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 چكيده

باز  بدمينتون18ين منظور ا به. بازان نخبة ايران بودشناختي بدمينونهدف از اين پژوهش، تهية نيمرخ فيزيولوژيكي و روان

در اين تحقيق شركت )  سال8/19± 93/2سن ميانگين  مرد با 10  و سال12/19 ±09/3سن ميانگين  زن با 8(برجستة كشور 

، توان و استقامت )وينگيت(هوازي ، توان بي)گاز آنااليزر(توان هوازي : شده عبارتند از گيري هاي فيزيولوژيكي اندازهويژگي. كردند

، چابكي ) يارد40دو (، سرعت )دراز و نشست(، استقامت عضالت شكم )پرش عمودي سارجنت و پرش جفت دوطرفه(ت پا عضال

ها در مركز گيري اين اندازه). خمش تنه به جلو(پذيري  و انعطاف) ديداري(، زمان واكنش ) متر و ايلي نويز9 × 4هاي آزمون(

) Psych SASI(ها نيز از طريق پرسشنامة آمادگي رواني  رواني آزمودنيآمادگي. سنجش كميتة ملي المپيك انجام گرفت

براساس .  استفاده شد"گروهي استودنت مستقل و تك t"هاي ها از آزمون براي تجزيه و تحليل آماري داده. گيري شد اندازه

 ).P≥05/0(تر از مردان بودند داري ضعيف طور معني هاي پژوهش، زنان از نظر آمادگي جسماني و آمادگي رواني، به يافته
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 مقدمه

ريزي  براساس برنامه. اهميت زيادي يافت) 1992(هاي المپيك بارسلون بدمينتون پس از ورود به بازي
هاي المپيك خواهد  دة جوانان نيز وارد بازي در ر2012، اين ورزش از سال )WBF(فدراسيون جهاني بدمينتون 

باتوجه به اهميت روزافزون بدمينتون بسياري از كشورها . اين موضوع اهميت اين ورزش را بيشتر كرده است. شد
رسيدن به سطح نخبگي در هر ورزش مستلزم وجود . كنندبراي رسيدن به سطح نخبگي در اين ورزش تالش مي

شود، نه تنها راهنماي اطالعاتي كه از نخبگان كسب مي. گان آن رشتة ورزشي استجانبه از نخب اطالعات همه
هاي آنها نيز كاربرد  تر در رسيدن به نخبگي است، بلكه در طراحي برنامة تمرين نخبگان و رفع ضعف سطوح پايين

ده باشد، راهنماي آوري شهاي زنان و مردان نخبه در يك ورزش جمعويژه اطالعاتي كه براساس تفاوتبه .دارد
جانبه چيست و اين اطالعات بايد شامل چه  اما منظور از اطالعات همه. بهتري براي مربيان و ورزشكاران است

 عواملي باشد؟

- در نيازهاي تكنيكي، تاكتيكي، فيزيولوژيكي و روان،باز را تمام عوامل مؤثر در موفقيت بدمينتون1اومسگارد

هاي مؤثر اشاره كرده باشد اما  بندي كلي به تمام جنبه يد وي در اين طبقهشا). 14(كند شناختي خالصه مي
گيرد؟ همچنين، ميزان تفاوت ها چه عواملي را دربرمي شود كه هريك از اين جنبهدوباره اين پرسش مطرح مي

 كنند، چقدر بايد باشد؟ مردان و زناني كه در يك سطح كار مي

هاي فيزيولوژيكي و آنتروپومتريكي نخبگان اين  به بدمينتون با بررسيمندان به اين منظور محققان و عالقه
باز ، زنان بدمينتون)1990 (2در اين راستا گوش. اند دنبال تهية نيمرخ فيزيولوژيكي براي آنها بوده ورزش، به

حداكثر شده و باتوجه به سه متغير حداكثر اكسيژن مصرفي، سازي برجستة آمريكايي را از طريق آزمون شبيه
باز برجستة هندي را مردان بدمينتون) 1997( نيز 3مجامدار). 10(ضربان قلب و غلظت الكتات، بررسي كرد 

- در تهية نيمرخ فيزيولوژيكي بدمينتون4چند سال بعد، فن ليشات). 13(باتوجه به همين متغيرها بررسي كرد 

دان و زنان، به متغيرهاي تأثيرگذار بيشتري ، سعي كرد ضمن مقايسة مر)2002(بازارن برجستة آفريقاي جنوبي 
                                                           
1 -  Omosegaard 
2  - Ghosh 
3  - Majumdar 
4 -  Lieshout 
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هاي آنتروپومتريكي، توان هوازي، قدرت، استقامت و توان عضالت، سرعت، وي به مطالعة ويژگي. توجه كند
 1هاي اونگلوس و پاناگيوتيسيك سال بعد دو محقق به نام). 16(پذيري بازيكنان پرداخت چابكي و انعطاف

-كابلو و همكاران او نيز در سال). 8(بازان برجستة يوناني را بررسي كردند ينتونهاي رواني بدممهارت) 2003(

بازان برجستة اسپانيا، تأثير متغيرهايي چون اي روي بدمينتون  در تحقيقات گسترده2004 و 2003هاي 
 و 6 (جنسيت، سن و سطح بازي را روي دو متغير حداكثر ضربان قلب و غلظت الكتات بازيكنان بررسي كردند

بازان  با تأكيد بر اهميت تهية نيمرخ نخبگان ورزشي، نيمرخ فيزيولوژيكي بدمينتون2 نيز وال2007در سال ). 7
هاي فيزيولوژيكي بيشتري چون توان هوازي، قدرت وي در اين تحقيق ويژگي. برجستة مرد مالزي را ترسيم كرد

 3پس از وي فايود). 11(را مورد مطالعه قرار داد هاي آنتروپومتريكي و توان عضالت، سرعت، چابكي و ويژگي
. بازان برجستة آلماني را بررسي كردهاي فيزيولوژيكي و نيازهاي متابوليكي بدمينتوندر تحقيقي ويژگي) 2007(

هاي زنان و ها، باتوجه به تفاوتدر اين پژوهش، حداكثر اكسيژن مصرفي و ضربان قلب و غلظت الكتات آزمودني
 ).9(اين سه ويژگي بررسي شد مردان در 

اما در . اند بازان برجسته را مورد مطالعه قرار دادهشود، محققان زيادي بدمينتونطور كه مالحظه ميهمان
شده بررسي سازي هاي ميداني يا شبيه وسيلة آزمون بسياري از تحقيقات، تنها عوامل فيزيولوژيكي محدودي به

بازان باشد، وجود جانبه براي بدمينتون  روشني كه حاوي اطالعات همهاز آن گذشته، هنوز نيمرخ. شده است
يك از جز يك مورد در هيچ از طرفي به. بازان ايران اصالً نيمرخي وجود نداردضمن اينكه براي بدمينتون. ندارد

شده تا بنابراين در تحقيق حاضر تالش . تحقيقات انجام گرفته به آمادگي رواني قهرمانان توجهي نشده است
سازان برجستة ايران، وضعيت آنتروپومتريكي در مردان شناختي بدمينتونضمن ترسيم نيمرخ فزيولوژيكي و روان

 .بازان برجستة ديگر كشورها بررسي شودهاي آنها با هم و با بدمينتونباز ايران و مقايسة ويژگيو زنان بدمينتون

                                                           
1  - Bebetsos and antoniou 
2 - Hwal  
3  - Faude 
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 تحقيق روش

باز برجستة كشور كه در اردوي آمادگي  بدمينتون18سان و عبارت است از جامعه و نمونة آماري اين تحقيق يك
 مرد با 10 سال و 12/19 ± 09/3 زن با ميانگين سن 8(بردند سر ميالمللي دهة مبارك فجر بهمسابقات بين
 ).  سال8/19 ± 93/2ميانگين سن 

الكتيك، توان و  هوازي بيان بيها شامل درصد چربي بدن، توان هوازي، توبررسي فيزيولوژيكي آزمودني
 .پذيري استاستقامت عضالت پا، استقامت عضالت شكم، سرعت، چابكي، زمان واكنش و انعطاف

استفاده » 3body in«ها، از روش آزمايشگاهي از طريق دستگاه گيري درصد چربي بدن آزمودني براي اندازه
ترين  وسيلة يكي از پيشرفته  و آزمايشگاهي، بهصورت مستقيم گيري توان هوازي نيز به اندازه). 12(شد 

گيري گازهاي  در اين آزمون ماسك قابل حملي براي اندازه. انجام گرفت ) k γ bدستگاه (گاز هاي تجزية  دستگاه
ها، كمربندي گيري حداكثر ضربان قلب آزمودني همچنين براي اندازه. ها قرار داده شدتنفسي جلو دهان آزمودني

پس از . روي روي نوارگردان آغاز كردند  دقيقه پياده6ها آزمون را با همة آزمودني). 15(نها نصب شد دور سينة آ
زمان . ها شروع به دويدن كردندتر حركت كرد و آزمودنيشده سريعتعيين دقيقه، دستگاه براساس برنامة ازپيش6

 . دقيقه متغير بود18 تا 13زي آنها بين هاي دختر و پسر در اين تحقيق براساس توان هواكل دويدن آزمودني

وسيلة آزمون  صورت آزمايشگاهي و بهها نيز بهالكتيك عضالت پاي آزمودنيهوازي بيحداكثر توان بي
هاي پرش ترتيب با آزمونها به توان و استقامت عضالت پاي آزمودني). 12(گيري شد   ثانيه اندازه9وينگيت در 

و پرش جفت دوطرفه ) ها حساس بودگاهي كه به برخورد انگشتان آزمودنياز طريق دست(عمودي سارجنت 
متر و عرض  سانتي11در آزمون پرش جفت دوطرفه، از مانعي كه ارتفاع آن از سطح زمين ). 15(گيري شد  اندازه

حساس ع، دو صفحه قرار داشت كه به برخورد پاي آزمودني ندو طرف ما. متر بود، استفاده شد سانتي20آن نيز 
عنوان شاخص  از طريق دستگاه در مدت يك دقيقه، به) نبه زميپا هر بار برخورد (هاي آزمودني تعداد پرش. بود

در سنجش استقامت عضالت شكم هم از آزمون دراز و نشست . ها به ثبت رسيداستقامت عضالت پاي آزمودني
 ).5(استفاده شد 
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دليل عدم هماهنگي، چابكي  متأسفانه به). 5( شد  يارد، براي سنجش سرعت استفاده40از آزمون دو 
-آزمون). 5(گيري شد   متر اندازه4 ×9هاي دختر و پسر به ترتيب از طريق آزمون ايلي نويز و آزمون دو آزمودني

 .ها از خط شروع و پايان اجرا شدهاي حساس به عبور آزمودني وسيلة دستگاههاي چابكي و سرعت به

صورت آزمايشگاهي و با  ها بهاي ديداري در بدمينتون، زمان واكنش ديداري آزمودنيهدليل اهميت محرك به
گيري  اندازه. گيري شد سنجد، اندازهاستفاده از دستگاهي كه واكنش كل بدن را از طريق محرك ديداري مي

 ).12(وسيلة آزمون ميداني خمش تنه به جلو انجام گرفت  ها بهپذيري عضالت پشت آزمودنيانعطاف

ها با هماهنگي فدراسيون بدمينتون در مركز سنجش كميتة ملي هاي فيزيولوژيكي آزمودنيگيري اندازه
ها در اوج آمادگي قبل از مسابقه كه آزمودني، زماني1386المللي دهة مبارك فجر المپيك، قبل از مسابقات بين

 .بودند، انجام گرفت

 كه Psych-SASI(1(ها نيز از پرسشنامة آمادگي رواني شناختي آزمودنيهاي روانبراي بررسي ويژگي
توان دريافت آزمون مياين از طريق . ترين آزمون سنجش آمادگي رواني قهرمانان ورزشي است، استفاده شد رايج

 .تواند از آنها استفاده كندآموزد و ميهاي رواني را چقدر ميكه فرد مهارت

هاي المپيك سئول به ي جنوبي ساخته است كه اولين بار در بازياين آزمون را انستيتوي ورزشي استراليا
 .هاي المپيك بارسلون انجام گرفت اجراي مجدد آن براي اصالح و تعيين پايايي و روايي، در بازي. كار گرفته شد

اي بر روي قهرمانان ملي   روايي و پايايي اين آزمون را در سطح گسترده1379واعظ موسوي درس ال 
 گزارش كرده كه بيانگر پايايي زياد اين 8224/0ي ضريب آلفاي كرونباخ كلي را براي اين آزمون و. سنجيد

هاي اين براساس امتيازگذاري پرسش. سنجد  مهارت رواني را مي6 پرسش دارد و 60اين آزمون ). 4(آزمون است 
دهندة  نشان40امتياز بيشتر از .  امتياز دارد50 امتياز و هر مهارت رواني حداكثر 5آزمون، هر پرسش حداكثر 

دهندة ، نشان40 تا 20هاي رواني و امتياز بين  بيانگر ضعف در مهارت20مهارت رواني باال، امتياز كمتر از 
 ).1(درجاتي از مهارت رواني است 

                                                           
1 - South Australia sport institute self – assessment test 
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ون پس از كسب موافقت، نوع آزم. ها قرار داده شدپرسشنامه به همراه يك برگ رضايتنامه در اختيار آزمودني
كننده سؤاالت را يكي يكي خواند و  سپس آزمون. و طرز پاسخگويي به سؤاالت براي آنها توضيح داده شد

شده براي شد و در وقت محدود تعييناگر كسي منظور سؤال را متوجه نمي. ها همان لحظه پاسخ دادندآزمودني
كننده توضيح در پايان آزمون، آزمون. گذاشتتوانست به سؤال پاسخ دهد، سؤال را بدون جواب مييك سؤال نمي

 .دادكرد و دوباره آزمودني بالفاصله پاسخ ميبيشتري در مورد سؤال ارائه مي

 t"هاي دختر و پسر، از آزمون شناختي آزمودنيبراي بررسي تفاوت بين متغيرهاي فيزيولوژيكي و روان
 استفاده "گروهيتك t "يگر كشورها نيز از آزمونبازان ايران با دهاي بدمينتون و براي مقايسة ويژگي"مستقل

تجزيه و تحليل ) 15V spss(افزاري  و در فضاي نرم) P≥05/0(هاي آماري در سطح معناداري همة آزمون. شد
 .شدند

 

 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 بازاننيمرخ فيزيولوژيكي بدمينتون

هاي فيزيولوژيكي آنان نيز در تفاوت ويژگي. ه است مقايسه شد1نيمرخ فيزيولوژيكي مردان و زنان در نمودار 
دليل يكسان نبودن آزمون چابكي زنان و مردان، آنها در اين دو شاخص مقايسه به.  ارائه شده است1جدول 

(شاخص آمادگي جسماني كل براساس ميانگين نمرة . اندنشده
s

µXz -
هاي آمادگي جسماني شاخص) =

رونده است و نيمرخ واقعي رسم ركوردهاي زمان واكنش، چابكي و سرعت پس. طور جداگانه است بهمردان و زنان 
 .شده است
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 )n = 10(و مرد ) n = 8(بازان برجستة زن هاي فيزيولوژيكي بدمينتون تفاوت ويژگي– 1جدول 

 X±SD t df sig⎯ گروه متغيرها
 83/12 ± 08/3 مرد

 06/24 ± 54/3 زن )درصد(چربي بدن 
19/7- 16 01/0* 

الكتيك هوازي بيتوان بي 40/490 ± 87/74 مرد
 239 ± 96/49 زن )وينگيت، وات بر ثانيه(

13/8 16 01/0* 

پرش عمودي (توان عضالت پا  70/63 ± 67/7 مرد
 25/34 ± 72/7 زن )cmسارجنت، 

06/8 16 01/0* 

دراز و (استقامت عضالت شكم  63 ± 2/6 مرد
 75/61 ± 52/7 زن )دقيقهنشست، تعداد در 

84/0 16 64/0 

پرش جفت (استقامت عضالت پا  80/142 ± 1/22 مرد
 25/97 ± 71/34 زن )دوطرفه،تعداد در دقيقه

4/3 16 01/0* 

 ) يارد، ثانيه40دو (سرعت  87/4 ± 11/0 مرد
 7/5 ± 19/0 زن

58/11- 16 01/0* 

زارم ديداري، ه(زمان واكنش  3/478 ± 1/115 مرد
 25/400 ± 41/0 زن )ثانيه

82/1 16 088/0 

انطعاف عضالت (پذيري انعطاف 2/36 ± 67/3 مرد
 12/34 ± 6/3 زن )cmپشت، 

20/1 16 25/0 

 ()حداكثر اكسيژن مصرفي  17/56 ± 13/6 مرد
 38/45 ± 60/3 زن

39/4 16 01/0* 

ضربه در (حداكثر ضربان قلب  6/186 ± 9 مرد
 25/184 ± 95/9 زن )قيقهد

53/0 16 606/0 

 آمادگي جسماني 25/0 ± 25/0 مرد
 -35/0 ± 31/0 زن

47/4 16 01/0* 

 P ≥05/0داري در سطح معني*
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 )Zبراساس ميانگين نمرة ( مقايسة نيمرخ فيزيولوژيكي مردان و زنان – 1نمودار 

 نبازاشناختي بدمينتوننيمرخ روان

شناختي مردان و زنان در نمودار  و نيمرخ روان2ها و تفاوت آنها در جدول شناختي آزمودنيهاي روانويژگي
 . مقايسه شده است2

 )n = 10(و مرد ) n = 8(بازان برجستة زن شناختي بدمينتونهاي روان تفاوت ويژگي– 2جدول 
 X±SD t df sig⎯ گروه متغيرها

 07/0 16 96/1 37/39  ± 07/4 زن اعتماد به نفس  9/42 ± 57/3 مرد
 19/0 16 35/1 62/41 ± 78/4 زن انگيزش 4/44 ± 92/3 مرد
 *01/0 16 87/3 5/32 ± 63/5 زن تصويرسازي ذهني  42 ± 78/4 مرد
 12/0 16 66/1 5/35 ± 14/4 زن كنترل حالت هاي رواني  8/38 ± 24/4 مرد
 *03/0 16 39/2 38 ± 78/3 زن هدف چيني  6/42 ± 27/4 مرد
 26/0 16 15/1 12/36 ± 44/5 زن تمركز  2/39 ± 75/5 مرد
 *01/0 16 73/2 12/223 ± 01/21 زن آمادگي رواني 9/249 ± 35/20 مرد

 P≥ 05/0داري در سطح معني*
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 شناختي مردان و زنان مقايسة نيمرخ روان– 2نمودار 

 گيريجهبحث و نتي

 ديگر كشورها ةبازان برجست مقايسه با بدمينتونبازان مرد و زن ايران تقريباً همسن هستند و دربدمينتون
 ).6، 7، 9، 11، 16(ترند جز آفريقاي جنوبي، جوان، به)مالزي، آلمان و اسپانيا(

، قد عامل مهمي در به گفتة برخي محققان. متر است سانتي4/164 و زنان 4/176متوسط قد مردان ايران 
بازيكن را در اجراي )  متر55/1(شود و قد متوسط باالتر از تور بدمينتون باز محسوب نميموفقيت بدمينتون

شايد براساس اين گفته بازيكنان ايران قد مناسبي دارند اما بايد توجه كرد كه اين ). 16(دهد ي ميرايضربات 
قد مناسب ). 6، 7، 9، 11(ترند ، كوتاه) آلمان و اسپانيامالزي،(خود بازيكنان در مقايسه با بازيكنان برتر از 

 .بازان به تأمل و تحقيق بيشتري نياز داردبدمينتون

. بيشتر است)  كيلوگرم7/56( كيلوگرم از بازيكنان زن 13حدود )  كيلوگرم1/69(وزن بازيكنان مرد ايران 
شايد بتوان بخشي از اين اختالف . است) 83/12( برابر مردان 2حدود ) 06/24(كه درصد چربي بدن زنان درحالي

كنند، درصد نان در سطحي كه فعاليت ميشك زهاي فيزيولوژيكي زنان و مردان نسبت داد، اما بيرا به تفاوت
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زياد بودن درصد چربي بدن آنها نسبت به مردان با وجود وزن كمتر، حاكي از كم بودن تودة . چربي زيادي دارند
بازان ديگر كشورها، وزن بازان ايران در مقايسه با بدمينتوناز طرفي، بدمنيتون. عضالني زنان اين تحقيق است

 ).11، 16( دارند كمتر و چربي بيشتري

براساس نتايج تحقيقات مختلف، درصد چربي بيشتري و تودة بدون چربي كمتر ممكن است روي عملكرد 
 ). 6، 16(پذيري، توان عضالت و توان هوازي تأثير منفي بگذارد ورزشكار در عوامل سرعت، قدرت، چابكي، انعطاف

 .ويژه زنان استاز نيازهاي گروه مورد بررسي، بهبنابراين افزايش تودة عضالني و كاهش تودة چربي، يكي 

-به. است) min/kg/ml (38/45 و زنان 17/56سازان مرد ايران ميانگين حداكثر اكسيژن مصرفي بدمينتون

نظر هاي فيزيولوژيكي، تا حدي بيشتر بودن حداكثر اكسيژن مصرفي مردان نسبت به زنان منطقي بهدليل تفاوت
 .رسدمي

يابد تا جايي كه در سطوح جهاني زنان و، با باال رفتن سطح بازي، فاصلة زنان از مردان كاهش ميبه گفتة كابل
رسد نظر ميبراساس اين گفته، به). 6(بايد مانند همتايان مرد خود همان اندازه سخت كار كنند تا برنده شوند 

 .هش دهندزنان بايد توان هوازي خود را تقويت كنند و فاصلة خود را با مردان كا

 و در 73 تا 68بازان مرد در سطوح جهاني را اومسگارد مقدار حداكثر اكسيژن مصرفي مورد نياز بدمينتون
 و در سطح 63 تا 58اين رقم براي زنان در سطوح جهاني . كندذكر مي)  min/kg/ml (65 تا 60سطوح ملي 

 ).14(است ) min/kg/ml (55 تا 50ملي 

در مقايسه با ديگر كشورها، .  توان هوازي فاصلة زيادي تا سطوح جهاني دارندبازان ايراني دربدمينتون
 ، استراليا )P ،905/2- = t = 017/0(بازان مرد ايران از بازيكنان آلماني حداكثر اكسيژن مصرفي بدمينتون

)05/0 = P ،235/2- = t ( و دانمارك)015/0 = P ،008/3- = t (كثر اكسيژن حدا. طور معناداري كمتر است به 
، P = 001/0 (، ، دانمارك)P ،86/3 - =t = 006/0(طور معناداري از بازيكنان آلماني مصرفي زنان ايراني نيز به

55/7- = t ( و استراليا)018/0 = P ،07/3 - =t ( كمتر است)9، 10، 14، 16.( 

 طول مسابقة كامل و باتوجه به اهميت حداكثر اكسيژن مصرفي در نگهداري توان بازيكن بدمينتون در
از ديگر كشورها، شايد بتوان بخشي از ) ويژه زنانبه(باتوجه به كمتر بودن حداكثر اكسيژن مصرفي بازيكنان ايران 
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البته عوامل تأثيرگذار . ضعف در عملكرد بازيكنان ايراني را به كم بودن حداكثر اكسيژن مصرفي آنان نسبت داد
 .گيري را هم بايد در نظر گرفت ل اندازهديگري چون سن، وزن، وراثت و وساي

اين سطح، از .  ضربه در دقيقه است2/184 و زنان 6/186ميانگين حداكثر ضربان قلب مردان اين تحقيق 
داري كمتر است طور معني ، به) ضربه در دقيقه190(بازان ملي ذكر كرده سطحي كه اومسگارد براي بدمينتون

)001/0 = P ،18/7 - =t) (14 .(ازيكنان ايران از بازيكنان آلمان ب)266/0 = P ،2/1 - =t ( و اسپانيا)203/0 = P ،
38/1- =t (دار نيست ترند، اما تفاوت آنها معنيهم ضعيف)همچنين فاصلة زيادي تا بازيكنان سطوح ). 6، 7، 9

گي بازيكن را به تواند خست عروقي خوب مي–استقامت قلبي ). 7(دارند )  ضربه در دقيقه208 و 207(جهاني 
ان ي عروقي بازيكنان، پيش روي مرب–گيري مناسبي در بهبود استقامت قلبي  اين امر جهت. تأخير بيندازد

 .بدمينتون ايران قرار خواهد داد

. متر است  سانتي1/34 و زنان 2/36بازان مرد اين تحقيق پذيري عضالت پشت بدمينتونميانگين انعطاف
با وجود اين، ). 12(پذيري بيشتري از مردان همسن خود دارند وژيكي، زنان انعطافهاي فيزيولبراساس تفاوت

چون امتياز آنها نه تنها از مردان بيشتر . اندپذيري خيلي ضعيفبديهي است كه زنان اين تحقيق در انعطاف
 .متر هم كمتر است سانتي2پذيري آنها نيست بلكه انعطاف

-فشار در بدمينتون، اجراي موفق و صحيح ضربا تا حد زيادي به انطعافبا توجه به اينكه در شرايط تحت 

ديدگي بازيكنان، مربيان در برنامة پذيري در كاهش آسيبپذيري مطلوب نياز دارد و باتوجه به اهميت انعطاف
 .بازان زن تأكيد كنندويژه براي بدمينتونپذيري، بهتمريني خود بايد بيشتر روي تمرينات انعطاف

متر و در سطح   سانتي75 تا 65بازان مرد سطوح جهاني را سگارد ميزان پرش عمودي الزم براي بدمينتوناوم
متر و در سطح ملي  سانتي62 تا 52اين رقم براي زنان در سطح جهاني . كندمتر ذكر مي سانتي70 تا 60ملي 

-متر در سطحي كه فعاليت مي سانتي7/63بازيكنان مرد ايارن با ميانگين پرش ). 14(متر است  سانتي55 تا 48

 .كنند بد نيستند، ولي براي رسيدن به سطوح باالتر بايد تقويت شوند

متر ضمن اينكه فاصلة زيادي تا سطوح جهاني دارند، ركورد الزم  سانتي2/34زنان با ميانگين پرش عمودي 
امل آمادگي جسماني، بيش از حد از مردان آنها در توان عضالت پا نيز مثل بيشتر عو. در سطح ملي را نيز ندارند
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براي رسيدن به عملكرد بهتر، تأكيد بر تقويت عضالت پا در برنامة تمريني زنان مورد بررسي . فاصله دارند
 .ضروري است

). P ،58/11-= t = 01/0(بهتر بود )  ثانيه7/5(طور معناداري از زنان  به)  ثانيه8/4(سرعت بازيكنان مرد ايران 
 .ك دليل آن درصد چربي زياد زنان باشد كه سرعت آنها را كاهش داده استشايد ي

شده، تنها در زمان واكنش وضعيت جالب توجه اينكه زنان اين تحقيق از بين عوامل آمادگي جسماني بررسي
نشان با اين توضيح كه شواهد پژوهشي  = ). 82/1،  = 088/0(بهتري از مردان داشتند، ولي تفاوت معنادار نبود 

طور كلي زمان واكنش بهتري نسبت  اند زمان واكنش بيش از هر چيز ديگر به وراثت مربوط است و مردان به داده
 ).3(به زنان دارند 

داشتند، اما در )  بار در دقيقه63(فاصلة كمي از مردان )  بار در دقيقه7/61(زنان در استقامت عضالت شكم 
، P = 001/0(بودند )  بار در دقيقه8/142(تر از مردان ، خيلي ضعيف) بار در دقيقه2/97(استقامت عضالت پا 

4/3 = t .(بازان زن الكتيك بدمينتونهوازي بيدر ضمن توان بي)نيز فاصلة زيادي نسبت به )  وات بر ثانيه239
 ).P ،13/8=t = 01/0(دارد )  وات بر ثانيه4/490(مردان 

بازان ايران و در دسترس نبودن اطالعات بازيكنان ديگر  بدمينتوندليل موجود نبودن نُرم براي متأسفانه به
تر و مقايسه با بازيكنان كشورهاي مختلف در عوامل سرعت، چابكي، زمان واكنش، كشورها، امكان بررسي دقيق

دليل يكسان نبودن آزمون چابكي در همچنين به. پذيري و استقامت عضالت ميسر نيستهوازي، انعطافتوان بي
 .ردان و زنان، در اين دو عامل هم امكان مقايسة آنها وجود نداردم

 هابندي بررسي فيزيولوژيكي آزمودنيجمع

بخشي از اين اختالف . نسبت خوبي داشتندبازان مرد مورد بررسي، آمادگي جسماني بهطور كلي، بدمينتون به
 اين است كه زنان در سطحي كه ،سئلة مهمم. پذير استهاي فيزيولوژيكي زنان و مردان توجيهدليل تفاوت به

ويژه توجه به عوامل توان در برنامة تمريني آنها، به. كنند، بايد فاصلة خود را از مردان كاهش دهندفعاليت مي
 .پذيري، سرعت، چابي و تركيب بدن ضروري استهوازي، استقامت و توان عضالت پا، انعطافهوازي، توان بي
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 تيشناخهاي روانويژگي

، در مجموع شش مهارت رواني امتياز )SASI Psych(براساس امتيازگذاري پرسشنامة آمادگي رواني 
امتيازهاي بين .  بيانگر آمادگي رواني ضعيف است120دهندة آمادگي رواني بهتر و امتياز زير  نشان240بيشتر از 

بندي و باتوجه به نتايج تحقيق، مردان  هبراساس اين طبق. دهد درجاتي از آمادگي رواني را نشان مي240 تا 120
طور  ، در مقايسه با مردان، به2/223زنان با ميانگين كل .  آمادگي رواني خوبي داشتند9/249با ميانگين كل 

 تا 120اما در پيوستاري كه بين امتياز ). P ،73/2 = t = 01/0(تري داشتند داري آمادگي رواني ضعيفمعني
هر دو گروه بيشترين امتياز را در مهارت انگيزش كسب . ا نزديك به باالي پيوستار بودندگيرد، آنه  قرار مي240
هاي رواني و مردان در مهارت كنترل حالت) 5/32(كمترين امتياز زنان در مهارت تصويرسازي ذهني . كردند

بايد تصويرسازي ذهني خود هاي رواني و زنان آمده، مردان بايد كنترل حالتدست باتوجه به نتايج به. بود) 8/38(
 .را بهبود بخشند

، P = 01/0(و تصويرسازي ذهني ) P ،39/2 = t = 03/0(چيني در مقايسة مردان و زنان، وضعيت مردان در هدف
87/3 = t (با بهتر بودن عملكرد جسماني مردان و باالتر بودن سطح آنان نسبت . طور معناداري بهتر از زنان بود به

البته عوامل تأثيرگذار ديگري چون تمرينات . تر بودن آمادگي رواني زنان را توجيه كردبتوان پايينبه زنان، شايد 
 .را نيز بايد در نظر داشت... متفاوت آنها، عوامل فرهنگي، محيطي و 

 گيرينتيجه

ر باتوجه به كمتر بودن وزن و بيشتر بودن درصد چربي بدن مردان ايران نسبت به همتايان خود در ديگ
از بين عوامل آمادگي جسماني كه در اين تحقيق . رسد آنها بايد به تودة عضالني خود بيفزايندنظر مي كشورها، به

بررسي شد، حداكثر اكسيژن مصرفي، حداكثر ضربان قلب، استقامت عضالت پا و شكم و توان عضالت پاي مردان 
-عوامل زمان واكنش، سرعت، چابكي، انعطاف. خوب است، ولي براي رسيدن به سطوح باالتر، بايد تقويت شوند

طور دقيق  دليل نبود نرم و اطالعات الزم، به هوازي آنان نيز بهاي و توان بي پذيري، استقامت عضالت كمربند شانه
 .قابل بررسي و تفسير نيست
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رند و بايد كنند، در آنها عملكرد ضعيفي داعوامل آمادگي جسماني كه زنان باتوجه به سطحي كه فعاليت مي
همچنين . پذيري، استقامت عضالت پا و توان عضالت پاحداكثر اكسيژن مصرفي، انعطاف: تقويت شوند عبارتند از

حداكثر ضربان قلب، زمان واكنش و استقامت عضالت شكم زنان در اين سطح خوب است، اما براي رسيدن به 
هوازي آنان را  اطالعات الزم، سرعت، چابكي و توان بيدليل نبود نرم و درضمن به. سطوح باالتر، بايد تقويت شوند

 .توان تفسير كردطور دقيق نمي به

بازان مرد مورد بررسي آمادگي جسماني بهتري در مقايسه با زنان آور نيست كه بدمينتونطور كلي، تعجب به
مسئلة مهم اين اما پذير است  هاي فيزيولوژيكي زنان و مردان توجيهدليل تفاوتبخشي از اين اختالف به. داشتند

 .كنند، بايد فاصلة خود را از مردان كاهش دهنداست كه زنان در سطحي كه فعاليت مي

چيني و  شده، مردان در هدفدر مقايسة مردان و زنان اين تحقيق، از بين شش مهارت رواني بررسي
شايد يكي از داليل بهتر بودن آمادگي . طور معناداري عملكرد بهتري نسبت به زنان داشتند تصويرسازي ذهني به

دليل در دسترس نبودن اطالعات از  رواني مردان نسبت به زنان، عملكرد جسماني بهتر آنان باشد، اما متأسفانه به
 .هاي رواني، مشكل استبازان ديگر كشورها، امكان مقايسه و بررسي دقيق بازيكنان ايران در مهارتبدمينتون

 بنديجمع

ريزان در طراحي بهتر  شده در تحقيق حاضر، به مربيان و برنامهشناختي ترسيمولوژيكي و رواننيمرخ فيزي
-ها و ضعفتواند ورزشكاران را از تواناييهمچنين مي. كندبرنامة تمريني براساس نيازهاي ورزشكاران كمك مي

درضمن راهنماي خوبي . ل داشته باشددنبا هايشان آگاه سازد و انگيزة الزم را براي تداوم تمرينات براي آنها به
-هاي پژوهش، پيشنهاد مي باتوجه به يافته. تر در رسيدن به سطوح باالتر خواهد بودبراي بازيكنان سطوح پايين

هاي بازيكنان در فواصل زماني معين و طراحي برنامة تمرينات براساس نيازهاي شود مربيان ضمن بررسي ويژگي
 .هاي بازيكنان قرار دهند فعلي خود را در راستاي رفع ضعفورزشكاران، برنامة تمريني
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