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طراحي و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمانبندي پيش بين انطباقي
بهروز گل

محمدی1

چكيده
مقدمه و هدف :موفقيت در بسياری از مهارتهای ورزشی به تشخيص سریع برخی از ویژگیهای محيطی مانند حركتهای حریف،
سرعت تصميم گيری درباره نوع عمل و سرعت شروع حركات مناسب وابسته است .هدف از این پژوهش طراحی و ساخت نرمافزار زمان
واكنش و زمانبندی پيشبين انطباقی بود.
روش شناسي :جامعه آماری این پژوهش را كليه دانشجویان كارشناسی تربيتبدنی دانشگاه سمنان در سال تحصيلی  92-93تشكيل
میدادند كه تعداد آنها  50دانشجوی پسر (با ميانگين سنی  21± 1.5سال) بود .برای تجزیه و تحليل دادههای بهدست آمده از آمار
توصيفی برای توزیع فراوانیها و رسم جداول استفاده شد .برای تعيين روایی ابزار از روایی همزمان و برای پایایی از روش آزمون-آزمون
مجدد استفاده گردید.
يافتهها :با استفاده از این نرمافزار امكان اجرای  5آزمون زمان واكنش (ساده ،انتخابی ،افتراقی) و  3آزمون زمانبندی پيشبين انطباقی
فراهم گردید .ارتباط نمرات پيش و پس آزمون در این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
همبستگی پيشآزمون و پسآزمون حاكی از آن است كه روایی همزمان این ابزار  0/94میباشد و همچنين در بررسی ميزان پایایی این
ابزار ،نتایج حاكی از وجود ارتباط قوی  0/91میباشد.
نتيجهگيري :نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه از نرم افزار زمان واكنش (ساده ،انتخابی ،افتراقی) و زمانبندی پيش بين انطباقی
بهعنوان ابزار روا و پایا میتوان جهت سنجش و ارزیابی سرعت پردازش اطالعات افراد و بهویژه ورزشكاران استفاده نمود.
واژههاي کليدي :زمان واكنش ،ساده ،انتخابی ،افتراقی ،زمانبندی پيشبين انطباقی

 . 1استادیار دانشگاه سمنان gol_b_2005@yahoo.com
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مقدمه
زمان واكنش ،از جمله قابليتهایی است كه نشانگر اختالفات فردی بوده و در اكثر رشتههای ورزشی از اهميت
ویژهای برخوردار است .این قابليت همواره بهعنوان یكی از عوامل مؤثر در آمادگیهای حركتی و مهارتهای ورزشی
مد نظر قرار میگيرد  ،بهطوری كه در بسياری از موارد نقش تعيين كنندهای در موفقيت یا عدم موفقيت فرد ایفاء
میكند ( .)1یكی از عوامل مهم اجرای ماهرانه ،خصوصاً در مهارتهای باز ،پردازش سریع و دقيق اطالعات است
كه شاخص آن زمان واكنش )RT(1میباشد ( .)2فقدان واكنش سریع و پيش بينی درست و دقيق در رقابتها و
رویدادهای ورزشی یكی از كاستیهای بزرگ در ورزشكاران بهویژه در ورزشهای برخوردی است .در این نوع
ورزشها به ویژه در بوكس ،كشتی ،تكواندو ،گاهی آنقدر این مسئله مهم و حياتی است كه با یک غفلت ،ورزشكار
از گردونه رقابتها كنار گذاشته خواهد شد (.)3
زمان واكنش به فاصله زمانی بين ارائه غيرمنتظره یک محرک تا شروع پاسخ گفته میشود ( .)4-6از نظر برخی
محققين زمان واكنش به دو بخش پيش حركتی و حركتی تقسيم میشود .بخش پيش حركتی ،فاصلۀ زمانی بين
شروع محرک و اولين فعاليت الكتریكی در عضالت مورد استفاده برای انجام تكليف است .بخش حركتی ،فاصلۀ
زمانی بين اولين فعاليت الكتریكی در عضالت مربوطه و شروع حركت است .بخش پيش حركتی زمان واكنش نيز
به اجزای كوچكتری شامل زمان دریافت ،یكپارچگی حركتی و خروج حركتی تقسيم میشود .زمان دریافت ،فاصلۀ
زمانی بين ارائه محرک تا اولين فعاليت الكتریكی در مناطق حسی قشر مغز ،زمان یكپارچگی حركتی ،فاصلۀ زمانی
بين اولين فعاليت حركتی در مناطق حسی مغز تا اولين فعاليت الكتریكی در قشر حركتی مغز و زمان خروج حركتی،
فاصلۀ زمانی بين اولين فعاليت الكتریكی در قشر حركتی مغز تا اولين فعاليت الكتریكی در عضالت مربوطه است(.)٧
در بررسی زمان واكنش و اهميت آن در مهارتهای حركتی متخصصان از سه شيوه مختلف انجام حركات استفاده
میكنند كه شامل زمان واكنش ساده 2،زمان واكنش انتخابی3و زمان واكنش افتراقی 4بوده و از طریق این شيوهها،
اندازهگيری زمان واكنش در محيطهای ورزشی امكانپذیر میشود .كوتاهترین زمان واكنش فقط شامل یک محرک
و یک پاسخ است و به آن زمان واكنش ساده گفته میشود .یكی از عوامل مهم و اثرگذار بر زمان واكنش ،تعداد
محرکهایی است كه هر كدام ممكن است به پاسخ جداگانهای منجر شوند و در هر زمان امكان اجرا داشته باشند.
در آزمایشگاه معموالً چنين موقعيت هایی شامل چندین محرک (برای مثال چندین چراغ) و چندین پاسخ است تا
آزمودنیها از بين آنها یكی را انتخاب نمایند .این فرایند به نام زمان واكنش انتخابی نامگذاری شده است و طی آن
اجراكننده باید یک پاسخ را از بين حركات ممكن و از پيش تعيين شده برای هر محرک انتخاب كند .سومين نوع
زمان واكنش ،افتراقی یا تشخيصی میباشد كه در آن ،آزمودنی فقط به یک محرک پاسخ میدهد و به محرکهای
دیگری كه مغایر یا مشابه آن هستند ،پاسخ نمیدهد (.)4
زمان واكنش معيار بسيار مهمی در تشخيص سرعت تصميمگيری و كارایی آن محسوب میشود .شاخص زمان
واكنش از این جهت دارای اهميت است كه فرایند پردازش اطالعات و سرعت تصميم گيری بهعنوان نمادی از
سرعت این فرایند ،عامل تعيين كنندهای در موفقيت ورزشكاران در اجرای مهارتهای ورزشی محسوب میگردد.
یک مسابقه دو سرعت از زمانی كه تپانچه آغاز مسابقه شليک میشود تا زمانی كه دونده دویدن را آغاز میكند،
مثال خوبی از زمان واكنش پيشحركتی است .عالوه بر این ،زمان واكنش در بسياری از ورزشهای دیگر نشاندهندة
3. Choice Reaction time
4. Discriminate Reaction Time

1. Reaction Time
2. Simple Reaction time
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سرعت تصميمگيری است .موفقيت در بسياری از مهارتهای سریع ،سرعت تشخيص بعضی از ویژگیهای محيطی
مانند حركات حریف ،سرعت تصميمگيری درباره نوع عمل و سرعت شروع حركات مناسب وابسته است .زمان
واكنش وقتی آغاز میشود كه محرک ارائه شده و هنگامی پایان میپذیرد كه پاسخ شروع شده باشد .بنابراین زمان
واكنش ،مجموع سه مرحله پردازش اطالعات است كه در شكل  1دیده میشود (.)6 ،4

زمان واكنش عامل بسيار مهمی در موفقيت ورزشكار محسوب میشود و در پژوهشهای بسياری به نقش زمان
واكنش در اجرای ماهرانه حركات تأكيد شده است (.)٧-13
جامعه پژوهشی كشورمان در حال حاضر از نبود ابزارهای پژوهشی مناسب رنج میبرد و متأسفانه در بسياری از
موارد مسائل فنی و روانشناختی در توليد آزمونهای حسی -حركتی رایانهای توسط برنامهسازان درنظر گرفته
نمیشود كه این مسئله منجر به نتایج نادرستی میگردد .از آن جایی كه واكنش سریع به محرکها و قابليت پيش
بينی مناسب یا به عبارتی زمانبندی پيشبين انطباقی در رویدادهای ورزشی و رقابتها بسيار تأثيرگذار است ،به
همين دليل در این پژوهش طراحی و ساخت نرم افزار زمان واكنش و زمانبندی پيشبين انطباقی مورد توجه قرار
گرفته و هدف این پژوهش است.
روش شناسي پژوهش
جامعه آماری این پژوهش را كليه دانشجویان پسر كارشناسی تربيت بدنی دانشگاه سمنان در سال تحصيلی92-93
تشكيل میدادند كه تعداد آنها  60دانشجوی پسر (با ميانگين سنی  21± 1.5سال) بود .از این تعداد  10دانشجو از
اجرای آزمون در مرحله پسآزمون انصراف دادند ،بنابراین مطالعه با یک نمونه  50نفری از دانشجویان اجرا گردید.
مطابق جدول مورگان یا فرمول كوكران تعداد نمونه مورد نياز باید براساس حجم جامعه موردنظر انتخاب شود ،اما
چون حجم جامعه پژوهش موردنظر محدود و مشخص بود ،لذا تمامی افراد جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند .این
درحالی است كه در جوامع نامحدود و نامشخص میتوان براساس هدف تحقيق و یا براساس تعداد متغيرهای
پيشبين نمونۀ مكفی را انتخاب كرد.
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ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،نرمافزار زمان واكنش (ساده ،انتخابی ،افتراقی) و زمانبندی پيشبين انطباقی بود
كه توسط پژوهشگر طراحی و ساخته شد .این نرم افزار از  ٨آزمون تشكيل شده است كه در دو بخش تنظيم و
ساماندهی میگردد:
 .1زمان واكنش؛

 .2زمانبندی پيش بين انطباقی.
بعد از نصب نرمافزار برروی رایانه ،گزینه كاربری مطابق شكل  1انتخاب میشود تا اطالعات فردی آزمودنی
جدید وارد سامانه شود.

شكل ١صفحه اصلي نرمافزار براي ورود اطالعات کاربر جديد
در پنجره شماره  2امكان انتخاب هریک از آزمونها توسط آزمونگر بهطور هدفمند وجود دارد ،درعين حال با
انتخاب گزینه همه آزمونها میتوان تمامی  ٨آزمون را اجرا كرد .عالوه برآن ،در این پنجره امكان تنظيم تعداد
كوششها از  10تا  20كوشش ،تنظيم سرعت ارائه محرک و انتخاب رنگ محرک نيز وجود دارد .بعد از تكميل این
پنجره و فعال كردن جعبه «شروع آزمون» میتوان وارد آزمون شد .این نرمافزار به گونهای طراحی شده است كه
آزمودنی میبایست با رفتن به بخش تست آزمایشی ،چند تالش برای انجام آزمون انجام دهد و پس از آشنایی با
ابزار ،وارد آزمون اصلی شود.
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شكل  ٢انتخاب آزمونها ،تعداد کوششها ،تنظيم سرعت و انتخاب رنگ محرك
از آنجاییكه امكان توضيح و ارائه همه آزمونها در این بخش ميسر نمیباشد ،لذا تنها به یک آزمون از زمان
واكنش ساده ،انتخابی ،افتراقی و یک آزمون از زمانبندی پيشبين انطباقی بسنده میشود.
در آزمون زمان واكنش ساده ،یک نوع محرک و یک نوع پاسخ وجود دارد .آزمودنی زمان ارائه محرک را نمیداند
و به محض رویت مربع رنگی در صفحه كامپيوتر باید به آن پاسخ دهد.

شكل  ٣زمان واکنش ساده
در آزمون زمان واكنش انتخابی دو نوع محرک و دو نوع پاسخ وجود دارد .آزمودنی زمان ارائه محرک و جهت
حركت را نمیداند .یكی از دو محرک از دو طرف اكران شروع به حركت بهسمت مركز میكند (از سمت راست یا
چپ) .مطابق با زمان واكنش انتخابی سازگار كه در آن محرک و پاسخ به لحاظ موقعيت مكانی به یكدیگر وابستهاند،
چنانچه جهت حركت از سمت راست باشد ،دگمۀ سمت راست و چنانچه حركت از سمت چپ باشد ،دگمۀ سمت
چپ باید فشار داده شود .در زمان واكنش انتخابی ناسازگار بهصورت عكس عمل میشود ،یعنی اگر حركت از سمت
راست بود ،دگمۀ چپ و چنانچه حركت از سمت چپ باشد ،دگمۀ راست فشار داده میشود .بهخاطر وجود دو محرک
یا دو هدف الزم است توجه بين آنها توزیع شود.
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شكل  ٤زمان واکنش انتخابي سازگار و ناسازگار
در آزمون زمان واكنش افتراقی ،چند محرک و یک شكل پاسخ وجود دارد .آزمودنی زمان ارائه محرک را كه
باید به آن پاسخ دهد ،نمیداند .این آزمون شبيه آزمون زمان واكنش ساده است ،با این تفاوت كه در اینجا محرکها
به شكل مستطيل (گول زننده) ظاهر میشوند كه آزمودنی نباید به آنها پاسخ دهد و تنها باید به مربع كامل واكنش
نشان دهد.

شكل  ٥زمان واکنش افتراقي
برای زمانبندی پيش بين انطباقی سه آزمون درنظر گرفته شده است (زمانبندی پيشبين انطباقی برای یک
هدف ،سه هدف و زمانبندی پيشبين انطباقی با حركت سریع) كه با توجه به هدف پژوهش میتوان یكی از آنها
و یا هر سه مورد آزمون قرار گيرند .برای زمانبندی پيشبين انطباقی یک هدف ،تنها یک نقطه شروع و یک نقطه
هدف وجود دارد .محرک از قسمت چپ اكران شروع به حركت به سمت راست میكند و بهزودی به نقطۀ هدف
میرسد .درست در لحظۀ برخورد محرک با نقطۀ هدف باید دگمهای را روی صفحه كليد فشار داد .نتایج بر حسب
انحراف از محل تالقی ثبت خواهد شد .عدد منفی نشان دهندة واكنش زودتر از موعد و عدد مثبت نشان دهندة
تأخير در واكنش میباشد .هرچه عدد بهدست آمده به صفر نزدیكتر باشد ،بهتر خواهد بود ،بنابراین مثبت یا منفی
بودن زمان واكنش تأثيری در نتيجه نخواهد گذاشت.
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شكل  ٦زمانبندي پيش بين انطباقي براي يك هدف
زمانبندی پيش بين انطباقی با سه هدف همانند آزمون قبلی است با این تفاوت كه در این آزمون سه نقطۀ
شروع و سه نقطۀ هدف وجود دارد كه یكی از محرکها شروع به حركت میكند و به نقطۀ هدف نزدیک میشود.
بنابراین آزمودنی ابتدا باید پيشبينی كند كه كداميک از سه هدف ،شروع به حركت میكند و سپس نسبت به آن و
فاصله از نقطۀ هدف واكنش نشان میدهد .زمانبندی پيشبين انطباقی با حركت سریع نيز همانند زمانبندی
پيش بين انطباقی با یک هدف است با این تفاوت كه در اینجا حركت بسيار سریع انجام میگيرد و محرک پس از
شروع حركت خيلی سریع به نقطۀ هدف میرسد.
بعد از اتمام آزمون ،میتوان دادههای هر یک از آزمودنیها را برای تجزیه و تحليل آماری و مقایسه آنها با
یكدیگر بهصورت جدولی و نمودار بر روی برنامۀ اكسل ذخيره كرد.

شكل  ٧نمايش جدولي نتايج آزمون
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شكل  ٨نمايش نموداري نتايج آزمون
برای تعيين روایی ابزار از روش روایی همزمان استفاده گردید .روایی همزمان به همسویی و نزدیكی نتایج
حاصل از آزمونهای متفاوت در سنجش پدیدهای واحد میپردازد ( .)14جهت تعيين روایی همزمان در تحقيق
حاضر ،تمامی آزمودنیها با استفاده از دو نسخۀ فارسی و روسی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بهدست آمده
بهلحاظ همبستگی و ارتباط مورد بررسی قرار گرفت .آزمون همبستگی پيرسون نشان داد كه نتایج بهدست آمده از
دو نسخۀ فارسی و روسی از همبستگی بسيار خوب ( )0/94برخوردار میباشد .در رابطه با ثبات زمانی نتایج مربوط
به ابزار تحقيق حاضر ،از روش ضریب همبستگی درون طبقهای )ICC(1استفاده شد كه طی آن دو مرحله آزمون
در فاصلۀ زمانی دوهفته بر روی تمامی آزمودنیها اجرا گردید .با توجه به نتایج بدست آمده ( )0/91این ابزار دارای
ثبات پاسخ مناسبی میباشد (جدول .)3
يافتهها
در جدول شماره  1ميانگين زمان واكنش (ساده ،انتخابی و افتراقی) و همچنين زمانبندی پيشبين انطباقی
آزمودنیها در پيش آزمون آورده شده است.
جدول -١مقادير ميانگين امتيازات آزمودنيها در مرحلۀ پيش آزمون
نوع آزمون

تعداد
كوشش

10
زمان واكنش ساده
10
زمان واكنش افتراقی
10
زمان واكنش انتخابی برای یک هدف
زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 10
(سازگار)
زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 10
(ناسازگار)

تعداد آزمودنیها ميانگين

انحراف معيار

50
50
50
50

321/0٨1
49٨/269
3٧0/٨٧1
401/3٨٨

55/166
٧5/٧65
5٨/159
64/٧16

50

443/914

٧٧/95٨

1. Intraclass correlation coefficient
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تعداد
كوشش

نوع آزمون

زمانبندی پيش بين انطباقی برای یک 10
هدف
زمانبندی پيش بين انطباقی برای سه 10
هدف
زمانبندی پيش بين انطباقی با حركت 10
سریع

تعداد آزمودنیها ميانگين

انحراف معيار

50

٨1/٨5

65/511

50

62/33٨

51/925

50

63/945

40/٧٨٧

در جدول  2ميانگين زمان واكنش (ساده ،انتخابی و افتراقی) و همچنين زمانبندی پيشبين انطباقی آزمودنیها
در پس آزمون آورده شده است.
جدول  -٢مقادير ميانگين امتيازات آزمودنيها در مرحلۀ پس آزمون
تعداد
كوشش

نوع آزمون

10
زمان واكنش ساده
10
زمان واكنش افتراقی
10
زمان واكنش انتخابی برای یک هدف
زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 10
(سازگار)
زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 10
(ناسازگار)
زمانبندی پيش بين انطباقی برای یک 10
هدف
زمانبندی پيش بين انطباقی برای سه 10
هدف
زمانبندی پيش بين انطباقی با حركت 10
سریع

تعداد آزمودنیها ميانگين

انحراف معيار

50
50
50
50

343/29٨
462/290
35٧/2٧5
394/109

65/٨6٧
٧0/94٨
49/1٨3
6٧/٧24

50

442/521

٨1/٨91

50

٧2/490

66/020

50

5٨/05

39/51٨

50

64/56

42/00٨

جدول شماره  ٣مقادير ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي درون طبقهاي
آزمونها براي تعيين روايي همزمان و پايايي زماني
نوع آزمون
ضریب همبستگی پيرسون (روایی همزمان)
پایایی

نتایج ضریب همبستگی
0/94
0/91
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بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضر طراحی و ساخت نرم افزار زمان واكنش و زمانبندی پيشبين انطباقی و همچنين تعيين روایی
و پایایی این ابزار به منظور اجرای كارهای پژوهشی در مراكز دانشگاهی و پژوهشی بود .ارزیابی زمان واكنش و
زمانبندی پيشبين انطباقی دو عنصر بسيار مهم در افزایش قابليتهای ورزشكاران است كه در صورت تحقق این
امر مربيان میتوانند گزینش دقيق و درستی از توانمندیهای حسی و حركتی ورزشكاران خود داشته باشند.
یكی از مهمترین عوامل اجرای ماهرانه تـصميمگيری است ،تصميمگيری درباره این كه چه كـاری انجـام
دهيم و چه چيزی را انجام ندهيم .ایـن تـصميمگيـری درشرایط ویژه بایستی به سرعت و با ضریب اطمينان بـاال
انجام شود .زمان واكنش نـشاندهنـده بـسيار مهـم سرعت تصميمگيـری و كـارآیی آن اسـت كـه بـه فاصـله
زمانی بين ارائه غيرمنتظره محرک تا شروع پاسخ گفته میشود .زمان واكنش برای مطالعه جریانات حسی و ذهنی
بهكار میرود و در واقع ،وسيله حياتی برای فهميدن چگـونگی عمــل مراحــل پــردازش اطالعــات یــاIP1
(شناســاییمحرک،گزینش پاسخ و برنامهریـزی پاسـخ) كـه در درون دستگاه اطالعاتی انسان اتفاق میافتد،
محسوب مـیشـود .لذا ،هر عاملی كه یكی از مراحل پردازش اطالعات را طوالنی كند باعـﺚ افزایش زمان واكنش
میشود ( .)4اما از طرف دیگر داشتن زمان واكنش كوتاه بسيار حائز اهميت بوده و باعﺚ افزایش مهارت ورزشی
میگردد (.)15-1٨
تعيين زمان واكنش و زمانبندی پيشبين انطباقی ،یک معيار مهم در ارزیابی وضعيت عصبی-عضالنی افراد
میباشد .عملكرد موفق در حركات مختلف و یا در مهارتهای ورزشی نه تنها به اجرای مطلوب رفتار حركتی ،بلكه
به سطح باالیی از توانایی ادراكی نياز دارد (.)19،20
سرعت پردازش كه بهوسيله زمان واكنش اندازهگيری میشود ،اثراتی را به همراه دارد كه باعﺚ محدودیت
شدید در پردازش اطالعات انسان میشود .از اشكاالت این شرایط این است كه بهندرت به آزمودنی اجازه داده
میشود تا اطالعات محيطی را پيشبينی كند ،در حقيقت آزمونگر سعی میكند تا با طوالنی كردن مدت زمان ارائه
محرک ،از پيشبينی آزمودنی جلوگيری كند .اما در بسياری از مهارتهای واقعی ،محرکهای ارائه شده ناگهانی،
مستثنی از این قاعده هستند وگاهی اوقات حتی ما تالش میكنيم تا آنها اتفاق بيفتند (مثل عمل فریب دادن در
ورزش) .اما اكثر محرکهایی كه ما در زندگی روزمره به آنها پاسخ میدهيم ،قابليت پيشبينی زیادی دارند (.)5
برخی از مطالعات حتی گزارش كردند كه میتوان مهارت پيشبينی ورزشكاران را از طریق آموزشهای ویدیویی
بهبود بخشيد و آنها را به زمين واقعی مسابقه منتقل كرد (.)21
در خصوص تعيين زمان واكنش ابزارهای زیادی وجود دارد كه میتوانند زمان واكنش افراد را اندازهگيری نمایند.
از جمله این ابزارها میتوان به دستگاه وینا و دستگاه اندازهگيری عملكرد حركتی اشاره نمود ( .)23،22مزیت اصلی
این ابزار نسبت به ابزارهای دیگر در سادگی ،ارزانی و امكان با هم بودن نرم افزار زمان واكنش و زمانبندی پيش
بين انطباقی در یک بسته پژوهشی است .این نرم افزار به گونهای طراحی شده است كه رنگ محرک ،سرعت
محرک و فاصله بين محرکها امكان تنظيم دارند و با توجه به سطح توانایی آزمودنیها میتوان سرعت آزمون را
تعدیل كرد .عالوه بر آن هركسی با هر ميزان اطالعات بهراحتی میتواند با آموزش اندک از این نرم افزار استفاده
كند .عالوهبر این ،برخی از ابزارهای زمان واكنش معتبر نيستند و در انجام كارهای پژوهشی نتایج بسيار متفاوتی از
1.Information Processing
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این ابزارها گزارش شده است ،اما ضریب پایایی این ابزار به دقت اندازهگيری شده و با  0/91از ضریب پایایی باالیی
برخوردار است.
در زمينه زمانبندی پيش بين انطباقی ابزارهای چندان زیادی توسط پژوهشگران طراحی و ساخته نشده است.
در حال حاضر دو ابزار در كشور طراحی شده است .اولين ابزار كه توسط موسسه فرهنگی -ورزشی پدیدار اميد فردا
در دانشگاه شهيد بهشتی ساخته شده است ،قابليتهای بسيار زیادی برای آن پيشبينی شده است ،اما دو ایراد
اساسی دارد :ابتدا اینكه این ابزار تنها زمانبندی پيش بين انطباقی را میسنجد و امكان سنجش زمان واكنش افراد
در این نرمافزار وجود ندارد .دوم اینكه عليرغم ویژگیهای جنبی كه برای این نرمافزار طراحی شده است نظير
قابليت محو و ظاهر شدن نقاط نورانی ارائه شده در هر فاصلهای از مسير ،ارائه محرک نورانی مشابه ضربههای
مختلف در ورزش و استفاده از توابع ریاضی كه جزء ویژگیهای مثبت آن به حساب میآید ،اما كار كردن با آن
بسيار پيچيده است ،به عبارتی دیگر ،طراحی نسبتاً پيچيدهای دارد كه امكان استفاده از آن را در كاربران به حداقل
میرساند .ویژگی منحصر به فرد نرمافزار حاضر نسبت به نرم افزارهای مشابه در طراحی بسيار ساده و قابليت
اندازهگيری همزمان زمان واكنش و زمانبندی پيشبين انطباقی در یک نرمافزار است .از محدودیتهای این ابزار
عليرغم اینكه برای سنجش زمان واكنش و زمانبندی پيشبين انطباقی ورزشكاران طراحی شده است ،این است
كه امكان اندازهگيری زمانبندی پيشبين انطباقی در موقعيتهای مختلف ورزشی وجود ندارد و باید در نسخههای
بعدی این نقيصه برطرف شود .عالوهبرآن ،از آنجایی كه تنها دانشجویان پسر در این پژوهش شركت داشتند ،لذا
امكان تعميم نتایج آن به دانشجویان دختر وجود ندارد .به همين منظور برای تحقيقات آتی پيشنهاد میگردد پژوهش
مورد نظر درمورد جامعه دختران نيز اجرا گردد تا استفاده جامعتری از این ابزار در پژوهشهای داخلی صورت گيرد.
دومين ابزار ،نرمافزاری است كه در دانشگاه علوم پزشكی دانشگاه تهران ساخته شده است .این ابزار نيز زمان
واكنش و پيشبينی را می سنجد ،اما رویكرد سازندگان این دستگاه كمک به بيماران دارای مشكالت شناختی و
توجه است و تنها با هدف كمک به ورزشكاران طراحی نشده است .عالوهبرآن ،روایی این نرمافزار تنها روی 5
آزمودنی سنجش شده است كه قابليت تعميم به جامعه بزرگتر را ندارد .پایایی این ابزار نيز مورد ارزیابی قرار نگرفته
است ،بنابراین نمیتوان از آن در فعاليتهای پژوهشی استفاده كرد.
از شاخصهای بسيار تاثيرگذار در ابزارهای مورد استفاده در امر پژوهش این است كه ابزارها روایی و پایایی
الزم برای انجام كارهای پژوهشی را داشته باشند .در این پژوهش برای تعيين روایی ابزار از روش روایی همزمان
استفاده شده است .روایی همزمان به همسویی و نزدیكی نتایج حاصل از آزمونهای متفاوت در سنجش پدیدهای
واحد میپردازد .در این روایی همبستگی نتایج دو سنجش تعيين خواهد كرد كه ابزار جدید میتواند جایگزین ابزار
قبلی شود یا خير؟ جهت تعيين روایی همزمان در تحقيق حاضر ،تمامی آزمودنیها با استفاده از دو نسخۀ فارسی و
روسی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بهدست آمده بهلحاظ همبستگی و ارتباط مورد بررسی قرار گرفت .آزمون
همبستگی پيرسون نشان داد كه نتایج بهدست آمده از دو نسخۀ فارسی و روسی از همبستگی بسيار خوب ()0/94
برخوردار میباشد .این نتيجه نشاندهنده نسبت باالیی در روایی ابزار میباشد و با اطمينان میتوان از این ابزار در
انجام كارهای پژوهشی در مراكز آموزشی و آزمایشگاهی استفاده نمود.
برای تعيين پایایی این ابزار از روش آزمون-آزمون مجدد استفاده شد .در این روش از  50آزمودنی این پژوهش
به فاصله دو هفته آزمون مجدد گرفته شد .نتایج دو آزمون با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون مورد مقایسه قرار
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 است كه نشان دهنده پایایی نسبتاً باال در ابزارهای پژوهشی است و0/91  ضریب همبستگی بهدست آمده.گرفتند
. دانشگاهی و آزمایشگاهی استفاده نمود،با اطمينان میتوان از این ابزار در انجام كارهای پژوهشی در مراكز آموزشی
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