مقایسه نیمرخ اندازهگیریهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی زنان هندبالیست منتخب
همدان با زنان هندبالیست تیم ملی ایران
3

محمدعلی سمواتی شریف ،1سمیه باقری ،حجت اله سیاوشی

چکیده
هدف از این پژوهش ،مقایسه نیمرخ اندازهگیریهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی زنان هندبالیست منتخب همدان و زنان هندبالیست
تیم ملی ایران میباشد .بدین منظور بازیکنان منتخب همدان ( به تعداد  15نفر ،با میانگین سنی  )23/47 ± 5/75و بازیکنان تیم ملی
بانوان ایران ( به تعداد  15نفر ،با میانگین سنی  ) 23/67 ± 3/56به عنوان آزمودنی انتخاب شدند .متغیرهای آنتروپومتریکی توسط روشها
و ابزار های استاندارد شده ،توان بیهوازی توسط آزمون  ،RASTسرعت توسط دوی  36متر ،چابکی توسط آزمون ایلینویز ،انعطافپذیری
توسط تخته انعطاف پذیری ،توان بیالکتات توسط آزمون پرش عمودی ،و حداکثر اکسیژن مصرفی به وسیلهی آزمون دویدن  1600متر،
اندازهگیری شد .نتایج نشان داد بازیکنان تیم منتخب هندبال بانوان همدان نسبت به بازیکنان تیم ملی ایران در متغیرهای قد ،توده بدن،
درصد چربی بدن ،سرعت ،پرش عمودی ،توان بیهوازی و اکسیژن مصرفی بیشینه ضعیفت ) (p < 0/05میباشند؛ بنابراین ،برای
موفقیت در رقابتهای ورزشی باید خود را به معیارها و هنجارهای بازیکنان سطح ملی و نخبه جهانی نزدیک کنند.
واژههای کلیدی:
هندبال ،زنان هندبالیست ،آزمون رست ،اکسیژن مصرفی بیشینه

 .1دانشیار ،دکترای فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
.2کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
.3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،تهران ،ایران.

m-samavati@basu.ac.ir
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مقدمه
دستیابی به سطوح باالی نخبگی در ورزش ،فرایندی بسیار پیچیده
و نیاز به شناسایی و گزینش افرادی با استعداد و برخورداری از
ویژگیهای جسمانی ،مهارتی و رفتاری ویژهای است ( .)1به همین
سبب ،استعدادیابی نوجوانان در ورزشهایی که در آنها میتوانند
پیشرفت بیشتری داشته باشند بسیار مهم میباشد .در این میان،
پژوهشهای بسیاری دربارهی استعدادیابی ورزشکاران برحسب
ویژگیهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی آنان انجام شده است؛
بهعنوان نمونه ،برخی از پژوهشگران در بررسیهای خود نشان
دادند که ژیمناستهای دختر با حجم عضالنی نسبتاً کم و قد
کوتاه و سبک وزن در حرکات زمینی ،دختران کوتاه قد در موازنه
و دختران کوتاه قد با لگن کوچک و دستان بلند در پارالل عملکرد
بهتری دارند ( .)2همچنین ،برخی دیگر از پژوهشها نیز نشان
دادهاند که در زنان فوتسالیست به هنگام بازی ،هر دو مسیر انرژی
هوازی و بی هوازی درگیرند و فشار زیستی مشابهی را وارد می
کنند ( .)3ویژگیهای آنتروپومتریکی ورزشکاران همچون قد،
تودهی بدنی ،ترکیب بدنی ،و اندازهی اندامها ،برخی اوقات
رابطهی پیچیدهای با کارایی و عملکردهای ورزشی دارند .شناسایی
این ارتباط در هر رشتهی ورزشیای میتواند نقشی کلیدی در
مقایسهی ورزشکاران با خود و دیگران ،کشف ضعفها ،رفع و
اصالح آنها ،طراحی برنامههای تمرینی اصولی و صحیح و نیز در
استعدادیابی و انتخاب ورزشکاران آن رشتهی ورزشی داشته باشد
( .)4پژوهشهای فراوانی نشان دادهاند که ورزشکاران نخبه و
سطح باال در رشتههای ورزشی گوناگون از ویژگیهای
آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی خاصی برخوردارند .برای نمونه
توریال و همکاران)1987 ( 1گزارش دادند که عدم دارا بودن
فیزیک مناسب بدنی اثراتی منفی بر کارایی ،عملکرد و موفقیّت
ورزشکاران دارد و نشان دادند که اختالفات موجود در میان
متغیرهای مورفولوژی ورزشکاران و بازیکنان رشتههای ورزشی
گوناگون اثراتی کلیدی و مهم بر عملکرد آنان دارد ( .)5در
دهههای اخیر هندبال به دلیل دارا بودن الگوهای حرکتی گوناگون
و سطوح متفاوتی از تواناییهای موردنیاز ورزشکاران برای رسیدن
به درجات مطلوبی از عملکرد به یکی از جالبترین موضوعات
پژوهشی برای بیشتر محققان تبدیل شده است ( .)6نتایج
بررسیهای گذشته نشاندهندهی این مطلب است که اجزاء
ساختار بدنی (قد ،وزن ،درصد چربی و توده بدنی) و تواناییهای
1. Toriola et al
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جسمانی مطلوب (قدرت ،سرعت ،چابکی و استقامت) از
فاکتورهای مهم و تأثیرگذار بر عملکرد بازیکنان هندبال میباشد
( .)7برای نمونه ،برخی از پژوهشها نشان دادهاند که تودهی بدنی
باال سبب کاهش پرش عمودی و چابکی افراد میگردد ( ،)8و یا
اینکه افزایش میزان سطح بدن هندبالیستها موجب افزایش
تبادل دمای مرکزی با محیط پیرامون گشته و بدین سبب باعث
بهبود عملکرد هندبالیستها میگردد ( .)9همچنین ،توان خروجی
باال و توانایی تولید نیروی انفجاری فاکتورهای اثرگذاری بر برخی
از فاکتورهای آمادگی جسمانی همچون دوی سرعت ،پرش ،و
تغییر جهتهای سریع در برابر بازیکنان رقیب میباشد ،و چنین
پارامترهایی در موفقیّت در بازی هندبال دارای اهمیّت میباشند
( .)10پیچیدگی تناوبی عملکردی بازیکنان هندبال نشان میدهد،
فاکتورهایی مانند سرعت ،توان ،انعطافپذیری و سرعتپرتاب،
بهعنوان عوامل مؤثر در اجرای این رشتهی ورزشی محسوب
میباشد ( .)11بنابراین ،سنجش وضعیّت جسمانی هندبالیستهای
نخبه از طریق اجرای آزمونهای تخصّصی باعث میشود تا
ورزشکاران با آگاهی از تواناییها و ظرفیّتهای عملکردی خود،
بازخوردهای الزم را جهت بهبود کارایی دریافت نمایند (.)12
گذشته از این ،مربیان نیز به نقاط ضعف و قوت برنامههای تمرینی
خود پی برده و از این گذر به سایر بازیکنان این اجازه را میدهند
تا از این شاخص بهعنوان مالکی برای مقایسهی ویژگیهای خود
با سایر بازیکنان تیمهای لیگ و ملیپوش استفاده نمایند(.)11
بههمینمنظور ،هدف انجام این تحقیق ،بررسی ویژگیهای
آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی بازیکنان تیم هندبال زنان
همدان و مقایسه آن با بازیکنان هندبال تیم ملی زنان ایران
میباشد.
روش شناسی
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی میباشد .جامعهی
آماری این تحقیق را بازیکنان حاضر در اردوی آمادگی تیم ملی
هندبال بانوان جمهوری اسالمی ایران و بازیکنان عضو تیم
هندبال بانوان استان همدان تشکیل میدادند .بهصورت تصادفی
از بین بازیکنان هندبال بانوان استان همدان  15نفر و همچنین از
بین بازیکنان زن تیم ملی هندبال ایران نیز  15نفر بهعنوان
نمونهی آماری انتخاب شدند (جدول  .)1به جهت اینکه افراد یک
گروه از پستهای خاصی انتخاب نشده باشند ،این بازیکنان از
پستهای گوناگون بازی هندبال انتخاب شده بودند ،به گونهای

که افراد هر دو گروه از نظر نوع پست بازی تقریباً نسبت مشابهی
را تشکیل میدادند .با این وجود ،به دلیل حجم نمونهی نسبتاً
کوچک ،امکان مقایسهی افراد هر گروه بر حسب نوع پستی که
در آن بازی میکردند ،وجود نداشت .کلیّه اندازهگیریهای تیم ملی
هندبال زنان به مدت  2روز در محل کمیته ملی المپیک انجام
شد ،همچنین اندازهگیریهای تیم هندبال زنان استان همدان هم
به مدت  2روز در محل سالن شهید محبی واقع در دانشگاه بوعلی
سینا انجام گرفت.
اندازهگیری متغیرهای آنتروپومتریکی:
قد آزمودنیها برحسب سانتیمتر در وضعیت ایستاده و بدون
کفش به کمک قدسنج پرتیبل  SOEHNLEساخت کشور
آلمان و با دقت  0/1سانتیمتر اندازهگیری شد .وزن برحسب
کیلوگرم و با حداقل لباس توسط ترازوی  SECAساخت کشور
آلمان اندازهگیری گردید .نمایهی تودهی بدنی از تقسیم وزن بدن
بر مجذور قد محاسبه گردید .درصد چربی بدن نیز با استفاده از
دستگاه بیوالکتریک امپدانس 2تعیین گردید .لوکاسکی3،
همبستگی این روش را در پیشگویی چربی بدن زنان و مردان به
ترتیب  %93و  %88گزارش کرده است (.)13
اندازهگیری شاخصهای فیزیولوژیکی:
توان بیهوازی با بهرهگیری از آزمون میدانی دوی سرعت رفت
و برگشت 4 RASTبرآورد شد ( .)14مسیر انجام آزمون مسافت
 35متر بود که میبایست  6نوبت متوالی با همهی توان و سرعت،
طی شود ( ،)6 ×35 mزمان استراحت بین هر وهلهی کار 10
ثانیه بود .پس از اتمام آزمون ،به کمک رابطهی ریاضی میان
پارامترهای توان ،کار و زمان اجرا (فرمول )1؛ متغیرهای توان
بیشینه و میانگین توان محاسبه گردید (.)14
(فرمول )1
زمان (ثانیه) ÷ [مجذور مسافت (متر) × جرم (کیلوگرم)] = توان (وات)

مخروط ،به حالت ایستاده قرار میگرفتند و با فرمان شروع ،مسافت
 9/14متر را بهصورت مستقیم میدویدند؛ سپس بهصورت مایل
به سمت اولین مخروط بازمیگشتند و مسیر بین مخروطها را
بهصورت مارپیچ طی میکردند و مجدداً این مسافت را بهصورت
مستقیم بازمیگشتند و از خط پایان عبور میکردند .بهترین زمان
از  2بار اجرای آزمایش برحسب ثانیه و صدم ثانیه بهعنوان امتیاز
آزمون محسوب میشد ( .)15برای اندازهگیری سرعت دویدن ،از
دوی سرعت  36متر استفاده گردید؛ در این آزمون افراد طول 36
متر را با تمام سرعت میدوند .زمان اجرا برحسب ثانیه و صدم
ثانیه ثبت میشد ( .)16برای اندازهگیری توان عضالنی پاها از
آزمون پرش عمودی استفاده شد ( .)17آزمودنی کنار دیواری مدرج
ایستاده و یکی از دستهای خود را بدون اینکه کف پاهایش از
زمین جدا شود بهطور کامالً کشیده باال میبرد و محل برخورد
انتهای انگشت وسط با دیوار اندازهگیری میشود ،سپس به حالت
اولیه برگشته و بدون دورخیز ،با حداکثر توانان بهطور عمودی
جهش کرده و انگشت وسط دست را به باالترین نقطه ممکن می
زند .اختالف فاصله دو نقطه ،ارتفاع پرش را به سانتیمتر مشخّص
میکرد ( .)17برای سنجش انعطافپذیری در این آزمون ،شخص
به حالت پای جفت ،طوری که زانوها کامالً صاف باشند روی زمین
مینشیند ،سپس با خم کردن تنه به جلو ،دستها را روی
قسمتهای مدرج جعبه به سمت جلو میکشد و برای مدت  2ثانیه
نگه میدارد؛ بیشترین مقدار حرکت دست روی بخش مدرج جعبه
برحسب سانتیمتر بهعنوان امتیاز برای هر فرد محسوب میگردید
(.)18ظرفیت اکسیژن مصرفی برحسب میلیلیتر در کیلوگرم در
دقیقه با استفاده از آزمون دویدن  1600متر و به کمک رابطهی
میان وزن ،ضربان قلب و زمان اجرای آزمون (فرمول  )2محاسبه
گردید (.)19
(فرمول )2
 )VO2max (ml.kg.min-1) =100.5 - 0.1636 (W) - 1.438 (T)0.1928 (HR) + 8.344 (S

در این آزمون باالترین مقدار توان برحسب وات بهعنوان توان
بیشینه و از تقسیم مجموع توان  6مرحله بر  ،6توان میانگین
محاسبه میگردید .همچنین از تقسیم توان برحسب وات به وزن
بدن برحسب کیلوگرم ،توان نسبی به دست میآمد .برای ارزیابی
چابکی ،از آزمون ایلینویز استفاده شد ( .)15در این آزمون 4
مخروط پالستیکی به فاصله  3/05متر از یکدیگر در یک امتداد
قرار میگرفت ،آزمودنیها به فاصلهی  1/83متر در کنار اولین

تجزیهوتحلیلهای آماری
برای تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها در گروهها از آمار توصیفی
استفاده شد ،سپس از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی

2. Body Composition Analyzer Zeus 9.9 (Body Pass 2.2
Software); Made in Korea

3 . Lukaski
4. Running Anaerobic Sprint Test

 :زمان  :Tوزن بدن برحسب کیلوگرم :W ،ماکزیمم اکسیژن مصرفیVO2max ،
 ،ضربان قلب پایان آزمون برحسب ضربان در HRاجرای آزمون برحسب دقیقه،
 :جنسیت آزمودنیها ( =1مرد؛  =2زن) Sدقیقه،
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توزیع نرمال دادهها استفاده گردید و بعد از آشکار شدن نرمال بودن
دادهها ،برای مقایسه دو گروه از آزمون  tگروههای مستقل استفاده
شد .همچنین کلیهی عملیات آماری در محیط نرمافزار spss
نسخه  16در سطح معنیداری  P≤0/05و با سطح اطمینان %95
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
یافتهها
تفاوت معنیداری در اندازههای قد و ظرفیت اکسیژن مصرفی
ارزیابیشده بین بازیکنان تیم هندبال زنان همدان در مقایسه با

بازیکنان تیم ملی ایران وجود داشت ( .)P≤0/05همچنین مقادیر
وزن ،درصد چربی ،اوج توان بیهوازی و پرش عمودی نیز بین
این دو گروه از لحاظ آماری معنیدار بود ( .)P≤0/01اختالف
معنیدار مشابهی نیز در اندازههای نمایه توده بدنی ،میانگین توان
بیهوازی و سرعت  36متر وجود داشت ( .)P≤0/001بااینوجود،
بین مقادیر تست چابکی ایلینویز و آزمون خمش به جلو هیچ
تفاوت معنیداری بین دو گروه وجود نداشت (جدول .)1

جدول ( )1مقایسهی متغیرهای اندازهگیری شده بین دو گروه با آزمون تی مستقل
متغیر
سن (سال)
قد ()cm
وزن ()Kg
نمایهی تودهی بدنی ()Kg/m2
درصد چربی ()%
اوج توان بیهوازی
()W/Kg
میانگین توان بیهوازی
()W/Kg
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سرعت  36متر ()S
پرش عمودی ()cm
خمش به جلو ()cm
ماکزیمم اکسیژن مصرفی
()ml.kg.min-1

گروهها

میانگین  ±انحراف استاندارد

تیم منتخب همدان

23/47 ± 5/75

تیم ملی ایران
تیم منتخب همدان
تیم ملی ایران
تیم منتخب همدان

23/67 ± 3/56
164/93 ± 4/06
169/13 ± 4/95
66/27 ± 6/34

تیم ملی ایران

59/47 ± 7/07

تیم منتخب همدان
تیم ملی ایران

24/37 ± 2/38
20/81 ± 2/51

تیم منتخب همدان

24/42±4/35

تیم ملی ایران

20/12±2/92

تیم منتخب همدان

3/89±1/024

تیم ملی ایران

8/30 ± 2/139

تیم منتخب همدان

3/09±0/92

تیم ملی ایران

4/79 ± 1/03

تیم منتخب همدان

20/68±1/62

تیم ملی ایران

20/66±2/3

تیم منتخب همدان

7/06 ± 0/47

تیم ملی ایران

6/04 ±0/41

تیم منتخب همدان

36/66±6/24

تیم ملی ایران

41/71±3/81

تیم منتخب همدان

32/86 ± 6/46

تیم ملی ایران

36/5±8/18

تیم منتخب همدان

43/71 ± 4/78

تیم ملی ایران

47/77 ± 5/87

* تفاوت معنیداری بین دو گروه با سطح معنیداری ،P≤0/05
** تفاوت معنیداری بین دو گروه با سطح معنیداری ،P≤0/01
*** تفاوت معنیداری بین دو گروه با سطح معنیداری P≤0/001

T

P

0/114

0/910

0/474

* 0/017

0/882

** 0/010

0/917

*** >0/001

3/175

** 0/004

0/7345

** 0/005

4/980

*** 0/001

0/05

0/96

6/63

*** 0/001

2/859

** 0/008

1/03

0/31

0/463

* 0/047

بحث و نتیجهگیری
آگاهی از خصوصیات فیزیکی بازیکنان هندبال میتواند در تعیین
فاکتورها و ویژگیهای فردی مؤثر بر عملکرد بازیکنان در طی
بازی سودمند باشد ( .)20به همین منظور این پژوهش بهمنظور
بررسی نیمرخ آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی زنان هندبالیست
منتخب همدان با زنان هندبالیست تیم ملی ایران انجام شد.
ویژگیهای آنتروپومتریکی ورزشکاران اغلب برای موفقیّت در یک
رشتهی ورزشی خاص مهم هستند ( .)21همچنین مارکز و
گونزالسبادیلو ،)2007(5نیز در بررسیهای خود گزارش دادند که
قامت و وزن بدن بازیکنان سطح باالی هندبال به ترتیب
 184/13±2/1سانتیمتر و  84/8±13/1کیلوگرم میباشد ،و این
مقادیر تفاوت معنیداری با بازیکنان غیرحرفهای هندبال داشتند
( .)22در راستای این بررسیها ،یافتههای این پژوهش نیز نمایان
ساخت که اختالفات معنیداری بین متغیرهای آنتروپومتریکی
اندازهگیری شده (قد ،وزن ،درصد چربی) ،بین بازیکنان هندبال
منتخب استان همدان و هندبالیستهای تیم ملی وجود دارد که
این نتایج با یافتههای برخی از پژوهشگران همسو بود ()22،23
درحالیکه با یافتههای برخی دیگر از پژوهشگران ناهمسو بود
( )20،24،25که از جمله دالیل ناهمخوانی نتایج این پژوهش با
یافتههای دیگر محققان را میتوان در سن آزمودنیهای مورد
پژوهش عنوان نمود .به عبارتی این احتمال وجود دارد که تفاوت
در سن آزمودنیها ممکن است که خصوصیات آنتروپومتریکی و
مورفولوژیکی آنان را تغییر دهد .همچنان که در پژوهشی به
بررسی و ارزیابی مقادیر آنتروپومتریکی (قد ،وزن ،نمایهی تودهی
بدنی) در سنین مختلف پرداختند ،آشکار ساختند که نمایهی تودهی
بدنی باالتر ،ارتباط معکوس خیلی قوی با آمادگی جسمانی
هندبالیستهای نوجوانان در مقایسه با بزرگساالن دارد ( .)25این
نتیجه حاکی از آن است که سن یک متغیر مستقل مهم در تعیین
میزان نمایههای آنتروپومتریکی هندبالیستها میباشد .برخی
پژوهشگران در بررسیهای خود نشان داده اند که بازیکنان هندبال
در پستهای مختلف از ویژگی های آنتروپومتریکی متفاوتی
برخوردارند ( .)24آشکار شده است که ویژگیهای آنتروپومتریکی
تأثیر قابلتوجهی بر روی عملکرد افراد در پستهای مختلف بازی
میگذارد ( .)26بهعنوان نمونه برخی از پارامترهای کلیدی ،همانند
قد ،وزن و نمایهی تودهی بدنی ،اختالفاتی را بین بازیکنان هندبال
در پستهای مختلف مشاهده نمودند ( .)26،27،28،29بااینوجود،
در بررسیهایی که بر روی هندبالیستهای آسیایی انجام شده بود،
5. Marques& Gonzalez-Badillo

دادههای بهدستآمده نسبتاً همگن بودند ( .)20نتایج این پژوهش،
با توجه به برخی بررسیهای صورت گرفته دراینباره نشان
میدهد بازیکنان تیم هندبال بانوان همدان نسبت به تیم ملی
هندبال بانوان ایران از پارامترهای ترکیب بدنی مناسبی برخوردار
نیستند ( .)6،20،30مطالعات گذشته نشان میدهند که اجزاء
ساختار بدنی (قد ،وزن ،درصد چربی و توده بدنی) و تواناییهای
جسمانی (قدرت ،سرعت ،چابکی و استقامت) مطلوب از
فاکتورهای مهم و تأثیرگذار بر عملکرد بازیکنان هندبال میباشد
( .)7شواهد علمی نشان میدهند که ساختار بدنی بازیکنان
بهصورت معنیداری بر روی اجرای سطح عالی آنها تأثیر
میگذارد .به دلیل اینکه هندبال ورزشی پیچیده و پویا است ،باید
با سطح باالیی از آمادگی جسمانی و پارامترهای آنتروپومتریکی
همراه باشد تا اجرای مطلوب بازی فراهم شود ( .)30با توجه به
مطالعات انجام شده بهخوبی نشان داده شده است که بازیکنان
نخبهی هندبالیست دارای قامتی بلند و تودهی بدنی باالیی
میباشند ( .)25همچنین ،یافتهها نشان میدهند افراد بلندقدتر در
اجرای حرکات قدرتی بر دیگران برتری دارند ( )31درحالیکه،
افزایش میزان چربی بدن و درصد چربی بدن باعث کاهش عملکرد
ورزشی هندبالیستها میشود ( .)25یافتههای حاصل از
اندازهگیریهای متغیرهای ظرفیت اکسیژن مصرفی ،پرش
عمودی ،اوج توان بیهوازی ،میانگین توان بیهوازی و سرعت
 36متر نیز نشان از وجود تفاوتهای معنیدار این متغیرها بین
هندبالیستهای منتخب استان همدان و بازیکنان هندبال تیم ملی
دارد که این یافتهها نیز با نتایج برخی پژوهشگران موافق بود
( )32،33درحالیکه ،با یافتههای پژوهشگران دیگر همخوانی
نداشت ()34،35؛ که یکی از دالیلی که میتوان برای این ناهم-
خوانی عنوان نمود میتواند این باشد که آزمودنیهایی که در چنین
بررسیهایی مورد پژوهش قرار گرفتهاند از لحاظ جنسیت
ناهمگون بودهاند و به عبارت بهتر ،آزمودنیهای مورد استفادهی
این پزوهشها هم شامل مردان و هم شامل زنان میشد ()35
درصورتیکه ،آزمودنیهایی که در این بررسی مورد پژوهش قرار
گرفته بودند از نظر جنسیت همگون شده بودند و تنها از زنان
هندبالیست انتخاب شده بود .توان و ظرفیت بیهوازی ،از اجزای
تشکیلدهندهی آمادگی جسمانی مرتبط با مهارتهای ورزشی
هستند که نقش مهمی را در اجرای مهارتهای ورزشی ایفا
میکنند .بازی هندبال نیازمند فعالیتهای تناوبی شامل
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مجله پژوهش در علوم زیستی و فعالیت بدنی

حرکتهای شدید و با شدت متوسط است .به همین دلیل ،موفقیّت
در هندبال ،بستگی بیشتری به سرعت ،چابکی ،توان و استقامت
بیهوازی نسبت به توان هوازی دارد و برتری در این توانایی
نتیجهی رقابت را تعیین میکند .تغییر جهتهای سریع و
سرعتهای انفجاری موردنیاز برای رسیدن به توپ و اجرای
ضدحمله ،نمونههایی از فعالیتهای شدید رایج در هندبال
میباشند .سرعت ،چابکی ،توان و استقامت در توان که ماهیتّی
بیهوازی دارند ،فاکتورهای پیشگوییکنندهی قویای برای اجرای
موفقیّتآمیز در هندبال به شمار میروند ( .)36،37باید به این نکته
نیز اشاره کرد که با وجود این که ،با شرح اهمیّت اجرای این
تحقیق برای بازیکنان و حمایتهای مربیان محترم تیم ،تا حد
امکان برای بازیکنان انگیزش کافی ایجاد شده بود ولی حصول
اطمینان از دستیابی به نقطه اوج توان و انجام فعالیتها با حداکثر
شدت بهطور کامل قابلکنترل نبود .شرایط روحی -روانی
آزمودنیها طی دورهی پژوهش که ممکن بود بر نتایج تحقیق
تأثیر داشته باشد ،کنترل نمیشد .گذشته از این ،به دلیل تفاوت در
منطقهی جغرافیایی دو گروه آزمودنیها ،امکان انجام آزمونها
بهصورت همزمان وجود نداشت .همچنین به دلیل در دسترس
نبودن پرش سنج الکترونیک برای برآورد حداکثر پرش آزمودنیها

دوره  ،2شماره  ،3پاییز و زمستان 1394

از تست پرش سارجنت استفاده شد .با این وجود ،بزرگترین ضعف
این پژوهش عدم تفکیکپذیری بازیکنان هندبال بر اساس نوع
پست آنان در زمین بود .بر این مبنا بررسیهای آینده باید
نیمرخهای آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی بازیکنان هندبال را
نسبت به نوع پست آنان در زمین بازی مورد پژوهش قرار دهند.
در پایان و با توجه به یافتههای این پژوهش و یافتههای
بررسیهای علمی آشکار میگردد که بازیکنان تیم هندبال زنان
همدان نسبت به بازیکنان تیم ملی زنان ایران از شاخصهای قد،
وزن ،نمایهی تودهی بدنی ،درصد چربی ،سرعت ،حداکثراکسیژن
مصرفی ،میانگین و اوج توان بیهوازی مناسبی برخوردار نیستند.
این افراد برای کسب موفقیّت در رقابتهای بینالمللی ،نیازمند
نزدیک شدن به معیارهای ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی
بازیکنان نخبه زن در کنار سایر عوامل درگیر میباشد.
سپاسگزاری
بدینوسیله از تالشهای مسئولین کمیتهی ملی المپیک ایران به
ویژه جناب آقای پیمان فخری بهخاطر در دسترس قرار دادن
بازیکنان تیم ملی هندبال ایران ،کمال قدردانی و سپاسگزاری را
داریم.
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