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 انطباقيپيش بين  بنديزمان و زمان واکنش طراحي و ساخت نرم افزار
 4بهروز گل محمدی

 چكيده

، حریف های¬های محيطی مانند حركتاز ویژگی یبرخ یعبه تشخيص سر یهای ورزشموفقيت در بسياری از مهارتمقدمه و هدف: 

افزار زمان گيری درباره نوع عمل و سرعت شروع حركات مناسب وابسته است. هدف از این پژوهش طراحی و ساخت نرمسرعت تصميم
 .دانطباقی بو ينببندی پيشواكنش و زمان

تشكيل  29-29 یبدنی دانشگاه سمنان در سال تحصيلاین پژوهش را كليه دانشجویان كارشناسی تربيت یجامعه آمارروش شناسي: 

دست آمده از آمار به یهاتجزیه و تحليل داده برای.  بود( سال 94± 4.1دانشجوی پسر )با ميانگين سنی  12دادند كه تعداد آنها می
آزمون -شد. برای تعيين روایی ابزار از روایی همزمان و برای پایایی از روش آزموناستفاده  جداولو رسم  هایفراوان یعتوز یبرا یتوصيف

 مجدد استفاده گردید.

بين انطباقی بندی پيشآزمون زمان 9آزمون زمان واكنش )ساده، انتخابی، افتراقی( و  1افزار امكان اجرای با استفاده از این نرمها: يافته

نتایج  قرار گرفت. یآزمون در این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پيرسون مورد بررسو پس نمرات پيشفراهم گردید. ارتباط 
باشد و همچنين در بررسی ميزان پایایی این می 21/2آزمون حاكی از آن است كه روایی همزمان این ابزار  آزمون و پسهمبستگی پيش

 باشد.می 24/2ابزار، نتایج حاكی از وجود ارتباط قوی 

ن انطباقی بندی پيش بياز آن است كه از نرم افزار زمان واكنش )ساده، انتخابی، افتراقی( و زمان یبدست آمده حاك یجنتا گيري:تيجهن

 ورزشكاران استفاده نمود. یژهوسرعت پردازش اطالعات افراد و به یابیجهت سنجش و ارز توانیم یاعنوان ابزار روا و پابه
 

 بين انطباقیبندی پيشزمان واكنش، ساده، انتخابی، افتراقی، زمان: هاي کليديواژه 
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 مقدمه
 های ورزشی از اهميتو در اكثر رشتهبوده هایی است كه نشانگر اختالفات فردی زمان واكنش، از جمله قابليت

 های ورزشیحركتی و مهارتهای ثر در آمادگیؤعنوان یكی از عوامل مای برخوردار است. این قابليت همواره بهویژه
 ءاای در موفقيت یا عدم موفقيت فرد ایفطوری كه در بسياری از موارد نقش تعيين كننده، بهگيرد قرار می مد نظر

های باز، پردازش سریع و دقيق اطالعات است در مهارت یكی از عوامل مهم اجرای ماهرانه، خصوصاً (.4) كندمی
 ها و. فقدان واكنش سریع و پيش بينی درست و دقيق در رقابت(9) باشدمی (RT) 4كه شاخص آن زمان واكنش

است. در این نوع  برخوردیهای ویژه در ورزشهای بزرگ در ورزشكاران بهرویدادهای ورزشی یكی از كاستی
رزشكار و، گاهی آنقدر این مسئله مهم و حياتی است كه با  یک غفلت، به ویژه در بوكس، كشتی، تكواندو هاورزش

 . (9) ها كنار گذاشته خواهد شداز گردونه رقابت
از نظر برخی  (.1-2شود )محرک تا شروع پاسخ گفته مییک منتظره نش به فاصله زمانی بين ارائه غيرزمان واك     

ی بين نشود. بخش پيش حركتی، فاصلۀ زماان واكنش به دو بخش پيش حركتی و حركتی تقسيم میممحققين ز
محرک و اولين فعاليت الكتریكی در عضالت مورد استفاده برای انجام تكليف است. بخش حركتی، فاصلۀ شروع 

زمانی بين اولين فعاليت الكتریكی در عضالت مربوطه و شروع حركت است. بخش پيش حركتی زمان واكنش نيز 
اصلۀ زمان دریافت، ف شود.به اجزای كوچكتری شامل زمان دریافت، یكپارچگی حركتی و خروج حركتی تقسيم می

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، 

 (.٧)لكتریكی در قشر حركتی مغز تا اولين فعاليت الكتریكی در عضالت مربوطه استفاصلۀ زمانی بين اولين فعاليت ا
های حركتی متخصصان از سه شيوه مختلف انجام حركات استفاده در بررسی زمان واكنش و اهميت آن در مهارت

 ،هااز طریق این شيوه وبوده   1فتراقیزمان واكنش او  9انتخابی، زمان واكنش 9كنند كه شامل زمان واكنش سادهمی
زمان واكنش فقط شامل یک محرک  ترین. كوتاهشودپذیر میهای ورزشی امكانگيری زمان واكنش در محيطاندازه

شود. یكی از عوامل مهم و اثرگذار بر زمان واكنش، تعداد و یک پاسخ است و به آن زمان واكنش ساده گفته می
ای منجر شوند و در هر زمان امكان اجرا داشته باشند. پاسخ جداگانه هایی است كه هر كدام ممكن است بهمحرک

هایی شامل چندین محرک )برای مثال چندین چراغ( و چندین پاسخ است تا در آزمایشگاه معموالً چنين موقعيت
است و طی آن نامگذاری شده  ها از بين آنها یكی را انتخاب نمایند. این فرایند به نام زمان واكنش انتخابیآزمودنی

كننده باید یک پاسخ را از بين حركات ممكن و از پيش تعيين شده برای هر محرک انتخاب كند. سومين نوع اجرا
های کمحر به و دهدمی پاسخ ک، آزمودنی فقط به یک محرباشد كه در آنزمان واكنش، افتراقی یا تشخيصی می

 . (1) دهددیگری كه مغایر یا مشابه آن هستند، پاسخ نمی
زمان  . شاخصشودگيری و كارایی آن محسوب میزمان واكنش معيار بسيار مهمی در تشخيص سرعت تصميم     

عنوان نمادی از واكنش از این جهت دارای اهميت است كه فرایند پردازش اطالعات و سرعت تصميم گيری به
د. گردهای ورزشی محسوب میای مهارتای در موفقيت ورزشكاران در اجرسرعت این فرایند، عامل تعيين كننده

كند، شود تا زمانی كه دونده دویدن را آغاز مییک مسابقه دو سرعت از زمانی كه تپانچه آغاز مسابقه شليک می
دهندة های دیگر نشاناست. عالوه بر این، زمان واكنش در بسياری از ورزش حركتیپيش مثال خوبی از زمان واكنش

 

4. Reaction Time 

9. Simple Reaction time 
9. Choice Reaction time 
1. Discriminate Reaction Time 
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ای محيطی ههای سریع، سرعت تشخيص بعضی از ویژگی. موفقيت در بسياری از مهارتگيری استسرعت تصميم
گيری درباره نوع عمل و سرعت شروع حركات مناسب وابسته است. زمان مانند حركات حریف، سرعت تصميم

ین زمان اپذیرد كه پاسخ شروع شده باشد. بنابرشود كه محرک ارائه شده و هنگامی پایان میواكنش وقتی آغاز می
 (.2، 1شود )دیده می 4مجموع سه مرحله پردازش اطالعات است كه در شكل  ،واكنش

 
های بسياری به نقش زمان شود و در پژوهشزمان واكنش عامل بسيار مهمی در موفقيت ورزشكار محسوب می     

 .(٧-49واكنش در اجرای ماهرانه حركات تأكيد شده است )
 متأسفانه در بسياری ازبرد و جامعه پژوهشی كشورمان در حال حاضر از نبود ابزارهای پژوهشی مناسب رنج می     

ه سازان درنظر گرفتتوسط برنامه ایرایانهحركتی  -های حسیشناختی در توليد آزمونموارد مسائل فنی و روان
ليت پيش و قابها جایی كه واكنش سریع به محرکاز آن گردد. شود كه این مسئله منجر به نتایج نادرستی مینمی

رگذار است، به ثيأها بسيار تدر رویدادهای ورزشی و رقابت بين انطباقیبندی پيشیا به عبارتی زمان بينی مناسب
رار مورد توجه ق انطباقی بينپيشبندی زمانزمان واكنش و در این پژوهش طراحی و ساخت نرم افزار همين دليل 

 .است دف این پژوهشو ه گرفته

 روش شناسي پژوهش
 29-29لیدر سال تحصي سمنان دانشگاه كارشناسی تربيت بدنی پسر كليه دانشجویان را وهشژجامعه آماری این پ

دانشجو از  42از این تعداد . بودسال(  94± 4.1)با ميانگين سنی  ی پسردانشجو 22دادند كه تعداد آنها تشكيل می
نفری از دانشجویان اجرا گردید.  12بنابراین مطالعه با یک نمونه ، دادند آزمون انصرافپساجرای آزمون در مرحله 

مطابق جدول مورگان یا فرمول كوكران تعداد نمونه مورد نياز باید براساس حجم جامعه موردنظر انتخاب شود، اما 
این رد ارزیابی قرار گرفتند. چون حجم جامعه پژوهش موردنظر محدود و مشخص بود، لذا تمامی افراد جامعه مو

توان براساس هدف تحقيق و یا براساس تعداد متغيرهای كه در جوامع نامحدود و نامشخص میاست  درحالی
 . انتخاب كردبين نمونۀ مكفی را پيش
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طباقی بود نبين ابندی پيشافزار زمان واكنش )ساده، انتخابی، افتراقی( و زمانابزار مورد استفاده در این پژوهش، نرم
آزمون تشكيل شده است كه در دو بخش تنظيم و  ٨كه توسط پژوهشگر طراحی و ساخته شد. این نرم افزار از 

 گردد:دهی میسامان
 زمان واكنش؛. 4

 بندی پيش بين انطباقی.زمان. 9

آزمودنی  فردیشود تا اطالعات انتخاب می 4، گزینه كاربری مطابق شكل رایانهروی برافزار بعد از نصب نرم     
 جدید وارد سامانه شود. 

 
 افزار براي ورود اطالعات کاربر جديدصفحه اصلي نرم ١شكل

 
طور هدفمند وجود دارد، درعين حال با ها توسط آزمونگر بهامكان انتخاب هریک از آزمون 9در پنجره شماره      

آن، در این پنجره امكان تنظيم تعداد آزمون را اجرا كرد. عالوه بر ٨توان تمامی ها میانتخاب گزینه همه آزمون
خاب رنگ محرک نيز وجود دارد. بعد از تكميل این كوشش، تنظيم سرعت ارائه محرک و انت 92تا  42ها از كوشش

ای طراحی شده است كه افزار به گونهتوان وارد آزمون شد. این نرممی« شروع آزمون»پنجره و فعال كردن جعبه 
با رفتن به بخش تست آزمایشی، چند تالش برای انجام آزمون انجام دهد و پس از آشنایی با بایست میآزمودنی 
 آزمون اصلی شود. ابزار، وارد
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 ها، تنظيم سرعت و انتخاب رنگ محركها، تعداد کوششانتخاب آزمون ٢شكل 

باشد، لذا تنها به یک آزمون از زمان ها در این بخش ميسر نمیكه امكان توضيح و ارائه همه آزمونجاییاز آن     
 شود. طباقی بسنده میبين انبندی پيشواكنش ساده، انتخابی، افتراقی و یک آزمون از زمان

داند در آزمون زمان واكنش ساده، یک نوع محرک و یک نوع پاسخ وجود دارد. آزمودنی زمان ارائه محرک را نمی     
 و به محض رویت مربع رنگی در صفحه كامپيوتر باید به آن پاسخ دهد.

 
 زمان واکنش ساده ٣شكل 

و دو نوع پاسخ وجود دارد. آزمودنی زمان ارائه محرک و جهت در آزمون زمان واكنش انتخابی دو نوع محرک      
كند )از سمت راست یا سمت مركز میداند. یكی از دو محرک از دو طرف اكران شروع به حركت بهحركت را نمی

اند، چپ(. مطابق با زمان واكنش انتخابی سازگار كه در آن محرک و پاسخ به لحاظ موقعيت مكانی به یكدیگر وابسته
چنانچه جهت حركت از سمت راست باشد، دگمۀ سمت راست و چنانچه حركت از سمت چپ باشد، دگمۀ سمت 

 شود، یعنی اگر حركت از سمتصورت عكس عمل میچپ باید فشار داده شود. در زمان واكنش انتخابی ناسازگار به
خاطر وجود دو محرک شود. بهراست بود، دگمۀ چپ و چنانچه حركت از سمت چپ باشد، دگمۀ راست فشار داده می

 یا دو هدف الزم است توجه بين آنها توزیع شود.
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 زمان واکنش انتخابي سازگار و ناسازگار ٤شكل 

در آزمون زمان واكنش افتراقی، چند محرک و یک شكل پاسخ وجود دارد. آزمودنی زمان ارائه محرک را كه      
ها شبيه آزمون زمان واكنش ساده است، با این تفاوت كه در اینجا محرکداند. این آزمون باید به آن پاسخ دهد، نمی

شوند كه آزمودنی نباید به آنها پاسخ دهد و تنها باید به مربع كامل واكنش به شكل مستطيل )گول زننده( ظاهر می
 نشان دهد.

 
 زمان واکنش افتراقي ٥شكل 

برای یک  بين انطباقیبندی پيشگرفته شده است )زمان بندی پيش بين انطباقی سه آزمون درنظربرای زمان     
ها آن توان یكی ازبين انطباقی با حركت سریع( كه با توجه به هدف پژوهش میبندی پيشهدف، سه هدف و زمان

بين انطباقی یک هدف، تنها یک نقطه شروع و یک نقطه بندی پيشو یا هر سه مورد آزمون قرار گيرند. برای زمان
زودی به نقطۀ هدف كند و بهود دارد. محرک از قسمت چپ اكران شروع به حركت به سمت راست میهدف وج

ای را روی صفحه كليد فشار داد. نتایج بر حسب رسد. درست در لحظۀ برخورد محرک با نقطۀ هدف باید دگمهمی
و عدد مثبت نشان دهندة  انحراف از محل تالقی ثبت خواهد شد. عدد منفی نشان دهندة واكنش زودتر از موعد

دست آمده به صفر نزدیكتر باشد، بهتر خواهد بود، بنابراین مثبت یا منفی باشد. هرچه عدد بهتأخير در واكنش می
 بودن زمان واكنش تأثيری در نتيجه نخواهد گذاشت. 
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 بندي پيش بين انطباقي براي يك هدفزمان ٦شكل 

هدف همانند آزمون قبلی است با این تفاوت كه در این آزمون سه نقطۀ  بين انطباقی با سهبندی پيشزمان     
شود. كند و به نقطۀ هدف نزدیک میها شروع به حركت میشروع و سه نقطۀ هدف وجود دارد كه یكی از محرک

ن و بت به آكند و سپس نسبينی كند كه كداميک از سه هدف، شروع به حركت میبنابراین آزمودنی ابتدا باید پيش
بندی بين انطباقی با حركت سریع نيز همانند زمانبندی پيشدهد. زمانفاصله از نقطۀ هدف واكنش نشان می

ک پس از گيرد و محربين انطباقی با یک هدف است با این تفاوت كه در اینجا حركت بسيار سریع انجام میپيش
 رسد.شروع حركت خيلی سریع به نقطۀ هدف می

ها با ها را برای تجزیه و تحليل آماری و مقایسه آنهای هر یک از آزمودنیتوان دادهآزمون، می بعد از اتمام     
 صورت جدولی و نمودار بر روی برنامۀ اكسل ذخيره كرد.  یكدیگر به

 
 نمايش جدولي نتايج آزمون ٧شكل 
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 نمايش نموداري نتايج آزمون ٨شكل 

روایی همزمان استفاده گردید. روایی همزمان به همسویی و نزدیكی نتایج روش برای تعيين روایی ابزار از      
همزمان در تحقيق  جهت تعيين روایی (. 41پردازد )ای واحد میهای متفاوت در سنجش پدیدهحاصل از آزمون

آمده  دستمورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج بهها با استفاده از دو نسخۀ فارسی و روسی تمامی آزمودنی ،حاضر
دست آمده از نشان داد كه نتایج به آزمون همبستگی پيرسونلحاظ همبستگی و ارتباط مورد بررسی قرار گرفت. به

. در رابطه با ثبات زمانی نتایج مربوط باشدبرخوردار می( 21/2از همبستگی بسيار خوب ) دو نسخۀ فارسی و روسی
( استفاده شد كه طی آن دو مرحله آزمون ICC) 4این طبقهبه ابزار تحقيق حاضر، از روش ضریب همبستگی درو

( این ابزار دارای 24/2با توجه به نتایج بدست آمده ) ها اجرا گردید.در فاصلۀ زمانی دوهفته بر روی تمامی آزمودنی
 (.9)جدول باشد ثبات پاسخ مناسبی می

 هايافته
 بين انطباقیبندی پيشميانگين زمان واكنش )ساده، انتخابی و افتراقی( و همچنين زمان 4در جدول شماره 

 ها در پيش آزمون آورده شده است.  آزمودنی

 پيش آزمونها در مرحلۀ آزمودني امتيازات ميانگين مقادير-١جدول 

 تعداد نوع آزمون
 كوشش

 انحراف معيار ميانگين هاآزمودنی تعداد

 422/11 2٨4/994 12 42 زمان واكنش ساده         

 ٧21/٧1 922/12٨ 12 42 زمان واكنش افتراقی

 412/1٨ ٨٧4/9٧2 12 42 زمان واكنش انتخابی برای یک هدف

زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 
 )سازگار(

42 12 9٨٨/124 ٧42/21 

زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 
 )ناسازگار(

42 12 241/119 21٨/٧٧ 

 

4. Intraclass correlation coefficient 
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 تعداد نوع آزمون
 كوشش

 انحراف معيار ميانگين هاآزمودنی تعداد

بندی پيش بين انطباقی برای یک زمان
 هدف

42 12 ٨1/٨4 144/21 

بندی پيش بين انطباقی برای سه زمان
 هدف

42 12 99٨/29 291/14 

بندی پيش بين انطباقی با حركت زمان
 سریع

42 12 211/29 ٧٨٧/12 

ها مودنیبين انطباقی آزبندی پيشهمچنين زمانميانگين زمان واكنش )ساده، انتخابی و افتراقی( و  9در جدول      
 در پس آزمون آورده شده است.

 آزمون سپ ۀها در مرحلآزمودني يازاتامتميانگين مقادير  -٢جدول 

 تعداد نوع آزمون
 كوشش

 انحراف معيار ميانگين هاآزمودنی تعداد

 ٨2٧/21 92٨/919 12 42 زمان واكنش ساده         

 21٨/٧2 922/129 12 42 افتراقیزمان واكنش 

 4٨9/12 9٧1/91٧ 12 42 زمان واكنش انتخابی برای یک هدف

زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 
 )سازگار(

42 12 422/921 ٧91/2٧ 

زمان واكنش انتخابی برای دو هدف 
 )ناسازگار(

42 12 194/119 ٨24/٨4 

بندی پيش بين انطباقی برای یک زمان
 هدف

42 12 122/٧9 292/22 

بندی پيش بين انطباقی برای سه زمان
 هدف

42 12 21/1٨ 14٨/92 

بندی پيش بين انطباقی با حركت زمان
 سریع

42 12 12/21 22٨/19 

 ايمقادير ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي درون طبقه ٣جدول شماره 

 ها براي تعيين روايي همزمان و پايايي زمانيآزمون

 همبستگی ضریبنتایج  آزمون نوع

 21/2 ضریب همبستگی پيرسون )روایی همزمان(

 24/2 پایایی
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 گيريبحث و نتيجه
بين انطباقی و همچنين تعيين روایی بندی پيشهدف پژوهش حاضر طراحی و ساخت نرم افزار زمان واكنش و زمان

دانشگاهی و پژوهشی بود. ارزیابی زمان واكنش و و پایایی این ابزار به منظور اجرای كارهای پژوهشی در مراكز 
ن های ورزشكاران است كه در صورت تحقق ایبين انطباقی دو عنصر بسيار مهم در افزایش قابليتبندی پيشزمان

 های حسی و حركتی ورزشكاران خود داشته باشند.توانند گزینش دقيق و درستی از توانمندیامر مربيان می
 ماـنجری ااـین كه چه كره ابای درتصميمگير، ستا گيریصميمـت اجرای ماهرانه ملامهمترین عوكی از ی     

ال اـب نطميناابا ضریب و بایستی به سرعت ه یژویط اشری دررـصميمگيـن تـیاندهيم. م نجای را اچه چيزو هيم د
 لهـه فاصـه بـت كـسآن ای یرآاـكی و رـم سرعت تصميمگيـمهر سياـبه دـهندنشاـكنش نن واماد. زشوم نجاا
هنی و ذحسی ت مطالعه جریاناای بر زمان واكنشد. پاسخ گفته میشووع تا شرک محره ئه غيرمنتظرارامانی بين ز

 IP4ا ــیت اــطالعدازش ارــپ لــحال مرــعم ونگیـچگن فهميدای سيله حياتی بر، وقعرود و در وامیر كابه
، فتدامیق تفان انسااطالعاتی ه استگاد در درونه ـخ( كـپاسی زـیربرنامهو گزینش پاسخ ک،اییمحرــ)شناس
زمان واكنش یش افزا ثـطوالنی كند باعرا  پردازش اطالعاتحل امراز هر عاملی كه یكی ا، لذ د.وـیشـمب محسو

اما از طرف دیگر داشتن زمان واكنش كوتاه بسيار حائز اهميت بوده و باعث افزایش مهارت ورزشی (. 1) شودمی
 (. 41-4٨گردد )می

النی افراد عض-بين انطباقی، یک معيار مهم در ارزیابی وضعيت عصبیبندی پيشتعيين زمان واكنش و زمان     
های ورزشی نه تنها به اجرای مطلوب رفتار حركتی، بلكه باشد. عملكرد موفق در حركات مختلف و یا در مهارتمی

 (.42،92دارد )به سطح باالیی از توانایی ادراكی نياز 
شود، اثراتی را به همراه دارد كه باعث محدودیت گيری میوسيله زمان واكنش اندازهسرعت پردازش كه به     

ندرت به آزمودنی اجازه داده شود. از اشكاالت این شرایط این است كه بهشدید در پردازش اطالعات انسان می
ئه كند تا با طوالنی كردن مدت زمان اراحقيقت آزمونگر سعی می بينی كند، درشود تا اطالعات محيطی را پيشمی

های ارائه شده ناگهانی، های واقعی، محرکبينی آزمودنی جلوگيری كند. اما در بسياری از مهارتمحرک، از پيش
ن در دها اتفاق بيفتند )مثل عمل فریب داكنيم تا آنمستثنی از این قاعده هستند وگاهی اوقات حتی ما تالش می

(. 1) بينی زیادی دارنددهيم، قابليت پيشهایی كه ما در زندگی روزمره به آنها پاسخ میورزش(. اما اكثر محرک
 های ویدیوییبينی ورزشكاران را از طریق آموزشتوان مهارت پيشبرخی از مطالعات حتی گزارش كردند كه می

 (.     94رد )بهبود بخشيد و آنها را به زمين واقعی مسابقه منتقل ك
یند. گيری نماتوانند زمان واكنش افراد را اندازهدر خصوص تعيين زمان واكنش ابزارهای زیادی وجود دارد كه می     

. مزیت اصلی (99،99) گيری عملكرد حركتی اشاره نمودتوان به دستگاه وینا و دستگاه اندازهاز جمله این ابزارها می
يش بندی پدیگر در سادگی، ارزانی و امكان با هم بودن نرم افزار زمان واكنش و زماناین ابزار نسبت به ابزارهای 

ای طراحی شده است كه رنگ محرک، سرعت این نرم افزار به گونهبين انطباقی در یک بسته پژوهشی است. 
ا سرعت آزمون ر توانها میها امكان تنظيم دارند و با توجه به سطح توانایی آزمودنیمحرک و فاصله بين محرک

تواند با آموزش اندک از این نرم افزار استفاده راحتی میتعدیل كرد. عالوه بر آن هركسی با هر ميزان اطالعات به
این، برخی از ابزارهای زمان واكنش معتبر نيستند و در انجام كارهای پژوهشی نتایج بسيار متفاوتی از بركند. عالوه

 

4.Information Processing 
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باالیی  پایاییاز ضریب  24/2گيری شده و با این ابزار به دقت اندازه پایاییاما ضریب این ابزارها گزارش شده است، 
 برخوردار است.

ابزارهای چندان زیادی توسط پژوهشگران طراحی و ساخته نشده است.  پيش بين انطباقی بندیدر زمينه زمان     
دا ورزشی پدیدار اميد فر -در حال حاضر دو ابزار در كشور طراحی شده است. اولين ابزار كه توسط موسسه فرهنگی

یراد ا بينی شده است، اما دوهای بسيار زیادی برای آن پيشدر دانشگاه شهيد بهشتی ساخته شده است، قابليت
افراد  سنجد و امكان سنجش زمان واكنشبندی پيش بين انطباقی را میاساسی دارد: ابتدا اینكه این ابزار تنها زمان

افزار طراحی شده است نظير های جنبی كه برای این نرمافزار وجود ندارد. دوم اینكه عليرغم ویژگیدر این نرم
ای های از مسير، ارائه محرک نورانی مشابه ضربهدر هر فاصله قابليت محو و ظاهر شدن نقاط نورانی ارائه شده

آید، اما كار كردن با آن های مثبت آن به حساب میمختلف در ورزش و استفاده از توابع ریاضی كه جزء ویژگی
ه حداقل بای دارد كه امكان استفاده از آن را در كاربران بسيار پيچيده است، به عبارتی دیگر، طراحی نسبتاً پيچيده

افزار حاضر نسبت به نرم افزارهای مشابه در طراحی بسيار ساده و قابليت رساند. ویژگی منحصر به فرد نرممی
زار های این ابافزار است. از محدودیتبين انطباقی در یک نرمبندی پيشگيری همزمان زمان واكنش و زماناندازه

بين انطباقی ورزشكاران طراحی شده است، این است دی پيشبنعليرغم اینكه برای سنجش زمان واكنش و زمان
های های مختلف ورزشی وجود ندارد و باید در نسخهبين انطباقی در موقعيتبندی پيشگيری زمانكه امكان اندازه

برآن، از آنجایی كه تنها دانشجویان پسر در این پژوهش شركت داشتند، لذا عالوه بعدی این نقيصه برطرف شود.
گردد پژوهش پيشنهاد می به همين منظور برای تحقيقات آتی مكان تعميم نتایج آن به دانشجویان دختر وجود ندارد.ا

های داخلی صورت گيرد. تری از این ابزار در پژوهشاستفاده جامعنيز اجرا گردد تا  درمورد جامعه دخترانمورد نظر 
پزشكی دانشگاه تهران ساخته شده است. این ابزار نيز زمان افزاری است كه در دانشگاه علوم دومين ابزار، نرم
سنجد، اما رویكرد سازندگان این دستگاه كمک به بيماران دارای مشكالت شناختی و بينی را میواكنش و پيش

 1افزار تنها روی آن، روایی این نرمبرتوجه است و تنها با هدف كمک به ورزشكاران طراحی نشده است. عالوه
نی سنجش شده است كه قابليت تعميم به جامعه بزرگتر را ندارد. پایایی این ابزار نيز مورد ارزیابی قرار نگرفته آزمود

 های پژوهشی استفاده كرد. توان از آن در فعاليتاست، بنابراین نمی
ا روایی و پایایی های بسيار تاثيرگذار در ابزارهای مورد استفاده در امر پژوهش این است كه ابزارهاز شاخص     

الزم برای انجام كارهای پژوهشی را داشته باشند. در این پژوهش برای تعيين روایی ابزار از روش روایی همزمان 
ای های متفاوت در سنجش پدیدهاستفاده شده است. روایی همزمان به همسویی و نزدیكی نتایج حاصل از آزمون

ن ابزار تواند جایگزییج دو سنجش تعيين خواهد كرد كه ابزار جدید میپردازد. در این روایی همبستگی نتاواحد می
و  ها با استفاده از دو نسخۀ فارسیجهت تعيين روایی همزمان در تحقيق حاضر، تمامی آزمودنی قبلی شود یا خير؟ 

ت. آزمون ر گرفلحاظ همبستگی و ارتباط مورد بررسی قرادست آمده بهروسی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج به
( 21/2دست آمده از دو نسخۀ فارسی و روسی از همبستگی بسيار خوب )همبستگی پيرسون نشان داد كه نتایج به

ن ابزار در توان از ایباشد و با اطمينان میدهنده نسبت باالیی در روایی ابزار مینشان این نتيجهباشد. برخوردار می
 ی و آزمایشگاهی استفاده نمود. انجام كارهای پژوهشی در مراكز آموزش

آزمودنی این پژوهش  12آزمون مجدد استفاده شد. در این روش از -برای تعيين پایایی این ابزار از روش آزمون     
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 و  24/2دست آمده گی بهگرفتند. ضریب همبست
 د. و آزمایشگاهی استفاده نمو ، دانشگاهیتوان از این ابزار در انجام كارهای پژوهشی در مراكز آموزشیبا اطمينان می
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