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 ١١٠-٥١١،ص١٣٨٤،تابستان ٥جلد اول ،شماره                                                    نشريه علوم حرکتی و ورزش 

 

١١٧

 جودوآاران و تكواندوآاران ی و عملكردی سنی هایژگي ویفيمطالعه توص
 راني ایم مليعضو ت

 
 رردايدآتر شادمهر م

 دانشگاه مازندران

 

 دهيچك

اآت  یك ي، تكن ی، روان ی جسمان ی آمادگ یاز به سح باال   ي هستند آه  ن    يیجودو و تكواندو از جمله رشته ها       د،  یكي و ت  دارن

ن یق بررس ي ن تحقي هدف ا. ردي گیس وزن و سن انجام م  بر اسا ان آن یآه دسته بند   اران و  ي   موفقی مرزس ت جودوآ

اران  مل    دو آ ار    یتكوان وع تحق ي ن تحقي ا. خ ورزش آشور است  ي پوش آشور در طول ت ات توص  يق از ن .  است یفيق

او            یه مل ين پزوهش را آل   ي ا یجامعه آمار  ه آسب عن ه موفق ب دو و جودو آ ، يیاي آس ني پوشان  آشور در رشته تكوان

ه، آزمون   يانس يز واريق آنالين تحقي مورد استفاده در ا یروش آمار .  دهند یل م يك شده اند، تشك   ي و المپ  یجهان ك طرف

 Execl  و Statistical  ی آماری مورد استفاده برنامه های آماریرسون و نرم افزارهاي پیب همبستگي ، ضریتوآ

 .است 

 یت جودو آاران  و تكواندو آاران مل ي موفقین مرز سني بی داریابطه معن دهد آه رین پژوهش نشان مي ایافته ها ي

را  .  مختلف وجود دارد  ی سنیج آنها در گروه ها   يپوش آشور و روند بهبود نتا      ا يعالوه ب ه   یج  نشان م  ين نت د   آ  ده

ا  یراني پوش ایت تكواندوآاران ملي و منطقه موفق  ی در مرز سن   ی دار یاختالف معن   شامل  یلملل ن اي ب ی با شاخص ه

 .نه وجود داردين زميك در اي جهان و المپیقهرمان

ت آنها ي موفقین جودوآاران و تكواندو آاران  در دامنه مرز سني بیادي از آن است آه تفاوت زیق حاآين تحقيج اينتا

ن يما اا.  رسدی سال م١٣ تا ١٠ران به ي ایم مليت جودوآاران عضو تير در سه منطقه موفقيين تغيا. وحود دارد

 ی ورزشیت هايگر سن آسب موفقي دیاز سو.  سال در نوسان است٩ تا ٧ پوش از یدامنه در تكواندوآاران مل

ت ي در سه منطقه موفقيیاي و اسیك،  جهاني سال گذشته در سه رده المپ٣٠ یجودوآاران و تكواندو آاران  در ط

 جودو و تكواندو،  و یم ملي تیجي تدريیگرا نجوا نگرن امر نشاي آه ا، دهدی را نشان میجي  آاهش تدریورزش

  .      استین رشته ورزشيشتر در ايت بي جوانان از شانس موفقیبرخوردار

 .یراني پوش ایت، جودوآاران و تكواندوآاران ملي و منطقه موفقیمرز سن: یدي آلیه هااژو

 

 مقدمه

 مختلف ین و رشته هاي در سن ورزشكارانی عملكرد ورزشینه بررسينه پژوهش در زميشي بر پیمرور

جودو و ).  ١٦٫٢٠٫٢٩٫٣٣( استیت ورزشيانگر عدم اتفاق نظر در مورد ارتباط سن با موفقي بیورزش

 ی هوازی و بی از توان هوازيی آه  ورزشكاران آن درجه باالشده  محسوب ی ورزشیتكواندو از جمله رشته ها
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 مطالعه توصيفی ويژگی های سنی و عملكردی جودوآاران و...

 

١١٨

جمله از .  می باشندازمندي نیژه اي وی جسمانیمادگ آیل به الگوين دلي گذارند و به همیش ميرا به نما

 ع فنون ي سریاجرات ، انعطاف بدن، درک و ي در فعالی سرعت ، دقت عمل ، هماهنگ،تکواندو ات يخصوص

د ي شدیريب پذي در رشته تكواندو و آسفين به حريضربات سهمگل امكان وارد آمدن ين به دليهمچن .د باشیم

ت ين دو رشته از اهميورزشكاران ا كيولوژي، توجه به سن بی ورزشیر رشته هاياسه با سيجودوآاران در مقا

.  داشته باشدی تواند درپیت سه گانه را مي موفقی سنیع از مرز هاي آه خروج  سر، برخوردار استیاديز

ند  عامل  تواین رشته ها، مياز اي مورد نیرهايت مطلوب متغينات و تقويم مناسب و به هنگام تمرين تنظيبنابرا

 ). ٢٢٫٢٣٫٣٠٫٣٤(ت ورزشكاران باشدي موفقی سنیدن به مرزهاي در رسیمهم

  ١٩٧٦ -١٩٤٠ ی سالهای دهد آه در طی نشان میت ورزشي انجام شده در مورد سن مطلوب موفقی هایبررس

سال  ٣/٢٤ج در سن ين نتاي سال در نوسان بوده ، بهتر٣٢ -٢١ن يت بي موفقیآه دامنه  مرز سن نيرغم ا یعل

 ٢١ سال به ٢٥ به وضوح از ١٩٥٥ از سال یت ورزشيرات سن مطلوب موفقيينكه تغيضمن ا. بدست آمده است

 ١/٢٢ و ٦/٢٦ن  يب در سني به ترتین المللي و بیج در سطوح ملين نتايگر بهتري دیاز سو. افتيسال آاهش 

 ). ٢٩(سال بدست آمده است 

 طول مدت ١٩٨٠ -١٩٧٣ ی سال های دهد آه در طیبده نشان م جودوآاران زین برنامه آماده سازيعالوه برا

 به یدن از سطح مهارت ملي رسیاز براي سال،  و مدت زمان مورد ن٧ به طور متوسط یني تمریبرنامه آمادگ

 به منظور پرورش ورزشكاران موفق، توانمند ی مهم و اساسی از پرسش هایكي.  سال بوده است٩/٢ ین الملليب

 توان گفت ین رو مياز ا. است…   متناسب با سن، و ، ورزشكارانیت هايت ها و ظرفيقابل شناخت ،و آارا

ت ين سن موفقيعالوه بر ا.  داردینيت تمري و هدایكيولوژي بیت هاي با ظرفیت رابطه تنگاتنگيزان موفقيم

ن ي تفاوت ب از محققان معتقدندیبرخ.  متفاوت استی ورزشی رشته هایژگي ورزشكاران با توجه به ویورزش

 یح برنامه آمادگيم صحي در آنار تنظین آننده ايي نقش تع، سال٤ تا ٣زان ي به میكيولوژي و بیسن شناسنامه ا

 آه با یانيمرب).  ٢٠٫٢٩( مطلوب داردیج در مرز سنين نتاي آسب بهتری براینيساختار چند ساله تمر

       آنند همواره بایابقات مختلف آماده م مسی و آنها را براشته مختلف سروآار دایورزشكاران رشته ها

ص سن مطلوب ي چون تشخيیپرسش ها. ها را به خود مشغول داشته است نآ مواجه هستند آه يیپرسش ها

دن از سطح ي رسی و حداقل مدت زمان الزم برا،ین ورزشي آسب عناوی برایزي، شروع برنامه ریورزش

       ن پرسش هايپاسخ به ا). ٢٩ (می باشدجمله آن جه از ينتن ي تا آسب بهتریت ورزشي موفقین مرز سنياول

 . نديم نماي ورزشكاران را تنظینيان آمك آند تا برنامه تمري تواند به مربیم

 ١٩ -١٨ یالدي م١٩٤١ را تا قبل از سال ی تماسی در ورزش های ورزشینات تخصصيمحققان سن شروع تمر

با توجه به مطالب فوق . )٢٩(افت ي سال آاهش ٣/١٤ج به ي تدر  سال بعد به٤٠ یسال ذآر آردند آه  در ط

 یني تمری هایزي تواند در برنامه ری می مختلف ورزشی ورزشكاران رشته هایت ورزشي موفقین مرز سنييتع

 .راهگشا باشد
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 ١١٩  رشادمهر ميردا
 

 

 ینيط تمريم مناسب شرايتنظکه  شوند ی محسوب میده ايچي پی ورزشی رشته ها از جملهجودو و تكواندو

 آورند در آنها ی مین رشته روي آه به ای ورزشكاران نوجوان و جوانیك و سن رشديولوژيط بيسب با شرامتنا

 و ی سنی هایژگي ویابي و ارزین پژوهش درصدد بررسين رو اياز ا). ٥٫٧(ت است  يار حائز اهميبس

    نيزشكاران ات وري موفقین مرز سنيي پوش آشوربه منظور تعی جودوآاران و تكواندوآاران ملیعملكرد

ت تكواندوآاران و ي موفقیده است تا مرز سنيق آوشين تحقي محقق در ا،ن مهميبا توجه به ا. رشته ها است

 . و مطالعه قرار دهدی سال گذشته مورد بررس٣٠ پوش آشور را در یجودوآاران مل

 

 قي تحقیروش شناس

وع تحقحاضر ق يتحق ات توصياز ن اربرد-یفيق ر است یآ ته نگ ه و گذش اک ر اساس نت اران و يج آلي ب ه جودوآ

دوآاران مل اریتكوان ه در طول ت وش آ اوي پ ه آسب عن ق ب انيخ ورزش آشور موف ه قهرم ه گان  در سطح ین س

ا در رشته جودو        ه شد  يیاي و آس   یك، مسابقات جهان  ي المپ یهايباز داد آنه دو    ١٩ و تع ر و در رشته تكوان ر   ٢٢ نف  نف

تفاده از          ا  ي ابود انجام گرفته و با اس ن    ،جين نت ر یت ورزش ي ن موفقي آسب اول   ی مرز س  و یت ورزش ي ن موفقي، بهت

ن     ين اساس محقق آوش    يبرا. ل قرار گرفته است   يه و تحل  ي مورد تجز  یت ورزش يحفظ موفق  ا سه مرز س  یده است ت

ه ورزشكار موفق      ی به سنیت ورزش ين منطقه موفق  ياول. ديف نما يب تعر ين ترت يت را بد  يموفق  اطالق شده است آ

ر    ي ن منطقه موفق  يدوم. ك شده است  ي و المپ  ی، جهان يیاين مدال در سطوح آس    ي آسب اول  به ه بهت وان آسب     يت ب ن عن

ه ورزشكار    یت به سنين منطقه موفقيو سرانجام سوم ف شده استيشده در سطوح مذآور تعر      اطالق شده است آ

او یك يتا آن زمان توانسته است با تداوم حضور موفق خود،     ه  ي از عن ا ن سه گان ان يیاي آس ی را در رده ه  و ی، جه

 ).٤(د يك حفظ نمايالمپ

ار و اطالعات موجود و منتشر شده از سو                يق شبكه ا   ين پژوهش از طر   ي ا یداده ها  ت، آم ا  ي فدراس  ینترن  یون ه

دو، و آم ه مليجودو و تكوان وري المپیت ده است ي ای اسالمیك جمه ه  دست آم را). ١(ران ب ل يه و تحلي تجزیب

ا ی و استنباطیفي توصین پژوهش از روش آمار   يآمده در ا  اطالعات بدست     Excel و Statisica ی و نرم افزاره

 .دياستفاده گرد

ت تحت   ي  سه منطقه موفق   یمرز سن ) ANOVA(ك طرفه   يانس  يز وار ي با استفاده از آنال    ،قيت تحق يبا توجه به ماه   

ام آسب اول        (عنوان منطقه اول     زرگ    یت ورزش  ي ن موفق يسن ورزشكار هنگ ، )ین الملل  ي در سطوح ب     یورزش  ب

ه دوم  ر(منطق ام آسب بهت كار هنگ انیت ورزشين موفقيسن ورزش و ) ین المللي در سطوح بی در دوران قهرم

ظ موفق  (منطقه سوم   ام حف وب ورزش  ي سن ورزشكار در هنگ ورد تجز  ) ین الملل ي در سطوح ب  یت مطل ود م ه و ي ب

وآ   يانگي ن ميتالف ب اخین به منظور بررسيعالوه بر ا. ل قرار گرفتيتحل ا ازمون ت ، )TEST TUKEY (ین ه

را ي تعیو ب اط ب ين مي اين متغيزان ارتب گو تحقي پیره ريش تگيق، ض رار    ي پیب همبس تفاده ق ورد اس ون م      رس

 ).٣،٢(گرفته است 
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 مطالعه توصيفی ويژگی های سنی و عملكردی جودوآاران و...

 

١٢٠

 قي تحقیافته هاي

ت به يه موفق در مناطق سه گانیراني پوش ای جودوآاران ملین سنيانگي دهد آه مین پژوهش نشان ميج اينتا

گر ي دیاز سو.  سال در نوسان است٣٢ تا ١٥ از ین مرز سني ا بوده که سال ٥/٢٦، و ٣/٢٢ ، ٣/٢١ب يترت

 یت مليمطالعه وضع. ر استي سال متغ١٣ تا ١٠ از یع و طوالنيف وسيك طيت در ين موفقي ایدامنه پراآندگ

 ٥/٢٢، ٤/٢٠ب يدر مناطق سه گانه فوق به ترت آنها ین سنيانگي است آه م نکتهنين ايپوشان تكواندو آشور مب

 سال در ٩ تا ٧ پوشان تكواندو آشور از یت در ملين موفقي ایاما دامنه پراآندگ.  باشدی سال م٨/٢٢و    

تر برخوردار هستند    جوانین سنيانگي آمتر و میسه با جودوآاران آشور از دامنه سنينوسان بوده و در مقا

 ).١جدول شماره (

     جودوآاران و تكواندوآارانیت ورزشيرات سن و مناطق موفقيين تغي بیب همبستگيزان ضريم یبررس

 در ی داری را بطه معنین المللي آنان  در سطوح بیت ورزشين سن و موفقي است آه بی پوش آشور حاآیمل

٠٥/٠  P<اران آشور موفق ش سن، جودوآاران و تكواندوآي رسد با افزاین رو به نظر مياز ا.     وجود دارد

 . خود شده اند یت ورزشيت موقعيت و تثبيبه حفظ موفق

 ران در سطوحي ایم مليت جودوآاران و تكواندوآاران عضو تي مناطق موفقیمرز سن . ١جدول شماره 

  به سالین المللي ب

 یدامنه پراآندگ

 )سال(

 حداآثر

 سال

 حداقل

 سال

 نيانگيم

 سال

ت دررشته يمنطقه موفق تعداد

 یورزش

 فيرد

ت بزرگ يين موفقياول ١٩ ٣/٢١ ١٥ ٢٨ ١٣

  در رشته جودویورزش

١- 

 یت  ورزشيين موفقيبهتر ١٩ ٣/٢٢ ١٧ ٢٩ ١٢

 در رشته جودو

٢- 

 جين نتايحفظ بهتر ١٩ ٥/٢٦ ٢٢ ٣٢ ١٠

 در رشته جودو

٣- 

ت بزرگ يين موفقياول ٢٢ ٤/٢٠ ١٧ ٢٦ ٩

  در رشته تكواندویورزش

٤- 

 یت  ورزشييموفقن يبهتر ٢٢ ٥/٢٢ ١٨ ٢٧ ٩

 در رشته تكواندو

٥- 

 جين نتايحفظ بهتر ٢٢ ٢/٢٨ ٢٣ ٣٠ ٧

 در رشته تكواندو

٦- 
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 ١٢١  رشادمهر ميردا
 

 

در مورد    >P  ٠٥/٠  در سطح یانس و آزمون توآيز واريل اطالعات بدست آمده با استفاده از آناليه و تحليتجز

 ی پوش آشور حاآیندو آاران ملن جودوآاران و تكواي در بیت ورزشي مناطق سه گانه موفقین مرز سنيانگيم

ر ين سايب، ليکن  شودی مشاهده نمی داریت تفاوت معني منطقه اول و دوم موفقین هايانگين ميبکه  است از آن

 وجود ی داریت، و منطقه دوم و سوم آنها تفاوت معني  منطقه اول و سوم موفقیعنيت دو گروه  يمناطق موفق

 . دارد

ن منطقه اول و دوم، و منطقه دوم و سوم ي دهد آه در رشته تكواندو بیق نشان مين تحقيج اي نتا،نيعالوه بر ا

        مشاهده ی داریت منطقه اول و سوم رابطه معنين موفقيب، ليکن  وجود دارد ی  داریت رابطه معنيموفق

 .دگرد ینم

ك نظم ي به منطقه بعد از ك منطقهي از ین رشته ورزشي در ایرانيرات سن ورزشكاران ايي رسد تغیلذا به نظر م

ب يج محاسبه ضري نتا، ليکنك حالت برخوردار استي به استثناء ی نسبتا خوبی و منطقی آماریداريو پا

    نه نشانين زمي را در ای داریت سه گانه جودوآاران آشور رابطه معنين مناطق موفقيرسون بي پیهمبستگ

 ).  ٢جدول شماره ( دهد ینم
 

راني ایم مليت جودوآاران و تكواندوآاران عضو تين مناطق موفقي بیهمبستگب يزان ضريم. ٢جدول   

P T r Std.Dv در رشته یب همبستگيضر 

  در مناطق سه گانهیورزش

١٠٧٣٥٥/٠  ٦٩/١  ٣٨/٠ ٣٣/٤اول    منطقه اول و دوم جودو 

٣١٨٨٧٨/٠  ٠٢/١-  ٢٤/٠ ٠٩/٣دوم   منطقه اول و سوم جودو 

٥٢٠٤٦٧/٠  ٦٥/٠  ١٥/٠ ١١/٢سوم  قه دوم و سوم جودومنط   

٠٠٠١٠٧/٠*  ٨٠/٤  ٧٣/٠ ٦٦/٢اول    منطقه اول و دوم تكواندو 

١٦٦٠٧٦/٠  ٤٣/١  ٣٠/٠ ٩٨/٢دوم    منطقه اول و سوم تكواندو 

٠٤٣٤٨٥/٠*  ١٥/٢  ٤٣/٠ ٢٣/٢سوم    منطقه دوم و سوم تكواندو 

اران و تكواندو آاران  جودوآیت ورزشي مناطق موفقیرات مرزسنييق در مورد دامنه تغين تحقيج ايسه نتايمقا

 یاديت مشابه تفاوت زيرات دردو گروه در وضعيين  تغي دامنه این الگوي از آن است آه بی پوش آشور حاآیمل

 ).٢ و ١شكل ( سال در نوسان است٢ تا ١ از ین دو رشته ورزشيرات بيين تغي آه ای شود، به نحویمشاهده نم
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 مطالعه توصيفی ويژگی های سنی و عملكردی جودوآاران و...

 

١٢٢

28

15

29

17

22

32

�j

�j

�j

�j

�j

�j

1���٪٪٪٪٪٪ CVJeBVCCC2��٪٪٪٪٪٪ VJeBVCCCC3���CVJ

��
��[

=q
C

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ین المللي و بی،جهانيیاي در مسابقات آسیرانيت جودوآارن ايطق موفق منایدامنه مرز سن. ١شكل  

 

    ت جودوآاران و تكواندو آاراني موفقی مرز سنی دهد آه دامنه پراآندگیق نشان مين تحقيج حاصل از اينتا

سه آن با ين ورزشكاران آن رشته قابل مالحظه است و مقاي ب، در رشته مربوطهی پوش آشور در سطوح ملیمل

 ، ليکن ن دو گروه استين اي تفاوت بیاي گویك و جهاني  ورزشكاران سطوح المپی مرز سنیج دامنه پراآندگينتا

      ان آنها در سطوحين دو رشته مانند همتايت ورزشكاران آشور ما در اي موفقین تفاوت مرز سنيرغم ا یعل

 ).٣و ٢٫١شكل( آند ی میروي پی از قاعده و روند مشابهین الملليب

 

 

 

 

 

  

 

 

 ین المللي و بی، جهانيیاي در مسابقات اسیرانيت تكواندوآاران اي مناطق موفقیرات مرز سنييدامنه تغ. ٢شكل 
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 ١٢٣  رشادمهر ميردا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پوش آشوریت جودوآاران و تكواندوآاران ملي مناطق موفقین مرز سنيانگيم. ٣شكل

 

 پوش آشور در ی پوش ملیاندو آاران مل جودوآاران و تكویت ورزشي آسب موفقیرات سنيي روند تغیبررس

ر قابل يي تغ٦٠ن سن در جودوآاران در دهه يل گوناگون اي دهد آه بنا به دالی سال گذشته نشان م٣٠ یط

ت در دهه ي سال در منطقه اول موفق٥/٢٦ج از ي به تدر٧٠ن روند در دهه ي ا،ليکن دهدی را نشان نمیمالحظه ا

رات در يين تغيافته است، اگر چه ايش يت افزايب در منطقه دوم و سوم موفقي سال  به ترت٤/٢٧  و٨/٢٦ به ٦٠

 ٨٠ در دهه ، ليکن برخوردار استیك نظم بهتر  ومناسب تري از ی ول،ستي از مناطق چندان قابل توجه نیبرخ

 یر مرزسنييگر آاهش قابل مالحظه در تغ  نشانکهت بروز آرده است ي در مناطق سه گانه موفقیر جدييتغ

 ٥/١٩ن سال ها از يت در همي موفقیز آاهش مرز سنيسه با دو دهه گذشته  و ني  در مقایت ورزشيمناطق موفق

ت مشابه يسه با وضعيت در مقاي سال در منطقه سوم موفق٤/٢٢ت  و يسال در منطقه دوم موفق٤/٢١سال به 

 سال ٣٠گر در طول يكديت با يفقسه مناطق سه گانه موين روند در مقايا. است، آه به نوبه خود ارزشمند است

 .) ٣٫٤٫٥شكل (ز صادق است يگذشته ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 تي پوش در سه منطقه موفقیر سن جودوآاران ملييروند تغ. ٤شكل 
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١٢٤

 

 

 

 

 

 

 

 ت ي پوش در سه منطقه موفقیر سن تكواندوآاران ملييروند تغ. ٥شكل 

 

 یريجه گيبحث و نت

 از آن ی حاآ٦٠ پوش آشور در دهه یت تكواندوآاران ملي موفقیزسنج مرين پژوهش در مورد نتاي اینييل تبيتحل

 سال ٣٠و ٢٢،٢٥ب برابر با ي به ترتین دوره زماني در ایت ورزشي اول، دوم و سوم موفقیاست آه مرز سن

 در ١/٢٨ و ٧/٢٣ سال در منطقه اول و ٥/١٩ آه به یافته به نحوي آاهش ٧٠ن روند در دهه يا. بوده  است

 ادامه ٨٠رات مذآور  آماآان در دهه يين تغيعالوه برا.  استیده است، آه روند مطلوبيو سوم رسمناطق دوم 

ار قابل ي باشد، آه بسی سال م٥/٢٥ و٥/٢١ ،١٨ب برابر با يداشته و در مناطق سه گانه مورد نظر به ترت

دو در سه دهه گذشته  جودو و تكوانی ورزشی در رشته هایجي تدريیگرا گر جوانيبه عبارت د.  مالحظه است

 ).٣جدول شماره ( خورد یبه چشم م

  ی  سه گانه ورزشیت هاي مطلوب تر موفقیداري از پای پوش حاآیج جودوآاران و تكواندوآاران مليسه نتايمقا

  مشاهده ٨٠ت جودوآاران آشور در دهه ي موفقی در مرز سنیرات مطلوبييهرچند تغ. تكواندوآاران آشور است

گر مرز ي دیاز سو.  ردي الزم صورت گی هاینيش بيد پيت ها باين موفقي حفظ و تداوم ای براکني شود، ولیم

 ).١١٫٥٫٦( باشدی سال م٢٦ – ٢٢  ین المللين رشته ها در سطوح بيت اي اوج موفقیسن

  سال گذشته  در جودوآاران و تكواندوآاران٣٠ در یت ورزشي مناطق موفقین مرز سنيانگيم. ٣جدول 

  پوش آشوری مل

یرشته ورزش  ٨٠دهه  ٧٠دهه  ٦٠دهه  تيمنطقه موفق 

٥/٢٦ ٢٧ منطقه اول  ٥/١٩  

٨/٢٦ ٢٧ منطقه دوم  ٤/٢١  

 جودو

٤/٢٧ ٢٧ منطقه سوم  ٤/٢٢  

 ١٨ ٥/١٩ ٢٢ منطقه اول

 ٥/٢١ ٧/٢٣ ٢٥ منطقه دوم

 تكواندو

 ٥/٢٥ ١/٢٨ ٣٠ منطقه سوم
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 ١٢٥  رشادمهر ميردا
 

 

ن در بطن چپ ي از تمریك ناشيرات قابل مالحظه مورفولوژييهده تغ آنند با توجه به عدم مشایشنهاد ميمحققان پ

د ساختار چند ساله ي سال ، با٣٠ -١٩ و ١٨ -١٥ن ي دار آن در سنی و بهبود معنی سالگ١٤ -١٠ن ي سنیدر ط

 ورزشكاران رشته جودو و تكواندو  نسبت به یت رشدي وحساسیج ورزشي  نتایرات سنيين را متناسب با تغيتمر

نات تكواندو توان و ي شود تمریآه گفته م نيرغم ا یعلن يهمچن). ٢١٫٢٩،١٩(م نمودير تنظي درگینرژمنبع ا

ل ين دليبه هم ،)١٧٫١٨( نداردیري نوجوانان پسر تاثی اما بر توان هوازهدا دی را توسعه می هوازیت  بيظرف

ن رشته ها آه سن آنها را يا كاران  ورزشیت ورزشيرخ ازموفق ميك ني، ارائه یني برنامه تمريی آارایابيدر ارز

، یني تمریستم انرژي سیب شناخت اجزاين ترتيبد. رديان قرار گيد مورد توجه مربي آند بایز مشخص مين

ازمند دقت و مراقبت ي ن،یني تمریر محرك هاي تاثی، و چگونگی انرژیستم هاين با سي تمری سازگاریچگونگ

 ).٥٫١٨٫٢٤٫٣٢( است یژه ايو

 است در ی، و منفیعيرنده اثرات مثبت، طبي  آه در برگین سه نوع دسته بندي تمریشناساصول و روش 

 يی توانایك فورين تحريعالوه برا ).٢٥( قابل توجه استین دو رشته ورزشي در اینيق اثرات تمريخصوص تلف

 یع و آامليافت سريد بازي از هر مسابقه باپسجودوآاران و تكواندوآاران  در مرحله شرآت در مسابقه مهم، آه 

ش يافزا. بيشتری است دقت نيازمند مسابقه برسد، ٨ تا ٧ك روز به ي آه ممكن است در ی آغاز مبارزه بعدیبرا

 ینات حجمي پس از انجام تمریني تمری ورزشكاران با استفاده از روش های سازگاريی مدت سطح توانایطوالن

 دهد ی رود نشان میآار مه  شرآت در مسابقه جودوآاران ب قبل ازی برنامه آمادگید آه در طيو اضافه بار شد

     ن امريا). ٢٥٫٢٦٫٢٧(ابدي یش سن ورزشكاران آاهش مي با افزای واآنش حرآتیآه مرحله پنهان طوالن

گر ي دیاز سو.  هستندیشتري با سرعت بی واآنش حرآتین است آه ورزشكاران آماده و بالغ دارايگر ا نشان

ن يهمچن.  گرددی مختلف می سنیها ش زمان پنهان واآنش ورزشكاران در گروهي افزا موجبی جسمانیخستگ

  ريي تغیر سني سی آلیژگيش سن و مهارت ورزشكاران و وي با افزا،ی مرحله فاز پنهان طوالنیواآنش حرآت

 یرات جدييز دستخوش تغي ورزشكاران نیت ورزشي  موفقی است آه  مرز سنیهين صورت بديدر ا.  آندیم

 ) .٢٦٫٣٣(خواهد شد 

 سال بوده است ٤ پوش آشور آمتر از ی دهد آه مدت حضور موفق اآثر جودوآاران ملیق نشان مين تحقيج اينتا

 رسد با توجه ی سال شدند  آه به نظر م٨ -٤ش از ي بیت خود براي از آنان موفق به حفظ موفقیو تنها تعداد اندآ

 ). ٦شكل (از به مطالعه جداگانه دارد ين آنها  نياوت ب متفی سازگاريیحات فوق، سطح توانايبه توض

ن نظر را ين رشد را پشت سر گذاشته اند ايب به اتفاق آنها سني پوش ما آه قریج ورزشكاران  مليسه نتاي مقا

ش سن ين رو با افزايو از اافته يش ي افزای آنها با رشد سنی هوازی و بیره آارآرد هوازي آند آه ذخیت ميتقو

 .  مختلف قابل تعمق استیاين نكته از زوايا.  برخوردار بوده اندیت مطلوبين از شانس موفقآماآا
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١٢٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سال گذشته٣٠ در یراني پوش این طول مدت حضور موفق جودوآاران مليانگيم. ٦شكل 

 

 در یلمللن اي به سطوح بی مختلف ورزشی سال گذشته در رشته ها٣٠ ی آه در طیمحدود بودن تعداد افراد

    آه يیند بوده اند لزوم اتخاذ راهكار هاين فرايدا آرده و قادر به تداوم اي جودو و تكواندو راه پیرشته ها

 . رسدی به نظر مید ضروري ورزش  جودو و تكواندو آشور فراهم نمای را برای غنیپشتوانه ا

ن يق اين دقيي تعی دارد، برابسياریت ي اهم،یت جسمانيفي مناسب آیان مرحله زمانياز آنجا آه سن شروع و پا

 سن یبا بررس.  ورزشكاران جوان توجه داشتیكيولوژي و پیپ بدني رشد تید به شاخص هاي ها بايیتوانا

ان مراحل رشد ي شروع و پاینيش بي مشخص است، امكان پی از رشد بدن در مراحل زمانیك آه حاآيولوژيب

 ی دستگاه عضالنی سازگاری عضله آه شاخص اصليی تواناینرات سيي تغیابيبا ارز.  شودی فراهم میسن

 یژگيز ويو ن) ايا پويستا ي، ایا موضعي یعموم(ت آن يفي آیزان اضافه بار، بلكه چگونگياست، نه تنها م

 ). ٨٫٩(رديد مورد توجه قرار گيبا) نهيشينه، و بيشير بياد، متوسط، زيشدت ز( آن یكيانرژ

 يین تواناي بی داری دهد آه اختالف معنیانان جودوآار و تكواندو آار نشان مسه عملكرد نوجوانان و جويمقا

ن يكسان در اي ی سازگاریرغم وجود الگوها ین عليبنابرا. ش سن وجود داردينه و متوسط آنان  با افزايشي بیها

 یكي و متابولیكيولوژيزي فیت هايش از حد از ظرفير استفاده بي تحت تاث،ت در آناني موفقیوزشكاران ، مرز سن

رات دوران يي ، تغی هوازیسم بي متابولیل  برترين رو به دلياز هم. ار محدود و نا متوازن باشدي تواند بسیم

 ی توانند در رقابت های می سالگ١٧ تنها از  آنان در رشته جودو،یت ساختار عضالنيفي آیبلوغ و تفاوت ها

 ورزشكاران  يی دهد آه تفاوت توانای محققان نشان ممطالعات). ١٢٫١٤٫١٥٫٢٨(د شرآت آنند ين و شديسنگ

 یت ساختار عضالنيفي آیرات دوران بلوغ و تفاوت هايي از تغی سال از افراد بزرگسال احتماال ناش١٦-١٥سن 

ميانگين تعداد سال هاي حفظ موفقيت جودوآاران ملي پوش ايراني
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 ١٢٧  رشادمهر ميردا
 

 

 از حفظ ی پوش آشور حاآیق در خصوص مدت حضور موفق تكواندوآاران ملين تحقيج اينتا). ٢٨(است

 ).٧شكل ( سال است١٠ -٥ن يرشته بن يت اآثر ورزشكاران ايموفق

 

 

 

 

 

 

 

 

  سال گذشته٣٠ در یراني پوش این طول مدت حضور موفق جودوآاران مليانگيم. ٧شكل 

 

ن متفاوت ييك جودوآاران زبده در اوزان باال و پايولوژيزيرخ ف مي از آن است آه نی از مطالعات حاآیبرخ

گر  تعامل  انيك اوزان  و بي هر یژگيت با توجه به وي موفقنيي گردد عوامل تعیشنهاد مين جهت پيبه هم.  است

گراگر ي دیاز سو). ١٠(تعيين گرددك و عملكرد جودوآار يولوژيزيت فين وزن مربوطه و حداآثر ظرفيب

 ی، سطح آمادگی هوازی در مقابل بی مختلف مانند هوازیني تمریه، روش هاي ، بلوغ، جنس، تغذیمالحظات سن

 یمنيستم اي برسيیرد، ممكن است اثرات سوي مورد توجه قرار نگیني روش تمریزيرنامه ره در بي اولیجسمان

 ). ٣٠(گذارد  ورزشكاران

ازمند ين نآ باال در یج ورزشي به نتایابي  هستند آه دستيی جودو و تكواندو از جمله رشته ها که استواضح

ج ي به نتایابي  دهد آه دستیم شده نشان م انجای هایبررس.  ورزشكار استیق مناسب ابعاد مختلف آمادگيتلف

 در ی استقامت اختصاصيی و توانای فنیار ماهر بر اساس مهارت هاي در جودوآاران وتكواندوآاران بسیورزش

. ك استيد الآتيزان اسيك با تحمل مي آنها در رابطه نزدیش استقامت اختصاصين افزايبنابرا.  داردیمسابقه بستگ

رات با شدت يي به حداآثر تغیابي  موجب دستی هوازیز بيكوليزان گليش ميه شده افزابر اساس اطالعات ارائ

زان استقامت ين آننده مييم تعين امر به طور مستقيا. دگرد یدوز بدن ميرات اسييزان تغياد از جمله حداآثر ميز

       نشان راران جودوآای هنگام استقامت اختصاص،یكيوانرژيت نقش بي اهم،یر سني سیبررس.  استیاختصاص

 است هر یهيبد. ابدي یش مي افزا نيزی هوازیز بيكوليت گليش سن و مهارت جودوآاران اهمي دهد آه با افزایم

ت ي و حفظ موفقی عملكردی هايی توانای ورزشكار باالتر باشد، تداوم روند رشد شاخص هایرين پذيچه تمر

 ). ١٩٫٣١(شتر قابل مالحظه  استيورزشكار ب

ميانگين تعداد سال هاي حفظ موفقيت تكواندوآاران ملي پوش ايراني
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١٢٨

 تسلط و آسب مهارت ی شوند آه برای محسوب میده ايچي پی ورزشیدو و تكواندو از جمله رشته ها، جویآشت

 مدت ی و براهدج زود هنگام شين شروع زود هنگام موجب نتايبنابرا. استاز ي سال زمان ن١٢ -٦ به آندر 

ن مرز يانگي دهد میان مه نشي روسیم ملي جودوآاران تیج ورزشي نتایبررس.  ماندی نمیدار باقي پا نيزیطوالن

. افته استي آاهش ٩٠ در دهه ٢/٢٤ به ٣/٢٨ سال گذشته از ٣٠ ین آشور در طيت ورزشكاران اي موفقیسن

ن يا. د قرار داده استييت ورزشكاران زبده و سن آنها را مورد تاين موفقي دار بی رابطه معنین بررسيج اينتا

ت ورزشكار قائل شد ي موفقی برای توان مرز سنی هم نمی سالگ٥٠ آه معتقدند در يیكاينظر با نظر محققان آمر

 ).٢٩( آرد، در تناقض استی  را نفی سالگ٢٨-٢٦ج در يده آسب حداآثر نتايده است آه عقيو زمان آن فرا رس

گر ي دیاز سو). ١٣( در نوسان استیعي عضله در دامنه وسيی حداآثر توانای دهد مرز سنی ها نشان میبررس

 توان یر ميين دو متغي ایت ورزشكاران را بر مبنايك، موفقيولوژي و سن بیميه سن تقوي بر پایقاتيقبا انجام تح

 و در صورت امكان یطير عوامل محين، و سايط تمري شراین حال بررسيدر ع. ق تر قرار دادي دقیمورد بررس

.  تفاوت گذشتید از آنار آن بي است آه نبايیز  نكته قابل اعتنايت ورزشكاران ني سن و موفقیر آن بر رويتاث

 سال حفظ ٣ -١ش از ي توان بی را نمی حداآثر آمادگ،ل مختلفي بنا به دالی ورزشی از رشته هایاگرچه در برخ

ك رآورد منحصر به فرد قابل توجه و ي سال به عنوان ٨ -٥ ی تداوم حضور در سطوح باال طليکننمود،

ن يي در آن تعی جودو و تكواندو آه عوامل مختلفی ورزشیه هان در رشتيعالوه برا). ١٨( است ی جدیابيارز

 ورزشكار را ی سطح سازگاریاديان زي توانند در طول سالیك مي هر می باشند،ت ورزشكار يجه موفقيآننده نت

 ی ورزشكارانی و ملموس ناآامیني عین اساس بررسيبرا). ٢٩( حفظ آنند ی حضور موفق در سطوح عالیبرا

 ی ورزشیت از صحنه رقابت هايت به طور آوتاه مدت توانستند ظاهر شوند و در نهاينطقه موفقك ميآه فقط در 

ت يريستم مدين رو سياز ا. ز قابل تعمق استيت ظاهر شدند، نيك منطقه موفقيك باره در ينكه به يا ايآنار رفتند و 

 از یتا پشتوانه ا. ردي قرار گی جدینيد مورد بازبي جودوآاران و تكواندوآاران باینات ورزشياطالعات تمر

 .دين دو رشته فراهم نماي ای را برایر ورزشيذخا

 منابع

 .راني ای اسالمی  جمهوریون جودويو فدراسي  آرش-١

 .راني ای اسالمی  جمهوریون تكواندويو فدراسي آرش-٢

 ین سپاسيحس (یدنت بي آن در تربی و آاربردهای آماریروشها). ١٣٧١(آلن استول . ی ا مورهاس، جی چانس-٣ 

 .انتشارات رشد: تهران). مترجم

انتشارات : تهران).  دالور مترجمیعل (یت بدني و تربیتيآمار در علوم ترب).١٣٧٥ (یديشل هاليس آوهن و مي لوئ-٤ 

 .يیدانشگاه عالمه طباطبا

 .گاه مازندرانانتشارات دانش: بابلسر. ن در ورزش جواناني تمریاصول و روشها). ١٣٨٠(ردار، شادمهري م-٥ 
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پژوهشكده : انتشارات: تهران). مترجمیم، هاجر دشتيخسو ابراه(ن ي تمریاصول و روش شناس). ١٣٨٠(تئودور بومپا-٦
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