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٥٥    ۵۵-۶٩،ص١٣٨۴،تابستان ۵جلد اول ،شماره                                                                نشريه علوم حرکتی و ورزش 

 روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک
 

 ٣، شيال صفوی همامی٢ بنفشه محمدی،١دکتر وحيد ذواالکتاف

 دانشگاه اصفهان -١

 دانشگاه شهرکرد -٢

 

 هچکيد

از : روش. می گرددهسنجی آن مطالع معرفی و خصوصيات روان (GOT)در اين تحقيق آزمون هشت گانه ژيمناستيک : هدف

ها   هفته آموزش ژيمناستيک ديده و در پايان دوره از آن٨ به عمل آمد سپس به مدت  GOT)  سال٧ تا ۶(مودنی خردسال  آز٣٨

 از طريق محاسبه GOTضريب روايی پيش بين . عمل آمده  ب(MEGT)آزمون مهارتی الن براند اصالح شده ژيمناستيک 

 نوآموز ٢٧برای محاسبه ضريب روايی همزمان از . ست آمد بدGOT و MEGTضريب همبستگی بين گروهی بين آزمون های 

.  را در فاصله يک هفته به انجام رساندندGOT و MEGTها آزمون های  آن. گرديدژيمناستيک استفاده )  سال٢٢ تا ١٨(جوان 

ه بدست  دقيق۴۵ تا ١٠ از طريق محاسبه ضريب همبستگی درون گروهی بين دو نوبت آزمون به فاصله GOTضريب پايايی 

.  بدست آمد٨١/٠، و روايی همزمان برابر ۶١/٠، روايی پيش بين برابر ٩١/٠، ضريب پايايی برابر GOTبرای : نتايج .آمد

در مقايسه : بحث و نتيجه گيری .مطالعات مربوط به روايی منطقی و محتوای آزمون نيز به اختصار در مقاله گزارش می گردد

و ) ۶١/٠(ولی ضرايب روايی پيش بين .  مشابه و در حد مطلوبی است٩١/٠ريب پايايی با ساير انواع آزمون هشت گانه، ض

 روايی پيش بين مربوط به تفاوت های فردی ٢٠/٠افت . بيشترين مقاديری است که تاکنون گزارش گرديده است) ٨١/٠(همزمان 

در گزارش های معتبر قبلی . می باشد و توجيه پذير بوده سالگی ۶در رشد و آموزش پذيری در يک دوره دو ماهه در سن 

 در ۵٠/٠ گزارش شده و از نظر متخصصان ضريب روايی ٧٠/٠ تا ۴۴/٠همبستگی بين مهارت های مختلف ژيمناستيک از 

، GOTبا توجه به مشخصات اجرايی آسان، و تأييد پايايی و روايی آزمون . آزمون های ورزشی خوب ارزشيابی می گردد

 . ستعداديابی ژيمناستيک استفاده گرددين آزمون برای اولين مرحله از ا از اگرددپيشنهاد می 

 .آمادگی حرکتی، آزمون هشت گانه ژيمناستيک، استعداديابی، روايی: یکليدی واژه ها
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٥٦ روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک

 مقدمه

بنابراين، استعداديابی در ژيمناستيک اهميت . سن قهرمانی در ژيمناستيک پايين و دوره قهرمانی آن کوتاه می باشد

بنياد ورزش . وجود می آيده اعف يافته و با اجرای صحيح آن شانس بيشتری برای داشتن يک آينده درخشان بمض

            معتقد است که موفقيت در ورزش به مجموعه ای از عوامل فيزيکی، فيزيولوژيکی،) ٢٠٠٢(استراليا 

        می کند که در سيستم استعداديابی در بنابراين، پيشنهاد ). ١( اجتماعی بستگی دارد - حرکتی، و روانی-حسی

انجام چنين روند جامعی برای مراحل مقدماتی استعداديابی ژيمناستيک .  زمينه اندازه گيری هايی صورت پذيرد۴هر 

ممکن نيست؛ هم به داليل اقتصادی و مخارج گزاف آن و هم به دليل پايين بودن سن . نه ممکن است و نه مطلوب

 ژيمناستيک يک ورزش پايه است که زيرا؛ نيز نمی باشدمطلوب . ر ژيمناستيک و مشکالت اجرايی آناستعداديابی د

اهميت . گرددبهتر است آموزش آن در خردسالی عمومی بوده و صرف نظر از ميزان استعداد شامل حال همه 

غم وقت گير و ارزيابی آنتروپومتريک علير). ٣و٢(خصوصيات فيزيکی در ژيمناستيک بديهی فرض می شود 

مشکل اصلی بهره گيری از . هزينه بر بودن و نيازمندی به نيروی انسانی متخصص، عملی و قابل اجرا می باشد

تکنيک های آنتروپومتريک در خردسالی آن است که با توجه به تفاوت های فردی مربوط به رشد، تغييرات 

اين، شايد بهتر باشد که از اندازه گيری های بنابر.  و غيرقابل پيش بينی است،آنتروپومتريک بسيار وسيع

 افرادی که استعداد حرکتی دارند را مستعد ژيمناستيک تمام و نمودآنتروپومتريک در دوران خردسالی صرف نظر 

 در مراحل بعدی به داليل آنتروپومتريک چنانچهافرادی که به اين نحو جذب شده و پروش می يابند، . فرض نمود

 .دگردنی جذب ساير رشته ها می حذف شوند به راحت

        مورد اندازه گيری قراردر قالب عوامل آمادگی جسمانی" خصوصيات فيزيولوژيک برای استعداديابی معموال

ن ومطالعه مت). ۴ (گرديده اند اندازه گيری توصيه به منظورچندين عامل سالمت محور و حرکت محور . می گيرند

 هفته ای به ١٢ تا ٨که عوامل سالمت محور آمادگی جسمانی در يک دوره تمرينی فيزيولوژی ورزشی نشان می دهد 

 که يادگيری حاکی از آن استن يادگيری ورزشی و اين در حالی است که مطالعه متو)۵(سرعت رشد می کنند 

حو ها به ن مهارت های ورزشی با سرعت بسيار کمتری به وقوع می پيوندد و تفاوت های فردی در يادگيری آن

بنابراين، در رشته ای ). ٧و۶(يادگيری الفبای حرکتی به تنهايی به سالها دقت نياز دارد . بارزتری قابل مشاهده است

 ژيمناستيک برای استعداديابی به اندازه گيری عوامل حرکت محور آمادگی جسمانی و به اندازه گيری مهارت مانند

 ).١٣ الی ٨(ه است ديدگروجود می آيد تأکيد ه هايی که از ترکيب آنها ب

توانايی : عوامل روانی مهم عبارتند از.  اجتماعی موثر بر اجرای ورزشی طوالنی است-فهرست عوامل روانی 

 دفع ه منظورب(؛ صبر، تحمل، و   آرام بخشی تخب و بلوکه کردن محرک های مزاحمتمرکز بر محرک های من
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 یهمام، شيال صفوی ، بنفشه محمدیافدکتر وحيد ذواالکت

 

٥٧

 تنظيم سطح برانگيختگی، پرخاشگری، و ه منظورب(؛ کنترل انرژی روانی ) اجتماعی-استرس های روانی 

؛ ميل به بروز و ظاهر سازی توانايی ها؛ مهارت تصويرسازی و آمادگی ذهنی؛ روحيه شکست ناپذيری در )خشونت

برابر سختی ها و نتايج ضعيف؛ هدف گزينی مناسب و رعايت برنامه های تمرينی؛ ميل به خالقيت و ابتکار؛ 

قه، نفس؛ تداوم و پشتکار؛ عزم و اراده؛ جسارت؛ هوش حرکتی؛ و باالخره عشق و عالخودباوری و اعتماد به 

عوامل مهم اجتماعی مورد نياز برای .  اهميت دارند بسيار ورزش های تيمیعوامل اجتماعی به ويژه جهت. انگيزه

م تيمی ها؛ سازی ه؛ رهبری و هماهنگ بر موقعيت بازيکنان خودی و حريفديد وسيع : حصول قهرمانی عبارتند از

ذيری؛   آينده نگری و بلند نظری  بازی خوب تر هم تيمی ها؛ مسؤليت پذيری؛ آموزش پهمکاری و فضاسازی جهت

؛ سازگاری با شرايط تمرينی؛ وفاداری به تيم؛ توانايی زی و مشارکت های گروهی و اجتماعیدر دوست و دشمن سا

رابطه هرمی اين . قابت طلبی و ميل به مسابقه؛ و انضباط پذيریبرقراری ارتباط با مربيان و ساير بازيکنان؛ ر

 اجتماعی نيز -معنای هر يک از عوامل روانی ). ١۴(مفاهيم و سازه ها با يکديگر توسط فخرپور بيان گرديده است 

رقابل ا غيرقابل پيش بينی، که حتی غيمتأسفانه، بسياری از اين عوامل نه تنه.  آمده است١٧، و ١۵،١۶در مراجع 

 مثال، به نظر می رسد که توانايی های تمرکز، به طور. )١٨و١٧ (ازه گيری می باشند و به سختی قابل اندمشاهده

          اندازه گيری اين عوامل متداولکنولي. اعتماد به نفس، و کنترل اعصاب الزمه موفقيت در ژيمناستيک است

 شناختی در مورد شخصيت های ايده آل برای ژيمناستيک در چرا که تئوری های روان شناختی و جامعه. نمی باشد

  که چه خصوصيات روانی و اجتماعی برای ژيمناست ها متناسب است و آنها تا  موضوع اين. مرحله ابتدايی است

 که اين مفاهيم ساختار نظری مناسبی هنگامی.از به مطالعه بيشتر داردچه حد وراثتی و يا محيطی هستند هنوز ني

 که به راستی کنترل فرض نماييد. يم فوق رخ می نمايدگاه مشکالتی نظير قابل مشاهده و عملياتی کردن مفاه د، آنبياين

چگونه می توان آن را به طور عملياتی در يک کودک اندازه گرفت؟ پس . اعصاب برای ژيمناستيک ضروری است

آيا اندازه گيری عينی اين صفات " عه است؟ اصوالاز اندازه گيری، اين صفت تا چه اندازه در محيط قابل رشد و توس

در کودکی صحيح است و اثر منفی ندارد؟ آيا نتيجه منفی اين آزمايش ها بر روحيه افراد اثر تلقينی ندارد؟ مجموع اين 

موانع به اين نتيجه گيری ختم شده که حداقل در حال حاضر از اجرای آزمون های روان شناختی و جامعه شناختی در 

 .نين پايين و مراحل ابتدايی استعداديابی ژيمناستيک صرف نظر می شودس

مسابقات ورزشی، آزمون های :  حرکتی يا حرکت پذيری به سه طريق امکان اندازه گيری دارد-آمادگی حسی 

. هر يک از اين ابزارها در سطح خاصی از استعداديابی قابل بهره برداری هستند. مهارتی، و آزمون های حرکتی

 در شرايط مسابقه است که ه ويژهب. مسابقات ورزشی بهترين ابزار برای پااليش استعدادها در باالترين سطح است

 موضوع اين.  اجتماعی ورزشکار را در سخت ترين شرايط به طور عينی محک زد-می توان خصوصيات روانی 

در نتيجه جسارت زدن پنالتی در مسابقات که فردی روی کاغذ و در جای راحت و مطمئن بگويد من اعتماد به نفس و 
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٥٨ روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک

از طرف ديگر، . متفاوت است"  دو ظرفيت کامال،را دارم، با انجام موفقيت آميز اين کار در فينال مسابقات حساس

 چرا که مهارت در رشته هايی چون. ل ميانی استعداديابی توصيه می گردداجرای آزمون های مهارتی برای مراح

ع است و اجرای آزمون های مهارتی بر روی خيل عظيم مشتاقان بسيار پرهزينه و وقت گير ژيمناستيک بسيار متنو

مشابهی "  از آزمون فرصت هاي آموزشی و تمرينی نسبتا پيش شرط آن است که همه افراد پيشجا در اين. می باشد

تعداديابی از حيث اسعدم رعايت شرط تمرين مساوی، کافی است تا نتايج آزمون های مهارتی را . داشته باشند

وری قادر به تأمين آن  اين امور چنان هزينه های استعداديابی را باال می برد که کمتر کشرعايت تمامی. مخدوش نمايد

پيشرفته تر " ، به دليل فقدان ابزار مناسب برای مراحل ابتدايی استعداديابی، در کشورهای نسبتادر هر صورت. است

ز يکی دو سال آموزش صورت گرفته و از آزمون های حرکت محور آمادگی جسمانی استعداديابی ژيمناستيک پس ا

 يافت ١٩سری کامل اين آزمون ها در مرجع ). ١٣ الی ١٠(و آزمون های مهارتی برای اين منظور استفاده می گردد 

ی حرکت پذيری  که بهتر است در مراحل مقدماتی استعداديابی از آزمون هانمودپيشنهاد ) ١۴(فخرپور .می شوند 

 آزمونیدر ساخت آزمون های حرکت پذيری، حرکات پايه و بنيادين رشته ورزشی شناسايی شده و . نموداستفاده 

      بدين ترتيب، شرکت در آزمون نياز. ها طراحی می شود جامع، سريع، و کم هزينه برای اندازه گيری آن" نسبتا

. راحتی می توان آن را در بين انبوهی از داوطلبان اجرا نمودبه طی دوره های آموزشی و تمرينی نداشته و به 

در اين مقاله .  با در نظر گرفتن چنين خصوصياتی طراحی گرديده است(GOT) ١آزمون هشت گانه ژيمناستيک

 .آزمون فوق معرفی شده و خصوصيات روان سنجی آن مطالعه می گردد

 

 روش تحقيق

سه گروه آزمودنی در مورد تحقيق توجيه شده و با توجه به سن، از آنها : یآزمودنی ها، آزمون ها، و روش های آمار

 ساله بود که تنها ۵ تا ٣ دختر ٢٠گروه اول شامل . اخذ گرديديا خانواده هايشان برای شرکت در تحقيق رضايت نامه 

و آن را انجام دادند، اين گروه گرچه قادر به اجراي آزمون بوده .  را انجام دادندGOT به طور آزمايشی مرتبهيک 

گروه دوم . بنابراين از تحقيق حذف گرديدند.  از اجرا ناراضی بوده و هيچ انگيزه ای برای تکرار آنها نداشتندکنولي

 از کالس هفته ای ژيمناستيک شرکت داده شده و از آنها پيش ٨ که در يک کالس ه ساله بود٧ تا ۶ پسر ٣٨شامل 

GOTکالس از آنها آزمون مهارتی اصالح شده الن براند همچنين در پايان.  گرفته شد (MEGT)عمل آمده ب ٢ .

 ژيمناستيک ٢ که مشغول گذراندن واحد هدانشگاه اصفهان بود)  سال٢٢ تا ١٨( پسر دانشجوی ٣٣گروه سوم شامل 

                                                 
1 - Gymnastics Octal Test 
2 - Modified Ellenbrand Gymnastics Test 
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٥٩

ن ضرايب روايی توسط همبستگی بي. عمل آمده  بMEGT و GOTها در عرض يک هفته آزمون های  از آن. بودند

 .گروهی پيرسون و ضريب پايايی توسط همبستگی درون گروهی آلفا محاسبه گرديده است

 MEGTآزمون 

 و ٧٠/٠ الی ۴۴/٠آزمون مهارتی الن براند ژيمناستيک برای انواع مهارت ها و اسباب ها دارای ضريب روايی 

 حرکت ٧ت که ترکيبی از  مدل اصالح شده اين آزمون اسMEGT). ٢٠( می باشد ٩٩/٠ الی ٨٨/٠ضريب پايايی 

مالک های نمره دهی برای هر " در مدل اصالح شده، اوال). ٢١( است ٩۶/٠ و دارای ضريب عينيت بودهزمينی 

. ، نمره آزمودنی ها برابر با ميانگين نمرات دو داور در نظر گرفته شده است"ثانيا. حرکت به دقت تعريف شده اند

مورد استفاده  به عنوان آزمون معيارMEGTدر اين تحقيق . نی ها نمره داده اند، داوران از روی فيلم به آزمود"ثالثا

 .ده استواقع گردي

 GOTآزمون 

حرکات آزمون ). ١۴(بيان گرديده است ) ١٣٨٢(ابزار و وسايل مورد نياز آزمون های هشت گانه توسط فخرپور 

ع موازی در قالب مشخص شده در شکل اين مسير دارای دو ضل. حول يک مسير هشت ضلعی منظم انجام می گيرد

 هر حرکت برای بزرگساالن در يک دور و برای خردساالن در نيم دور بوده که حرکت ٨آزمون دارای .  است١

حرکات . گردد دور دوم خارج از آن ها انجام می ۴ ضلعی ها و ٨ دور اول بر روی ۴. هشت ضلعی انجام می گيرد

      تعادلی رو به جلو روی هشت ضلعی داخلی، -٢پا روی دو هشت ضلعی،  چهار دست و -١: دورها عبارتند از

 پا باز قدرتی بر -۵ پابکس روی هشت ضلعی خارجی، -۴ تعادلی رو به جلوی پا باز روی دو هشت ضلعی، -٣

همه .  لی لی با پای چپ-٨ لی لی با پای راست، و -٧ غلتاندن دو دستی توپ تنيس، -۶طرفين دو هشت ضلعی، 

" آزمودنی های راست دست معموال. می باشدآزمودنی در تعيين جهت مختار . کات در يک جهت انجام می گيردحر

 .خالف جهت عقربه های ساعت را ترجيح می دهند
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٦٠ روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک

 

 

 

 

 

 .GOTنمای مسير آزمون . ١شکل 

 GOTروايی منطقی و روايی محتوای 

ساختن .  می دهدردازه گيری مورد بررسی قراد اهداف انروايی ظاهری يا منطقی استدالل سازنده آزمون را در مور

  .شرح داده شده اند) ٢٢(اين اصول توسط موتمر .  اصل استوار بوده است١٠ گانه بر هشتمجموعه آزمون های 

در مقدمه مقاله حاضر نيز داليلی مبتنی بر اين که چرا آزمون های سابق نمی توانند در مراحل ابتدايی استعداديابی 

 .گرديدد واقع شوند ارايه مفي

آزمون هشت گانه نوعی تست .  چارچوب نظری طراحی مجموعه آزمون های هشت گانه را نشان می دهد٢شکل 

 اندازه گيری سازه حرکت پذيری يا آمادگی حرکتی که مبتنی بر مجموعه مهارت های پايه  بوده که به منظورجامع

اين آزمون بر دو نظريه رابطه تعاملی اجزاء آمادگی .  استگرديدهتنظيم مورد نياز رشته های مختلف ورزشی است 

استوار ) ٣١۶ تا ٣٠۴ ، ص٢٣(و استراتژی اندازه گيری باال به پايين ) ۶٠ تا ۵۵ ، ص٢٣(های مورد نياز ورزشی 

تعادل و بايد " اعدتا چاالکی خوبی نشان داد، او قاحصل اين دو نظريه آن است که به طور مثال چنانچه فردیم. است

، ترکيب جهت برخورداری از تعادل و توان پيش نيازهايی چون، فيزيک، وضعيت بدنی. توان خوبی نيز داشته باشد

 يک رشته ورزشی حال چنانچه مهمترين عامل. نی متناسب مورد نياز استبدنی، انعطاف پذيری، و قدرت عضال

د که او ساير پيش نيازها را نيز در حد رض می گردد و فردی آن را در آزمونی به مناسبی نشان داد، فچاالکی بو

کن در صورت ولي. عمل آيده خوبی داراست و ضرورتی ندارد که از او برای آن پيش نيازها نيز آزمون مجزا ب

گانه هوش آزمون های هشت .  نبودن چاالکی، می توان با آزمون عوامل پيش نياز، منشاء مشکل را شناختمناسب

بدين ترتيب، وجود عوامل آمادگی جسمانی .  اجرای مهارت های پايه هر رشته را می سنجندی حرکتی و حرکت پذير

        ، مورد اجتماعی سطوح باالتر نيز همگی به طور ضمنی توسط آن-سطوح پايين تر و چندين عامل روانی 
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، در هر يک از دورهای هشت گانه به برخی از عوامل توجه ويژه نيز  وجودبا اين. ندقرار می گيرنداندازه گيری 

 . نشان داده شده اند١ در جدول GOTعوامل مورد تأکيد حرکتی در هر يک از دورهای هشت گانه .  استگرديده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های ورزشی و  بر اساس ترکيب دو نظريه رابطه تعاملی اجزاء آمادگی OTنمای چارچوب نظری آزمون های . ٢شکل 

 .استراتژی اندازه گيری باال به پايين
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٦٢ روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک

 GOT. اجتماعی موثر در هر دور از آزمون -عوامل حرکتی، فيزيولوژيک، و روانی . ١جدول 

 GOTدورهای آزمون 

ف
ردي

 عامل 

٣ ٢ ١ ۴ ۵ ۶ ٨ ٧ 

 * * * * * * * * ديد و تمرکز بر اجرا ١

 * * * * * * * * برقراری ارتباط و هوش حرکتی ٢

 * * * * * * * * قدرت و استقامت موضعی عضالنی ٣

 * * * * * * * * ترکيب توان های هوازی و بی هوازی ۴

 * * * * * * * * استقامت در چابکی و دقت ۵

 * * * * * * * * هماهنگی پا با بدن  ۶

 * * * * * * * * تعادل پويا ٧

 * * * * * * * * حس حرکت ٨

ف پذيریچاالکی و انعطا ٩  *  *  * *   

       *  حرکت معمولی به جلو ١٠

    *  *   حرکت پا باز به جلو ١١

     *    حرت به پهلو ١٢

 * *       پرش تک پای ممتد ١٣

    *  *   پرش تناوبی پاها ١۴

        * مهارت کار با پا ١۵

   *     * مهارت دست کاری ١۶

 * *  *  *   توان انفجاری پاها ١٧

 تداوم و پشتکار ١٨

 انگيزه و عالقه ١٩

 يادگيری و آموزش پذيری ٢٠

برای اندازه گيری اين سه مورد، آزمون با فاصله 

 دقيقه در دو مرحله انجام شده و نمره ۴۵ الی ١٠

. نوبت دوم به عنوان امتياز فرد ثبت می گردد

آموزش و فرصت تمرين يکسان است، ولی با توجه 

به تفاوت های فردی از آنها متفاوت استفاده شده و 

.تحت تأثير قرار می گيردرکورد دوم   
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٦٣

 نتايج

 ٢جدول .  دقيقه به انجام رساندند۴۵ تا ١٠ را در دو نوبت به فاصله GOT آزمودنی GOT :۵٩ضريب پايايی 

 را آزموندو نوبت  اکتال بر اساس اطالعات مستخرج از اين آزمونمحاسبات مربوط به تحليل آماری ضريب پايايی 

 برای هر دو گروه خردسال و جوان به عنوان آزمون معيار MEGTآزمون : GOTضريب روايی . ارايه می نمايد

 ٣ که در جدول  گونههمان.  آزمودنی جوان در همه آزمون های تحقيق شرکت نمودند١۵. مورد استفاده واقع گرديد

 با نمره GOT.  متغيير است٧۵/٠ تا ٣٣/٠ای مهارتی از  با تک آزمون هGOTد، ضرايب روايی گردمشاهده می 

 دارد که می توان آن را شاخص روايی همزمان آن برای جوانان در حال ٨١/٠ نيز يک ضريب MEGTکلی 

 آزمودنی ٢٢ ماتريس ضرايب همبستگی آزمون های تحقيق را برای ۴جدول . آموزش ژيمناستيک در نظر گرفت

 با تک آزمون های مهارتی از GOTضرايب روايی . به انجام رساندند نشان می دهدخردسال که همه آزمون ها را 

 که می توان آن را ه بدست آمد۶١/٠ نيز ضريب MEGTهمچنين با نمره کلی .  در نوسان است۶١/٠ تا ٣٩/٠

 را با GOT ضرايب روايی ٣شکل .  برای خردساالن پس از آموزش در نظر گرفتGOTشاخص روايی پيش بين 

 .مون های ژيمناستيک در هر دو گروه خردسال و جوان به صورت نمودار خطی نشان می دهدآز

 .GOTتحليل های آماری مربوط به تعيين ضريب پايايی آزمون . ٢جدول 

سطح   ميانگين±انحراف معيار داور

 معناداري

 ضريب آلفا ضرايب همبستگي

 ٢٨/٩٥±٩/١٨ )ثانيه(اول 

 ٩٤/٨٥±٩/١٦ )ثانيه(دوم 

٥٩=N 

٣٠/٤٦=F 

٠٠٠١/٠=P 

 

 

٨٣/٠ 

 

٩١/٠ 
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٦٤ روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک

 .ماتريس ضرايب همبستگی آزمون های بعمل آمده بر روی جوانان. ٣جدول 

 

 

  

 

 

 

 

 .٠١/٠ معنادار در سطح **،   ٠۵/٠ معنادار در سطح *

 

 .عمل آمده بر روی خردساالنه ماتريس ضرايب همبستگی آزمون های ب. ۴جدول 

 .٠١/٠ معنادار در سطح **   ،٠۵/٠ معنادار در سطح *
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 . برای آزمودنی های خردسال و جوانGOTنمودار خطی ضرايب روايی . ٣شکل 

 

 حث و نتيجه گيریب

 و ٩٣/٠برابر ) ١۴(اين ضريب در گزارش فخرپور .  بدست آمد٩١/٠ برابر GOTدر تحقيق حاضر ضريب پايايی 

اطالعات فوق مويد يکديگر بوده و حاکی از آن است که آزمون هشت گانه .  بود٩۶/٠برابر ) ٢٢(در گزارش موتمر 

به طور عمومی و صرف نظر از حرکات مورد استفاده و رشته ورزشی موردنظر، همواره دارای يک ضريب 

 از آزمون هشت گانه ، ٩٩/٠اين ضريب پايايی باال در کنار ضريب عينيت باالتر از .  است٩٠/٠پايايی باالتر از 

 های مهارتی ژيمناستيک الن براند آزمونضريب پايايی ). ٢٢(زار ايده آلی برای سنجش استعداد ورزشی می سازد اب

نکته جالب توجه در نسخه های متفاوت آزمون های هشت گانه آن ). ٢٠( گزارش شده است ٩٩/٠ الی ٨٨/٠از حدود 

 ثانيه بهبود رکورد وجود داشته ١٠مون مجدد است که در گزارش های قبلی به مانند اين گزارش بين آزمون و آز

 که در ک تک نمرات آزمودنی ها را مورد بررسی قرار داد، مالحظه نمود که فخرپور تهنگامی). ٢٢ و١۴(است 

"  انحراف معيار پيشرفت تقريباتوجه شود که در هر صورت (بهبود می يابد ثانيه ١٠) ±٩(آزمون دوم رکوردها 

دسته بندی می کند يا نمرات نوبت بهتر  افراد را ی کند که آيا نمرات نوبت اول او سؤوال م. )برابر ميانگين آن است

که ميانگين گرفت؟ بوام گارتنر و جکسون معتقدند ميانگين  دوم؟ يا بهتر است رکورد بهتر را ثبت نمود؟ و يا آن

نظر فخرپور آن . ست می دهد، چرا که تخمين بهتری از رکورد فرد بد)٢٠۴، ص ٢۴(گرفتن بهترين روش است 

        خوبتر نشدن رکورد دوم می تواند سه دليل. است که در يک ابزار استعداديابی نمره دوم مالک بهتری است
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٦٦ روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک

زان موفقيت و استعداد هر سه عامل فوق بر مي. عدم پشتکار، بی انگيزگی، و عدم حصول يادگيری. داشته باشد

اين مطلب به اين . ست رکورد دوم فرد را به عنوان رکورد او در نظر گرفت و بنابراين بهتر اهدورزشی موثر بو

 های حرکتی تفاوت بين رکورد اول و دوم يک تفاوت واقعی است و خطای اندازه گيری نبايد معناست که در آزمون

ا برای  ر٨٠/٠ايايی باالتر از به همين دليل متخصصين يک ضريب پ. در آن سهم بزرگی را به خود اختصاص دهد

 ).١۶٢، ص ٢۴( های حرکتی خوب ارزيابی می کند آزمون

در مقدمه تعدادی از آزمون های .  بدست آمد٨١/٠ و روايی همزمان آن برابر ۶١/٠ برابر GOTروايی پيش بين 

. ضرايب روايی هيچيک از اين     آزمون ها گزارش نشده است. موجود برای استعداديابی ژيمناستيک معرفی گرديد

 گزارش شده ٧٠/٠ تا ۴۴/٠ همبستگی بين مهارت های مختلف مجموعه آزمون های مهارتی الن براند حدود ضريب

اين به معنای آن است که مهارت .  مشاهده نمود۴و٣مشابه چنين همبستگی هايی را می توان در جداول ). ١۴(است 

برای جوانان، . می باشندم مستقل  وابسته و تا حدودی نيز از هيکديگرهای مختلف ژيمناستيک تا حدودی به 

اين ضريب با نمره جامع مهارتی .  متغيير بود٧۵/٠ تا ٣٣/٠ با تک آزمون های مهارتی از GOTهمبستگی 

تک آزمون     اين که نسبت به .  رسيد٨١/٠ارتقاء يافته و به )  تک آزمون های مهارتیZميانگين نمره (ژيمناستيک 

ستعداد کلی هارت های ژيمناستيک ارتقاء يافته حاکی از آن است که اين آزمون ا به نمره کلی مGOTها، همبستگی 

اين نکته که ضرايب يافت شده در اين مطالعه بزرگترين ضرايبی است که تاکنون گزارش .  می سنجدژيمناستيک را

" مان نيز کامالپايين تر بودن روايی پيش بين از روايی همز.  را بيش از پيش نشان می دهدGOTشده نيز اهميت 

 سالگی ٧ تا ۶ ماه آموزش در سنين ٢موجه است و دليل آن تفاوت های فردی مربوط به رشد و يادگيری در خالل 

 .است

ه در اين تحقيق اصالح و استفاده  نشان می دهد که نسخه ای از آزمون مهارتی الن براند ک١٣ تا ٩مالحظه منابع 

با اين همه بايد توجه داشت که برای اجرای آن . ن مهارتی ژيمناستيک استده از ساده ترين نسخه های يک آزموگردي

 بسيار هفته ای آموزشی است؛ نمره دهی آن وقت گير و پر هزينه است؛ و داوری آن ٨حداقل نياز به يک دوره 

 در نظر بگيريم که ضريب همبستگی نمرات دو داور مجرب برای چنانچههمچنين، ). ٢١ و ٢٠(تخصصی است 

MEGT بدست آمده بين ٨٢/٠ است، آنگاه اهميت ضريب ٨۶/٠ برابر GOT و MEGTبيشتر روشن              

 و مشکالت مربوط به توليد نمره ترکيبی از زمان می گردد به صرفه جويی هايی که در چنانچهبنابراين،. می شود

 .بل اغماض است افت ضريب قا٠۴/٠" آزمون های منفرد توجه کنيم، تصديق می شود که حقيقتا

از تغييرپذيری در استعداد ژيمناستيک مربوط به استعداد حرکتی % ٣٧ به معنای آن است که ۶١/٠ضريب پيش بينی 

% ۶۶ برابر GOTبه همين ترتيب، ضريب تعيين روايی همزمان .  قابل پيش بينی استGOTبوده و از طريق 
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 درصد از وظيفه ۶۶ الی ٣٧ در GOTگونه تعبير نمود که را اين  نبايد آن. معنای اين سخن بسيار ظريف است. است

 از آنجا که صرف استعداد حرکتی تنها بخشی از نيز موفق باشد، % ١٠٠ GOTچنانچه.استعداديابی موفق است

عوامل .  پيش بينی باشداز موفقيت فرد توسط آن قابل% ٧٠استعداد ورزشی است، انتظار آن است که حداکثر 

 که آنها نيز به نوبه ی نيز وجود داشتهفيزيکی، آمادگی جسمانی، و آمادگی های روانی و اجتماع تناسب ديگری، چون

 سنجيدن بسياری از اين عوامل   به منظورGOT. خود در تعيين استعداد ژيمناستيک سهم داشته و نقش ايفا می کنند

 که بتوان اين عوامل را در خردسالی  که در مقدمه ذکر شد هنوز راهی نيز شناخته نشده گونهساخته نشده و همان

و در % ٣٧با توجه به مباحث فوق، پيش بينی ضريب تعيين استعداد حرکتی در خردسالی در حد . اندازه گرفت

در خردسالی تغييرات اجتناب ناپذير زيستی، روانی، و اجتماعی . برای ژيمناستيک عالی است% ۶۶جوانی در حد 

در جوانی نيز تفاوت های فيزيکی، فيزيولوژيک، و . د صدم نگه می دار۴٠در حد ا حداکثر ناشی از رشد انتظار ر

 حرکتی حداکثر در  آزموند که انتظار پيش بينی از يکگردروانی اجتماعی ناشی از تفاوت های فردی موجب می 

محيط انسانی،  عوامل خارجی موثر بر استعداد از جمله هنگامی که. تغييرپذيری کلی استعداد ورزشی باشد% ٧٠حد 

محيط مادی، شرايط آموزش و تمرين، وجود مسابقات منظم، پيش نيامدن حوادث غيرمترقبه و مثال آن را در نظر 

 منفرد حرکتی به تنهايی حداکثر تا چه حد انتظار داشته باشيم آزمونبگيريم، بيشتر متوجه خواهيم شد که از يک 

 هم پيش بينی کننده خوبی برای استعداد حرکتی ژيمناستيک GOTمجموعه مباحث فوق پيشنهاد می کند که ). ٢٢(

     است و هم می تواند به عنوان يک معيار همزمان برای ارزيابی سريع حرکت پذيری ژيمناستيک مورد استفاده

 .قرار گيرد

  منابع

 . ايراننرم قابليت های جسمانی و حرکتی ژيمناستيک، کميته آموزش فدراسيون ژيمناستيک: ١٣٧١شکول م،  -١

 .انتشارات فدراسيون ژيمناستيک ايران. نرم های قابليت حرکت: ١٣٧۴فدراسيون ژيمناستيک ايران،  -٢

 تست های آمادگی جسمانی، انتشارات فدراسيون ژيمناستيک ايران: ١٣٧۴فدراسيون ژيمناستيک ايران،  -٣

      دانشگاه . پايان نامه کارشناسی ارشد. یروايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ورزش: ١٣٨٢فخرپور ر،         

 .اصفهان        

 .٢٩٩ تا ٢٨٠، و ٢٠۵ تا ٢٠٠صص . نشر پارسا. اندازه گيری های روانی و تربيتی: ١٣٨١هومن ح ع،  -۴

. پايان نامه کارشناسی ارشد. روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک: ١٣٨٣محمدی ب،  -۵

 .دانشگاه اصفهان

بررسی عينيت آزمون اصالح شده ژيمناستيک الن براند : ١٣٨٣محمدی ب، ذواالکتاف و، و صفوی همامی ش،  -۶

 .دومين همايش دانشجويی تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان. برای نوآموزان
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٦٨ روايی سنجی آزمون هشت گانه برای استعداديابی ژيمناستيک

دانشگاه . دپايان نامه کارشناسی ارش. روايی سنجی آزمون هشت گانه برای ورزش های راکتی: ١٣٨٣موتمر ف،  -٧

 .اصفهان

: نويسندگان به زبان انگليسی). جلد اول(سنجش و اندازه گيری در تربيت بدنی : ١٣٧۶سپاسی ح، و نوربخش پ،  -٨

 .انتشارات سمت. بوام گارتنر تی آی، و جکسون آ اس
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