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   کنانیباز یحرکت ستیو ز یکیوانرژیب ،يکریپ هايیژگیو مرخین یبررس

 رانیهندبال جوانان ا یمل میت

  6، محمدامین ساعی5، مژگان حسن زاده سبلویی4 مهدي بیاتیدکتر ،  3رضا قراخانلودکتر ،2نژاد یقاعلآ دیحمدکتر ، 1امین دانشفر

  چکیده

فرایند اسـتعدادیابی  یکی از عوامل موثر در  بازیکنان نخبه یحرکت ستیو ز یکیوانرژیب ،يکریپهاي ویژگی شناسایی :و هدف سابقه

 رانیهندبال جوان نخبه ا کنانیباز یحرکت ستیو ز یکیوانرژیب ،يکریپ هايیژگیو مرخین یهدف پژوهش حاضر بررس. باشدی میورزش

  .است

 يهایاز ویژگ ارزیابی شدند.بازیکن تیم ملی جوانان هندبال ایران  20هاي پژوهش حاضر شامل به این منظور نمونه: هامواد و روش

 ،حداکثر اکسیژن مصرفی ک؛یوانرژیب يهایاز ویژگو  بدن یچربدرصد  ی،بدن هشاخص تود ،هاطول دست ،بدن هتود ایستاده،قد ي؛پیکر

و توان ی چابک سرعت، ،يریانعطاف پذ ی؛حرکت ستیز يهایاز ویژگو  کیالکت دیاس اب يهوازیب توان و کیالکت دیاسیب يهوازبیتوان 

  شد. يریگ دازهاني، انفجار

قـد   کیلـوگرم،  25/85±10/10 بـدن  هتـود  متر،سانتی 189±6/6ایستاده  دقهاي مورد مطالعه عبارت بود از: میانگین ویژگی ها:یافته

 یدرصد چرب کیلوگرم بر متر مربع، 84/24±0/2ی بدن هشاخص تود متر،سانتی190±2/5 هاطول دست متر،سانتی 15/97±60/2 نشسته

تر به ازاي هر کیلوگرم از توده بدن لیمیلی 30/54±7/4، حداکثر اکسیژن مصرفی 94/3-34/4-2/2درصد، تیپ بدنی  29/15±6/5 بدن

وات بـر   9/28±74/2 کیـ الکت دیبـا اسـ   يهـواز بـی و توان  وات بر کیلوگرم 72/10±2/1 کیالکت دیاس یب يهوازیب توان ،در دقیقه

 34/71±12/12 پنجه قدرت ،ثانیه76/16±28/1ی  چابک ،ثانیه 08/5±49/0  سرعت ،مترسانتی 58/37±9/3يریانعطاف پذکیلوگرم، 

  متر.سانتی 47/58±1/8 يو توان انفجارکیلوگرم 

ها در تواند این یافتهو زیست حرکتی در شرایط مناسب بودند که می کیوانرژیببازیکنان تیم ملی جوانان از لحاظ پیکري، گیري: نتیجه

  فرایند استعدادیابی مورد استفاده قرار گیرد.

  

  .الهندبی، زیست حرکت هاي، تواناییبیوانرژیکاي هآزمون ی،پیکرسنجهاي اندازه :کلیدي هايواژه

  

  

  

  

  یرانتربیت مدرس، تهران، ادانشگاه دانشکده علوم انسانی،  ،یکارشناس ارشد فیزیولوژي ورزش .1

  ویسنده مسئول)(نانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، د .2

  مدرس، تهران، ایراندانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت  ،یورزش ولوژيیزیگروه فاستاد  .3

  رانیتهران، ا ،یو علوم ورزش یبدن تیپژوهشگاه ترب ،یپژوهشکده طب ورزش ،یورزش ولوژيیزیگروه ف اریستادا. 4

  ایران.تهران، ، تهران مرکزيدانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژي ورزشی،  دانشجوي دکتري .5

  رانیدانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ا ،یدانشکده علوم ورزشدانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزشی، . 6
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  مقدمه

-از ساده یکی دهد.یرا کاهش م یورزش يبه اوج اجرا دنیرس يو زمان برا نهیصرف هز یورزش یابیاستعداد  

 و در هیغربال اول يبرا یکرسنجیپ يهااستعداد استفاده از آزمون ییها در مرحله شناساآزمون نیتریو ابتدائ نیتر

پیکرسنجی؛ ). 1،2،3شد (بایم یزیست حرکت و بیوانرژیک یجسمان یآمادگ يهامرحله دوم استفاده از آزمون

هاي بنديبررسی و مطالعه ابعاد، شکل، ترکیب، تاثیرات بلوغ و عملکرد بدن انسان براي استفاده، مقایسه و دسته

 چربی و درصد ها،محیط پهناها، ها،طول ن،توده بد قد،( بدن هايگیرياندازه شامل که است شناختی انسان

ین از فنون مختلف پیکرسنجی در امور مهمی متخصص و پزشکان ورزشی، علوم پژوهشگران. باشدمی) بدنیتیپ

بردند. هاي جسمانی سود میو قابلیت پایش فیزیولوژیکیبدن، ب چون کشف استعدادهاي ورزشی، سنجش ترکی

بدن و انتخاب افراد  پیت ردهاي پیکرسنجی در ورزش، تعیین سوماتوتایپ یابرترین کایکی از مهمچنین هم

  ).4هاي اختصاصی است (مناسب براي ورزش

فرد با توجه به  کیاز ساختار و ساختمان  عبارتو شکل بدن انسان است، که  ختیاز ر یفیتعر یبدن پیت     

و  تیموفق يو برا طلبدرا میخود  ویژه ینبد پیت ی). هر رشته ورزش5( باشدیدهنده بدن م لیعناصر تشک

 مقیاس عددي 3شامل ی بدن پیت ).4آن ورزش باشند ( تیپ بدنی ویژه يدر آن رشته ورزشکاران دارا یقهرمان

 با شاخص این. شودمی تعریف خاص بدنی ویژگی یک از شاخصی عنوانبه . هر جزءباشدیم 5/3-5-1مانند 

یا  رفی، مزومویا الغري عبارتند از : اندومورفی یبدن پیت اجزاء شود،می انبی 7 تا 0 از پیوسته عددي مقیاس

  ).4( یا چاقی و اکتومورفی عضالنی

کمک مؤثري در دستیابی به  یبدن پینسبت و ت ،آگاهی از ارتباط بین اجراي ورزشی با شکل، اندازه     

  است.  به ویژه مربیان استعدادیاب انیمرببه  بازخورد پیوستهو ارایه  هاي پیکري بهینه هر ورزشویژگی

براساس  و هاي قدرتی بر دیگران برتري دارندقد در اجراي فعالیت افراد بلندهاي موجود بر اساس یافته     

. )6( یابدمستقیمی با سطح مقطع عضله دارد که با افزایش قد افزایش می هاي ژئومتریک، قدرت رابطهمقیاس

شرکت بطه، همبستگی مثبت موجود بین رکوردهاي پاورلیفتینگ و طبقه بندي وزنی روشنی از این را نمونه

ها نقش اصلی را بازي هایی که پرتاب در آنبه عبارت دیگر، ورزشکاران رشته ).6،7در این ورزش است ( کنندگان

  تر از ورزشکاران دیگر هستند.تر و عضالنیقدتر، سنگین وزن بلند؛ کندمی

ها و هاي ریخت شناسی متناسب با ویژگیانتخاب بازیکنانی که از نظر ویژگی شی تیمی است کههندبال ورز     

هاي ریخت شناسی به انتخاب بازیکنان بر اساس هاي هر پست بازي باشند، بسیار حساس است. ویژگینیازمندي

اي در مطالعه). 3( کند و براي به کارگیري مناسب بازیکن در بازي موثر استشایستگی در هر پست کمک می

 توده) نشان داد بازیکنان هندبال تمایل به داشتن قد بلند و 1986( 1ریوز روي تیم ملی هندبال جوانان اسپانیا،

هاي سالنی چربی بیشتر نسبت به دوندگان و بازیکنان فوتبال و مشابه بازیکنان ورزش بیشتر و درصد توده بدنی

بدن بازیکنان تیم ملی هندبال  ) میانگین قد و توده1991( 2اندا و همکارانک). 6مانند بسکتبال و والیبال هستند (

نوع تیپ بدنی یا چنین میانگین کیلوگرم گزارش کردند. هم 96/85متر و سانتی 96/189ترتیب را به جوانان اسپانیا

در کنار  ).8، 6( ودب) چاقی -عضالنی -الغري ( 18/3 – 89/4- 47/2عضالنی با مقادیر  -ها چاقپیکري آن

، کاربرد مهمی در فرایند استعدادیابی ورزشی یحرکت ستیو ز کیوانرژیبهاي ویژگیارزیابی ، هاي پیکريویژگی
  

1. Ruiz 

2. Canda et al 



 29 هاي پیکري، بیوانرژیکی و زیست حرکتی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایرانبررسی نیمرخ ویژگی

خصوص  در صورت گرفته با وجود مطالعات ).9دارد (هاي مستمر اجراي ورزشی و کسب موفقیت ورزشی پایش

اطالعات پراکنده و  فقط داراي آن هم وورزشکاران جوان  نیمرخ بازیکنان هندبال نخبه، تنها چند مطالعه روي

بر همین  .در دسترس استی حرکت ستیو ز کیوانرژیب ی،بدن بیترک ي،کریپ هاياز ویژگی یکیمحدودي در 

حاضر در اردوي  کنانیباز یحرکت ستیو ز کیوانرژیب ،يکریپ يهایژگیاست واساس، پژوهش حاضر در تالش 

 .را مطالعه کند 2012 - اعزامی به مسابقات قهرمانی جوانان آسیا  رانیپسر ا هندبال جوانان یمل میت

  شناسیروش

پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و پس از هماهنگی با کمیته آموزش فدراسیون هندبال، موضوع پژوهش و 

کسب موافقت و اهمیت آن به اطالع کادر فنی (سرمربی و سایر مربیان فنی) تیم ملی جوانان رسید و بعد از 

روز در  3هاي مورد بررسی در طی برگزاري جلسات توجیهی با ورزشکاران در محل برگزاري اردو، تمام ویژگی

  محل مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک جمهوي اسالمی ایران انجام شد.

  هاآزمودنی

بازیکن در  20که شامل  2012 –آسیا  کلیه بازیکنان حاضر در اردوي آمادگی براي مسابقات قهرمانی جوانان

بان) بودند، جامعه دروازه 4بازیکن پخش،  4بازیکن خط،  4بازیکن گوش،  4بازیکن بغل،  4هاي مختلف (پست

عنوان نمونه آماري پژوهش را تشکیل دادند. به علت محدود بودن جامعه آماري کلیه اعضاي تیم ملی جوانان به

ها پرسشنامه ارزیابی پزشکی را تکمیل کردند و به منظور مالحظات ا تمام آزمودنیآماري انتخاب شدند. در ابتد

  ها رسانده شد.اخالقی تمام مراحل پژوهش به اطالع آزمودنی

  گردآوري داده ها

 ها با فاصلهها آشنا شدند. آزمونگیري با نحوه اجرا و زمانبندي انجام آزمونها یک هفته پیش از آزمونآزمودنی

  اعت از هم و در ساعت مشخصی از روز در هفته دوم اجرا شدند.س 48

  هاي پیکريگیري ویژگیاندازه

 ISAK(1هاي پیکرسنجی براساس استانداردهاي انجمن بین المللی پیشبرد پیکرسنجی ورزشی (تمام ویژگی

، طول دو دست، د نشستهق، قد ایستادهبدن،  تودههاي پیکري ). در پژوهشی حاضر ویژگی11، 10گیري شد (اندازه

)، محیط اندام ساق پا، چهار سر، شکمی، سوپراسپینال، الیاك، جلو بازو، تحت کتفی، پشت بازو(پوستی  هايچین

 هاياستخوان يپهنا)، دور ساق پا، دور لگن، دور کمر، دور بازو در حالت انقباض، دور بازو در حالت استراحت(

 ) اندازه گیري شدران، بازو(

  بدن و محاسبه تیپگیري اندازه

 توده[متغیر پیکرسنجی مورد نیاز  10). براین اساس 4کارتر استفاده شد (- براي محاسبه تیپ بدنی از روش هیث

دور بازو در حالت )، محیط اندام (ساق پاو  سوپراسپینال، تحت کتفی، پشت بازو(پوستی  هايچین، قد ایستادهبدن، 

 Somatotypeرا اندازه گیري کرده و با استفاده از نرم افزار ])ران، بازو( هايخواناست يپهنا)، دور ساق پا، انقباض

سپس میانگین تیپ بدنی تیم  ).11، 10، 4کارتر تیپ بدنی هر فرد محاسبه شده ( -از فرمول هیث 1,2,5 نسخه 

  ).1در چارت مربوطه مشخص شد (شکل 

  

  

1. International Society for the Advancement of Kinanthropometry  
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  گیري ترکیبات بدناندازه

توسط دستگاه سنجش  BMI(1بدن ( و شاخص توده دن شامل درصد چربی بدناطالعات مربوط به ترکیب ب

که  بودگونه گیري بدین. شرایط اندازهشدگیري اندازهساخت کره جنوبی  Inbody 220ی مدل بدن ترکیب

  ).12( غذا خورده باشند نوشیدنی و کرده و یاگیري نباید فعالیتها پیش از اندازهآزمودنی

  هاي بیوانرژیکگیگیري ویژاندازه

 آزمون دویدن یک مایل از، max2VO(2(براي اندازه گیري حداکثر اکسیژن مصرفی : داکثر اکسیژن مصرفیح

متر) استفاده شد. زمان پیمودن مسافت یک مایل ثبت شده و بالفاصله پس از عبور از خط پایان، ضربان  1609(

براساس توده بدن، سن، جنسیت، زمان  max2VOد قلب با دستگاه نبض سنج اندازه گیري شد و براي برآور

  اجراي آزمون و ضربان قلب پایانی در معادله زیر قرار گرفت:

   0769/0 (– 853/132  =max(ml/kg/min)2VO(توده بدن  –)  3877/0) + (سن   315/6 (جنسیت

  –)  2649/3(زمان اجراي آزمون  –)  156/0(ضربان قلب پایانی آزمون 

براي زنان، زمان  صفربراي مردان و  1گرم)، جنسیت  453ه باال، توده بدن برحسب پوند (هر پوند برابر در معادل

  ).13برحسب دقیقه، ضربان قلب برحسب تعداد در دقیقه و سن برحسب سال بود (

ثانیه  30 یتوینگ از آزمون اسید الکتیکیب يهوازیتوان ب ياندازه گیر يبرابی اسیدالکتیک:  هوازيتوان بی     

 چرخ گاه وتکیه فاصلهآزمون  ياز اجرا شیپ ساخت سوئد) استفاده شد. 891چرخ کارسنج (مونارك مدل  يرو

هر  يبه ازاگرم  35ها (یآزمون متناسب با توده بدن آزمودن ازیبار مورد ن زانیها و میبا طول اندام آزمودن کارسنج

دقیقه  2 به مدتهاي گرم کردن دقیقه فعالیت 10پس از اجراي  هایآزمودن. شد میتنظ، از توده بدن) لوگرمیک

 حداکثر به رسیدن از پرداختند. پسبا حداکثر سرعت به رکاب زدن گیر، با فرمان آزمون استراحت کرده سپس 

 زدند رکاب کوشش تمام با و آزمودنی بدون وقفهاعمال  هیثان 30بار مورد نظر به مدت  ،)هیثان 3 یال 2(سرعت 

)14(. 

اي بوسکو به ثانیه 60هوازي با اسید الکتیک را با استفاده از آزمون با اسیدالکتیک: توان بی هوازيتوان بی     

ها پس از گرم کردن، به مدت وسیله دستگاه ارگوجامپ (ساخت شرکت ساتراپ ایران)، اندازه گیري شد. آزمودنی

  ).15کنند (هاي مدوام پرش را بدون وقفه اجرا توالی ثانیه 60

  هاي زیست حرکتیگیري ویژگیاندازه

براي  ساخت امریکا، LA-78010با دستگاه دینامومتر مدل  براي ارزیابی قدرت از آزمون قدرت گرفتن پنجه 

 یبراي ارزیاب ایلی نویز وچابکی از آزمون  اندازه گیري، براي سارجنتتوان انفجاري از آزمون پرش  سنجش

سنجش انعطاف پذیري عضالت پشت هاي خمش به جلو براي از آزمون چنین،هم متر 36سرعت از آزمون دوي 

  و همسترینگ استفاده شد.

 هاي آماريروش

هاي آمار توصیفی به منظور توصیف داده انحراف استاندارد گزارش شده است. از روش ±ها با میانگین تمام یافته

  انجام گرفت. 20ي نسخه SPSSرم افزار هاي آماري با استفاده از ناستفاده شد. کلیه روش

  

1. Body Mass Index 

2. Maximal Oxygen Consumption 
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  هایافته

هاي پیکرسنجی، بیوانرژیتیک و زیست حرکتی براي انحراف استاندارد)، براي ویژگی ±آمار توصیفی (میانگین   

  آورده شده است. 4تا  1تمامی بازیکنان به تفکیک در جداول شماره 

  

  جوانان به تفکیک پست بازيپیکري بازیکنان تیم ملی هندبال  هاي. ویژگی1جدول 

 

  

  

 بیوانرژیک بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان به تفکیک پست بازي هايویژگی .2جدول 
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  62/25±9/2  192±4/7  3/18 ±7/8  2/97±21/2  185 ±2/6  7/89 ±1/16  5/18 ±57/0  4  باندروازه

  92/24±6/1  194±8/5  6/13 ±3/3  0/97±16/3  197 ±9/4  8/85 ±4/5  7/18 ±95/0  4  پخش

  12/23±7/1  190±02/6  8/16 ±5/6  0/96±70/2  189 ±5/5  2/78 ±9/6  0/18 ±81/0  4  خط

  30/25±9/1  186±3/4  05/13 ±3/4  0/99±41/1  189 ±3/3  6/89 ±5/7  2/18 ±95/0  4  گوش

  25/25±0/2  188±4/12  6/14 ±3/5  5/96±41/3  185 ±2/6  8/82 ±3/11  5/18 ±57/0  4  بغل

  84/24±0/2  190±2/5  3/15±6/5  1/97±60/2  189±6/6  2/85±1/10  4/18±75/0  میانگین

  حداکثر اکسیژن مصرفی  تعداد  پست
  (میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه)

اسید بیهوازي اوج توان بی

  (وات برکیلوگرم)الکتیک 

توان بی هوازي با اسید 

  (وات برکیلوگرم) الکتیک

  28 ±2/4  9 ±1/2  85/48 ±53/2  4  باندروازه
  30 ±6/3  7/10 ±1/1  5/55 ±5/3  4  پخش
  25 ±2/2  4/10 ±1/2  32/50 ±3/1  4  خط

  29 ±8/1  3/12 ±6/3  4/56 ±33/2  4  گوش
  5/32 ±2/1  2/11 ±4/0  45/60 ±53/1  4  بغل

  9/28 ±74/2  72/10 ±2/1  30/54 ±7/4  میانگین
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  به حرکتی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان  زیست هايویژگی .3جدول 

  يپست باز کیتفک

  

  . تیپ بدنی بازیکنان تیم ملی هندبال جوانان ایران به تفکیک پست بازي4جدول 

  

  

 
 . میانگین تیپ بدنی بازیکنان تیم ملی جوانان هندبال ایران1شکل

  

  پست

  

  تعداد

 پرش سارجنت
 (سانتی متر)

نویزچابکی ایلی  
 (ثانیه)

 36دوسرعت 

(ثانیه) متر  

 نشستن و خمش

تر)(سانتی مبه جلو  

قدرت گرفتن 

)(کیلوگرم هپنج  

  45 ±2/5  40 ±1/4  5/5 ±2/0  6/17 ±8/0  35/45 ± 6/2  4  باندروازه

  60 ±8/3  7/39 ±1/2  9/4 ±6/0  7/16 ±1/1  5/56 ±5/3  4  پخش

  75 ±2/2  7/30 ±1/5  7/5 ±5/0  4/18 ±4/1  42/60 ±3/1  4  خط

  77 ±8/1  3/39 ±4/3  7/4±3/0  9/15 ±6/3  4/65 ±5/1  4  گوش

  7/86 ±2/3  2/38 ±4/2  6/4 ±5/0  2/15 ±4/0  7/64 ±2/3  4  بغل

  34/71 ±12/12  58/37 ±9/3  08/5 ±49/0  76/16 ±28/1  47/58 ±1/8  میانگین

   اکتومورفی   رفیمزومو  اندومورفی  تعداد  پست

3/4  4  باندروازه ± 70/0  4/3 ± 25/0  1/2±9/1  

6/4  4  پخش ± 43/0  56/0±1/4  5/1±7/1  

  9/1±5/1  5/4±15/0  1/4±60/0  4  خط

  1/3±5/2  6/4±15/1  5/3±15/0  4  گوش

  6/2±75/0  8/4±24/0  2/3±26/0  4  بغل

  94/3±49/1  34/4±8/0  2/2±4/0  میانگین
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 بحث

 هاي پیکريویژگی

متر و میانگین  سانتی 189در پژوهش حاضر مشخص شد که میانگین قد بازیکنان تیم ملی جوانان هندبال ایران 

قد جوانان نروژ  یمل میت کنانیبازدر ) 2004( 1همکارانو  الریت باشد، در این راستاکیلوگرم می 25/85 توده بدن

توده نیز ) 1999( 2). جانسن و همکاران16(دند گزارش کر لوگرمیک 7/84 و توده بدن متریسانت8/184 ایستاده

چنین میانگین قد هم ).17(نیز در پژوهش خود گزارش کردند  متریسانت2/186 ایستاده قد و لوگرمیک 7/83 یبدن

  ).19، 18( باشدمتر) میسانتی 190بازیکنان ایرانی، مشابه بازیکنان حاضر در مسابقات مردان اروپا (

ها و بود. دروازه بان 8/24و 29/15به ترتیب  بازیکنان تیم ملی جوانان ایران BMIو میانگین درصد چربی 

ها از درصد چربی باالتري برخوردار بودند، در این رابطه نتایج پژوهش حاضر بازیکنان خط زن نسبت به بقیه پست

بزرگتر نسبت به BMI قامت و  در ارتباط بابا نتایج مطالعات دیگر همسو بود. بازیکنان خط از توده بدنی باالتر 

) برخوردار هستند. اما میانگین 22) و یا بازیکنان زن جوان (21، 20هاي بازي در بازیکنان مرد نخبه (سایر پست

) کمی باال به 23، 16، 17، 8هاي ملی جوانان موفق دنیا (در پژوهش حاضر در مقایسه با تیم 29/15درصد چربی 

مربیان تیم ملی مورد توجه قرار گیرد که با کنترل تمرینات و تغذیه بازیکنان به این  تواند توسطرسد و مینظر می

بدست آمد ) 94/3-34/4-2/2ی بازیکنان تیم ملی جوانان ایران (چنین میانگین تیپ بدنمسئله رسیدگی کنند. هم

 ).6،8( خوانی داردچاقی نزدیک به نتایج مطالعات دیگر هم - که با میانگین وضعیت عضالنی

  

 یکیوانرژیبهاي ویژگی

بازیکنان در هر بازي به طور میانگین  کهدر بازي هندبال قابلیت هوازي باالیی مورد نیاز است. گزارش شده 

). بازیکنان هندبال به ظرفیت باالي هوازي نیازمندند که به آنها در 24پیمایند (کیلومتر را می 5/6مسافت 

ده توان آنها را براي شوت کردن، در حد مطلوب دت باال کمک کرده و برونهاي با شریکاوري پس از فعالیت

). در پژوهش حاضر میانگین 26، 25اي از زمان اثر پذیر است (کند، که این قابلیت به صورت برجستهحفظ می

max2VO  2(میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) بود. بازیکنان بغل و گوش از  30/54بازیکنانmaxVO تري باال

بیشتري نسبت به دیگر ها در طی بازي مسافت نسبت به دیگران برخوردار بودند. گزارش شده است که گوش

رسد ). با توجه به پیشینه پژوهش به نظر می28، 27پیمایند (و از طرفی دروازه بان کمترین مسافت را میبازیکنان 

 ).31، 22، 30، 29بازیکنان جوان ایران از آمادگی هوازي مناسبی برخوردارند (

افتد توسط یاتفاق م يباز دانیکه به صورت متناوب در م دیکوتاه و شد تیفعال يهاوهله يانرژ يهايازمندین     

در  است. بازي هندبال ياجزا نیاز مهم تر یکی يهوازیشود. بنابراین، توان بیم نیتام زیکولیمنابع فسفاژن و گل

سنجیده شد. میانگین توان اوج  ثانیه 30 وینگیت آزموندالکتیک توسط پژوهش حاضر توان بی هوازي بی اسی

هوازي با اسید الکتیک هم، که با چنین میانگین توان بی(وات بر کیلوگرم) بود. هم 72/10هوازي بازیکنان بی

ازیکنان هوازي اوج بدر خصوص مقادیر توان بی.(وات بر کیلوگرم) بدست آمد 9/28آزمون بوسکو اندازه گیري شد 

  

1. Tillaar et al  
2. Jonsen et al 
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باشد، اما نزدیک به نتایج بازیکنان جوان و نوجوان نخبه هندبال می 2/11و  3/12گوش و بغل به ترتیب با 

  ).31میانگین کلی تیم کمی پائین بود (

  

  هاي زیست حرکتیویژگی

ي متر را برا 30-20هاي باشد بازیکنان باید مسافتپرش عمودي و دوهاي سرعت دو عامل مهم در هندبال می

دهند براي جلوگیري از ضد حمله سریع با سرعت انتقال از حالت دفاع به حمله و یا زمانی که توپ را از دست می

 36متر براي پرش عمودي (سارجنت) و دوي سرعت سانتی 47/58در پژوهش حاضر میانگین  باال پوشش دهند.

اجرا را در دو سرعت و پرش سارجنت داشتند. ثانیه بدست آمد. بازیکنان گوش و بغل بهترین  14/5یارد)  40متر (

متر بودند، که این نتایج با مطالعات قبلی که بازیکنان گوش را  36ترین بازیکنان در دوي بازیکنان گوش سریع

). از نظر انعطاف پذیري میانگین 27راستا بود (ترین بازیکن در مردان نخبه هندبال معرفی کرده بودند همسریع

ها از وضعیت بهتري برخوردار بودند، ها نسبت به دیگر پستمتر بود، که دروازه بانسانتی 58/37ن اجراي بازیکنا

  دهند، باشد.ها انجام میکه البته این مسئله ممکن است به خاطر نوع حرکات و ماهیت تمریناتی که آن

هندبال نخبه جوان  کنانیباز یحرکت ستیو ز یکیوانرژیب ،يکریپ هايیژگیو در مجموع پژوهش حاضر برخی از

هاي هاي این پژوهش نشان داد که بازیکنان جوان ایرانی از نظر ویژگیترین یافتهرا بررسی کرد. مهم رانیا

ها به ویژه در شاخص درصد چربی باال بود که پیکرسنجی از وضعیت مناسبی برخوردار بودند، اما ترکیب بدنی آن

هاي چنین نتایج نشان داد بازیکنان جوان ایران از لحاظ ویژگیباشد. همال تواند یک عامل منفی در بازي هندبمی

و زیست حرکتی در شرایط مناسب بوده و با توجه به رده سنی جوانان در مقایسه با بازیکنان نخبه  کیوانرژیب

-ان بدنساز که میتواند براي مربیبزرگسال در سطح قابل قبولی قرار دارند. در این راستا نتایج مطالعه حاضر می

خواهند برنامه تمرینی براي بازیکنان خود طراحی کنند و آنان را مورد ارزیابی قرار دهند، مناسب و مفید باشد. 

تواند در بحث انتخاب و پرورش افراد مستعد مورد استفاده قرار گیرد. حال آن که چنین نتایج پژوهش حاضر میهم

تواند به تهیه ینه هندبال در این رده سنی انجام شده، مطالعات بیشتر میهاي اندکی که در زمبا توجه به پژوهش

  هاي جسمانی کمک کند.نورم

  

  قدردانی

ریاست محترم فدراسیون وقت هندبال آقاي کوزه گري و همکاري مسووالن آکـادمی ملـی المپیـک و     زحماتاز 

ام این مطالعه یاري رساندند، کمـال تقـدیر و   هاي حاضر در این پژوهش که ما را در انجکلیه آزمودنیپارالمپیک و 

 .تشکر را داریم
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