
 تقسیم وتعویض توجه در ورزشکاران کشور آزمونتعیین روایی ،پایایی وهنجاریابی 

 مجری : علیرضا بهرامی

 0931-دانشگاه اراکعضو هیئت علمی 

 چکیده 

از اهداف اصلي روانشناسي ورزشي توسعه عملکرد ورزشکاران بوده و يکي از عوامل رواني که  :هدف و زمینه تحقیق 

براي  هنجاررابطه نزديکي با عملکرد بهينه ورزشي داشته مهارت توجه مي باشد. هدف اصلي تحقيق حاضر تدوين 

 بود.  کشور دختر و پسر استان هاي منتخب ورزشکاران گروهي از  و روايي آن در پايايي و تعيين  توجه آزمون

کليه  را جامعه آماري تحقيقمي باشد.  براي تدوين نورم  روش تحقيق مورد استفاده از نوع توصيفي :مواد و روش ها

دختر و پسر استان هاي خراسان رضوي، اصفهان، تهران، خوزستان و مرکزي تشکيل مي دادند. نمونه  ورزشکاران

ورزشکار پسر( از پنج استان کشور بودند که به روش   022ورزشکار دختر( و)  022نفر)  1022هاي آماري شامل 

ابزار هاي نمونه گيري تصادفي خوشه اي چند مرحله اي متناسب با جمعيت براي انتخاب آزمودني ها استفاده شد. 

توجه بر اساس جدول سياه و قرمز بود که براي تدوين و  آزموناندازه گيري اين تحقيق پرسشنامه اطالعات فردي و 

ابتدا از در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده ها،  ;آماريهنجاريابي آن در ورزشکاران ايراني استفاده شد. روش 

 و محاسبه نقاط Z. از فرمول گرديداستفاده  آمار توصيفي براي طبقه بندي، تعيين شاخص هاي مرکزي و پراکندگي

 توجه تهيه گرديد.  آزمونهاي مختلف نورم  آزمونو از روي رتبه هاي درصدي به تفکيک  آزموندرصدي در هر 

نتايج نشان داد، ميانگين امتياز مهارت توجه در ورزشکاران دختر با حضور محرک مزاحم  :يافته های تحقیق

و  25/22±25/9حضور  محرک مزاحم و در ورزشکاران پسر با  20/20 ±02/2و بدون محرک مزاحم  00/2±59/02

مي باشد. همچنين تفاوت معني داري بين ميزان توجه ورزشکاران دختر و پسر  12/22±11/2بدون محرک مزاحم 

توجه از طريق  آزمون(. پايايي P=22/2هاي توجه بدون محرک مزاحم و با محرک مزاحم مشاهد شد) آزموندر هر دو 

مجدد مورد بررسي قرار گرفت و همبستگي معني داري در ورزشکاران دختر با حضور و بدون حضور  آزمون – آزمون

( محاسبه r=512/2و   r=520/2( و ورزشکاران پسر)به ترتيبr=591/2و   r=511/2محرک مزاحم) به ترتيب

 (.P=22/2گرديد)

ز، مربيان ورزشي مي توانند از هنجار تدوين توجه سياه و قرم آزمونبا توجه به پايايي و روايي مناسب  :نتیجه گیری

شده براي تعيين ميزان توجه ورزشکاران دختر و پسر رشته هاي ورزشي مختلف و توسعه اين قابليت رواني در 

 استفاده نمايند.   آزمونورزشکاران از اين 

  توجه، ورزشکاران دختر و پسر، استان هاي منتخب آزمونهنجار،  واژه های کلیدی:
  


