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Abstract  
The aim of this study was to badminton change of direction ability using Principal 

The aim of this study was to investigate badminton change of direction ability using 

principal component analysis (PCA). Forty-three professional badminton players were 

selected for this quasi-experimental study. Peak and average power, vertical and 

horizontal jump, ergo jump, agility and, anthropometric variables were used to predict the 

badminton change of direction ability. The results showed that the highest factor loading 

was related to the Wingate mean power (0.93). Moreover, multiple regression indicated 

that horizontal jump was the best predictor for mean power and along with simple 

evolutionary multiobjective optimizer (SEMO) and weight could be a good predictor of 

mean power. The result of the current study suggested the mean power and field tests 

including long jump, SEMO and body mass were the best predictors for the ability to 

change the direction of badminton players. 
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Introduction  
Badminton can be considered the fastest sport in the world that is played in 13*6 

m court. Because of this nature of badminton, players require a range of ability 

including agility, explosive strength and power (1). It is indicated that in addition 

to the rapid change in the direction and agility, strength-power development is an 

important parameter for athletes to achieve higher velocity over short-distance. 

Therefore, it seems that both power and agility are closely interlinked. Moreover, 

researchers have suggested that leg power is an essential factor that can predict 

the competitive level of players. It has been demonstrated that in elite badminton 

players, the explosive strength with absolute vertical countermovement jump 

(CMJ) power is significantly greater than that in sub-elite athletes. Therefore, elite 

players than sub-elite ones have higher power. However, methodological factors 

such as sample size, quality of players, way of assessment, and method of analysis 

affect the discrepancy between these results (2). The aim of this study was to 

investigate badminton change of direction (COD) ability using principal 

component analysis (PCA). 

 
Methods 
In this study, the factor analysis and correlation design were used to classify and 

reduce the prediction of badminton COD in high-level badminton players. Forty-

three elite badminton players were selected for this quasi-experimental study. The 

mean age, weight and height of players were 24.9 ± 3.8 years, 86kg and 178.7 ± 

6.4 cm, respectively. In the present study, the Wingate test was used to assess the 

anaerobic power of the lower limb. Before the test, the subjects warmed up using 

three short-distance sprints and got a five-second countdown to start the test, then 

they tried to pedal as fast as they could do on the Wingate test. After starting, the 

test weight (75% body weight) dropped, and the participants continued to pedal 

for 30 seconds with their maximum power. The data were simultaneously 

collected using an Ergometer during 30 seconds, and the peak and average 

power/body mass were calculated, too. The players performed vertical and 

horizontal jumps via arm swing and bending the knee. Vertical jump was done on 

the Ergo jump mat. Moreover, flight time and horizontal jump werrre measured 

using tape from the starting line to the contact point. Three trials were measured 

for each test, and the best performance was recorded. After the warming-up, the 

players tried to perform repeated jumps as fast as possible on the Ergo jump mat. 

This mat consisted of a timer. This timer started when the feet of the subjects left 

the mat and stopped when they landed. The players tried to hop on the mat as fast 

as possible during 60 seconds. The number of hops was counted and reported 

based on the Ergo jump. Badminton-specific agility and simple evolutionary 

multiobjective optimizer (SEMO) tests were used in the current study to assess 

the agility.  Badminton-specific agility tests included sideway agility tests 
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requiring rapid sideways shuffling and four-corner agility requiring fast forward 

and diagonal movement. Both tests were performed on the badminton court while 

players facing the net. All anthropometric measurements were done based on the 

International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) 

instructions. For statistical analysis, the mean and standard deviation were used 

as descriptive statistics. Moreover, the PCA was applied to categorize the 

determinant predictor of badminton performance mentioned in the previous study.  

 

Results  
The result of descriptive statistics included average, standard deviation, 

minimum, maximum, and coefficient of variation of jumping, agility, 

Wingate and anthropometry variables are presented in Table 1. 

 
Table 1. The result of descriptive statistics of variables 

Items Mean Std Min Max CV% 

Vertical Jump (cm) 51.8571 9.26723 39.00 85.00 17.87 

Long Jump (cm) 232.8571 20.97917 196.00 300.00 9 

Repetition Sideway (s) 16.9993 1.50123 13.68 20.28 8.83 

SEMO (s) 11.9271 .92687 10.28 14.25 7.77 

Corner Agility (s) 32.7531 3.56652 23.62 41.34 10.88 

Ergo Jump (s) 11.2619 1.88356 8.30 16.00 16.72 

Ergo Jump air (s) 18.1333 1.95419 13.30 21.30 10.77 

Ergo Jump (no) 38.7619 5.18821 25.00 45.00 13.38 

Thigh GR (mm) 51.6381 4.31463 45.00 62.50 8.35 

Thigh GL (mm) 51.0524 3.97009 44.50 61.50 7.77 

Leg GR (mm) 36.8286 2.94455 30.50 43.00 7.99 

Leg GL (mm) 36.9714 2.77254 31.00 43.00 7.49 

Peak Power (W) 601.4786 95.60608 268.40 832.00 15.89 

Peak Power (kg) 8.8845 1.51391 4.47 13.42 17.03 

Avg Power (W) 431.4085 67.41736 221.00 553.90 15.62 

Avg Power (kg) 6.3522 .91960 3.68 8.93 14.47 

Ankle Breadth (mm) 5.5190 2.73453 .00 7.40 49.54 

Knee Breadth (mm) 7.9286 3.91945 .00 11.00 49.43 

Weight (kg) 68.3143 8.02650 59.50 93.10 11.74 

 
The result of the four extracted PCs explains 82% of data variances presented in 

Table 2. Variables of each PC with their factor loading are shown in table 3. Figure 

1 represents variables related to PC1 (30.83% data variances) with factor loading 

higher than 0.8. The results of PCA demonstrated that variables related to power 

and explosive strength (long jump) and two agility tests (SEMO and Sideway 

agility) were put in PC1 (30.83% data variances), and anthropometric variables 

including girth and weight were placed in PC2 (23.2% data variances). The 

highest factor loading was related to the Wingate mean power (0.93).    
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Discussion  
The aim of this study was to investigate badminton COD ability using PCA. Based 

on the PCA, the power, explosive strength, as well as agility and its related 

parameters except for Ergo jump results, are good predictors of COD, and 

anthropometric parameters including thigh and leg girth and weight are in the next 

level. The factor loading of each PC represented that the normalized mean power 

of the Wingate test had a higher factor loading than all CODs related to parameters 

(0.93). In addition, peak power and long jump were put in PC1 with lower factor 

loading, which is in agreement with those of previous researchers who have stated 

that leg power is a factor that can predict the competitive level of players so that 

the high-level players indicate higher power compared to low-level players (3,4). 

Furthermore, it is suggested that strength-power development is an essential factor 

for badminton athletes to achieve higher velocities over short-distances. 

Moreover, previous researchers reported a moderate relationship between 

badminton performance parameters and leg explosive strength. The multiple 

regression was used to find the best predictors of mean power (as best predictors 

of COD with the highest factor loading in PC1). Peak power, long jump, SEMO, 

sideway agility, leg as well as tight girth and weight were considered as inputs for 

multiple regression. Multiple regression indicated that standing long jump was the 

best predictor for mean power (r2=0.55, SEM=0.62). This finding is in agreement 

with that of R who has stated that there is a moderate correlation between COD 

and horizontal jump (r =0.55). This study emphasized that the mean power could 

be as some best determinates for badminton players, especially the COD ability.  

Therefore, after training season or screening player situations, measuring mean 

power is one of the best ways to evaluate badminton player ability. Furthermore, 

in the ongoing study study, some simple field tests as long jump, SEMO and 

weight were presented in the form of the regression model to replace with Wingate 

test, which may not be available for all players.  

 
Keywords: Badminton, Change of Direction, Power, Explosive Strength, 

Agility 
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 مقالة پژوهشی
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 چکیده 

انجام   اجزای اصلی  وتحلیلتجزیهبا استفاده از    نتونیجهت در بدم  رییتغ  قابلیت  بینیپیشمطالعه با هدف    نیا

حداکثر و متوسط  .  انتخاب شدند  آزمایشگاهینیمه  ةمطالع  نیا  یبرا  نتونیبدم  یاحرفه   کنیباز  43.  است  شده

چتوان  ارگو،  پرش  افقی،  و  عمودی  پرش  آنتروپ  ابکی،  متغیرهای  از  برخی  -بینیپیش  عنوانبه  ومتریکو 

وینگیت    میانگین توانبه  بار عاملی  ن  بیشتری  نتایج نشان داد.  ندتوانایی تغییر جهت استفاده شد  یهاکننده

 میانگین توان   ۀکنندبینیپیشنیز نشان داد پرش افقی بهترین    چندمتغیرهرگرسیون    .استمتعلق  (  93/0)

این مطالعه نشان داد    ةنتیج.  باشد  میانگین توانبین خوبی برای  پیش  تواند یمو وزن    سموو در کنار    است

  شامل پرش   میدانی  هایآزمونو    استبین برای توانایی تغییر جهت بدمینتون بازان  پیشبهترین    میانگین توان

 است. بازیکن بدمینتون  تغییر جهت تواناییبرای  میدانی یهاآزمونو وزن، بهترین  سموآزمون ، طول 
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 مقدمه 
  6×13  ی به ابعادزمین  در   جهان در نظر گرفته شود که  یهاورزش  نیترعیسر  جزء  تواند یم  نتونیبدم

  ، یشامل چابک  هاییاز توانا عیوس یفیط به کنانیباز نتون،یبدم تیماه  نیا لیبه دل .شودیممتر بازی 

انفجار توان    یقدرت  توانا  توانایی تغییر جهت  گفته شده است.  (1)  نیاز دارندو   ع یحرکت سر  ییو 

مرب  نتونیبدم  ییتوانا  ۀکنندینیبشیپ   نیبهتر و  ب  دیبا  یاست  ا  یشتریتوجه  بهبود  پارامترها    نیبه 

  زیادیهمبستگی  جسمانیآمادگی  یهاآزمونبا  توانایی تغییر جهت ن یب ،حالنیابا. (2داشته باشد )

توان، سرعت   پارامترها، مانند قدرت،  نیاز ا  ی برخ  نیباند  نشان دادهاز مطالعات    یاریبس  و  گزارش شده

آنجا که  (.  2-7)  ارتباط وجود دارد  یو چابک توانایی  از  با  بین فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی 

برانگیز   چالش  تغییر جهت  یی توانا  ۀکنندتعیین  یاصل  متغیرانتخاب  ،  ارتباط وجود دارد  تغییر جهت

  ،ذکر است  شایان  است.  نیاز  گرید   یروشبه  روابط    نیا  تشریح  یبرا  رسدیمبه نظر    نیبنابرا  شود؛می

به شمار   نتونیدر بدم  یضرور  ی هاکنندهینیبشیپ که    یو چابک  ع یجهت سر  رییتغتوانایی  در کنار  

در فواصل  شتریبه سرعت ب یابیدست  با قابلیت زیادی منفی همبستگی زیتوان نو  قدرت،  (2)  روندمی

 ،مرتبط به هم دانست  کاملا   توانیم هم توان و هم چابکی را    رسدیم بنابراین، به نظر  (.  8)  دارندکوتاه  

چابکی و قابلیت تغییر جهت بهتری ی دارند،  قدرت و توان بیشتر  هایی کهبازبدمینتونطوری که  به

این  دارند بر  علوه  کرد  پژوهشگران.  پا  ،نداهپیشنهاد  عا  توان  تحتانی(  که   یمل)اندام  است  ضروری 

به بازیکنان    ، در مقایسه با بازیکنان نخبهطوری که  به،  بینی کند پیشرقابتی بازیکنان را    سطح   تواندیم

  کنانینشان داده شده که در باز  ن، یعلوه بر ا.  (9,10) دهندیمنشان  از خود  توان بیشتری  غیرنخبه  

انفجار   نتون،یبدم  ۀنخب غ   شتریب  بسیار  یبا قدرت مطلق عمود  یقدرت   است نخبه  ریاز ورزشکاران 

  نیترمانند قد و وزن مهم  کیآنتروپومتر  یاز پارامترها  ی شده که برخ  مشخص  گر، ید   یاز سو  .(10)

)  1ئو   (.12،11،7)هستند    نتونیبدم  کنانیباز  کی آنتروپومتر  یهاکنندهینیبشیپ  همکاران  ( 12و 

خوبی برای سطح مهارت    یهاکنندهبینیدر کنار وزن، پیش  پهنای اندامو    که محیط  ندپیشنهاد کرد

  یو سرعت در کنار پارامترها  یقدرت، چابک   رسدیم به نظر    ن،یبنابرا  ؛ روندبه شمار میدر بازیکنان  

 شتر یدر نظر گرفته شود و ب نتونی بدم کنانیدر باز یاصل یپارامترها ینترمهم تواندیم کیآنتروپومتر

 را مشخص کند.  توانایی تغییر جهت هایییتوانا

اصلی  وتحلیلتجزیه 2)  اجزای 
PCAعاملی   ی ( روش برا  تحلیل  استخراج   ها دادهکاهش    یاست که  و 

توانایی   یبررس  یبرا  PCAاز    کردند  یسع  ، پژوهشگرانتاکنون  .شودمی استفاده    هاداده  یقو  یالگوها

باز  تغییر جهت )  نتونیبدم  کنانیدر  کنند  قبلی سطح    حالاینبا.  (13،14،15استفاده  مطالعات  در 

 
1. Ooi 
2. Principle Component Analysis 
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که این موارد   استفاده شده بود  میدانی ساده و محدود   هایآزموناز    پایین بود و  ها یآزمودنمهارتی  

برطرف کردن  به دنبال    ۀ حاضربنابراین، مطالع   . سبب اختلف نظر درمطالعات پیشین باشد  تواندیم

و  مطالع  هاییتمحدود قبلی  مذکور  کنترل  ات  چابک  ی قبل  های پژوهش  .استموارد  داد    ینشان 

 ین ترمهم( از جمله  11،12)  یآنتروپومتر  یو پارامترها  (12،16،17)  پا  ی(، قدرت انفجار2،16،17،18)

  هایینهگزپارامترها    نیا  ن،یبنابرا.  ( 1،7)  شوندمحسوب می  نتونینخبه بدم   کنانیباز  یپارامترها برا

تغییر جهت  ۀکنندنییتع گرفته  نتونیبدم  توانایی  نظر  از    . شدند  در  مطالعه  این   ۀ نخب  کنانیبازدر 

و    یبرا  یعامل   لیاز تحل  همچنین  و   یمل   ی وباشگاهسطح    در  نتونیبدم   ها داده  یبندطبقهکاهش 

با استفاده از   نتونیبدم  کنانیجهت در باز  رییتغ  بینی قابلیتپیشمطالعه    ن یهدف از ا  . شد  استفاده

 بود. اجزای اصلی وتحلیلتجزیه
 

 پژوهش روش
آزمایشگاهی با طرح همبستگی و مدل تحلیل عاملی و رگرسیونی بود که در  نیمهاین مطالعه از نوع  

پنج  دست  شهرستان مشهد که  بدمینتونۀ  نخببازیکنان  آن   باشگاه داشتند،  سالکم  کار  ه  ب  سابقۀ 

انحراف )  میانگین  انتخاب شدند.  یتجرب مهین  ۀمطالع  نیا  یبرا  نتونیبدم   ۀنخب  کنیباز  43گرفته شدند.  

متر و  سانتی  178  ±  4/6  :قد   سال،  9/24±8/3  )سن:به ترتیب    کنانی( سن، وزن و قد بازاستاندارد

و پس از   آگاه شدنداجرای آن    ۀنحوو  مطالعه    نیافراد در مورد هدف اۀ  هم.  بود  (86  ±13  بدنجرم  

   .شرکت در آزمون را امضا کردند ۀنامرضایتفرم   ،کسب آگاهی 

عبارتابزارهای   مطالعه  این  در  دستگاه  ۀدوچرخ  :از  دبودن  مورداستفاده  وینگیت،    بوسکو  کارسنج 

این صورت که به    نددو روز انجام شد  یط   هاآزمون تمام  .  ارگوجامپ، کورنومتر، کولیس و متر نواری

پرش    ک،یآنتروپومتر  یها  یریگاندازهدر روز اول و    تینگیو و  سمو  چابکی   ،یپرش عمود  یهاآزمون 

در روز    زیو چهار گوشه و آزمون پرش بوسکو ارگو ن  یجانبدو  شامل    یچابک  اختصاصی  آزمون  طول،

دقیقه استراحت    پنج  شدت،کم  یها آزمون دقیقه و بین    10  شدیدتر،  یهاآزمون بین    .ندشد  اجرادوم  

 یقدرت انفجار  یابیارز  یبرا  یعمود  پرش  پرش طول و  یهاآزمون   ن، یعلوه بر ادر نظر گرفته شد.  

آزمون    و بیشترین رکورد ذخیره شد.  دقیقه استراحت بین تکرارها(  سه)  ثبتدر سه تکرار    یاندام تحتان

 به مدت   آزمون پرش ارگو  و  بدن  زندرصد و  5/7  زانیبه م  یو با مقاومت  هیثان  30در    تینگیدوچرخه و

  دو جانبیچهار گوشه،    یهاآزمون از    زین  ی چابک  ی ابیارز  یبرا  شد.   نجامتشک پرش ارگو ا  یرو  هثانی  60

 ی آنتروپومتر  یهاشاخص عنوان  بهزانو و مچ پا    پهنای و    ران و ساق   طی مح  ،ت یدر نها.  شداستفاده    سموو  

پروتکل مطالعه آشنا شدند و تمام  .  ندشد  یریگاندازه با  افراد  آزمون،  از هر    زین  هادستورالعمل قبل 

( را با  قهیدق  15گرم کردن )  ی عموم  نات یتمر  هر روز  افراد،  ش یقبل از شروع آزما  داده شد.   حیتوض
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  جهشی  تاو حرک  ا یشامل کشش پو  یمخصوص گرم کردن اندام تحتان  ناتیتمر  . دادندمی   انجام  لیتردم

 . شدمیانجام  زی( نقهیدق 10) یاندام تحتان یبرا

قبل از    (.19)  استفاده شد  یاندام تحتان  یهوازیب  توان  یابیارز  یبرا  تینگیآزمون واز  مطالعه،    نیدر ا

شمارش    پس از دریافتکرد و  میگرم    بدنش را  کوتاه  ۀفاصلفرد با استفاده از سه دو سرعت با    ش،یآزما

  ت ینگیدر آزمون وممکن    سرعت  حداکثربا    کرد تامیتلش  ،  ش یشروع آزما  یبرا  اییهثانمعکوس پنج  

با    هیثان  30د به مدت و فر شودیم اعمال ( بدن وزندرصد  5/7پس از شروع، وزنه آزمون ) . پدال بزند

ادامه   زدن  پدال  به  خود  قدرت  هم  کی  .دادیمحداکثر  طول  ارگومتر  در  را   ها داده  هیثان  30زمان 

   .شد آوریجمع بدن جرم به نسبتو اوج قدرت و قدرت متوسط  درکیم یآور جمع

پرش    انجام دادند.  از تاب دادن بازو و خم شدن زانو  با استفاده  را  طولو    یپرش عمود  هایآزمودن

نوار از خط شروع  با استفاده از زی ن یافق تشک ارگوجامپ انجام شد و زمان پرواز و پرش یرو یعمود

 شد. عملکرد ثبت  نیو بهترانجام هر آزمون  یبرا تکرارسه . شد یریگاندازهتماس  ۀنقطتا 

سرعت   حداکثررا با    یمتوال  یهاپرش  کنندیم  یپس از گرم کردن، افراد سع برای آزمون ارگوجامپ  

 حساس به ضربه  گریحس متصل به    یمریتشک شامل تا   نیا  تشک ارگو انجام دهند.   یممکن رو

 ، آیدیم که فرد فرود    ی افراد از تشک جدا شود و زمان  یکه پا  شودیمشروع    ی زمان  مریتا  نیا.  است

  ها پرشتعداد    . به سرعت باال بپرد  هیثان  60سرعت در    تیتا با نها  کند یمفرد تلش  .  شودمیمتوقف  

 (. 20) شوندیمتشک ارگو گزارش  وسیلۀبهو  شمرده

آزمون   اختصاصی بدمینتون ودو  ارزیابی چابکی    1سمو   آزمون  چابکی  استفاده  برای  این مطالعه  در 

که هر  اند  چابکی اختصاصی بدمینتون شامل آزمون دوی جانبی و آزمون چهارگوشه   یهاآزمون.  شدند

  ی، در حال ندانجام شد  نتونیبدم  در زمینهر دو آزمون  .  کنندیمگیری  اندازهکدام قابلیت خاصی را  

در هر دو آزمون اختصاصی، بازیکنان با حالت آماده در مرکز زمین   داشتند.  رو به تور قرار  کنانیکه باز

تور قرار گرفتند.  افراد  و رو به  . برای  انجام دادند  از موقعیت شروع  حرکتشان  پس از شروع آزمون، 

برای آزمون چابکی چهارگوشه، عرض زمین را طی کنند.  به سرعت  بار    10، افراد باید  آزمون دوی جانبی

محبوب   یهاآزمونیکی از    سموآزمون چابکی    (. 12)  زمین بدوند   ۀچهارگوشدور    بار   16  افراد باید

  یهاجهت تغییر  شامل  مشابه بازی بدمینتون  زیرا    ؛استبرای ارزیابی تغییر جهت بازیکنان بدمینتون  

 (.7)در جهات مختلف است  سریع

از  . به این ترتیب  (21)  انجام شداستاندارد  بر اساس دستورالعمل    یآنتروپومترهای  یریگاندازهتمام  

دور ران عمود بر محور   گیری محیط و پهنا استفاده شد.اندازهاستاندارد و کالیپر برای  گیری  اندازهنوار  

دور ساق پا در حداکثر حجم عضله و عمود بر محور  .  شد  یریگاندازه  ران  میانیران در سطح    طولی

 
1. SEMO 
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  جی و داخلی استخوان ران و پهنایندیل خارپهنای زانو در فاصله بین اپی ک  .شد   یریگپا اندازه  طولی

 (. 21)گیری شد اندازهپا   مچو داخلی خارجی  یهاقوزکمیان  مچ پا در فاصله 

از    نتونیعملکرد بدم  هاینیبشی پ   یبندطبقه  یبرا  و  اریو انحراف مع  نیانگیاز م  هادادهبرای توصیف  

PCA  توسط  گاتمن    زریکا  اریمعنیز  استخراجی  اصلی    یهامؤلفه  تعداد  نییتع  یبرا.  استفاده شدPCA  

 ۀویژمقدار  منظور تفسیر  به.  استفاده شد برای چرخش ماتریس    چرخش وریمکسو از    ( 14)اعمال  

 ز یگام نبهگام با روش    چندمتغیره  ونیرگرس  تیو در نها  حفظ شد  8/0از  تر و بار عاملی بیشتر  بزرگ

   استفاده شد. PC1در  ی بار عامل نیباالتر یهاکنندهینیبشیپ انتخاب  یبرا

 

 هایافته
عمودی،    رات پرشییب تغیثر و ضرکار، حداقل، حداین، انحراف معیانگیشامل م  یفیآمار توص  ۀجینت

-نرمالشده و  نرمال  ۀبیشینشامل توان میانگین و    تینگیونتایج آزمون    ،یچابک  سه آزمون  ،پرش طول

ارائه شده    1  شمارۀ  در جدول   هااندامکی شامل قد، وزن، محیط و پهنای  یآنتروپومتر  یرهایو متغ  نشده

 است.

 

 ای بدمینتون بازان رهیمتغ یفیآمار توص - 1جدول 

 %CV بیشترین کمترین انحراف استاندارد  میانگین موارد 

85/51 (cm) پرش عمودی  26/9  00/39  00/85  87/17  

85/232 (cm) پرش طول  91/20  00/196  00/300  9 

99/16 (s) تکرار دوی جانبی  50/1  68/13  28/20  83/8  

92/11 (s) سمو  92/0  28/10  25/14  77/7  

75/32 (s) چابکی گوشه  56/3  62/23  34/41  88/10  

26/11 (s) پرش ارگو  88/1  30/8  00/16  72/16  

13/18 (s) پرواز پرش ارگو  95/1  30/13  30/21  77/10  

76/38 (n) پرش ارگو  18/5  00/25  00/45  38/13  

63/51 (cm) محیط ران راست  31/4  00/45  50/62  35/8  

05/51 (cm) محیط ران چپ  970/3  50/44  50/61  77/7  

راستمحیط ساق   (cm) 82/36  94/2  50/30  00/43  99/7  

97/36 (cm) محیط ساق چپ  77/2  00/31  00/43  49/7  

47/601 (W) حداکثر توان  60/95  40/268  00/832  89/15  

8845/8 (W/kg) حداکثر توان  51/1  47/4  42/13  03/17  
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 ای بدمینتون بازان ره یمتغ یفیآمار توص - 1جدول ادامة 

 %CV بیشترین کمترین انحراف استاندارد  میانگین موارد 

40/431 (W) میانگین توان  41/67  00/221  90/553  62/15  

35/6 (W/kg) میانگین توان  91/0  68/3  93/8  47/14  

51/5 (cm) عرض مچ  73/2  00/0  40/7  54/49  

92/7 (cm) عرض زانو  91/3  00/0  00/11  43/49  

31/68 (kg) وزن  02/8  50/59  10/93  74/11  

 

  PCAوارد    بایدمتغیرهایی که    ۀاجزای اصلی ابتدا همبستگی بین کلی   وتحلیلتجزیهپیش از اجرای  

همبستگی  شدمحاسبه    ، شدندمی ضرایب  نتایج  داد.  ارگوجامپ  ی هاآزمون بین    نشان  پرواز - پرش 

عرض  -محیط ساق چپ، عرض زانو-محیط ران چپ، محیط ساق راست-ارگوجامپ، محیط ران راست

متغیرهای پرواز ارگوجامپ، محیط ران و بنابراین،  (.  9/0وجود دارد )بیش از    زیادیمچ پا همبستگی  

 منع شدند.   PCAساق سمت چپ و همچنین عرض مچ پا از ورود به 

 .ارائه شده است  2  شمارۀ  در جدول  هاداده  انسیدرصد از وار  82  حاویاستخراج شده    PCچهار    ۀجینت

  رهای، متغ1در شکل  .  نشان داده شده است  3  شمارۀ   در جدول  زیها نآن  یبا بار عامل   PCهر    یرهایمتغ

نشان داد   PCA  جینتا  است.  8/0بیشتر از    ی( با بار عاملهاداده  انسواریدرصد    39)  PC1متعلق به  

( در  یجانب  ی و دو  سمو)  ی)پرش طول( و دو آزمون چابک  یمتعلق به توان و قدرت انفجار  یرهایمتغ

PC1  (39    قرار داده شده است،هاداده  انسواری  هادادهدرصد )  از جمله    کیآنتروپومتر  یرهایو متغ

میانگین  متعلق به    ی بار عامل  بیشترین  . گرفتندقرار    (هاداده  انسواریدرصد    20)  PC2در    و وزن  طیمح

 ( است. 91/0) تینگوی آزمونتوان 
 

 هرکدام  انسیبا درصد وار PCAشده از استخراج PCچهار  -2جدول  

 

 مؤلفه

 مجموع مجذورات بارهای عاملی 

 % هایانسوارجمع  واریانس % مجموع 

1 24/6  2/39  2/39  

2 51/3  75/19  96/58  

3 53/1  24/12  42/71  

4 01/1  06/10  30/82  
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 مشخص شده است(  8/0بیشتر از )بار عاملی  PCAشده از استخراج PCچهار  یبار عامل -3جدول 

 متغیرها
 بار عاملی 

PC1 PC2 PC3 PC4 

79/0 پرش عمودی   32/0  12/0  034/0  

85/0 پرش طول ایستاده   20/0  12/0  034/0  

- 80/0 دو جانبی   02/0  17/0  041/0  

785/0 چهارگوشه چابکی    024/0  003/0  144/0  

021/0 پرش ارگو   145/0  004/0  952/0  

66/0 تعداد پرش ارگو   108/0  04/0  67/0  

063/0 محیط ران راست   857/0  031/0  272/0  

042/0 محیط ساق راست   918/0  08/0  015/0  

521/0 حداکثر توان   250/0  72/0  24/0  

74/0 شده بیشینۀ نرمالتوان    270/0  49/0  23/0  

55/0 میانگین توان   625/0  44/0  03/0  

91/0 شده نرمالمیانگین توان    077/0  - 23/0  - 036/0  

012/0 عرض زانو   171/0  81/0  135/0  

33/0 وزن   801/0  355/0  005/0  

846/0 سمو   054/0  01/0  068/0  

 

 
 ( 8/0بیشتر ا ز ها )آن یعامل یو بارها PC1 یرهایمتغ -1شکل 
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مستقل   ریمتوسط( و متغ  توانوابسته )  ریمتغ  یگام برابهگام  یهاروشبا    چندمتغیره  ونیرگرس  جینتا

  یهاکنندهی نیبشیپ و    هامدل  ن،ی علوه بر ا  ارائه شده است.  4  شمارۀ  (  در جدولهاکنندهینیبشیپ )

،  سمو، پرش طول،  چندمتغیره  ونیبر اساس رگرس  ارائه شده است.   4  شمارۀ  در جدول   زین  ها یون رگرس

 . ( 2R=  706/0)اند توانمیانگین  یها کنندهینیبشیپ  نیو وزن بهتر
 

 و( توان نیانگیوابسته )م یرهایمتغ یگام برا بهگام یهاروشبا  چندمتغیره  ونی رگرس جینتا -4جدول 

 ( هاکنندهین یبشپی) مستقل

 خطای استاندارد تخمین  شده تعدیل R 2R 2R مدل

1 0/744a 0/554 0/543 0/62178 

2 0/834b 0/695 0/680 0/52051 

3 853/0  728/0  706/0  49/0  

 هابینپیش

 پرش طول  .1

 سمو پرش طول و  .2

 و وزن  سموپرش طول،  .3

 

 گیریو نتیجه  بحث
  وتحلیل تجزیهبا استفاده از  در بدمینتون تغییر جهت قابلیت یهانی بشیپ  نییمطالعه تع نیهدف از ا

رابطه    ی ابیو ارز  نتونیجهت در بدم  رییتغ  های نیبش یپ   تعیین  از مطالعات بر  یاریبس  بود.   اجزای اصلی

پارامترها  ، پرشسرعت،    ، یچابک  این متغیر با   نیب با    (. 1-7)  اند بودهمتمرکز    یآنتروپومتر  یتوان و 

 یبه عنوان نامزدها  یآنتروپومتر  یپا و پارامترها   یقدرت انفجار  ،یچابکتوجه به نتایج مطالعات مذکور  

-شیپ  یبندطبقه یبرا PCA ن،یعلوه بر ا. انتخاب شدند نتونیبدم توانایی تغییر جهتکننده نییتع

و    ی، توان، قدرت انفجارPCAبر اساس    استفاده شد.  نتونیعملکرد بدم  ۀکنندنییتع  یهاکنندهینیب

پارامترها  یچابک  نیهمچن آن    ی و  نتابهمرتبط  ارگو،    ج یجز  برای   یهاکنندهینیبشیپپرش  خوبی 

با تمام    سهیدر مقا   ،تینگوی  آزمون  ۀ شدنرمال  میانگین تواننشان داد    PCA.  اندتوانایی تغییر جهت

پرش   یهاآزمون   (.91/0)  است  یشتریب  ی بار عامل  یدارا،  توانایی تغییر جهتمرتبط با    یپارامترها

جانبیطول چابکی  و  سمو  عامل   زین  ،  بار  داشتند  PC1در    کمتر  یبا  با   افتهی  نیا  .قرار  توافق  در 

 کنانیباز  ی سطح رقابت  تواندیم   اندام تحتانی  و توان  است که اعتقاد داشتند قدرت  یقبلپژوهشگران  

،  9)دارند      بیشتریتوان  ،  تریینپاسطح   کنان یبا باز  سهیدر مقا،  سطح باال  کنان یباز  و کند    ی نیبشیپ را  

به    یاب یدست  یبرا  حیاتی  پارامتری،  توان-قدرت  بازاننتونیبدم  در  شده که  شنهادیپ   ن،یعلوه بر ا  (.10
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ب فواصل  شتریسرعت  )  کوتاه   در طول    نیبکردند  گزارش    یقبل  پژوهشگران  همچنین،  (8،16است 

 (.22،23)وجود دارد    یمتوسط  ۀرابط  تحتانیاندام    یو قدرت انفجار  نتونیعملکرد بدم  یپارامترها

اسپلیت   مانند  ،ضربه  نیدر ح   نتونیحرکات خاص بدم  شتریدر ب  رایز  ؛باشد   یمنطق  تواندی مرابطه    نیا

پلیت استپ همان گام کشی در بدمینتون  . اس(1)  استمهم    اریوان بست  ،پرش قبل از ضربهو    استپ

 نتون یبدم  کنیتا باز  دهدمیاجازه  (. توانایی اسپلیت استپ  1)  کندیم است که فرد را برای ضربه آماده  

حرکت بدن به جلو در   یراه برا  ترینشایع  پرش قبل از ضربه نیز  جهت دهد.  رییتغ  ترعیو سر  ترساده

تا در زمان    کند میکمک    نتونیبدم   کنانیبه باز  انفجاری بیشترتوان و قدرت    ضربه زدن است.  نیح

-تعجب  نتون،یبدم  کنیباز  یازهاین  نیا  ل یبه دل  از این رو(.  24-26)  رندیبگ  شتاب  ترعیهرچه سر  ضربه

 است.  PCA جیپارامتر بر اساس نتا نیترمهم یاندام تحتان توانکه  ستینور آ

قدرت،    کمتر از  ی( با بار عاملیجانب  یو دو  سمو)  یچابک  یپارامترهانشان داد  همچنین    PCA  جینتا 

که  ،  نتونیبدم  عتیطب  لیبه دل  .اندبدمینتون  برای  بین بعدیپیشگرفتند و متغیرهای  قرار    PC1در  

حفظ تعادل در   یبرا نتونیدر بدم یچابک  رسد میدارد، به نظر  ازین نیدر سراسر زم عیبه واکنش سر

 ازمندین  عیجهت سر  رییو تغ  یچابک  گر،ید  یاز سو   است.  یضرور  توپبه سمت    عیهنگام حرکت سر

  ندنشان داد  زی( ن28و همکاران )  انگی  .اندمرتبطبا هم   ها توانایی  نی ( و ا27،28قدرت عضلت پاست )

جهت تغییر  داشتن  توانایی  توان  قدرت  نیازمند  د  جهینت  نیا  است.  یعضلن  و  با  توافق    گریدر 

از   .(28و قدرت عضلت پا است )  یچابک  ازمندین  توانایی تغییر جهت  نداست که معتقد  پژوهشگرانی

با توان و قدرت    بسیار مرتبطنتیجه گرفت که بعد از توان و قدرت انفجاری، چابکی    توانمیاین رو  

 در بدمینتون باشد. بین خوبی برای توانایی تغییر جهت پیش  تواندمیانفجاری است و 

بین برای بدمینتون انتخاب شد و با توجه به آزمایشگاهی بودن  از آنجا که میانگین توان بهترین پیش

باز د عملکرد بدمینتوننکه بتوانشود  میحس  میدانی    ترساده  هایآزموناین متغیر نیاز به استفاده از  

کنپیشرا   روند.  بینی  این    ۀ کنندینیبشیپ   نیبهتر  صیتشخ  یبرا  چندمتغیره  هایرگرسیون   از  از 

پا و وزن    ی و پهنا  طیمح  ، ی دو جانب  ی ، چابکسمو، پرش طول،  توان بیشینه  توان استفاده شد.  نیانگیم

در  شد  بررسی  چندمتغیره  ونیرگرس  یورود بیشتر  عاملی  بار  با  )متغیرهایی   ونیرگرس  .(PCAند 

  R2 = ،SEM 55/0) استقدرت متوسط  نیبشیپ   نیبهتر ستاده،ی پرش طول اداد چندمتغیره نشان 

اساس  .  (=62/0 برا  نیبهتر  ون،ی رگرس   ۀجینتبر   طول   پرش  مدل  ،توانمیانگین    ینیبشیپ   یمدل 

 (.1  ۀمعادلو وزن است ) سمو ستاده،ای
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 اول:  ۀمعادل

 وزن(×023/0( + )-473/0 ×سموپرش طول ایستاده(+)×024/0+ ) 756/4 =میانگین توان 

  یی پرش به همراه توانا  ییتواناند  که معتقد  (29)  دارد  یخوانهم  همکارانو    االجص  هاییافتهبا    افتهی  نیا

متغیرهای  مدل با    ن یا.  روندبه شمار میتغییر جهت    ییتوانا  یبرا  یبهتر  هایکنندهنییتعدو سرعت  

چابکطول  پرشورودی   وزن    ی،  )  نییتع  بضری  با  رامتوسط    توان  تواندمیو  ، r2 = 73/0خوب 

49/0SEE =  ) به    ی ابیدست  یبرا  مهم  ی عاملتوان  میانگین   شد،   ذکر قبلا  که  طورهمان  کند.   ی نیبشیپ

-شیپ   نیآن را بهتر  PCAو    (8است )  نتونیورزشکاران بدم  یکوتاه برا  هایمسافتدر    بیشترسرعت  

 ی ریگاندازه  یتوینگبا آزمون    میانگین توان    داد.  صی( تشخ91/0)  بار عاملی  نیشتریکننده با بینیب

 ی دانیاز آزمون م  ن،یبنابراد.  همه در دسترس نباش  یبرا  دیکه شا  دارد  وینگیت نیاز  ۀدوچرخ  بهشده و  

مدل استفاده    نیا  تیاهمشود.    وینگیتآزمون    ۀجینت  نیگزی استفاده شد تا جا  یعنوان ورودبه،  ترساده

 قابل قبول   یدر سطح  توانندمیبودند و    PCAپارامترهای مهم    ءجزاست که    ی دانیم  هایآزموناز تنها  

بینی  پیش  توانایی تغییر جهتبینی  پیشترین آزمون آزمایشگاهی برای  عنوان مهمبهرا    میانگین توان

 د. نکن

 ،است  نتونیبدم  کنانیباز  یبرا  بین عملکردپیش  نیبهتر  توان  نیانگ یمنتایج این مطالعه نشان داد  

. بنابراین، بعد از فصل تمرین یا کننده استدر بدمینتون که بسیار تعیین  جهت  رییتغ  توانایی  ژهیوبه

  ییتوانا  یابیارز  یبرا  هاروش   نیاز بهتر  یکیتوان میانگین    یریگاندازهبازیکن،    هایوضعیتگری  غربال

ا  است.  نتونیبدم  کنیباز مانند پرش طول،    ساده  یدانیمهای  آزمون  یبرخ  نیمطالعه، همچن  نیدر 

ارائه شده است که ممکن است   وینگیتبا آزمون    ی نیگزیجا  یبرا  ونیو وزن در قالب مدل رگرس  سمو

 در دسترس نباشد.  کنانیباز ۀهم یبرا

بازان  بدمینتوننتایج با    ۀمقایسو    شودمیباشگاهی مربوط    ۀنخببازان  بدمینتونبه    پژوهش نتایج این  

بازان بدمینتونزمان  هم  نشدن   بررسی  . از این رو، جوانب بیشتری از کار را روشن کند  تواند میعادی  

 باشد. موضوع مطالعات آینده  تواندمیکه   رودمیاین مطالعه به شمار  هایمحدودیتنخبه و آماتور از 

 

 تشکر و قدردانی 
 کنیم. می مارا یاری کردند تشکر و قدردانی  مطالعهاین  انجام از تمام کسانی که در 
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