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 بین انطباقی بندی پیشتأثیر اطالعات بینایی و حس عمقی بر دقت زمان

 در ورزشکاران مبتدی هندبال
 3فریبا حسن بارانی، 2شهزاد طهماسبی بروجنی، 1میرالهام حاتمی شاه

 چکیده:

دف پژوهش حاضر بررسی هرو، وط به عمل سیستم حسی است. از اینبین انطباقی منبندی پیشآمیز زمانکنترل موفقیت مقدمه و هدف:

 . بودل بین انطباقی در ورزشکاران مبتدی هندبابندی پیشزمانتکلیف تأثیر اطالعات بینایی و حس عمقی بر دقت 

بین انطباقی ی پیشبند( در آزمون زمان3/15±4/0)با میانگین سنی  هندبال مبتدی ورزشکاردختر  10بدین منظور،  شناسی:روش

ای متفاوت حرکت محرک همنظور بررسی اهمیت دسترسی به اطالعات بینایی در زمانبه کنندگانشرکتشرکت کردند. در آزمایش اول، 
بین انطباقی، افراد یشکاری اطالعات حس عمقی بر دقت زمانبندی پجهت بررسی تأثیر دستشش بلوک انجام دادند. در آزمایش دوم، 

ا عملکرد ت شدکاری دست حس عمقی افراد با استفاده از اعمال ارتعاش بر کف دست،آزمون در پیش آزمون شرکت کردند. در پس ابتدا
 بررسی گردد. ت حس عمقی انطباقی در پاسخ به انحراف اطالعابین پیشبندی افراد در زمان

آمیز افراد در زمانبندی د موفقیتآمده از آغاز و پایان حرکت نقشی بسزا در عملکردستاطالعات بینایی بهنتایج نشان داد که  ها:یافته

 .بین اثرگذار استپیشبندی زمانکند. همچنین اطالعات حس عمقی در کاهش خطای بین انطباقی ایفا میپیش

 .کندمیطباقی تأکید بین انبندی پیشحس عمقی و بینایی در کنترل تکالیف زمان اطالعاتها بر اهمیت این یافته گیری:نتیجه

 

  .بین انطباقی، مبتدیپیشبندی زماناطالعات بینایی، حس عمقی،  های کلیدی:واژه
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 مقدمه:
ها در وانایی. این ت(1) های ورزشی ضروری هستندآمیز فعالیتحرکتی در عملکرد موفقیت -های ادراکیتوانایی

های حرکتی مناسب در برابر های باالی بازی برای آماده کردن پاسخدر سرعتخصوص شرایط سخت ورزشی به
فازهای  رفتارهای حرکتی حریف را در شکار موفق باید بتواندرزو رواین. از(2) حائز اهمیت هستندرفتارهای حریف 

های عنوان یکی از ورزشهندبال به. (2)العمل مناسبی از خود بروز دهد و عکس زدهحدس درستی بهحرکتی  اولیۀ
و موفقیت در این بازی تا حد زیادی  های صحیح و متعدد است، توپ دزدی و شوتتوپی مستلزم انجام پاس، دریافت

کیلومتر بر ساعت  100ها در هندبال به طور متوسط دارای سرعتی برابر با ها و شوتبینی است. پاسمنوط به پیش
ها برای مهار این ضربات بانان این رشته ورزشی همچون بسیاری دیگر از رشتهبنابراین بازیکنان و دروازههستند. 

آمادگی برای پاسخ  برای اجرای جاگیری الزم، یافتن موقعیت مناسب وبین پیش بندیزماندر نیازمند توانایی خوب 
بینی در شناسایی اتفاقات بر نقش پیش بسیاری تحقیقات .(3) حتی انجام توپ قاپی هستند به یک پاس، شوت و یا

 دروبه کارمیبینی پیش ی ازانواع مختلفبینی ادراکی در پیش. اندبر اهمیت آن تأکید کردهتمرکز نموده و قبل از عمل 
به طور مثال محل فرود  بینی فضایی به محل وقوع عملفضایی، زمانی و رویدادی. پیشبینی پیشند از: اعبارت که

، یعنی بینی کندرا پیش وقوع یک عملی بندزمانیا که فرد بتواند زمان بینی زمانی یعنی آناشاره دارد. پیش توپ
به تعیین رویداد واقع شده بینی رویدادی پیش کهحال آن. شونده پاسخ دهددقیقاً در زمان صحیح به توپ نزدیک

بینی ادراکی قادر به . با استفاده از پیشمورد نیاز استبینی هر سه نوع پیش ی ورزشیهاموقعیت اکثردر  اشاره دارد.
 .(4)هستیم  1انجام اعمال مهاریتوضیح 

انطباقی ترکیبی بینی پولتون پیش تغییر داد. به اعتقاد 2بین انطباقی(، نام اعمال مهاری را به پیش1975پولتون )     
بینی اجراکننده به بینی گیرنده است. پیشبینی اجراکننده و پیشپیشموسوم به بینی، از دو نوع متفاوت از پیش

بینی گیرنده به توانایی افراد مربوطه اشاره دارد. در حالی که پیش توانایی افراد برای تعیین مدت زمان حرکت اندام
گردد. برای مثال برای گرفتن یک توپ، مان وقوع یک رویداد خارجی اطالق میگیری در مورد مدت زبرای تصمیم

کشد تا توپ به حدی به او نزدیک شود که او بتواند آن را بگیرد بینی کند که چقدر طول میشخص باید پیش
قرار دهد  هایش را در وضعیت مناسب برای گرفتن توپکشد تا او بتواند دستبینی گیرنده(؛ و چقدر طول می)پیش
ها در وضعیت مناسب، گرفتن موفقیت آمیز توپ را کننده(. باید توجه داشت تنها قرار دادن دستبینی اجرا)پیش

ها با چه سرعتی به همدیگر برخورد بینی کند که توپ و دستکند، بلکه عالوه بر آن، فرد باید پیشتضمین نمی
به عبارت دیگر،  .(4)بینی نیاز دارد باقی به مهارت زیادی در پیشبینی انطدهد که پیشکنند. این مثال نشان میمی

بین بندی پیشحرکتی زمان –اشیاء قابلیتی است که به مهارت ادراکی  4یا به عبارتی مهار کردن 3دریافت کردن
ای گونهاشاره دارد به بندی یک حرکتبین انطباقی به توانایی زمانبندی پیش. زمان(6, 5) بستگی دارد 5انطباقی

  .(7) برسددر حال حرکت به یک هدف )نقطه( مشخص شیء که همزمان با یک 
بندی حرکتی و تکالیف زمان -های ادراکیمهارتبر اساس رویکردهای شناختی ازجمله پردازش اطالعات، اجرای 

برای شناسایی،  اطالعات حسی در آن مرحله حسی کهاول؛ انطباقی مستلزم انجام دقیق سه مرحله است: بین پیش
زمان و که طی آن، مرحله یکپارچگی حسی حرکتی  دوم؛شود، می کار گرفتهبهتصحیح و راهنمایی اعمال حرکتی 

 

1. Interceptive actions 

2. Coincidence-anticipation 

3. Catching  

4. Intercepting  
5. Coincidence-anticipation timing 
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که پاسخ  اجرا یا مرحله حرکتی سوم؛ مرحله و شودتعیین می مربوطه حال ورود و پاسخ حرکتی مکان محرک در
حسی از های و محیط توسط سیستمء . در واقع اطالعات حسی به دست آمده از اشیا(8) شوداندازی میمقتضی راه

ها در فضا یکپارچه شده و در نهایت حرکت مقتضی ماجمله بینایی با اطالعات به دست آمده از موقعیت بدن و اند
 شود.اندازی میراه

آمیز در تکالیف مهاری به اجرای موفقیتشود. می استفاده حسی سیستم چندین تکالیف از انجام اکثر برای     
نگرد می ءنزدیک شونده دارد. ورزشکاری که در زمان و مکان صحیح به شیشیء اکتساب اطالعات بینایی در مورد 

کند. بنابراین، اطالعات مربوط بینی میرا به درستی پیششیء با احتمال بیشتری مسیر بعدی توپ و زمان رسیدن 
تر است، چرا که بهترین اطالعات در هایی از پرواز توپ مهمکه چه بخش به رفتار خیرگی ممکن است نشان دهد

زمانی که ورزشکاران در تالش برای مهار  .(9)شود مورد موقعیت و سرعت توپ نزدیک شونده از شبکیه حاصل می
حرکتی بر اساس  هایفرمانرو هستند که برای تعدیل زمانی روبه تأخیرنزدیک شونده هستند، با یک شیء یک 

هزارم  800 تقریباًدر سرویس تنیس روی میز، زمان پرواز توپ عنوان نمونه، بهاطالعات بصری ضروری هستند. 
ثانیه است، که در این زمان حریف باید براساس اطالعات بینایی به دست آمده در ابتدای پرواز توپ، یک مسیر 
مناسب را برای قرار دادن راکتش در جای مناسب انتخاب کند. اطالعات بینایی حاصل از لحظات پایان پرواز توپ 

 .(10)رعت توپ را تخمین بزنند نیز ممکن است به بازیکنان کمک کند تا موقعیت و س
های ویدئویی را ( اشاره کرد که فیلم1954توان به تحقیق هوبارد و سِنگ )از اولین تحقیقات در این حوزه می     

ها مشاهده نمودند که هنگامی که توپ در فاصله بین بال تماشا کردند. آنزنندگان در بیساز ضربات سریع ضربه
کند. رسد، ضربه زننده دنبال کردن توپ با چشمانش را متوقف میمتری از نقطه برخوردش با چوب می 7/2تا  7/1

کند، به علت محدودیت در متری( را طی می 7/2تا  7/1مسافت را )آنها استدالل کردند که زمانی که توپ این 
 .(4)زمان واکنش، انجام هر عملی غیر ممکن است 

( انجام شد. این افراد 1988صورت گرفته در شرایط میدانی توسط ریپول و فلورانس )یکی از اولین مطالعات      
با چشمانت توپ »درصدد تعیین این امر بودند که آیا بازیکنان تنیس روی میز خبره از دستورات مربی مبنی بر اینکه 

مورد بررسی قرار گرفت. این حرکتی پنج بازیکن خبره تنیس روی میز -کنند. رفتار بیناییپیروی می« را دنبال کن
افراد سه ضربه متفاوت )فورهند، فورهند با پیچ رو و درایو بک هند( را اجرا کردند. افراد خبره توپ را در کل مسیر 

رسد با این تفاسیر به نظر می. (4)دادند توپ را تنها در لحظات آغازین مسیر ببینند کردند و ترجیح میپرواز دنبال نمی
 . (12, 11)عمالً غیر ممکن است  «با چشمانت توپ را دنبال کن» این عبارت که 

 ورزشکارانهای خبره و نیمه خبره مشاهده کرد که ای به منظور مقایسه بسکتبالیست( در مطالعه1996ویکرز )     
بندند. افراد خبره تثبیت بر کار میدی را برای دستیابی به موفقیت بهفرهحرکتی منحصرب -خبره راهبردهای بینایی

کنند. در این تری حفظ میسازی ادامه داده و تثبیت را در مدت طوالنیروی هدف )حلقه( را تا مراحل میانی آماده
عنوان مدت زمان تثبیت نهایی بر یک موقعیت حیاتی قبل از آغاز بهمعرفی شد که « 1چشم آرام»مفهوم شرایط، 

های ثانیه و در شوتهزارم 972های موفق بسکتبال شود. دوره چشم آرام برای افراد خبره در شوتحرکت تعریف می
. (13)انیه بود ثهزارم 400خبره در ضربات موفق و ناموفق  ه بود. این دوره برای افراد نیمهثانیهزارم 806ناموفق 

ای خبره در والیبال پیش از حرکت ه( طی تحقیقی گزارش کردند که دریافت کننده1997ویکرز و آدولف )همچنین، 
ثانیه را به عنوان دوره چشم آرام سپری کرده و سپس برای جایگیری هزارم 432 ،گیری در مقابل توپبرای جای

 

1. Calm eye 
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دارند در حالی که افراد مبتدی ابتدا برای جایگیری گام برداشته و نگاهشان را بر روی توپ در موقعیت گام بر می
 .(14)کنند تری را به توپ نگاه میخبره تعقیب توپ را زودتر شروع کرده و مدت زمان طوالنیکنند. افراد تثبیت نمی

ای هسمازش بینایی و سازگاری با مکانینیز بیان داشتند که برتر بودن سیستم پرد 1997ریپول و التیری در سال 
. (15)کرده و پاسخ بهتری داشته باشند بینی پیشآنان مسیر توپ را بهتر  ،شودادراکی در افراد ماهر باعث می

و خبرگی در دوازه بانان بینی پیشجستجوی بینایی، »( در تحقیق 2000ساولزبرگ، ویلیامز، وندرکمپ و وارد )
های نایی پیشرفته برای راهنمایی پاسخدر استفاده از عالئم بی افراد ماهر نسبت به افراد مبتدیدریافتند که « فوتبال
استفاده از عالئم بینایی »( در تحقیق خود تحت عنوان 2005شیم، کارلتون، چاو و چی ) .(16)بهتر هستند بینی پیش
توانایی درک اطالعات بینایی  دارای که ورزشکاران ماهربیان کردند « یکنان تنیس بسیار ماهرتوسط بازبینی پیش

 .(17) کنندرویدادهای متعاقب استفاده میبینی پیشو از این اطالعات برای خود بوده درباره الگوی حرکتی حریف 
حرکت های بینایی تا شروع در حال حرکت توسط گیرنده ءشخیص شیپردازش ادراکی در فاصله زمانی بین ت

بندی انطباقی به توانایی در نتیجه دقت در زمان .(19, 18)مقتضی است، این مدت به زمان شروع حرکت اشاره دارد 
 .(20) حرکتی بستگی دارد-بینایی تأخیرحرکتی در مدت پاسخ یا کوتاهی -بینایی تأخیرسازی دقیق یکپارچه

های مختلف راکتی بین انطباقی افراد در رشتهبندی پیشتوانایی زمان بر اساس تحقیقات انجام شده، میزان     
های خاصی های راکتی مختلف با سرعتمتفاوت از یکدیگر است، چرا که سیستم حرکتی و بینایی هر یک از ورزش

اند . همچنین برخی دیگر از تحقیقات نشان داده(21)اند که ویژۀ رشته ورزشی مربوطه است ازحرکت سازگار شده
بین و یا اعمال مهاری بندی پیشهای ورزشی باز باعث بهبود اجرای افراد در تکالیف زمانکه تجربه افراد در رشته

ها به همراه های ورزشی مختلف امتیازاتی را برای آنتوان دریافت که تجربه افراد در رشتهگردد. بدین ترتیب میمی
های جنسیتی و سنی نیز در این توانایی به کرات گزارش شده است، به . از سوی دیگر تفاوت(8) خواهد داشت

کنند و بر اساس پیشینه موجود این توانایی در گونه تکالیف بهتر از زنان عمل میای که عموماً پسران در اینگونه
قبیل متغیرها های گوناگون اینحین اجرای پژوهش . به همین منظور(22, 8) رسدمی تکامل نسبیسالگی به  11

  داد.را باید مد نظر قرار 

بر الگوهای جستجوی  بینی در اعمال مهاری عمدتاًدر حوزه پیش شدۀ پیشینانجامکه تحقیقات با وجود این     
بینی فضایی و رویدادی توجه از سوی دیگر این تحقیقات بیشتر بر پیشو  اندبینایی افراد خبره و مبتدی متمرکز بوده

که  سؤالاین  رو برای پاسخگویی بهاینشیء نزدیک شونده، ازبینی زمانی و تطابق زمانی فرد با اند تا پیشداشته
هایی انجام چنین پژوهش اطالعات آغازین حرکت مهم است یا اطالعات لحظات پایانی ءدر طول حرکت یک شی

شخص  و فرد مهم استهای زمانی در طول حرکت برای کدام دوره کهیابد. همچنین آگاهی از اینضرورت می
تحقیقات اندکی درصدد پاسخگویی ، حائز اهمیت است و کندهای زمانی کسب میبیشترین اطالعات را از کدام دوره

 و معدود تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز دارای تناقضاتی هستند. ت بودهسؤاالبه این 
کند، اما برای می از اطالعات بینایی استفاده ءورزشکار برای کسب اطالعات مربوط به شی کهاینتوجه به  با    

بدن و اندام مجری  بین انطباقی اطالعات حس عمقی برای تنظیم وضعیتپیشبندی زمانآمیز در عملکرد موفقیت
واردی هستیم که فرد های ورزشی به کرات شاهد مو حتی سایر رشتههندبال در رشته ورزشی . نیز ضروری است

 و یا بیرونی )تحت عنوان نویز عصبی( قبل و حین شوت زدن، پاس دادن یا دریافت کردن با اغتشاشات حسی درونی
از سوی دیگر، شود. مواجه می ها یا اشیای موجود در محیط(تیمی)اغتشاشات مکانیکی وارد از سوی حریفان، هم
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بندی بین در خالل انجام تکالیف زمانعمقی و راهبردهای پیش های آگاهی از نقش اطالعات حسیکی از راه
بین و هماهنگی در گرفتن، مطالعه پاسخ افراد به اغتشاشات بیرونی است. اخیراً استفاده از اغتشاشات مکانیکی پیش

چندین تحقیق به منظور بررسی . (21) چنینی مبدل شده استدر سیستم حرکتی به ابزاری رایج برای مطالعات این
کاری و ایجاد اغتشاش مکانیکی استفاده اثر اطالعات حس عمقی در هماهنگی گرفتن و دریافت کردن از دست

طور کلی اطالعات مطرح است که بهاین سؤال . حال (23) ها اشاره خواهد شدکه در ادامه به برخی از آن اندنموده
بندی بر عهده داشته و اغتشاشات وارد بر حس عمقی چه تأثیری بر عملکرد حس عمقی چه نقشی در دقت زمان

تنها گونه اطالعات در موفقیت فرد و تیم اثرگذار هستند و که آیا اینگذارد و اینبین انطباقی فرد میبندی پیشزمان
کنندگان این که البته شرکتبه این موضوع پرداخته شده است. ( 2006) وین، مونتاگنباستین، کالپژوهش  در

 .پژوهش دارای تجارب متفاوتی در کار با توپ بوده و به صورت اختصاصی از رشته ورزشی خاصی انتخاب نشدند
ها ج پژوهش آننتای کهطوریبه این محققان بر اهمیت اطالعات حس عمقی در کنترل عمل مهاری اذعان نمودند.

یابی هدف محرک با توجه به بدن حائز اهمیت هستند، نشان داد که اطالعات حس عمقی نه تنها برای موقعیت
 .(24)ضروری هستند  نیز جایی اندام مجری برای اعمال مهاریبلکه برای اعمال تغییرات آنالین در سرعت و جابه

های گرفتن انجام شده کینماتیک مؤلفهکاری حس عمقی و نقش آن در چندین پژوهش دیگر در خصوص دست
های دسترسی و گرفتن را ( کینماتیک مؤلفه1991هاگارد و وینگ )ها خالی از لطف نخواهد بود. است که ذکر آن

ها نشان داد که علیرغم اینکه حین ایجاد یک اغتشاش مکانیک بر بازوی افراد مورد مطالعه قرار داد. نتایج آن
.  (25)صورت تصادفی بود، اما باز هم افراد توانستند برخی اعمال جبرانی را انجام دهنداغتشاش اِعمال شده به 

( گزارش کرد که با وجود اغتشاش افراد باز هم قادر هستند تا به توپ دسترسی 1996) ، وایتینگ و ساولزبرگپولمن
ها حین های کینماتیکی دست، البته در ویژگیهای زمانی اصلی گرفتن وجود نداشتیابند و هیچ تفاوتی در جنبه

( که به دنبال بررسی تغییرات ناشی از کینماتیک گرفتن 2001. باتون و همکاران )(26) گرفتن تغییراتی ایجاد شد
ها، ها بودند، اذعان داشتند که میزان باز شدن دستتوپ در حال حرکت پس از ایجاد اغتشاش مکانیکی در دست

کاری در حس عمقی تغییر کرد، البته برخی سرعت دست برای چنگ زدن و برخی دیگر از متغیرها با ایجاد دست
تغییر باقی ماند که نتایج تا های نهایی وضعیت قرارگیری دست( نیز ثابت و بیهای حرکت )برخی از ویژگیمؤلفه

مشابه با پژوهش پولمن بود. البته این پژوهش بر دقت زمانی حاصل از گرفتن متمرکز نبود و تنها بر حدودی 
 .(27) های کینماتیکی تأکید داشتویژگی

نقش اطالعات بینایی و حس عمقی بر عملکرد  شده در زمینۀکمبود تحقیقات انجامبا توجه به در مجموع،      
انجام پژوهش در این حوزه ضروری به نظر  به ویژه در ورزشکاران رشته هندبال، بین انطباقی،پیشبندی زمان
بر این اساس نتایج پژوهش حاضر روشن خواهد نمود که مربیان به هنگام آموزش به ورزشکاران مبتدی  رسد.می

بین تأکید کنند. همچنین در پایان مشخص خواهد بندی پیشهای حرکت در اعمال مهاری و زمانباید بر کدام دوره
آیا به هنگام وقوع اغتشاشات این شد که اطالعات حس عمقی برای ورزشکاران مبتدی تا چه حد حیاتی بوده و 
از این  بین آسیب نبیند.بندی پیشورزشکاران قادر هستند که اصالحاتی را در عمل خود انجام دهند تا دقت زمان

های زمانی مختلف به دنبال بررسی نقش اهمیت دسترسی به اطالعات بینایی در دوره محققان رو در این پژوهش
حس عمقی کاری دستهدف دیگر این پژوهش بررسی بوده و بین انطباقی پیشبندی زمانبر دقت شیء حرکت 

 . در نظر گرفته شدبین انطباقی اپیشبندی زمانبر میزان خطای 
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 شناسی:روش

)با ورزشکاران مبتدی هندبال از میان  (3/15±4/0با میانگین سنی )ساله  15-16دختر  10 کنندگان:شرکت

محققان با انتخاب افراد  گیری در دسترس و به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند.نمونهسابقه چهار ماه( از طریق 
هیچ یک از  کنترل این گونه متغیرها داشتند. در دامنه سنی، رشته ورزشی، جنسیت و سطح تجربه یکسان، سعی در

-نداشتند. تمامی شرکتگونه آشنایی قبلی کنندگان از هدف تحقیق آگاهی نداشته و با ابزارهای پژوهش هیچشرکت

کنندگان سالم بوده و فاقد مشکل بینایی و کنندگان به مدت چهار ماه در تمرینات هندبال شرکت داشتند. شرکت
کنندگان با رضایت کامل پرسشنامه اطالعات فردی )سن، جنسیت، های عصبی بودند. هر یک از شرکتبیماری

 قرار گرفتند.  بعد مورد ارزیابیسابقه ورزشی و ...( را تکمیل کرده و در مرحله 

بین پیشبندی بین از دستگاه زمانپیشبندی زمانهای خطای آوری دادهدر این تحقیق به منظور جمع ابزار:

در کاری دستانطباقی )ساخت شرکت پدیدار امید فردا، شهر تهران، کشور ایران( استفاده شد. به منظور انجام 
 ولتی استفاده شد. 5کنندگان از موتور ویبراتور اطالعات حس عمقی شرکت

رم افزاری، محرک سنجد. در بخش نانطباقی را میبین پیش بندیانطباقی، دقت زمانبین پیشبندی دستگاه زمان
کند. سپس از یر مشخص به سمت هدف معین آغاز میهای مشخص حرکت خود را بر روی مسنورانی با ویژگی

شود که با فشار دادن کلید مربوطه طوری پاسخ دهد که محرک نورانی بر روی نقطه یکنندگان خواسته مشرکت
و  87/0نماید. روایی این دستگاه ضایی فرد را ثبت کرده و ذخیره میفزار خطای زمانی و فهدف متوقف شود. نرم

 . (28)گزارش شده است  83/0پایایی آن 

که در فاصله یک متری از  به هنگام آزمون، هر یک از افراد جهت آزمون بر روی یک صندلی راحت روش اجرا:

شد و سپس هر . در گام اول قبل از اجرای آزمون، تکلیف به افراد توضیح داده مینشستند، میمانیتور قرار داشت
از تکمیل بلوک آزمایشی، شش بلوک کنندگان بعد داد. شرکتکوشش انجام می 10افزار، فرد جهت آشنایی با نرم

بندی زمانبه منظور بررسی نقش اطالعات بینایی و شش بلوک به منظور بررسی نقش اطالعات حس عمقی بر دقت 
ثانیه زمان استراحت وجود  5بین انطباقی انجام دادند. هر بلوک شامل ده کوشش بود. که بین هر کوشش پیش

کوشش به عنوان  10ثانیه بود. در پایان میانگین خطای مطلق هر فرد در  30داشت. فاصله زمانی بین هر بلوک 
را ابتدا انجام  1های مربوط به آزمایش نیمی از افراد بلوکبه دلیل کنترل اثر ترتیب، خطای بلوک در نظر گرفته شد. 

های به تکمیل بلوککنندگان ابتدا را تکمیل کردند. نیم دیگر شرکت 2های آزمایش ساعت بلوک 2داده و بعد از 
در مورد  تریدقیقرا انجام دادند. در ادامه توضیحات  1های آزمایش ساعت بلوک 2پرداخته و بعد از  2آزمایش 

 های هر بلوک بر اساس هدف پژوهش ارائه شده است.ویژگی

بین بندی پیشهای زمانی مختلف بر دقت زمان: بررسی نقش اطالعات بینایی در دوره1آزمایش 

 انطباقی
. به منظور شدانجام میثانیه بود و حرکت محرک در یک مسیر پرتابی  2 مدت زمان الزم برای پیمودن کل مسیر

های بلوک طراحی شد. برای طراحی بلوک 6بررسی میزان اهمیت اطالعات بینایی موجود در طول دوره حرکت 
خشی از این مسیر اطالعات مربوط به حضور آزمایشی کل مسیر حرکت به چهار قسمت تقسیم شده و هر بار در ب

شد. در سه بلوک اطالعات بینایی در قسمت اولیه حرکت وجود داشت و در بخش محرک از دسترسی فرد خارج می
شد. در سه بلوک دیگر، فرد در بخش اول مسیر به اطالعات بینایی دسترسی دوم دوره، اطالعات بینایی حذف می
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ثانیه ابتدایی مسیر  5/0کان رویت حرکت محرک برای فرد وجود داشت. در بلوک اول در نداشته اما در نیمه دوم ام
ثانیه باقی مسیر امکان مشاهده حرکت محرک وجود نداشت. در بلوک دوم،  5/1حرکت محرک حضور داشت و در 

شود. در اهر میثانیه باقی مانده مسیر محرک ظ 5/1شد و در ثانیه ابتدایی مسیر، حرکت محرک دیده نمی 5/0در 
بلوک سوم و چهارم هم روند به همین شکل بود فقط در نقطه میانی مسیر حضور و عدم حضور محرک تعیین 

شد. در ثانیه انتهایی محرک ناپدید می 1ثانیه ابتدایی مسیر، محرک حضور داشت و در  1شد. در بلوک سوم در می
ثانیه ابتدای مسیر  5/1شد. در بلوک پنجم فرد در ظاهر میثانیه از کل مسیر محرک  1بلوک چهارم، بعد از گذشت 

شد. در بلوک آخر نیز فرد تنها ثانیه انتهایی مسیر محرک ناپدید می 5/0به اطالعات بینایی دسترسی داشت اما در 
کرد. در نهایت خطای این شش بلوک با بلوکی که محرک در ثانیه پایانی حرکت، محرک را مشاهده می 5/0در 

 مسیر حضور داشت، مقایسه خواهد گردید.کل 
 بین انطباقیبندی پیش: بررسی نقش اطالعات حس عمقی بر دقت زمان2آزمایش 

انجام رتابی پثانیه بوده و حرکت محرک به شکل  2 مدت زمان الزم برای پیمودن کل مسیردر این بخش نیز 
ده )شتاب بلوک دوم، سرعت محرک کاهن. در بلوک اول سرعت حرکت محرک یکنواخت )شتاب صفر(، در شدمی

زمون و پس از گذشت آها بعد از انجام سه بلوک پیش منفی( و در بلوک آخر فزاینده )شتاب مثبت( بود. آزمودنی
کاری اطالعات ستدشد، اما این بار به منظور بررسی تأثیر آزمون تکرار مییک ساعت سه بلوک مشابه با پیش

اتور در آغاز هر کوشش وی استخوان متاکارپ دست برتر افراد قرار داده شد. این ویبرحس عمقی، یک ویبراتور بر ر
رد تغییرات حاصل فروشن شده و تا پایان مسیر ادامه داشت تا با ایجاد اغتشاش در اطالعات حس عمقی کف دست 

 بین انطباقی مشاهده شود. بندی پیشدر خطای زمان

ها داده طبیعی توزیع بررسی برای 1شاپیروویلک آزمون از ها،داده بندیطبقه برای آمارتوصیفی از روش آماری:

ها، در گام اول و به منظور تعیین تفاوت دقت زمانبندی استفاده شد. پس از مشخص شدن طبیعی بودن توزیع داده
تعیین دقیق  های مکرر استفاده شد و جهتگیریبین افراد در شش بلوک بینایی از تحلیل واریانس در اندازهپیش

کاری اطالعات حس به کار گرفته شد. همچنین به منظور بررسی تأثیر دست LSDمحل تفاوت آزمون تعقیبی 
بین در پیش آزمون و پس آزمون از تی همبسته استفاده شد. محاسبات آماری پژوهش بندی پیشعمقی بر دقت زمان

 شد.ویرایش هجدهم انجام  SPSSحاضر با استفاده از نرم افزار 

 ها:یافته
)در  حرکت محرک های مختلفاطالعات بینایی در زماندسترسی به در مرحله اول به منظور بررسی میزان اهمیت 

 1ها در جدولی از یافتهاخالصههای مکرر استفاده شد. گیریحالت مختلف آزمایشی( از تحلیل واریانس در اندازه 6
 ارائه شده است.

نایی بر میزان خطای کنندگان به اطالعات بیشود، مدت زمان و دوره دسترسی شرکتمیطور که مشاهده همان     
ر شش شرایط، از دهای مشاهده شده بین انطباقی افراد اثرگذار است. جهت تعیین دقیق تفاوتبندی پیشزمان

 گزارش شده است. 2استفاده شد. نتایج مربوط به آزمون تعقیبی در جدول  LSDآزمون تعقیبی 
 

 

1. Shapiro–Wilk test 
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های زمانی های مکرر در بررسی تفاوت دورهگیری. نتایج تحلیل واریانس در اندازه1جدول 

 حائز اهمیت در دسترسی به بینایی
انحراف  میانگین متغیر

 استاندارد

 F آماره 
 

مقدار 
 معناداری

 

به هنگام مشاهده محرک در بندی زمانخطای 
 ثانیه ابتدایی 5/0

4054/0 1826/0  
 
 
474/16  
 
 

 

 
 

001/0  
به هنگام مشاهده محرک در بندی زمانخطای 

 ثانیه پایانی 5/1

1020/0 0475/0 

 1به هنگام مشاهده محرک در بندی زمانخطای 
 ثانیه ابتدایی

0594/0 0461/0 

 1به هنگام مشاهده محرک در بندی زمانخطای 
 ثانیه پایانی

0826/0 0437/0 

محرک در به هنگام مشاهده بندی زمانخطای 
 ثانیه ابتدایی 5/1

1204/0 0655/0 

به هنگام مشاهده محرک در بندی زمانخطای 
 ثانیه پایانی 5/0

3886/0 2363/0 

بندی به هنگام حضور محرک در کل خطای زمان
 مسیر

0506/0 0155/0 

ها بلوک اول و سایر بلوکگزارش شده است، نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین  2طور که در جدول همان     
و نیز بلوک ششم و پنج بلوک دیگر تفاوت معنادار مشاهده شد. به عبارت دیگر، در نبود اطالعات بینایی مربوط به 

بندی مشاهده شد. همچنین بلوک سوم ثانیه ابتدایی و انتهایی حرکت، بیشترین خطای زمان 5/0حضور محرک، در 
از که خطای ورزشکاران در بلوک پنجم بیشتر از بلوک سوم بود. ایگونهبودند. به و پنجم نیز دارای اختالف معنادار

شود، میزان خطای افراد هنگامی که در نیمی فاصله زمانی مسیر مشاهده می 2طور که در جدول سوی دیگر همان
 دیدند.قادر به دیدن محرک بودند مشابه با زمانی بود که افراد در کل مسیر محرک را می
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 . نتایج آزمون تعقیبی در بررسی تفاوت مشاهده شده در شرایط مختلف دسترسی بینایی2جدول 

 تفاوت متغیرها تفاوت میانگین مقدار معناداری

001/0  

001/0  
001/0  
001/0  
001/0  
002/0  
019/0  
004/0  
002/0  
004/0  
009/  
009/0  
001/0  

303/0 
346/0 
323/0 
285/0 
355/0 
287/0- 
051/0 
306/0- 
329/0- 
306/0- 
268/0- 
07/0 
338/0 

 2بلوک بندی زمانخطای       1بلوک بندی زمانخطای 

 3بلوک بندی زمانخطای       1بلوک بندی زمانخطای 
 4بلوک بندی زمانخطای       1بلوک بندی زمانخطای 
 5بلوک بندی زمانخطای       1بلوک بندی زمانخطای 
 7بلوک بندی زمانخطای       1بلوک بندی زمانخطای 
 6بلوک بندی زمانخطای      2بلوک بندی زمانخطای 
 7بلوک بندی زمانخطای      2بلوک بندی زمانخطای 
 5بلوک بندی زمانخطای      3بلوک بندی زمانخطای 
 6بلوک بندی زمانخطای      3بلوک بندی زمانخطای 
 6بلوک بندی زمانخطای      4بلوک بندی زمانخطای 
 6بلوک بندی زمانخطای      5بلوک بندی زمانخطای 
 7بلوک بندی زمانخطای      5بلوک بندی زمانخطای 
 7بلوک بندی زمانخطای      6بلوک بندی زمانخطای 

استاندارد  انحراف و میانگین شامل توصیفی هایمورد تحلیل قرار گرفت. آماره 2های آزمایش در گام بعد داده
  .است شده ارائه 3جدول  خالصه در به طور اطالعات حس عمقیکاری دستهای آزمایشیِ خطای افراد در بلوک

بندی زماناطالعات حس عمقی بر خطای کاری دستدر گام بعد به منظور بررسی تأثیر ارتعاش یا به عبارتی 
 درج شده است.  4های حاصل در جدول شد. یافتهبین انطباقی از تی همبسته استفاده پیش

 حس عمقیکاری دستهای میانگین و انحراف معیار بلوک -3جدول 
 انحراف استاندارد میانگین 

 0155/0 0506/0 خطای بلوک یکنواخت -پیش آزمون

 0203/0 0548/0 خطای بلوک فزاینده-پیش آزمون

 1620/0 3998/0 خطای بلوک کاهنده -پیش آزمون

 0284/0 0530/0 خطای بلوک یکنواخت -آزمون پس

 1558/0 2833/0 خطای بلوک فزاینده-آزمون پس

 1468/0 5629/0 خطای بلوک کاهنده -آزمون پس

بین پیشبندی زماناطالعات حس عمقی بر خطای کاری دستبه منظور بررسی تأثیر ارتعاش یا به عبارتی      
 درج شده است.  4های حاصل در جدول شد. یافته انطباقی از تی همبسته استفاده
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-زمانحس عمقی در خطای کاری دستنتایج آزمون تی همبسته در مقایسه تأثیر  -4جدول 

 بین انطباقیپیشبندی 
 مقدار معناداری آماره تی 

-283/0 خطای بلوک یکنواخت -آزمون پس -پیش آزمون  784/0 

-966/4 کاهندهخطای بلوک  -آزمون پس -پیش آزمون  001/0 

-686/2 خطای بلوک فزاینده-آزمون پس -پیش آزمون  025/0 

شرایطی که حرکت محرک به صورت آزمون پسگزارش شده است، در پیش آزمون و  4طور که در جدول همان     
در کف دست  ای که با اعمال ارتعاشتفاوت معنادار مشاهده شد. به گونه ،فزاینده و کاهنده صورت گرفته است

در بلوک کاهنده آزمون پسآزمون و مقایسه پیشبین انطباقی افزایش یافته است. پیشبندی زمانها خطای آزمودنی
( 3998/0±1620/0)به طرز چشمگیری نسبت به پیش آزمون ( 5629/0 ±1468/0)آزمون نشان داد که خطا در پس
( بیشتر از پیش آزمون 283/0±1558/0)آزمون پسدر بلوک فزاینده نیز خطا در افزایش یافته است. 

 ( بود. 0203/0±0548/0)

  گیری:بحث و نتیجه
بر دقت شیء های زمانی مختلف حرکت بررسی نقش دسترسی به اطالعات بینایی در دورهحاضر در پی پژوهش 

 ،حرکت نیازمند است فرد بیشتر به اطالعات آغازینسؤال مطرح شده این بود که . بودبین انطباقی پیشبندی زمان
-زمانحس عمقی بر میزان خطای کاری دستانتهایی حرکت؟ هدف دیگر این پژوهش بررسی  یااطالعات میانی 

 بین انطباقی است. پیشبندی 
کنندگان به اطالعات بینایی بر میزان خطای مدت زمان و دوره دسترسی شرکتها حاکی از آن است که یافته     
ثانیه  5/0انطباقی افراد اثرگذار است. در نبود اطالعات بینایی مربوط به حضور محرک، در بین پیشبندی زمان

به  مبتدی رسد افرادمشاهده شد. به عبارت دیگر به نظر میبندی زمانابتدایی و انتهایی حرکت، بیشترین خطای 
این دو دوره اطالعات بیشتری را از ثانیه اول و نیم ثانیه پایانی حرکت وابستگی بیشتری داشته و در  5/0اطالعات 

همچنین تفاوتی در دقت زمانبندی یابد. افزایش میبندی زمانکند که با حذف این اطالعات خطای دریافت میشیء 
بخش دوم نتایج بیانگر  بین افراد در شرایط حضور محرک در کل مسیر و یا در نیمی از مسیر مشاهده نشد.پیش

ای که ارتعاش دو بلوک فزاینده و کاهنده بود. به گونهآزمون پسآزمون و افراد در پیشبندی زمانتفاوت خطای 
شد. این نتایج اهمیت بندی زمانایجاد شده در کف دست، به هنگام حرکت شتابدار محرک باعث افزایش خطای 

  کند.بین انطباقی را گوشزد میپیشبندی زماناطالعات حس عمقی در توانایی 
های زمانی متحرک در برخی برههشیء طور که بیان شد عدم دسترسی به اطالعات زمان و موقعیت همان     

تحقیقات دیویدز و استانفورد بود که نشان راستا با که هم گشتبین پیشبندی زمانباعث افزایش خطا در عملکرد 
( با بررسی 2000و مک لئود ) گردد. لنددادند در حرکات مهاری مسدود کردن بینایی باعث تخریب عملکرد می

زدن وجود مند بین خیرگی و مهارت ضربههای کریکت گزارش کردند که یک ارتباط نظامزنندهحرکات چشم ضربه
دارد که نتایج پژوهش حاضر نیز گواهی بر این امر است، چرا که مدت زمان دنبال کردن حرکت محرک بر دقت 

 .(9) بین انطباقی اثرگذار بودپیشبندی زمان
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ثانیه اول حرکت )یک چهارم کل مدت حرکت(  5/0دسترسی به اطالعات بینایی در همچنین نتایج نشان داد      
ید چند پژوهش انجام شده در این حوزه است. های حاصل از این پژوهش مؤ. یافتهبرای مبتدیان حائز اهمیت است

گیری مناسب بر اساس ( بازیکنان برای بازگردان ضربه تنیس روی میز و جای2002ته رودریگز و همکاران )طبق گف
های خبره تثبیت بر ( گزارش کرد که بسکتبالیست1996ویکرز ) .(10)کنند عمل می اطالعات ابتدای پرواز توپ

کنند. مسلماً تری حفظ میطوالنی سازی ادامه داده و تثبیت را در مدتروی هدف )حلقه( را تا مراحل میانی آماده
ویکرز و آدولف . (13)سازی و حفظ خیرگی تا آغاز عمل بسیار مهم است تثبیت بر روی هدف در آغاز فرایند آماده

های خبره در والیبال پیش از حرکت را گزارش کردند. ( خیرگی و تعقیب بصری توپ توسط دریافت کننده1997)
ثانیه بود که بسیار نزدیک به عدد حاصل در  هزارم 432مدت تعقیب اطالعات بصری در این ورزشکاران برابر با 

های تمامی تحقیقات مذکور در ارتباط با کسب اطالعات بینایی در آغاز حرکت یافته .(14)پژوهش حاضر است 
ثانیه پایانی حرکت نیز حائز اهمیت بود که در این  5/0همسان بوده، اما در تحقیق حاضر اطالعات بینایی در 

کنندگان تحقیقات گزارشی در این مورد وجود نداشت. به عبارتی دسترسی به اطالعات پایانی حرکت برای شرکت
کنندگان کنندگان این پژوهش با شرکتاین پژوهش حیاتی نبود. شاید علت این امر تفاوت در سطح مهارت شرکت

حالی که سایر محققین به بررسی افراد همگی مبتدی بوده در  سایر تحقیقات باشد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر
( نیز افراد خبره توپ را در کل مسیر پرواز توپ 1988ریپول و فلورانس )در تحقیق اند. خبره و نیمه خبره پرداخته

کردند. ریپول و فلورانس در بخش پایانی پرواز توپ کردند بلکه تنها از اطالعات آغازین مسیر استفاده میتعقیب نمی
دست را مشاهده کردند. قبل از برخورد توپ با راکت، بین جهش توپ از روی میز و ضربه  -ثبیت چشممکانیسم ت
برخورد توپ و راکت قبل از رسیدن توپ  ها تثبیت شده و در راستای سر قرار گرفت. چشم و سر بر نقطهفرد، چشم
( نیز گزارش کردند که ضربه زننده دنبال کردن توپ با چشمانش را در 1954هوبارد و سِنگ ). (4)شد ثابت می

 .(4)کند متری از نقطه برخوردش با چوب متوقف می 7/2تا  7/1فاصله بین 
از دیدگاه پردازش اطالعات تجربه انجام اعمال مهاری و حتی نگاه کردن به مسیر پرتابه و سرعت اجسام در      

گیری و سازماندهی اعصاب وابران که به ادراک، تصمیم دمدت گشتهحال حرکت باعث ایجاد ذخیره در حافظه بلن
( اظهار داشتند که یکی از ویژگی 2007جکسون و موگان )کند. الزم برای یک عمل مهاری موفقیت آمیز کمک می

شرفته از الگوهای حرکتی برای های خبرگی در بسیاری از مهارت های واکنشی، استفاده از اطالعات بینایی پی
آن مهارت و رشته بینی رخدادهای رفتاری است و تحلیل قیود زمانی در هر مهارت یا رشته ورزشی خاص پیش

جستجوی بینایی . به عبارت دیگر ممکن است کیفیت (29)تواند برای مهارتی دیگر متفاوت باشد ورزشی بوده و می
نیاز از اطالعات پایانی حرکت کند. که به این امر در چندین پژوهش اشاره ها را بیافراد خبره به نحوی باشد که آن

اطالعات بینایی لحظات پایانی پرواز توپ ( تأکید کردند که 2002البته رودریگز و همکاران ) .(17-15)شده است 
علت دیگر نوع تکلیف شاید . (10)نیز ممکن است به بازیکنان کمک کند تا موقعیت و سرعت توپ را تخمین بزنند 

کنندگان به انجام یک تکلیف آزمایشگاهی و نمای مشاهده شده از محرک باشد. چرا که در این پژوهش شرکت
دید که از سمت پرداختند که خروجی حرکتی آن فشار یک دکمه بود و فرد از نمای جانبی حرکت محرک را می

هش های خارجی تکالیف ورزشی به کار گرفته شده کرد، اما در پژوچپ صفحه نمایش به سمت راست حرکت می
بینی زمان دید. شاید متغیرهای زیربنایی برای پیشرو میبود و فرد فیلم و یا حرکت ورزشی واقعی را از نمای روبه
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کارگیری راهبردهای مختلف برای جستجوی بینایی رسیدن در این دو موقعیت متفاوت باشد و همین امر منجر به به
 گردد.

 ،از سوی دیگر نتایج نشان داد که خطای افراد در شرایطی که به اطالعات بینایی کل مسیر دسترسی داشتند     
ناقض این توصیه مربیان  درصدی به بینایی نداشت. این نتایج به نوعی 50تفاوت چندانی با خطای افراد در دسترسی 

سد برای مبتدیان دسترسی به اطالعات در کل دوره رچرا که به نظر می«. با چشمانت توپ را دنبال کن»است که 
هر در کل مسیر تأثیر چندانی در میزان دقت افراد ندارد. شیء ضروری نیست و دنبال کردن شیء زمانی حرکت 

دانند و معتقدند چشم چند دلیل قطعی این امر مشخص نیست اما برخی دلیل این امر را حرکت بسیار سریع توپ می
 .(11) وپ نیستقادر به تعقیب ت

بین افراد نشان داد که پیشبندی زمانهمچنین نتایج مربوط به بررسی نقش اطالعات حس عمقی بر عملکرد      
بینی و تخمین مسافت و زمان باقیمانده رسیدن ایجاد اغتشاش در اطالعات حس عمقی منجر به خطا در پیش

شد، بندی زمانای که به هنگام حرکت شتابدار محرک باعث افزایش خطای شود به گونهمحرک تا نقطه هدف می
اطالعات حس عمقی در اعمال مهاری پرداخته شده است. این محققان بر تنها در یک پژوهش به بررسی نقش 

اهمیت اطالعات حس عمقی در کنترل عمل مهاری تأکید کرده و نشان دادند که اطالعات حس عمقی نه تنها 
یابی هدف محرک با توجه به بدن حائز اهمیت هستند، بلکه برای اعمال تغییرات آنالین در سرعت و برای موقعیت

 جایی اندام مجری برای اعمال مهاری نیز ضروری هستند.بهجا
بین به هنگام حرکت یکنواخت محرک مشاهده پیشبندی زمانباید به این نکته اشاره کرد که افزایش خطای      

که یک اغتشاش مکانیکی زمانینشد. شاید علت را بتوان در تحقیقات انجام شده در زمینه کنترل پیشخوراندی یافت. 
شود خوراندی جبران میکند، خطای حاصله به سرعت توسط مکانیزم کنترلی پیشست را از مسیر مطلوب خارج مید

ر سرعت محرک در دو بلوک آزمایشی طراحی شده بار شناختی اما از آنجا که تغییر د. (30))یعنی سازگاری حرکتی( 
گردد. طبق اطالعات حس عمقی برجسته میکاری دستو پردازشی بیشتری را بر آزمودنی وارد آورده، اثرات 

های فضایی و زمانی یک شیوه برای اعمال کنترل در اعمال مهاری تنظیم آنالین ویژگیتحقیقات صورت گرفته 
به  از آنجا که این امر به علت تبادل بین سرعت حرکاتمان و دقت فضایی .(32, 31)حرکات اندام مجری ماست 

فرد باید برای کاهش هر دو نوع خطا تبادل انجام دهد که در شرایط کنونی  ،(شود )قانون فیتزدست آمده محدود می
 .(31)دقت فرد در تخمین زمان باقی مانده دچار خدشه شده است 

بخشید  بهبود ویدئویی هایبازی طریق از را بینی ورزشکارانپیش مهارت توانمی که اندداده نشان مطالعات    
 در عملکرد باعث بهبود آزمایشگاه در ورزشکاران بینیپیش قدرت بهبود که مشخص نمودند مطالعات برخی .(33)

هندبال( به منظور همچون های تیمی )با توجه به حضور مدافعان در رشته  .(33)گردد می مسابقه واقعی زمین
)نویز عصبی( احتمال اغتشاش ممانعت از دستیابی به توپ و یا سهولت در انجام شوت، و همچنین اغتشاشات درونی 

برداری با تجهیزات ساده جهت بهره ها در آزمایشگاهبنابراین تمرین این مهارت ها وجود دارد،در دست و سایر اندام
  در دستور کار مربیان قرار گیرد. تواندبیشتر از اطالعات بینایی و جبران اغتشاشات حسی ایجاد شده می

بین ینایی و حس عمقی در زمانبندی پیشاینکه در زمینه بررسی اهمیت نقش اطالعات بدر مجموع با توجه به      
که اطالعات بینایی آغاز و پایان  روشن شدپژوهش انطباقی بازیکنان هندبال پژوهشی انجام نشده بود، اکنون با این 

های اطالعات موجود در این دورهنسبت به اطالعات میانی اهمیت بیشتری داشته و بین پیشبندی زمانیک تکلیف 
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های زمانی لذا مربیان به هنگام آموزش مهارت باید بر این دوره ،زمانی در موفقیت افراد نقش مهمی بر عهده دارند
های آزمایشی ضرورت دارد. از سوی دیگر این ها انجام پژوهشگونه دستورالعملتأکید کنند، هرچند برای ارائه این

هایی که دارای سرعت یکنواخت هستند، قادر ورزشکاران مبتدی، به هنگام رویارویی با محرک تحقیق نشان داد که
هایی با سرعت فزاینده و کاهنده این سازگاری مشاهده به ایجاد اصالحاتی جهت کاهش خطا هستند، اما در محرک

عمقی باعث افزایش دقت در که؛ اطالعات برآمده از حس سازند. اول ایننشد. این نتایج دو مورد را روشن می
های مهاری )دریافت توپ، تواند موفقیت در مهارتگردد که این امر به نوعی میبین انطباقی میبندی پیشزمان

نیز تا حدی قادر به سازگاری و  مبتدیکه، افراد نزدیک شونده( را تضمین کند. دوم اینشیء بازگرداندن توپ یا 
ها به اندازه ورزشکاران ماهر توسعه نیافته است، تا انطباق با اغتشاشات مکانیکی وارده هستند، اما این توانایی در آن

 تر شناختی یا حرکتی اصالحاتی را در حرکت خود ایجاد کنند.بتوانند در شرایط پیچیده
های ورزشی قوع این نتایج در شرایط واقعی ورزشی و حین اجرای مهارتدر خصوص وباید توجه داشت  اگرچه      

گفته  هندبالچه در خصوص اِعمال اغتشاش مکانیکی توسط مدافعان در با توجه به آن، با این حال تردید وجود دارد
با مجدداً در تکالیف مهاری ورزشی را حس عمقی های کاریدستنقش  ،شودپیشنهاد می گرانپژوهشبه شد 

های تا بتوان با قدرت بیشتری بر نتایج پژوهش مورد بررسی قرار دادهو یا با حضور مدافعان تجهیزات تحلیل حرکت 
توان اهمیت این اطالعات در مراحل های مختلف حرکت میعمال آشفتگی در زمانبا اِاین چنینی استناد نمود. 

های بحرانی در دستیابی به اطالعات بینایی را باید به اهمیت دورههمچنین مختلف اجرا را مورد ارزیابی قرار داد. 
های ویژه ورزشی و با استفاده از تجهیزات تحلیل حرکت و جستجوی بینایی مجدداً مورد بررسی قرار صورت مهارت

ات حس یکپارچگی اطالعتوان میهای آتی داده تا اعتبار بومشناختی آن نیز مورد تأیید قرار بگیرد. در پژوهش
پایان پیشنهاد در بین انطباقی و یا تکالیف مهاری مورد بررسی قرار داد. پیشبندی زمانعمقی و بینایی را در تکالیف 

های سنی و جنسیتی و در گروه با سطوح مهارتی مختلفعمقی در ورزشکاران  شود، نقش اطالعات بینایی و حسمی
 .گیردمورد ارزیابی قرار  متفاوت

 :سپاسگزاری

پیشبرد این پژوهش، صمیمانه خانم سیده منصوره جاللی در جهت از همکاری سرکار دانند، محققان بر خود الزم می
 .نمایندقدردانی و تشکر 
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