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مطالعات روانشناسی ورزشی

طراحی ،ساخت و روانسنجی نرمافزار اندازه گیری عملکرد حرکت در تکالیف
پیگردی

1

محمدتقی اقدسی ،1و امیر وزینی طاهر
تاریخ دریافت1396/06/08 :

2

تاریخ پذیرش1397/03/06 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،نرمافزار اندازهگیری عملکرد حرکت در تکالیف پیگردی با قابلیت محاسبة ریشة میانگین
مجذور خطا ،بهعنوان یکی از مقیاسهای مهم اندازه گیری خطا برای ارزیابی عملکرد حرکتی ارائه شده
است .براساس شاخصهای موردنظر پژوهش ،نرمافزار رایانهای با استفاده از زبانهای برنامهنویسی سی،
سی پالس و نرمافزار متلب طراحی و ساخته شد .برای تعیین روایی سازه ،ضریب همبستگی بین نتایج
دستی و نتایج محاسبهشده توسط نرمافزار بررسی شد که ضریب همبستگی برابر با یک بهدست آمد.
همچنین از آزمودنیها خواسته شد مسیر دایرهای ،مربعی و مثلثی را در دستگاه پیگردی چرخان دنبال کنند
که همبستگی برابر با  0/83بهدست آمد .این ابزار عالوهبر داشتن قابلیتهای متنوع ،از امتیاز سهولت کار
برای استفادة پژوهشگران و کاربران با سطوح مختلف برخوردار است و برونداد آن بسیار دقیق است.
کلیدواژهها :یادگیری و اجرای حرکتی ،روایی ،پایایی ،تکلیف پیگردی ،نرمافزار.

 .1استاد دانشکدة تربیتبدنی دانشگاه تبریز
 .2دکتری تربیتبدنی دانشگاه رازی کرمانشاه (نویسنده مسئول)

Email: vazinitaher@gmail.com
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مقدمه
ارزیابی جنبههای مختلف رفتار حرکتی فرد ،متخصص
حرکتی را قادر به بررسی تغییرات رشدی ،تأخیرات
رشدی و کسب آگاهی درمورد راهبردهای آموزشی
میکند .آزمونهای زیادی دراینزمینه بهصورت رسمی
و غیررسمی وجود دارند .مهمترین چالش پیشروی
یک ارزیاب ،تشخیص مناسبترین شیوه و ابزار
اندازهگیری برای فرد یا گروه مورداندازهگیری است.
یکی از موانع اساسی در راه انجام پژوهشهای علوم
حرکتی و ورزشی ،کمبود امکانات و تجهیزات اعم از
آزمایشگاهی و غیرآزمایشگاهی است (شریفنژاد و
بهرام ،2005 ،ص .)84 .دادهها حاکی از این است که
بسیاری از معلمان تربیتبدنی در سنجش مناسب رفتار
حرکتی دانشآموزان خود ناموفق هستند .دراینراستا،
معلمان اعتقاد دارند که آزمونها مشکل ،زمانبر و گران
هستند (پاین و ایساکس ،2017 1،ص.)127 .
در پژوهشهای قبلی ،چند دستگاه برای اندازهگیری
عملکرد حرکت طراحی و ساخته شدهاند؛ برای نمونه،
شریفنژاد و بهرام ( )1384دستگاهی را ارائه کردند که
متغیرهای دخیل در اجرای یک الگوی حرکتی را
بهطورکلی اندازهگیری میکرد .طراحی این دستگاه با
توجه به تعاریفی که از متغیرهای تأثیرگذار بر اجرای
حرکت مانند پیچیدگی و اجزای تکلیف ،زمان
عکسالعمل ،زمان حرکت ،زمان پاسخ ،خطاهای زمانی
و فضایی و زمانبندی قطعهای وجود دارد ،انجام شده
است (شریفنژاد و بهرام ،2005 ،ص .)16 .همچنین،
باقری کودکانی ،لنجان نژادیان و حاج لطفعلیان
( )1395در پژوهشی با عنوان «طراحی ،روایی و

1. Payne & Isaacs
2. Travassos
3. Davids
4. Araújo
5. Esteves

پایاییسنجی نرمافزار محاسبهکنندة کینماتیک حرکت
با استفاده از پردازش تصویر» برای بررسی روایی و
پایایی نرمافزار از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب
همبستگی درونی استفاده کردند که مقادیر باالتر از
 0/97برای این دو ضریب بهدست آمد .این نرمافزار
دارای قابلیتهای یافتن خودکار موقعیت مارکرها در
تصاویر حاصل از دوربینهای ویدئویی ،امکان استفاده
در فضای باز و پردازش تصاویر دوبعدی و سهبعدی
است.
در سایر کشورها تالشهای زیادی برای ساخت
ابزارهای اندازهگیری عملکرد حرکت انجام شده است؛
مانند کار تراواسوس 2،داویدز 3،آراخو 4و استوس5
( )2013که هدف آن طراحی الگوهای حرکتی مشابه
بود که قبالا توسط دستگاهی که به موانع ضربه میزد،
ساخته شده بود .با این تفاوت که در این دستگاه بهجای
ضربهزدن به موانع و واژگونکردن آنها ،آزمونشونده
باید با دست یکسری کلیدهای تلگراف را فشار میداد.
این دستگاه قابلیت اندازهگیری زمان عکسالعمل و
زمان حرکت آزمونشونده را داشت (تراواسوس و
همکاران ،2013 ،ص .)94 .در پژوهش جدیدی،
سانودو 6و روئدا 7،دل پوزوکروز 8،دی هویو 9و
کاراسکو )2016( 10به رواییسنجی یک بستة
نرمافزاری برای کمیسازی سرعت حرکت در تمرینات
مقاومتی پرداختند .ارزیابیهای این پژوهش روی دو
سیستم کینماتیک پرس سینه انجام شد .ضریب
همبستگی بینطبقهای برای دادههای سرعت هالتر و
کینماتیک بهدستآمده از تحلیل ویدئویی ،باال بود .این
مطالعه میزان باالیی روایی همزمان را گزارش کرد.

6. Sanudo
7. Rueda
8. del Pozo-Cruz
9. de Hoyo
10. Carrasco
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استفاده از این نرمافزار برای ارزیابی تغییرات سرعت بار
تمرین در تمرینات مقاومتی توصیه میشود.
باوجود کارهای ذکرشده ،درزمینة تولید نرمافزارهای
ارزیابی رفتار حرکتی در داخل و خارج از کشور
نمونههای زیادی یافت نشدند؛ البته تاکنون
نرمافزارهای متعددی برای ثبت اطالعات بازیهای
دستهجمعی در رشتههای فوتبال ،بسکتبال ،والیبال،
هندبال و سایر رشتههای ورزشی طراحی شدهاند و هر
سال ویرایش پیشرفتهتر آنها به بازار عرضه میشود
(سهرابی ،2012 ،ص118 .؛ اکگرن 1،گابه 2و فینچ3،
 ،2016ص62 .؛ پرادو 4،فرنانی5و داسیلوا ،2017 6،ص.
 .)61عالوهبرآن ،بسیاری از دستگاههای آزمایشگاهی
در تربیتبدنی ،از یک نرمافزار مخصوص برای
تجزیهوتحلیل اطالعات بهدستآمده استفاده میکنند
که این نرمافزارها خاص آن دستگاهها طراحی شدهاند
(شریفنژاد و بهرام ،2005 ،ص)83 .؛ اما در حیطههای
تخصصی ازجمله یادگیری و کنترل حرکتی فقدان
نرمافزارهای ویژة آنها مشهود است؛ بنابراین ،برای
کمک به پژوهشهای موردنظر در این حیطهها و نیز
توسعة همهجانبة آنها به نرمافزارهای ارزیابی عملکرد
حرکتی نیاز است.
عملکرد حرکتی میتواند با استفاده از تکالیف ردیابی
بهطور کارآمدی ارزیابی شود (میال و جنکینسون7،
 ،2005ص .)181 .دستگاههای ردیابیای که تاکنون
ساخته شدهاند ،در سنجش عملکرد حرکتی در شرایط
مختلف استفاده شدهاند .پژوهشگران پیشنهاد دادهاند
که رایانه میتواند هدایت محرک را در تکالیف ردیابی
تسهیل کند و نیز عملکرد فرد را در آزمایشهای مبتنی
بر تکالیف ردیابی ثبت و نگهداری کند؛ ازاینرو ،به

سیستم رایانهای منعطفی نیاز است که با کمک آن
بتوان آزمایشهای ردیابی را در تکالیفی با شرایط متنوع
انجام داد و نتایج را ذخیره کرد (هونگ ،2015 8،ص.
 .)750در سادهترین شکل میتوان ردیابی را بهعنوان
«مسئلة تخمین مسیر حرکت یک شیء که درمقابل
دیدگان فرد حرکت میکند» تعریف کرد .در
موقعیتهای مجازی ،فرد تعقیبکننده بهطور مستمر
محل شیء موردردیابی را که در قطعههای ویدئو
میبیند ،ثبت میکند .بهعالوه ،بسته به زمینة موردنظر،
فرد میتواند اطالعات شیء-محور را جمعآوری کند؛
ازجمله جهت ،محل یا شکل شیء؛ بنابراین ،فرد از
دانش خود درمورد اینکه شیء در قطعة قبلی کجا بوده
استفاده میکند تا قطعة جاری را پیشبینی کند و
جستوجوی خود را آسان کند (گراتون و جونز،2014 9،
ص.)79 .
ازجمله ارزیابیهای مهم عملکرد حرکت ،اندازهگیری
خطا است .میزان خطای شخصی بهعنوان یکی از نتایج
اجرای مهارت ،جایگاه مهمی در پژوهشهای مربوط به
اجرای فرد دارد (کاشف ،2003 ،ص93 .؛ مگیل و
اندرسون ،200710،ص .)319 .در مهارتهایی که دقت
هدف عمل است ،مقیاس اندازهگیری خطا کمک
میکند که فرایند ارزیابی اجرا امکانپذیر شود؛ مانند
راهرفتن درطول مسیری معین و رانندگیکردن با
اتومبیل که به ایجاد حرکاتی نیاز دارند که مستلزم دقت
فضایی یا زمانی است .ارزیابی نتیجة اجرای این نوع
مهارتها میزان خطای فرد را مشخص میکند که
مقیاس معناداری برای اندازهگیری اجرا است (اشمیت

1. Ekegren
2. Gabbe
3. Finch
4. Prado
5. Fernani

6. da Silva
7. Miall & Jekinson
8. Hong
9. Gratton & Jones
10. Magil & Anderson
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و لی .)2013 1،مقیاسهای اندازهگیری خطا تنها
ارائهدهندة شاخصهای دقت اجرا نیستند .بعضی از
انواع مقیاسهای اندازهگیری خطا اطالعاتی را دربارة
علل احتمالی مشکالت اجرا نیز دراختیار میگذارند .این
مطلب بهخصوص در مواقعی درست است که اجرای
مربوط به بیش از یک کوشش ارزیابی میشود؛
بهعنوانمثال ،مربی قادر است مشخص کند که خطای
یک مهارت حرکتی درنتیجة مشکالت مربوط به
همسانی 2است یا سوگیری( 3اشمیت و ریسرگ4،
 ،2008ص.)164 .
سنجش خطای عملکرد هم در اعمال یکبعدی و هم
در اعمال دوبعدی قابلاندازهگیری است .در اعمال
یکبعدی ،یک جنبه از مهارت حرکتی بهموازات زنجیرة
گستردهای از اعمال بررسی میشود .همچنین،
الگوهای دوبعدی طبقهبندی مهارتهای حرکتی
بهطورکاملتری میتوانند حرکات انسان را توصیف
کنند .این الگوها ابزار مناسبی را برای بررسی حرکات
درحالاجرا ،از حرکات ساه به حرکات پیچیده و حرکات
کلی به جزئی ارائه میدهند (اشمیت و ریسرگ،2008 ،
ص .)120 .حداقل سه مقیاس اندازهگیری برای تعیین
نظر کلی دربارة میزان موفقیت در دستیافتن به هدف
وجود دارد .خطای مطلق5که اختالف مطلق بین اجرای
واقعی در هر کوشش و هدف است .خطای ثابت 6یا
انحراف از هدف که دارای عالمت مثبت یا منفی است
و خطای متغیر 7که انحراف معیار خطاهای ثابت فرد
است و همسانی اجرا را در یکسری کوشش میسنجد
(ولف و اشمیت ،1997 8،ص.)986 .

عالوهبر سنجش میزان خطا در اعمال تکبعدی و
دوبعدی ،خطای مهارتهای مداوم9نیز قابلاندازهگیری
است .مهارتهای حرکتی مداوم به دقت نیاز دارند؛
بهعنوانمثال ،اجرای فردی را که باید درطول مسیر
مشخصی راه برود ،میتوان با اندازهگیری زمان
باقیماندن او در مسیر اندازهگیری کرد (توماس ،نلسون
و سیلورمن ،2011 10،ص .)365 .مقیاس اندازهگیری
خطا در این نوع مهارتها باید با مقیاسهایی که برای
سنجش اجرای مهارتهای مجرد استفاده میشوند،
تفاوت داشته باشد .یک نمرة متداول خطا در
مهارتهای مداوم ،ریشة میانگین مجذور خطا است که
می توانیم آن را بهعنوان خطای مطلق تکلیف مداوم
درنظر بگیریم .ریشة میانگین مجذور خطا11ازطریق
تعیین میزان خطای بین منحنی جابهجایی حاصل از
اجرای پیگردی آزمودنی و منحنی جابهجایی مسیر
مالک محاسبه میشود (اشمیت و لی ،2013 ،ص.
 .)526محاسبة واقعی ریشة میانگین مجذور خطا بسیار
پیچیده است و به برنامة ویژة رایانهای نیاز دارد که
بتواند وضعیت آزمودنی را نسبت به مسیر مالک در هر
زمان مشخص اندازهگیری و ثبت کند .بههمینمنظور،
در پژوهش حاضر سعی داریم برنامة رایانهای ویژهای
را برای اندازهگیری و ثبت دقیق ریشة میانگین مجذور
خطا در مهارتهای مداوم طراحی کنیم که عالوهبر
ارائة نتایج معتبر از سهولت بیشتری در اندازهگیری
ریشة میانگین مجذور خطا برخوردار باشد.

1. Smith & Lee
2. Consistency
3. Bias
4. Schmidt & Wrisberg
)5. Absolute Error (AE
)6. Constant Error (CE

)7. Variable Error (VE
8. Wulf & Smith
9. Pursuit task
10. Thomas, Nelsoon & Silverman
11. RMSE
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روششناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر که برای اندازهگیری ریشة
میانگین مجذور خطا در تکالیف پیگردی انجام میشود
و به توصیف خطای آزمودنی میپردازد ،ازنوع توصیفی
است و بهصورت پژوهش برای توسعه است.

جامعه و نمونة آماری
جامعة آماری پژوهش حاضر متشکل از دانشجویان
دانشگاههای شهر تهران در گروه سنی  18تا  30سال
بود که بهلحاظ بینایی و حرکتی عاری از هرگونه
مشکلی بودند و هیچگونه تجربة قبلی در انجام تکلیف
پژوهش نداشتند (به تعداد  12000نفر) .نمونة آماری
پژوهش  40نفر از افراد جامعة موردنظر پژوهش بودند
(با میانگین سنی  )22/60که با روش تصادفی طبقهای
نسبتی ازبین آنها انتخاب شدند .این تعداد نمونه
براساس پژوهشهای قبلی درنظر گرفته شدند .حوة
انتخاب نمونهها بدینصورت بود که ابتدا چهار دانشگاه
شهید رجائی ،تربیتمدرس ،شاهد و امیرکبیر انتخاب
شدند و در این دانشگاهها فراخوانی برای شرکت در
طرح پژوهشی اعالم شد که نزدیک  200نفر اعالم
آمادگی کردند .پس از اینکه افراد داوطلب شناسایی
شدند و اطالعات تماس آنها ثبت شد ،از هر دانشگاه
 10نفر بهطور تصادفی انتخاب شدند .سپس ،این افراد
برای انجام آزمونهای پژوهش به محل پژوهش که
همان سالن ورزشی دانشگاه محل تحصیل آنها بود،
فراخوانده شدند .در همة آزمودنیها ارزیابی سالمتی
انجام شد و از نبود مشکالت جسمانی -حرکتی در آنها
(مانند بیماریها ،آسیبهای اسکلتی یا نقص بینایی که
در انجام تکلیف پژوهش محدودیت ایجاد میکنند)
اطمینان حاصل شد .سپس ،فرم اطالعات فردی
دراختیار آنها قرار داده شد و از آنها خواسته شد وجود
هرگونه مشکل سالمتی را که از دید پژوهشگر پنهان
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مانده است ،ثبت کنند .درنهایت ،گواهی رضایت
آگاهانه از همة افراد دریافت شد.

فرایند ساخت نرمافزار
گروه برنامهنویس رایانهای برای ساخت و طراحی
نرمافزار ذکرشده مختصات و ویژگیهای کاربردی آن
را از پژوهشگر دریافت کردند و نسبت به نوشتن برنامة
مخصوص اقدام کردند .ابزار اصلی موردنیاز برای
برنامهنویسی و ساخت نرمافزار موردنظر این طرح ،یک
دستگاه رایانة مجهز به سیستم عامل لینوکس و
نرمافزارهای برنامهنویسی با زبان  ++C ،Cو متلب1
است .همچنین ،برای ثبت نتایج عملکرد آزمودنیها در
تکلیف نرمافزار ،به یک دستگاه رایانه با سیستم عامل
ویندوز نیاز بود که نرمافزار طراحیشده روی آن نصب
شده باشد .برای سنجش روایی نرمافزار ،ابتدا از نتایج
عملکرد آزمودنیها پرینت تهیه شد و همبستگی بین
محاسبة دستی و محاسبة خودکار توسط نرمافزار
بررسی شد .همچنین ،برای تعیین روایی همزمان این
ابزار ،از آزمودنیها خواسته شد تکلیف پیگردی را با
دستگاه پیگردی چرخان نیز انجام دهند .بدینمنظور ،از
دستگاه پیگردی چرخان فتوالکتریک مدل A 30014
ساخت شرکت الفایت آمریکا استفاده شد.

نحوة تعیین روایی و پایایی
برای تعیین روایی ابزار اندازهگیری موردنظر ،از روایی
سازه و روایی همزمان استفاده شد .بههمینمنظور40 ،
نمونة پژوهش تکلیف موردنظر را در  15ثانیه انجام
دادند .از این طریق برای هر فرد  20امتیاز توسط
نرمافزار محاسبه شد .سپس ،از عملکرد آزمودنیها یک
نسخة چاپی تهیه شد و امتیازات آنها بهصورت دستی
محاسبه شد .ضریب همبستگی بین امتیازات
محاسبهشده توسط نرمافزار رایانهای و محاسبة دستی،
بیانگر ضریب روایی سازه است (تیموری و همکاران،

1. MATLAB
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 ،2012ص .)233 .همچنین ،روایی همزمان ابزار
ازطریق سنجش همبستگی بین عملکرد در تکلیف
ردیابی با نرمافزار و تکلیف ردیابی در دستگاه پیگردی
چرخان محاسبه شد .تکلیف موردنظر در دستگاه
پیگردی چرخان به شکل دایره ،مربع و مثلث و درجهت
عقربههای ساعت با سرعت  20دور در دقیقه انجام شد.
زمان هر کوشش  15ثانیه و استراحت بین کوششها
 30ثانیه درنظر گرفته شد (کورل و جوکندراپ،2008 1،
ص.)315 .
برای بهدستآوردن پایایی از روش پایایی بازآزمایی
استفاده شد .آزمودنیها دو نوبت و در هر نوبت یک
کوشش را انجام دادند .زمان کوششها  15ثانیه درنظر
گرفته شد .ضریب همبستگی میانگین امتیازات هر فرد
در دو بار آزمون بهعنوان ضریب پایایی ابزار اندازهگیری
درنظر گرفته شد .فاصلة بین دو بار آزمون بیش از 48
ساعت بود تا اثرهای احتمالی ناشی از آزمون اول ازبین
رود (اشمیت و ریسبرگ ،2004 ،ص.)641 .

کامپیوتر انتقال داده میشود و با اجرای این فایل
صفحهای باز میشود که با استفاده از گزینههای روی
آن نرمافزار در حافظة کامپیوتر نصب میشود و
میانبری برای دسترسی سریع به نرمافزار در صفحة
کار کامپیوتر ایجاد میشود .پس از اجرای نرمافزار
صفحهای باز میشود که مربوط به تنظیمات تکلیف
است .این تنظیمات عبارتاند از :زاویة مسیر ،فاصلة بین
نقاط ارزیابی ،سرعت ،تأخیر حرکت ،شتاب ،ثبت ریشة
میانگین مجذور خطا در هر یک میلیثانیه و تعداد
گرهها .پس از انجام تنظیمات دلخواه ،با فشاردادن
دکمة بازی کاربر وارد صفحة اجرای تکلیف میشود .در
این صفحه ،یک آیکن انیمیشنی در وسط صفحه موجود
است که به حرکتدادن موشواره حساس است و با
حرکت نشانگر موشواره روی آن شروع به حرکت
میکند.
3
در آغاز تکلیف ،واژة «متوقف» روی صفحه مشاهده
میشود .با رساندن اشارهگر موشواره به روی آیکن
مرکزی ،تصویر این آیکن شروع به حرکت میکند.
نحوة حرکت آیکن غیرقابلپیشبینی است و کاربر باید
دایرة قرمزی را که بهجای نشانگر فعال میشود ،روی
آیکن قرار دهد .کاربر باید تالش کند که در تمام طول
مسیر آیکن را در مرکز نشانگر حفظ کند .در تمام مدت،
انجام تکلیف در پایین صفحة اطالعات زیر بهطور
همزمان ارائه میشود :تعداد ثبتهای انجامشده توسط
نرمافزار ،زمان طیشده و میانگین ریشة میانگین
مجذور خطا.
آزمودنی باید با دستور آزمون گیرنده نشانگر موشواره را
از روی آیکن کنار بکشد تا زمان متوقف شود .پس از
متوقفشدن تکلیف ،آزمونگر با مراجعه به منوی بازی،
گزینة توقف و مشاهدة گزارش را انتخاب میکند .در
این حالت ،منوی گزارش عملکرد آزمودنی در یک

1. Currel & Jeukendrup
2. SPSS

3. Paused

تجزیهوتحلیل آماری
از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین ،فراوانی و
درصد) و نمودارها و جداول برای توصیف مشخصات
آزمون و آزمودنیها استفاده شد .محاسبة ضریب روایی
و پایایی ابزار اندازهگیری ذکرشده ازطریق محاسبة
ضریب همبستگی پیرسون انجام شد .همة عملیات
آماری با نرمافزار آماری اس .پی.اس.اس(2.نسخة )22
در ویندوز  10انجام شد.

یافتهها
توصیف ویژگیهای نرمافزار
فایل نصب نرمافزار که یک فایل با پسوند اجرایی
( )exeاست ،با استفاده از یک حافظة جانبی به حافظة
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صفحة جدید باز میشود .در این منو ،چهار گزینه وجود
دارند -1 :پرینت گزارش؛  -2ذخیرة گزارش؛ -3
مشاهدة گزارش؛  -4بازی جدید.
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نحوة تهیة گزارش

شکل  .1مشخصات آزمون و آزمودنی

آزمونگر میتواند با فشاردادن دکمة مشاهدة گزارش،
جزئیات عملکرد آزمودنی را در یک صفحة وب
مشاهده کند .این گزارش از چند بخش تشکیل شده
است:
 مشخصات کامل شامل نام تکلیف ،نام
آزمودنی ،تاریخ و زمان انجام تکلیف (شکل
شمارة یک)؛
 نمودار لحظهبهلحظة ریشة میانگین مجذور
خطا (شکل شمارة دو)؛







اطالعات کلی تکلیف شامل کل زمان ،کل
نقاط ارزیابی ،سختی تکلیف ،سرعت تکلیف
(شکل شمارة سه)؛
جزئیات عملکرد آزمودنی شامل میانگین کلی
ریشة میانگین مجذور خطا و میانگین ریشة
میانگین مجذور خطا در چهار ربع از کل زمان
طیشده در تکلیف (شکل شمارة چهار)؛
نمودار میانگین ریشة میانگین مجذور خطا در
چهار ربع از کل زمان (شکل شمارة پنج).

شکل  .2نمودار لحظهبهلحظة ریشة میانگین مجذور خطا
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شکل  .3اطالعات کلی تکلیف

شکل  .4جزئیات عملکرد در چهار ربع زمانی و کل زمان

شکل  .5نمودار میانگین ریشة میانگین مجذور خطا در چهار ربع از کل زمان

پس از مشاهدة گزارش ،آزمونگر میتواند با استفاده از
کلیدهای ترکیبی  C+Pروی صفحهکلید کامپیوتر،
پرینت گزارش را تهیه کند.

توصیف نمرات آزمودنیها

نمرات آزمودنیها در نرمافزار ارزیابی عملکرد پیگردی
و دستگاه پیگردی چرخان ،در شکلهای شمارة یک و
شمارة دو نمایش داده شده است.
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میانگین خطا ()RMSE
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آزمون 1

آزمون 2
میانگین خطای آزمودنی ها

شکل  .6نمرات آزمودنیها در تکلیف ردیابی با نرمافزار
میانگین خطا
۱۶
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۱۲
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۸
۶
۴
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۰

میانگین

مثلث

مربع

دایره

شکل  .7نمرات آزمودنیها در تکلیف ردیابی با دستگاه پیگردی چرخان

سنجش روایی نرمافزار
با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون،
همبستگی بین نتایج دستی و نتایج محاسبهشده توسط
نرمافزار بررسی شد .همبستگی بین نتایج دستی و
عملکرد در نرمافزار برابر با یک بود .برای بررسی روایی

همزمان ،تکلیف ردیابی با دستگاه پیگردی چرخان در
سه مسیر دایره ،مربع و مثلثشکل انجام شد و میانگین
نمرات فرد در تجزیهوتحلیل آماری وارد شد .همبستگی
نتایج عملکرد هر فرد در این دستگاه با نتایج مربوط به
نرمافزار ساختهشده در پژوهش بررسی شد تا روایی
همزمان بهدست آید .همبستگی بین عملکرد در
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نرمافزار و عملکرد در دستگاه پیگردی چرخان برابر با
 0/83بود.

سنجش پایایی نرمافزار
برای بهدستآوردن پایایی از روش پایایی بازآزمایی
استفاده شد .نتیجة روش آماری ضریب همبستگی
پیرسون نشان داد که بین دو بار شرکت آزمودنیها در
تکلیف پیگردی 0/86 ،همبستگی وجود داشت که
میزان همبستگی باالیی محسوب میشود.

بحث و نتیجهگیری
یکی از مهمترین اولویتهای پژوهشی که همه ساله
در سطح ورزش کشور توسط سازمانها (ازجمله
پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی) مطرح میشود،
توسعة ابزارها و فناوریهای نوین برای ارزیابی عملکرد
حرکتی است .در حوزة رفتار حرکتی ،با توجه به
جنبههای کاربردی زیاد این علم ،به درنظرگرفتن
نیازهای ضروری و ملزومات سختافزاری و نرمافزاری
عملکرد حرکتی بهعنوان مقولهای اساسی باید توجه
شود .طراحی چنین سیستمهایی عالوهبر صرفهجویی
در هزینههای اقتصادی و اجتماعی میتواند به توسعة
علم رفتار حرکتی در کشور کمک کند و زمینة تولید
محصوالت دانشبنیان را در تربیتبدنی و علوم ورزشی
فراهم آورد .در پژوهش حاضر بهعنوان یک پژوهش
پیشگام ،به طراحی و ساخت نرمافزار سنجش عملکرد
در تکلیف پیگردی اقدام شده است.
ابزارهای قبلی که برای ارزیابی عملکرد حرکتی ساخته
شدهاند (برای نمونه ،شریفنژاد و بهرام ،1384 ،ص.
 )83نتوانستهاند پاسخگوی نیازهای پژوهشی درزمینة
یادگیری و کنترل حرکتی باشند؛ بهویژه ارزیابی عملکرد
در تکالیف پیگردی حیطهای بکر و تازه است .صادقی
و حیدری ( )1389دستگاهی را طراحی کردند تا
اطالعات تغییر موقعیت شناگران در دو صفحة ساجیتال
و فرونتال ارزیابی شود .بخش نرمافزاری پژوهش
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صادقی و حیدری با هدف پردازش تصاویر بهدستآمده
از دوربین طراحی شد .همچنین ،اطالعات بهدستآمده
از دوربین توسط نرمافزار ذخیره میشد و دادههای
مربوط به حرکتهای کینماتیک شناگر ذخیره میشدند.
در پژوهش صادقی و حیدری ،درمورد برخی از موارد
تأثیرگذار بر نتایج توضیحی داده نشده است؛ برای
نمونه ،در ارزیابی حرکات شناگران در آب ،همواره
بهعلت ایجاد حباب و موج شرایط نامطلوبی برای
مشاهدة نشانگرها توسط دوربین و ثبت دادهها بهوجود
میآید (چکان و همکاران ،2013 ،ص)43 .؛ بنابراین،
در برخی موارد دستکاریهای پژوهشگر و ثبتنشدن
خودکار تمامی دادهها اجتنابناپذیر است؛ اما در پژوهش
حاضر ،برای ثبت دادههای مربوط به تکلیف پیگیردی
هیچگونه ثبت دستی انجام نشده است و همة فرایند
ارزیابی و ثبت دادههای مربوط به ریشة میانگین مجذور
خطا توسط نرمافزار انجام شده است .همچنین ،باقری
کودکانی و همکاران ( )1395پژوهشی را با هدف
طراحی و اعتباریابی نرمافزاری کاربردی و ارزانقیمت
برای محاسبة کینماتیک حرکت انجام دادند .با استفاده
از این نرمافزار میتوان حرکت ورزشکاران را حین انجام
مسابقة واقعی بهصورت سهبعدی تحلیل کرد .از مزایای
این نرمافزار نیازنداشتن به مارکرهای خاص است؛ زیرا،
میتواند خود را با هر مارکری تطبیق دهد .در پژوهش
حاضر نیز بر سهولت استفاده از نرمافزار توسط کاربر و
هزینة تهیه پایین تأکید زیادی شد که از این لحاظ با
پژوهشهای باقری کودکانی و همکاران ( )1395و
سانودو و همکاران ( )2016مشابهت دارد.
از وجوه تمایز این پژوهش با کارهای قبلی انجامشده
دراینزمینه ،ارزیابی خطای یک مهارت مداوم با روش
دقیق و ثبت کمی نتایج است .همانطورکه اشمیت
( )2008بیان کرده است ،عالوهبر سنجش میزان خطا
در اعمال تکبعدی و دوبعدی ،خطای مهارتهای
مداوم نیز عامل مهمی است که برای ارزشیابی آن در
حیطههای یادگیری و کنترل حرکتی باید بهصورت
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کمی ثبت شود .مهارتهای حرکتی مداوم بهدقت نیاز
دارند .مقیاس اندازهگیری خطا در این نوع مهارتها باید
با مقیاسهایی که برای سنجش اجرای مهارتهای
مجرد استفاده میشوند ،تفاوت داشته باشند (ولف و
اشمیت ،1997 ،ص .)985 .یک نمرة متداول خطا در
مهارتهای مداوم ،ریشة میانگین مجذور خطا است .در
تکالیف پیگردی ،اندازهگیری دقیق ریشة میانگین
مجذور خطا همواره امر دشواری در علم یادگیری و
کنترل حرکتی شناخته میشد (اشمیت و لی،2013 ،
ص )526 .و نیاز به یک نرمافزار محاسباتی دراینزمینه
احساس میشد .در پژوهش حاضر ،نرمافزاری طراحی
و ساخته شد که بتواند ریشة میانگین مجذور خطا را
بهطور دقیق دراختیار پژوهشگر قرار دهد .با استفاده از
این نرمافزار ،دیگر نیازی به محاسبات سخت و پیچیدة
دستی نیست و پژوهشگر میتواند از درستی و دقت
نتایج اطمینان کامل داشته باشد.
پس از طراحی و ساخت نرمافزار ،گام بعدی برای
بهتأییدرساندن قابلیت استفاده از آن ،بررسی
ویژگیهای روانسنجی نرمافزار بود تا روایی و پایایی
آن بهطور علمی اثبات شود .بهاینمنظور با استفاده از
روش آماری ضریب همبستگی پیرسون ،همبستگی
بین نتایج دستی و نتایج محاسبهشده توسط نرمافزار
بررسی شد تا روایی سازة این نرمافزار بهدست آید.
براساس یافتههای پژوهش حاضر ،مقدار ضریب
همبستگی برای روایی سازة نرمافزار سنجش عملکرد
در تکلیف پیگردی برابر با یک مشخص شد .سپس،
برای تعیین روایی همزمان ،آزمودنیها تکلیف ردیابی
را با دستگاه پیگردی چرخان که در پژوهشهای قبلی
برای سنجش مهارت ردیابی مفید بودهاند ،اجرا کردند.
در این دو تکلیف ،همبستگی بین نمرات آزمودنیها
برابر با  0/83بود که نشاندهندة روایی همزمان مناسب
است .درنهایت ،ضریب همبستگی میانگین امتیازات هر
فرد در دو بار آزمون با نرمافزار نیز بهعنوان ضریب
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پایایی ابزار اندازه گیری درنظر گرفته شد که برابر با
 0/86بود و نشاندهندة پایایی باالی این نرمافزار است.
امکانات گرافیکی این نرمافزار موجب میشود
پژوهشگر بتواند حتی بدون نیاز به دانش زیاد از
کامپیوتر ،به ثبت ،ذخیره و تحلیل اطالعات تکلیف
پژوهش بپردازد .امکان ایجاد تنظیمات دلخواه در
هریک از پارامترهای نرمافزار ،از امتیازهای ویژة این
برنامه است که موجب میشود کاربر در طراحی
آزمونهای تکلیف پیگردی و تنوع گزینهها درزمینة
سرعت ،تعداد نقاط ارزیابی ،سختی تکلیف ،زمان تکلیف
و غیره آزاد باشد .این امر باعث میشود که پژوهشگر
بتواند با انجام تنظیمات دلخواه دست به انجام
پژوهشهای زیادی با محوریت تکلیف پیگردی بزند.
این نرمافزار عالوهبر داشتن قابلیتهای متعدد از این
امتیاز برخوردار است که کار با آن برای کاربر آسان
است و دارای ظاهر گرافیکی جذابی نیز است.
با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد میشود که در
ارزیابی عملکرد شناختی و حرکتی ورزشکاران ،بهجای
مشاهدة عینی از روشهای معتبرتر مانند بهکارگیری
ابزار معرفیشده در این پژوهش استفاده شود .همچنین،
با توجه به اهمیت عملکرد ردیابی در رشتههای مختلف
ورزشی مانند تیراندازی ،به اهداف پروازی و رشتههای
مشابه پیشنهاد میشود که در تمرینات ورزشکاران این
رشتهها از نرمافزار ارزیابی عملکرد در تکالیف پیگردی
استفاده شود تا به تقویت برخی جنبههای شناختی-
حرکتی این افراد کمک شود.
در قلمروی اهداف پژوهش حاضر ،تنها ساخت و
سنجش روایی و پایایی نرمافزار قرار داشت؛ اما هنوز
نمیدانیم درصورت ارائة انواع مختلف بازخورد (ازجمله
بازخورد زیستی) چه تغییری در نتایج حاصل میشد؛
بنابراین ،انجام پژوهشی دراینزمینه میتواند اطالعات
جدیدی دراختیار ما قرار دهد .نرمافزار ساختهشده در
این پژوهش دارای قابلیت دستکاری در متغیرهای
زیادی مانند شیب مسیر حرکت ،سرعت ،پیچیدگی و
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غیره است .پیشنهاد میشود که در پژوهش جداگانهای
اثر دستکاری در این متغیرها روی عملکرد ردیابی
ارزیابی شود تا اهمیت هریک از این متغیرها برای ما
روشن شود.
با بررسیهای انجامشده و با توجه به کاستیهای
موجود در هریک از دستگاههای ساختهشده در گذشته،
در پژوهش حاضر اقدام به ساخت نرمافزاری کردیم که
متغیرهای متعدد اثرگذار بر عملکرد تکالیف پیگردی
را درنظر بگیرد .با توجه به روا و پایابودن این ابزار
میتوان با اطمینان نرمافزار سنجش عملکرد در تکالیف
پیگردی را برای انجام پژوهشهای حیطة یادگیری و
کنترل حرکتی توصیه کرد .ازجمله مهمترین زمینههای
مورداستفادة این ابزار عبارتاند از:
شیوههای ارزیابی نیازهای مربوط به توجه ،مشاهده و
ارزیابی ویژگیهای عمومی اجرا هنگام یادگیری،
روشهای سنجش یادگیری ،مشاهده و ارزیابی تغییرات
اجرا در مراحل مختلف یادگیری ،سنجش انتقال
میانتکلیفی ،سنجش انتقال درونتکلیفی ،ارزیابی نقش

بینایی در یادگیری مهارت ،ارزیابی حافظة تصویری و
امثال اینها (ولف ،شی و لیوتوایت.)2010 1،
درمجموع ،طراحی و ساخت نرمافزار اندازهگیری
عملکرد حرکت در تکالیف پیگردی ،براساس بررسی
دقیق دستگاه موجود انجام گرفت و ویژگیهایی در آن
گنجانده شدند که بتوانند ارزیابی عملکرد در تکالیف
پیگردی را بهطور دقیق و با محاسبة میزان خطا به
شکل ریشة میانگین مجذور خطا ممکن سازد؛ ازاینرو،
این نرمافزار از قابلیتهایی برخوردار است که پیش از
این در هیچیک از ابزارهای آزمایشگاهی یادگیری و
کنترل حرکتی مشاهده نمیشد .همچنین ،برای حصول
اطمینان از قابلیت استفاده از این نرمافزار در زمینههای
پژوهشی آینده ،به بررسی دقیق روایی و پایایی آن نیاز
بود که با بررسی روایی سازه و همزمان بهعالوة پایایی
به روش بازآزمایی ،از این مورد نیز اطمینان حاصل شد؛
بنابراین ،با ضریب اطمینان باالیی میتوان این نرمافزار
را برای استفاده در حیطة یادگیری و کنترل حرکتی
پیشنهاد داد.
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Abstract
In the present study the software of motor performance assessment in pursuit
tasks is presented with ability to calculate root mean square error as an
important measure of errors to evaluate motor performance. Based on this
research desired indices, the computer software was designed and developed
using MATLAB, C++, C programming languages. To determine construct
validity, the correlation coefficient between manual results and automatic
calculated results was assessed which was equal to 1 correlation. Furthermore,
subjects were asked to follow the circle, square and triangle paths of rotary
pursuit device which resulted in 0/83 correlation. This software having
multiple applications, benefits from the advantage to be easily used by
researchers and users with different levels and has a very accurate output.
Key Words: Motor Learning and Performance, Validity, Reliability, Pursuit
task, Software
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