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 رفتار حمله و دفاع کبدی مشاهده ایجدید طراحی و روایی سنجی ابزار 

 2، محمد ملکی 1شادی عبداللهی

 کردستاناستادیار رفتار حرکتی دانشگاه . 2؛ تهران  ئیکارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه عالمه طباطبا.1

 

 shadiabdollahi20@yahoo.com آدرس ایمیل نویسنده مسئول:

تحلیل ها و  ها و تاکتیک شناسایی تکنیک استفاده از ابزارهای تخصصی جهت مستلزم موفقیت در ورزش های باز و تعاملی: مقدمه

قابلیت  روایی و پایایی قابل قبول،، به شرط داشتن ابزاری معتبر با روش شناسی مشاهده ای .در جلسات تمرین می باشدآنها 

( در اولین مطالعه یک سیستم دیجیتالی 2112)پالراج و همکاران  .داده ها در تمرین و مسابقه را دارد و دقیق جمع آوری مستقیم

این  .کردند به عنوان شاخص های عملکرد معرفی را های امتیازگیری شاخص فقط  مسابقات کبدی طراحی کرده و برای تحلیل

پژوهش حاضر به طراحی ابزاری برای اما پنهان ماندن سایر رفتارهای حمله ای و دفاعی بازیکنان از چشم مربی شد.  موجب

  می پردازد.شناسایی رفتارهای حمله و دفاع کبدی 

 2114تیم( بازیهای آسیایی اینچئون کره جنوبی  8تیم موفق کبدی مردان و زنان ) 4مرحله نیمه نهایی  مسابقات: روش شناسی

چند  شاملویژگیهای این ابزار اهده ای در علوم ورزشی مطالعات مش رده بندی طیق برای اجرای این مطالعه برگزیده شدند.

مس با پا، لگد شامل لمس با دست، لمس با انگشتان پا، لی حمله ای از رفتارها فهرستی .بود متغیره، پیگیری کننده و چند بعدی

ه، مسدود کردن و شامل گرفتن مچ پا، گرفتن ران، گرفتن زانو، نگهداشتن کمر و باالتنزدن و بوینس گرفتن و رفتارهای دفاعی 

 بازیکن کبدی 3مربی و  3 جامعیت و جامعیت متقابل آنها توسطکبدی توسط محققین استخراج گشت. سپس  نگهداشتن زنجیره

آیتم نیز به دلیل  4آیتم اصالح و  3 تأیید شدند. حرفه ایجلسه مشاهده فیلم بازیهای کبدی  3طی  تجربه ملی و بین المللی با

جهت تعیین روایی  نهایینسخه  .ای و دفاعی شناسایی شدندرفتار در دو دسته حمله  28نهایتاً  .حذف شدند« جامع نبودن»

مناسب »مربی و مدرس باتجربه کبدی قرار گرفت. آنها نظر خود را درباره کیفیت هر آیتم با واژه های  11محتوایی در اختیار 

 ارزیاب و بین ارزیابیین پایایی از روشهای درون سپس جهت تع بیان کردند.« نامناسب است»و « تاحدودی مناسب است»، «است

هر دو  ،ارزیاب برای روش درونسپس ساعت تمرین و هماهنگی قرار گرفتند.  8 تحتآنها ابتدا استفاده شد. ربه باتج توسط دو فرد

بازی از مسابقات  2بازی از مسابقات مردان و  2نیز  در روش بین ارزیاب هفته ارزیابی کردند. 2را به فاصله  مسابقاتاز  یکیفرد 

  ند.دو فرد ارزیابی شدآن توسط  زنان

روایی این  p<0.05در سطح معنی داری  که بود 1900 دفاعی و ای حمله رفتارهای هر دوی برای محتوایی روایی شاخص: یجنتا

و  19.8حمله ای و دفاعی به ترتیب  از نتایج کاپای کوهن برای تأیید پایایی استفاده شد که برای رفتارهایابزار را تأیید کردند. 

 بودند. 19.0

کنند تا  های مبتنی بر رویداد بود که به محقق کمک می گیری جزء نمونه ابزار مشاهده ای این: نتیجه گیریبحث و 

گرها برای افزایش  تعداد، شدت و مدت بروز رفتار را مطالعه نمایند. مهمترین نقطه قوت پژوهش حاضر تمرین مشاهده

 -توان از روش آزمون فاوت بوده نمیهماهنگی قضاوت بود. در ورزش چون شرایط از یک مشاهده به مشاهده دیگر مت

های  سنجی در روش ای استفاده کرد. بنابراین، بهترین شیوه پایایی آزمون دوباره برای بررسی پایایی ابزار مشاهده

گر است. میزان باالی پایایی بین آزمونگر نیز نشاندهنده توصیف دقیق هر  ای استفاده از پایایی بین مشاهده مشاهده

طرح مشاهده ای مطالعه حاضر توسط تعریف دقیق مهارتها و  ی و دفاعی و دقت در شیوه ثبت رویدادها بود.ا رفتار حمله

 .وری، مدیریت و تحلیل داده ها داشتمتغیرهای ورزش کبدی، توان باالیی در جمع آ

 روایی، ابزار مشاهده ای، کبدی واژه های کلیدی:
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