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 چکیده
واکنش ساده و ثانیه بر زمان 2و  2/6، 6، 2/1، 22/1های مختلف  دورهبررسی اثر پیش، هدف اين پژوهش

، یر دانشجوی پسر راست دست دانشگاهفن 126از . استدر انجام دو تکلیف ساده و پیچیده ، انتخابیسه

 دو رد، دوانتخابی به شکل جايگزينی تصادفی زمان واکنشسازی برحسب آزمون همسان، نفر نمونه 21

 نرم افزار محقق، هاآوری دادهابزارجمع. جايگزين شدند، تکلیف ساده و پیچیده برای انجامنفری  21 گروه

-هتحلیل واريانس با اندازروش  از، هادادهبرای تحلیل . ه استساخته بود که روايی و پايايی آن تايید شد

ین ب، سادهساده تکلیف  زمان واکنش: دادايج نشاننت. شد استفاده، مستقل tهای تکراری و آزمون گیری

بین ، سادهانتخابی تکلیف  زمان واکنش. (P<0.005) تفاوت معناداری داشت، های مختلفدورهپیش

  ساده در تمامی پنج زمان واکنش. (P<0.001) داشت چشمگیریتفاوت ، نیزهای مختلف دورهپیش

   . (P<0.001) داشتقابل توجهی تفاوت ، دوره مشابه در تکلیف ساده در مقايسه با تکلیف پیچیدهپیش

های مشابه در تکلیف ساده در مقايسه با تکلیف پیچیده به دورهدرتمامی پیش، انتخابیسه زمان واکنش

، دورهپیشطول زمان ، درمجموع. (P<0.001) داشت معناداریتفاوت ، ثانیه 2/6 غیر از پیش دوره

 شزمان واکنبر ، تاثیر آنکه در تکلیف ساده داشت  ساده و انتخابی زمان واکنشبیشترين اثر را بر 

 . ساده بود زمان واکنشبیشتر از ، انتخابی

 

 . و پیچیده تکلیف ساده، انتخابیسه زمان واکنش، ساده زمان واکنش، دورهپیش کلیدی:گانواژ 
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 مقدمه

، حرکتحرکت و لحظ  مشاهده شروع واقعی  زمانی بین ارائ  يک محرک مشلص  برای غااز فاصله   

، جمه  متغیرهای محرک عوامل مصتهف از تاثیر. شلللودنامیده می (RT)   1واکنش بل  نلاز زملان   

محققان را ب  چنین ا لللتنتاجی رهنمون ، واکنش متغیرهلای الا لللت و متغیرهلای فردی بر زمان   

مقیاس ، واکنش زمان. (1)  ازی الزز برای تولید حرکت ا تخ  غمادهشا، واکنش کندک  زمانمی

کند تا حرکت را شروع چ  مقدار زمان صرف می، شص دهد گیری مهمی ا لت ک  نشلان می  اندازه

 بردنای برای ایواکنش را ااي  زمان، های حرکتیدر ادبیات مربوط ب  مهارت، معموال محققان. کند

شدن برای تولید عمهی ضروری دهد و يا داشتن اطالعاتی ک  او هنگاز غمادهانجاز میب  غنچ  ک  فرد 

دهد ک   ازماندهی وضعیت مید تحقیقی نشانواهشل . (2) برندکار میب ، دهدمورد ا لتااده قرار می 

، بودنموزونفضللايی و رمزگذاری، ئشللیهای مربوط ب  کنترلويژگی، های عمهکرد اندازويژگی، قامت

 .  (3) شوندغماده می، واکنش زمانهای مصتهف عمل انسان هستند ک  طی از ويژگی

ب   ،عملقبل از غااز ، حرکتیاين موضلوع ب  اين معنا ت ک  نظاز کنترل  . داردب  زمان نیاز ، حرکت

 ب  غنچ  را ک  بین تصمیم، حرکتیکنترلدرمتون مربوط ب  معموال ، محققان.  لازی نیاز دارد غماده

خاص د للتگاه ،  للازیغمادهجا در اين. می نامند" 2 للازیغماده"افتد شللروع عمل اتاام می عمل و

 .  (1،4) شودفعال می، عملحرکتی ا ت ک  فقط قبل از غااز 

بر مقدار زمان الزز برای غمادگی د لللتگاه کنترل ، نظرایچیدگی عمل مورد ،  لللازیاز ديدگاه غماده

ها يا اجزای غن اطالعات و تعداد بصش اردازشمعنای ب ، ایچیدگی. (1،4،5) گذار ا لللتحرکتی اثر

، های ایچیدهمهارتبنابراين ؛ های حافظ  دارداطالعات و د لللتگاه عمل ا لللت ک  نیاز ب  اردازش

 .  (1،6،7) دنطهبتوج  زيادی می مبتديانويژه برای ب اجزای زيادی دارند و 

محرک اصهی( ) باش تا عالمت اصهیفاصه  زمانی عالمت غمادهدر ،  ازیغمادهفرغيندبصشی مهمی از 

در اين  . (1) شودنامیده می " 3دوره ایش"، فاصه اين . شودانجاز می، ک  بايد ب  غن اا ت داده شود

در  .دوره مطالع  شلده ا ت طور منظم با الگوی ایشدرغزمايشلگاه ب   رفتارمند تغییرات زمان، ارتباط

صللورت بینايی يا شللنوايی  کننده بايد ب   للرعت ب  محرک هدف ک  ب افراد شللرکت، هااين غزمايش

ترين موقعیتی ک  دانشلللمندان ک  رايجبا توج  ب  اين. (8،9) دهندواکنش نشلللان ، شلللودمیارائ  

در اين ، ا تبینايی  اند مربوط ب  جسلتجوی  لازی عمل برای اجرا در ورزش ب  غن ارداخت  درغماده

ای در روانشللنا للی طورگسللتردهب ، دورهایشالگوی . (7)  محرک بینايی ا للتااده شللداز، اژوهش

                                                           
1. Reaction time 

2. Preparation 

3. Foreperiod 
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ها چگون  وقايع غينده را توصللیف اين موضللوع ک  انسللان های زيادی درو داده بکاربرده شللده ا للت

 .  (10-16) شوند را ارائ  کرده ا ت ازگار می، وقايعبینی اين کنند و با توانايی ایشبینی میایش

تواند خیهی کوتاه باشد دوره میایش. (1،4،5،17،18) گذار ا تواکنش تاثیربر زمان، دورهایشمدت 

تواند خیهی طوالنی می، نیز. شودکردن اا لت داده می زمان خیهی کمی برای غماده، فردب   غن درک  

 تر دربیش، اين حالت. را حاظ کند غمادگی فیزيکی خود تواند توج  وفرد نمی، حالتک  در اين  باشد

 .  شودمشاهده می، کنندگان مجبورند تا ارائ  محرک صبرکنندمسابقات دو  رعت ک  شرکت

 ريزیانتصاب اا ت و برنام ، دارای    مرحه  شنا ايی محرک، اطالعاتک  تئوری اردازش  جااز غن 

 للیسللتم عصبی شلاخ   لرعت اردازش اطالعات در   ، زمان واکنش، ديگراا لت ا لت و از طرف   

 ،دوره ب  مرحه  شللنا للايی محرک بنابراين ب  دلیل نزديکی زمانی ایش؛ گرددمرکزی محسللوب می

محرک  چون، ديگرعبارت ب . واکنش داشلت  باشد تواند نقش مهمی بر زماندوره میطول زمان ایش

بنابراين طول  شود؛میدوره ک  غااز مرحه  شنا ايی محرک ا ت ارائ  انتهای ایش در، اصهی() هدف

 .  (17) داشت  باشد ای نقش تعیین کننده، واکنشزمانتواند بر دوره میزمان ایش

کنندگان اين توانايی را دارند ک  زمان ظاهرشلللدن تا مدتی شلللرکت، دوره ثابت بمانداگر زمان ایش

تر  لللريع، هدفمحرک  ها ب  مجرد حضلللوربنابراين واکنش غن؛ بینی کننلد محرک هلدف را ایش 

تر بودن طول زمان های کوتاهتر ب  دلیل مشللص دورهها در ایشواکنش غن، ک طوریب . شللودمی

هزارز ثانی   100تا  0ها خیهی کوتاه و بین دورهاگر ایش، اما. (19،20) شللودتر می للريع، دورهایش

کوششی ب  کوشش ديگر ها متنوع و از دورهاگر ایش. (8) يابددوباره افزايش می، واکنشزمان، دنباش

هرچنللد . اللذير نیسلللتامکللان، محرکبینی زملان دقی  شلللروع  ایش، بینی نبلاشلللد قلابللل ایش 

های دورهبنابراين در ایش؛ دارند کردن اا للت خودشللانهنوز اطالعاتی برای غماده، کنندگانشللرکت

 .  (8،21-23) دهندمیتر واکنش نشان تر  ريعهای طوالنیدورهافراد در ایش، بینیایشقابل ایر

واکنش با تکهیف زمان در زمان داد توانايی تصمین گذر( نشللان2011) 1اژوهش تو للونادا و همکاران

بینی عالمت شلللروع را يادگرفتند ایششلللرکت کنندگان در طول تمرينی ک  ، ثانی  2و1دوره ایش

اجرا  2بینیتوان نتیج  ایشهای ثابت را میدورهواکنش کوتاه مصصوص ایش زمان. (81)  بهتر شلد 

داندک  چ  کننده میفرد قبل ازعالمت غگاه، واکنش  اده های زمانجا ک  در موقعیتاز غن. دانسلت 

بینی کند ایش، کنندهغگاهاگر بتواند زمان ارائ  محرک هدف را اس از عالمت  بدهدالا لللصی بلايد   

اجرای واقعی ، دين ترتیبب ؛بودخواهد  ایش ازمحرک هدف میسلللر، نظرامکلان غمادگی عمل مورد  

 .  (1) شودقبل از محرک هدف غااز می، عمل

                                                           
1. Tsunoda and et al 

2. Anticipation 
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، ثانی  1های نامنظم با میانگین دوره اده ایش واکنش تکالیف زمان شواهد زيادی وجود داردک  در 

     دکنمیثانی  ايجاد  4يا 3، 2بهند مدت های دورهایش ب  کوتاهتری را نسلللبت های واکنش زملان 

و تحت تاثیر عامل بزرگتری بوده بسلللیار کوچک ، اثرر لللد اين نظر میب ، حالبا اين. (26-17،24)

 انتظار 1چ  از نتايج کهمرچنان، اين حالت در. ک  مربوط ب  زمان انتظار فرد برای محرک ا تباشلد  

ترين دوره نیسلللت و با محتملترين ایشارتبلاط بلا کوتاه   در واکنشترين زملان  لللريع، رفلت می

احتمال وقوع برابر داشلللت  باشلللند ها دورهایشدرصلللورتی کل  تمامی  . ا لللتمرتبط ، دورهایش

 . (17) بسیار  ريع خواهد بود، واکنشزمان

، شودواکنش مطهوب منجر میدوره واقعی ک  ب  زمانخصلوص ایش  توجهی دراختالف نظرهای قابل

 حرکات ک  طوریب . مورد نیاز بستگی داردب  ماهیت اا ت ، موضلوع ر لد اين  نظر میب . وجود دارد

توان در ها را میدورهبارزترين اثر ایش. کردن نیلاز دارنلد  بل  زملان بیشلللتری برای غملاده   ، ایچیلده 

ک  بعد از ا لللت نکت  مهم اين . (5) های ثابت و متغییر مالحظ  کرددورهتحقیقات مربوط ب  ایش

وجود دارد تا هوشللیاری و غمادگی الزز را بد للت غورد و   ای برای فردزمان بهین ، کنندهغگاهعالمت 

بالفاصللله  اس از ، هدفاگر محرک . غن را حاظ کند، درطول زمانی ک  منتظر محرک هدف ا لللت

 زمان، شلللود زمان زيادی درانتظار بماند مجبور ک  فردصلللورتی کننده ارائ  شلللود يا درعالمت غگاه

زمان . اا للت( بین اين دو زمان ارائ  شللود) محرک هدفشللد ک   تر از زمانی خواهدطوالنی، واکنش

 .  (1) توان مشص  کرددوره میواکنش تحقیقات مربوط ب  ایش را از روی زمان 2انتظار بهین 

کهی و عمهی ک  مربوط  ب  يک قاعده، دورهایشطول زمان مطهوب  مورد حرکتی در کنترل منابع در

دوره اين ا ت ک  طول زمان منا ب ایش، کهی قاعدهب  تحقیقات گذشلت  ا لت اشلاره شلده و غن     

ب  ، انتصابیواکنش  مورد زمان ثانی  ا لللت و در 4تا  2ثانی  يا  4تا  1از ، واکنش  لللاده برای زمان

های اشاره شده برای ک  زمانبرر ی اين. (1،4) ای نشلده ا لت  دوره اشلاره طول زمان مطهوب ایش

نتايج  ،چنینهم. ای ا ت ک  کمتر ب  غن ارداخت  شده ا تمسئه ، قابل قبول ا ت دوره بهین ایش

واکنش  لللاده و اختالف  دوره ثابت بر زماندر مورد اثر طول زمان ایش، متالاوت و گاهی متناق  

ک  بیشللترين  هايیدورهمحق  را بر غن داشللت تا طول زمان ایش، توج  در اين زمین نظرهای قابل

ها در دو دورهانتصاب و ب  برر للی اثر طول زمان اين ایش را ندهی داشللتهای قبرا در اژوهش ربردکا

 اين اژوهش در، حقیقت در. ها بپردازدبا توج  ب  ماهیت متااوت اا للت غن، تکهیف  للاده و ایچیده

 زمان بردوره   دقی  اثرطول زمان ایشیشلللصتعیین و تب  دنبال ، های گذشلللت را للتای اژوهش 

 نددوره بهین  را تعیین کایش، با توج  ب  ماهیت اا ت ا ت تا از اين طري ، انتصابیواکنش  اده و 

                                                           
1. Kelmmer 
2. Optimal waiting time 
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برر ی ، دورهایشمعین  خاص برای هر طول زمان الکامب  صورت ، های گذشت کهی اژوهش قانون و

واکنش  انتظار را از روی زمان چنانچ  در باال اشاره شد زمان بهین . شودشلده و نتیج  غن مشلص    

 هشاژواين ، کاربردیب  لحاظ ، ا اسبر همین . توان مشص  کردمی، دورهمربوط ب  ایشتحقیقات 

  و ب زمان واکنشب  کاهش ، ایچیدهتکهیف  لللاده و  دوره بهین  درکردن ایشتواند با مشللص  می

توانند با غگاهی از طول ورزشللکاران می، طرف ديگر از. دنبال غن کاهش زمان اجرا ورزشللکار بینجامد

ها را هدوراين ایش، دهندزمان اجرا را افزايش می، غنتبع و ب  زمان واکنشهايی ک  دورهزملان ایش 

 بر او برتری، و اجرا حريف بکار برند و عمهکرد او را با تاخیر روبرو کرده زملان واکنش برای تلاخیر در  

ان غمادگی بیشلتر ورزشکار  برای، در ايجاد شلرايط مطهوب تمرين ، برای مربیان، اين نکات. ایدا کنند

 برر للی اثر، هدف اين اژوهش، فومباتوج  ب  مطالب . بسللیار ارزشللمند و کاربردی ا للت، در رقابت

 ثانی  بر زمان 2ثانی  و  5/1، ثانی  1، ثانی  5/0، ثانی  25/0دوره شللامل های متااوت ایشطول زمان

 . تکهیف  اده و ایچیده ا تانتصابی در حین انجاز دو واکنش    واکنش  اده و زمان
 

 پژوهشروش 
نار  40، داشتند عمومیتربیت بدنی  درسک   یدانشلجوی اسلر را لت د ت دانشگاه    351از بین 

از اهداف تحقی  غگاهی ، کدازهیچو  بودند 6/20 ± 6/1ها دارای دامن   للنینمون . انتصاب شللدند

، مستقلگروه برای اعمال متغییر  دو در هاکردن غزمودنی ازی و همگنمنظور همسلان ب . نداشلتند 

زمان های از غزمون، اين اژوهش در. همسلللان شلللوند، واکنش ها بر ا لللاس زمانالزز بود غزمودنی

 زمان واکنشغزمون . انتصابی ا تااده شد  ل   زمان واکنشانتصابی و دو زمان واکنش،  لاده  واکنش

 .  دش گرفت  ب  کارعنوان غزمون مقدماتی ب ، هاکردن غزمودنی ازی و همگنبرای همسان، انتصابی دو

 از طري  نرز افزار طراحی شللده، جامع  تمامی افرادک   صللورت انجاز گرفت اين ب  هاانتصاب نمون  

 .غنان ثبت شد رکورد( ) کردند و نمرات شرکت انتصابیدو زمان واکنشدرغزمون   ازیبرای همسلان 

ها برا اس بندی غنبین  اير نمرات و طبق  غزمودنیکردن وضعیت رکورد هر و مشص  برای منظم

+ قرار 3تا  -2دامن    در وتبديل ، Zب  نمرات ، طبیعیبرا لللاس منحنی ، اين نمرات، معیاری معین

هر يک دامن   ها درب  فراوانی غزمودنی با توج . قرار نگرفت( -2تا  – 3رکوردی در دامن ). نلد گرفت

ا اس  گروه مشلص  و بر  نسلبت متنا لب غن برای هر  ، انتصابیواکنش دو در زمان Z نمرهانحراف 

. شدند جايگزين ناری 20 گروه دودر ، ب  روش جايگزينی تصادفی هاغزمودنی، جدول اعداد تصلادفی 

انجگان  با طول زمانی  هایدورهایش، انتصابیدوواکنش  گروه بر ا اس زمان  ازی دواس از همسان

، اول گروه. ارائ  شلللدثابت در هر بهوک بصلللورت ، ثانی  برای دوگروه 2و ، 5/1، 1، 5/0، ثانی  25/0

  . ندتکهیف ایچیده را اجرا کرد، گروه دوز تکهیف  اده و
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محق  با کمک متصصللصللین ، برای اجرای اين اژوهش منا للب افزارنرز عدز د للتر للی ب دلیل ب  

                 نويسلللیو بلا زبلان برنلام     windowsدرمحیط  یافزاراقلداز بل  طراحی و  لللاخلت نرز   ، افزارنرز

C sharp net خطای، شلللکهی طراحی شلللد تا قبل از انجاز غزمونب ، افزار اين اژوهشنرز. نمود 

ن اي، غزمودنیشنا ايی و در زمان ثبت نمره  شلد افزار بر غن نصلب می تاخیر(  لیسلتمی را ک  نرز  )

تو لللط ، افزارروايی نرز. گرددها ثبت تلاخیر( از نمره غنان کسلللر و زمان واقعی عمهکرد غن ) خطلا 

توج  ب  عدز د للتر للی  با. قرارگرفت مورد تايید رفتارحرکتیدر حوزه  متصصللصللین و افراد خبره

وايی برر ی ر امکان، گیری شده مورد تايید باشدهافزار مشابهی ک  دارای روايی اندازب  نرز گراژوهش

قبل از انجاز ، بازغزمون -وناز طري  روش غزم، ابزاراايايی . نداشلللت وجود گراژوهشزمان برای هم

از طري  ضريب ، مشاب دانشلجوی اسلر را لت د لت با شلرايط  لنی        60بر روی ، اصلهی  اژوهش

 .  بد ت غمد 0/ 713 1 همبستگی ایر ون

 های گروه اول: تکهیف  ادهغزمون

مماس بر ، غزمودنیانگشت اشاره د ت را ت ، غزمونواکنش  لاده: قبل از شلروع    زمان، اولغزمون 

ابتدا  لل   للتاره  ، محق با شللروع غزمون تو للط  . گرفتصللاح  کهید اعداد قرار می 1روی کهید 

ای مشکی رنگ و توخالی دايره،  پس. نددادهشلدار می  کاملب  غزمودنی برای غمادگی ، زنچشلمک 

ماند صاح  نمايش رايان  باقی می بر، هر بهوک ثابت بود ک  در دورهمان ایشبر حسلب طول مدت ز 

، 1غزمودنی بايد ب  مح  مشاهده عدد . دوبر صاح  نمايش ظاهر ش، بود 1تا محرک اصلهی ک  عدد  

صاح   4کهید ، اشارهبا همان انگشت ، و بالفاصه  بعد از غن اددمی رارا فش 1کهید ، با حداکثر  رعت

. شود ثبت، هرکهیدبا دقت هزارز ثانی  برای ، مان اوفشرد تا زکهید اعداد را ب  عنوان تکهیف  اده می

بهوک  گون  بود:نياها ترتیب ارائ  بهوک. کوشللش بود 15دارای ، و هر بهوک بهوک 5ها شللامل غزمون

، ثانی  5/0دوره  لللوز با ایش بهوک، ثانی  5/1 دورهبهوک دوز با ایش، ثانی  25/0 دورها ایشبل  اول

، بهوکهر  کوششی در فاصه  بین. ثانی  2 دورهثانی  و بهوک انجم با ایش1 دورهبهوک چهارز با ایش

باش در ابتدای شلللروع و تا ارائ  محرک غماده تکهیف، کل  اس از زدن غخرين کهیلد   ثلانیل  بود   5/1

وجود داشت و شروع هر بهوک مثل بهوک  ثانی  ا تراحت 30، بین هر بهوک. ادام  داشلت ، دورهایش

 .  شددهنده غااز میزن هشداربا ارائ      تاره چشمک، اول

میانی و حهق  د ت ،  ل  انگشت اشاره ، غزمونانتصابی: قبل از شلروع  واکنش  ل   زمان، دوزغزمون 

با . گرفتصلللاح  کهید اعداد قرار می 3 و 2، 1ب  ترتیب مماس بر روی کهیدهای ، غزمودنیرا لللت 

ب  غزمودنی برای غمادگی کامل هشللدار ، زنابتدا  لل   للتاره چشللمک، محق شللروع غزمون تو للط 

                                                           
1. Pearson correlation coefficient 
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بهوک  هر دوره ک  درای مشکی رنگ و توخالی بر حسب طول مدت زمان ایشدايره،  پس. ددندامی

بر ، بود 3يا 2، 1د ايکی از اعدماند تا محرک اصلللهی ک    باقی میصلللاح  نمايش رايان بر، ثابت بود

کهید مربوط ب  غن را با انگشت ، عدد بايد ب  مح  مشاهده هر، غزمودنی. دوصلاح  نمايش ظاهر شل  

 4هید ک، با انگشت اشارهو بالفاصه   اددمی راکهید غن بود با حداکثر  لرعت فشل   مربوط ک  مماس بر

، دکهی ثانی  برای هرفشللرد تا زمان او با دقت هزارز صللاح  کهید اعداد را ب  عنوان تکهیف  للاده می

، فاصه  بین کوششی هر بهوک. کوشش بود 15دارای ، بهوک و هر بهوک 5ها شامل غزمون. شلود ثبت 

 . بود کامال مشاب  غزمون اول، و نحوه شروع هر بهوک هاترتیب ارائ  بهوک

 های گروه دوز: تکهیف ایچیدهغزمون

مماس بر ، غزمودنیانگشلت اشاره د ت را ت  ، غزمونواکنش  لاده: قبل از شلروع   زمان، اولغزمون 

ابتدا  لل   للتاره ، گراژوهشبا شللروع غزمون تو للط . گرفتصللاح  کهید اعداد قرار می 1روی کهید 

ای مشکی رنگ و توخالی دايره،  پس. نددادمیب  غزمودنی برای غمادگی کامل هشلدار  ، زنچشلمک 

د تا مانبر صاح  نمايش رايان  باقی می، وددوره ک  در هربهوک ثابت ببر حسب طول مدت زمان ایش

، 1و غزمودنی بايد ب  مح  مشاهده عدد  شودصلاح  نمايش ظاهر   بر، بود 1ک  عدد  محرک اصلهی 

با همان انگشللت اشللاره ب  ترتیب ، و بالفاصلله  بعد از غن اددمی رارا فشلل 1کهید ، با حداکثر  للرعت

با دقت ، فشللرد و زمان برای هرکهیدتکهیف ایچیده میعنوان را ب  9و  7 - 5 - 6 - 8 - 4کهیدهای 

، هاتعداد بهوک، فاصه  بین کوششی هر بهوک، ها در هر بهوکتعداد کوشش. شلد هزارز ثانی  ثبت می

 .  گروه اول بودهای کامال مشاب  غزمون، يکو نحوه شروع هر هاغنترتیب ارائ  

میانی و حهق  د ت ،    انگشت اشاره، غزمونانتصابی: قبل از شلروع  واکنش  ل   زمان، دوزغزمون  

با . گرفتصلللاح  کهید اعداد قرار می 1،  2، 3مماس بر روی کهیدهای ، ب  ترتیب، غزمودنیرا لللت 

ب  غزمودنی برای غمادگی کامل هشدار ، زنابتدا     تاره چشمک، گراژوهششلروع غزمون تو لط   

بهوک  هر دوره ک  دری رنگ و توخالی برحسلب طول مدت زمان ایش ای مشللکدايره،  لپس . دادمی

 بر، بود  3يا 2يا  1د اماند تا محرک اصللهی ک  يکی از اعدبر صللاح  نمايش رايان  باقی می، ثابت بود

کهید مربوط ب  ، نمايشمح  مشلاهده هرعدد برصاح   ب  بايد، غزمودنی. صلاح  نمايش ظاهر شلود  

 فشرد و بالفاصه  بعد ازبا حداکثر  لرعت می ، کهید غن بود مربوط ک  مماس برغن عدد را با انگشلت  

فشرد عنوان تکهیف ایچیده میرا ب  9و  7 - 5 - 6 - 8 - 4ب  ترتیب کهیدهای ، اشارهبا انگشت ، غن

فاصللله  ، بهوک هر ها درتعداد کوشلللش. شلللدبا دقت هزارز ثانی  ثبت می، کهید و زملان برای هر 

کامال مشللاب  ، نحوه شللروعشللان و  شللدنترتیب ارائ   ها وتعداد بهوک، در هر بهوککوشللشللی  بین

 . های گروه اول بودغزمون
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 ابتدا در، ایچیدهدارای تکهیف  لللاده و هم گروه دارای تکهیف  گروه همبا توج  ب  اين موضلللوع ک  

قدز ت تاثیر، کردند واکنش    انتصابی شرکت زمان در، هات  يک واکنش  اده و اس از زمان غزمون

منظور جهوگیری از ب . يکسللان ا للت، مشللاب  و اثرات احتمالی غن، گروهها برای هر دو تاخر غزمون و

د و ننکهیدی را نز، محرکشلللدک  قبل از ارائ  در ابتلدا ب  غنان تذکر داده می ، هلا غزمودنیبینی ایش

با صللدای زنگ ب  ، د للتگاه، کردکهید میاقداز ب  زدن ، قبل از ارائ  محرک، ک  غزمودنیصللورتیدر

، و اين کوشش شدداد و نمره او ثبت نمیهشلدار می ، کهیدغزمودنی در مورد فشلردن زودتر از موقع  

 .  شدب  عنوان خطا محسوب می

ی انتصاب اده و    زمان واکنشها بر دورهطول زمان ایشاثر برر ی، تحقی ک  هدف توج  ب  اين با

، ودنبمورد نظر ، تعامهیاثر  و بوده ا ت و مستقل از هم صلورت جدا  لاده و ایچیده ب  در دو تکهیف 

تکهیف  اده و ایچیده  بهوک در هر های متااوت درهای ثابت با طول زماندورهبرای مقايس  اثرایش

 هایهای تکراری و غزمونگیریتحهیل واريانس با اندازه روش از، انتصابی  واکنش  لاده و   بر زمان

مان زاز نظر طول زمان بر  مشاب  یهادورهایشمنظور مقايس  اثر ب . بونارونی( ا لتااده شد ) تعقیبی

 در. مستقل ا تااده شد tغزمون  از، ایچیدهتکالیف  اده و  از يک هر در انتصابی لاده و     واکنش

 تکهیف دو در،  ادهواکنش  میانگین زمان، دورهایشهای مصتهف برای هر يک از طول زمان، حقیقت

، دورهایشهای مصتهف يک از طول زمان برای هر، چنینهم.  للاده و ایچیده مقايسلل  شللده ا للت 

عايت منظور رب . واکنش  ل  انتصابی در دو تکهیف  لاده و ایچیده مقايس  شده ا ت   میانگین زمان

  اده و واکنش زمان (شلده رکورد ثبت )  بودن توزيع نمرات طبیعیبرای اطمینان از ، هاایش فرض

برای انجلاز تحهیل واريانس با   و ا لللمیرنوف -از غزمون کهموگروف، هلا دورهایش در انتصلابی  للل 

و در صللورت رد  انجاززمون مصهی از طري  غ، يا تقارن مرکب کرويت فرض، تکراریهای گیریاندازه

 .  گیسر ا تااده شد -از روش گرينهوس، فرض کرويت

 

 نتایج
 هاانتخابی آزمودنیواکنش دو و زمان های توصیفی سنشاخص. 6دولج

 

 تعداد شاخص آماری
 سن انحراف استاندارد میانگین و

 )سال(

  زمان واکنشانحراف استاندارد 

 انتخابی )هزارم ثانیه(دو

 64 ± 2/355 1/20±9/1 20 اول

 8/55 ± 6/356 3/1 ± 4/20 20 دوز

 9/59 ± 9/355 6/1 ± 2/20 40 کل
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 (هزارم ثانیه) و پیچیده تکلیف سادهانتخابی و سه واکنش ساده استاندارد زمانانحراف و میانگین. 2جدول
 
 

 دورهپیش

واکنش  زمان

ساده تکلیف 

 ساده

واکنش  زمان

ساده تکلیف 

 پیچیده

واکنش سه  زمان

انتخابی تکلیف 

 ساده

واکنش سه  زمان

انتخابی تکلیف 

 پیچیده

 1/490  ±  3/88 7/390 ±  9/35 4/369 ± 9/113 2/212  ±  53 ثانی  25/0

 2/511  ±  6/82 424  ±  9/39 7/373 ±  5/96 231/ 8 ± 4/38 ثانی  5/0

 3/495 ±   91 1/414  ±    9/32 3/333 ± 1/111 3/228  ±  37/ 7 ثانی  1

 5/627  ±  1/505 418   ±  3/37 6/359 ± 8/112 251  ±  56/ 4 ثانی  5/1

 517  ±   78 4/434  ±  2/38 5/341 ± 4/111 7/233 ± 35/ 5 ثانی   2

 
انتخابی در تکلیف سه ساده و زمان واکنش مکررهای گیریهنتايج آزمون تحلیل واريانس با انداز. 1جدول

 و پیچیده ساده
 

 

انتصابی در دو تکهیف  للاده و واکنش  للاده و  لل  دوره بر زمانایش اثر طول زمان، اژوهشدر اين 

وره و داثر تعامهی نوع تکهیف و طول ایش، وج هیچجداگان  مورد نظر بوده ا للت و ب  بطور، ایچیده

 . مورد نظر نبوده ا ت، زمان واکنشنوع 

،  گانانج یهادورهایش بین  ادهانتصابی تکهیف  لاده و     زمان واکنش، 3با توج  ب  نتايج جدول

از غزمون تعقیبی بونارونی ، هادورهایشهای بین کردن تااوتبرای مشلللص . داردتااوت معناداری 

 5/1ثانی  با  25/0دوره بین ایش،  ادهدر تکهیف واکنش  لاده  زمان، دادنتايج نشلان . ا لتااده شلد  

تااوت ، انتصابی للل واکنش  زمان درمورد، چنینهم. (P<0.003) ردتالاوت معنلاداری دا  ، ثلانیل   

 F معناداری
 میانگین

 مربعات

 درجات

 آزادی

مجموع 

 مربعات
 آزمون

 واکنش  اده تکهیف  ادهزمان 2/15338 4 5/3834 05/4 005/0

 واکنش  اده تکهیف ایچیدهزمان 4/24585 7/2 7/8815 41/1 251/0

 واکنش    انتصابی تکهیف  ادهزمان 7/20998 4 6/5249 79/10 001/0

 واکنش    انتصابی تکهیف ایچیدهزمان 2/256233 04/1 2/246335 2/1 289/0
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 ثللانیلل  2و  (P<0.003)، 5/1، 1، 5/0هللای دورهثللانیلل  بللا ایش 25/0دوره بین ایش معنللاداری

(0.001>P )تکهیف ایچیده دوره درطول زمان انج ایش دادنشان  3نتايج جدول، نیز. مشص  شد ،

 .  P)> (0.05تااوت معناداری نداشت، انتصابی اده و    زمان واکنشنسبت ب  
 

 
 

 انتخابی در تکلیف ساده و پیچیدهساده و سه زمان واکنشنمودار . 6شکل

 

 1، ثانی  5/0، ثانی  25/0 های با طول زمانی مشاب دورهایش هر يک از طول زمان برای مقايس  تاثیر

 مقايسلل  تاثیربرای واکنش  للاده و  بر زمان، تکهیف  للاده و ایچیده دو درثانی   2و  ثانی  5/1، ثانی 

ثانی  و  5/1، ثانی  1، ثانی  5/0، ثانی  25/0های با طول زمانی مشللاب  دورههر يک از طول زمان ایش

 .مستقل ا تااده شد  tاز غزمون، انتصابیواکنش    زمانبر ، ایچیده تکهیف  اده و دو ثانی  در 2
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 واکنش ساده بینايی تکلیف ساده و مستقل زمان tهای توصیفی و استنباطی آزمون شاخص. 2جدول

 ثانیه(هزارم)  های مشابهدورهپیچیده در پیش
 

 tنتايج آزمون  پیچیده ساده نوع تکلیف

 معناداری آزادیه درج tمقدار  استانداردانحراف میانگین استانداردانحراف میانگین پیش دوره

25/0 2/212 53 4/369 9/113 5/5- 8/26 000/0 

5/0 8/231 4/38 7/373 5/96 1/6- 8/24 000/0 

1 3/228 7/37 3/333 1/111 4- 3/23 001/0 

5/1 251 4/56 6/359 8/112 8/3- 9/27 001/0 

2 7/233 5/35 5/341 4/111 1/4- 8/22 000/0 
 

 

 

دوره با طول زمان واکنش  للاده بینايی در تمامی انج ایش زمان، مسللتقل نشللان داد tنتايج غزمون 

 .  (P<0.001) تااوت معناداری داشت، در مقايس  با تکهیف ایچیده،  ادهمشاب  در تکهیف 

 
 ساده در تکلیف ساده و پیچیده زمان واکنشنمودار . 2شکل
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پیچیده  تکلیف ساده وانتخابی سهواکنش  مستقل زمان tهای توصیفی و استنباطی آزمون شاخص. 2جدول

 ثانیه(هزارم)  های مشابهدورهپیش در
 

 tنتايج آزمون  پیچیده ساده نوع تکلیف

 معناداری درجات آزادی tمقدار  استانداردانحراف میانگین استانداردانحراف میانگین پیش دوره

25/0 7/390 9/35 1/490 3/88 6/4- 1/25 000/0 

5/0 424 9/39 2/511 6/82 2/4- 4/27 000/0 

1 1/414 9/32 3/495 91 7/3- 9/23 001/0 

5/1 418 3/37 5/627 1/505 8/1- 2/19 080/0 

2 4/434 2/38 517 78 2/4- 38 000/0 

 

 

های با طول زمان دورهتمامی ایش انتصابی درواکنش  لل  زمان، داد مسللتقل نشللان  tنتايج غزمون 

اری تااوت معناد، ایچیدهمقايس  با تکهیف  در،  ادهتکهیف  ثانی  در 5/1 ب  ایر از ایش دوره مشلاب  

 .  (P<0.001) داشت

 
 پیچیده انتخابی تکلیف ساده وسه زمان واکنشنمودار . 1شکل
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 گیریبحث و نتیجه
دوره با کمترين و ایش، ثانی  25/0دوره با طول زمانی ایش، مشلص  ا ت  2چنانچ  از نتايج جدول

مورد تکهیف  در. تکهیف  للاده داشللت  را در للاده واکنش  بیشللترين زمان، ثانی  5/1طول زمانی 

 کمترين و بیشللترين زمان دارای، ثانی  5/1ثانی  و  1 زمانی های با طولدورهترتیب ایشب ، ایچیده

ها تااوت دورهبین ایش،  ادهواکنش  لاده در تکهیف   زمان، 3برا لاس جدول . ندواکنش  لاده بود 

 25/0 دورهواکنش  للاده ایش زمان، داد نشللانک  نتايج غزمون تکمیهی بونارونی  معناداری داشللت

 بر: باشلللدمی ب  داليل زير احتماال، اين تااوت. داردتااوت معناداری ، ثانی  5/1وره دبا ایشثلانیل    

د طول نکن  بیان میک )(2BET بندی رفتارنظري  زمانو  (SET ) 1انتظلار کمی  نظريل  ا لللاس 

گرفت  در  کمتری ا ت با اين توضیح ک  هرچقدر زمان قرارواريانس( )  دارای خطا، ترکوتاههای زمان

، زمانیب  تبع کوتاهی کل دوره ، برغورد زمان نیز کوتلاهتر باشلللد احتمال خطای او در ، اختیلار فرد 

از ديدگاه ، توان ب  غن اشلللاره کردعهت ديگری ک  می. (27،28) قابل توجی  ا لللتيابد میکاهش 

مرحه  شنا ايی محرک و انتصاب اا ت در  چون دو، با اين توضیح ک  ا ت تئوری اردازش اطالعات

 رفصنیازمند ، اا تريزی تنها مرحه  برنام ، و معهوز ا ت مشص  کامال از قبل،  ادهواکنش  زمان

ت راحتی قابهی ب،  اده بودن تکهیف ک  فقط دارای يک جزء حرکتی بود، زمان ا لت و از طرف ديگر 

 وبود کافی غزمودنی  حلداقل زمان برای اجرای ، اين شلللرايط در  دادکل افزايش میاجرای تکهیف را 

اس از ارائ  عالمت  بینی زمان ارائ  محرک هدفاجرا د للت ب  ایشقبل از ، غزمودنیک  احتمال اين

  مشص هایبرای غزمودن، دورهطول زمان ایش، ديگرعبارت ب . يابدمیافزايش ، زده باشد غگاه کننده

عهت ديگر . واکنش  للاده را داشللت  کوتاهترين زمان، ثانی  25/0 دورهایش، بنابراين ا للت؛شللده 

ب  همین دلیل شايد در اولین بهوک . ها بوداولین بهوک اجرای غزمودنی، ثانی  25/0دوره ایش، ک اين

ب   و در باالترين  للطح بوده ا للت، غزمونها در ابتدای شللروع تمرکز و دقت غزمودنی، زمونغاجرای 

تیب تر، برد اين مورد بکار توان درا للتدالل ديگری ک  می. اندبهترين عمهکرد را داشللت ، دلیلاين 

، ای بودثانی  25/0های دورهایشبعد از اولین بهوک ک  دارای ، با اين توضللیح ک . ها للت ارائ  بهوک

، در اين وضللعیتو  ارائ  شللدای ثانی  5/1دوره های بهوک دوز با ایش، ا للتراحتثانی   30اس از 

عمهکرد ، ایثانی  25/0دوره ها هنوز بر ا لللاس اردازش اطالعات و زمانبندی ایشاحتملاال غزمودنی 

اردازش اطالعات و  درو  ردرگمی غنان  نظمیتواند باعث بیاين موضلوع می . اندکردهخود را تنظیم 

ه دور اده در اين ایش زمان واکنشترين منجر ب  بیش، بندی الزز برای اجرا شلده و در نهايت  زمان

                                                           
1. scalar expectancy theory 

2. Behavioral theory of  timing 
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 اده در  زمان واکنشبر ، دورهایشمشص  شد ک  طول زمان ، 3نتايج جدول با توج  ب . شده باشد

 .  تکهیف ایچیده تاثیری نداشت

، ثانی  25/0دوره انتصابی تکهیف  اده در ایشواکنش  ل   زمان، مشلص  ا لت   2چنانچ  از جدول

واکنش  مورد زمان ار ا للت و دردی بیشللترين مقادار، ثانی  2دوره در ایشکمترين مقدار و  دارای

ثانی  دارای کمترين و بیشللترين  5/1و  ثانی  25/0دوره ایشب  ترتیب ، انتصابی تکهیف ایچیده لل 

بین ،  لللادهانتصابی در تکهیف واکنش  للل  زمان، 3با توج  ب  جدول. اندانتصابیواکنش  للل  زمان

نتصابی ا   زمان واکنشنتايج غزمون تکمیهی بونارونی نشان داد . تااوت معناداری داشتها دورهایش

، مورد اين نتیج  برای بحث در. داردتااوت معناداری ، هادورهایشثلانی  با  لللاير   25/0دوره ایش

ها دورهبا  اير ایش ثانی  25/0دوره ایشبین ، تکهیف  لاده  تااوت معنادار همانند نتیج  قبهی چون

 اما چیزی ک  اين نتیج  را نسبت ب  نتیج  زمان های قبهی ا لتااده کرد توان از ا لتدالل می، ا لت 

و ن  ا هدورهایشدوره با  اير تااوت معنادار اين ایش، کنداده در تکهیف  لاده متمايز می  ل واکنش 

دوره بیش از ان ایشافزايش طول زم، دهداين نتیج  نشلللان می. ا لللت ثانی  5/1دوره فقط با ایش

 حسا یت بیشتر ب  طول زمان عهت. دشومی منتهی انتصابیواکنش    ب  افزايش زمان، ثانی  25/0

ا للاس  بر را تکهیف  للاده در للاده  زمان واکنشانتصابی نسللبت ب  واکنش  لل  زمان دوره درایش

ل  محرک تعداد) بودن دو مرحه  شللنا للايی محرک توان ب  نامشللص می، تئوری اردازش اطالعات

 مربوط دانست، انتصابیواکنش    گان  اردازش اطالعات زمانو انتصاب اا لت از مراحل     اا لت( 

 ب  همین. ا للتاز قبل مشللص  ، ريزی اا للت غن با توج  ب   للادگی تکهیفمرحه  برنام ، ک  تنها

 وردم ک  در ا تداللیتوج  ب   با. شلده ا ت ها بیشلتر غشلکار  دورهحسلا لیت زمانی ب  ایش  ، دلیل

 قبل از اجرا د ت، ممکن ا ت غزمودنی، نیزا در اينج، بیان شد اده  زمان واکنشبینی ال ایشماحت

 درتار بندی رفنظري  انتظار کمی و نظري  زمانبا توج  ب  دو ، بینی زده باشللدک  اين احتمالب  ایش

کمترين خطا و بهترين  دارای، بود دورهکوتاهترين ایش ثلانیل  کل     25/0بلا طول زملانی   دورهایش

بینی زمان دارای خطای بیشتری در ایش، ثانی 25/0از  ترهای طوالنیهدوردر ایش، ولیا ت  رکورد

ابی انتصواکنش    ک  زمانبا توج  ب  اين، اين ا تدالل. بودبینی( ایش خطا در ) ارائ  محرک هدف

صابی انتواکنش    بیشترين زمان، بوددوره رين ایشتثانی  ک  طوالنی 2دوره ایش تکهیف  لاده در 

گیری کرد ک  در طور نتیج اينتوان میاز اين بحث . (2جدول) ر للدنظر میقابل قبول ب ، را داشللت

مراتب بیشللتر از ب  ، دورهایشانتصابی ب  طول زمان واکنش  لل  حسللا للیت زمان ،  للادهتکهیف 

 . واکنش  اده ا تزمان

های دورهانتصابی ایشواکنش    زمان، 5جدولواکنش  لاده و بر ا لاس    زمان، 4بر ا لاس جدول 

 ،اين موضوع. شتتااوت معناداری دا، ایچیده يک از تکالیف  اده و در هر، زمانمشلاب  از نظر طول  
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با توج  ب  اجزای بیشتر تکهیف ایچیده در مقايس  با تکهیف  اده ک  شامل انج جزء حرکتی بیشتر 

و ازی  للزمان بیشللتری برای مراحل غماده ب ، تبع اين اجزاء بیشللترو ب  تکهیف  للاده بودنسللبت ب  

از طرف . ر دقابل قبول ب  نظر می، بود نیازمند مقايس  با تکهیف  اده در ريزی اا لت برنام  لپس  

، هیفتکبا توج  ب   للادگی و ایچیدگی  انتصاب شللده یهادورهدهد ایشاين نتیج  نشللان می، ديگر

وده ببرای تاکیک زمان الزز برای اجرای تکالیف با ایچیدگی متااوت   لللبادارای دامنل  زملانی من  

منا لللب و احتماال برای اجرای ،  لللادهها برای اجرا تکهیف دورهدامن  زمانی ایش، ک طوری ا لللت

 .(26) ا تبوده  کوتاه، ایچیدهتکهیف 

داشلللت ک  با توج  ب  نوع تکهیف و طول مدت گیری را توان اين نتیج از اين بحلث می ، در مجموع

 دوره قرارتحت تاثیر طول ایش، واکنش  للاده در تکهیف  للاده زمان، های بکار رفت دورهزمان ایش

حتمال دهد ب  ااين موضوع نشان می. تحت تاثیر قرار نگرفت، ک  در تکهیف ایچیدهصلورتی گرفت در

 عامهی اصهی برای، برای تکهیف ایچیده در اين اژوهش برده شدههای بکاردورهطول زمان ایش، زياد

ثانی  يا  25/0های کمتر از هايی با زماندورهایش، بنابراين ؛واکنش  للاده نبوده ا للت  تاثیر بر زمان

ا نتايج ب، اين نتايج. الزز ا ت، واکنش  لاده در تکهیف ایچیده  برای تاثیر بر زمان، ثانی  2بیشلتر از  

 .  (62،52) خوانی دارد( هم1974) 2و ناتانن (2008) 1همکاراناژوهش ا ین برن و 

در ، تکهیف  اده انتصابی درواکنش    واکنش  اده و زمان زمان، مشلص  ا ت  1چنانچ  از شلکل 

  با توج  ب، اين موضوع. کمتری ا لت  دارای زمان، هادورهمقايسل  با تکهیف ایچیده در تمامی ایش 

ا ت  مورد انتظار، انتصابیواکنش  اده و    تاثیر غن بر هر دو زماناجزای بیشلتر تکهیف ایچیده و  

اثر  ، لازی د تگاه کنترل حرکتی بر مقدار زمان الزز برای غماده، دهد ایچیدگی تکهیفو نشلان می 

واکنش  للاده  زمان، از طرف ديگر. (4،17،29) خوانی داردها همگذارد و با نتايج  للاير اژوهشمی

را اس ب. انتصابی تکهیف  اده ا تواکنش  ل   کمتر از زمان، هاهدورتمامی ایش تکهیف ایچیده در

دو مرحه  شنا ايی محرک و انتصاب ، واکنش  اده تکهیف ایچیده درزمان، تئوری اردازش اطالعات

صابی انتواکنش    در زمان، اما باشدريزی اا ت میاز قبل مشص  ا ت و فقط نیاز ب  برنام ، اا ت

 ريزینامشص  و فقط مرحه  برنام ، اا لت  محرک و انتصاب دو مرحه  شلنا لايی  ،  لاده  تکهیف در

طور ا تنتاج کرد ک  دو مرحه  شنا ايی توان اينبا اين توضیح می. از قبل مشص  ا ت، اا لت غن 

ا ت ريزی اب  نسبت مرحه  برنام ، انتصابی تکهیف  ادهواکنش    زمان محرک و انتصاب اا لت در 

، اداحتمال زي زمان بیشتری را ب  خود اختصاص داده ا ت ک  ب ، واکنش  اده تکهیف ایچیده زمان

                                                           
1. Steinborn &et al 

2. Naatanen 
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مربوط ب  مرحه  انتصاب ، بیشلترين زمان صرف شده بین دو مرحه  شنا ايی محرک و انتصاب اا ت 

،  اده واکنش تاثیر ایچیدگی تکهیف بر زمان، ب  احتمال زياد دهدنشان می اين نتیج . اا لت ا ت  

چون بر ا اس ، ترب  بیان دقی . ( نیست1هايمن لللقانون هیک ) اا ت للل ب  اندازه تاثیر تعداد محرک

اا ت از يک محرک و ل  زمانی ک  تعداد محرک، اا تل  افزايش تعداد محرک، هايمن لل قانون هیک 

 زمان، يابد ب   لل  محرک و  لل  اا للت افزايش می، يک اا للت ب  دو محرک و دو اا للت و  للپس

  اين موضوع ب، اين نکت  مهم. اذيرفتنی ا ت ، اين نتیج ، بنابراين ؛بیشترين افزايش را دارد، کنشوا

ماهیت )  واکنش را تحت تاثیر ایچیدگی تکهیف زمان، های قبهیهرچند اژوهش، اشلللاره دارد کل  

محرک و دو مرحه  شللنا للايی ، امااند دانسللت  ا للت ريزی اا للت اثرگذاراا للت( ک  بر مرحه  برنام 

يزی اا ت رتواند تاثیر ایچیدگی تکهیف را ک  بر مرحه  برنام می، واکنش انتصابی انتصاب اا ت زمان

 مانز بر، ایچیدگی تکهیف، عبارت ديگربل  . قرار دهلد  کنترل() تحلت تلاثیر  ، اثر دارد زملان واکنش 

ر از اث، واکنش انتصابی ها در زمانبیشلللترين تاثیر را دارد و با افزايش تعداد انتصاب، واکنش  لللاده

نتصاب شود در مورد اب  مربیان توصی  می، در انتها. شودمیکا ت   زمان واکنشایچیدگی تکهیف بر 

 دامن ، ماهیت رشلللت  ورزشلللی و زمان واکنشنوع ، با توج  ب  نوع تکهیف، های منا لللبدورهایش

در غن دامن  زمانی ، ورزشلللکاران تا را مشلللص  کرده و  لللعی نمايند نظر مورد دوره بهین ایش

کند می اشاره، عمهکردبندی چگونگی زمانب  اين موضلوع  ، حقیقت در. دوره ب  تمرين بپردازندایش

       . تاکید دارد، بندی اجرابودن تمرين از ديدگاه زمانو بر اصل اختصاصی
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