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 حركتي و ـ جسماني، ي آنتروپومتريكها ارتباط بين برخي ويژگي
   در مسابقات بدمينتون موفّقيتشناختي با ميزان  روان

  ي كشورها دانشگاهدختران 
   1پور اسماعيل افضلمحمددكتر 

   2 علي ثقه االسالمي
  3پور محبوبه افضل

  4 عصمت رشيدي
  چكيده 

هـاي    كننـده در بـازي      شـركت   دختـران نخبـة    شناختي   حركتي و روان   ـ جسماني،  ي آنتروپومتريك ها   توصيف ويژگي  ،هدف تحقيق 
 بـازيكن بـا     60تعـداد   .  در مسابقات اسـت    موفّقيت با ميزان    ها  ويژگين  اي   و تعيين رابطه  ) 1384سال  ( ي كشور ها  دانشگاهبدمينتون  

. كنندگان استفاده شـد    معتبر براي ارزيابي شركت     استاندارد و  يها  روشاز  .  در تحقيق شركت كردند    21/ 90± 3/ 55ي  ميانگين سنّ 
بـرداري   ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گـام بـه گـام بهـره             ،   آمار توصيفي  يها  روشاز  ،  براي تجزيه و تحليل نتايج    

ـ  )=r ـ 0/ 33 و   >P 0/ 04( دار  معني رنده شدن در مسابقات رابطه منفي و      نتايج نشان داد كه بين چابكي و زمان ب        . گرديد ا بـين   ؛ ام
 و تمركـز  )=r 0/ 39 و >P 0/ 02( ؛ و بين اعتماد به نفـس )=r 0/ 28 و  >P 0/ 03( ي برنده شده  ها  ركورد پرش ارتفاع با تعداد گيم     

)05 /0 P≤   0/ 33 وr=(     آزمون .  آمد به دست  دار  معنيرابطه مثبت و    ،  ته در مسابقات   آورده و از دست رف     به دست  با تفاضل امتيازات
ـ  رابطة،   در مسابقات  موفّقيت كرد كه اعتماد به نفس و طول دو دست با ميزان             مشخّصرگرسيون گام به گام نيز        يدار  معنـي ي   خطّ

)02 /0 P<( ي، ناي بر اساس. دارندهي پاها و تمركز هواز توان بي، يي از قبيل چابكيها شاخص بهد باي مي انمربازه اند ه بيشتر؛ و بتوج
  .  آنان در مسابقات افزايش يابدموفّقيت ويژه بنمايند تا ضريب توجهطول دو دست و اعتماد به نفس ورزشكاران 

  
  . ورزش دانشجويان، بدمينتون، بيني اجراي ورزشكاران پيش: ي كليديها هاژو
  
  
  
  

 
   دانشگاه بيرجنددانشيار.1
  عضو هيات علمي دانشگاه بيرجند. 2
 كارشناس ارشد تربيت بدني. 3
  كارشناس ارشد تربيت بدني. 5
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   مقدمه

 و ها استفاده از ورزشكاراني است كه توانائي، ي مختلف ورزشيها شته در رموفّقيتيكي از عوامل مهم 
ي علمي نشان ها يافته. ي الزم براي به نمايش گذاشتن بهترين عملكرد ممكن را داشته باشندها ويژگي

شناختي براي  حركتي و روان، تركيب بدني، ي آنتروپومتريكها ويژگي دهد كه عوامل مختلفي مانند مي
ان ورزشي مربيبراي ، از اين رو. )16، 14، 8، 6، 2( ي ورزشي مورد نياز هستندها يك از رشته هر در موفّقيت

اي بين  چه رابطه، يي تأثيرگذارتر هستندها چه شاخص،  هر رشته ورزشيموفّقيتبسيار مهم است كه بدانند در 
  از روي اينتوان ميد و چگونه ي مورد نظر وجود دارها  ورزشي و برخورداري از شكل ايده آل شاخصموفّقيت
 هاي ايي شاخصشناس به طور كلي چهار روش براي. )18، 7(  كردبيني پيش ورزشكاران را موفّقيت، ها شاخص
بازيكناني كه به سطوح (  بازيكنان نخبهيها ويژگيمقايسه :  در ورزش وجود دارد كه عبارتند ازموفّقيت

فيزيولوژيك و رواني با ،  آنتروپومتريكيها ويژگي بين ةين رابط تعي،و مبتدي) رسند ميعملكردي باالتري 
 و نهايتاً مطالعات ، عملكرد ورزشكارانبيني پيش رگرسيون براي ة معادلة محاسب،عملكرد ورزشكاران

  . اي و مراجعه به منابع موجود كتابخانه
 رواني فيزيولوژيك و، ي اخير تحقيقات چندي در مورد توصيف نيمرخ جسمانيها سالطي 

ن رشته ورزشي به اجرا درآمده اي  درموفّقيت الزم براي هاي بازيكنان بدمينتون و شناخت عوامل و ويژگي
،  بدمينتون از نظر سنملّيچنين گزارش كرد كه بازيكنان زن عضو تيم ) 1379( صبور، در همين راستا. است

داري باالتر از همتاهاي آموزشگاهي  ر معنيعرض و محيط زانو به طو، قد،  در رشته بدمينتونيتفعالسابقه 
طول دو ، طول اندام فوقاني، وزن، قد، نشان داد كه بين سابقه ورزشي) 1379( اسكندرزاده. )8( خود هستند

ي وجود دار معنيتفاوت ، دست كشيده و توان هوازي بازيكنان زن سطح كشوري با بازيكنان تيم استان گيالن
 جهاني نشان ةران و بازيكنان نخباي  بدمينتونملّينيز با مقايسه بازيكنان مرد تيم ) 1384( جالليان. )2( دارد

به سطح بازيكنان جهاني ، فيزيولوژيك  آنتروپومتريك ويها ويژگيراني از نظر اغلب اي داد كه بازيكنان
 ملّيازيكنان تيم  ران دانشجويان دختر رشته بدمينتون در تركيه با بةهمچنين ميزان چربي ناحي. )6( رسند مين

 آن است كه براي رسيدن به ها ن يافتهاي معني. )20( ها گزارش شد مطابقت نداشت و دو برابر كمتر از آن
 فوق به هاي ن كه گزارشاي رغم علي. ي الزم و ضرروي هستنديها ويژگيچنين ، سطوح عملكردي باالتر

ولي در همين ، كنند مييولوژيك داللت  آنتروپومتريك و فيزهاي برتري بازيكنان نخبه در اغلب شاخص
مثالً گزارش شده كه طول ران . ي به تاييد نرسيده استهاي تفاوت چنين،  مشابه ديگرهاي  و گزارشها گزارش

عرض مچ دست و ، يا بين محيط بازو و ساعد، )8(  بيشتر استملّيبازيكنان آموزشگاهي از بازيكنان تيم 
و ) 2(  نيامدبه دستداري   با بازيكنان تيم استان گيالن تفاوت معنيدرصد چربي بازيكنان زن سطح كشوري

 باالتر دار معنيران از بازيكنان سطح جهاني به طور اي ن كه استقامت عضالني باالتنه بازيكنان بدمينتوناي يا
ات مشخّص بررسي رابطه بين، ن نتايج منتاقضاي يي بهگو پاسخ براي. )6( اند هبود و نيمرخ رواني بهتري داشت

  . فردي با عملكرد ورزشكاران ضروري به نظر رسيد
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 آنتروپومتريك و فيزيولوژيك با عملكرد ورزشكاران و يها ويژگيدر خصوص بررسي رابطه بين 
محيط ساق پا و عرض زانو از ، گزارش كرد كه اگرچه محيط ساعد) 1384( فرخي، ها در ورزش  آنموفّقيت

استقامت ، ولي محيط ساق پا، آميز در بدمينتون هستند موفّقيتط با عملكرد  عوامل پيكرسنجي مرتبترين مهم
 در رشته بدمينتون رابطه موفّقيتتوانند با  مي ي هستند كههاي  شاخصترين  تنفسي و تمركز از مهمـقلبي 

 شد كه صمشخّآفريقاي جنوبي )  سال18 تا 14(  جوانانملّيدر بررسي بازيكنان نخبه تيم . )10( داشته باشند
توان پاها ، ها بايد توان هوازي  استاندارد است و آنهاي ن بازيكنان كمتر از نورماي  آمادگي جسمانيهاي مؤلّفه

سبك ، گزارش شده است كه بازيكنان بدمينتون كوتاه تر، به عالوه. )21( پذيري خود را توسعه دهند و انعطاف
 اليبال و فوتبال در يوگسالوي هستند و تيپ بدني تركيبيتر و داراي چربي زيرپوستي بيشتري از بازيكنان و

 6( ها  بازيكن مرد رشته بدمينتون مالزي نشان داد كه اغلب آن7بررسي . )24( دارند)  اندومورفـ مزوـاكتو(
. )28( و يك نفر وزن بدني كمتر از حد نرمال دارد) 22 ± 1/ 8(  نرمالBMI( )شاخص توده بدني داراي) نفر

، تمركز، اعتماد به نفس، يي همانند آرامش روانيها ويژگي گزارش شده است كه، ب فوقها يافتهعالوه بر 
به همين . )10( ندشو مي به محيط خارجي و تصويرپردازي ذهني باعث عملكرد مطلوب ورزشكاران توجهعدم 

دليل متخصت نيز براي شناختي ي روانها تصين معتقدند وجود قابلير بسيار ضروري است يك ورزشكاموفّقي 
)19( .  

 هاي  در ورزش و پيداكردن شاخصموفّقيت الزم براي هاي  و پتانسيلها  به تواناييتوجه اهميت
، 5، 2( يمتعدد ورزشي نيز مطالعات هاي پيش گويي كننده عملكرد ورزشي به حدي است كه در ساير رشته

ي ها  واليبال شاخصة شده است كه در رشتشخّصمبه عنوان نمونه . به اجرا درآمده است) 12، 11، 9، 6
؛ )9( ي آمادگي جسماني و ساختاريها  شاخصها دوهاي با مانع و پرتاب، ؛ در دوهاي سرعت)1( شناختي روان

 هاي  شاخصها ؛ در پرش)9(  فيزيولوژيك و آمادگي جسمانيهاي در دوهاي نيمه استقامت و استقامت شاخص
توان ، ؛ در كشتي قدرت عضالني)3( بال بزرگي كف دست و بلندي قد؛ در هند)9( ساختاري و مهارتي

  .  ورزشكاران دارندموفّقيت؛ سهم زيادي در )12(  و شكمي و چابكياي هاستقامت كمربند شان، انفجاري
ي ورزشي پرطرفدار و مطرح در ايران به شمار مي رود و در سطح ها  از رشتهرشتة بدمينتون

ن رشته ورزشي و اي  ه بتوجهر نيز جاي خود را باز كرده است؛ به همين دليل ي كشوها دانشگاهمدارس و 
 موجب گسترش بيش از پيش آن در سطح كشور و به خصوص در مدارس و تواند مي براي آن ريزي برنامه

 بازيكنان سطوح مختلف با هم هاي در صورتي كه اكثر تحقيقات به مقايسه توانايي. مراكز آموزش عالي گردد
 آنان هاي يا به رابطه بين توانايي،  و به ندرت سعي شده است بازيكنان برتر دانشگاهي بررسي شونداند هداختپر

در تحقيق حاضر سعي شده .  شده استتوجهكمتر ، بيني پيش هاي ايي شاخصشناس  با عملكرد ورزشكاران و
ي دانشجويان دختر نخبه  حركتي و روان شناخنـجسماني ،  آنتروپومتريكهاي است ضمن توصيف شاخص

 در مسابقات مورد بررسي قرار موفّقيت شده با ميزان گيري ي اندازهها رابطه بين شاخص، رشته بدمينتون
ن اي از.  در بدمينتون فراهم شودموفّقيتي ها  شاخصبيني پيشامكان ، گرفته و با محاسبه معادالت رگرسيون

 خصوصيات در مسابقات بدمينتون با موفّقيتا بين اي هت است كتحقيق حاضر در پي يافتن پاسخ اين سواال، رو
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از روي كدام ،  رابطه وجود دارد؟ در صورت مثبت بودنشناختي  حركتي و روانـ جسماني، آنتروپومتريك
   كرد؟ بيني پيش در اين رشته را بهتر موفّقيتتوان  ها ميمتغير

  
   ي پژوهششناس روش

كننده در   نفر از دختران دانشجوي شركت80ن ي است و از بيــمبستگ هـتحقيق حاضر از نوع توصيفي 
كننده در  تمام افراد شركت، )1384بهمن ماه ،  دانشگاه16( ي كشورها دانشگاهمسابقات قهرماني بدمينتون 

ات آنتروپومتريك مشخّص. به عنوان نمونه آماري برگزيده شدند،  نفر بودند60مسابقات انفرادي كه در مجموع 
 با ها محيط ساعد و اندازه كف دست، درصد چربي، طول پايين تنه، عرض شانه، ها طول دست، وزن، امل قدش

توان ، توان هوازي با آزمون پله كويين.  شدندگيري ترازو و متر نواري اندازه، استفاده از وسايلي همانند كاليپر
قدرت پنجه ، 2انه با آزمون شناي سوئدياستقامت عضالني كمربند ش، 1بي هوازي پاها با آزمون پرش عمودي

 متر و انعطاف پذيري با آزمون رساندن نوك دست به پنجه پا در 4×9چابكي با آزمون ، دست با دينامومتر
 خودسنجي انستيو استرالياي نامه پرسش ورزشكاران با شناختي ي روانها ويژگي.  تعيين شدند3حالت نشسته

، 8رل حاالت روانيــكنت، 7انگيزش، 6اعتماد به نفس، 5مركز كه شش شاخص ت(SASI4 Psych( جنوبي
 چندي براي بيان عملكرد هاي شاخص. تعيين گرديدند، )10( مي سنجد  را10 و هدف گزيني9تصوير سازي

 بازيكنان رقابتي بدمينتون از يها ويژگياز جمله براي بررسي ، گيرند ميبازيكنان بدمينتون مورد استفاده قرار 
زمان ، تعداد ضربات در هر رالي، كل زمان رالي، ي همانند تعداد ضربات موفقهاي شاخص، ن كشور جها11

 در موفّقيتدر تحقيق حاضر . )22( اند هواقعي بازي و كل زمان بازي بدمينتون مورد شنجش قرار گرفت
 انفرادي هاي  بازيكن در بازيبه وسيلةميانگين امتيازاتي كه ( مسابقات شامل ميانگين امتيازات كسب شده

ها امتياز باالتري  ي كه ورزشكار در آنهاي ميانگين زمان گيم( ميانگين زمان برنده شدن، )كسب شده است
ي ها ي برنده شده و ميانگين تفاضل امتيازات در بازيها تعداد گيم، ) آورده استبه دستنسبت به حريف 

ي آمار ها روشاز . تعيين گرديد، رگه ثبت نتايج و بررسي باي هحين انجام مسابقات و با روش مشاهد، انفرادي
 براي استخراج نتايج در (Stepwise( ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام، توصيفي

  .  استفاده شد>P 0/ 05ي دار معنيسطح 
  

 
1. Sargent test  
2. Sit.ups   
3. Sit & Reach 
4. South Australian Sport Institute 
5. Concentration 
6. Self.Confidence 
7. Motivation 
8. Controling Psych Level 
9. Imagery 
10. Goal Setting 
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  نتايج 
از ، شـود  يمـ همان طور كـه مـشاهده   . آمده است) 1( ات توصيفي شركت كنندگان در تحقيق در جدول      اطّالع

ورزشكاران شركت كننده در تحقيق داراي ميانگين مطلوب در     ،   آنتروپومتريك و تركيب بدني    هاي  بين شاخص 
/ 64±1/ 29( و محـيط سـاعد    )  سانتيمتر 180/ 06±12/ 18( طول دو دست  ،  ) سانتيمتر 163/ 49±5/ 30( قد
 شـركت كننـده داراي انگيـزه قـوي      ورزشـكاران   ،   رواني هاي  هم چنين از بين شاخص    . باشند مي ) سانتيمتر 23

  . نسبت به ساير عوامل رواني هستند) 2/ 94±0/ 47ميانگين (
  

  ي كشورها دانشگاه رشتة بدمينتون ورزشكاران دختر نخبه يها ويژگيتوصيف . 1جدول 
  استاندارد  انحراف±ميانگين    شدهگيري شاخص اندازه  انحراف استاندارد ±ميانگين   شدهگيري شاخص اندازه

   دق
  )سانتي متر(

   قدرت پنجه دست  163/ 5±49/ 30
  )كيلوگرم(

59 /4±95 /25  

   وزن
  )كيلوگرم(

   انعطاف پذيري  56/ 7±07/ 73
  )سانتي متر(

43 /8±06 /37  

   طول دو دست 
  )سانتي متر(

   شناي سوئدي  180/ 12±06/ 18
  )تعداد(

37 /9±28 /21  

   عر ض شانه
  )سانتي متر(

   پرش عمودي  44/ 38±94/ 94
  )ثانيه/ كيلوگرم متر(

16 /13±76 /66  

   ها اندازه كف دست
  )سانتي متر(

  2/ 94±0/ 47  انگيزه  17/ 0±60/ 90

  طول پايين تنه 
  )سانتي متر (

  2/ 60±0/ 49  اعتماد به نفس  91/ 4±33/ 94

  محيط ساعد
  )سانتي متر(

  2/ 56±0/ 49  تمركز  23/ 1±64/ 29

   چربي زير پوستي
  ) درصد(

  2/ 60±0/ 49  كنترل حاالت رواني  19 /2±38/ 46

   توان هوازي
  )دقيقه/ كيلوگرم/ ميلي ليتر(

  2/ 61±0/ 50  تصوير سازي  36/ 4±40/ 84

  2/ 62±0/ 50  هدف گزيني  12/ 16±1/ 21  )ثانيه(  متر4×9آزمون 
ي برنـده   هـا    بين پرش عمودي با تعداد گـيم       دار  معنيرابطه منفي و    ،  )2( ات جدول اطّالعبر اساس   

و رابطه  ،   بين اعتماد به نفس و تمركز با تفاضل امتيازات در مسابقات           دار  معنيرابطه مثبت و    ،  شده در مسابقات  
بـين  . )>P 0/ 05( ي برنده شده در مسابقات وجـود دارد       ها   متر با تعداد گيم    4 ×9 بين آزمون    دار  معنيمنفي و   
  .  نيامدبه دستاري د هيچ رابطه معني، ي آنتروپومتريك و نتايج مسابقاتها شاخص
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شناختي   حركتي و روانـ ي جسمانيها نتايج ضريب همبستگي پيرسون در مورد رابطه بين شاخص. 2جدول 
   در مسابقات بدمينتونموفّقيتبا ميزان 

     در مسابقات انفرادي بدمينتونموفّقيتي ها شاخص
ميانگين امتيازات   ها شاخص

  كسب شده
ي برنده ها  تعداد گيم

  شده 
ميانگين تفاضل   ميانگين زمان برنده شدن 

   امتيازات
  ـ0/ 04)0/ 74 (  0/ 05)0/ 68 (  0/ 01)0/ 90 (  ـ0/ 03)0/ 82 (  قدرت پنجه دست 

  0/ 06)0/ 69 (  0/ 03)0/ 85 (  ـ0/ 07)0/ 65 (  0/ 12)0/ 46 (   توان هوازي
  ـ0/ 26)0/ 11 (  ـ0/ 33)0/ 04( *   ـ0/ 28)0/ 09 (  0/ 21)0/ 21 (   متر 4 ×9

  0/ 17)0/ 22 (  0/ 23)0/ 09 (  ـ0/ 14)0/ 29 (  0/ 17)0/ 20 (  پذيري  انعطاف
  0/ 28)0/ 06 (  ـ0/ 07)0/ 61 (  0/ 24)0/ 11 (  0/ 25)0/ 09 (  شناي سوئدي
  0/ 22)0/ 10 (  0/ 14)0/ 32 (  0/ 28)0/ 03( *  0/ 17)0/ 20 (  پرش عمودي 

  0/ 04)0/ 80 (  0/ 04)0/ 79(   ـ0/ 10)0/ 91 (  0/ 04)0/ 81 (  انگيزش
  0/ 39)0/ 02( *  0/ 18)0/ 31 (  0/ 25)0/ 14 (  0/ 25)0/ 13 (  اعتماد به نفس

  0/ 03)0/ 84 (  ـ0/ 07)0/ 69 (  ـ0/ 06)0/ 72 (  ـ0/ 05)0/ 76 (  كنترل حاالت رواني
  0/ 23)0/ 18 (  0/ 03)0/ 86 (  0/ 11)0/ 51 (  0/ 12)0/ 49 (  تصويرسازي

  0/ 23)0/ 18 (  0/ 17)0/ 32 (  0/ 23)0/ 17 (  0/ 17)0/ 31(   گزيني هدف
  0/ 33)0/ 05( *   0/ 16)0/ 35 (  0/ 25)0/ 14 (  0/ 27)0/ 11 (  تمركز

  . ≥P 0/ 05 * . هستندr (P)اعداد هر خانه نمايان گر مقدار 
  

فـس و   د كه بين دو شاخص اعتماد بـه ن        ده  مينشان  ) 3جدول  ( نتايج تحليل رگرسيون گام به گام     
بـر اسـاس   . )>0P/ 02(  وجـود دارد دار معنـي  در مسابقات بدمينتون رابطه خطـي و   موفّقيتبا  ،  طول دو دست  

، از روي معادله رگرسيون زير و با قرار دادن مقدار عـددي اعتمـاد بـه نفـس ورزشـكار در معادلـه                      ،  )3( جدول
    :بيني كرد است را پيش امتيازات در بدمينتون كه تفاضل موفّقيتي ها  يكي از شاخصتوان مي

  تفاضل امتيازات  =ـ39/ 06+ 11/ 05) اعتماد به نفس(
، از روي معادله رگرسيون زير و با قرار دادن مقدار عددي طول دو دسـت در معادلـه                 ،  از طرف ديگر  

   : نمودبيني پيش، ي برده استها  در بدمينتون را كه تعداد گيمموفّقيتي ها توان يكي ديگر از شاخص مي
  ي بردهها تعداد گيم  =ـ 3/ 417+0/ 023) طول دو دست (

زيـاد قـوي نيـست و ايـن     ، )3جـدول  (  در هر دو رگرسيون  Rبا اين حال بايد اذعان كرد كه مقدار         
  .  مورد نظر قدرت خوبي نداردبيني پيشدهد كه  مييافته نشان 
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ي برده ها تفاضل امتيازات و تعداد گيمخطي بين  نتايج تحليل رگرسيون گام به گام مربوط به رابطه. 3جدول 
 هاي مستقل تحقيقمتغيربا 

R  سطح
  يدار معني

  ضرايب Fمدل 
 (B) 

  هاي مستقلمتغير

39 /0 
  

02 /0 
  

03 /6 
  

 ـ39/ 06
056 /11  

 مقدار ثابت
  اعتماد به نفس

31 /0 
  

02 /0 
  

40 /5 
  

 ـ3/ 06417
023 /0  

 مقدار ثابت
   طول دو دست 

 
  گيري نتيجهبحث و 

در تحقيق حاضر ، ات آنتروپومتريك بازيكنان بدمينتون از روي خصوصيموفّقيت بيني پيشدر مورد امكان  
) >P 0/ 02( دار معنيو  ي خطّة در مسابقات رابطموفّقيتمشاهده شد كه تنها طول دو دست دانشجويان با 

اي  يهاول عوامل و معيارهاي از جمله،  ساختاري و فيزيكي ورزشكارانوضعيتن در حالي است كه اي .دارد
تركيب و تيپ بدني مطلوب ورزشكاران نيز جزو . )1( گذار باشندتأثيرها  توانند بر سرنوشت آن ميهستند كه 

تنده ورزشكاران و اي بيني پيشهستند كه در   مي عموهاي تقابلين رو اي از.  نقش اساسي دارند،ها  آنموفّقي
با عملكرد بازيكنان بدمينتون ، شده گيري تروپومتريك و تركيب بدني اندازه آنهاي رفت اغلب شاخص ميانتظار 

  . ي داشته باشنددار معنيدر مسابقات رابطه 
ي مختلف بازيكنان بدمينتون با اجراي ها  كه به تعيين رابطه بين ويژگياي هنتايج تحقيقات مشاب   

محيط ساق پا و ،  شده است كه محيط ساعدالبته گزارش. بسيار اندك هستند، ها پرداخته باشند ق آنموفّ
، هستند) مردان( رشتة بدمينتونآميز در  موفّقيت عوامل پيكرسنجي مرتبط با عملكرد ترين عرض زانو از مهم

 شاخص آنتروپومتريك به حساب ترين مهم ،ن رواي بيني بهتري است و از ولي محيط ساق پا داراي قدرت پيش
نتيجه گرفت كه عامل ) 1379( صبور. )10(  در رشته بدمينتون رابطه داشته باشديتموفّقتواند با  ميآيد كه  مي

، )1379( بر اساس گزارش اسكندرزاده. )8(  بدمينتون يك عامل مهم و اساسي استة در رشتموفّقيتقد براي 
 يز اعضاطول اندام فوقاني و طول دو دست كشيده بانوان ورزشكار رشته بدمينتون سطح كشوري ا، وزن، قد

 و محيط ها ي همانند طول دستيها ويژگي، ن اساساي بر. )2( منتخب تيم بدمينتون گيالن برتر بوده است
  .  در بدمينتون مهم هستندموفّقيتبراي  ساق پا

 مشخّص حركتي  ـي جسمانيها  ورزشكاران از روي ويژگيموفّقيت بيني پيشدر خصوص امكان 
؛ و بين پرش عمودي با دار معنيه شدن در مسابقات انفرادي رابطه منفي و گرديد كه بين چابكي و زمان برند

ي هاي صين شاخصمتخص. )2جدول (  وجود دارددار معنيي برنده شده در مسابقات رابطه مثبت و ها تعداد گيم
 و برونسلهبوچارد . )1( دانند مي اهميت به سطح نوجوانان با توجهانعطاف و سرعت را با ، توان، همانند قدرت
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)1969(1ت عضله را براي هاي ت نيز قابلياند ه ورزشي مهم دانستموفّقي )در كل. )1 ،صين آمادگي متخص
آمادگي ( و معتقدند از ميان دو جزء آمادگي) 3(  حركتي مي دانندـجسماني را پايه و اساس استعدادهاي روان 

 ت به آمادگي وابسته به مهارت حركتي براي توسعهمي بايس ،)وابسته با تندرستي و آمادگي وابسته به مهارت
 ملّي آمادگي جسماني بازيكنان نخبه تيم هاي مؤلّفه.  كردتوجه، ي مورد نياز براي اجراي بهتر ورزشها كيفيت

 (ml/ kg/ min ،ها بايد توان هوازي   استاندارد بوده و تاكيد شده آنهاي جوانان آفريقاي جنوبي كمتر از نورم
3 ±70 /50 )Vo2max= ،ي همانند قدرت هاي در شاخص. پذيري خود را توسعه دهند توان پاها و انعطاف

نامبردگان ضعيف ، استقامت عضالت شكم و باالتنه و چابكي، ريك پاهاسنّتقدرت اك، عضالت همسترينگ
 زارش اسكندرزادهبر اساس گ. )21(  قرار دهندتوجهن عوامل را مورد اي اما توصيه شده تقويت بيشتر، اند هنبود

با بررسي . )2(  بازيكنان بدمينتون استموفّقيتتوان هوازي يك شاخص فيزيولوژيك مهم در ، )1379(
سال ( ي كشورها دانشگاه كه در دومين المپياد ورزشي دانشجويان پسر رشتة بدمينتوندانشجويان ورزشكار 

پذيري عضالت قدامي  انعطاف، ت رانپذيري عضالت پش انعطاف شد كه مشخّص، د بودنشركت كرده) 1375
ن اي كننده مچ دست قدرت عضالت خمو ، قدرت عضالت پشت و كمر، قدرت عضالت بازكننده ران و زانو، تنه

) 1996( 2فاسيني و مونته. )4( تر است پايين )هندبال، كشتي، شنا(  ورزشيهاي از برخي رشتهورزشكاران 
تنيس و پينگ (  راكتيهاي ر بازي بدمينتون بيشتر از ديگر رشته فيزيولوژيك دهاي  كه پاسخاند هنشان داد

، به عقيده آنها بايد در بازي بدمينتون. باشد و توليد الكتات در حين بازي بدمينتون نسبتاً پايين است مي) پنگ
  گرديده است كه مقدار دقت عملكردي در بازيكنانمشخّص. )15(  فيزيولوژيك بيشتر تاكيد شودهاي بر جنبه

نياز ، بازيكنان بدمينتون به سطوح باالي آمادگي، ات موجوداطّالعبر اساس . )27( ماهر بدمينتون خوب است
بي هوازي پاها براي كسب  ويژه دارند و نتايج تحقيق حاضر نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه چابكي و توان

زيرا چابكي موجب تغيير جهت سريع بدن عوامل ضروري بشمار مي روند؛ ،  در بدمينتونموفّقيتنتايج بهتر و 
 و سرعت موجب حركت فوري در نقاط مختلف ،ورزشكار حين مسابقه و توانايي حركت به تمام نقاط زمين

  . شوند مي،  زمان ممكنترين  حريف در كوتاههاي زمين و پاسخ به واكنش
قات رابطه مثبت و در تحقيق حاضر بين اعتماد به نفس و تمركز با تفاضل امتيازات در مساب   

؛ ضمن آن كه نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نيز آشكار ساخت بين اعتماد )2جدول (  مشاهده شددار معني
با مطالعه مردان . )3جدول ( وجود دارد) >P 0/ 02( دار معني در مسابقات رابطه خطي و موفّقيتبه نفس با 

 آميز در موفّقيتكننده مرتبط با عملكرد  بيني پيشامل  عوترين  شده كه عامل تمركز از مهممشخّصايراني 
 يك جوان ورزشكار موفّقيت براي شناختي  روانهاي  وجود قابليت3)1988( كومادل. )10( رشته بدمينتون است

 و دقت عملكردي بيني پيشت چنين اظهار شده است كه قابلي. )19( داند ميدر صحنه ورزش را ضروري 
يي همانند آرامش ها گزارش شده است كه ويژگي. )13(  مي باشدها نتون بيشتر از مبتديبازيكنان ماهر بدمي

انرژي فراوان و تصويرپردازي ذهني باعث ،  به محيط خارجيتوجهعدم ، تمركز، اعتماد به نفس، رواني
 

1. Bouchard and Bruncelle, 1969.   
. Faccini & Monte 3 

3. Komadel, 1988.   
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، گزارش شده است ورزشكاران نخبه از ميزان كنترل اضطراب. )10( ندشو ميعملكرد مطلوب ورزشكاران 
ي ها ورزشكاران نخبه رشته. )23( برخوردارند، ها اعتماد به نفس و انگيزش باالتري نسبت به غيرنخبه، تمركز

، كنترل حاالت رواني، انگيزش، ي تصويرسازي ذهنيها مهارتبدمينتون و تيراندازي در ، تنيس روي ميز
 ملّيبازيكنان تيم . )17( اند ه داشتي با ورزشكاران غيرنخبهدار معني تفاوت، اعتماد به نفس و انرژي مثبت

؛ بدين صورت كه ميانگين اند هشناختي بود  روانيها ويژگي ران داراي ميانگين عالي و يا خوب دراي بدمينتون
كنترل حاالت ، 34/ 70تمركز ، 37/ 10تصويرسازي ذهني ، 42/ 30اعتماد به نفس ، 43/ 30انگيزش آنان 

 در مي يابيم كه عوامل ها از مجموع گزارش. )6(  آمده است دستبه، 39 و هدف گذاري 36/ 90رواني 
 آميز موفّقيت و دقت عملكردي در اجراي بيني پيشت قابلي، اعتماد به نفس، شناختي نظير تمركز روان

ي ها ي دارند و به همين دليل متخصصين معتقدند وجود قابليتمؤثّربازيكنان رشته بدمينتون نقش 
در تحقيق حاضر ديديم كه تمركز و . )19(  يك ورزشكار بسيار ضروري استموفّقيتاي شناختي نيز بر روان

  .  داشتدار معنيبا اجراي موفق آنها رابطه ، اعتماد به نفس بازيكنان بدمينتون
 يها ويژگي در مسابقه با موفّقيت آمده در مورد ارتباط بين به دستبر اساس نتايج : گيري نتيجه

 ورزشكاران در موفّقيتگردد به منظور افزايش ضريب  پيشنهاد مي، يولوژيك و روانيفيز، آنتروپومتريك
تمركز و بويژه طول دو دست و اعتماد  ،توان بي هوازي پاها، يي از قبيل چابكيها شاخص، مسابقات بدمينتون

ي ها  از نظر ويژگيدرمي يابيم كه غالباً،  موجودهاي از مجموع گزارش.  ويژه قرار بگيرندتوجهمورد ، به نفس
ورزشكاران نخبه بهتر از ورزشكاران داراي سطوح عملكردي ، رواني و آنتروپومتريك، )26( فيزيولوژيك

  .  باشدها دليل برخورداري از اين ويژگيه ب ها ها در رقابت  بيشتر آنموفّقيتتر مي باشند؛ و احتمال دارد  پايين
  

  منابع
ي ها بررسي وضع موجود و تدوين شاخص، 1383، عليرضا، عمريم، محمود، حيدري، خسرو،  ابراهيم.1

  . 1 پنجم ص ةشمار، سال دوم،  پژوهش در علوم ورزشيةنشري،  واليبالةاستعداديابي در رشت
 آنتروپومتريك و توان هوازي بانوان بدمينتون كار منتخب كـشور و            خصوصيات ةمقايس،  1379،   اسكندرزاده .2

  . دانشگاه گيالن، كارشناسي ارشد تربيت بدني ةنام پايان، منتخب گيالن
،  هندبالةي استعداديابي در رشتها بررسي وضع موجود و تدوين شاخص، 1382محمد،  علي،  اميرتاش.3

  . 1382.  تربيت بدني و علوم ورزشيةپژوهشكد
هـاي   پـذيري و قـدرت عـضالني ورزشـكاران رشـته       انعطـاف ةمقايـس ، 1375، رضـا ، محمد الديني  اميرسيف .4

   .دانشگاه تهراندانشكده تربيت بدني ،  كارشناسي ارشدةنام پايان، كشتي و هندبال، كاراته، شنا، بدمينتون
فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي بازيكنان ، بررسي نيمرخ تركيب بدني، 1384، عبدالحسن و همكاران،  پرنو.5

   .49ص ، 30پياپي ، )2( 13 ةشمار، المپيك، نخبه فوتسال ايران
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