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 مقدمه
ست که ورزشاکاران دانش ورزش بر این باور ا ،امروزه

جسامانی،  ۀو پیشرفت منظم، جدی هایتمرینبر علاوه

بایست در وضعیت مطلوبی قارار نیز میذهنی  لحاظبه

داشته باشند تا بتوانند به موفقیت بیشتری دست یابند. 

ورزش جهت تحقق این  شناسیروانعلم  ،راستاایندر

. (0224مؤثری برداشته است )حسینیون،  هایگامامر 

زماااانی  هایمحااادودیتباااا رقاااابتی ورزشاااکاران 

 مواجاهاز رویدادهای ورزشای  در بسیاری توجهیقابل

 باارایهااا آن (.0222الحسااینی، )سااید باشااندمی

 بینایپیشبه  زمان،در واحد خود سازی عملکرد بهینه

و  موقعباهالعمال حریف بارای عکا  عملکردسریع 

باه اگار (. 0222الحساینی، دارند )سیداحتیاج مناسب 

 گرددمیمراحل انجام یک حرکت توجه شود، مشاهده 

 ابتدا دریافت اطلاعات حسی ،یک عملانجام برای که 

 ،و در پای آن ادرا  ( صاورت گرفتاهبیناایی ویژه)به

(. 0222الحساینی، )سید شودمی انجام عملخت و شنا

در  مزیتی ،باتجربهافراد  که دندهمینشان  هاپژوهش

حریف نسبت به سایرین دارند و  عمل ۀنتیج بینیپیش

اسااتفاده  بینایپیشرکات از بارای پاسا  باه یاک ح

ای میااان افااراد حرفااه درامااا ایاان اماار  ؛نمایناادمی

  (.0223، 4)شرر و بکربررسی قرار نگرفته است مورد

بارای تشاخی  و  اجراکننادهی باه تواناای بینایپیش

حاال وقاو  رویدادهای دردربرابر موقع العمل بهعک 

)شارر و بکار،  شودمیاساس اطلاعات جزئی اطلاق بر

مقاصد حریف و تنظیم یک  بینیپیش ،درواقع. (0223

اسااس مفااد موجاود و ملاحظاات پاس  متناساب بار

تاااکتیکی و اسااتراتژیک از اجاازای کلیاادی و مهاام 

 (.0249)ایوز،  باشدمی هاورزشبسیاری از  عملکرد در

هاای جداگاناه باین در  و مراحل یاا پردازش ،اخیراً

                                                           
1. Schorer & Baker 

موردپاییرش  0روانایا  شناختی ۀنظری ۀوسیلپاس  به

گرفته است. مفهوم عمومی مراحل پردازش کاملاً  قرار

هاای اخیار . این تفکر همراه باا تلاشباشدمیقدیمی 

ای نظریاهگیری کلشاشناسان شناختی منجر به روان

تواند مراحل پردازش گوناگونی را مشخ  شد که می

 ارائاهها عنوان دروناداد باه انساانکند. اطلاعاات باه

 ،شااود و در مراحاال گوناااگون پااردازش اطلاعاااتمی

 گیارد وصاورت میها عملیات مختلفی روی این داده

باه حرکاات ماهراناه منجار درنهایات ینادها ااین فر

عنوان برونداد دساتگاه حرکتای را بهها شود که آنمی

تااارین شناساایم. زماااان واکااانش یکااای از مهممی

هاا های عملکرد انسان در بسیاری از موقعیتسنجش

برای فهمیدن چگونگی عمل مراحال  ایوسیلهبوده و 

در  (.0222، 9)ابرنتی و زوی باشدمیپردازش اطلاعات 

مکان مااهر مبرتری بازیکنان ماهر بر غیراین ارتباط، 

تر ساریع ،باشد که ورزشکاران ماهر است ناشی از این

تر اطلاعاات مارتبط در محایط را شناساایی و صحیح

نمایناد و اطلاعات را در زمان کمتاری پاردازش کرده 

 (.4393، 1)گوالت، بارت و فلوری

 درزمینااۀارزیااابی پااردازش اطلاعااات  باارای ،امااروزه

استفاده های گوناگونی موردروش ،حرکتی هایمهارت

ردیابی بینایی و انسداد ، هاکه یکی از آن گیردقرار می

بارای  یخاصا از ابزار ردیابی مسیر نگاهاست.  5بینایی

کااه بااه  کناادمیردیااابی مردمااک چشاام اسااتفاده 

یی و بینااراهبارد انساداد  دهدمیپژوهشگران امکان 

روش (. 0249، 6کنترل توجه را شناسایی نمایند )ایاوز

روش انساداد  ،ایان موضاو  طالعاۀم کلاسیک بارای

قبل از شرو  حرکات زمانی زمانی در فواصل متفاوت 

                                                           
2. Psychological-Perceptual Theory 

3. Abernethy & Zawi 
4. Goulet, Bart & Fleury 

5. Visual Tracking & Visual Obstruction 

6. Ives 
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اد در شناساایی و ادرا  قابلیت افر ،در این دوره. است

و  باوده اثرگایار عمل حریف بینیپیشبرای  اطلاعات

 ،اطلاعات بیشتر و یا توانایی در دریافت اطلاعاات ۀارائ

یکاز، دیویادز و )د گایاردمیبر قضاوت ادراکی تاثثیر 

هااا بااا مقااادیر عکاا در ایاان روش  .(0242، 4بااوتن

 قبال از اجارا( هااییزمانمختلف اطلاعات زمانی )در 

در نقااط  و شاوندمیکامپیوتر نشان داده  ۀروی صفح

 از زود ؛دنشاومیزمانی مختلفی هنگام آزمون متوقف 

شواهد نشاانگر آن اسات  (.دو-تی(، به دیر )یک-تی)

باا  کاارتازهمقایساه باا افاراد اهر درورزشکاران ماکه 

و باا دقات بیشاتری  ترساریع ،داشتن اطلاعاات کام

 (.0242، 0)کنل برولند و ویلیامز دهندمیواکنش نشان 

0242.) 

که خواساتگاه  استرزمی های ورزشتکواندو یکی از 

 هایرشاتهیکای از عناوان باهجنوبی باوده و  ۀآن کر

( 0222) که از ساال شودمحسو  می المپیکیمطرح 

 شده است. در تکوانادووارد این آوردگاه بزرگ جهانی 

و در پای  ردقرار دا یتاولودر ها مهارتی سرعت اجرا

 العملعک حریف سبب اجرای مهارت  بینیپیش ،آن

بررسی  ،اینبنابرشود؛ میبهتر  ۀکسب نتیج و ترسریع

بر عملکرد ورزشاکاران و  بینیپیشعوامل اثرگیار در 

 .تثثیرگیار خواهد بودبر نتایج آن  دنبالبه

در پاژوهش  (0245هی و همکاران )الروح ،راستاایندر

جستجوی بیناایی  هایاستراتژینقش خبرگی بر  خود

ر قارا موردبررسایرا بااز کیهاان عمل زن بینیپیشو 

شکل به خبرگیداده و به این نتیجه رسیدند که عامل 

 بینایپیشی و جستجوی بینایکارهای بر راه معناداری

 (0241) 9نلوفینگ و هجم ،تثثیر دارد. همچنین عمل

بیناایی  بینایپیشمهاارتی در  هاایتفاوت به بررسی

 ماهر و مبتدی هنادبال باناندروازهمیان  هاشوتانوا  

                                                           
1. Dicks, Davids & Button 

2. Canal-Bruland & Williams 

3. Loffing & Hagemann 

ی کل صورتبهافراد ماهر که  پرداختند و گزارش کردند

 یهااندامفرد نگاه کرده و از ارتباط میان  هایاندامبه 

رین و فلاوهااجمن . پردازنادمی بینایپیشمختلف به 

 ر تنای  میاانبازیکنان ماهبینی در پیش نیز (0241)

باه ایان نتیجاه  هاابرداری مهاارتفیلمتنیسور با  90

بینی بازیکنان مااهر باه علاائم رسیدند که منابع پیش

شااود. ای موجااود مربااوط ماایحرکتاای و زمینااه

 ۀمقایسا باا (4934ناوری و همکااران )دیگر، ازسوی

زنان ورزشکار و  بینیالعمل و مهارت پیشزمان عک 

 ،هااوالیبالیساتکه  عنوان نمودندوالیبال  غیرورزشکار

 ۀزمیناای را درطی تمرینات ورزشای داناش گساترده

دست شناختی والیبال به ا الگوهای مخصوص عصبی

مقایسه باا های ادراکی بالاتری درتواناییاز و  آورندمی

  .باشندبرخوردار میراد غیرورزشکار اف

کااه  نشااان دادنااد نیااز (0226) 1و همکاااران مااولر

حرکتای  ان ماهر قاادر باه اساتفاده از نشاانۀورزشکار

و قضااوت زمان ممکان جهات  کندتریندر  پیشرفته

و  خاصاای از . ایاان افااراد از نااباشااندمی بیناایپیش

اساتفاده  ایویاژه زمانمادتدر ها و راهبرد بینیپیش

 .کردندیم
ایان اسات  ،وجود دارد ارتباط این در که سؤال مهمی

آور در مادال ۀکه چه تفاوتی میاان ورزشاکاران نخبا

نخبه کاه خاود در غیربا ورزشکاران المللی سطوح بین

اند به سطوح اما نتوانسته ؛ای بودهاجرای مهارت حرفه

 بار اسااس مطالعااتوجاود دارد   آوری برساندمدال

 بررسایجداگاناه باه  صورتبههرکدام که  شدهاشاره

هاای ن و ورزشدر شارایط گونااگو بینایپیشعامل 

بسایار  یهااپژوهش کاهایننیز و  اندپرداختهمتفاوت 

 اهمیاات وجااود بااا)تکواناادو  ۀرشاات زمینااۀاناادکی در

( صاورت المپیکچون  یآن در رویداد مهم آوریمدال

تفااوت در کساب  همچنین، با توجه بهو  گرفته است

                                                           
4. Muller 
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انجااام نخبگاای، مااانی در سااطوح نخبگاای و غیاارقهر

عامل به بررسی منسجم  صورتبهکه بتواند  پژوهشی

تکوانادو  ۀنخباو غیرمیان ورزشکاران نخبه  بینیپیش

اطلاعاات  توانادمیو  رسایده نظاربهضروری  بپردازد،

 پاژوهش ،الای ؛را ارائه نمایاد تریدقیقهتر و کامل، ب

باا شارایط  بینایپیش عملکرد مقایسۀ هدف با حاضر

نخبه صورت تکواندوکاران نخبه و غیرانسداد زمانی در 

 .گرفت
 

 پژوهش شناسیروش
 ۀماهیت در زمر لحاظبهای مقایسهعلی ا این پژوهش 

 ،هاادف نظاار ازو قاارار داشااته  کماای هااایپژوهش

میدانی و  صورتبهکه اطلاعات آن باشد می ایتوسعه

 شده گردآوری افزارنرمو  لیستچکبا استفاده از ابزار 

 است.

 کنندگانشرکت

باا )تکوانادوکاران مارد  کلیۀ را پژوهشآماری  جامعۀ

ی، لام هاایگروهحاضار در  (ساال 05میانگین سنی 

( 0245) کشوری در سال لیگ و مسابقات هایباشگاه

نفر  42) تکواندوکار 02 هاکه از میان آن تشکیل دادند

نفار  42و  مارزیونبارحداقل یک مدال  اراید ۀنخب

(، دارای کمربند مشکی و بدون کسب مادال نخبۀغیر

 .و هدفمند انتخا  شدند دسترسدر نمونۀ صورتبه

 ابزار

اطلاعاات فاردی، فارم  لیساتچکاز پژوهش در این 

ویاارایش ویاادئویی  افاازارنرمو خطاهااا،  هااادادهثباات 

و  (0241) 4میار پاری ادوبای (دیاداریا  شنیداری)

تثییاد ماوردمخزن تصااویر ) ۀساختوهشگرپژ افزارنرم

 ورزشاای( شناساایروانعلااوم ورزشاای و ن امتخصصاا

                                                           
1. Adobe Premier 

 (0241لوفینااگ و همکاااران )پااژوهش  بااا مطااابق

 ابزار استفاده شد. عنوانبه

 هادادهگردآوری  ةشیو

لااازم بااا فدراساایون  هااایهماهنگیپاا  از انجااام  

 لیااتک ،قرار گرفت. ابتدا مورداجرا فوق طرحتکواندو، 

 بارای طور کامالباه آن پژوهش و هادف انجامروند 

 شاد داده اطمینان هاآن به و شرح داده شد هاآزمودنی

گشته محرمانه نگهداری  صورتبه اطلاعات تمامی که

 دراداماه، گرفات. نخواهد قرار فردی هیچ در اختیار و

را پاژوهش شارکت در فرم رضایت  هاآزمودنیتمامی 

ذکر شاایانیافتناد.  ضورح پژوهشدر و نموده تکمیل 

تمامی جوانب اخلاقی و ارزشی جهت رعایت  است که

بهترین شرایط محیطی ممکان را پژوهشگر ، پژوهش

 ۀهم نمود. شیوفرا هاآزمودنیکان برای حد توان و امتا

جلاوی ابتدا  هاآزمودنیصورت بود که بدینانجام کار 

 قارار متریساانتی 62 ۀدر فاصل اینچ 45نیتور یک ما

 ۀروی صاافحو پاا  از ثباات اطلاعااات  گرفتناادمی

آمااادگی روی  اطلاعااات شخصاای، بااا لهااور علاماات

دست خود را روی دو کلیاد راسات و ، نمایشۀ صفح

با سارعت باه  ،و با دیدن تصاویرچپ موس قرار داده 

 422حاوی  تصاویر ۀمخزن ذخیر. نددادمیپاس   هاآن

کاه  رو و چرخشای باودهتصویر با ماهیت ضربات روب

ای از ابتدا تا انتهای ضربه به نماایش صورت مرحلههب

 ،تارین زمااندر سریع بایستمیآمد و آزمودنی میدر

کلیاک راسات ؛ دادضربه را قبل از اجرا تشخی  می

و کلیاک چاپ  ت چرخشایایر حرکامربوط به تصااو

تصاویر در  422. تعاداد مستقیم بودمربوط به حرکات 

کوششی به  02بلو   پنجلب قاآزمون انسداد زمانی در

تراحت در دقیقاه اسا دوو بین هر بلو   درآمدنمایش 

 شااملزمانی در تصاویر انسداد نظر گرفته شد. حالات 

قبل ، ثانیه 452/2و  422/2، 252/2 :زمانی لتسه حا
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 چاااگییااا تاای )مسااتقیم( آبچاااگی ۀشاارو  ضاارباز 

 بیناایپیشساارعت لحاظ بااهبااود کااه  )چرخشاای(

افازار زماان آن توساط نارم و ار گرفاتقرآزمون مورد

 گردیااد.ثباات  ذکرشاادههااای ادو  پریمیاار در زمااان

دقیقه در  02ی آزمون برای هر نفر میانگین زمان اجرا

. بارای جلاوگیری از اثار یاادگیری و نظر گرفته شاد

انفارادی برگازار  صورتبهآزمون  ،رفتن تمرکزدستاز

ماوس در  ،هااآزمودنیو با توجه به دست برتر شد می

ابازار و  .گرفاتمیار ر قارسمت چپ یا راست ماانیتو

برگرفتااه از  ،پااژوهشدر ایاان  مورداسااتفادهپروتکاال 

 بود. (0241) لوفینگ و همکاران ۀمطالع

 هاپردازش دادهروش 
 ۀاز آمااار توصاایفی جهاات محاسااب پااژوهشدر ایاان  

 کنادگی،اهاای مرکازی، پر، تعیین شااخ هافراوانی

 آماار و در گردیاد ارهاا اساتفادهترسیم جداول و نمود

  

 گیریانادازهبا  دوعاملیاز تحلیل واریان   استنباطی 

 درصاد 35ساطح اطمیناان باا  مکرر در عامل انسداد

 ۀکلیاذکر اسات کاه شاایان قرار گرفت. مورداستفاده

  4اس پی اس اس افزارنرم از طریقمحاسبات آماری 

 .شد انجام 02 نسخه
 

 هایافته
افاراد  بینیپیشخطای میزان  دهندۀاننش یکجدول 

 .است در سه شرایط انسداد زمانینخبه نخبه و غیر

 در و گردیااد اسااتفاده نمودارهااا و جااداول ترساایم

تکوانادو  فیلم ضاربۀ داشتننگهزمان  که هنگامیآمار

شد، میزان خطاا کمتار از ثانیه قبل از ضربه با 252/2

، باا دیگربارتعباه خواهد باود؛ثانیه  452/2و  422/2

افازایش میازان خطاا  ،افزایش زماان قبال از ضاربه

 .بایدمی

                                                           
1. SPSS 

 . توصیف میزان خطا در شرایط انسداد زمانی2جدول 

 وهگر
 انسداد زمانی  

 هزارم ثانیه 452 هزارم ثانیه 422 هزارم ثانیه 52

 2/44±2/2 05/2±29/4 5/1±6/4 نخبه
 0/06±1/4 4/43±40/4 9/49±1/4 نخبهغیر
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نشان دو  جدولدر  ویلکا  نتایج آزمون شاپیرو

متغیرها در سطوح  تمامیی هادادهکه  دهدمی

  طوربه انسداد و سطح مهارت مستقل متغیرهای

آزمون از بنابراین،  ؛(P>25/2) اندشده توزیعطبیعی 

مکرر در عامل  گیریاندازهبا  دوعاملین  تحلیل واریا

 .انسداد استفاده گردید

 ویلکـ  نتایج آزمون شاپیرو. 1ل جدو

 انسداد

 غیرنخبه نخبه

 مقدار
 درجۀ

 آزادی

سطح 

 معناداری
 مقدار

 درجۀ

 آزادی
 سطح معناداری

 زمانی

 552/2 9 391/2 251/2 9 906/2 هزارم ثانیه 52

 432/2 9 990/2 129/2 9 342/2 هزارم ثانیه 422

 109/2 9 302/2 256/2 9 902/2 هزارم ثانیه 452
 

نتایج تحلیل واریان  دوعاملی  دهندۀنشان سهجدول 

 .استل انسداد زمانی مکرر در عام هایگیریاندازهبا 

 اثر اصلی انسداد زمانی ها بیانگر آن است کهیافته

(. P ،4/199=(09/0)F=222/2) باشدمیدار معنا

بدون توجه به سطح نخبگی، بین  دیگرعبارتهب

ران در سه شرایط تکواندوکا بینیپیشخطای  میانگین

هزارم  422(، M=3/9هزارم ثانیه ) 52انسداد زمانی 

تفاوت  (M=43هزارم ثانیه ) 452( و M=4/49ثانیه )

 داری وجود دارد.معنا

 

دهندۀ آن است نشان نیز نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی

ن در تکواندوکارا زمانی بینیپیشیانگین خطای م که

هزارم ثانیه  422داری از معنا طوربههزارم ثانیه  52

داری از معنا شکلبههزارم ثانیه  52در ؛ است کمتر

هزارم ثانیه  422در و باشد میهزارم ثانیه کمتر  422

 استهزارم ثانیه کمتر  452داری از معنا طوربه

(222/2=P.) 

هزارم ثانیه قبل از  52در زمانی  بینیپیش ،طورکلیبه

نو  ضربه  بینیپیشان جهت بهترین زم ،ضربه

 باشد.می

 دوراههنتایج تحلیل واریانس  ـ9جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات
 آزادیدرجات 

 میانگین

 مجذورات
 افمقدار 

سطح 

 معناداری

 222/2 4/199 0/129 0 5/146 انسداد زمانی

 222/2 9/92 6/94 0 9/69 مهارت × انسداد

  996/2 09 1/09 خطا
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در گروهی نتایج اثرات بین دهندۀنشان چهارجدول 

مکرر در عامل  گیریاندازهبا  دوعاملیتحلیل واریان  

ها حاکی از آن یافتههمچنین،  .باشدمیانسداد زمانی 

دار معنااثر اصلی گروه )سطح نخبگی(  است که

  بین( و P ،26/526 (=4/41)F=222/2) باشدمی
 

-  

نخبه در نخبه و غیر تکواندوکاران بینیپیش -

هزارم  452و  422، 52سطوح انسداد زمانی )

، P=222/2تعامل معناداری وجود دارد ) ثانیه(

9/92 (=09/0)F.) 
 

 گروهینتایج اثرات بین .0جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات
 آزادیدرجات 

میانگین 

 مجذورات
 مقدار پی

سطح 

 اداریمعن

 224/2 26/526 2/4656 4 2/4656 سطح

  0/9 41 9/15 خطا

 

که تفاوت بین  رسدمی نظربه یکشکل با توجه به 

 تا( 252/2) نخبه ازنخبه و غیر تکواندوکاران بینیپیش

 ؛شودمیبیشتر  یدارامعن طوربهثانیه ( 452/2)

  با افزایش زمان پیش از ضربه از معنا کهبدین
 

 

 بینیپیشخطای ، ثانیه( 452/2) به( 252/2)

داری بیشتر معنا طوربهکواندوکاران غیرنخبه از نخبه ت

 .شودمی

 

 
 در شرایط انسداد زمانی غیرنخبهدو گروه نخبه و در نمودار میزان خطا  .2شکل 
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 گیرینتیجهبحث و 
 بینااایپیش مقایساااۀحاضااار، پاااژوهش هااادف از 

 رایط انسداد زمانینخبه در شتکواندوکاران نخبه و غیر

تفاوت معنااداری در میاانگین که  نتایج نشان دادبود. 

نخباه در شارایط تکواندوکاران نخبه و غیار بینیپیش

در  بینایپیش، طورکلیباه زماانی وجاود دارد. انسداد

ان جهاات بهتاارین زماا ،ثانیااه قباال از ضااربه 252/2

 بیناایپیش ،درواقااعنااو  ضااربه بااود. تشااخی  

نخباه غیارتکواندوکاران نسبت به  تکواندوکاران نخبه

باا و  داری بهتر بودمعنا طوربهدر شرایط انسداد زمانی 

ثانیه،  452/2به  252/2از  افزایش زمان پیش از ضربه

طور بااهنخبااه تکواناادوکاران غیاار بیناایپیشخطااای 

 .دشنخبه تکواندوکاران از معناداری بیشتر 

و  لوفینااگ مطالعااات ۀوساایلبه پااژوهشایاان نتااایج 

ویلیامز  و (0222) 4و همکاران ینزو(، 0241همکاران )

 .شودمیحمایت  (4333و همکاران )

بینای آیناده شامل توانایی پیش بینیکه پیشهنگامی

گیری شااامل انتخااا  بهتاارین پاساا  اسات، تصاامیم

ی از نتایج یکاما  ؛باشدمیدسترس اساس اطلاعات دربر

بینااای و پیشماااورد اهمیااات افااازایش آگااااهی در

کااه  گیری در عملکاارد خبرگاای ایاان اسااتتصاامیم

تواناد هایی را کاه میدانشمندان تلاش کردند تا روش

ها را در هر دو شارایط واقعای و آزمایشاگاهی مهارت

گیری توانایی اندازه حقیقت،رشد دهند. در بخشد،ارتقا 

به شناسایی نقاط ضعف و قدرت  هامد این مهارتاکار

بر بهبود این ها بتوانند آنکند تا یورزشکاران کمک م

های طول زماان نظاارت کنناد و برناماهها درمهارت

 ( راکندها را تسهیل میکه کسب این مهارت)تمرینی 

قابلیات رشاد و کنتارل عامال  ،بناابراین رشد دهناد؛

                                                           
1. Vaeyens 

مبین تقویت آن در افراد نخبه است )ابرنتی  ،بینیپیش

 (.0222و زوی، 

ر شناسااایی تعاادادی از اجاازای دانشاامندان د ،امااروزه

ماد اگیری قوی و کاربینی و تصمیممهارت که با پیش

اند. این اجزا کاه ، موفق بودهباشدمیدر ورزش مرتبط 

مطارح شاناختی ا  هاای ادراکایعنوان مهارتتحت

دهندۀ اهمیات فراینادهای ادراکای و ، نشانباشندمی

ط گیری هستند. از اواسبینی و تصمیمشناختی در پیش

ای طور گساتردهپژوهشگران به(، 4392ۀ )تا اواخر ده

بودناد.  متمرکازشاناختی اجارا ا  های ادراکیجنبه بر

بر  ،تربرتری بازیکنان ماهر بر بازیکنان با سطوح پایین

هاای اسااس آزمونگساترده و بار یهااپژوهش ۀپای

ا  هااای ادراکاایشااده باارای بررساای مهارتطراحی

رسد یاک نظر میت که بهشده اس شناختی نشان داده

 گیریبینی و تصامیمعامل ضروری و لازم برای پیش

 .باشندمیمؤثر کارآمد 

بیناای خصااوص برتااری پاایشبااا توجااه بااه نتااایج در

ی هاااورزشدر  کااه بایااد گفاات تکواناادوکاران نخبااه

کارآمد زمانی  بینیپیشیک  ،باز هایمحیطرقابتی در 

را بیشاتر  خود بازیکنان توجه بینایی و گیردمیصورت 

خاص معطاوف  زمان یکتی در منابع مرتبط اطلاعا رب

 نمایند.می

 هایاسااتراتژی کااه رساادمینظاار بااه دیگر،سااویاز

ساختارهای آگاهی خااص تکلیاف  ۀوسیلبه بینیپیش

تعیاین  ،است شده ذخیرهنمادین در حافظه  طوربهکه 

کااه هنگااام  دگااردمیدلال اساات گونااهاین. شااودمی

کاه  هاییتجربهوسیع از  ۀپای یک جراکنندهایادگیری، 

تجربه کرده است را بارای  درگیشتهدر شرایط مشابه 

اسااس . بارکنادمیاده تفسیر رویدادهای پیشرو اساتف

مااهر آگااهی از  اجراکننادگان ،مدل فراخوانی نورمن

 هایتجرباه درزمیناۀمهم نماایش را  هایجنبهبیشتر 

 ،هاتجربااه. ایاان نمایناادماایخاااص در ورزش کسااب 
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کاه در  نادنکمیساختارهای آگاهی خاصای را تولیاد 

و از ایاان طریااق  شااودمیذخیااره  بلندماادت ۀحافظاا

)واینااز،  نمایاادمیرا در تشااخی  یاااری  اجراکننااده

 بینااایپیش هایاساااتراتژی ،دیگرعبارتباااه(. 0222

تمرین رشد  یهاسالطول که در هایییآگاه ۀوسیلبه

 ؛(0240)ماولر، ابرنتای،  شاودمیکنترل  ،اندکرده یداپ

تماایز در عملکارد  نجر بهماحتمالاً این عامل  ،روایناز

 . استها شده بینی آزمودنیپیش

 ،دانستیممی تاکنونآنچه  که پژوهش حاضر نشان داد

 ؛تفاوت فاحش عوامل و متغیرهاای ذهنای و عصابی

میاان  بینایپیشو  العملعک در عامل زمان  ویژهبه

 اما اطلاعاات کااملی ؛نخبه بودخبه و غیرورزشکاران ن

زمان دقیق و دلایل این برتری و تفاوت به بررسی که 

ایان  باه حاضر پژوهش لیا،دسترس نبود و در بپردازد،

امر مهم پرداخت. باید توجه داشات کاه افاراد نخباه 

دلیاال سااازوکارهای عصاابی درگیاار در حافظااه و بااه

 ،نداهکسب نمودها تمرین آن را طی سالیادگیری که 

تر حرکاات نسابت باه افاراد قادر به تشخی  ساریع

نیااز  ،بینایباشند. افراد نخبه بارای پیشنخبه میغیر

کمتری به دید کانونی و تمرکاز بار انادام اجراکنناده 

کننااد از اطلاعاات محیطای و دیااد دارناد و ساعی می

محیطاای باارای تشااخی  اسااتفاده نماینااد کااه ایاان 

یااری بینای سرعت و دقات پیش ها را دراطلاعات آن

شده در فعالیات مغازی های مشاهدهتفاوت رساند.می

مقایسه با ورزشکاران مبتادی نیاز ورزشکاران ماهر در

ا  گواه دیگاری بار هماین کفایات سیساتم ادراکای

مغاز  کاه دنادهشناختی اسات. مطالعاات نشاان مای

نیازمند  ،مبتدیورزشکاران ورزشکاران ماهر نسبت به 

و قادر اسات  باشدمیسازی تری جهت آمادهمنابع کم

مرباوط را کااهش داده و باه های شناختی نااپردازش

شاادن اجاارای یااک تکلیااف بیانجامااد. ایاان خودکااار

در فاااز  کارآماادی ناشاای از کاااهش فعالیاات مغااز

و تمریناات  سازی حرکتی پیش از حرکت واقعیآماده

 (.0241لوفینگ و همکاران، مدت است )طولانی

 4و پااولز سان هالهای یافتاهخصوص با ایندرنتایج 

باشاد. در ناهمسو می (4326( و بارد و فلوری )4339)

هاای کلیادی تاوان گفات از تفاوتمای ،ارتبااطاین 

کاه  اساتایان  حاضر پژوهشبا  میکورهای پژوهش

، بازیکناان مهااجمی فاوقهای پژوهشهای آزمودنی

 ؛ادناددگیری انجاام میبایسات تصامیمبودند که می

 تکواندوکارهای حاضر، آزمودنیپژوهش که در درحالی

مقابل محار ، باید در و قرار داشتندحمله حالت ضددر

 ،دادناد. درواقاعو انجاام مینموده بینی پاس  را پیش

های ای از گزیناهبازیکنان مهاجم ممکن است دامناه

در هایشان اساس تصمیمممکن قبل از دریافت توپ بر

در ذهن خود  را موقعیتی که در آن قرار دارند ارتباط با

ها این گزینه و این احتمال وجود دارد که داشته باشند

دسااترس و حاادودی توسااط اطلاعااات ادراکاای درتااا

 گااردد؛هااا تعیااین های مسااابقه و تاکتیکاسااتراتژی

که بازیکنان مدافع ممکن است در ساختارها و درحالی

لوفینگ و هجمان، د )های قبلی محدود شونبینیپیش

توان به تفاوت در ناو  ابازار می دیگر،ازسوی(. 0241

هاای ورزشای اشااره استفاده و نو  ماهیت رشتهمورد

 داشت. 

باا توجاه باه انتخاا   حااکی از آن باود کاهها یافته

آمیز اطلاعات محیطی و الگوهاای جساتجوی موفقیت

 در زماان هاابینای آنبینایی در بازیکنان نخبه، پایش

توجه  با ،ینبنابرا گرفت؛کمتر و با دقت بیشتری انجام 

 بینایپیش ۀمؤلفااز  شاود کاهمای پیشانهادبه نتایج 

اندوکاران نخبه و یکی از ارکان تمایز بین تکو عنوانبه

یکای از معیارهاای احتماالی و  توانادمینخبه که غیر

ی اردوهادر جهت انتخا  افراد در شرایط برابر درمؤثر 

کاه ابازار با توجه به ایان اده گردد.استف، باشدی انتخاب

                                                           
1. Helsen & Pauwels 



 2931 پاییز ،12 شمارة ورزشی، شناسیروان مطالعات                                                                                  11

ری ادو  پریمیاار در ایااران در هاایچ صااوتی و تصااوی

 تنهانتایج  ،لیا ؛استفاده قرار نگرفته استمورد پژوهشی

گاردد در فوق بوده و پیشنهاد مای ۀتعمیم به نمونقابل

 گوناگون از این ابزار مؤثر استفاده گردد.  مطالعات
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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. 
 
 

Keywords: Prediction, Temporal Occlusion, Elite & Non- Elite 

Taekwondo, Adobe Premiere  
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