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نفر از  23به همین منظور . جنوبی بود ةبازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران و کرنیمرخ فیزیولوژیکی  ۀمقایس ،هدف از این پژوهش

 2/7 :سانتی متر، وزن  3/181 ± 11/6:قد سال، 6/20 ± 36/1 :نانحراف معیار،  س ±میانگین ( بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران

 2008ماتی المپیک هاي مقد سازي بازي وي آمادهحاضر در ارد، )کیلوگرم مترمربع BMI : 6/1 ± 53/23کیلوگرم و  73/78 ±

به  هوازي، سرعت، چابکی و توان هوازي پذیري، توان بی هاي انعطاف افراد، آزمون ۀیاز کلّ. پکن به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند

انحراف  ± میانگین( جنوبی ةرنفر از بازیکنان تیم فوتبال المپیک ک 23ات مربوط به اطّالعبا حاصل از آن  نتایج و سپسعمل آمد 

کیلوگرم  BMI : 1/1 ±70/22کیلوگرم و   76/73 ± 9/6 :سانتی متر، وزن 32/180 ± 4/5 :قد سال، 8/21 ± 9/1 :سن معیار،

  . مقایسه شد ،)مترمربع

 53/23( تودة بدنیبین شاخص : مستقل تجزیه و تحلیل شد و نتایج زیر به دست آمد - tآمده با روش آماري  ات به دستاطّالع      

 7/4برابر  در 85/4(، سرعت )دقیقه/کیلوگرم/میلی لیتر 16/51در برابر  42/42(، توان هوازي )کیلوگرم متر مربع 70/22برابر در

   داري وجود داشت تفاوت معنی ،جنوبی ةو کربازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران ) ثانیه 65/15دربرابر  15/16( و چابکی) ثانیه

)05/0<p( هوازي که در توان بی درحالی ؛نتایج بهتري کسب نمودند ،جنوبی ةو بازیکنان کر)سانتیمتر 17/64دربرابر  30/66 (

علیرغم برتري بازیکنان ایران، تفاوت ) سانتیمتر 56/35دربرابر  65/36(پذیري  و در انعطاف کرة جنوبیعلیرغم برتري بازیکنان 

  .)p<05/0( داري مشاهده نشد معنی

هاي  یکی از دالیل احتمالی عدم صعود تیم فوتبال المپیک ایران به بازي شاید بتوانبه نتایج حاصل از تحقیق حاضر  توجهبا       

هایی  نسبت به تیم فیزیولوژیکی ۀاز جنب نامناسب آمادگی بدنی بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران شرایط را پکن 2008المپیک 

  .پیاپی در مسابقات المپیک حضور داشته باشد ةوانسته است سه دوردانست که ت کرة جنوبیچون 

  

  .کرة جنوبینیمرخ فیزیولوژیکی، تیم فوتبال المپیک ایران، تیم فوتبال المپیک  :کلیدي يها هواژ
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Abstract 
The objective of this study was to compare physiological profile of Iran and South 
Korea soccer players. For this purpose, 23 people were selected as samples from Iran 
Olympics soccer players having average 20.6±1.3 y, height: 181.3±6.11 cm, weight: 
78.73±7.2 kg, and BMI: 23.53±1.6 kg m², while they attended in Olympics elementary 
games preparation camp, Beijing 2008. of total individuals, aerobic power, anaerobic 
power, speed, agility, and flexibility were conducted and then obtained results were 
compared with information related to 23 people selected from South Korea Olympics 
soccer players having average 21.8±1.9 y, height: 180.32±5.4 cm, weight: 73.76±6.9 kg, 
and BMI: 22.7±1.1 kg m².  

Acquired data were analyzed by Independent t- statistical method and the 
following results were obtained: According to BMI (23.53 versus 22.7), aerobic power 
(42.42 versus 51.16), Speed (4.85 versus 4.7), and agility (16.15 versus 15.65), there 
was the meaningful difference between Iran and South Korea Olympics soccer players 
(p< 0.05) and South Korea players obtained better result, while in anaerobic power 
(66.30 versus 64.17), despite dominance of South Korea players and in flexibility 
(36.65 versus 35.56), despite dominance of Iran players the meaningful difference was 
not observed (p> 0.05). 

Considering results obtained from present research, probably one of possible 
reason for not attending Iran Olympics soccer team in Beijing 2008 Olympics games 
can be unsuitable conditions of physical fitness of Iran Olympics soccer players 
physiological relative to teams such as South Korea that has been participated in 3 
successive periods in Olympics champions. 
  
Key words: Physiological profile, Iran Olympics soccer team, South Korea Olympics 
soccer team.         
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مهمقد 

احی طرّ. ورزشی است ۀآگاهی از نیازهاي هر رشت ات ورزشینویسی و اجراي تمرین نخستین گام در برنامه

. زیادي برخوردار است اهمیتهر یک از بازیکنان از  هاي به این نیازها و براساس ویژگی توجهتمرین با  ۀبرنام

االبردن سطح هماهنگی، استقامت، قدرت، توان، ورزشکاران براي دستیابی به اوج عملکرد ورزشی مجبور به ب

  ).9(چابکی و سرعت هستند 

 هاي تها و قابلی به توانایی بد،یا میها به بهترین نحو توسعه  مهارت ،فوتبال ورزشی است که در آن

به  توجهبا  .ات متفاوتی هستندداراي خصوصی ،و بازیکنان آن است ورزشی تیمی ،فوتبال. است منداي نیاز ویژه

گیرد این ورزش و محیطی که بازي در آن انجام می تماهی، در  .نندک می نقش ياایفدي در آن عوامل متعد

ی را طلب ورزشی نیازهاي فیزیولوژیکی خاص هاي این راستا طبیعی است که این رشته نیز همانند دیگر رشته

 هاي تحقیقات گوناگونی که طی سال .ندک میتمرینی کمک  هاي ن برنامها به تدویه ند که شناخت آنک می

دهد، عواملی نظیر میزان تجربه، ترکیب بدنی،  نشان می ،اخیر بر روي بازیکنان فوتبال انجام گرفته است

ت بازیکنان فوتبال قیهوازي از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در موفّ سرعت، و تعادل بین توان هوازي و بی

بهبود عملکرد بازیکنان  ، عنوان کرد افزایش توان هوازي سبب)2001( 1جان. )30،29،26،24،15(است 

دوند، توانایی انجام حرکات  او دلیل این امر را افزایش مسافتی که بازیکنان می. ودش میفوتبال در زمین بازي 

بیشتر دانشمندان علوم ورزشی و  ).19(در کل زمان بازي عنوان کرد  بیشتر ت و توانایی حمل توپپرشد

هوازي باال در حین  نیازي براي عملکرد بی پیش ،یان اعتقاد دارند که سطح باالي آمادگی هوازيمرب

 یتناوب هاي ی که در ورزشعالوه بر این، ورزشکاران. چون فوتبال است تمد متناوب طوالنی هاي فعالیت

ت براي بهبود ظرفیت مد النیاستقامتی طو تمرینات پیش از فصل از يساز آماده هنگام معموالً ،دارند فعالیت

نیمرخ فیزیکی و که  فوتبالی ، عنوان کرد بازیکنانی)2006( 2مانیر اوغلو ).3( نندک میهوازي استفاده 

، )2000( 3نتایج تحقیق سرگج ).23(در حین بازي داراي عملکرد بهتري بودند  باالتري داشتندفیزیولوژیکی 

تر  اي فوتبال و بازیکنانی که در سطوح پایین یکی بازیکنان حرفهفیزیکی و فیزیولوژ هاي نشان داد بین شاخص

هوازي  شامل توان هوازي بیشینه، توان بی ها این شاخص. بودند تفاوت معناداري وجود داشت فعالیتمشغول 

هاي  تدر ورزش فوتبال بازیکنانی که بتوانند به سرعت در هر جهت با وضعی).28(بدنی بود  ةو شاخص تود

به ویژه در مقابل اي به عنوان مدافعان و مهاجمین  کننده اغلب نقش تعیین ،متفاوتی واکنش نشان دهندبدنی 

ی در بازي فوتبال دارد و در بسیاري از سرعت نقش بسیار مهم عنوان کرد، ،)1993( 4کالت .دروازه دارند

ارتباط زیادي با میزان سرعت  بازیکن یا تاکتیک کلی تیم به وسیلۀآمیز یک تکنیک  تقیمواقع اجراي موفّ

 )انفجاري( سرعتی هاي ، مشاهده کرد بسیاري از دویدن)2003( 5داوسن  .)21( بازیکنان آن تیم داشته است
  

1. Jan 
2. Muniroglu 
3. Sergej 
4. Kolath 
5. Dawson 



100 90تابستان  بهار و/ شماره سیزدهم/ سال هفتم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

متر است و نیازمند  30تا  10جامد که شامل مسافت نا ثانیه یا کمتر به طول می 6در بازي فوتبال حدود 

پذیري سبب  ، عنوان کرد افزایش انعطاف)2000( 1جانت ).14(اقل یک تغییر مسیر در حرکت است حد

دیدگی سبب تسهیل در اجراي تکنیک  حرکت مفاصل شده و عالوه بر کاهش میزان آسیب ۀگسترش دامن

فیزیولوژیک از عوامل بسیار  هاي شاخص د نشان داده است کهبه طور کلی نتایج تحقیقات متعد ).20(ود ش می

  .بازیکنان فوتبال است بر عملکردمهم و تاثیرگذار 

جایگاهی خاص کسب  یورزش هاي هاي اخیر فوتبال در مقایسه با سایر رشته دیگر در سال ياز سو  

آن شرکت  هاي ها نفر در جهان به این رشته می پردازند و در رقابت امروزه بیش از میلیون. کرده است

با  از این رو. )1( نندک میی نتایج آن را دنبال ت فراواناسیوالن با حسدر کشور ما نیز مردم و مسؤ. نندک می

ند ک میورزشی ضرورت ایجاب  ۀی و کیفی این رشتموضوع و نیز به منظور ارتقاي سطح کم اهمیتبه  توجه

فیزیولوژیکی بازیکنان فوتبال انجام  هاي دي در ابعاد مختلف از جمله شاخصتحقیقات متعد تا مطالعات و

یان بتوانند با آگاهی بیشتر و رویکرد علمی نویسان و مرب احان، برنامهطرّ تحقیقاتاین  گیرد تا با کمک نتایج

  . ریزي کنند تري براي مسابقات آینده برنامه

  دیگر در انجام این تحقیق بر روي تیم فوتبال المپیک ایران، این واقعیت است که این  ضرورت مهم

مونترال  1976آخرین حضور ایران در المپیک (لمپیک راه یابد ا هاي تیم سالهاست که نتوانسته است به بازي

 ، آمادگیتاکتیکی  تواند به دالیل مختلف چون عوامل تکنیکی، ه میک میو علل این ناکا) به وقوع پیوست

با عنایت به موارد . تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است  باشد، دیگر هاي رو روانی و بسیاري از متغی جسمانی

 هاي آزمونشامل  ق در نظر دارد تا با بررسی نیمرخ فیزیولوژیکی بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایرانمحقّ فوق

 ةچون کرهمتیمی  بازیکنان آن با ۀو مقایسچابکی  و پذیري انعطافسرعت،  ،هوازي توان هوازي، توان بی

ق فوتبال در آسیا خوب و موفّ هاي ال داشت و از نمونهاخیر در المپیک حضوري فع ةجنوبی که در طی سه دور

  جسمانی، هاي تت تیم فوتبال المپیک ایران از بعد قابلیوضعی ۀات مفیدي را در زمیناطّالع  ود،ش میمحسوب 

  . بعدي ارائه کند هاي انت و اعتالي این تیم در میدقیجهت موفّ

  

  شناسی تحقیق روش

  ها یآزمودن

از بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران بودند که  در اردوي نفر  23تحقیق حاضر تعداد  هاي آزمودنی

   .ماتی المپیک به سر می بردندمقد هاي جهت اعزام به بازي )ی المپیکآکادمی ملّ( سازي آماده

نیز که در اردوي آماده سازي  کرة جنوبینفر از بازیکنان تیم فوتبال المپیک  23ات مربوط به اطّالعچنین  هم

  .دست آمده یان این تیم بمرب یکی از بردند از طریق سر میه ماتی المپیک بهاي مقد ازيجهت اعزام به ب

از سایت رسمی فدراسیون فوتبال  کرة جنوبیآنتروپومتریکی تیم فوتبال  هاي ات مربوط به شاخصاطّالع( 

ت مربوط به ااطّالعگرفته شد و  )www.kfa.or.kr: کرة جنوبیآدرس سایت فدراسیون فوتبال ( کرة جنوبی

  

1. Janet 
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ق در اختیار محقّ کرة جنوبییان و فدراسیون فوتبال یکی از مربفیزیولوژیکی پس از مکاتبه با  هاي شاخص

 کرة جنوبیات تیم فوتبال المپیک اطّالعقان به منظور دستیابی به قابل ذکر است که تنها راه محقّ. قرار گرفت

   .تحقیق به شمار می رود هاي تدودیمکاتباتی بود که صورت پذیرفت که در واقع یکی از مح

ناپذیري داشت که چند مورد از آن به شرح زیر است اجتناب هاي تتحقیق حاضر محدودی:  

 ها نژادي و وراثتی در آزمودنی هاي وجود تفاوت .1

2. در هنگام اجراي آزمون ها ت روحی و روانی آزمودنیعدم امکان کنترل وضعی 

 ها در هنگام اجراي آزمون ها نیعدم امکان کنترل میزان تالش آزمود .3

به  کرة جنوبیفیزیولوژیکی بازیکنان تیم فوتبال المپیک  هاي گیري مستقیم ویژگی عدم امکان اندازه .4

 .قمحقّ وسیلۀ

م یهر دو ت یکیولوژیزیف هاي شاخص يریگ کار رفته در اندازهه ب هاي که آزمون نیبه ا توجهگر با ید ياز سو

هر شاخص با هم مشابه  يریگ اندازهرفته جهت  ربکا هاي انجام گرفته و آزمون اه میت یمل هاي یدر آکادم

به عدم  توجهدر بسیاري از تحقیقات از این دست، با . ات مبناي مقایسه قرار گرفته استاطّالعاین اند،  بوده

رتباط با ات منتشر شده در ااطّالعمورد نظر،  هاي ق به صورت مستقیم به بازیکنان و تیمدسترسی محقّ

به تیم فوتبال  توجه اهمیتبه ضرورت و  توجهبا . یردگ میمورد نظر به عنوان سند مورد استفاده قرار  هاي تیم

ی در این زمینه های المپیک انجام دادن پژوهش هاي المپیک ایران و عدم حضور این تیم در ادوار گذشته بازي

ی های کالت بسیار زیادي که بر سر راه انجام چنین پژوهشاز سوي دیگر با وجود مش. بسیار مفید خواهد بود

لین کارهاي تحقیقی در ارتباط با تیم فوتبال المپیک ایران وجود دارد مسلماً پژوهش حاضر نیز که یکی از او

   .است خالی از اشکال نخواهد بود

  یسنجپیکر هاي اندازه

، پشت به دستگاه قد سنج ایستاده و اندازه قد  شیدهبدون کفش و با قامتی ک ها یري قد، آزمودنیگ اندازهبراي 

با کمترین لباس و به صورت ایستاده بر روي ترازو به کیلوگرم ثبت  ها وزن آزمودنی .به سانتی متر ثبت شد

براي بدست آوردن . محاسبه و ثبت گردید نیز ها آن یبدن ة، شاخص تودها یپس از ثبت قد و وزن آزمودن. شد

  .)7( به توان دو تقسیم شد) متر( قد ةانداز بر) کیلوگرم( وزن ةانداز ، )BMI( یبدن يشاخص توده 

  بیشینه يتوان هواز

پیش از  .نوارگردان استفاده شددستگاه  کنان از پروتکل بروس ویباز ۀنیبیش يتوان هواز يیرگ اندازهبه منظور 

غیر رسمی بر روي نوار گردان انجام  لیتفعابه منظور آشنایی با دستگاه یک دقیقه  ها شروع آزمون، آزمودنی

درصد و  10ل شیب دستگاه به میزان او ۀاي است که در مرحل این آزمون شامل هفت مرحله سه دقیقه. دادند

، 16، 14، 12متر در دقیقه افزایش می یابد و در مراحل بعدي شیب دستگاه به ترتیب  45سرعت آن به میزان 

متر در دقیقه  166و  5/146، 5/133، 113، 7/91، 6/66ارگردان به ترتیب درصد و سرعت نو 22و  20،  18

به آمادگی خود به اجراي آزمون تا زمانی که دیگر قادر به ادامه آن  توجهبا  ها باشد و سپس آزمودنی می

 .ا بودیتالیم ساخت کشور ای، نوارگردان تکنوجيدستگاه مورد استفاده جهت برآورد توان هواز .پرداختند   نبودند،
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ات مفید در ارتباط با اطّالع. پروتکل اصلی بروس داراي شیب و سرعتی است که در باال به آن اشاره شد

  :زیر قابل دسترسی است هاي ل مختلف آن در سایتحپروتکل بروس، شیب و سرعت مرا
www.sport-fitness-advisor.com 
www.brianmac.co.uk 
www.topendsports.com 
www.sportsmedicine.about.com 
www.reference.com 

  هوازي توان بی

آزمون . استفاده شد) توان انفجاري پاها(هوازي  در این تحقیق از آزمون پرش سارجنت براي ارزیابی توان بی

ابتدا از  ،در این روش. هوازي است یري توان بیگ اندازهمعتبر  هاي پرش عمودي سارجنت یکی از آزمون

بود، ص شده حسب سانتی متر مشخّ شد تا به پهلو در کنار دیواري که با استفاده از متر و برآزمودنی خواسته 

اي که آزمودنی  نقطه ،در این حالت .دنو تخته را لمس کن ندکشبممکن باال  و دست خود را تا حد یرندگبقرار  

آزمودنی با تمام قدرت به » رو«ثانیه مکث با صداي  3الی  2سپس بعد از  .رسید، ثبت شد میدستش به آن 

بار انجام داد و بهترین رکورد او  3آزمودنی پرش را  .باال پرید تا تخته را در باالترین نقطه ممکن لمس کند

دست آوردن اختالف بین دو نقطه ثبت شده میزان مسافت پرش براي هر آزمودنی ه در نهایت با ب. ثبت شد

  .)17( دست آمده ب

  يریپذ انعطاف

این آزمون با کمک جعبه . استقاده شد Sit & Reachکنان از آزمون یباز يریپذ انعطاف يریگ اندازهبه منظور 

که فرد با پاهاي صاف و  در این آزمون درحالی. مخصوص و ثبت اندازه کشش بر حسب سانتیمتر اجرا شد

کشی  اساس خط کشیده روي زمین نشسته بود، تا حد ممکن دستهاي خود را به جلو کشید و میزان کشش بر

  .)31( ، محاسبه گردیدیري سانتیمترگ اندازه واحدکه بر روي جعبه نصب شده بود، بر اساس 

  سرعت

هر کدام از  .استفاده شد )متر 36( یارد 40یري سرعت از آزمون دو سرعت گ اندازهبراي  حاضر تحقیق در

خص شده بود، قرار گرفتند و با یاردي که از قبل مش 40به صورت استارت ایستاده در مسیر  ها آزمودنی

به منظور ثبت  .اکثر سرعت و در کمترین زمان ممکن طی کردند مسافت مشخص شده را با حد» رو«صداي 

که بدین  )سنسور ساتراپ ساخت ایران( متري از سنسورهاي مخصوصی 36دقیق سرعت در طول مسیر 

اي  رها زمان را از لحظه استارت ورزشکار تا لحظهاین سنسو. منظور در طول مسیر قرار گرفته بود استفاده شد

  .رساندند متر عبور می کرد به ثبت می 36که از خط 

  چابکی

مسیر  3نویز داراي  تست ایلی .رفته شدگ اندازهمیزان چابکی بازیکنان نیز با استفاده از تست چابکی ایلی نویز 

یرد و با گ میزمودنی در نقطه شروع قرار که آ استاجراي آزمون بدین ترتیب  ةنحو .استمتري  9موازي 

سپس مسیر  ،ندک میل را به صورت رفت و برگشت حرکت ند که مسیر اوک میشروع به حرکت  »رو«صداي 
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ود و در نهایت مسیر سوم را به صورت رفت ش میصورت مارپیچ رفت وبرگشت انجام ه را ب) وسط(دوم 

 6 ذکر است که آزمودنی کالًه الزم ب. ودش میف رنومتر متوقّوبرگشت انجام داده که از خط پایان گذشته و کو

 .)5( کند متري را طی می 9مسیر 

  

  آماري هاي روش

در . است اي یک تحقیق توصیفی از نوع مقایسه تحقیق حاضر ةشد به موضوع تحقیق و اهداف تعیین توجهبا 

استفاده  ها و نمودار ها و ترسیم جدولمیانگین، انحراف معیار  هاي این تحقیق از آمار توصیفی براي شاخص

 هاي گروه t  از آزمون کرة جنوبیبه دست آمده از بازیکنان تیم فوتبال ایران و  هاي به منظور مقایسه داده .شد

   .مستقل استفاده شد

  

  تحقیق هاي یافته

 ۀمقایس یج حاصل ازو معناداري نتا کرة جنوبیبدنی بازیکنان فوتبال ایران و  ةمیانگین قد، وزن و شاخص تود

  .ارائه شده است 1آن در جدول 

  

 سنجیپیکر هاي میانگین، انحراف معیار و معناداري نتایج مقایسه شاخص -1جدول 

 pارزش   نتیجه

  کره جنوبی

  میانگین

 )انحراف معیار(

  ایران

  میانگین

 )انحراف معیار(

 هاي آماري شاخص

 پیکرسنجی هاي شاخص

 )سانتی متر( قد  3/181) P )4/5 (32/180 )11/6<05/0  غیر معنی دار

 )کیلوگرم( وزن 73/78) P )9/6 (76/73 )2/7>05/0  معنی دار

 BMI)کیلوگرم مترمربعP )1/1 (70/22 )6/1 (53/23 ) >05/0  معنی دار

  

بدنی بازیکنان فوتبال  ةدهد، بین میانگین وزن و شاخص تود نشان می 1جدول  هاي یافته آن گونه که

که بین میانگین قد بازیکنان به لحاظ آماري  در صورتی. تفاوت معناداري وجود داشت ،نوبیکرة جایران و 

  .)1جدول ( تفاوت معناداري مشاهده نشد

و  کرة جنوبیران و یکنان ایباز یو چابک يریپذ ، سرعت، انعطافيهواز ی، توان بين توان هوازیانگیم

  .نشان داده شده است 2آن در جدول  ۀمعناداري نتایج حاصل از مقایس

  

  

  



104 90تابستان  بهار و/ شماره سیزدهم/ سال هفتم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

  فیزیولوژیکی هاي میانگین، انحراف معیار و معناداري نتایج مقایسه شاخص -2جدول 

 pارزش   نتیجه

  کره جنوبی

  میانگین

 )انحراف معیار(

  ایران

  میانگین

 )انحراف معیار(

 آماري هاي شاخص                                   

    

 ژیکفیزیولو هاي شاخص 

 ) دقیقه/کیلوگرم/میلی لیتر( توان هوازي  42/42) P )8/4 (16/51 )4/5>05/0  معنی دار

 ) متر یسانت( هوازي توان بی  17/64) P )8/5 (30/66 )6/7<05/0  غیر معنی دار

 ) ثانیه( سرعت 85/4) P )3/0 (7/4 )2/0 >05/0  معنی دار

 ) متر یسانت( پذیري فانعطا 65/36) P )8/4 (65/35 )6<05/0  غیر معنی دار

 ) ثانیه( چابکی 15/16) P )5/1 (65/15 )6/0>05/0  معنی دار

  

 داشتوجود  يتفاوت معنادار ،کرة جنوبیران و یکنان ایباز یسرعت و چابک ،ين توان هوازیانگین میب 

  .)2جدول ( بودند يبهتر هاي رکورد يدارا کرة جنوبیکنان ین سه شاخص بازیکه در ا

تفاوت معناداري  ،کرة جنوبیپذیري بازیکنان ایران و  هوازي و انعطاف ي دیگر بین میانگین توان بیاز سو      

 هايهوازي رکورد در توان بی کرة جنوبیپذیري و بازیکنان  مشاهده نشد هرچند که بازیکنان ایران در انعطاف

  .بهتري داشتند

رفته شده در بازیکنان گ اندازهفیزیولوژیک  هاي مقایسه اي بین شاخص هاي نمودار 5تا  1 هاي در شکل      

  )گیري شده اندازه هاي معناداري تفاوت بین شاخص =*  ( .نشان داده شده است کرة جنوبیفوتبال ایران و 

      

  

  
  کرة جنوبیاي میانگین توان هوازي بازیکنان ایران و  نمودار مقایسه -1شکل 

  

* 
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  کرة جنوبیهوازي بازیکنان ایران و  وان بیاي میانگین ت نمودار مقایسه -2شکل 

  

  
  کرة جنوبیاي میانگین رکورد دو سرعت بازیکنان ایران و  نمودار مقایسه -3شکل 

  
  کرة جنوبیاي میانگین رکورد آزمون چابکی بازیکنان ایران و  نمودار مقایسه -4شکل 

* 

* 
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 کرة جنوبیبازیکنان ایران و  پذیري اي میانگین رکورد آزمون انعطاف نمودار مقایسه -5شکل 

  

 گیري نتیجه

 ،جنوبی ةنشان داد که بین توان هوازي بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران و کر ،هاي تحقیق حاضر یافته

میانگین توان هوازي بازیکنان المپیک ایران را  ،نتایج تحقیق. داري وجود دارد تفاوت معنی

)ml/kg/min(42/42 که برابر با جنوبی  ةه با میانگین توان هوازي بازیکنان المپیک کرنشان داد که در مقایس

)ml/kg/min(16/51 هبا  .تر استبود، پایینین یپا ۀبه نتایج تحقیق، توان هوازي بازیکنان ایران در دامن توج

. رار داردط در مقایسه با بازیکنان نخبه فوتبال قنزدیک به متوس ۀجنوبی در دامن ةو توان هوازي بازیکنان کر

و  1ریلی). 11( این در حالی است که منبع اصلی تولید انرژي هنگام بازي فوتبال دستگاه هوازي است

اقل  ت در فوتبال نیست، داشتن حدقیبه تنهایی عامل موفّ VO2maxاگرچه  ،اند همکارانش نشان داده

براي بازیکنان فوتبال امري ضروري یقه در دق میلی لیتر به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن 60اي به میزان  آستانه

را  ها تواند تا حدودي عملکرد آن بازیکنان کمتر از این حد باشد می VO2maxبنابراین چنانچه میزان . است

هاي المپیک  را در تیم VO2maxچنین میزان  این پژوهشگران هم. در جریان بازي تحت تاثیر قرار دهد

، 2/69، 7/59اي ایتالیا، پرتغال، انگلستان و اسپانیا به ترتیب  هاي حرفه استرالیا، المپیک پورتوریکو و لیگ

توان هوازي  ).25(اند  میلی لیتر در هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه گزارش کرده 4/66و  6/62، 6/59، 9/58

، بنابراین )13( تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله وراثت، درصد توزیع تار عضالنی و برون ده قلبی قرار دارد

؛ جنوبی باشند ةتوانند از جمله دالیل تفاوت بین توان هوازي بازیکنان ایران و کر تمامی موارد فوق الذکر می

اصلی خود قبل از ورود به  هاي ترین دلیل این تفاوت را بتوان در نوع تمرینات بازیکنان در تیم ا شاید اصلیام

کنان یک بازیالمپ یم ملّیت یتدارکات يرا قبل از شروع اردویز ؛دی المپیک جستجو کراردوي تدارکاتی تیم ملّ

ار یک هفته قبل از مسابقات در اختیخود قرار دارند و تنها  هاي ار باشگاهیو در اخت یدر کوران مسابقات داخل

  

1. Reilly et al 

* 
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، )27( ز دارداین نیهفته تمر 8اقل به  حد يتوان هواز يامر که ارتقا  نیبه ا توجهرند و با یگ میقرار  یم ملّیت

  .بوده است ها آن يل تفاوت در توان هوازیگ دو کشور دلید بتوان عنوان کرد تفاوت در سطح لیشا

هوازي بازیکنان  هوازي نشان داد، بین توان بی از سوي دیگر نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با توان بی

به دست  ياستفاده از پرش عمود که با )cm 30/66( جنوبی ةو کر )cm 17/64( تیم فوتبال المپیک ایران

این  ،اندکی باالتر بود کرة جنوبیهوازي بازیکنان  داري وجود ندارد، اگرچه میانگین توان بی تفاوت معنی ،آمد

هوازي را بر حسب پرش عمودي در  پژوهشگران مختلف، توان بی .معنادار نبود ،تفاوت از لحاظ آماري

) 8/59و  7/56، 87/70، 60(اي نروژ و انگلستان به ترتیب  هاي حرفه گهاي المپیک استرالیا، امریکا و لی تیم

هوازي بازیکنان تیم فوتبال المپیک ایران در مقایسه  توان گفت که توان بی بنابراین می). 25(گزارش کرده اند

 ةهوازي تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سن، جنس و تود توان بی. با این مقادیر هم مناسب است

احتماالً تعامل موارد فوق باعث شده است که تفاوت ). 18،12،10(گیرد  نی، وراثت و تمرین قرار میعضال

  .جنوبی به دست نیاید ةهوازي بازیکنان المپیک ایران و کر داري در توان بی معنی

تفاوت معناداري  کرة جنوبیتحقیق حاضر نشان داد بین سرعت بازیکنان المپیک ایران و  هاي یافته

قات یتحق هاي افتهی .دوند تر از بازیکنان ایران می داري سریع به طور معنی کرة جنوبیود دارد و بازیکنان وج

ن قرار یر تمریتحت تاث يرزان کمتیاست و به م یو ارث یذات یژگیک ویشتر ید نشان داده است سرعت بمتعد

تا  قدرتی نات مناسبیاستفاده از تمرزان سرعت با یاند م قان هم عنوان کردهاز محقّ یا برخام ؛ردیگ می

ران و یک ایکنان المپیزان سرعت بازین تفاوت در مید بتوان ایشا یبه طور کلّ .)4( قابل بهبود است يحدود

  .ن آن نسبت دادیموجود ب یو وراثت یکیژنت هاي شتر در تفاوتیرا ب کرة جنوبی

 کرة جنوبیران و یک ایکنان المپیباز یچابک زانین مینشان داد ب ها ل دادهیه و تحلیج تجزین نتایچن هم

 .تر بودند چابک يبه طور معنادار کرة جنوبیکنان یز بازین مورد نیوجود دارد که در ا يز تفاوت معنادارین

ت دینامیک فوتبال، نه تنها به داشتن سرعت، بلکه به چابکی هم نیاز دارد، زیرا چابکی بخشی از سرعت ماهی

عالوه بر  ها ف و گول زدنیمختلف مانند عبور از حر هاي تینان فوتبال در موقعکیباز. ودش میمحسوب 

قد و نحوه تمرینات قرار  ، وزن  مانند شکل بدن، یر عواملیچابکی تحت تاث. از دارندیز نین یسرعت به چابک

ن یل تفاوت بیا دلن امر رید بتوان ایبا قد و وزن نسبت معکوس دارد، شا ین که چابکیبه ا توجهبا  ).16(دارد 

نسبت  يشتریوزن ب يران بلند قد تر و دارایکنان ایرا بازیز ؛دانست کرة جنوبیران و یکنان ایباز یزان چابکیم

کنان نخبه یباز يبر رو 1998در سال  1که دونالد یقیج تحقیگر نتاید ياز سو .هستند کرة جنوبیکنان یبه باز

بنابراین عدم انجام ). 6(قابل بهبود است  ینات قدرتیتمراستفاده از  با یزان چابکیفوتبال انجام داد نشان داد م

تواند یکی از دالیل احتمالی ضعف چابکی در بازیکنان تیم المپیک ایران  تمرینات مقاومتی مناسب نیز می

 توجه ها نسبت به این نکته سازي تیم آماده ۀیان باید در برناممرب از این رو،. جنوبی باشد ةنسبت به تیم کر

  .داشته باشند

  

1. Donald 
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کنان یباز يریپذ زان انعطافیاگرچه م نشان داد يریپذ ق حاضر در ارتباط با انعطافیج تحقیت نتایدر نها

معنادار  ،ين تفاوت از لحاظ آماریا ،بود )cm 56/35( کرة جنوبیکنان یشتر از بازیب یاندک )cm 65/36( رانیا

پذیري به خصوص در  کمبود انعطاف. رود تبال به شمار میی در ورزش فوعامل مهم ،پذیري انعطاف .نبود

شود و  دیدگی در بازیکنان منجر می ها به افزایش خطر آسیب عضالت گروه همسترینگ و نزدیک کننده

 يریپذ انعطاف ).8(تواند قدرت، استقامت، سرعت و مهارت را تحت تأثیر قرار دهد  پذیري نامناسب می انعطاف

ن که در حال یبه ا توجهن با یبنابرا. کند یدا میش پیمناسب افزا ینات کششیستفاده از تمربا ا يادیزان زیبه م

هاي تمرین کششی آگاه  هاي نوین تمرینات کششی و انواع برنامه ا با شیوهیدر دن یورزش هاي میحاضر اکثر ت

 یل اصلیاز دال یکیامل ن عیبتوان عنوان کرد هم شاید برند، یبهره م ینات مشابهیاز تمر باًیهستند و تقر

  .باشد کرة جنوبیران و یک ایکنان المپیباز يریپذ زان انعطافیعدم تفاوت در م

 

  یکل يریگ جهینت

به طور  ی، سرعت و چابکيران در توان هوازیک ایم فوتبال المپیکنان تیق حاضر نشان داد بازیج تحقینتا

تفاوت  ،يریپذ و انعطاف يهواز یزان توان بیبودند و در م کرة جنوبیکنان یتر از باز فیضع يدار یمعن

 یت را ناشون تفاید بتوان اید شایر گردن متذکّیش از ایگونه که پ همان .نداشتند کرة جنوبیم یبا ت يمعنادار

تا اندازه  ن عواملیا از آنجا که یدر ارتباط با عوامل وراثت. دانست اتنیر دو عامل وراثت و نوع تمریاز تاث

 یم ملّیت يکنان برایهنگام انتخاب باز کنند یسعان است که یفه مربیوظ ،باشند یر مییل تغر قابیغ يادیز

این  کهباشند  ییباال یوراثتو  یذات هاي ییاتوان ينند که داریرا برگز یکنانیباز یمل هاي میر تیک و سایالمپ

ب یان مجرّامر به نوبه خود مستلزم وجود مربه بتوانند به شناسایی این گونه صین استعدادیابی است کو متخص

هاي فوتبال انجام  ا عامل مهم و تاثیر گذار دیگر در افزایش سطح آمادگی تیمام ؛بازیکنان مستعد بپردازند

ی افرادي تواند حتّ عدم انجام تمرینات کافی و مناسب می .توان از آن غافل شد تمرینات مناسب است که نمی

هن با یبنابرا .اسبی قرار دارند، در موضع نامطلوب قرار دهده از شرایط بدنی منرا که بالقوج حاصل یبه نتا توج

در  رانیک ایم فوتبال المپیت تیقعدم موفّ یل احتمالیاز دال یکید بتوان عنوان کرد یق حاضر شایاز تحق

ک یالمپ یینها ۀبه مرحل یاپیپ ةکه سه دور کرة جنوبیچون  یمیت تیقک و موفّیالمپ یینها ۀبه مرحل یابی راه

  .باشد کرة جنوبیچون  یتر تیم ایران نسبت به تیم صعود کرده است شرایط آمادگی بدنی نامناسب
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