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چکیده طرحهای پژوهشی حوزة رفتار حرکتی

تعيين روایی ،پایایی وهنجاریابی آزمون تقسيم وتعویض توجه در ورزشكاران
کشور
مجري  :عليرضا بهرامي
عضو هيئت علمي دانشگاه اراک1396-
چكيده
هدف و زمينه تحقيق :از اهداف اصلی روانشناسی ورزشی توسعه عملکرد ورزشکاران بوده و یکی از عوامل روانی
که رابطه نزدیکی با عملکرد بهینه ورزشی داشته مهارت توجه می باشد .هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین هنجار
برای آزمون توجه و تعیین پایایی و روایی آن در گروهی از ورزشکاران دختر و پسر استان های منتخب کشور بود.
مواد و روش ها :روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی برای تدوین نورم می باشد .جامعه آماری تحقیق را
کلیه ورزشکاران دختر و پسر استان های خراسان رضوی ،اصفهان ،تهران ،خوزستان و مرکزی تشکیل می دادند.
نمونه های آماری شامل  0211نفر(  511ورزشکار دختر) و(  511ورزشکار پسر) از پنج استان کشور بودند که
به روش های نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای متناسب با جمعیت برای انتخاب آزمودنی ها
استفاده شد .ابزار اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه اطالعات فردی و آزمون توجه بر اساس جدول سیاه و قرمز
بود که برای تدوین و هنجاریابی آن در ورزشکاران ایرانی استفاده شد .روش آماری; در این تحقیق برای تجزیه و
تحلیل داده ها ،ابتدا از آمار توصیفی برای طبقه بندی ،تعیین شاخص های مرکزی و پراکندگی استفاده گردید .از
فرمول  Zو محاسبه نقاط درصدی در هر آزمون و از روی رتبه های درصدی به تفکیک آزمون های مختل نورم
آزمون توجه تهیه گردید.
يافته هاي تحقيق :نتایج نشان داد ،میانگین امتیاز مهارت توجه در ورزشکاران دختر با حضور محرک مزاحم
 20/46±1/25و بدون محرک مزاحم  32/15 ±1/29و در ورزشکاران پسر با حضور محرک مزاحم
 31/04±6/34و بدون محرک مزاحم  39/39±9/30می باشد .همچنین تفاوت معنی داری بین میزان توجه
ورزشکاران دختر و پسر در هر دو آزمون های توجه بدون محرک مزاحم و با محرک مزاحم مشاهد شد(.)P=1/11
پایایی آزمون توجه از طریق آزمون – آزمون مجدد مورد بررسی قرار گرفت و همبستگی معنی داری در
ورزشکاران دختر با حضور و بدون حضور محرک مزاحم( به ترتیب r =1/400و  )r=1/460و ورزشکاران پسر(به
ترتیب r =1/432و  )r=1/433محاسبه گردید(.)P=1/11
نتيجه گيري :با توجه به پایایی و روایی مناسب آزمون توجه سیاه و قرمز ،مربیان ورزشی می توانند از هنجار
تدوین شده برای تعیین میزان توجه ورزشکاران دختر و پسر رشته های ورزشی مختل
روانی در ورزشکاران از این آزمون استفاده نمایند.
واژه هاي كليدي :هنجار ،آزمون توجه ،ورزشکاران دختر و پسر ،استان های منتخب
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و توسعه این قابلیت

