شمارة  .،12پاییز  .،2931صص 21-12

مطالعات روانشناسی ورزشی

مقایسۀ عملکرد پیشبینی با شرایط انسداد زمانی در تکواندوکاران نخبه و
غیرنخبه
یوسف کرمی ،2بیوک تاجری ،1و بیتا دیوسارناز
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ عملکرد پیشبینی با شرایط انسداد زمانی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه بود .جامعۀ
آماری پژوهش را کلیۀ تکواندوکاران مرد بزرگسال در سال ( )4931تشکیل دادند که از میان آنها  02نفر انتخاا
شدند .از فرم ثبت دادهها و خطاها ،نرمافزار شنیداری ا دیداری ادو پریمیر و نرمافزار مخزن تصاویر بهعنوان ابزار
استفاده گردید .تصاویر با انسداد زمانی مشاخ ( 2/422 ،2/252و  2/452ثانیاه) جهات تشاخی و پاسا باه
آزمودنیها ارائه شد .یافتهها نشاندهندۀ تفاوت معنادار در میانگین پیشبینای تکوانادوکاران نخباه و غیرنخباه در
شرایط انسداد میباشد .همچنین ،پیشبینی در ( )2/252ثانیه قبل از ضربه ،بهتارین زماان جهات تشاخی ناو
ضربه است .میتوان گفت که با افزایش زمان پیش از ضربه از ( )2/252ثانیاه باه ( )2/452هازارم ثانیاه ،خطاای
پیشبینی تکواندوکاران غیرنخبه بهطور معناداری بیشتر از تکواندوکاران نخبه میشود.
کلیدواژهها :عملکرد پیشبینی ،انسداد زمانی ،تکواندو ،نخبه ،ادو پریمیر

 .4کارشناسارشد روانشناسی ورزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 .0استادیار روان شناسی سلامت ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (نویسندۀ مسئول)
 .9استادیار رفتارحرکتی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

Email: Btajeri@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،دانش ورزش بر این باور است که ورزشاکاران
علاوهبر تمرینهای منظم ،جدی و پیشرفتۀ جسامانی،
بهلحاظ ذهنی نیز میبایست در وضعیت مطلوبی قارار
داشته باشند تا بتوانند به موفقیت بیشتری دست یابند.
دراینراستا ،علم روانشناسی ورزش جهت تحقق این
امر گامهای مؤثری برداشته است (حسینیون.)0224 ،
ورزشاااکاران رقاااابتی باااا محااادودیتهای زماااانی
قابلتوجهی در بسیاری از رویدادهای ورزشای مواجاه
میباشااند (ساایدالحسااینی .)0222 ،آنهااا باارای
بهینهسازی عملکرد خود در واحد زمان ،به پیشبینای
سریع عملکرد حریف بارای عکا العمال باهموقع و
مناسب احتیاج دارند (سیدالحساینی .)0222 ،اگار باه
مراحل انجام یک حرکت توجه شود ،مشاهده میگردد
که برای انجام یک عمل ،ابتدا دریافت اطلاعات حسی
(بهویژه بیناایی) صاورت گرفتاه و در پای آن ادرا ،
شناخت و عمل انجام میشود (سیدالحساینی.)0222 ،
پژوهشها نشان میدهند که افراد باتجربه ،مزیتی در
پیشبینی نتیجۀ عمل حریف نسبت به سایرین دارند و
بارای پاسا باه یاک حرکات از پیشبینای اسااتفاده
مینماینااد؛ امااا ایاان اماار در میااان افااراد حرفااهای
موردبررسی قرار نگرفته است (شرر و بکر.)0223 ،4
پیشبینای باه تواناایی اجراکنناده بارای تشاخی و
عک العمل بهموقع دربرابر رویدادهای درحاال وقاو
براساس اطلاعات جزئی اطلاق میشود (شارر و بکار،
 .)0223درواقع ،پیشبینی مقاصد حریف و تنظیم یک
پاس متناساب باراسااس مفااد موجاود و ملاحظاات
تاااکتیکی و اسااتراتژیک از اجاازای کلیاادی و مهاام
عملکرد در بسیاری از ورزشها میباشد (ایوز.)0249 ،
اخیراً ،مراحل یاا پردازشهاای جداگاناه باین در و
1. Schorer & Baker

پاس بهوسیلۀ نظریۀ شناختی ا روانای 0موردپاییرش
قرار گرفته است .مفهوم عمومی مراحل پردازش کاملاً
قدیمی میباشد .این تفکر همراه باا تلاشهاای اخیار
روانشناسان شناختی منجر به شاکلگیری نظریاهای
شد که میتواند مراحل پردازش گوناگونی را مشخ
کند .اطلاعاات باهعنوان دروناداد باه انساانها ارائاه
میشااود و در مراحاال گوناااگون پااردازش اطلاعااات،
عملیات مختلفی روی این دادهها صاورت میگیارد و
این فراینادها درنهایات باه حرکاات ماهراناه منجار
میشود که آنها را بهعنوان برونداد دساتگاه حرکتای
میشناساایم .زماااان واکااانش یکااای از مهمتااارین
سنجشهای عملکرد انسان در بسیاری از موقعیتهاا
بوده و وسیلهای برای فهمیدن چگونگی عمل مراحال
پردازش اطلاعات میباشد (ابرنتی و زوی .)0222 ،9در
این ارتباط ،برتری بازیکنان ماهر بر غیرمااهر ممکان
است ناشی از این باشد که ورزشکاران ماهر ،ساریعتر
و صحیحتر اطلاعاات مارتبط در محایط را شناساایی
کرده و اطلاعات را در زمان کمتاری پاردازش نمایناد
(گوالت ،بارت و فلوری.)4393 ،1
امااروزه ،باارای ارزیااابی پااردازش اطلاعااات درزمینااۀ
مهارتهای حرکتی ،روشهای گوناگونی مورداستفاده
قرار میگیرد که یکی از آنها ،ردیابی بینایی و انسداد
بینایی 5است .ردیابی مسیر نگاه از ابزار خاصای بارای
ردیااابی مردمااک چشاام اسااتفاده میکنااد کااه بااه
پژوهشگران امکان میدهد راهبارد انساداد بیناایی و
کنترل توجه را شناسایی نمایند (ایاوز .)0249 ،6روش
کلاسیک بارای مطالعاۀ ایان موضاو  ،روش انساداد
زمانی در فواصل متفاوت زمانی قبل از شرو حرکات

2. Psychological-Perceptual Theory
3. Abernethy & Zawi
4. Goulet, Bart & Fleury
5. Visual Tracking & Visual Obstruction
6. Ives
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است .در این دوره ،قابلیت افراد در شناساایی و ادرا
اطلاعات برای پیشبینی عمل حریف اثرگایار باوده و
ارائۀ اطلاعات بیشتر و یا توانایی در دریافت اطلاعاات،
بر قضاوت ادراکی تاثثیر میگایارد (دیکاز ،دیویادز و
بااوتن .)0242 ،4در ایاان روش عکا هااا بااا مقااادیر
مختلف اطلاعات زمانی (در زمانهاایی قبال از اجارا)
روی صفحۀ کامپیوتر نشان داده میشاوند و در نقااط
زمانی مختلفی هنگام آزمون متوقف میشاوند؛ از زود
(تی-یک) ،به دیر (تی-دو) .شواهد نشاانگر آن اسات
که ورزشکاران مااهر درمقایساه باا افاراد تازهکاار باا
داشتن اطلاعاات کام ،ساریعتر و باا دقات بیشاتری
واکنش نشان میدهند (کنل برولند و ویلیامز.)0242 ،0
.)0242
تکواندو یکی از ورزشهای رزمی است که خواساتگاه
آن کرۀ جنوبی باوده و باهعناوان یکای از رشاتههای
مطرح المپیکی محسو میشود که از ساال ()0222
وارد این آوردگاه بزرگ جهانی شده است .در تکوانادو
سرعت اجرای مهارتها در اولویت قرار دارد و در پای
آن ،پیشبینی اجرای مهارت حریف سبب عک العمل
سریعتر و کسب نتیجۀ بهتر میشود؛ بنابراین ،بررسی
عوامل اثرگیار در پیشبینی بر عملکرد ورزشاکاران و
بهدنبال آن بر نتایج تثثیرگیار خواهد بود.
دراینراستا ،روحالهی و همکاران ( )0245در پاژوهش
خود نقش خبرگی بر استراتژیهای جستجوی بیناایی
و پیشبینی عمل زنان هاکیبااز را موردبررسای قارار
داده و به این نتیجه رسیدند که عامل خبرگی بهشکل
معناداری بر راهکارهای جستجوی بینایی و پیشبینای
عمل تثثیر دارد .همچنین ،لوفینگ و هجمن)0241( 9
به بررسی تفاوتهاای مهاارتی در پیشبینای بیناایی
انوا شوتها میان دروازهبانان ماهر و مبتدی هنادبال
1. Dicks, Davids & Button
2. Canal-Bruland & Williams
3. Loffing & Hagemann
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پرداختند و گزارش کردند که افراد ماهر بهصورت کلی
به اندامهای فرد نگاه کرده و از ارتباط میان اندامهای
مختلف به پیشبینای میپردازناد .هااجمن و فلاورین
( )0241نیز در پیشبینی بازیکنان ماهر تنای میاان
 90تنیسور با فیلمبرداری مهاارتهاا باه ایان نتیجاه
رسیدند که منابع پیشبینی بازیکنان مااهر باه علاائم
حرکتاای و زمینااهای موجااود مربااوط ماایشااود.
ازسویدیگر ،ناوری و همکااران ( )4934باا مقایساۀ
زمان عک العمل و مهارت پیشبینی زنان ورزشکار و
غیرورزشکار والیبال عنوان نمودند که والیبالیساتهاا،
طی تمرینات ورزشای داناش گساتردهای را درزمیناۀ
الگوهای مخصوص عصبی ا شناختی والیبال بهدست
میآورند و از تواناییهای ادراکی بالاتری درمقایسه باا
افراد غیرورزشکار برخوردار میباشند.
مااولر و همکاااران )0226( 1نیااز نشااان دادنااد کااه
ورزشکاران ماهر قاادر باه اساتفاده از نشاانۀ حرکتای
پیشرفته در کندترین زمان ممکان جهات قضااوت و
پیشبیناای میباشااند .ایاان افااراد از ن او خاصاای از
پیشبینی و راهبردها در مادتزمان ویاژهای اساتفاده
میکردند.
سؤال مهمی که در این ارتباط وجود دارد ،ایان اسات
که چه تفاوتی میاان ورزشاکاران نخباۀ مادالآور در
سطوح بینالمللی با ورزشکاران غیرنخبه کاه خاود در
اجرای مهارت حرفهای بوده؛ اما نتوانستهاند به سطوح
مدالآوری برساند وجاود دارد بار اسااس مطالعاات
اشارهشده که هرکدام بهصورت جداگاناه باه بررسای
عامل پیشبینای در شارایط گونااگون و ورزشهاای
متفاوت پرداختهاند و نیز اینکاه پژوهشهاای بسایار
اناادکی درزمینااۀ رشااتۀ تکواناادو (بااا وجااود اهمیاات
مدالآوری آن در رویداد مهمی چون المپیک) صاورت
گرفته است و همچنین ،با توجه به تفااوت در کساب
4. Muller
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قهرمااانی در سااطوح نخبگاای و غیاارنخبگاای ،انجااام
پژوهشی که بتواند بهصورت منسجم به بررسی عامل
پیشبینی میان ورزشکاران نخبه و غیرنخباۀ تکوانادو
بپردازد ،ضروری بهنظار رسایده و میتواناد اطلاعاات
کامل ،بهتر و دقیقتری را ارائه نمایاد؛ لایا ،پاژوهش
حاضر با هدف مقایسۀ عملکرد پیشبینای باا شارایط
انسداد زمانی در تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه صورت
گرفت.

روششناسی پژوهش
این پژوهش علی ا مقایسهای بهلحاظ ماهیت در زمرۀ
پژوهشهااای کماای قاارار داشااته و از نظاار هاادف،
توسعهای میباشد که اطلاعات آن بهصورت میدانی و
با استفاده از ابزار چکلیست و نرمافزار گردآوری شده
است.
شرکتکنندگان
جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ تکوانادوکاران مارد (باا
میانگین سنی  05ساال) حاضار در گروههاای ملای،
باشگاههای لیگ و مسابقات کشوری در سال ()0245
تشکیل دادند که از میان آنها  02تکواندوکار ( 42نفر
نخبۀ دارای حداقل یک مدال بارونمارزی و  42نفار
غیرنخبۀ دارای کمربند مشکی و بدون کسب مادال)،
بهصورت نمونۀ دردسترس و هدفمند انتخا شدند.
ابزار
در این پژوهش از چکلیسات اطلاعاات فاردی ،فارم
ثباات دادههااا و خطاهااا ،نرمافاازار ویاارایش ویاادئویی
(شنیداری ا دیاداری) ادوبای پاری میار )0241( 4و
نرمافزار پژوهشگرساختۀ مخزن تصااویر (ماوردتثییاد
متخصص اان علااوم ورزشاای و روانشناساای ورزشاای)

1. Adobe Premier

مطااابق بااا پااژوهش لوفینااگ و همکاااران ()0241
بهعنوان ابزار استفاده شد.
شیوة گردآوری دادهها
پ ا از انجااام هماهنگیهااای لااازم بااا فدراساایون
تکواندو ،طرح فوق مورداجرا قرار گرفت .ابتدا ،کلیاات
روند انجام پژوهش و هادف آن باهطور کامال بارای
آزمودنیها شرح داده شد و به آنها اطمینان داده شاد
که تمامی اطلاعات بهصورت محرمانه نگهداری گشته
و در اختیار هیچ فردی قرار نخواهد گرفات .دراداماه،
تمامی آزمودنیها فرم رضایت شارکت در پاژوهش را
تکمیل نموده و در پژوهش حضور یافتناد .شاایانذکر
است که جهت رعایت تمامی جوانب اخلاقی و ارزشی
پژوهش ،پژوهشگر بهترین شرایط محیطی ممکان را
تاحد توان و امکان برای آزمودنیها فراهم نمود .شیوۀ
انجام کار بدینصورت بود که آزمودنیها ابتدا جلاوی
یک مانیتور  45اینچ در فاصلۀ  62ساانتیمتری قارار
میگرفتنااد و پاا از ثباات اطلاعااات روی صاافحۀ
اطلاعااات شخصاای ،بااا لهااور علاماات آمااادگی روی
صفحۀ نمایش ،دست خود را روی دو کلیاد راسات و
چپ موس قرار داده و با دیدن تصاویر ،با سارعت باه
آنها پاس میدادند .مخزن ذخیرۀ تصاویر حاوی 422
تصویر با ماهیت ضربات روبهرو و چرخشای باود کاه
بهصورت مرحلهای از ابتدا تا انتهای ضربه به نماایش
درمیآمد و آزمودنی میبایست در سریعتارین زماان،
ضربه را قبل از اجرا تشخی میداد؛ کلیاک راسات
مربوط به تصااویر حرکاات چرخشای و کلیاک چاپ
مربوط به حرکات مستقیم بود .تعاداد  422تصاویر در
آزمون انسداد زمانی درقالب پنج بلو  02کوششی به
نمایش درآمد و بین هر بلو دو دقیقاه اساتراحت در
نظر گرفته شد .حالات انسداد زمانی در تصاویر شاامل
سه حالت زمانی 2/422 ،2/252 :و  2/452ثانیه ،قبل
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از شاارو ضااربۀ آبچاااگی (مسااتقیم) یااا تاایچاااگی
(چرخشاای) بااود کااه بااهلحاظ ساارعت پیشبیناای
موردآزمون قرار گرفات و زماان آن توساط نارمافازار
ادو پریمیاار در زمااانهااای ذکرشااده ثباات گردیااد.
میانگین زمان اجرای آزمون برای هر نفر  02دقیقه در
نظر گرفته شاد .بارای جلاوگیری از اثار یاادگیری و
ازدسترفتن تمرکز ،آزمون بهصورت انفارادی برگازار
میشد و با توجه به دست برتر آزمودنیهاا ،ماوس در
سمت چپ یا راست ماانیتور قارار میگرفات .ابازار و
پروتکاال مورداسااتفاده در ایاان پااژوهش ،برگرفتااه از
مطالعۀ لوفینگ و همکاران ( )0241بود.
روش پردازش دادهها
در ایاان پااژوهش از آمااار توصاایفی جهاات محاساابۀ
فراوانیها ،تعیین شااخ هاای مرکازی ،پراکنادگی،
ترسیم جداول و نمودارهاا اساتفاده گردیاد و در آماار

گروه
نخبه
غیرنخبه
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استنباطی از تحلیل واریان دوعاملی با انادازهگیری
مکرر در عامل انسداد باا ساطح اطمیناان  35درصاد
مورداستفاده قرار گرفت .شاایانذکر اسات کاه کلیاۀ
محاسبات آماری از طریق نرمافزار اس پی اس اس4
نسخه  02انجام شد.

یافتهها
جدول یک نشاندهندۀ میزان خطای پیشبینی افاراد
نخبه و غیرنخبه در سه شرایط انسداد زمانی است.
ترساایم جااداول و نمودارهااا اسااتفاده گردیااد و در
آمارهنگامی که زمان نگهداشتن فیلم ضاربۀ تکوانادو
 2/252ثانیه قبل از ضربه باشد ،میزان خطاا کمتار از
 2/422و  2/452ثانیه خواهد باود؛ باهعبارتدیگر ،باا
افزایش زماان قبال از ضاربه ،میازان خطاا افازایش
میباید.

جدول  .2توصیف میزان خطا در شرایط انسداد زمانی
انسداد زمانی
 422هزارم ثانیه
 52هزارم ثانیه
2/05±4/29
1/5±4/6
43/4±4/40
49/9±4/1

 452هزارم ثانیه
44/2±2/2
06/0±4/1

1. SPSS
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طبیعی توزیع شدهاند ()P<2/25؛ بنابراین ،از آزمون
تحلیل واریان دوعاملی با اندازهگیری مکرر در عامل

نتایج آزمون شاپیرو ا ویلک در جدول دو نشان
میدهد که دادههای تمامی متغیرها در سطوح
متغیرهای مستقل انسداد و سطح مهارت بهطور

انسداد استفاده گردید.

جدول  .1نتایج آزمون شاپیرو ـ ویلک
نخبه
انسداد
مقدار

زمانی

 52هزارم ثانیه
 422هزارم ثانیه
 452هزارم ثانیه

2/906
2/342
2/902

غیرنخبه

درجۀ

سطح

آزادی

معناداری

9
9
9

2/251
2/129
2/256

جدول سه نشاندهندۀ نتایج تحلیل واریان دوعاملی
با اندازهگیریهای مکرر در عامل انسداد زمانی است.
یافتهها بیانگر آن است که اثر اصلی انسداد زمانی
معنادار میباشد (.)F)0/09(=199/4 ،P=2/222
بهعبارتدیگر بدون توجه به سطح نخبگی ،بین
میانگین خطای پیشبینی تکواندوکاران در سه شرایط
انسداد زمانی  52هزارم ثانیه ( 422 ،)M=9/3هزارم
ثانیه ( )M=49/4و  452هزارم ثانیه ( )M=43تفاوت
معناداری وجود دارد.

مقدار
2/391
2/990
2/302

درجۀ
آزادی
9
9
9

سطح معناداری
2/552
2/432
2/109

نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نیز نشاندهندۀ آن است
که میانگین خطای پیشبینی زمانی تکواندوکاران در
 52هزارم ثانیه بهطور معناداری از  422هزارم ثانیه
کمتر است؛ در  52هزارم ثانیه بهشکل معناداری از
 422هزارم ثانیه کمتر میباشد و در  422هزارم ثانیه
بهطور معناداری از  452هزارم ثانیه کمتر است
(.)P=2/222
بهطورکلی ،پیشبینی زمانی در  52هزارم ثانیه قبل از
ضربه ،بهترین زمان جهت پیشبینی نو ضربه
میباشد.

جدول 9ـ نتایج تحلیل واریانس دوراهه
منبع
انسداد زمانی
انسداد × مهارت
خطا

مجموع
مجذورات
146/5
69/9
09/1

درجات آزادی
0
0
09

میانگین
مجذورات
129/0
94/6
2/996

مقدار اف
199/4
92/9

سطح
معناداری
2/222
2/222
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جدول چهار نشاندهندۀ نتایج اثرات بینگروهی در
تحلیل واریان دوعاملی با اندازهگیری مکرر در عامل
انسداد زمانی میباشد .همچنین ،یافتهها حاکی از آن
است که اثر اصلی گروه (سطح نخبگی) معنادار
میباشد ( )F)41/4(= 526/26 ،P=2/222و بین

-

پیشبینی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه در
سطوح انسداد زمانی ( 422 ،52و  452هزارم
ثانیه) تعامل معناداری وجود دارد (،P=2/222
.)F)0/09(= 92/9

-

جدول  .0نتایج اثرات بینگروهی
منبع
سطح
خطا

مجموع
مجذورات
4656/2
15/9

درجات آزادی
4
41

با توجه به شکل یک بهنظر میرسد که تفاوت بین
پیشبینی تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه از ( )2/252تا
( )2/452ثانیه بهطور معناداری بیشتر میشود؛
بدینمعنا که با افزایش زمان پیش از ضربه از

میانگین
مجذورات
4656/2
9/0

مقدار پی
526/26

سطح
معناداری
2/224

( )2/252به ( )2/452ثانیه ،خطای پیشبینی
تکواندوکاران غیرنخبه از نخبه بهطور معناداری بیشتر
میشود.

شکل  .2نمودار میزان خطا در دو گروه نخبه و غیرنخبه در شرایط انسداد زمانی
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بحث و نتیجهگیری
هااادف از پاااژوهش حاضااار ،مقایساااۀ پیشبینااای
تکواندوکاران نخبه و غیرنخبه در شرایط انسداد زمانی
بود .نتایج نشان داد که تفاوت معنااداری در میاانگین
پیشبینی تکواندوکاران نخبه و غیارنخباه در شارایط
انسداد زماانی وجاود دارد .باهطورکلی ،پیشبینای در
 2/252ثانیااه قباال از ضااربه ،بهتاارین زم اان جهاات
تشااخی نااو ضااربه بااود .درواقااع ،پیشبیناای
تکواندوکاران نخبه نسبت به تکواندوکاران غیارنخباه
در شرایط انسداد زمانی بهطور معناداری بهتر بود و باا
افزایش زمان پیش از ضربه از  2/252به  2/452ثانیه،
خطااای پیشبیناای تکواناادوکاران غیاارنخبااه بااهطور
معناداری بیشتر از تکواندوکاران نخبه شد.
نتااایج ایاان پااژوهش بهوساایلۀ مطالعااات لوفینااگ و
همکاران ( ،)0241وینز و همکاران )0222( 4و ویلیامز
و همکاران ( )4333حمایت میشود.
هنگامیکه پیشبینی شامل توانایی پیشبینای آیناده
اسات ،تصاامیمگیری شااامل انتخااا بهتاارین پاسا
براساس اطلاعات دردسترس میباشد؛ اما یکی از نتایج
افااازایش آگااااهی درماااورد اهمیااات پیشبینااای و
تصاامیمگیری در عملکاارد خبرگاای ایاان اساات کااه
دانشمندان تلاش کردند تا روشهایی را کاه میتواناد
مهارتها را در هر دو شارایط واقعای و آزمایشاگاهی
ارتقا بخشد ،رشد دهند .درحقیقت ،توانایی اندازهگیری
کارامد این مهارتها به شناسایی نقاط ضعف و قدرت
ورزشکاران کمک میکند تا آنها بتوانند بر بهبود این
مهارتها درطول زماان نظاارت کنناد و برناماههای
تمرینی (که کسب این مهارتها را تسهیل میکند) را
رشد دهناد؛ بناابراین ،قابلیات رشاد و کنتارل عامال
1. Vaeyens

پیشبینی ،مبین تقویت آن در افراد نخبه است (ابرنتی
و زوی.)0222 ،
امااروزه ،دانشاامندان در شناسااایی تعاادادی از اجاازای
مهارت که با پیشبینی و تصمیمگیری قوی و کاراماد
در ورزش مرتبط میباشد ،موفق بودهاند .این اجزا کاه
تحتعنوان مهارتهاای ادراکای ا شاناختی مطارح
میباشند ،نشاندهندۀ اهمیات فراینادهای ادراکای و
شناختی در پیشبینی و تصمیمگیری هستند .از اواسط
تا اواخر دهۀ ( ،)4392پژوهشگران بهطور گساتردهای
بر جنبههای ادراکی ا شاناختی اجارا متمرکاز بودناد.
برتری بازیکنان ماهر بر بازیکنان با سطوح پایینتر ،بر
پایۀ پژوهشهاای گساترده و باراسااس آزمونهاای
طراحیشااده باارای بررساای مهارتهااای ادراکاای ا
شناختی نشان داده شده است که بهنظر میرسد یاک
عامل ضروری و لازم برای پیشبینی و تصامیمگیری
مؤثر کارآمد میباشند.
بااا توجااه بااه نتااایج درخصااوص برتااری پاایشبیناای
تکواناادوکاران نخبااه بایااد گفاات کااه در ورزشهااای
رقابتی در محیطهای باز ،یک پیشبینی کارآمد زمانی
صورت میگیرد و بازیکنان توجه بینایی خود را بیشاتر
بر منابع مرتبط اطلاعاتی در یک زمان خاص معطاوف
مینمایند.
ازسااویدیگر ،بااهنظاار میرسااد کااه اسااتراتژیهای
پیشبینی بهوسیلۀ ساختارهای آگاهی خااص تکلیاف
که بهطور نمادین در حافظه ذخیره شده است ،تعیاین
میشااود .اینگونااه اسااتدلال میگااردد کااه هنگااام
یادگیری ،اجراکننده یک پایۀ وسیع از تجربههایی کاه
در شرایط مشابه درگیشته تجربه کرده است را بارای
تفسیر رویدادهای پیشرو اساتفاده میکناد .باراسااس
مدل فراخوانی نورمن ،اجراکننادگان مااهر آگااهی از
بیشتر جنبههای مهم نماایش را درزمیناۀ تجرباههای
خاااص در ورزش کسااب مااینماینااد .ایاان تجربااهها،
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ساختارهای آگاهی خاصای را تولیاد میکنناد کاه در
حافظ اۀ بلندماادت ذخیااره میشااود و از ایاان طریااق
اجراکننااده را در تشااخی یاااری مینمایااد (واینااز،
 .)0222باااهعبارتدیگر ،اساااتراتژیهای پیشبینااای
بهوسیلۀ آگاهیهایی که درطول سالهای تمرین رشد
پیدا کردهاند ،کنترل میشاود (ماولر ،ابرنتای)0240 ،؛
ازاینرو ،احتمالاً این عامل منجر به تماایز در عملکارد
پیشبینی آزمودنیها شده است.
پژوهش حاضر نشان داد که آنچه تاکنون میدانستیم،
تفاوت فاحش عوامل و متغیرهاای ذهنای و عصابی؛
بهویژه در عامل زمان عک العمل و پیشبینای میاان
ورزشکاران نخبه و غیرنخبه بود؛ اما اطلاعاات کااملی
که به بررسی زمان دقیق و دلایل این برتری و تفاوت
بپردازد ،دردسترس نبود و لیا ،پژوهش حاضر باه ایان
امر مهم پرداخت .باید توجه داشات کاه افاراد نخباه
بااهدلیاال سااازوکارهای عصاابی درگیاار در حافظااه و
یادگیری که طی سالها تمرین آن را کسب نمودهاند،
قادر به تشخی ساریعتر حرکاات نسابت باه افاراد
غیرنخبه میباشند .افراد نخبه بارای پیشبینای ،نیااز
کمتری به دید کانونی و تمرکاز بار انادام اجراکنناده
دارناد و ساعی میکننااد از اطلاعاات محیطای و دیااد
محیطاای باارای تشااخی اسااتفاده نماینااد کااه ایاان
اطلاعات آنها را در سرعت و دقات پیشبینای یااری
میرساند .تفاوتهای مشاهدهشده در فعالیات مغازی
ورزشکاران ماهر درمقایسه با ورزشکاران مبتادی نیاز
گواه دیگاری بار هماین کفایات سیساتم ادراکای ا
شناختی اسات .مطالعاات نشاان مایدهناد کاه مغاز
ورزشکاران ماهر نسبت به ورزشکاران مبتدی ،نیازمند
منابع کمتری جهت آمادهسازی میباشد و قادر اسات
پردازشهای شناختی ناامرباوط را کااهش داده و باه
خودکااارشاادن اجاارای یااک تکلیااف بیانجامااد .ایاان
کارآماادی ناشاای از کاااهش فعالیاات مغااز در فاااز
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آمادهسازی حرکتی پیش از حرکت واقعی و تمریناات
طولانیمدت است (لوفینگ و همکاران.)0241 ،
4
نتایج دراینخصوص با یافتاههای هال سان و پااولز
( )4339و بارد و فلوری ( )4326ناهمسو میباشاد .در
این ارتبااط ،مایتاوان گفات از تفاوتهاای کلیادی
پژوهشهای میکور با پژوهش حاضر ایان اسات کاه
آزمودنیهای پژوهشهای فاوق ،بازیکناان مهااجمی
بودند که میبایسات تصامیمگیری انجاام میدادناد؛
درحالیکه در پژوهش حاضر ،آزمودنیهای تکواندوکار
درحالت ضدحمله قرار داشتند و باید درمقابل محار ،
پاس را پیشبینی نموده و انجاام میدادناد .درواقاع،
بازیکنان مهاجم ممکن است دامناهای از گزیناههای
ممکن قبل از دریافت توپ براساس تصمیمهایشان در
ارتباط با موقعیتی که در آن قرار دارند را در ذهن خود
داشته باشند و این احتمال وجود دارد که این گزینهها
تاااحاادودی توسااط اطلاعااات ادراکاای دردسااترس و
اسااتراتژیهای مسااابقه و تاکتیکهااا تعیااین گااردد؛
درحالیکه بازیکنان مدافع ممکن است در ساختارها و
پیشبینیهای قبلی محدود شوند (لوفینگ و هجمان،
 .)0241ازسویدیگر ،میتوان به تفاوت در ناو ابازار
مورداستفاده و نو ماهیت رشتههاای ورزشای اشااره
داشت.
یافتهها حااکی از آن باود کاه باا توجاه باه انتخاا
موفقیتآمیز اطلاعات محیطی و الگوهاای جساتجوی
بینایی در بازیکنان نخبه ،پایشبینای آنهاا در زماان
کمتر و با دقت بیشتری انجام گرفت؛ بنابراین ،با توجه
به نتایج پیشانهاد مایشاود کاه از مؤلفاۀ پیشبینای
بهعنوان یکی از ارکان تمایز بین تکواندوکاران نخبه و
غیرنخبه که میتواناد یکای از معیارهاای احتماالی و
مؤثر درجهت انتخا افراد در شرایط برابر در اردوهای
انتخابی باشد ،استفاده گردد .با توجه به ایانکاه ابازار
1. Helsen & Pauwels

2931  پاییز،12  شمارة،مطالعات روانشناسی ورزشی

قابلتعمیم به نمونۀ فوق بوده و پیشنهاد مایگاردد در
.مطالعات گوناگون از این ابزار مؤثر استفاده گردد
منابع
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Abernethy, B, & Zawi, Kh. (2007).
Pickup of essential kinematics
underpins expert perception of
movement patterns. Journal of Motor
Behavior, 39(5), 353-67.
Bard, Ch, & Fleury, M. (1976).
Analysis of visual search activity
during sport problem situations.
Journal of Human Movement Studies,
3(2), 214-22.
Cañal-Bruland, R., & Williams, A. M.
(2010). Movement recognition and
prediction of movement effects in
biological
motion
perception.
Experimental Psychology, 57(4), 3206.
Dicks, M, Davids, K, & Button, Ch.
(2010). Individual differences in the
visual control of intercepting a penalty
kick in association football. Human
Movement Science, 29(3), 401-11.
Ericsson, K.A. (2014). The road to
excellence: The acquisition of expert
performance in the arts and sciences,
sports, and games. 3 sd Edition,
Psychology Press, New York.
Eskandarinejad, M. (2011). The effects
of neurofeedback on nsfalvgrafyk
changes on the performance of
Tyrvkmandaran beginner. PhD Thesis,
Shahid Beheshti University. Tehran (In
Persian).
Goulet, C, Bard, Ch, & Fleury, M.
(1989). Expertise differences in
preparing to return a tennis serve: A
visual
information
processing
approach. Journal of Sport and
Exercise Psychology, 11(4), 382-98.
Helsen, W., & Pauwels, J. M. (1993).
A cognitive approach to visual search
in sport. Visual Search, 2, 379-88.

11

صااوتی و تصااویری ادو پریمیاار در ایااران در هاایچ
 نتایج تنها،پژوهشی مورداستفاده قرار نگرفته است؛ لیا
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Hoseiniun, T. (2001). Described the
psychological preparation of athletes
rowing women's field, basketball,
fencing, shooting, volleyball, athletics
and tennis dirt. (Unpublished master
dissertation). Islamic Azad University
of Tehran. (In Persian).
Ives, J. C. (2013). Motor behavior:
Connecting mind and body for optimal
performance. 1 st ed. Lippincott
Williams & Wilkins, New York.
Loffing, F, & Hagemann, N. (2014).
Skill differences in visual anticipation
of type of throw in team-handball
penalties. Psychology of Sport and
Exercise, 15(3), 260-7.
Mann, D, T. Y., Williams, A., Mark,
Ward, P, & Janelle, Ch. M. (2007).
Perceptual-cognitive expertise in sport:
A meta-analysis. Journal of Sport and
Exercise Psychology, 29(4), 457.
Müller, S, & Abernethy, B. (2012).
Expert anticipatory skill in striking
sports: A review and a model.
Research Quarterly for Exercise and
Sport, 83(2), 175-87.
Müller, S, Abernethy, B, & Farrow, D.
(2006). How do world-class cricket
batsmen
anticipate
a
bowler's
intention? The Quarterly Journal of
Experimental Psychology, 59(12),
2162-86.
Nouri, N., Shadmehr, L., Attarbashi,
A., & Ghotbi, B. (2011). Compare
predict reaction time and skills in
female athletes and non-athletes.
Modern Rehabilitation Journal, 6(3),
37-43 (In Persian).
Rouhollahi, V., Rozan, M., &
Mehrotra, A. (2015). The role of
expertise on visual search strategies
and action anticipation in female field
hockey players. International Journal

11

17.

18.

19.

20.

... مقایسۀ عملکرد پیشبینی با شرایط انسداد
of Sport Studies. Vol., 5 (3), 250-254,
2015.
Schorer, J., & Baker, J. (2009). An
exploratory study of aging and
perceptual-motor expertise in handball
goalkeepers. Experimental Aging
Research, 35(1), 1-19.
Savelsbergh, Geert J P, Van der Kamp,
J, Williams, A. M, & Ward, Paul.
(2005). Anticipation and visual search
behaviour
in
expert
soccer
goalkeepers. Ergonomics, 48(11-14),
1686-97.
Sayyedolhoseini, M. (2000). The effect
of two types of mental exercises and
physical exercises on reaction time
(simple, optional), non-elite males.
M.sc Thesis, Tehran University,
Faculty of Physical Education.
Sanateemonfared,
Sh.
(2006).
Validation OMSAT- and evaluate the
effect of psychological fitness level
mental skills selection of athletes to
participate in Qatar's Doha 2006 Asian
bases. Research project at the National

21.

22.

23.

24.

Olympic and Paralympic Academy of
Iran.
Takeuchi, T, & Inomata, K. (2009).
Visual search strategies and decision
making in baseball batting 1.
Perceptual and Motor Skills, 108(3),
971-80.
Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A.
m., Mazyn, L, & Philippaerts, R.
(2007). The effects of task constraints
on visual search behavior and
decision-making skill in youth soccer
players. Journal of Sport and Exercise
Psychology, 29(2), 147.
Williams, A. M., Davids, K, &
Williams, J. G. P. (1999). Visual
perception and action in sport. 1 st ed.
Taylor & Francis, London and New
York.
Williams, A. M., Huys, R., CañalBruland, R., & Hagemann, N. (2009).
The
dynamical
information
underpinning anticipation skill. Human
Movement Science, 28(3), 362-70.

استناد به مقاله

 مقایسۀ عملکرد پیشبینی با شرایط انسداد.)4936( . ، و دیوسارناز. ، تاجری. ی،کرمی
،04  شماره، مجله مطالعات روانشناسی ورزشی.زمانی در تکواندوکاران نخبه و غیر نخبه
10.22089/spsyj.2017.2611.1271 : شناسه دیجیتال.42-09 .ص
Karami, Y., Tajeri, F., and Divsarnaz, B. (2017). The Comparison of
the Anticipation Performance of Elite and Non-Elite Taekwondo
Players through Temporal Occlusion Procedure. Journal of Sport
Psychology Studies, 21; Pp: 17-28. In Persian. Doi:
10.22089/spsyj.2017.2611.1271

Sport Psychology Studies, No 21, 2017

8

The Comparison of the Anticipation Performance of Elite and
Non-Elite Taekwondo Players through Temporal Occlusion
Procedure
Yousef Karami 1, Boyuk Tajeri2, and Bita Divsarnaz3
Received: 2016/06/30

1

Accepted: 2016/10/15

Abstract

The purpose of this study was to compare the performance of prediction
with conditions of time occlusion in elite and non-elite taekwondo
players. The population of this study were all adult male taekwondo
players in 2015 that 20 taekwondo players were selected. The errors and
data record form, Adobe Premiere audio-visual software, and the
repository software for images were used as the instrument. The images
with specified time occlusion (0.050, 0.100, and 0.150 seconds) were
presented to subjects to detect and to respond. The results showed a
significant difference between elite and non-elite taekwondo players’
prediction mean in time occlusion. The prediction in 0.050 seconds before
the hit was the best time to identify the type of hit. Non-elite taekwondo
players’ error of prediction was significantly more than elite taekwondo
players with the increasing of time of before the hit from 0.050 seconds to
0.150 thousandth of a second.
Prediction, Temporal Occlusion, Elite & Non- Elite
Taekwondo, Adobe Premiere
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