلو برای سنجش به
پذیری نشسته، پاهای خود را به صورت جفت ها در مقابل جعبه انعطافآزمودنی

ها و بالاتنه بر پاها عمود، تا جای ممکن دست به جعبه انعطاف پذیری چسبانده
 .(6)متر ثبت شدها برحسب سانتییده، رکورد آنرا بر روی تخته مدرج کش

تحتانی مورد استفاده قرا گرفت. ورزشکاران در کنار چوبی استقامت توانی اندام
متر داشت، ایستاده و با فرمان سانتی 02سانتی متر که ارتفاع  31به طول 

آزمون گیرنده، ورزشکاران کار خود را با پرش از روی چوب  "رو" "حاضر"
آزمون  .(2)ت شدها ثبهای درست آنشروع کرده و در پایان تعداد حرکت

دارزونشست برای سنجش استقامت عضلانی عضلات ناحیه شکم استفاده شد. 
در این آزمون ورزشکاران یکی یکی توسط دو آزمون گیرنده به پشت خوابیده، 

ها به صورت ضربدری روی سینه قرار درجه خم کرده،  دست 61زانوها را 
ها توسط ست آنهای درگرفته و آزمون را شروع کرده، در پایان تعداد حرکت

های آوری شده، از روشبرای توصیف اطلاعات جمع .(0)آزمون گیرنده ثبت شد
 اسمیرنوف برای -آمار توصیفی استفاده شد. همچنین، از آزمون کولموگروف

ها و سپس از ضریب همبستگی پیرسون، برای تعیین تایید طبیعی بودن داده
ا با استفاده ههمبستگی بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده

 انجام گرفت. SPSSنرم افزار50 از نسخه

 هایافته
رد و استاندامتغیرها و تجزیه و تحلیل آنها، میانگین، انحرافسنجش  پس از

و  0ل بدنی بازیکنان در جدودامنه پراکندگی نیمرخ آنتروپومتریکی و ترکیب
نیز میانگین  3است. در جدول  ارائه شده 5جسمانی در جدول نیمرخ آمادگی
های مختلف ملی مردان آنتروپومتریکی بازیکنان تیم هایبرخی شاخص

نتایج آزمون  ،همچنین چمن و سالن آورده شده است.رویهاکی
( بررسی و در >10/1pو  >12/1pپیرسون در سطح معناداری)همبستگی

هوازی با توان بین توانمی دهد ها نشان بیان شده است. یافته 8جدول 
هوازی با و توان (- = 114/1P= ،426/1rهوازی)بی

بین  ( ارتباط منفی ومعنادار و= 116/1P= ، 338/1 - rبدن)درصدچربی
( ارتباط مثبت و معناداری + = 182/1P=  ،433/1rمتر) 33چابکی با سرعت 

 = 182/1P= ،433/1rمتر) 33بین چابکی با سرعت  همچنین،به دست آمد. 

 BMI با متر33(، سرعت =118/1P= ،431/1+r)BMI(، چابکی با +

(10/1P= ،326/1r = - ارتباط معناداری وجود )نداشت. 
ی بین طول قامت با میزان متابولیک پایه یهمبستگی مثبت قو

BMR(110/1P=  ،225/1r = + و )110/1رش طول )پP= ،288/1+r 

هوازی با ظرفیت ( وجود دارد. ارتباط معکوس معناداری نیز بین ظرفیت=
( دیده شد. نسبت دور کمر به - = 114/1P= ،426/1rهوازی)بی

( و توده = 110/1P= ،223/1+rبا درصدچربی بدن)( WERباسن)
 ،( ارتباط معناداری داشت. همچنین=112/1P= ،215/1 - rچربی)بدون

شاخص همبستگی مثبت معناداری بین نرخ متابولیک پایه با 
(، =110/1P= ،0rچربی)(، توده بدون=114/1P=  ،601/1+rبدنی)توده

 (، دیده شد.+=110/1P=،225/1rقدایستاده)

 مهای فردی، آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی بازیکنان تی. ویژگی1جدول
 سالن ایرانداخلملی هاکی

 

 متغیر
میانگین و انحراف 

 استاندارد
 حداکثر حداقل

 سن
 )سال(

3,84±28/53 06 31 

 وزن
 )کیلوگرم(

68/3±25/21 42 22 

 قد
 )سانتی متر(

38/2±25/023 065 032 

BMI 
 51,43 13/52 38/55±51/0 )کیلوگرم برمترمربع(

WHR 
 42/1 40/1 43/1±150/1 )نسبت(

 پایهمتابولیسممیزان
 )کیلوکالری(

25/053±08/0256 
38/026

6 
5/5122 

 چربیتوده بدون
 )کیلوکالری(

2/33 23 24 

 درصد چربی بدن
 )درصد(

23/0±81/03 01 03 

 قد نشسته
 )سانتی متر(

82/8±34/68 018 11/42 

 طول دو دست
 )سانتی متر(

32/2±16/040 068 020 
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 سالن تیم ملی ایرانداخلادگی جسمانی بازیکنان هاکیهای آم، ویژگی۲جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
های ملی کشورهای مختلف جهان با پژوهش های ترکیب بدنی بازیکنان هاکی تیم، مقایسه میانگین و انحراف معیار منتخبی از شاخص۳جدول 

 حاضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حداکثر حداقل و انحراف استانداردمیانگین متغیر

 توان هوازی
 )میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلو گرم(

28/2±55/33 24 32 

 پرش طول
 )سانتی متر(

60/02±30/521 551 521 

 درازونشست
 )تعداد(

25/2±16/26 21 34 

 متر۳3دو
 انیه و صدم ثانیه()ث

03/1±10/2 48/8 56/2 

 چابکی
 )ثانیه و صدم ثانیه(

21/1±61/08 03 08 

 پرش جفت به طرفین
 )تعداد(

48/01±30/036 002 030 

 انعطاف پذیری
 )سانتی متر(

82/2±18/33 04 83 

 1۸۲۸دوی 
 )ثانیه و صدم ثانیه(

63/1±14/83 21/88 35/85 

 شاخص ها

 تیم ها

 سن
 )سال(

 قد
 )سانتی متر(

 وزن
 (کیلوگرم)

BMI 
 )کیلوگرم بر متر مربع(

 بدنچربی

 منابع )درصد(

 ایران
 )هاکی روی چمن(

 بختیاری و همکارانش --- 44/55 31/20 4/023 81/53

 آرژانتین
 )هاکی روی چمن(

 فرنسیس و همکارانش --- 53 21/21 8/023 06

 هند
 )هاکی روی چمن(

 سینگ و همکارانش 44/2 22/55 31/33 3/025 28/51

 لهستان
 )هاکی روی چمن(

 دموث و همکارانش 18/04 20/53 31/23 51/022 33/53

 استرالیا
 هاکی روی چمن()

 دموث و همکارانش 20/03 35/52 51/23 11/021 ---

 سوئیس
 )هاکی روی چمن(

 دموث و همکارانش 54/04 83/53 11/22 51/026 51/52

 پاکستان
 )هاکی روی چمن(

 سینگ و همکارانش 80/05 32/58 61/20 51/025 61/06

 مالزی
 )هاکی روی چمن(

 و همکارانش دموث 40/04 32/58 81/21 21/021 30/52

 چین
 )هاکی روی چمن(

 دموث و همکارانش 60/03 54/58 16/21 61/020 88/53

 سریلانکا
 )هاکی روی چمن(

 سینگ و همکارانش 61/08 36/55 18/32 01/020 22/55

 لهستان
 )هاکی داخل سالن(

 کونارسکی و پیزارد 5/03 83/53 3/25 2/022 2/52

 پژوهش حاضر ۴۸/1۳ 3۴/۲۲ ۰۲/۰۸ ۰۲/1۰3 4۴/۲۳ ایران
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 های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی بازیکنان هاکی داخل سالن تیم ملی بزگسالانهمبستگی بین برخی ویژگی، ۴جدول 

 

 

 معنادار است. =1/1a 0ضریب همبستگی در سطح**معنادار است.   =1/1a 2ضریب همبستگی در سطح*

 و نتیجه گیری بحث
های بدنی و ویژگیهدف از پژوهش حاضر، توصیف نیمرخ ترکیب

دان فق سالن مردان ایران بود.داخلجسمانی بازیکنان تیم ملی هاکیآمادگی
ک داخل سالن نخبه کشور از ینیمرخ جسمانی و آنتروپومتریک بازیکنان هاکی

سو، و نبود مطالعات در سایر کشورها از سوی دیگر، امکان مقایسه مستقیم 
های نتایج این پژوهش با دیگر کشورها را فراهم نمی آورد. با وجود این، یافته

جسمانی ی ترکیب بدنی و آمادگیهاهایی که ویژگیاین مطالعه با سایر یافته
های گوناگونی ارتباط روی چمن( که از جنبهرشته وابسته به آن )هاکی

د مقایسه شده کنتنگاتنگی دارند)به لحاظ، عضلات درگیر، تکنیک( را بررسی می
 است.

 بدنیهای آنتروپومتریکی و ترکیبویژگی

سال و 28/53های پژوهش حاضر نشان داد میانگین سن نتایج یافته
ر باشد. دسالن ایران میداخلکیلوگرم بازیکنان تیم ملی هاکی25/21وزن

های مختلف جهان، در حد مطلوب قرار مقایسه با میانگین سنی و وزنی تیم
های مختلف جهان مشاهده می شود که دارد. در بررسی میانگین سنی تیم

 خود دارند.  هایهای برتر دنیا، تمایل فراوانی به جوان کردن تیمتیم
های پژوهش نشان می دهد میانگین قد بازیکنان در شاخص قد، نتایج یافته

باشد. که در مقایسه با میانگین متر میسانتی25/023سالن داخلتیم ملی هاکی
ایران  سالن لهستان، تیم ملیداخلمتر بازیکنان تیم ملی هاکیسانتی 022,2قد

جایی که نظر بسیاری از پژوهشگران، شاخص در وضعیت مطلوبی قرار دارد. از آن
، توصیه (01, 2, 0)تواند یکی از عوامل مهم ملاک پیکری در هاکی باشدقد می

شود مربیان در بحث استعدادیابی به این شاخص بیشتر توجه کنند. از سویی، می
تر، برخی مربیان و طراحان علم تمرین معتقدند ورزشکاران قد بلندتر و سنگین

. از این رو، با توجه به نیازهای (05, 00)باشندوراثتی در حرکات سرعتی کند می
بازی هاکی)چابکی و سرعت( مربیان باید افراد بلند قامتی را انتخاب کنند که 

 اند. های سرعتی نیز به خوبی پرورش یافتهاز نظر ویژگی
ها در هاکی به عنوان شاخص مهم در پژوهش بدن در بیشترشاخص توده

های پژوهش . میانگین یافته(03, 05, 2)بدنی تلقی شده استارزیابی ترکیب
کیلوگرم در مترمربع نشان می دهد که در BMI38/55  حاضر در شاخص

 BMIهای ملی بزرگسالان دیگر کشورها، مقایسه با بازیکنان تیم

، 4/55±2/0چمن ایران با روی، هاکی85/53سالن لهستان با داخلهاکی
، 22/55هند باچمن روی، هاکی11/53تین با چمن آرژانرویهاکی
، 35/52چمن استرالیا با روی، هاکی20/53لهستان با چمن رویهاکی
، 32/58چمن پاکستان با روی، هاکی83/53چمن سوئیس با رویهاکی
، 54/58چمن چین با روی، هاکی32/58چمن مالزی با رویهاکی
درصد  .(2)ضعیت مطلوبی قرار دارد، در و56/55چمن سریلانکا با رویهاکی

بدن میانگین درصدچربی .(08, 2)چربی زیاد با عملکرد ورزشکاران مغایرت دارد
درصد بود که در مقایسه با  بازیکنان 81/03داخل سالنهاکیلیبازیکنان تیم م

 سالن(داخل)هاکی

 متغیر

BMI 
 )کیلوگرم بر متر مربع(

BMR 

 )کیلوکالری(
WHR 
 ) نسبت(

 توان هوازی

 ه)میلی لیتر در دقیقه ب
 ازای هر کیلو گرم (

 متر۳3دوی

 ()ثانیه و صدم ثانیه
 پرش طول

 )سانتی متر(

 قد

 )سانتی متر(
 257/0r =+  

**000/0P= 
  

 277/0+r = 
**000/0P= 

 بدون چربییتوده

 )کیلوگرم(
 0r = 

**000/0P= 
507/0 - r = 

*005/0P= 
237/0r = - 

*070/0P= 

 
 

 چربی بدن

 )درصد(
 

 
257/0r = 

**000/0P= 
777/0 - r = 

**007/0P= 

 
 

BMI 
 )کیلوگرم بر متر مربع(

 
   

727/0r = - 
*000/0P=  

 توده بدن

 )کیلوگرم(
 700/0+r = 

**000/0P=  
  

 
 

 طول دو دست

 )سانتی متر(
 

   
 737/0r = + 

*000/0P= 

 ۲۸×1۸دوی

 )ثانیه(
 

  
027/0r = - 

**000/0P= 

 
 

 چابکی

 )ثانیه(
030/0+r = 

*007/0P=    
037/0r =+  

*075/0P= 
577/0r = + 

*030/0P= 
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سالن لهستانی و ویژگی مورد نیاز  این رشته،  ترکیب بدنی بازیکنان تیم داخل
 ملی نیز  در حد مطلوبی قرار دارد.

نظران  رشته هاکی از  این دو متغیر)قدنشسته، طول دودست( به بیشتر صاحب
نتایج این تحقیق  .(2)اندازیکنان هاکی نام بردهعنوان ویژگی مهم پیکرسنجی ب

درباره قدنشسته بازیکنان هاکی داخل سالن ایران نشان می دهد قدنشسته آنها 
 دو دست بازیکنان تیم هاکی متر بود. همچنین، میانگین طولسانتی 34/68

متر بود، و این در حالی است که در سانتی33/041داخل سالن ایران معادل 

 8/68±2/8گین قدنشسته معادل ( میان0363پژوهش بختیاری و همکارانش)
 تیم سانتی متر در  بازیکنان6/041±12/4سانتی متر و طول دو دست معادل

میانگین وزن بدون چربی بازیکنان،   .(2)چمن ایران بوده استرویملی هاکی
کیلوگرم به دست آمد که در مقایسه با میانگین وزن بدون چربی بازیکنان  2/33

کیلوگرم، سریلانکا  35/30±53/3روی چمن هندهای ملی هاکیتیم
 .(2)کیلوگرم، بیشتر بود 22/35±36/2کیلوگرم، پاکستان 64/3±60/28

 های فیزیولوژیکیویژگی
هوازی و های این رشته باید توانسالن با توجه به ویژگیداخلبازیکنان هاکی

نتایج پژوهش ما نشان داد میانگین رکورد  .(3, 0)هوازی زیادی داشته باشندبی

میلی لیتر در   55/33±28/2ایران معادلبازیکنان تیم ملی  yo yoآزمون 
ی تواند در بازیابباشد. داشتن سطح مناسبی از توان هوازی میکیلوگرم می

بازیکنان در تناوب های استراحتی کمک موثری کند و مربیان نیز نباید اهمیت 
در اجرای ورزشی بازیکنان هاکی داخل سالن نادیده بگیرند.  هوازی راتوان

کند بازیکنان این رشته، سالن ایجاب میداخلهای هاکیماهیت تناوبی فعالیت
این ویژگی  .(05, 5)آمادگی هوازی متوسط به بالا و در حد خوبی داشته باشند

 اندازد.اگر با راهبرد مناسب بازی همراه باشد، خستگی را به تاخیر می
انفجاری زیاد برای ورزشکاران هاکی عامل مهمی محسوب رتداشتن قد

سالن داخلطول بازیکنان تیم ملی هاکی های آزمون پرشیافته .(02)شودمی

سانتی متر، توان زیاد آنها را در فعالیت های  30/521±60/02با میانگین
 0363انفجاری نشان می دهد. در این زمینه، بختیاری و همکارانش در سال 

 .(2)سانتی متر33/582±2/08پرش طول بازیکنان هاکی روی چمن ایران را 
جنوبی یطول بازیکنان تیم ملی آفریقا( میانگین میزان پرش0660و اسکات )

سالن داخل. با توجه به ماهیت بازی هاکی(08)متر گزارش کردندسانتی 531را 
ان داشتن تو چمنی و نیاز بازیکنان بهو سرعت زیاد بازی نسبت به هاکی

ی که به شود به تمرین هایتحتانی، به مربیان تیم ملی توصیه میانفجاری اندام
 شود بیشتر بپردازند. افزایش توان انفجاری بازیکنان می

 بدنی بازیکنانسالن و همچنین وضعیتداخلبا توجه به ماهیت بازی هاکی
. (05, 5)وری استهنگام  بازی، استقامت عضلانی زیاد در بازیکنان هاکی ضر

شکم که با آزمون درازو نشست سنجیده شد عضلات ناحیه میانگین استقامت
که با  شکمعضلات ناحیه مرتبه به دست آمد. میانگین استقامت 16/26معادل 

 مرتبه بود.  16/26آزمون درازو نشست سنجیده شد، معادل
این ویژگی  رود.می هاکی به شمار در عملکرد از عوامل مهم چابکی و سرعت 

های حریف نقش تعیین ها یا دفاع در مقابل ضد حملهدر انواع ضد حمله
متر،  33در ارزیابی سرعت با استفاده از آزمون .(2, 0)ای داردکننده

ثانیه به دست آمد. بختیاری و همکارانش، میانگین رکورد  10/2±03/1میانگین
 ی ایرانثانیه بازیکنان هاکی روی چمن تیم مل 13/2متر را معادل  33آزمون 

متر بازیکنان  01ها، زمان اجرای دوی گزارش کرده اند. با توجه به سایر یافته
چمن رویثانیه و بازیکنان زن تیم ملی هاکی40/0هاکی روی چمن استرالیا 

 .(02)ثانیه گزارش کرده اند 23/3متر را  81کانادا، میانگین سرعت 
 هایجهش و مسیر تغییر مانند هاییبه توانایی سالنداخلبازیکنان هاکی

های این یافته .(03, 02, 05)نیازمندند سریع العملعکس زمان و ناگهانی

ثانیه نشان داد  02,54±.36پژوهش، میانگین چابکی بازیکنان ایران را معادل 
کم تر بود. بختیاری و همکارانش، ها، که در مقایسه با یافته سایر پژوهش

 (2)ثانیه 63/02±2/1میانگین رکورد بازیکنان تیم ملی هاکی روی چمن را 
کیوق و همکارانش میزان چابکی  ورزشکاران ملی زن کانادا را با آزمون ایلی 

توان اظهار داشت می .(02)ثانیه گزارش کردند 34/03نوییز سنجیده و معادل 
شود. در کل، سوب میچابکی یکی از عوامل مهم بازی هاکی روی چمن مح

نتایج به دست آمده با انتظاراتی که از بازیکنان هاکی داخل سالن می رفت، 
 هماهنگ است و به نظر می رسد بازیکنان ایرانی چابکی مطلوبی دارند.

مرتبه  30/036±48/01میانگین پرش جفت به طرفین در این پژوهش معادل
ست نیست تا امکان مقایسه به دست آمد. در مورد این شاخص هم اطلاعی در د

(میانگین پرش زیگزاگ 0363میسر شود. با وجود این، بختیاری و همکارانش)
 .(2)مرتبه گزارش کردند 30/081را 

پذیری پذیری بازیکنان تیم ملی ایران  که با آزمون انعطافمیانگین انعطاف

رتبه به دست آمد.  م 18/33±2/ 82و رساندن سنجیده شد معادل نشستن
من چرویپذیری بازیکنان هاکی( میانگین انعطاف0363بختیاری و همکارانش)

سانتی متر گزارش کردند. نبود پژوهش مشابه خارجی مقایسه و 31/33رامعادل
بحث این شاخص را مشکل می سازد، با این حال در متون متعددی آمده است 

ها برای بازیکنان ره و پشت رانپذیری، مخصوصاَ در ناحیه لگن خاصانعطاف
 .(04, 02)هاکی ضروری است

ی استفاده از دو که با-نتایج این پژوهش در مورد عملکرد استقامت در سرعت
نشان می دهد میانگین استقامت در سرعت بازیکنان  -متر سنجیده شد 51×01

 .ثانیه است14/83±63/1سالن ایران داخلنخبه هاکی

 ارتباط سنجی بین متغیرها
نتایج این پژوهش نشان می دهد بین میزان پرش طول و تعداد دراز و نشست 

ط مثبت معناداری وجود دارد. که شاخص استقامت عضلات شکم است، ارتبا
توان گفت تقویت ناحیه مرکزی بدن از جمله عضله راست شکمی در تعادل، می

دانیم، های عمودی بسیار مهم است و همان طور که میچابکی، توان و پرش
همچنین، میزان  .(2)شودحرکت درازونشست موجب تقویت این عضله می

یگزاگ همبستگی مثبت معناداری داشتند که این ارتباط پرش طول با پرش ز
 احتمالا به دلیل درگیر بودن عضلات مشترک در هر دو فعالیت است.

،  بزرگسالان ملی پوش با ظرفیت  BMIهمبستگی منفی معناداری نیز بین 
کمتر، از ظرفیت هوازی  BMIهوازی دیده شد، به طوری که بازیکنان با 

 ، افزایشBMIبدن به قد درند. با توجه به نسبت تودهزیادتری برخوردار بود

به  شود. باتوجهبدنی موجب کاهش این شاخص میمیانگین قد یا کاهش توده
های این پژوهش، احتمالاَ بازیکنان بلند قامت و لاغر، ظرفیت هوازی یافته

نسبت  بدن ایشانتوان به کمتر بودن درصدچربیاند که آن را میزیادتری داشته
 داد که خود عامل موثری در افزایش ظرفیت هوازی است.

ها ارتباط مثبت یافته ها نشان می دهد بین میزان پرش طول و طول دست
معناداری وجود دارد. همچنین، بین توان هوازی و درصد چربی بدن ارتباط 
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معکوس معناداری نشان داده شد. این رابطه نشان می دهد با افزایش درصد 
جرای هوازی احتمالاَ مختل می شود و موجب کاهش استقامت چربی بدن، ا

  .(04, 5)دستگاه قلبی تنفسی یا توان هوازی می شود
هوازی و ظرفیت هوازی توان بی ی بینهمچنین،  ارتباط معکوس معنادار

رسد. کمتر بودن توان پوشان مشاهده شد که این موضوع طبیعی به نظر میملی
هوازی، نقش هوازی بازیکنان هاکی داخل سالن و رابطه معکوس آن با توان بی

گیری سالن نشان می دهد، که جهتداخلهوازی در هاکیبا اهمیت توان بی
سالن کشور قرار می دهد تا در داخلمربیان هاکی مناسبی را پیش روی

هوازی داشته های خود، تاکید کافی بر ارتقای آمادگی بیریزی تمرینبرنامه
   باشند.

بدنی، همبستگی مثبت معناداری نیز بین نرخ سوخت و ساز پایه با شاخص توده
ا توده ب چربی، قدایستاده دیده شد. وجود این ارتباط قوی به خصوصتوده بدون

در افراد مختلف با  BMRبدن، به ما در ارزیابی و برآورد مقدار بدون چربی
 د.کنتوجه به ابعاد، سطح و حجم بدنی و نیز مقدار توده عضلانی کمک می

چربی به ترتیب، با درصدچربی بدن و توده بدون WHRهمچنین، نتایج بین 
ل جه به الگوی سیبی شکارتباط مثبت و معکوس معناداری را نشان داد. با تو

توان گفت هر چه مقدار های این پژوهش، میچاقی در مردان و یافته
WHRرخوردار عضلانی کمتری ببیشتر باشد، فرد از درصدچربی بیشتر و توده

برای  تواند به عنوان شاخص در دسترسیاست. از این رو، این متغیر می
 د.پیشگویی و برآورد ترکیبات بدنی به کار برده شو

 گیرینتیجه 

با توجه به نتایج پژوهش، بازیکنان تیم ملی هاکی داخل ایران در کل در سطح 
جسمانی و های آنتروپومتریک، آمادگیمطلوبی از حیث بخش اعظم شاخص

از این آمده  دست به های داده و اطلاعاتطورکلی، بهبدنی قرار دارند. ترکیب
ارزیابی و بررسی وضعیت بازیکنان  ای برایپژوهش معیارهای مناسب و ارزنده

و انتخاب و گزینش بازیکنان در بحث استعدادیابی ورزشی و پژوهش های آتی 
در این حوزه است. نیمرخ بازیکنان تیم ملی بزرگسالان، بهترین شاخص سنجش 

های استعدادیابی و پایه است. دهی و ارزیابی مربیان سراسر کشور در کانوننمره
توانند های پژوهش حاضر میهای ملی با استفاده از یافتهتیمهمچنین، مربیان 

به مقایسه جایگاه تیم ملی با دیگر کشورها، تعیین مزایا و معایب، طراحی تمرین 
 های مناسب تیمی مبادرت ورزند. های ویژه و انتخاب تاکتیک
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