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 چکیده:

  های پیکری و آمادگی جسمانی به منظور استعدادیابی و ارزیابی میزان آمادگی جسمانی ورزشکاران استفاده می شود.امروزه از ویژگی
هدف از پژوهش حاضرر، تویریو و ارتطاس سنجی نیمرآ آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی بازیکنان تیم ملی هاکی دا س سالم مردان ایران   

( به 24/23±44/3بازیکم حاضر در اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی دا س سالم )میانگیم سنی 22وش تحقیق از نوع توییفی بود. بود. ر
( ، نسطت BMRپایه)سو ت وساز ترکیب بدنی، وزن، میزانهای ویژگیعنوان نمونه آماری در دسرتر  پژوهش انتاا  شردند. سرنجش    

قد نشرسته و وو   شرا   توده بدن،  های آنتروپومتریکی: قد، (، دریردرربی بدن، توده عالرالنی و شرا     WHRدور کمر به باسرم) 
متر، پرش  21×11متر، ایلینویز،  33ها انجام گرفت. همچنیم متغیرهای آمادگی جسررمانی شررامس آزمون های دوی رفت و برگشررت دسررت

گیری شرردند. تجزیه و تحلیس داده ها با اسررتفاده از آمار یگزاگ اندازهمتر، درازونشررسررت و آزمون پرش ز 1311وو  جفت،  مش به جلو، 
ها نشان داد بیم یافته. انجام گرفت >1/1P 2در سطح معناداری SPSSتویریفی و ضرریب همطسرتگی پیرسرون  با اسرتفاده از نرم افزار      

متر ارتطاس مثطت و معناداری  33بیم رابکی با سرعت  دار وبدن ارتطاس منفی و معناهوازی با دریدرربیهوازی و توانهوازی با توان بیتوان
ارتطاس   BMI متر با33، سرعت BMIمتر، رابکی با  33های پژوهش نشان دادند که بیم رابکی با سرعت به دسرت آمد. همچنیم یافته 

 جود داشت و ارتطاس معکو  معناداریمعناداری وجود دارد. همطستگی مثطت و قوی بیم وو  قامت با میزان متابولیکی پایه و برش وو  و
بدنی، توده هوازی دیده شررد. همچنیم همطسررتگی مثطت معناداری بیم نرآ متابولیکی پایه با مقدار تودههوازی با ظرفیت بینیز بیم ظرفیت

توان نتیجه ر کلی میبه وو (.>12/1p)رربی دیده شدرربی، قدایسرتاده و نسرطت دور کمر به باسرم با دریردرربی بدن و توده بدون    بدون
های پیکر سررنجی، ترکیب بدنی و آمادگی جسررمانی نسررطت به تیم های برتر جهان در  گرفت که بازیکنان تیم ملی ایران در اکثر شررا  

بی وسطح مطلوبی قرار دارد. بنابرایم مربیان و متاصصان ورزش هاکی می توانند از اوالعات بیان شده در ایم مقاله به عنوان قالب و رارر
عملی و قابس اسررتناد در جهت ارزیابی جسررمانی و سرررانجام دسررتیابی به بهتریم وضررعیت عملکرد افراد ناطه در ایم رشررته اسررتفاده کنند. 

 نند. شان استفاده کهمچنیم می توانند از پژوهش حاضر برای استعدادیابی بازیکنان شایسته و همچنیم برنامه ریزی بهینه تمرینات
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Abstract: 
 

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. 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, 1600 

meters, sit and reach, and Zig Zag jumps test characteristics were measured. 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. 

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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