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 بسکتبال چابکی جدید ویژه آزمون و اعتباریابی طراحی
 9، مهدی امیدی3، لیدا مرادی9، مرضیه کالمی فرد2رستم علیزاده

 چکیده 

 شده یطراح ورزش آن در ریدرگ خاص یکیولوژیزیف و یحرکت یازهاین اساس برباید  خاص یورزش در کاملآزمون  کی مینه و هدف:ز

 هدف از این تحقیق بررسی اعتبار و پایایی آزمون طراحی شده جدید چابکی در بسکتبال بود. .است

نفر از بازیکنان نخبه بسکتبال تشکیل می دادند. آزمون  206یرنخبه و نفر از بازیکنان غ 26های تحقیق را تعداد : آزمودنیروش شناسی

طراحی شده شامل حرکات مختلف با توپ و بدون توپ در دامنه طولی زمین بسکتبال بود که بازیکنان در دو وضعیت باز و بسته انجام 
 بود. Tمی دادند. آزمون مالک چابکی در این تحقیق، آزمون 

بدون در نظر گرفتن سطح مهارتی  Tنشان داد بین اجرای آزمون طراحی شده به صورت بسته و باز با آزمون  : نتایج تحقیقیافته ها

(. همچنین r>00/0(، که این همبستگی در گروه نخبه بیشتر از گروه غیر نخبه بود )P ،00/0<r<06/0ارتباط معنی داری وجود دارد )
زمون چابکی طراحی شده به صورت بسته و باز بدون در نظر گرفتن سطح مهارتی باال همبستگی درون گروهی )پایایی( دو مرتبه اجرای آ

در  T(. عالوه بر این آزمون طراحی شده به صورت باز و بسته دارای توانایی بیشتری نسبت به آزمون P ،20/0<r<06/0و معنی دار بود )
 (. P<06/0ارزیابی چابکی بود )

کرد که آزمون طراحی شده چابکی ویژه بسکتبال، آزمون معتبر و پایایی در حالت باز و هم بسته می توان چنین استباط  نتیجه گیری:

 برای ارزیابی چابکی بازیکنان بسکتبال است. این آزمون توانایی بیشتری در تمایز سطح مهارت زنان  بسکتبالیست دارد. 

 

 پایایی، روایی. آزمون طراحی شده چابکی، بازیکنان زن، بسکتبال، واژه های کلیدی:

  

 

 r.alizadeh@ilam.ac.irورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایالم، ایالم، نویسنده مسئول استادیار فیزیولوژی  2
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهرانکارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی،  9
 .تهران شمال، تهراناستادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  3
 .استادیار گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایالم، ایالم 9
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 مقدمه 
از  یکی نیآن رشته است؛ بنابرا ۀژیو یکیولوژیزیو ف یجسمان یهاتیقابل ازمندین یدر هر رشته ورزش تیموفق

 یآمادگ تیاز وضع یورزش، آگاه یاجرا یبرا ینیتمر یهابرنامه یاثر بخش زانیم نییدر تع یاصل یهاروش
است که  یورزش یهارشته نیتمر یهابخش نیتراز مهم یکی یجسمان یآمادگ (.2ن است )ورزشکارا یجسمان

به صورت  ای یجسمان یآمادگ یهاآزمون. (9)باشد. یم نهیبه یورزش یبه اجرا یابیدست نیاز شیالزمه و پ
 نهیشیب ای نهیشیب ریورزشکار به صورت ز ایو  یمربظر و با توجه به اهداف مورد ن یدانیبه صورت م ایو  یشگاهیآزما

اما  ،است یشگاهیآزما یهاروش ،یورزش یعملکردها یابیها در ارزروش نیترقیچند دق هر. (3) شوندیمجرا ا
 یهایژگین ونداشت نیو همچن یشگاهیآزما شرفتهیبه امکانات پ ازیبر بودن و نزمان نه،یباال بودن هز لیاغلب به دل

 انیمرب یبرا هااین آزمونبه  یدسترساز موارد  یاریبس در یدارد و حت تیها محدوداستفاده از آن ،ورزش مورد نظر
و اجرا  یدارند و قابل دسترس نهیساده و کم هز یتیماه یدانیم یهامقابل آزمون در. (9) و ورزشکاران دشوار است

و  یعلم ۀابداع شود که عالوه بر جنب ییهاشود آزمونیو همواره تالش م بوده یورزش انیورزشکاران و مرب یبرا
های جسمانی، به منظور اطمینان از این که ورزشکاران نیازمندی. (9) دنداشته باش زیالزم را ن ییآن، روا یکاربرد

گردد. اند، از آزمون و هنجارهای مربوطه استفاده میفیزیولوژیکی، روانی و مهارتی رشته ورزشی خود را به دست آورده
های ورزشکاران و مقایسه سطح توانایی آنها با توجه به هنجارها، یبنابراین جهت تعیین وضعیت مهارت و سطح توانای

های ها ضروری است. بر همین اساس یک آزمون کامل آزمونی است که با توجه به نیازمندیاستفاده از آزمون
 (.6حرکتی و فیزیولوژیکی آن رشته ورزشی طراحی شده باشد )

ند سرعت مستقیم باشند به حرکات سریع کوتاه با تغییر جهت برای ها بیشتر از این که نیازمبسیاری از ورزش     
 پرتاب کردن و گذر ستادن،یمهارت حرکت، ا دیباورزشکار بسکتبال  یدر رشته ورزش .(2) اجرای مناسب نیاز دارند

عمل الها و عکسهیثان یبسکتبال باز زیراشکل انجام دهد  نیکردن از موانع را همراه با توپ آموخته و به بهتر
 باعث شده بسکتبال یگوناگون رشته یهامهارت یدر اجرا یو چابک یدقت، زمان سنج ،افتظر است. یالحظه

ی و چابک سرعت. (7) ردیمورد توجه قرار گ یجسمان یو آمادگ یروان ،یاز نظر مهارت کنانیباز یاست که آماده ساز
 یبرا یشده همگان رفتهیرسد آزمون پذینظر م به( 0) ندابسکتبال شناخته شده یعوامل مهم در باز به عنوان

 .باشد یچابک یهاآن تعدد آزمون لیاز دال یکی دیدر بسکتبال وجود ندارد که شا یسنجش چابک
سرعت  (7) فردیا بلیکنترل در ،(2،20)زاگ بارو  گی، بومرنگ، ززینویلیها مانند آزمون اآزمون نیاز ا یبعض در     

انند م یگرید یهادر آزمون. مورد استفاده قرار گرفته است یچابک یابیجهت به عنوان ارز رییهمراه با تغ دنیدو
 یچابک یابیجهت به عنوان ارز رییدفاع همراه با تغ یپا( 7) فردیدفاع ا یو حرکت پا( 22)ادگرن  یپهلو یآزمون پا

به جلو و عقب  دنیاز دو یبیکه ترک (29) مویو آزمون س( 22) 2یاز آزمون ت گریمنابع د یاستفاده شده است. در بعض
بال جهت سنجش چابکی بازیکنان بسکت بعضی تحقیقات هم برای. استفاده شده است ،دفاع است یپا نیو هم چن
(. آزمون چابکی تی برای ارزیابی وضعیت چابکی 23های تغییر جهت جانبی و ایلینویز استفاده کردند )از آزمون

های مشخص و از قبل شود. در این آزمون ورزشکار مسافترزشی استفاده میهای مختلف وورزشکاران در رشته
د. این شوکند و در پایان نتیجه در واحد زمان ثبت میهای مختلف جلو، پهلو و عقب طی میتعیین شده را در جهت

رزیابی جهت اشود. تحقیقات زیادی از این آزمون آزمون برای ارزیابی چابکی در رشته بسکتبال نیز استفاده می

 

2 Agility T test 



  08  بسکتبال چابکی جدید ویژه آزمون و اعتباریابی طراحی

 

( 27،20) ای(، نوجوانان حرفه26،22ای )(، مردان حرفه29چابکی بازیکنان بسکتبال در زنان با توجه به پست بازی )
این  لیتحل و هیتجز اما؛ باشدگیری چابکی میاند که به نوعی بازگوکننده اعتبار این آزمون در اندازهاستفاده کرده

 یرکتح هاییالگوی اصلی این آزمون دویدن است در حالی که در بسکتبال دهد که الگوی حرکتآزمون نشان می
گذارند.  ریتأثبر نتایج و حضور توپ و حرکات بدون توپ با هم  ردیگیمورد استفاده قرار م دنیاز دو ریغ یمتنوع

با  یادیاوت زمراحل کار و استراحت تف ،یعضالن ،یحرکت یاز نظر الگو دهد که آزمون تیارزیابی اولیه نشان می
 یبرا RASTآزمون  با مشابه یآزمون(. در تحقیقی 9) بسکتبال دارد یمرتبط با رشته ورزش یحرکت یمهارت ها

 یامعتبر بر ینشان دهنده آزمون پژوهش جهی. نتی شدبازیکنان بسکتبال طراح یهوازیتوان ب یریاندازه گ
را  ییهاآزمون یدبا یمرب ،در هنگام انتخاب آزمون(. 9) بود ایغیرحرفه کنانیفقط در باز یهوازیتوان ب یریگاندازه

ی فردی هاتتفاونظر باید مورد یرشته ورزش ییو توانا یحرکت یبا الگوها کیارتباط نزد عالوه بر که دیانتخاب نما
ورزش  یحرکت یبا الگو ی،سنجش چابک ییکه ضمن توانا یآزمون یطراح نیبنابرا؛ (2) دننشان دهنیز ورزشکاران را 

 .دمی رسبه نظر  یداشته باشد ضرور یکیمورد نظر ارتباط نزد
توان دریافت که آزمون های تی و ایلینویز مورد استفاده برای ارزیابی چابکی در از بررسی تحقیقات گذشته می     

و اند هدها برای رشته بسکتبال شبیه سازی نشبسکتبال دارای مشکالت بسیاری هستند از جمله اینکه این آزمون
رفته تا های انجام گهای ساختاری و اختصاصی بسکتبال در آنها به کار گرفته نشده است. بررسیهمچنین ویژگی

زمان اجرای تحقیق نیز نشان داد که آزمون چابکی معتبر )الگوی حرکتی، وجود توپ و عوامل ادراکی( برای ارزیابی 
ها ژگیضمن توجه به این ویمطالعه تالش شد تا  نیدر ا اینروچابکی در بازیکنان بسکتبال طراحی نشده است؛ از 

 شود. یطراحی مطرح شده هایژگیبا و یآزمون معتبرو کمبودهای موجود در این زمینه 
 

 روش شناسی

 آزمودنی های تحقیق
تحقیق حاضر به صورت کاربردی و از نوع همبستگی بوده و اطالعات آن به صورت میدانی جمع آوری گردید. 

نفر از بازیکنان بسکتبال شاغل در سوپر لیگ و دسته دو بانوان قهرمان کشوری  226ت انجام این تحقیق از جه
 90استفاده گردید. در ابتدا جهت مطالعه مقدماتی برای بدست آوردن الگوی مناسب برای آزمون طراحی شده، از 

 206د. پس از بدست آوردن الگوی مناسب از بازیکن تیم نوجوانان و جوانان به عنوان گروه اولیه استفاده گردی
نفر از بازیکنان شاغل در لیگ دسته دو قهرمان کشوری به  20بازیکن شاغل در سوپر لیگ به عنوان گروه نخبه و 

 ( استفاده گردید. 2 عنوان گروه غیرنخبه )جدول

 . توصیف ویژگی های آزمودنی های نخبه و غیر نخبه1جدول 

 غیر نخبه نخبه شدهشاخص های اندازه گیری 
 9/99 ± 69/6 29/93 ± 22/9 (سال)سن 

 93/26 ± 00/2 7/22 ± 63/2 (کیلوگرم)وزن 

 06/222 ± 00/7 09/270 ± 77/2 (سانتی متر)قد 

BMI(کیلوگرم بر متر مربع) 7/99 ± 93/2 72/99 ± 32/9 
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را چند بار انجام دادند تا با نحوه آزمون آشنا ها در جلسه اول بازیکنان بسکتبال هر دو گروه نخبه و غیر نخبه آزمون

بود و میزان همبستگی  Tشوند. آزمون معیار و استاندار انتخاب شده برای چابکی در این تحقیق آزمون چابکی 
آزمون طراحی شده جدید با این آزمون، مالکی برای اعتبار آزمون طراحی شده در نظر گرفته شد. در جلسه دوم هر 

دقیقه گرم کردن اختصاصی و کار  20دقیقه گرم کردن عمومی،  20دقیقه گرم کردن که شامل  90 بازیکن پس از
، آزمون طراحی شده به صورت از قبل برنامه ریزی شده )بسته( و آزمون طراحی Tهای با توپ بود به ترتیب آزمون

یژه و از قبل برنامه ریزی شده توسط شده ویژه )باز( را انجام دادند. در جلسه سوم آزمون طراحی شده به دو صورت و
 بازیکنان نخبه و غیر نخبه انجام گرفت.

 روش اجرای آزمون به صورت باز و بسته

دوید. پس از دست زدن به مخروط با ( می2 ابتدا بازیکن از نقطه شروع به طرف مخروط روی نقطه پنالتی )شماره
های در امتداد پنالتی دفاع به سمت یکی از مخروط صدای مربی که راست یا چپ را اعالم می کرد به شکل پای

ت. گش( که بر روی سه امتیازی بودند رفته و پس از دست زدن به مخروط به شکل پای دفاع برمی3 و 9 شماره)
( 9به طرف روبرو دویده و توپ را به شکل دست به دست از مربی )مخروط  2پس از دست زدن به مخروط شماره 

 7و  6،2دوید و به شکل مارپیچ از مخروط شماره دریبل به طرف مخروط وسط زمین میتحویل گرفته و با 
شد. سپس با تمام سرعت نزدیک می 2گذشت. در این مرحله به صورت حرکت به عقب همراه دریبل به مخروط می

که چپ یا ( با صدای مربی 0 کرد. به محض رسیدن به مخروط آخر )شمارهامتیازی روبرو دریبل می 3به طرف 
درجه ایستاده  96هایی که روی سه امتیازی در نقطه راست را اعالم می کرد با پاس سینه توپ را به یکی از مربی

رساند. بازیکن به طرف مربی رفته توپ را به شکل دست به دست گرفته و بادریبل )فقط مجاز به زدن یک بود، می
رفت )به هیچ وجه پای بازیکن داخل منطقه نوشارژ نباید م مییا دو دربیل بود( به سمت حلقه برای انجام سه گا

زد و در لحظه رها شدن توپ از شد که بازیکن به مخروط اول دست میرفت(. زمان آزمون از وقتی محاسبه میمی
(.اجرای این آزمون در حالت بسته کامال شبیه آزمون باز بود 2شد )شکل دست بازیکنان هنگام سه گام متوقف می

 ا این تفاوت که جهت حرکت از قبل مشخص شده و به بازیکن اعالم شده بود.ب

 
. آزمون چابکی طراحی شده جدید برای بسکتبال و مراحل آن. عالمت مثلث مشکی نشان دهنده موانع و 1شکل 

ده امرحله انجام حرکت و عالمت ستاره نشان دهنده یار کمکی یا مربی که توپ از وی دریافت یا به وی پاس د

 شود.می
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 تجزیه و تحلیل آماری
پس از اطمینان از طبیعی بودن داده ها به وسیله آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تجانس واریانس به وسیله آزمون 

های چابکی تی و آزمون طراحی شده به صورت بسته و باز از لوین، برای تعیین میزان همبستگی بین اجرای آزمون
د، همچنین برای تعیین آزمون چابکی دارای توانایی بیشتر در تشخیص اختالف بین دو آزمون پیرسون استفاده ش

 گروهیآلتمن و همبستگی درون-مستقل استفاده شد. همچنین از نمودار باند tگروه نخبه و غیر نخبه، از آزمون 
(ICC  برای تعیین میزان پایایی آزمون چابکی طراحی شده به صورت باز در مرحله اول و ).دوم استفاده شد 

 یافته ها
برای اجرای اول و دوم آزمون طراحی شده به صورت   ICCآلتمن و  -نتایج بررسی ارتباط، نمودار بلند 9در جدول 

ر است. همانطوبه تفکیک سه گروه بدون در نظر گرفتن مهارت، نخبه و غیر نخبه خالصه شده  Tبسته و آزمون 
دهنده وجود ارتباط ها نشانس ضریب همبستگی پیرسون در همه آزمودنیبر اسا p –شود مقدار که مشاهده می

(. همچنین مقایسه ارتباط میان ضرایب همبستگی نشان >06/0pهای مورد بررسی است )داری میان گروهمعنی
 دهد که در هر سه مرحله مورد بررسی ارتباط میان گروه نخبه بیشتر است. می

 

در اجرای اول و دوم  ICCآلتمن و  -اصله اطمینان بلند: ضرایب همبستگی، حدود ف2جدول

 آزمون به صورت بسته

ICC 

 آلتمن -فاصله اطمینان بلند

p 
ضریب 

 همبستگی
کران  گروه آزمون

 باال
 خط میانی

کران 
 پایین

00/0 

 2 و بسته Tآزمون 73/0 0002/0 -72/0 22/0 02/9
بدون در نظر 
 گرفتن مهارت

 9 و بسته Tآزمون 22/0 0002/0 -0/0 22/0 09/9

 9  و بسته  2 بسته 00/0 0002/0 -09/2 -02/0 23/0

23/0 

 2 و بسته Tآزمون 09/0 0002/0 -99/0 76/0 22/2

 9 و بسته Tآزمون 02/0 0002/0 -90/0 20/0 03/2 نخبه

 9  و بسته  2 بسته 29/0 0002/0 -26/0 07/0 70/0

77/0 

 2 و بسته Tآزمون 69/0 0002/0 -96/2 69/0 92/9
 غیر
 نخبه

 9 و بسته Tآزمون 37/0 003/0 -97/2 92/0 96/9

 9  و بسته  2 بسته 77/0 0002/0 -37/2 -03/0 32/2

 
درصد استفاده شد که در  26آلتمن با فاصله اطمینان -به منظور بررسی میزان توافق در مشاهدات از نمودار بلند

است که در آنها محور افقی میانگین و در محور عمودی تفاضالت نقاط متناظر در شدهنشان داده  2تا  2های نمودار
درصدی هستند  26دو متغیر قرار گرفته است. خطوط نشان داده در این نمودارها کران باال و پایین فاصله اطمینان 
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است.  همانطور که مشاهده آمده 9ها در جدول و خط میانی تفاضل میان دو متغیر مورد بررسی است که مقادیر آن
اند که تایید کننده وجود توافق در درصد نقاط در حدود توافق قرار گرفته 26شود در هر سه نمودار بیشتر از می

 های مورد بررسی است. گروه

 

 
 بدون در نظر گرفتن سطح مهارت  Tآلتمن برای آزمون بسته و آزمون -:  بلند1نمودار 

 

  
آلتمن برای آزمون -:  نمودار بلند2نمودار

 در گروه نخبه  Tبسته و آزمون

آلتمن برای آزمون  -:  نمودار بلند3نمودار

 در گروه غیرنخبه Tبسته و آزمون

 



  00  بسکتبال چابکی جدید ویژه آزمون و اعتباریابی طراحی

 

  
آلتمن برای آزمون -:  نمودار بلند4نمودار 

بدون در نظر  Tاحی شده بسته و آزمونطر

 سطح مهارتگرفتن 

 

آلتمن برای آزمون -: نمودار بلند5نمودار 

 در گروه نخبه  Tطراحی شده بسته و آزمون

  
آلتمن برای آزمون -: نمودار بلند6نمودار 

در گروه   Tطراحی شده بسته و آزمون

 غیرنخبه 

آلتمن برای دوبار -:  نمودار بلند7نمودار 

اجرای آزمون بسته بدون در نظر گرفتن 

 مهارت
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آلتمن برای دوبار -: نمودار بلند8نمودار 

اجرای آزمون طراحی شده بسته در گروه 

 نخبه

آلتمن برای دوبار اجرای -: نمودار بلند9نمودار 

 ه  غیرنخبهآزمون بسته در گرو

     

( وجود 9در سه گروه )جدول  9و بسته  2( برای هر دو آزمون بسته ICCمقدار ضریب همبستگی درونگروهی ) 
ن توافق دهد که در گروه نخبه ایکند که مقایسه این مقادیر نشان میتوافق میان متغیرهای مورد بررسی را تایید می

 در سطح باالتری قرار دارد. 
آلتمن و -، نتایج بررسی ارتباط، نمودار بلندTرای آزمون باز نتایج تحلیل درسه نوبت با آزمون چابکی برای اج     

ICC   است. همانطور خالصه شده 3به تفکیک سه گروه بدون در نظر گرفتن مهارت، نخبه و غیر نخبه در جدول
ی پیرسون بیانگر وجود ارتباط های بر اساس ضریب همبستگبرای همه آزمودنی p -شود مقدارکه مشاهده می

(. همچنین مقایسه ارتباط میان ضرایب همبستگی نشان >06/0pهای مورد بررسی است )داری میان گروهمعنی
 دهد که در هر سه گروه مورد بررسی ارتباط میان گروه نخبه بیشتر است. می

رار گرفتن مشاهدات در حدود توافق آلتمن )پیوست الف( نشان دهنده ق-درصدی بلند 26نمودار فاصله اطمینان 
 های مورد بررسی است. ( تایید کننده سطح باالی توافق در گروه3بدست آمده )جدول  ICCعالوه است. به

ت. اساطالعات توصیفی مقایسه میانگین و انحراف معیار در دو گروه نخبه و غیرنخبه خالصه شده 9در جدول 
-P ،90/2=29/0تفاوت معنی داری وجود ندارد ) Tه نخبه در آزمون چابکیبررسی نتایج نشان داد که بین دو گرو

=t( اما در اجرای آزمون بسته نوبت اول )097/0=P ،93/9- =t( نوبت دوم ،)033/0=P ،26/9- =t اجرای آزمون ،)
( بین P ،76/9-=t=0002/0( و نوبت سوم )P ،22/9- =t=0002/0دوم )(، نوبتP ،99/9-=t=002/0باز نوبت اول )

 (.20دو گروه نخبه و غیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد )نمودار 
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در اجرای اول، دوم و  ICCآلتمن و -: ضرایب همبستگی، حدود فاصله اطمینان بلند3جدول

 سوم آزمون صورت باز

 
 پژوهشانحراف معیار( نتایج زمانی )ثانیه( آزمون های مختلف در گروه های  ±). میانگین 4جدول    

 گروه غیر نخبه گروه نخبه متغیر

 T 20/0 ± 79/23 9/0 ± 07/23آزمون 

 36/23 ± 06/2 27/29 ±09/2 لآزمون بسته نوبت او

 30/23 ± 22/0 09/23 ± 27/0 آزمون بسته نوبت دوم

 09/23 ±00/2 99/23 ± 20/2 آزمون باز نوبت اول

 29/23 ±27/0  00/23 ±2/2 آزمون باز نوبت دوم

 9/29 ±20/0  36/23±27/2 آزمون باز نوبت سوم

 آزمون گروه
ضریب 

 همبستگی
p 

 آلتمن-فاصله اطمینان بلند

ICC 
 کران پایین

خط 
 میانی

 الکران با

بدون در 
نظر 
 گرفتن
 مهارت

 72/2 92/0 -99/2 0002/0 77/0 2و باز Tآزمون

29/0 

 26/2 30/0 -22/2 0002/0 72/0 9و باز  Tآزمون

 22/2 22/0 -93/2 0002/0 76/0 3و باز  Tآزمون

 09/2 29/0 -02/0 0002/0 29/0 9و باز  2باز 

 97/0 -26/0 -72/0 0002/0 27/0 3و 2باز 

 22/0 -92/0 -99/2 0002/0 22/0 3و  9باز 

 نخبه

 26/2 32/0 -02/0 0002/0 06/0 2و باز Tآزمون

29/0 

 22/2 23/0 -26/0 0002/0 02/0 9و باز  Tآزمون

 29/2 37/0 -20/0 0002/0 09/0 3و باز  Tآزمون

 22/0 99/0 -93/0 0002/0 22/0 9و باز  2باز 

 30/0 03/0 -93/0 0002/0 20/0 3و 2باز 

 69/0 -92/0 -06/2 0002/0 23/0 3و  9باز 

 غیر
 نخبه

 00/2 03/0 -79/2 0002/0 22/0 2و باز  Tآزمون

09/0 

 67/2 -07/0 -79/2 0002/0 69/0 9و باز  Tآزمون

 90/2 -33/0 -26/2 0002/0 67/0 3و باز  Tآزمون

 06/2 -00/0 -99/2 0002/0 09/0 9و باز  2باز 

 33/0 -32/0 -06/2 0002/0 26/0 3و 2باز 

 29/0 -92/0 -97/2 0002/0 00/0 3و  9باز 
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 گیریبحث و نتیجه
هدف از این تحقیق بررسی اعتبار و پایایی یک آزمون طراحی شده جدید برای ارزیابی چابکی در بازیکنان رشته 

نفر از بازیکنان زن غیر نخبه بسکتبال حاضر در لیگ دسته دوم قهرمانی کشور و  26بسکتبال بود؛ از اینرو تعداد 
آزمون  بال زنان ایران در این تحقیق شرکت کردند.نفر از بازیکنان نخبه بسکتبال حاضر در سوپر لیگ بسکت 206

بود. آزمون طراحی شده نیز مشتمل بر حرکات مختلف با توپ Tمالک در این تحقیق برای ارزیابی چابکی، آزمون
تایج تحقیق دادند. نو بدون توپ در دامنه طولی زمین بسکتبال بود که بازیکنان در دو وضعیت باز و بسته انجام می

که آزمون طراحی شده هم به صورت باز و هم به صورت بسته دارای همبستگی باالیی با آزمون استاندارد  نشان داد
T باشد. این همبستگی بعد از چند بار تکرار نیز وجود داشت که نشان دهنده پایایی نتایج آزمون بود. عالوه بر می

های دار نبود در حالی که در آزمونمعنی Tر آزمون این میانگین زمانی به دست آمده در گروه های نخبه و غیرنخبه د
ای ههای بین گروهی در میانگیندار وجود داشت. عالوه بر این میزان تفاوتطراحی شده باز و بسته تفاوت معنی

 به دست آمده از گروه نخبه و غیرنخبه در آزمون طراحی شده به صورت باز بیشتر بود.
شده در این تحقیق برای چابکی در بسکتبال، اختصاصی بودن قابل ر آزمون طراحیذکهای شایانازجمله ویژگی     

های دفاعی شامل توان متوجه شد که در طراحی آزمون هم از حرکتتر این آزمون میتوجه آن بود. با بررسی دقیق
کت از بین عقب و هم از حرکات هجومی شامل حر بهحرکت با پای کناری به سمت چپ و راست و نیز حرکت 

ه بود. عالوه شدشود، استفاده دفعات مشاهده میجلو که در زمان بازی بسکتبال به موانع و نیز حرکت با سرعت رو به
یش تر شدن بهای پاس و دریافت توپ، ویژگی اختصاصیبر این استفاده از توپ در بخشی از آزمون و انجام مهارت

زمون چابکی شده از آخش پیشینه این تحقیق اشاره شد اغلب تحقیقات انجام که در بچنانکند. آناز پیش نمایان می
T ( که با در نظر گرفتن حرکات جانبی و رو به عقب آن می22برای ارزیابی چابکی استفاده کرده بودند ) توان چنین

ر حین اده از توپ دهای دفاعی تأکید دارد که البته به دلیل عدم استفبرداشت کرد بیش از دوسوم آزمون بر جنبه
عنوان آزمون معتبری برای ارزیابی چابکی در بسکتبال به توان به(، نمی2،22حرکات و نیز بسته بودن خود آزمون )

عنوان بهTشده در این تحقیق با آزمون چابکی آن نگاه کنیم؛ بنابراین با مشاهده همبستگی باال بین آزمون طراحی
عنوان جایگزینی مناسب و کاربردی جهت ارزیابی چابکی در توان از آن بهیآزمون مالک حتی در حالت بسته، م

ن آزمون دهد که جهت مناسب بودرشته بسکتبال استفاده کرد. تحقیقات پیشین و بررسی مسائل آماری نشان می
صد در 00جای آزمون دیگر میزان همبستگى بین آزمون مالک وآزمون جدید بهتراست بیش ازو جایگزینى آن به

های جایی بر فعالیتجایی در دو آزمون یاد شده و اثرگذارى میزان جابهباشد ولى با توجه به تفاوت درمیزان جابه
گام در آزمون استفاده از حرکت دریبل با توپ و سه) هاتوانى و انفجارى، همچنین تفاوت درشکل اجراى آزمون

دهنده نیز نشان 76/0الی  70/0ها، به دست آوردن ارتباط تو وجود تفاوت در تعداد و زاویه تغییر جه( شدهطراحی
 (. 90شده در نشان دادن چابکى در بازیکنان بسکتبال است )های طراحیهمبستگى باالى آزمون

شده جدیدی را برای ارزیابی چابکی ارائه کرده و همبستگی های مختلف طراحیتحقیقات پیشین نیز آزمون     
توان اشاره ( می9002مثال به پژوهش ساسی و دیگران )عنوانگزارش کردند. به Tرا با آزمون آمده  دستزمان به 

را برای مردان  76/0را برای زنان و  72/0را طراحی کردند و در پایان میزان همبستگی  Tشدهکرد که آزمون اصالح
آمده از دستده کردند. نتایج بهرا مشاه 79/0( همبستگی 9026که دلکسترات و دیگران )گزارش کردند. درحالی

بین باالتر  توجه در اینباشد. نکته  قابلراستا میشده همتحقیق حاضر در هر دو شکل باز و بسته با تحقیقات ارائه 
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زمون طراحی که آطوریباشد به شده در تحقیق حاضر نسبت به تحقیقات قبلی میبودن میزان همبستگی گزارش 
با آزمون مالک داشت. در مرحله اول  27/0و در حالت باز حدود  00/0سته همبستگی حدود شده چابکی در شکل ب

شده در تحقیق حاضر باشد چرا که تر بودن آزمون طراحیدهنده قوی تواند نشاناین میزان باالی همبستگی می
ه از توپ عواملی بودند مسافت طی شده در زمان آزمون، حرکات دفاعی و هجومی در حین آزمون و در نهایت استفاد

ون باشند کننده روایی باالی این آزمتوانستند توجیههای اختصاصی بسکتبال، میکه به دلیل مشابهت به ویژگی
شده بیشتر بر حرکات به سمت طرفین و جلو و عقب بدون استفاده از توپ و حتی  که در تحقیقات ارائهدرحالی

 ها شد.ر آندار ولی متوسط دبود که درنهایت منجر به همبستگی معنیمسافت غیرمنطبق با بسکتبال تأکید شده 
أثیر دهد که این فاکتورها تحت تهوازی نشان میبررسی فاکتورهای مختلف آمادگی جسمانی نظیر قدرت و توان بی

رگذار ویژه قدرت در چابکی تأثیکه هردوی این عوامل جسمانی به( ازآنجایی20،92گیرند )سن و بلوغ قرار می
میانگین سنی  گیرد.صورت غیرمستقیم تحت تأثیر سن قرار میتوان استنباط کرد که چابکی نیز بهباشند میمی

توان گفت حتی با در نظر گرفتن دامنه انحراف معیار سال بود؛ بنابراین می 93های تحقیق حاضر حدود آزمودنی
 غ قرار نگرفته است.شده، نتایج تحقیق حاضر تحت تأثیر سن و مسئله بلومشخص

باشد. تحقیقات قبلی اثرگذار بودن عامل جنسیت را ازجمله عوامل مهم دیگر در بحث چابکی، جنسیت می     
توان در باشد. دلیل این را میتری می(. اما بحث تعامل همزمان جنسیت و سن عامل مهم20،92اند )گزارش کرده

حوه اعمال های کینماتیکی و نجنس جستجو کرد که منجر به تفاوت های فیزیولوژیکی و آناتومیکی بین دوتفاوت
عیت تر و وضاند که زنان به دلیل قامت کوتاهگردد. تحقیقات نشان دادههای توقف و شروع حرکت مینیرو در زمان

ت تر بودن نسبی ناحیه تنه و عضالکه به دلیل ضعیفلگن دارای تعادل بهتری نسبت به مردان هستند درحالی
ین ضعف باشند و اهای جانبی دارای ضعف میها و پرششکمی و نیز نیاز به آداکشن بیشتر در مفصل ران، درحرکت

های پژوهش (. ازآنجاکه کلیه آزمودنی22،99کنند )جلو در آزمون چابکی جبران میهای سریع روبهرا در فاز حرکت
سیت نیز بر نتایج تأثیرگذار نبوده است. بررسی مراحل دادند بنابراین عامل جنحاضر را دختران جوان تشکیل می

های به سمت طرفین که زنان در آن کارایی کمتری نسبت به مردان دارند شده نشان داد که حرکتآزمون طراحی
شود و احتماالً یکی از دالیل مشاهده روایی و پایایی باال در هر دو شکل بخش کمی از کل آزمون را شامل می

 و بسته( بوده است. آزمون )باز
ه برای شددار بین هر دو شکل باز و بسته آزمون طراحیدرتحقیق حاضر نیز با وجود مشاهده همبستگی معنی     

ایج این قسمت باشد. نتتوجه این تحقیق میچابکی، قدرت این همبستگی در آزمون باز بیشتر بود که از نتایج  قابل
( همخوانى داردکه جهت تعیین 9020و همکاران )2( و سرپیل9006مکاران )از تحقیق حاضر با تحقیقات فارو و ه

رسد (. به نظر می99،93صورت باز از روایى سازه استفاده کردند ) شده بههای چابکى طراحیمیزان روایى آزمون
ی( ، بعلت تفاوت مشاهده شده به عوامل ادراکی نظیر سرعت پاسخ به محرک )تعیین جهت اعالم شده از سوی مر

 وجود عامل توپ و قدرت پیش بینی به عنوان عوامل مهم در مسابقات ورزشی اشاره کرد.
ا آزمون شده بهای بیشتر تحقیق حاضر نشان داد که با وجود همبستگی بین هر دو شکل آزمون طراحیبررسی     

Tدود شده باز حآزمون طراحیباشند که این همبستگی در های گروه نخبه دارای همبستگی باالتری می، آزمودنی
 شده( نیز نتایج مشابهی را گزارش کردند. گزارش 9006فارو و همکاران )باشد. است که همبستگی عالی می 20/0

 

2. Serpell 



55  8931نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی/ سال پانزدهم/ شماره سی ام/ پاییز و زمستان پژوهش 

را تولید  ترقیدقو  ترعیسری هاپاسخی اطالعات، نیبشیپاست که ورزشکاران برجسته به علت توانایی بیشتر در 
یی که نیازمند اجراهای چابکی است منابع اولیه اطالعات را از هاتیموقعدر . ورزشکاران نخبه (99) کنندیم

ی باالتر از ادراک(. برای مثال ورزشکاران دارای مهارت 96ورند )آیمی کینماتیک حریف به دست هاتیموقع
با مهارت  انکارورزش؛ اما کنندیمی جهت حرکت حریف استفاده نیبشیپاز زوایای لگن برای  آمدهدست بهی هانشانه

ک . به دلیل ارتباط قوی بین کینماتیبرندیمکمتر، از این اطالعات بهره کمتری در مقایسه با ورزشکاران ماهرتر 
 ی باز توانایی بیشتری در تمایز بازیکنان نخبه از غیر نخبه دارد. هاآزمونی، استفاده از ریپذواکنشحرکت و 

استنباط  توان چنینشده چابکی در تحقیق حاضر، میطراحیاالی آزمونبه دلیل روایی و پایایی بنتیجه گیری: 

استفاده  تر قابلکرد که آزمون پیشنهادی باز در بازیکنان نخبه و آزمون بسته برای افراد دارای سطح مهارت پایین
 است.

   تقدیر و تشکر
قیق ه عزیزانی که در انجام این تحهای تحقیق که به صورت داوطلبانه شرکت کردند وکلیوسیله از آزمودنیینبد

 .شودیم، تشکر و قدردانی اندداشتههمکاری صمیمانه 
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Abstract  

Background & Purpose: A perfect test in a particular sport is designed based on the specific 

motor and physiological needs involved in that sport. The aim of this study was to investigate 

the validity and reliability of a newly-designed agility test for basketball.  

Methodology: The participants of the study involved 65 female basketball players from non-

elite players and 105 from elite players. The designed test included various movements with 

and without the ball in the longitudinal range of the basketball court performed in both open 

and closed models. The standardized test for evaluating agility was the T test.  

Results: The results showed that, regardless of skill levels, there was a significant 

relationship between the participants’ performance on the designed test in both open and 

closed models and the T test (r > 0.8, p < .05); this correlation was higher among elite players 

(r > 0.9). Regardless of skill levels, the intraclass correlation (reliability) between the two 

performances of the newly-designed agility test in both open and closed models was high and 

significant (r > 0.9, p < .05). In addition, the designed test in both open and closed models 

could better evaluate agility when compared with the T test (p < .05).  

Conclusion: It could be concluded that the agility test designed for basketball was a valid 

and reliable alternative to the T test in both open and close models and could better 

differentiate skill levels among female basketball players.  
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