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 يان  ورزشکار و غیر ورزشکار ومقايسه زمان واکنش و دقت در پیش بینی دانشج

 
 3الهه مصطفايی فر ،2، فهیمه کالنتری1بهروز گل محمدی

 استاديار دانشگاه سمنان -1

 کارشناس ارشد تربیت بدنی  -2

 کارشناس ارشد رفتار حرکتی -3

 

 خالصه
ای های ورزشی از اهمیت ویژهفردی است و در اکثر رشته هایی است که نشانگر اختالفاتزمان واکنش، از جمله قابلیت

های ورزشی مدنظر بوده است، های حرکتی و مهارتثر در آمادگیؤعنوان یکی از عوامل مبرخوردار است. این قابلیت همواره به

هدف از این پژوهش، کند. می ءای در موفقیت یا عدم موفقیت فرد ایفاطوری که در بسیاری از موارد نقش تعیین کنندهبه

دانشجوی  06تعداد  تعیین مقایسه زمان واکنش و دقت در پیش بینی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه سمنان است.

اطالعات مورد نیاز ازطریق یك برنامه طور تصادفی در این تحقیق انتخاب شدند. دانشجوی غیرورزشکار به 06ورزشکار و 

رسم نمودارها و  هافراوانیبرای توزیع  آمار توصیفی ازهای بدست آمده برای تجزیه و تحلیل دادهید. کامپیوتری جمع آوری گرد

ها ها و تعیین اختالف بین دو گروه از آزمودنیبرای آزمون فرضیه مستقل( t)آزمون  آمار استنباطیو جداول استفاده شد. از 

داری از طور معنادر پیش بینی ورزشکاران بهکه زمان واکنش و دقت  دست آمده حاکی از این استنتایج بهگردید. استفاده 

تری را کسب کنند. بنابراین دانشجویان غیرورزشکار متفاوت است و در بیشتر موارد دانشجویان ورزشکار توانستند زمان مناسب

بدنی در بسیاری از موارد باعث  توان نتیجه گرفت که ورزش و فعالیتدست آمده میهها و نتایج ببا توجه به آزمون فرضیه

 گردد.افزایش در سرعت زمان واکنش و بهبود دقت در پیش بینی می

 

 زمان واکنش، پیش بینی، دانشجوی ورزشکار، دانشجوی غیر ورزشکار.ها: کلید واژه

 

 

 مقدمه
زندگی شهر نشینی به این  زندگی در شرایط کنونی مستلزم داشتن قوای سالم و هوشیاری بهینه می باشد.با نگاهی دقیق به

نتیجه می توان رسید که انسان ضرورتا می بایست از تمامی توان خود بهره گیرد تا خود را با پیش رفت فناوری همساز گرداند. 

چنان چه بخواهیم از گزند آسیب های محیطی به دور باشیم، باید توجه کافی و سرعت واکنش مناسب در برابر محرک های 

اشیم. گذر از عرض خیابان های پر رفت و آمد، گذر از پیاده روهای پر تردد که بعضا موتورسوارها نیز آن جا را محیطی داشته ب

در سیطره خود دارند، شروع حرکت پس از روشن شدن چراغ سبز، واکنش در برابر محرک های دیداری، شنیداری و بساوایی، 

 (.3فرد می باشد )همه و همه نیازمند داشتن سرعت واکنش مناسب از طرف 
یکی از عوامل مهم اجرای ماهرانه، خصوصا در مهارت های باز، پردازش سریع و دقیق اطالعات است که شاخص آن زمان 

. فقدان واکنش سریع و پیش بینی درست و دقیق در رقابت ها ورویدادهای ورزشی یکی از (4) می باشد  ( RTواکنش ) 

 و ز ورزش ها به ویژه در بوکس، کشتیژه در ورزش های تن به تن است. در این نوع اکاستی های بزرگ در ورزشکاران به وی

تکواندو گاهی آنقدر این مسئله مهم و حیاتی است که با  یك غفلت، ورزشکار از گردونه رقابت ها کنار گذاشته خواهد شد.  

                                                 
 هیات علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه سمنان -1
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زشی، محققان به دنبال شیوه هایی هستند که بر امروزه به دلیل کاهش تفاوت بین رکورد ورزشکاران و تیم ها در رقابت های ور

خالف روش هایی مثل دوپینگ بتواند بدون عوارض جانبی موجبات برتری ورزشکاران را فراهم آورد. استفاده از این راهبردها  

  .(4) در برنامه های آماده سازی و انتخاب ورزشکاران بسیار مورد توجه متخصصان و مربیان قرار گرفته است

از روش های مناسب برای فائق آمدن بر زمان واکنش طوالنی این است که اجرا کننده بتواند وقوع محرک را پیش بینی  یکی

کند. پیش بینی به دو صورت انجام می شود: یکی پیش بینی این که در محیط چه اتفاقی خواهد افتاد که امر با اهمیتی است و 

کننده می داند که چه حادثه ای واقع خواهد شد، اما احتماال نمی داند که آن  این پیش بینی فضایی است. گاهی اوقات اجرا

واقعه در چه زمانی روی خواهد داد. این پدیده به پیش بینی زمانی معروف است. پیش بینی فضایی و زمانی هر کدام به طریقی 

 (.5سودی که می برد مضاعف خواهد شد ) برای ورزشکار سودمند است. اگر او بتواند هر دو پیش بینی را با هم انجام دهد

هدف از این پژوهش تعیین زمان واکنش و دقت در پیش بینی دانشجویان ورزشکار و مقایسه آن با دانشجویان غیر ورزشکار 

پژوهش های زیادی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است که به بعضی از آن ها اشاره می است. در ارتباط با زمان واکنش 

اما در زمینه دقت در پیش بینی و نقش آن در کاهش زمان واکنش کار چندان زیادی صورت نگرفته است، که در این  شود.

 تحقیق به آن پرداخته شده است.

انجام شد،  "تاثیر تعیین هدف بر زمان واکنش انتخابی  "توسط امین غالمی  تحت عنوان  1334در تحقیقی که در سال 

ف می تواند موجب بهبود زمان واکنش انتخابی شود، که در این میان تعیین هدف دشوار بیش از نتیجه گرفت که تعیین هد

 .(0) سایر روش ها موثر است. هدف شخصی در جایگاه بعدی و در نهایت هدف آسان بر زمان واکنش انتخابی موثر است

آمده حاکی از این است،  "بر زمان واکنشاثر تمرین  "تحت عنوان  1305در تحقیقی که به نقل از پریوش نوربخش در سال 

 .(7) که زمان تمرین را می توان در اثر تمرین و تکرار پیشرفت داد

( گزارش داده که، زمان واکنش فرد معمولی پس از شرکت در چند روز یا چندین جلسه تمرین پیشرفت پیدا 1603وود ورث ) 

 می کند.

ارتباط بین بهره هوشی با زمان های واکنش و حرکت در  "نیا تحت عنوان  توسط فرهاد رحمانی 1331در تحقیقی که در سال 

دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیالن انجام شد، نتیجه گرفت که بین بهره هوشی و زمان واکنش ساده 

اکنش تشخیصی افراد ورزشکار و افراد ورزشکار و غیر ورزشکار ارتباط معنی داری مشاهده نشد. اما بین بهره هوشی و زمان و

 . (3) غیر ورزشکار ارتباط معنی داری دیده شد

بررسی تغییرات زمان واکنش انتخابی هنگام اجرای یك  "توسط ملیحه نعیمی کیا تحت عنوان  1335تحقیقی که در سال 

مان واکنش انتخابی هنگام فعالیت، انجام شد، نتیجه گرفت که ز "فعالیت فزاینده و ارتباط آن با ضربان قلب و آستانه الکتات

می تواند با وجود اثر منفی تکلیف دوگانه و نیز تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از فعالیت مانند انباشت اسیدالکتیك و افزایش 

 .(6) ضربان قلب بهبود یابد، اما مقدار آن  از مقدار استراحت پایین نمی رود

بررسی ارتباط بین بهره هوشی و زمان عکس العمل اندام های فوقانی و ن ( پژوهشی را تحت عنوا1370داود حومینیان )

 انجام داد. نتایج بدست آمده عبارتند از: تحتانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار

 لف( بین بهره هوشی و زمان واکنش تصادفی دست در هر دو گروه ارتباط معنی داری وجود دارد.1

 .داردندست در هر دو گروه ارتباط معنی داری وجود  انتخابیواکنش ب( بین بهره هوشی و زمان 

 .بین بهره هوشی و زمان واکنش انتخابی و تصادفی کل بدن  هر دو گروه ارتباط معنی داری وجود داردج( 

 (.16)بین بهره هوشی و زمان واکنش انتخابی و تصادفی اندام تحتانی  هر دو گروه ارتباط معنی داری وجود نداردد( 
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از آن جایی که پژوهش حاضر به تاثیر ورزش و فعالیت های ورزشی بر زمان واکنش و دقت در پیش بینی دانشجویان می 

 در این نوع پژوهش، روش تحقیقپردازد و نتایج آن دارای استفاده عملی می باشد، پژوهشی کاربردی محسوب می شود.  

 .است مقایسه ای –علی  توصیفی از نوع

دانشجوی غیر ورزشکار از بین دانشجویان دانشگاه سمنان که جامعه آماری این پژوهش را  06دانشجوی ورزشکار و  06تعداد 

 تشکیل می دادند به طور تصادفی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند.

رک، پژوهش های بخشی از اطالعات به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است که شامل مطالعه کتب، اسناد و مدا

 انجام گرفته و همچنین مطالب مورد نیاز از اینترنت می باشد و از این داده ها برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است.

بخش دیگر اطالعات وداده ها از طریق نرم افزار تعیین زمان واکنش و دقت در پیش بینی افراد اعم از ورزشکار و 

آزمون تشکیل شده است. آزمون اول به سنجش زمان واکنش ساده  0ست. این نرم افزار از غیرورزشکار جمع آوری گردیده ا

اختصاص دارد که طی آن تنها یك محرک بینایی وارد می شود و به دنبال آن آزمودنی می بایست به محض ارائه محرک یك 

 دگمه را در روی صفحه کلید فشار دهد تا زمان واکنش او ثبت گردد.

ان واکنش انتخابی است که آزمودنی می بایست از بین دو نوع محرک بینایی داده شده تنها به نوع آزمون دوم زم

خاصی از محرک پاسخ دهد. آزمون سوم و چهارم تعیین کننده زمان واکنش پیچیده است که در آن عالوه بر زمان واکنش 

 توجه و تمرکز نیز وارد می شود.

در پیش بینی آزمودنی است و به این طریق است که آزمودنی از بین چند محرک که  آزمون پنجم و ششم ارزیابی کننده دقت

، زمان احتمال ارائه آن وجود دارد، می بایست پیش بینی کند که کدامیك ارائه خواهد شد و در صورت پیش بینی صحیح

 بع آن مطلوب خواهد بود.واکنش نیز به ت

رسم نمودارها و جداول استفاده شد. از و  ها فراوانیبرای توزیع  مار توصیفیآ ازبرای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده 

گردید. پژوهشگر پس از دستیابی استفاده برای آزمون فرضیه ها و تعیین اختالف بین دو گروه از آزمودنی ها آمار  استنباطی 

را برمی گزیند تا بتواند استنتاج ها و  نتیجه  به این داده ها با توجه به روش تحقیق و نوع متغیرها، مناسبترین آزمون آماری

مستقل برای تعیین معنی دار بودن تفاوت  بین میانگین  tگیری های معتبر و دقیقی را به عمل آورد. در این تحقیق از آزمون 

 های دو نمونه استفاده شده است.

 

 نتايج و يافته ها
جامعه آماری  در این بخش در ابتدا به ارائه اطالعاتی جامع در خصوص جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق  پرداخته می شود.

تحقیق شامل کلیه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر دانشگاه سمنان می باشد که در این قسمت نسبت جمعیت 

 ته ورزشی آورده می شود:ورزشکاران پسر و دختر با توجه به نوع رش

 

 نسبت جمعیت ورزشکاران پسر به تفکیك رشته ورزشی -1جدول 

 نسبت جمعیت پسر ورزشکار تعداد رشته ورزشی

 %26 0 بدمینتون

 %43.33 13 فوتسال

 %10.00 5 والیبال

 %0.00 2 کاراته

 %13.33 4 تنیس روی میز

 %166 36 جمع کل
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آورده شده  2زشکار به تفکیك رشته های ورزشی موجود در دانشگاه به شرح زیر در جدول تعداد و نسبت دانشجویان دختر ور

 است:

 نسبت جمعیت ورزشکاران دختر به تفکیك رشته ورزشی -2جدول 

 نسبت جمعیت دختر ورزشکار تعداد رشته ورزشی

 %43.3 13 بسکتبال

 %13.3 4 فوتسال

 %23.3 7 والیبال

 %16 3 کاراته

 %16 3 تنیس روی میز

 %166 36 جمع کل

 

 

 استخراج گردیده است: 3با توجه به آزمون صورت گرفته، داده های آماری پژوهش به شرح جدول شماره 
 داده های آماری پژوهش   -3جدول شماره 

ورزشکاران/ غیر 

 ورزشکاران

 2 پیچیدهزمان واکنش  1پیچیده زمان واکنش  زمان واکنش انتخابی  زمان واکنش ساده

M Δ M δ M Δ M Δ 

 ورزشکاران

 304.84 ) دختر و پسر ( 
24.64

2 422.61 25.28 421.57 26.62 
408.6

4 26.75 

 غیر ورزشکاران 

 39.28 495.06 29.64 467.73 29.84 386.80 ) دختر و پسر (
547.8

7  

 سطح معنی داری
< 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - 

 ورزشکاران پسر
311,45 

21,79
4 414,33 23,16 432,31 23,90 503,1 26,27 

 غیر ورزشکاران پسر
367,61 26,62 449,53 29,05 473,06 29,70 

502,8
4 25,47 

 - - - 0,05 > - 0,05 > - 0,05 > سطح معنی داری

 ورزشکاران دختر
298,23 27,49 470,89 

28,01
6 450,84 29,34 

514,1
9 27,23 

 غیرورزشکاران دختر
345,99 30,06 475,93 28,24 497,06 228,87 512,9 37,63 

 - - - - - - - - سطح معنی داری

 

 

 داده های آماری پژوهش   -4جدول شماره 

 2دقت در پیش بینی   1دقت در پیش بینی  ورزشکاران/ غیر ورزشکاران

Х δ Х Δ 

 16.73 76.72 7.69 36.71 ورزشکاران 

 17.78 97.46 9.89 49.96 غیر ورزشکاران 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 اولـیــن همـایـــش ملـــــی

 تحوالت علوم ورزشی در حوزه سالمت، پیشگیری و قهرمانی

www.Pess2016.org         5 

 - 0,05 > - 0,05 > طح معنی داریس

 18,20 80,25 9,27 40,77 ورزشکاران پسر

 18,27 98,30 9,76 48,66 غیر ورزشکاران پسر

 - - - - سطح معنی داری

 15,27 73,20 6,12 32,66 ورزشکاران دختر

 16,29 96,63 10,02 51,27 غیرورزشکاران دختر

 - 0,05 > - 0,05 > سطح معنی داری

 

 داده های آماری پژوهش )پسران ورزشکار ( -5شماره جدول 

 2 پیچیدهزمان واکنش  1 پیچیدهزمان واکنش  زمان واکنش انتخابی  زمان واکنش ساده رشته های ورزشی

M Δ M δ M δ M Δ 

 بدمینتون
300,7 28,95 352,65 27,26 455,91 21,99 

519,0
6 26,48 

 تنیس روی میز
282,35 21,82 436,35 21,84 421,95 26,36 

582,1
5 30,58 

 کاراته
308,7 

21,11
5 387,8 

22,34
5 439,85 23,48 

408,2
5 26,72 

 والیبال
356,3 17,09 446,15 18,29 448,9 22,81 

519,5
5 19,14 

 فوتسال
309,2 19,97 448,73 26,06 394,96 24,50 

486,7
6 28,43 

 

 ( داده های آماری پژوهش )پسران ورزشکار -0جدول شماره 

 2دقت در پیش بینی   1دقت در پیش بینی  رشته های ورزشی

Х δ Х Δ 

 18,98 105,28 8,62 49,28 بدمینتون

 18,26 93,35 6,46 33,8 تنیس روی میز

 20,35 99,7 16,87 67,95 کاراته

 17,53 73,85 4,12 27,25 والیبال

 15,87 79,07 10,30 45,59 فوتسال

 

 ماری پژوهش )دختران ورزشکار( داده های آ -7جدول شماره 

 2پیچیده  زمان واکنش 1 پیچیدهزمان واکنش  زمان واکنش انتخابی  زمان واکنش ساده رشته های ورزشی

M Δ M δ M δ M Δ 

 تنیس روی میز
269,13 23,75 575,53 26,69 436,2 26,3 506 29,95 

 فوتسال
284,67 22,25 461,32 26,06 410,67 25,92 521,8 22,50 

 بسکتبال
303,13 24,44 434,93 29,10 455,74 25,88 

541,6
5 25,10 

 والیبال
309,42 26,21 470,25 30,57 488,04 35,56 559,8 29,74 
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 کاراته

324,8 40,80 412,43 27,64 463,56 33,03 441,7 28,86 

 

 داده های آماری پژوهش )دختران ورزشکار ( -3جدول شماره 

 2دقت در پیش بینی   1ر پیش بینی دقت د رشته های ورزشی

Х δ Х Δ 

 11,87 76,9 8,08 47,66 تنیس روی میز

 18,01 87 5,53 27,42 فوتسال

 15,28 73,77 6,05 30,5 بسکتبال

 13,46 60,4 5,314 25,35 والیبال

 17,72 67,96 5,63 32,36 کاراته

 

باطی نسبت به استنتاج از داده های جمع آوری شده اقدام گردد. در این بخش سعی شده است تا با استفاده از فنون آمار استن

در تحلیل استنباطی به وسیله داده ها و اطالعات حاصل از نمونه، به برآورد و پیشگویی ویژگی های جامعه مورد مطالعه 

د به جامعه اصلی پرداخته می شود. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصل از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خو

 مستقل می باشد.«   t»است. فنون آماری مناسب برای آزمون صحت و سقم فرضیه های این تحقیق آزمون 

 دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سمنان tنتایج آزمون  -6جدول 

نوع زمان 

 واکنش

T df Sig.  

اختالف 

 میانگین

خطای 

 %95سطح اطمینان    استاندارد

          Lower Upper 

 

زمان واکنش 

 ساده

2.324 118 .022 22.5783 
9.7138
5 

3.34227 
41.8143
9 

 زمان واکنش

 انتخابی
2.144 118 .034 39.0858 

18.227
92 

2.98958 
75.1820
9 

 زمان واکنش

 پیچیده
1.834 118 .069 22.9167 

12.494
63 

-1.82610 
47.6594
3 

 

ست، زمان واکنش به سه دسته زمان واکنش ساده، انتخابی و زمان واکنش آمده ا 6همان طور که در جدول شماره 

می توان ادعا نمود  %65پیچیده در این پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که با اطمینان 

ن و پسران( و زمان واکنش ساده ( دانشجویان ورزشکار )دخترا6.634( و زمان واکنش انتخابی)6.622بین زمان واکنش ساده )

و زمان واکنش انتخابی دانشجویان غیر ورزشکار در دانشگاه سمنان تفاوت معنی داری وجود دارد. اما در زمان واکنش پیچیده 

 این تفاوت معنی دار نیست. (6.606)هرچند اختالف زیادی بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار مشاهده می شود

 دقت در پیش بینی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه سمنان tج آزمون نتای – 16جدول 

 

 
 
 

T df Sig.  

اختالف 

 میانگین

خطای 

 %95سطح اطمینان    استاندارد

          Lower Upper 
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می توان ادعا نمود که بین دقت در پیش بینی دانشجویان  %65آمده است، با اطمینان  16همان طور که در جدول شماره 

 ورزشکار )دختران و پسران( و دقت در پیش بینی دانشجویان غیر ورزشکار در دانشگاه سمنان تفاوت معنی داری وجود دارد.

شته ورزشی و انفرادی یا گروهی بودن نیز مورد الزم به ذکر است که این آزمون در بین دانشجویان ورزشکار و براساس نوع ر

 ازمون قرار گرفتند، که اگرچه تفاوت هایی بین گروه ها و رشته های ورزشی وجود داشت اما تفاوت معنی دار مشاهده نگردید.

 

ن غیر همان طور که در جداول فوق آمده است، زمان واکنش و دقت در پیش بینی ورزشکاران بطور معنی داری از دانشجویا

ورزشکار متفاوت است و در بیشتر موارد دانشجویان ورزشکار توانستند زمان مناسب تری را کسب کنند. بنابر این با توجه به 

نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که ورزش و فعالیت بدنی در بسیاری از موارد باعث افزایش در سرعت زمان واکنش و 

 .بهبود دقت در پیش بینی می گردد

 

 منابع
 (، مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی، بامداد کتاب، تهران.1330رحمانی نیا، فرهاد، ) -1

2- Schmidt , R. А.,& Lee , Т .  D. (2005)  . Motor control and learning : А behavioral 

emphasis . champaign , LL : Human Kinetics . 

 ای حرکتی در کودکان و نوجوانان، نشریه پیوند.(، زمان واکنش و مهارت ه1336ویسمه، علی اکبر، ) -3

(، اثر تعداد پارامترهای پیش نشانه شده بر زمان 1332شیخ، محمود، باقرزاده، فضل ا...، شجاعی، معصومه، ) -4

 .36-25، 13واکنش تکلیف تولید نیرو، حرکت، شماره 

 محمد کاظم، سمت، تهران.(، ترجمه نمازی زاده، مهدی، واعظ موسوی، سید 1335اشمیت، ای. ریچارد، ) -5

-63، 2(، تاثیر تعیین هدف بر زمان واکنش انتخابی،  المپیك، شماره 1334غالمی، امین، فرخی، احمد، ) -0

35. 

. اثر خستگی عضالنی روی زمان عکس العمل دختران ورزشکار و غیر ورزشکار (1305نوربخش ، پریوش . )  -7

 . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، تهران.

(، ارتباط بین بهره هوشی با زمان 1331رحمانی نیا، فرهاد، همتی نژاد، مهرعلی، علی آبادی، فاطمه، ) -3

 .27-16، 4و3واکنش و حرکت در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیالن، المپیك، شماره 

جرای یك فعالیت فزاینده و نعیمی کیا، ملیحه و همکاران، بررسی تغییرات زمان واکنش انتخابی هنگام ا -6

 . 16-26، 1(، المپیك، شماره 1335ارتباط آن با ضربان قلب و آستانه الکتات، )

(، بررسی ارتباط بین بهره هوشی و زمان عکس العمل اندام های فوقانی 1370حومینیان، داود، ) -16

پ نشده ، دانشگاه تربیت د چاو تحتانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار، پایان نامه کارشناسی ارش

 .مدرس

دقت در پیش 

 بینی
3.486 118 .000 -4.3200 .9717 -14.1653 5.5253 
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