
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

47

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

90
/9/

10
ت: 

ياف
در

خ 
ري
تا

91
/8/

29
ب: 

وي
ص
خ ت

ري
تا

طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون 
چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 

اين تحقيق به منظور طراحى آزمونى معتبر، پايا و ويژه جهت سنجش چابكى در كشتى انجام گرفت. آزمودنى هاى چكيده:
ــوى آزمون مورد نظر از 23  ــت آوردن الگ ــتى گير تهرانى بودند. براى مطالعة مقدماتى و به دس ــن تحقيق 62 كش اي
ــده به اردوى تيم تهران به عنوان گروه  ــد. از 29 كشتى گير دعوت ش ــگاهى و باشگاهى استفاده ش ــتى گير دانش كش
ــابقات آسيايى و جهانى يا دعوت به  ــابقة قهرمانى در مس ــتى گير گروه منتخب تهران با س منتخب تهران و از ده كش
اردوى تيم ملى به عنوان گروه نخبه و از ده كشتى گير با يك سال سابقة كشتى به عنوان گروه غيرنخبه استفاده شد. 
ــده به  ــت آمدن الگوى اصلى آزمون مورد نظر، آزمودنى ها آزمون هاى چابكى 9×4، آزمون طراحى ش پس از به دس
ــته (PPAT) و آزمون چابكى طراحى شده به صورت واكنشى يا باز (RAT) را انجام  ــى يا بس صورت غيرواكنش
ــرى انجام دادند.  دادند. براى تعيين ميزان پايايى آزمون RAT، آزمودنى هاى منتخب تهران آزمون RAT را دو س
ــت آمده از آزمون 9×4 و دوبار اجراى آزمون PPAT همبستگى معنادارى  ــان داد بين شاخص هاى به دس نتايج نش
ــتگى معنادارى  ــراى آزمون PPAT همبس ــار اج ــج دو ب ــن نتاي (P2<0/01 ،r=0/71 ،P1<0/01 ،r=0/75) و بي
ــت. بين نتايج شاخص هاى به دست آمده از آزمون هاى چابكى در دو گروه نخبه و  (P<0/01 ،r=0/87) وجود داش
ــان داد (P3=0/015 ،P2=0/018 ،P1=0/032). همچنين،  غيرنخبه تنها آزمون RAT اختالف بين دو گروه را نش
 RAT ــرى اجراى آزمون ــت آمده از دو س ــاخص هاى به دس ــتگى معنادارى (P<0/000 ،r=0/884) بين ش همبس
ــان داد آزمون PPAT براى اندازه گيرى سرعت تغيير جهت در كشتى گيران داراى روايى و  ــد. نتايج نش حاصل ش
پايايى است و آزمون RAT ضمن داشتن پايايى به دليل توانايى تشخيص اختالف دو گروه نخبه و غيرنخبه نسبت 
ــب است. بنابراين، مى توان گفت  ــتى گيران داراى روايى مناس ــنجش چابكى كش به دو آزمون 9×4 و PPAT در س
ــت و با نام آزمون TMUWAT (آزمون چابكى كشتى دانشگاه  ــب اس آزمون RAT داراى روايى و پايايى مناس

تربيت معلم) براى ارزيابى چابكى كشتى گيران آزادكار توصيه مى شود.

واژگان كليدي: آزمون چابكى، پايايى، روايى، كشتى.

   رسول رضائى؛ كارشناس ارشد فيزيولوژى ورزشى دانشگاه تربيت معلم*
   حميد رجبى؛ دانشيار دانشگاه تربيت معلم 
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طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 

1. weight category

مقدمه
كشتى،  در  تمرين  برنامه هاى  طراحى  همواره 
با  مبارزه اى،  رشتة  پرفشارترين  و  سنگين ترين 
است  بوده  همراه  زيادى  پيچيدگى هاى  و  چالش ها 
مسابقة  در  درگير  انرژى  دستگاه هاى  تداخل   .(4)
كشتى از يك طرف و قرار گرفتن اين رشتة ورزشى 
از  وزنى1  طبقه بندى  داراى  ورزش هاى  گروه  در 
به  مربيان  و  ورزشكاران  شده  موجب  ديگر  طرف 
سهم برنامه هاى آمادگى جسمانى و ارزيابى منظم و 
سازمان يافتة كشتى گيران جهت تعيين مرز قابليت هاى 
جسمانى ورزشكار توجه ويژه اى نمايند (2، 4، 6)، و 
با استفاده از نتايج آزمون هاى آمادگى جسمانى نقاط 
قوت و ضعف برنامة تمرينى كشتى گيران را با توجه 
 .(6) كنند  مشخص  كشتى  ورزش  نيازمندى هاى  به 
بى هوازى،  و  هوازى  باالى  ظرفيت  داشتن  چند  هر 
باالتنه  در  انعطاف پذيرى  و  چابكى  توان،  قدرت، 
جسمانى  آمادگى  فاكتورهاى  جمله  از  پايين تنه  و 
مورد نياز براى كسب موفقيت در رقابت هاى كشتى 
محسوب مى شود، اما در اين مجموعه چابكى كمتر 

مورد توجه قرار گرفته است (5، 11، 13).
كه  مطلب اند  اين  مؤكد  بسيارى  تحقيقات 
حركتى  آمادگى  باارزش  عوامل  از  يكى  چابكى 
قابليت هاى  از  يكى  و  است  ورزشى  قابليت هاى  و 
شناخته  ورزشى  مهارت هاى  انجام  براى  اساسى 
تركيبى  حقيقت، چابكى  در  است (2، 3، 11).  شده 
با  كه  هنگامى  و  است  هماهنگى  و  توان  سرعت،  از 
انعطاف پذيرى تركيب شود، نتيجة آن كيفيت اجراى 
مناسب،  هماهنگى  و  زمان بندى  با  سريع،  حركِت 
چابكى  بنابراين،   .(1) است  حركتى  دامنة  كل  در 
اجازة  ورزشكار  به  كه  است  پيچيده  خصوصيتى 
واكنش سريع به محرك، شروع سريع و كارامد در 
ايست  و  جهت  تغيير  براى  آمادگى  و  صحيح  جهت 

سريع را به صورت متناوب مى دهد (9). 
مدلى   (15) همكارانش  و  يونگ  رابطه  اين  در 
جهت   تغيير  سرعت  آن،  در  كه  كرده اند  طراحى  را 
شناخته  چابكى  محورى  جزء  دو  ادراكى   مهارت  و 
شده اند (شكل 1). در اين مدل سرعت تغيير جهت به 
ظرفيت جسمانى ورزشكار مربوط مى شود و حداقل 

شكل1. عوامل درگير در اجراى چابكى و چگونگى ارتباط آن ها با يكديگر
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شامل يك تغيير جهت برنامه ريزى شده است. مهارت 
ادراكى1 توانايى ورزشكار در تفسير محرك و واكنش 
به حداقل يك محرك مثل حريف را شامل مى شود. 
به نظر مى رسد تركيب سرعت تغيير جهت و مهارت 
ادراكى شرايط عملى دقيق ترى را براى اجراى كامل 

حركاِت ويژة ورزش فراهم مى آورد (15).
مى دارند  بيان  اخير  دهة  دو  تحقيقاتى  شواهد   
جزء  دو  اين  كه  چابكى  ارزيابى  سنتى  آزمون هاى 
هنگام  را  انتظار  خالف  نتايج  مى كنند  جدا  هم  از  را 
سنجش قابليِت حركتى به وجود آورند (9). در اين 
رابطه و به منظور ساخت آزمون چابكى باز (واكنشى) 
براى نت بال مى توان به تحقيق فارو و همكارانش (9) 
اشاره كرد(با توجه به اينكه در متون تربيت بدنى به 
جاى آزمون واكنشى و از قبل برنامه ريزى شده از نام 
آزمون باز و بسته استفاده شده است در اين مقاله نيز به 
جاى آزمون واكنشى از آزمون باز و به جاى آزمون 
از قبل برنامه ريزى شده از آزمون بسته استفاده شده 
است). در اين مطالعه بازيكنان در سه گروه عملكرد 
باال (N=12)، عملكرد متوسط (N=12)، و عملكرد 
  (PPAT)2در دو آزمون چابكى بسته (N=8) پايين
آزمون  در  كردند.  شركت    (RAT)3باز چابكى  و 
به  بازيكنى  تصوير  صورت  به  محرك  باز،  چابكى 
پخش  واقعى  اندازة  در  پرده  روى  بر  حريف  عنوان 
با  ويديويى  دوربين  با  ورزشكار  عملكرد  و  گرديد 
تصميم گيرى  زمان  تا  شد  فيلم بردارى  باال  سرعت 

ورزشكار مشخص شود. 
بسته  و  باز  آزمون  دو  هر  در  ماهرتر  گروه 

همچنين،  دادند.  نشان  خود  از  سريع ترى  عملكرد 
پاسخ  محرك  به  كوتاه ترى  زمان  در  ماهرتر  گروه 
سريع تر  تصميم گيرى  زمان  نشان دهندة  كه  دادند 
در اين بازيكنان بود و زمان كلى آزمون باز در اين 
آن ها  داد.  كاهش  را  گروه ها  ديگر  به  نسبت  گروه 
مجدد  آزمون  روش  از  باز  آزمون  پايايى  تعيين  در 
براى  را   0/83 همبستگى  ضريب  و  كردند  استفاده 
آزمون باز گزارش دادند. اين محققان در پايان نتيجه 
گرفتند كه آزمون چابكى باز تمايز بازيكنان را بهتر 

نمايان مى سازد. 
پژوهشى  در  همكارانش (14)  و  همچنين، شپرد 
گروهِ  دو  در  فوتبال  بازيكن   38 از  استفاده  با 
و  روايى  ارزيابى،  به  پايين  عملكرد  و  باال  عملكرد 
آزمون،  دو  با  مقايسه  در  باز  چابكى  آزمون  پايايى 
سرعت  متر  ده  و   4(CODST) جهت تغيير  سرعت 
تمامى  تحقيق  اين  در  پرداختند.   5(mss10) مستقيم 
آزمودنى ها هر سه آزمون را انجام دادند كه بازيكنان 
 10mss و CODST با عملكرد پايين در دو آزمون
نتايج بهتر اما غيرمعنادار نسبت به ديگر گروه داشتند. 
افراد با عملكرد باال در آزمون RAT از نظر آمارى 
نتايج بهترى به دست آوردند. از اين رو، پژوهشگران 
صحيح  تمايز  دليل  به   RAT آزمون  گرفتند  نتيجه 
فوتبال  بازيكنان  چابكى  تشخيص  در  گروه  دو  بين 
محققان  اين  است.  برخوردار  قبولى  قابل  روايى  از 
بر  آن  مجدد  اجراى  از  آزمون  پايايى  تعيين  براى 
ضريب  كه  كردند  استفاده  آزمودنى  گروه  همان 
به دست  ميزان 0/82  به  پايايى  تعيين  براى  همبستگى 
1. perceptual skill 
2. pre planed agility test
3. reactive agility test
4. CODST
5. 10 meter stright speed
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طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 

گرفتند  نتيجه  همكارانش  و  جرمى  اين رو،  از  آمد. 
 10mss مثل  بسته  عملكردى  سنتى  آزمون هاى  كه 
و CODST براى تشخيص تفاوت سطح عملكردى 

بازيكنان فوتبال مناسب نيست. 
طراحى  با   (12) همكارانش  و  سرپيل  اخيراً، 
را  آن  پايايى  و  روايى   ،(RAT) باز  چابكى  آزمون 
آزمون  با  مقايسه  در  راگبى  بازيكنان  گروه  دو  بر 
تحقيق  اين  در  سنجيدند.   (COD) جهت  تغيير 
شكل و مسير اجراى هر دو آزمون يكى بود اما در 
آزمون چابكى باز ورزشكاران در پاسخ به نمايشگر 
نتايج  مى كردند.  آزمون  اجراى  به  اقدام  ويديويى 
اجراى  ميانگين  بين  را  معنادارى  تفاوت  آمارى 
ديگر  گروه  و  ماهر  گروه  دو  در   (RAT) آزمون 
نشان داد. از اين رو، نتيجه گرفتند كه آزمون چابكى 
ارزيابى  جهت  مناسب  روايى  داراى   (RAT) باز 
چابكى در بازيكنان راگبى است و همبستگى 82% را 

براى ميزان پايايى آزمون خود گزارش كردند.
مربوط  آزمون  اگر  مى رسد  نظر  به  طرفى،  از 
حد  تا  بايد  آزمون  موارد  باشد،  خاصى  ورزش  به 
خاص  ورزش  آن  واقعى  موقعيت هاى  شامل  امكان 
باشد، تا اطالعات مناسب ترى از وضعيت ورزشكار 
ممكن  نتايج  صورت  اين  غير  در   .(2) كند  فراهم 
تحقيق  به  مى توان  مثال،  براى  باشد.  فريبنده  است 
كه  كرد  اشاره   (10) همكارانش  و  ساسى  حاج 
آزمون  در  جابه جايى  شكل  بودن  مناسب  على رغم 
آزمون در  زياد  جابه جايى  دليل  به  واليبال،  براى   T
T، اين آزمون را فاقد ويژگى براى واليبال دانستند. 
به   T آزمون  در  جابه جايى  ميزان  كاهش  با  آن ها 

اصالح   T چابكى  آزمون  پايايى  و  روايى  ارزيابى 
شده (MAT)1 و تعيين رابطة آن با ده متر سرعت 
بدون  عمودى  پرش  آزمون  و   (10mss) مستقيم 
گام بردارى (FCMJ)2 پرداختند. براى تعيين روايى 
آزمون  عنوان  به   T آزمون  از  شده  اصالح  آزمون 
مالك استفاده كردند و ميزان ضريب همبستگى را 
گزارش   0/75 و   0/79 ترتيب  به  مردان  و  زنان  در 
دادند. همچنين، ضريب همبستگى در دوبار اجراى 
آزمون اصالح شده (پايايى) را در مردان و زنان به 
به  توجه  با  و  كردند  گزارش   0/92 و   0/95 ترتيب 
ميزان پايايى و روايى آزمون MAT استفاده از اين 
پيشنهاد  واليبال  در  چابكى  سنجش  براى  را  آزمون 

كردند.
در مجموع، مطالب فوق دو اصل اساسى را براى 
انتخاب آزمون چابكى مناسب بيان مى دارد كه شامل 
ويژگى حركات درگير در ورزش مورد نظر و جدا 
نبودن دو جزء ادراكى و حركتى از يكديگر است. 
آزمون هاى مورد استفاده در ارزيابى چابكى در كشتى 
حقيقت  در   .(4) ويژگى هاست  اين  فاقد   4×9 مثل 
اجراى  شكل  نظر  از  آزمون ها  اين  مى رسد  نظر  به 
حركت تناسب زيادى با كشتى ندارد. همچنين، در 
آن به جزء فرايند ادراكى توجه نمى شود. از اين رو، 
نياز به طراحى آزمون چابكى ويژة كشتى كه داراى 
مناسب  پايايى  و  روايى  و  شده،  ذكر  ويژگى هاى 
باشد ضرورى به نظر مى رسد. لذا، اين تحقيق در نظر 
درگير  حركات  و  ادراكى  نيازهاى  به  توجه  با  دارد 
كشتى گيران  چابكى  اندازه گيرى  براى  كشتى،  در 
پايايى  و  روايى  سپس،  كند.  طراحى  ويژه  آزمونى 

1. modified agility test
2. free counter movement jumping
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آزمون طراحى شده بررسى شود.

روش شناسى 
شد.  استفاده  كشتى گير   62 از  تحقيق  اين  در 
ابتدا، در مرحلة مطالعة مقدماتى براى به دست آوردن 
 23 از  شده  طراحى  آزمون  براى  مناسب  الگوى 
شهيد  باشگاه  معلم،  تربيت  دانشگاه  تيم  كشتى گير 
از  پس  شد.  استفاده  زمينى  نيروى  سرباز  و  پناهى 
به دست آمدن الگوى مناسب، ميزان روايى و پايايى 
منظور  به  شد.  تعيين  باز  و  بسته  چابكى  آزمون هاى 
طراحي  آزمون  پايايى  و  مالكي  روايي  ميزان  تعيين 
شده  دعوت  كشتى گير   29 از  بسته  صورت  به  شده 
به اردوى تيم تهران جهت مسابقات قهرمانى كشور 
تعيين  منظور  به  شد.  استفاده  منتخب  گروه  عنوان  به 
ميزان روايي سازة آزمون ها زمان هاي به دست آمده 
و  تهران  تيم  اردوى  به  شده  دعوت  كشتى گير  ده  از 
دعوت  يا  و  جهانى  يا  آسيايى  قهرمانى  سابقة  داراى 
ده  با  نخبه،  گروه  عنوان  به  ملى،  تيم  اردوى  به  شده 

كشتى گير تهرانى با يك سال سابقة كشتى، به عنوان 
گروه غيرنخبه، مقايسه شدند. 

آزمون  پايايى  ميزان  تعيين  منظور  به  همچنين، 
گروه  از  آمده  به دست  زمان هاى  از  شده  طراحى 
منتخب تهران استفاده شد (جدول 1). با توجه به اينكه 
مختلف  وزني  طبقه هاي  در  نخبه  گروه  كشتي گيران 
قرار داشتند و وزن يكي از عوامل اثرگذار بر اجراهاي 
وزن  با  نخبه  ورزشكار  است  ممكن  و  است  چابكي 
غيرنخبه  ورزشكار  به  نسبت  ضعيف تري  نتايج  بيشتر 
با وزن كمتر به دست بياورد، كشتي گيران غيرنخبه از 
باشگاه هاى تهران به صورت در دسترس به گونه اى 
انتخاب شدند كه از نظر وزني با كشتى گيران نخبه در 
يك طبقة وزني قرارگيرند. تعداد آزمودنى ها جهت 
روايي سازه با توجه به تحقيق فارو و همكارانش (9) 
با  آمارى  و  اجرايى  روش  لحاظ  از  كه  شد  انتخاب 

تحقيق حاضر مشابه است.
در طراحى الگوى آزمون طراحى شده از اصل 
كه  طورى  به  شد،  استفاده  آزمون  و  ورزش  ويژگى 

شاخص هاي 
اندازه گيري شده

سن تعداد
(سال)

وزن 
(كيلو گرم)

قد 
(سانتى متر)

BMI
 (كيلوگرم بر مترمربع)

2/24±4/7325/90±9/20175/38±4/3279/67±2322/6آزمودنى هاى اوليه

آزمودنى هاى گروه 
نخبه

1023/3±2/7977/50±11/77174/70±6/4625/39±2/01

آزمودنى هاى گروه 
غيرنخبه

1022/73±2/1276/34±10/67177/60±5/4624/20±1/03

آزمودنى هاى گروه 
منتخب تهران

2923/55±2/5077/02±14/78174/10±7/2925/41±3/13

جدول1. ويژگى هاى آزمودنى هاى مورد استفاده در تحقيق
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آزمون  حركتى  الگوى  در  شده  استفاده  حركات 
اين  جريان  در  آزادكار  كشتى گيران  حركات  با 
شكل  دارد.  زيادى  بسيار  شباهت  ورزشى  رشتة 
كشتى  در  تمرينى  حركات  از  يكى  از  آزمون  اولية 
حريف)  بدون  تكنيك  (اجراى  سايه زنى  حالت  كه 
به  اقدام  ورزشكار  حركت  اين  در  شد.  گرفته  دارد 
صورت  به  سپس  مى كند،  كمرگيرى  يا  زيرگيرى 
فرار از يك خم گيرى حريف پاهاى خود را به عقب 
پرتاب مى كند و در خاك (به صورت درازكش بر 
سرعت  به  آن  دنبال  به  مى رود.  كشتى)  تشك  روى 
دوباره از خاك برمى خيزيد و مجدداً اقدام به اجراى 

فن مى كند. 
(شكل  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  در 
كشتى  گارد  حالت  با  شروع  نقطة  از  كشتى گير   (2
سمت  مخروط  سمت  به  يك خم گيرى  صورت  به 
راست مى رود. سپس، پشت خط در خاك مى رود، 
به صورتى كه سينة ورزشكار به زمين برخورد كند. با 

حفظ گارد كشتى به صورت يك خم گيرى به سمت 
مخروط  لمس  از  پس  و  مى  رود  انتهايى  مخروط 
مخروط  از  قبل  خط  پشت  چمباتمة  حركت  دوباره 
پايان  خط  از  سرعت  به  سپس،  مى دهد.  انجام  را 
عبور مى كند. در آزمون طراحى شده به صورت باز 
 (3 (شكل  جابه جايى  ميزان  و  اجرا  شكل   (2 (شكل 
مانند آزمون طراحى شده به صورت بسته است با اين 

تفاوت كه در
   آزمون طراحى شده به صورت باز، ورزشكار 
خط  در  گرفته  قرار  نورى  حسگر  جلوى  از  عبور  با 
متصل  المپ  دو  از  يكى  شدن  روشن  باعث  شروع 
روى جعبة دستگاه مى شود (جعبة دستگاه در مقابل 
با  ورزشكار  كه  گرفته  قرار  گونه اى  به  ورزشكاران 
عبور از حسگر نورى روشن شدن المپ ها را مى بيند. 
مختصات جعبه =20×40×50 سانتى متر). در صورت 
روشن شدن المپ چپ ورزشكار بايد با حفظ گارد 
روشن  صورت  در  و  چپ  مخروط  سمت  به  كشتى 

شكل2. از راست به چپ، شكل اجراى آزمون طراحى شده به صورت باز و به صورت بسته

طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 
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مخروط  سوى  به  گارد  حفظ  با  راست  المپ  شدن 
سپس،  كند.  حركت  يك خم گيرى  شكل  به  راست 
صورتى  به  چمباتمه  حركت  مخروط  لمس  از  بعد 
كند  برخورد  كشتى  تشك  به  ورزشكار  سينة  كه 
آن  دنبال  به  دهد.  انجام  شده  تعيين  خط  پشت  را 
مى رود.  انتهايى  مخروط  سمت  به  گارد  حفظ  با 
شده  تعيين  خط  پشت  دوباره  مخروط  لمس  از  بعد 
سرعت  به  سپس  مى دهد،  انجام  را  چمباتمه  حركت 
طراحى  در  مى كند.  عبور  دوم  نورى  حس گر  از 
آزمون تالش شد تا زمان اجراى آزمون طراحى شده 
به صورت بسته و باز كمتر از 5 ثانيه باشد تا با زمان 
به دست آمده از يك عمل و عكس العمل در كشتى 
(ميانگين 3/1 ثانيه) كه با دستگاه تحليل گر حركتى1  
در مسابقات المپيك به دست آمده نزديك باشد (8). 
تأييد  و  آزمون  الگوى  آمدن  به دست  از  پس 
تعدادي از مربيان ملي، بين المللي و اساتيد ورزشي، 
سه  در  شده  طراحى  آزمون  پايايى  و  روايى  تعيين 
دوم  و  اول  مرحلة  گرفت.  انجام   (3 (جدول  مرحله 
در يك روز و پشت سرهم و مرحلة سوم 48 ساعت 
اول  مرحلة  در  گرفت.  انجام  دوم  مرحلة  از  بعد 
كشتى گيران هر دو گروه نخبه و غيرنخبه بيست دقيقه 
و  عمومى  كردن  گرم  دقيقه  ده  شامل  كردند،  گرم 
10 دقيقه گرم كردن اختصاصى. سپس، آزمون ها را 
نحوة  با  تا  دادند  انجام  آزمون ها  با  آشنايى  ميزان  به 

اجراى آزمون و مكان اجراى آزمون آشنا شوند. 
آزمون  بار  يك  كشتي گيران  دوم  مرحلة  در 
طراحي 9×4، دوبار آزمون طراحي شده به صورت 
بسته و سه بار آزمون طراحي شده به صورت باز را 
انجام دادند. علت دوبار اجراي آزمون طراحي شده 

آمده  به دست  زمان هاي  از  استفاده  باز  صورت  به 
صورت  به  شده  طراحي  آزمون  پايايي  تعيين  جهت 
به  شده  طراحي  آزمون  در  اينكه  به  توجه  با  بود.  باز 
بود،  راست  و  چپ  طرف  به  جابه جايي  باز  صورت 
احتمال داشت اين تغيير جهت بر نتايج كشتي گيران 
اثري  چنين  تشخيص  براي  اين رو،  از  باشد.  اثرگذار 
از  بيش  باز  صورت  به  شده  طراحي  آزمون  بود  نياز 

يك بار اجرا شود.
از طرفي، اگر آزمون دوبار اجرا مي شد احتمال 
پيش بيني  قابل  كشتي گيران  براي  دوم  اجراي  داشت 
باشد. از اين رو، از كشتي گيران خواسته شد تا آزمون 
طراحي شده به صورت باز را سه بار اجرا كنند. براى 
هر  شود،  كم  آزمون ها  اجراى  بر  خستگى  اثر  اينكه 
كشتى گير به ترتيب يك بار آزمون هاى 9×4، آزمون 
طراحى شده به صورت بسته و آزمون طراحى شده 
يك  ترتيب،  به  سپس،  داد.  انجام  را  باز  صورت  به 
بار آزمون طراحى شده به صورت بسته (جهت تعيين 
پايايى آزمون طراحى شده به صورت بسته) و دو بار 

   
   
 
 
    
  
 
  
   

شكل 3. ميزان جابه جايي در آزمون هاي طراحي شده

1. motion analyzer 
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آزمون طراحى شده به صورت باز را انجام داد. 
صورت  به  شده  طراحى  آزمون  سوم  مرحلة  در 
اجراى  بار  سه  همراه  به  تا  دادند  انجام  بار  سه  را  باز 
به  شده  طراحى  آزمون  پايايى  تعيين  جهت  اوليه 

صورت باز استفاده گردد.

اجراى  از  آمده  دست  به  همبستگى  ميزان  از 
آزمون هاى چابكى 9×4 و آزمون هاى طراحى شده 
به صورت بسته بر كشتى گيران گروه منتخب تهران 
جهت تعيين ميزان روايى مالكى آزمون طراحى شده 
به صورت بسته، و از ميزان همبستگى به دست آمده 

مرحلة 
اول

مرحلة سوممرحلة دوم

----1 بار اجراآشنايىآزمون 9×4

آزمون طراحى شده 
به صورت بسته

----2 بار اجراآشنايى

آزمون طراحى شده 
به صورت باز

3 بار اجرا3 بار اجراآشنايى

جدول2. مراحل اجراى آزمون

 
شكل4. نماى دستگاه و آزمون طراحى شده
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در دوبار اجراى آزمون طراحى شده به صورت بسته 
ميزان  تعيين  جهت  تهران  منتخب  كشتى گيران  بر 
استفاده  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  پايايى 

شد. 
اجراى  از  آمده  به دست  زمان هاى  از  همچنين، 
شده  طراحى  آزمون   ،4×9 چابكى  آزمون هاى 
غيرنخبه  و  نخبه  گروه  دو  در  باز  و  بسته  صورت  به 
آزمون طراحى شده  ميزان روايى سازة  جهت تعيين 
همبستگى  ميزان  از  و  شد،  استفاده  باز  صورت  به 
آزمون  اجراى  سرى  دو  زمان هاى  درون گروهى 

گروه  كشتى گيران  بر  باز  صورت  به  شده  طراحى 
منتخب جهت تعيين ميزان پايايى آزمون طراحى شده 
زمان  اندازه گيرى  جهت  شد.  استفاده  باز  صورت  به 
(دستگاه  نورى  حسگر  از  شده  طراحى  آزمون  در 
چابكى  آزمون  زمان  و  شد  استفاده  شدة 3)  طراحى 
9×4 با كورنومتر توسط دو آزمون گيرنده محاسبه و 
از ميانگين دو زمان، زمان آزمون 9×4 در محاسبات 
بودن  طبيعى  از  اطمينان  از  پس  شد.  استفاده  آمارى 
اسميرنوف  كولموگروف-  آزمون  وسيلة  به  داده ها 
لوين،  آزمون  وسيلة  به  گروه ها  واريانس  همگنى  و 

شاخص هاى آمارى
 آزمون هاى اجرا شده    

ضريب تعداد
همبستگى

سطح 
معنادارى

290/750/000آزمون 9×4 و آزمون طراحى شده به صورت بستة اجراى اول
290/700/000آزمون 9×4 و آزمون طراحى شده به صورت بستة اجراى دوم

290/870/000اجراى اول و دوم آزمون طراحى شده به صورت بسته

جدول 3. ميزان ارتباط آزمون طراحى شده به صورت بسته و آزمون 9×4

شاخص هاى آمارى
متغير(واحد)

انحراف معيار±ميانگين 
گروه نخبه

انحراف معيار±ميانگين 
گروه غيرنخبه

t سطح آماره
معنادارى

0/402/3270/032±0/395/23±4/82اجراى اول به صورت باز
0/392/6140/018±0/405/31±4/84اجراى دوم به صورت باز
0/342/6990/015±0/355/26±4/84اجراى سوم به صورت باز

0/420/0460/964±0/358/94±8/93اجراى آزمون 9×4
0/401/3410/197±0/334/40±4/30اجراى اول به صورت بسته
0/391/3760/186±0/424/41±4/30اجراى دوم به صورت بسته

جدول 4. نتايج آزمون t مستقل بين متغيرهاى به دست آمده از آزمون طراحى شده به صورت باز و آزمون 9×4

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

56

سال بيست و يكم  شماره 1 (پياپي 61) بهار 1392

طراحي و تعيين روايى و پايايى آزمون چابكى ويژة كشتى گيران آزادكار 

آزمون همبستگى پيرسون جهت تعيين روايى مالكى 
به  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  پايايى  و 
سازة  روايى  ميزان  تعيين  جهت  همچنين،  رفت.  كار 
ميزان  تعيين  براى  و  مستقل   t آزمون  از  آزمون ها 
پايايى آزمون طراحى شده به صورت باز از آزمون 

همبستگى درون گروهى (ICC) استفاده شد.

يافته ها
نتايج آزمون پيرسون (جدول 3) همبستگى باال و 
معنادارى را بين آزمون 9×4 و دو بار اجراى آزمون 
طراحى شده به صورت بسته نشان داد. همچنين، نتايج 
آزمون همبستگى پيرسون (جدول 3) همبستگى باال 
و معنادارى را بين دوبار اجراى آزمون طراحى شده 

به صورت بسته نشان داد.
كه   (4 (جدول  مستقل   t آمارى  آزمون  نتايج 
داد  نشان  شد  انجام  غيرنخبه  و  نخبه  گروه  دو  بين 
بين زمان هاى به دست آمده از آزمون 9×4 و دو بار 
تفاوت  بسته  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  اجراى 
به دست  زمان هاى  بين  ولى  نداشت  وجود  معنادارى 
به  شده  طراحى  آزمون هاى  اجراى  بار  سه  در  آمده 
تفاوت  غيرنخبه  و  نخبه  گروه  دو  بين  باز  صورت 

معنادارى وجود داشت. 

درون گروهى  همبستگى  ضريب  نتايج  همچنين 
(جدول 5) بين دو سرى اجراى آزمون طراحى شده 
به صورت باز نشان دهندة همبستگى باال و معنادار بين 
باز  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  اجراى  سرى  دو 

بود. 

بحث و نتيجه گيري 
آزمون  داد  نشان  حاضر  تحقيق  يافته هاي 
طراحى شده به صورت بسته داراى روايى مالكى و 
باز داراى روايى سازه و هر دو آزمون داراى پايايى 
است،  آزادكار  كشتى گيران  چابكى  سنجش  براى 
اجراى  از  آمده  به دست  شاخص هاى  بين  زيرا 
شده به  طراحى  آزمون  و  چابكى 9×4  آزمون هاى 
صورت بسته همبستگى باال و معنادارى وجود داشت 
(P2<0/001 ،r=0/70 ،P1<0/01 ،r=0/75). به هر 
آن  جايگزينى  و  آزمون  بودن  مناسب  جهت  حال 
آزمون  بين  همبستگى  ميزان  ديگر  آزمون  به جاى 
 80% از  بيش  است  بهتر  جديد  آزمون  و  مالك 
جابه جايى  ميزان  در  تفاوت  به  توجه  با  ولى  باشد 
(32 متر در آزمون 9×4 و كمتر از 9 متر در آزمون 
اثرگذارى  و  شده  ياد  آزمون  دو  در  شده)  طراحى 
انفجارى،  و  توانى  فعاليت هاى  بر  جابه جايى  ميزان 

ضريب همبستگى 
(ICC) درون گروهى

سطح معنادارى

اجراى سه آزمون به صورت باز در مرحلة 
اول و مرحلة دوم

0/8840/000

جدول 5. ميزان ضريب همبستگى درون گروهى بين نتايج آزمون طراحى شده به صورت باز
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همچنين تفاوت در شكل اجراى آزمون ها (استفاده 
از حركت جمع باز در آزمون طراحى شده) و وجود 
مورد  جهت هاى  تغيير  زاوية  و  تعداد  در  تفاوت 
 ،0/70) ارتباط  ميزان  اين  آزمون  دو  در  استفاده 
آزمون هاى  باالى  همبستگى  نشان دهندة  نيز   (0/75
طراحى شده در نشان دادن چابكى در كشتى گيران 

است. 
حاج ساسى  تحقيق  به  مى توان  رابطه  اين  در 
به   T آزمون  از  كه  كرد  اشاره   (10) همكارانش  و 
به  شده  اصالح   T آزمون  و  مالك  آزمون  عنوان 
پيشگو  آزمون  كردند.  استفاده  پيشگو  آزمون  عنوان 
همان شكل آزمون چابكىT را داشت با اين تفاوت 
كه ميزان جابه جايى در اين آزمون نسبت به آزمون 
همبستگى  ميزان  آن ها  تحقيق  در  بود.  كمتر  مالك 
ترتيب  به  مردان  و  زنان  در  پيشگو  و  مالك  آزمون 
0/79 و 0/75 گزارش شد. همچنين، ميزان همبستگى 
اجراى  دوبار  در   (P<0/01 ،r=0/87) معنادار و  باال 
آزمون طراحى شده به صورت بسته نشان دهندة پايايى 
آزمون طراحى شده به صورت بسته بود. به هر حال 
عدد حاصل از ضريب همبستگى تمام آنچه مربوط 
بلكه  نمى دهد،  نشان  را  است  آزمون  يك  اعتبار  به 
جداسازى  آزمون  بودن  مناسب  معيارهاى  از  يكى 

افراد نخبه و غيرنخبه از يكديگر است. 
داد  نشان  حاضر  تحقيق  نتايج  رابطه  اين  در 
در  باز  صورت  به  شده  طراحى  چابكى  آزمون 
تشخيص و تمايز دو گروه ورزشكار نخبه و غيرنخبه 
داراى توانايى بيشترى نسبت به هر دو آزمون چابكى 
است.   4×9 آزمون  و  بسته  صورت  به  شده  طراحى 
آزمون  از  حاصل   t آماره  ميزان  به  توجه  با  اگرچه 
شده  طراحى  آزمون  كه  دريافت  مى توان  مستقل   T

تمايز  توانايى  آزمون 9×4  به  نسبت  بسته  صورت  به 
دو گروه نخبه و غيرنخبه را از يكديگر دارد اما اين 
آزمون  تنها  و  نيست  معنادار  آمارى  لحاظ  از  مقدار 
گروه  دو  تمايز  توانايى  باز  صورت  به  شده  طراحى 

نخبه و غيرنخبه را از يكديگر داشته است. 
ادراكى  عوامل  وجود  عدم  مى رسد  نظر  به 
در  ورزشى  مسابقات  در  مهم  عاملى  عنوان  به 
آزمون هاى چابكى به صورت بسته علت ضعف اين 
آزمون ها نسبت به آزمون هاى چابكى به صورت باز 
باشد. در اين تحقيق نيز وجود تفاوت معنادار در هر 
صورت  به  شده  طراحى  چابكى  آزمون  اجراى  سه 
و  بسته  صورت  به  طراحى شده  آزمون  به  نسبت  باز 
آزمون  اين  سازة  روايى  نشان دهندة   4×9 آزمون 
قسمت  اين  نتايج  است.  ديگر  آزمون  دو  به  نسبت 
همكارانش  و  فارو  تحقيقات  با  حاضر  تحقيق  از 
(9)، شپرد و همكارانش (14)، سرپيل و همكارانش 
روايى  ميزان  تعيين  جهت  كه  دارد  همخوانى   (12)
از  باز  صورت  به  شده  طراحى  چابكى  آزمون هاى 

روايى سازه استفاده كردند. 
از  ديگر  يكى  كه  آزمون  پايايى  با  رابطه  در 
تحقيق  است،  مناسب  آزمون  يك  ويژگى هاى 
حاضر نشان داد بين نتايج به دست آمده از اجراى دو 
همبستگى  باز  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  سرى 
 ،r=0/88) معنادارى  و  مناسب  درون گروهى 
P<0/01) بود كه نشان دهندة پايايى آزمون طراحى 
ميزان  است.  كشتى گيران  در  باز  صورت  به  شده 
پايايى به دست آمده در تحقيق حاضر با ميزان پايايى 
 ،(9) همكارانش  و  فارو  تحقيقات  از  آمده  به دست 
همكارانش  و  سرپيل   ،(14) همكارانش  و  شپرد 
پايايى  ميزان  تعيين  جهت  كه  دارد  همخوانى   (12)
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رشته هاى  ديگر  براى  شده  طراحى  آزمون هاى 
ورزشى از آزمون مجدد استفاده كردند.

به طور كلى، همبستگى مناسب و معنادار آزمون 
چابكى طراحى شده به صورت بسته با آزمون 9×4 
نشان دهندة اين امر است كه الگوى استفاده شده در 
جهت  تغيير  سرعت  ميزان  تعيين  براى  آزمون  اين 
كشتى گيران مناسب است و دربرگيرندة بعد جسمانى 
اجراهاى چابكى كشتى گيران است و به دليل وجود 
باز،  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  در  الگو  اين 
بدنى  آمادگى  ميزان  سنجش  توانايى  نيز  آزمون  اين 

ورزشكار را داراست.
در  معنادار  تفاوت  وجود  دليل  به  طرفى،  از 
شاخص هاى به دست آمده از اجراى آزمون طراحى 
شده به صورت باز و نبود اين تفاوت در شاخص هاى 
طراحى  آزمون  و   4×9 آزمون  دو  از  آمده  به دست 
شده به صورت بسته، به نظر مى رسد آزمون طراحى 
شده به صورت باز عالوه بر سنجش ميزان آمادگى 
به  پاسخ  سرعت  همچون  ادراكى  عوامل  جسمانى، 
در  كه  مى كند  سنجش  نيز  را  پيش بينى  و  محرك 
از  همچنين،  دارد.  بسزاى  اهميت  ورزشى  مسابقات 
اين منظر، در سنجش چابكى آزمون طراحى شده به 
كشتى گيران  ديگر  آزمون  دو  به  نسبت  باز  صورت 

اعتبار بيشترى دارد. 
اين  معنادار  و  مناسب  پايايى  وجود  طرفى،  از 
نشان دهندة  كشتى گيران  اجراى  سرى  دو  در  آزمون 
باز  صورت  به  شده  طراحى  آزمون  در  كافى  ثبات 
است. از اين رو، مى توان نتيجه گرفت آزمون چابكى 
طراحى شده به صورت باز كه به نام آزمون چابكى 
به   (TMUWAT) معلم   تربيت  دانشگاه  كشتى 
جامعة ورزش و كشتى معرفى مى شود داراى روايى 

و پايايى مناسب جهت سنجش چابكى كشتى گيران 
سنجش  جهت  ويژه  آزمونى  صورت  به  و  است 

چابكى در اين رشتة ورزشى كاربرد دارد. 
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