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 استاندارد های آزمون با آن همگرایی ارزیابی و بدمینتون ویژه چابکی آزمون ساخت و طراحی

 فعال جوان مردان در چابکی

 چکیده

همیت اهای ویژه ورزشی برای سنجش قابلیت های ورزشکاران رشته های مختلف از آزمون :و هدف مقدمه

 همگرایی ابیارزی و بدمینتون ویژه چابکی آزمون ساخت و طراحیهدف از پژوهش حاضر باالیی برخوردار است. 

 فعال بود. جوان مردان در چابکی استاندارد های آزمون با آن

 56/21±61/1انحراف معیار سنی  ±میانگین  از مردان جوان فعال )نفر  30تعداد  ،برای این منظور روش:

 30/7±70/2کیلوگرم/مترمربع، چربی  46/22±78/2 شاخص توده بدنی متر،سانتی56/173±82/3سال، قد 

ا فاصله ب  را ها آزمون. آزمودنی ها در یک جلسه تمامی به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند درصد(

مع آوری ه های ج. از آمار توصیفی برای دسته بندی داداجرا کرده و رکوردها ثبت شد دقیقه ایی، 10استراحت 

از ضریب  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ویلک، و برای-شده، برای بررسی نرمال بودن داده ها از شاپیرو

 همبستگی پیرسون استفاده شد. 

، ستاره 4*9 وئیز،که آزمون طراحی شده ایکس با آزمون های سیمو، دوی مورب، ایلین نتایج نشان داد یافته ها:

 و آزمون تی ارتباط معناداری دارد و از ضریب همبستگی باالیی برخوردار می باشد.

آن  ی توان ازمو وده بطراحی شده از اعتبار باالیی برخوردار این نتایج بیانگر آن هستند که آزمون  نتیجه گیري:

 ه عنوان یک آزمون برای ارزیابی چابکی در بدمینتون بهره برد.ب

 .چابکی، بدمینتون، آزمون واژگان کلیدی:

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 فصل اول

 کلیات و پیشینه پژوهش



 

2 
 

 

 مقدمه -1-1

باا  سااله دارد وتون یک رشته ی پر تحرک، پر هیجان و جذاب است که قدمتی صد و پنجاه ورزش بدمین

ر باگسترش و توسعه چشمگیری که در این مدت زمان پیدا کرده به ورزش بسیار محبوبی تبادیل شاده اسات  

شاته ی اساس آمار فدراسیون جهانی بیش از صد و شصت  میلیون  نفر در سرتاسر جهان باه فعالیات در ایان ر

ورده آمپیک نیاز قارار گرفتاه اسات، روی در زمره ی رشته های ورزشی بازی های ال 1996ورزشی، که از سال 

مای  یزشعلوم ور یحوزه  یتخصص یها افته(. بی گمان استفاده از دستاوردهای علمی و ی1388اند)زکی زاده، 

 نیاو اتواند راه گشای بسیاری از مشاکالت پایش روی ورزش و باه خصاوت رشاته ورزشای بادمینتون باشاد 

 گاهیه جاب دنیبه منظور رس زیورزش کشور ما ن یه دارد. جامعه با رشد دانش ورزش به سرعت ادامکماکان روند

ساب و کورزش و  نیاز علاوم ناو تیاتبع ازمنادین ،ی در رشته بادمینتونمعتبر ورزش یباالتر در رقابت ها یها

 . باشد یعلوم م نیحاصل از ا یااستفاده از دستاورد ه

از  یآگاه ،یبر اجراهای ورزش ینیبرنامه های تمر یاثربخش زانیم نییدر تع یهای اصل از روش یکی

 ازمندین ،یورزش یهر رشته  ی ژهیو ،یورزش یآزمون ها یطراح .ورزشکاران است یجسمان یآمادگ تیوضع

 هنگام در همچنین، (.1384)مصیب،  باشد یخات م یورزش یدر آن رشته  ریدرگ یاز عوامل حرکت یآگاه

 نزدیکی با الگوهای ارتباط که نماید انتخاب را آزمونهایی بایستی مربی ورزشی، رشته با مرتبط انتخاب آزمون

 نشان ورزشکاران را تفاوت های همچنین و باشد داشته نظر ورزشی مورد رشته توانایی های و حرکتی

 رشته در جسمانی آمادگی مهم عناصر از یکی چابکی که این به توجه . با(1394دهد)باپیران و همکاران، 

 اوالا  مطالعه، این از هدف است، نشده ارائه و طراحی قابلیت این برای ای ویژه آزمون تاکنون و بوده بدمینتون

 استاندارد های آزمون با شده طراحی آزمون همگرایی ارزیابی ثانیاا و بدمینتون ی ویژه چابکی آزمون طراحی



 

3 
 

 بازیکنان مهارتی و جسمانی آمادگی وضعیت از را مربی تفسیر تواند می آزمون این طراحی. بود خواهد چابکی

 ی رشته ی ویژه حرکتی الگوی نداشتن دلیل به که ها آزمون در موجود ابهامات و دهد نشان تر عینی و تر کامل

همچنین، طراحی آزمون های مرتبط با رشته ی ورزشی، به کارشناسان و  .گردد رفع گیرد، می صورت نظر مورد

مربیان ورزشی، کمک می کند تا استعداد یابی افراد را در رشته های مختلف، به طور کارامد و بدون اتالف وقت 

 و هزینه انجام دهند. 

 بیان مسئله -2-1

 ورزش ینا در نخبگی سطح به رسیدن کشورها برای از بسیاری بدمینتون، روزافزون اهمیت به باتوجه

برنامه  یربخشاث زانیم نییدر تع یاز روشهای اصل یکی نیبنابرا(. 1389می کنند )کامیاب و همکاران،  تالش

از . (1384مصیب، ورزشکاران است ) یجسمان یآمادگ تیاز وضع یآگاه ،یبر اجراهای ورزش ینیهای تمر

عیت امل موقشامکان  خاصى باشد، موارد آزمون باید تا حدبه ورزش  مى رسد اگر آزمون مربوط رطرفى، به نظ

 کند. فراهم  باشد، تا اطالعات مناسب ترى از وضعیت ورزشکارات هاى واقعى آن ورزش خ

 در آن ریدرگ یاز عوامل حرکت یآگاه ازمندین  ،یورزش یهر رشته  ی ژهیو ،یورزش یآزمون ها یطراح

و ظرافت موجود در  و محققان به هنگام ساخت آزمون ها دقت انیمرب دیباشد که با یخات م یورزش یرشته 

 یرا که اساس ساخت آزمون ها ییایو پا ییروا ت،ینیع یعنیآزمون  جادیکار را در نظرگرفته و سه شرط ا

رخ  میاستفاده از ن ،یهای ویژة هر رشته ورزش آزمون یبه هنگام اجرا ،یازطرف. است، مدنظر قرار دهند یورزش

(. 1378)هادوی،  های مرتبط، در طراحی تمرینات ویژه و ارزیابی میزان پیشرفت ورزشکاران اهمیت زیادی دارد

 (.1389یافت )کامیاب و همکاران،  زیادی اهمیت (1992) بارسلون المپیک بازیهای به ورود از پس بدمینتون

 مسابقات .است شده واقع دنیا مردم از بسیاری توجه مورد بعدی چند ی پیچیده فعالیت یک عنوان به بدمینتون

شناخت  بنابراین است. المپیکی مدال ۵ دارای و شده برگزار دنیا سر تا سر در مختلف سطوح در رشته این
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است.  برخوردار ای ویژه اهمیت از میادین، در شگفتی خلق برای ها مهارت اجرای در اثرگذار و مهم عوامل

 های ویژگی جسمانی )تناسب های توانایی ی پیچیده تعامل گرو در همواره ورزشکاران اجرای بهینه

 مهارتی )تناسب های توانایی نظر(، مورد مهارت اجرای با بدن عمومی آمادگی و آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی

انگیزه و  تمرکز، نفس، به روانی)اعتماد های توانایی گروهی( و یا فردی های تاکتیک و ها موقع تکنیک به اجرای

 آمادگى با ارزش عوامل از یکى اندکه چابکى مطلب این مؤکد بسیارى (. تحقیقات1389است )سلطانی،  بوده ...(

شناخته شده  ورزشى هاى مهارت انجام براى هاى اساسى قابلیت از یکى و است ورزشى هاى قابلیت حرکتى و

(. علیرغم این که چابکی 2009و همکاران،   میرزایی 1383  لطفی و گایینی، 1382است )گایینی و رجبی، 

یکی از عناصر مهم آمادگی جسمانی در بدمینتون می باشد، در عین حال در مرور ادبیات تحقیق آزمون ویژه 

 یریطلبد و اندازه گ یخات خود را م یچابک ،یورزش یهر رشته چابکی در بدمینتون به چشم نمی خورد. 

در  یچابک یریاندازه گ یموجود برا یابزارها ،حال نیمختلف، متفاوت است. با ا یورزش یها هدر رشت یچابک

 تیبرآورد وضع یکه برا ییآزمون ها ی،(. به طور کل2015، 1داون ویرا و همکاران) ستیمعتبر ن نتونیبدم

رشته  ایه ییو توانا یبا الگوهای حرکت یکیمنحصرا ارتباط نزد دیبا ،روند یافراد به کار م یجسمان یآمادگ

با (. 1394باپیران و همکاران، تفاوت های ورزشکاران را نشان دهند) نیمورد نظر داشته باشد و همچن یورزش

 یآزمون چابک یطراحاوالا مطالعه،  نیهدف از اتوجه به موارد مطروحه و فقدان آزمون ویژه چابکی در بدمینتون، 

  .حی شده با آزمون های استاندارد چابکی خواهد بودبررسی ارتباط آزمون طرا و ثانیاا نتونیبدم ی ژهیو

 اهمیت و ضرورت تحقیق -3-1

 صحنه در عناوین کسب و قهرمانی ورزش در موفقیت برای معتقدند ورزشی نظران صاحب اغلب امروزه 

 ( آموزش5 تغذیه، (4استعدادیابی،  (3روانی،  ( آمادگی2جسمانی،  آمادگی(1 قبیل: از عواملی المللی، بین های

                                                           
1. Donny Wira et al. 
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 ارزش مختلف، های رشته با متناسب البته. مؤثرند امکانات و لوازم آوردن فراهم (7 و تاکتیک (آموزش6تکنیک، 

 تشکیل اجزای از یک هر که یافت دست نظر مورد اهداف به توان می زمانی و یابد می تغییر عوامل این جایگاه و

 معین فشار یک تحمل توانایی معنی به آمادگی (.1378گیرند )سیج،  قرار یکدیگر با تعامل در موفقیت، دهندة

 آمادگی ی واژه توان می بنابراین است. بدنی انجام فعالیت برای آمادگی معنای به بدنی آمادگی بنابراین. است

 پذیری، انعطاف تنفسی، قلبی استقامت استقامت عضالنی، عضالنی، توان عضالنی، قدرت با ارتباط در را بدنی

 به که است پیچیده خصوصیت (. در این میان، چابکی1389برد )سلطانی،  کار به چابکی و بدنی ترکیب

 و جهت تغییر برای آمادگی و صحیح جهت در کارآمد و سریع شروع محرک، به سریع واکنش ی اجازه ورزشکار

توانایی تغییر  ،یچابک گریبه عبارت د (.2005، 1فارو و همکاران)دهد  می متناوب صورت به را سریع ایست

وضعیت و تغییر مسیر حرکت بدن، به صورت دقیق و با حداکثر سرعت ممکن، و بدون از دست دادن تعادل 

هر رشتة ورزشی دیگر، برای اطمینان از اینکه ورزشکاران نیازمندی های  مانند نتون،یاست. در رشتة بدم

ست آورده اند، از آزمون های متعددی استفاده را به د نتونیجسمانی، فیزیولوژیکی، روانی و مهارتی رشتة بدم

 . (1389سلطانی، ) می شود

مهم تر از به  غلبدر بیشتر رشته های ورزشی، توانایی توقف ناگهانی، تغییر مسیر و شتاب گیری مجدد، ا

دست آوردن سرعت و حفظ آن است. ماهیت حرکات چابکی بسیار به سرعت نزدیک است. چابکی عبارت است 

قابلیت عضالنی که با استفاده از آن بتوان وضعیت و مسیر حرکت بدن را به صورت ارادی و به نحو دقیق از نوعی 

مورد  یو براورد چابک یریاندازه گ یکه برا ییاز جمله آزمون ها. در حداقل زمان مشخص کرد یا تغییر داد

متر رفت و برگشت و آزمون  9×4 یدو مو،یآزمون س ز،ینویلیا یتوان به آزمون چابک یم رد،یگ یاستفاده قرار م

 یدر براورد چابک ییباال ییروا یآزمون ها دارا نی. هر چند ا(1388)سیاه کوهیان و افرونده،  اشاره کرد یت

، تینوع آزمون ها ظرف نیخات ا یرشته  کیدر  یحرکت یتفاوت در الگو لیبه دل گرید یدارند، اما از طرف

                                                           
1. Farrow et al. 
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دهند. به طور مثال در رشته  ینشان نم یمورد نظر به خوب یرا در رشته  یچابکعملکرد ورزشکار در  ایو  تیقابل

 یبه صورت پا یارگام برد نیکه ا ،داشته باشد ییباال یگام بردار تیفیک دیبا باز نتونیبدم کی ،نتونیبدم ی

 یبه نحو دیبا نتونیدر بدم یچابک یشده برا یطراح یمنظور آزمون ها نیاست به هم یضربدر یپا ایپهلو 

 تالش بر این استطرح،  نیرشته باشد. در ا نیاجرا شده در ا یحرکت یبا الگو یکیگردد که ارتباط نزد یطراح

 یدر رشته  یچابک یریحرکت، جهت سنجش و اندازه گ هب کیمناسب و نزد یحرکت یکه با در نظر گرفتن الگو

 یطراح .را با آزمون های استاندارد ارزیابی نمایدشده و ارتباط آن  یرشته طراح نیا ی ژهیو یآزمون نتون،یبدم

از اتالف وقت،  یریعملکرد، جلوگ تیتر از وضع قیدق یسبب آگاه یورزش یمرتبط با رشته ها ی ژهیآزمون و

 خواهد بود.ورزشکاران  یکشف استعداد ها تیو در نها یانرژ

 اهداف تحقیق -4-1

  هدف کلی -1-4-1

ارزیابی  و ثانیاً  نتونیبدم ي ژهیو یآزمون چابک یطراحاوالً ، هدف کلی از اجراي این طرح

 همگرایی آزمون طراحی شده با آزمون هاي استاندارد چابکی بود.

 اهداف اختصاصی  -2-4-1

 .آزمون طراحی شدهچابکی برآورد شده با استفاده از آزمون سیمو و  ارتباطتعیین  -1

 .طراحی شدهآزمون و  تیچابکی برآورد شده با استفاده از آزمون  ارتباطتعیین  -2

 .دهشآزمون طراحی و  ایلینویزچابکی برآورد شده با استفاده از آزمون  ارتباطتعیین  -3

 .شده آزمون طراحیستاره و  یچابکی برآورد شده با استفاده از آزمون دو ارتباطتعیین  -4

 .دهشآزمون طراحی و مورب  یچابکی برآورد شده با استفاده از آزمون دو ارتباطتعیین  -5

 .آزمون طراحی شدهو  4*9چابکی برآورد شده با استفاده از آزمون  ارتباطتعیین  -6



 

7 
 

 

 فرضیه هاي تحقیق -5-1

 .وجود دارد یمعنادار ارتباط ،ن طراحی شده ی ایکسبین آزمون چابکی سیمو و آزمو -1

 دارد.  وجود یمعنادار ارتباط ایکس، ی شده طراحی مون آ بین آزمون چابکی تی  و -2

 د.دار وجود یمعنادار ارتباط ایکس، ی شده طراحی مون آ ایلینوئیز وبین آزمون چابکی  -3

 دارد.  وجود یمعنادار ارتباط ایکس، ی شده طراحی بین آزمون دوی ستاره و آزمون   -4

 دارد.  وجود یمعنادار ارتباط ایکس، ی شده طراحی آزمون بین آزمون دوی مورب و -5

     دارد. وجود یمعنادار ارتباط ایکس، ی شده طراحی بین آزمون ادگران و آزمون -6

 

 تعریف عملیاتی واژگان -6-1

 آزمون چابکی  -1-6-1

 جهت تغییر در اییو توان محدود، زمانی در حرکات ریتم تغییر با تعادل کنترل در چابکی به معنای توانایی

 (.19سرعت می باشد) دادن دست از بدون بدن

 تعریف کاربردي

های چابکی را که  آزمونبا توجه به طراحی آزمون ویژه ی چابکی در بدمینتون، آزمودنی انواع مختلفی از 

سیمو، تی، ایلینوئیز، ادگران، دوی مورب، دوی  آزمونها شامل  آزموندر تمرین آورده شده انجام می دهد، این 

 طراحی شده ی ایکس خواهد بود.  آزمونستاره و 
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 مفاهیم نظري -7-1

 تعریف چابکی -1-7-1

 و ، مکنم سرعت حداکثر با و دقیق صورت به بدن، حرکت مسیر تغییر و وضعیت تغییر توانایی چابکی،

 (.1392است )قاسمی و همکاران،  تعادل دادن دست از بدون

 اهمیت چابکی -2-7-1

تواند  ی نمیامروزه،آمادگی جسمانی نقش عمده ای را در فعالیت های ورزشی ایفا کرده و هیچ ورزشکار

انی ی جسمبدون آمادگی جسمانی مطلوب به موفقیت نائل گردد. چابکی یکی از مهم ترین عوامل آمادگ

های  ا یافتهبکه  فتهبوده که همیشه مورد توجه مربیان بوده و تحقیقات بسیاری در این ارتباط انجام پذیر

 . (1377، عالمیجدید تمرینی، می توان نحوه ی افزایش هرچه سریعتر چابکی را در ورزشکاران باال برد )

 انواع چابکی  -3-7-1

 ر تغییر شکل بدنالف. چابکی د-4-ب-1

 . چابکی در تغییر مسیر و جهت حرکت ب-4-ب-1

 (. 1390. چابکی عمومی بدن )تاسمه، ج-4-ب-1

 ثر بر چابکی فاکتور هاي مو -4-7-1

 :از عبارتند آنها ترین مهم که موثرند چابکی روی بر متعددی عوامل

 . دارند کمتری چابکی ، چاق یا وزن سنگین افراد بدنی: معموال تیپ -1

 سن از و است ابتتقریبا ث جوانی دوران در ، یافته افزایش بلوغ تا کودکی سن از معموال سن: چابکی -2

 . شود می مواجه کاهش با بعد به بزرگسالی
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 پسران که یطور ، به وجود دارد وپسران دختران بین اندکی تفاوت بلوغ از قبل دوران تا جنسیت: – 3

 . است بیشتر نمایان اختالف این بلوغ از بعد اما   ترند چابک دختران از کمی

   (.1391)اردستانی،  ی دارندکمتر ،چابکی کوتاه و متوسط قد با افراد به نسبت بلند قد افرادقد:  -4

 اجزاي تشکیل دهنده ي چابکی  -5-7-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2015) 1طراحی شده توسط یانگ و همکاران -، اجزاي تشکیل دهنده ي چابکی1-1نمودار

 ماهیت چابکی -6-7-1

در بیشتر رشته های ورزشی، توانایی توقف ناگهانی، تغییر مسیر و شتاب گیری مجدد،اغلب مهمتر از به 

سرعت نزدیک است، در واقع چابکی دست آوردن سرعت و حفظ آن است. ماهیت حرکات چابکی بسیار به 

کوتاه شدن برای افزایش -)سرعت کنترل شده( است که بر اساس چرخه ی کشش یکی از اجزای سرعت

زمان به سمت چپ و باال صورت می گیرد. به هر حال در چابکی  -سریع نیرو،یعنی انتقال منحنی نیرو

                                                           
1. Young et al. 

 چابکی

گیری  عوامل ادراک و تصمیم تغییر مسیر با نهایت سرعت  

 آنتروپومتری

سرعت در دویدن دوی  کیفیت عضالت پا

 سرعت

 تکنیک

 سازمان دهی الگو

 دید بصری پیش بینی

 شناخت وضعیت های مختلف
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در تغییر جهت ها و شتاب گیری  نسبت به سرعت خطی،تاکید بیشتری بر کاهش شتاب، واکنش سریع

مجدد، همراه با حفظ تعادل در تمام مراحل، می شود. بنابراین، چابکی مفهوم وسیع تری از سرعت خطی 

دارد و به همین دلیل، نقش تعادل پویا و هماهنگی در آن بارزتر است و تمرکز بینایی نقش کلیدی در آن 

 (. 2015)یانگ و همکاران،  دارد

 چابکی هاي آزمون انواع -7-7-1

ر کلی تمرینات (، به طو1388سنجند )سیاه کوهیان و افرونده،  می زمان گیری اندازه واحد با را چابکی

ی ز چگونگافی اکچابکی را می توان در دو دسته قرار داد: نوع اول، تمریناتی هستند که ورزشکار اطالع 

وع دوم، نمتر رفت و برگشت(  4×9اجرا را دارد )برای مثال انواع حرکات لمس خطوط، مانند حرکت  

های  چگونگی حرکت کامال مشخص نیست و ورزشکار با توجه به شرایط و محرکتمریناتی هستند که 

 (. 2015 مختلف) با توجه به عالئم و حرکت حریف( حرکت مطلوب را اجرا می کند )یانگ و همکاران،

زمون آران به ستاره، دوی مورب، آدگ دوی با توجه به نزدیکی آزمون هایی نظیر سیمو، تی، ایلینوئیز،

ضیح ست، توی ایکس، و ارزیابی همگرایی این آزمون ها که در فرضیات تحقیق آورده شده اطراحی شده 

 مختصری از هریک از این آزمون ها ارائه می گردد. 

 سیمو آزمون -1-7-7-1

 .جهت تغییر و دفاع پای عقب، و جلو به دویدن به توجه با چابکی ارزیابی :هدف

 :نیاز مورد وسایل

پهلو پای با شروع فرمان شنیدن با. ایستد می حلقه به پشت و  A نقطه در شخص: روش اجرا  

رود می  D سمت به عقب به دویدن صورت به نقطه  B ی نقطه قطهن خارج به B  از و کند می حرکت   

به جا آن از و رود می  C نقطه به عقب به دویدن با سپس و دود می  A نقطه به سرعت به جا آن از و  
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(.1-1گردد)شکل  برمی  A نقطه به پهلو پای صورت به  B نقطه از پا رد شدن از پس و دود می  B  سرعت

نقطه به  

 

 نحوه ي اجراي آزمون سیمو(: 1-1)شکل 

  ستاره دو آزمون -2-7-7-1

  .باشد می ورزشکار بدن چابکی گیری اندازه و سنجش آزمون، این انجام از هدف :هدف

E طرف به  A از توپ با همراه ورزشکار. گیرد می قرار  E و A در توپ عدد دو: ا اجر روش  

 قطهن در دود، می E ، سمت به و کرده عوض را توپ B سمت به دوباره و رود می E و گردد برمی

سپس. دود می ترتیب همین به نیز  D و C سمت به نوبت به سپس. کند می عوض را توپ دوباره  

 سمت به A فاصله. رود می A تا 8B، و متر  A تا D، سنجش معیار دویدن زمان. باشد می متر 15

 .(2-1 بود)شکل خواهد چابکی گیری اندازه و
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 دو ستاره آزمون احراي ي نحوه (:2-1 )شکل

 مورب دو آزمون -3-7-7-1

 ورزشکاران چابکی گیری اندازه و سنجش : هدف

 می رود و  Bبه نقطه ی  A نقطه از تر، تمام هرچه سرعت با ورزشکار مربی،» رو«با فرمان  روش اجرا:

 د. فاصلهبر می گرد  Aمی دود و در نهایت به نقطه   Dو   Cبه نفطه ی  Bنقطه  از ترتیب همین به

 (. 3-1)شکل  متر می باشد  D  8تا  Aمتر و  C  16تا  Aنقطه 

 

 نحوه ي اجراي آزمون دو مورب  :(3-1 شکل)
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 T آزمون  -4-7-7-1

 باشد.  می بدن کنترل قدرت و چابکی گیری اندازه و سنجش آزمون این انجام از هدف :هدف

 که یدکن حاصل اطمینان  A,B,C,D های نقطه در دهید قرار ذیل شکل همانند را( مخروط) چهارعدد

 وارد باشند. انجام کشش حرکات و کرده گرم کافی اندازه به ورزشکاران

 نقطه تسم به سرعت با ورزشکار « رو »کلمه  گفتن با .کند می حرکت به شروع Aنقطه  از ورزشکار

 .کند می لمس خود دست با را پایین مخروط قسمت و کند می حرکت

 با و کرده سرعت  حرکت به(  متر55/4یاردی یا  5 فاصله در) نقطه به خود چپ سمت به ورزشکار سپس

 رو باید همیشه ورزشکاران تغییر مسیر، هنگام به. کند می لمس را مخروط پایین قسمت خود چپ دست

.حرکت دهند پابکس صورت به را خود پاهای و بوده جلو به  

نقطه  رد واقع پایین مخروط قسمت و رود می راست سمت به سرعت با 1/9یاردی  10 فاصله به ورزشکار  

(.4-1 کند)شکل می لمس راست دست با را  D 

 

 نحوه ي اجراي آزمون تی (:4-1 )شکل
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 آزمون ایلینوئیز:  -5-7-7-1

فاصلة  به همشاب اجسام یا جهت مخروط تغییر با همراه دویدن سرعت به توجه با چابکی ارزشیابی :هدف

 متر  5/3

 می قرار یستادها حالت به مخروط، اولین کنار در متر 83/1 فاصلة به قرارشخص امتداد یک در یکدیگر، از

 با و گیرد

 یناول به سمت مایل صورت به دودسپس می مستقیم صورت به را 14/9مسافت  شروع، فرمان اعالم

 حرکت نهمی مجدداا با و کند می طی مارپیچ صورت به را ها مخروط بین مسیر و گردد بازمی مخروط

 ورتص به را این مسافت مجدداا . دود می متر را 14/9مسافت  مایل صورت به سپس و گردد بازمی

 (.8-6شکل)کند می عبور پایان خط از و گردد بازمی مستقیم

 

 نحوه ي اجراي آزمون ایلینوئیز :(5-1 شکل)
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 : برگشتمتر رفت و  4×9آزمون  -6-7-7-1

 .ها ورزش از بسیاری در شتاب و سرعت پیشرفت رزیابیا :هدف

 خروطم .دود می عقب و جلو به سرعت حداکثر با موازی خط دو بین شخص آزمون این درروش اجرا: 

 چیزی یا وبیمانع چ دو و شوند می داده قرار باشند داشته فاصله فوت 30 هم از که خطی دو صورت به ها

 دارد ودوج انع مو پشت آن که خطی مقابل خط در .شود می قرارداده خطوط از یکی پشت در آن مشابه

 ها مانع زا یکی دود می خط دیگر به کننده شرکت رو عالمت با شود می شروع آزمون آماده سیگنال با

 سپس داردبر را دوم مانع تا گردد سپس برمی است شروع خط پشت که جایی به گردد برمی و دارد برمی

 .دود می شروع خط امتداد تا آن با

 
 متر رفت و برگشت4×9نحوه ی اجرای آزمون دوی  (:6-1 )شکل

 

 ایکس شده طراحی آزمون -7-7-7-1

 شمار به مهم بسیار های تکنیک از یکی( شادو) پا حرکت بدمینتون ی رشته در اینکه به توجه با

 آزمون، اجرای زمان طول در آزمودنی که است شده طراحی ای گونه به( X  آزمون) حاضر آزمون رود، می

 با و ایستد می بدمینتون زمین مرکز در آزمودنی اول، مرحله در. کند حرکت پهلو پای صورت به باید

 زمین، مرکز به برگشت ،( A ی نقطه) راست سمت در پهلو پای صورت به حرکت به شروع "رو" فرمان

 ی نقطه) راست سمت در زمین پشت به حرکت زمین، مرکز به مکرر ،( B ی نقطه) چپ سمت به سپس

C)، چپ سمت در زمین پشت سمت به حرکت زمین، مرکز به برگشت (ی نقطه D )این. بود خواهد 
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 شد خواهد ثبت فرد رکورد عنوان به آزمون بار دو مجموع از زمان بهترین شد، خواهد اجرا دوبار آزمون

(1-7). 

 

 نحوه ي اجراي آزمون ایکس (:7-1 )شکل

 

 بدمینتون و چابکیارتباط  -8-7-1

 تاکتیکی و کنیکیت روانی، فیزیولوژیکی، فیزیکی، شامل توانایی ای گسترده های توانایی به بدمینتون

 اعمال بازیکنان دیفر مهارت روی بر توجهی قابل تأثیرات فیزیولوژیکی های توانایی میان دارد. دراین نیاز

 تعیین را ها اناییتو این به نیاز سطح مستقیماا که هستند جسمانی آمادگی اجزا این نهایت در کند، اما می

  (.1389کند )سلطانی،  می

چابکی یکی از مهمترین عوامل آمادگی جسمانی است که همیشه مورد توجه مربیان بوده و 

تحقیقات زیادی نیز در این ارتباط انجام پذیرفته با یافته های جدید تمرینی می توان نحوه ی افزایش 
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را در ورزشکاران باال برد. ورزش بدمینتون رشته ی پر تحرک بوده که این امر ایجاب می هرچه سریعتر 

 نشان می علمی های (. از سویی دیگر، یافته20کند فعاالن این رشته از چابکی باالیی برخوردار باشند)

برای  روان شناختی و حرکتی بدنی، ترکیب آنتروپومتریک، های ویژگی مانند مختلفی عوامل که دهد

 ضریب افزایش منظور هستند. بر همین اساس، به نیاز مورد ورزشی های رشته از یک هر در موفّقیت

 و تمرکز پاها، هوازی بی توان چابکی، قبیل از هایی شاخص بدمینتون، در مسابقات ورزشکاران موفّقیت

  .(1389همکاران،  بگیرند )افضل پور و قرار ویژه توجه مورد نفس، اعتماد به و دست دو طول بویژه

 تاثیر تمرینات مقاومتی و توانی بر چابکی -9-7-1

قدرت و توان به عنوان عناصر اصلی اجرای ورزشی موفق، برای انجام فعالیت های روزانه و تکالیف شغلی نیز 

 های مهارت بیشتر انجام در توان عامل(. 1389ولی پور ده نو و همکاران، مورد مالحظه قرار گرفته است )

 مطلق قدرت پیوستن هم به هدف که با هستند هایی حرکت یا ها تمرین پالیومتریک، دارد. کاربرد ورزشی

، 1براون و همکاران) شوند انجام می انفجاری – واکنشی حرکت یک آوردن پدید برای حرکت سرعت و

 قدرتمند عمل و اکستنتریک عضالت سریع عمل از ترکیبی پلیومتریک، تمرینات در بیشتر سرعت(. 1986

 تمرینات اما. است سرعت دو و پرش تمرینات طول در نیرو رشد شدت افزایش برای کانستنریک عضالت

 صورت به مقاومتی و پلیومتریک تمرینات تأثیر بنابراین. ندا مهم عضالت شتاب و قدرت افزایشبرای  قدرتی

 به صورت هرکدام از استفاده به نسبت بیشتری تأثیر فیزیولوژیکی، سازگاری مورد در و همچنین است مکمل

 سبب پالیومتریک تمرینات که اند نشان داده تحقیقات گرچه. (1389ابراهیم و همکاران، ) دارد مجزا

 میزان افزایش در تمرینات این اثر بخشی زمینه در کمی علمی شواهد ولی شود می عملکردی عوامل افزایش

                                                           
1. Brown et al. 
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 دریافتند (2001) همکاران و 2ژماتاو مثال عنوان به (.2011، 1سینگ و همکاران) باشد می در دست چابکی

 (2010) همکاران و و 3چادری .گردد می نوجوانان در پرش اجرای بهبود سبب پالیومتریک تمرینات که

 سرعت و پرشعمودی پذیری، چابکی،انعطاف بهبود در موثری روش پالیومتریک تمرینات که دریافتند

 دوره یک شامل که میدانی تحقیق طی (1392) همکاران و قاسمی. است بوده بسکتبالیست زنان حرکت

 عمودی پرش و چابکی میزان بر تکواندو رایج تمرینات با مقایسه در پالیومتریک منتخب تمرینات

 تمرینات گروه رکوردهای آزمون پس نتایج مقایسه در که دریافتند بود، نوجوان پسر تکواندوکاران

 وجود چابکی و عمودی پرش رکورد در معناداری تفاوت تکواندو رایج تمرینات گروه و پالیومتریک

 پرش میزان افزایش سبب و بوده اثربخش عامل دو این روی پالیومتریک تمرینات رسد می نظر به. داشت

 چابکی میزان افزایش جهت لذا. باشد معنادارنمی حرکت سرعت در تغییرات این که حالی در این. است شده

 .کرد استفاده پالیومتریک تمرینات از آنها آمادگی سطح با متناسب توان می تکواندوکاران انفجاری توان و

 پاها، انفجاری توان بر پالیومتریک تمرینات در تحقیق خود با عنوان تأثیر (1389) رمضان پور و همکاران

 اندام پالیومتریک در تمرینات کهاندوکاران،  به این نتیجه رسیدند تکو انعطاف پذیری و چابکی سرعت،

 تمرینات آزمون، پیش با مقایسه در. دارد تکواندوکاران پاهای انفجاری توان بر معناداری تأثیر تحتانی

 سرعت انقباض افزایش سبب ها تمرین این. است شده ها آزمودنی انفجاری توان بهبود موجب پالیومتریک

 بیشتری حرکتی های واحد مشارکت با گرا درون فعالیت شروع و شود می گرا درون به گرا برون مرحله از

                                                           
1. Singh et al. 

2. Matavuj 

3 . Chaudhary 
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 اثر در احتماالً پالیومتریک شد. تمرینات خواهد تولید بیشتری نیروی مقدار نتیجه، شود. در می انجام

 باشد.  گرا درون و گرا برون انقباض مرحله در سرعت تغییرات و عضالنی - عصبی های سازگاری

 رشته ورزشی اهمیت طراحی آزمون ویژه هر -10-7-1

اهمیت و اثر بخشی آزمون های تخصص در ارتقاء عملکرد قهرمانان ورزشی بسیار زیاد است. به هر حال در 

تدوین این آزمون ها به جز ویژگی ها و نیاز های ورزش مورد نظر باید به پایایی و عملی بودن آزمون ها 

 موارد باشد، خاصى ورزش مربوط به آزمون اگر رسد مى نظر به طرفى، از(. 1993، 1نیمن) توجه نمود

 از ترى مناسب اطالعات تا خاص باشد، ورزش آن واقعى هاى موقعیت شامل امکان حد تا باید آزمون

 به توان مى مثال، براى .باشد فریبنده ممکن است نتایج صورت این غیر کند در فراهم ورزشکار وضعیت

آزمون  در جایى جابه شکل بودن مناسب رغم که على کرد اشاره (2009) همکارانش و  2ساسى حاج تحقیق

T آزمون  در زیاد جایى جابه دلیل به والیبال، براىT با ها آن .دانستند والیبال براى ویژگى فاقد را آزمون این 

 و MAT(3(اصالح شده  Tچابکى  آزمون پایایى و روایى به ارزیابى T آزمون در جایى جابه میزان کاهش

 )FCMJ(4بدون گام برداری  عمودى پرش آزمون و10)mss (سرعت مستقیم  متر ده با آن رابطة تعیین

 میزان کردند و استفاده آزمون مالک عنوان به Tآزمون  از شده اصالح روایى آزمون تعیین پرداختند. براى

 در همبستگى ضریب گزارش دادند. همچنین، 75/0و  79/0ترتیب  به مردان و زنان را در همبستگى ضریب

                                                           
1. Nieman 

2 . Haj Sassi 

3. modified agility test 

4.free counter movement jumping 
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گزارش کردند و با  92/0و  95/0به ترتیب  زنان و مردان در را )پایایى( شده اصالح اجراى آزمون دوبار

 والیبال در چابکى سنجش استفاده از این آزمون را براى (MAT)توجه به میزان پایایی  و روایی آزمون 

ی مربیان و متخصصان علوم ورزشی با در نظر بنابراین، انتظار می رود، با پیشرفت علوم ورزش .کردندپیشنهاد

گرفتن نیازمندی های خاص هر رشته و الگوی حرکتی درگیر در آن رشته، آزمون هایی را به کار گیرند که 

 مختص رشته ی ورزشی مورد نظر باشد. 
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