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 چکیده
منظور، بدین بینی تکواندوکاران در زمان رویارویی با ضربات پاي راست و چپ بود.این پژوهش بررسی قدرت پیشهدف 

سال)  58/7 ± 49/4=  سال، سابقۀ مبارزة کیوروگی در تکواندو 93/20 ±12/5=  ؛ سن40 =(تعداد برتربراي تکواندوکاران 

پ و راست نمایش داده شد. پخش این ویدئوها در چند نقطۀ چی از ضربات پاي همسانهاي ویدئویی کامالً سازيشبیه

هایی با پاي جلو و پشت خواسته شد نوع ضربه (حمله کنندگانز شرکتمتوقف شد. ا -تا تکمیل ضربات آغازاز -مختلف

تر از ضربات زان معناداري دقیقهاي پاي راست به میبینی ضربهبینی کنند. نتایج نشان داد پیشي سر یا تنه) را پیشسوبه

از  ثانیه پیشهزارم 120ی بود که فیلم ضربات هنگامزمان براي مشاهدة اثر برتري پا  نیآشکارترپاي چپ بوده است. 

مل اثرگذار بوده است. عبینی بینایی نوع رسد برتري پاي حریف بر پیشنظر میتکمیل ضربات متوقف شده بود. بنابراین، به

رو با ضربات پاي چپ روبه کهیهنگامه شاید تکواندوکارهاي کیورگی هاي درست بیانگر این است کبینیدرصد پیش

یی شناساموارد در  شتریباند و این وضعیت سبب شده است اذ نکردهوجوي بینایی بهینه اتخاند، یک راهبرد جستشده

ثانیه یا بیشتر پیش هزارم 120 کینزدت پاي چپ (رکت، پیش از تکمیل ضرباهاي سینماتیکی معتبر و مربوط به حنشانه

پاي راست حریف به  در برابرسی نوع ضربات پاي چپ بازشنای رسد ضعف تواناینظر میاز پایان ضربه) ناتوان باشند. به

 .گر با حرکات چپ برترها مربوط باشدآشنایی کمتر مشاهده

 هاي کلیديواژه

 هاي تعاملی.جانبی، ورزش بینی بینایی، برتريی، پیشزمانانسداد 
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 مقدمه

 هاي تعاملیها از این ویژگی برخوردارند که در بیشتر ورزشبرترورزشکاران تراز اول جهان، چپ انیدر م

تا  1968راي نمونه، در ورزش تنیس از سال د. بننسبی برخوردار امتیاز و برتري )، از)1((مانند تنیس 

اند، بوده دستچپاند، ی داراي رتبۀ اول بودهجهان ترازدرصد از قهرمانان تنیس مرد که در 4/34، 1999

این  ی،ول. )1(اند بوده دستچپبندي ۀ بازیکنان تنیس موجود در رتبههمدرصد از  7 کینزد کهیدرحال

  .)2( دیده نشده است ،گلف ، مثلهاي غیرتعاملی یا انفراديویژگی در ورزش

اول بیان  ۀفرضی. )3، 4(است برترها ارائه شده در پیشینه، دو فرضیه براي توضیح دالیل امتیاز چپ

دومی  کهیدرحال، )1برتري ذاتی ۀبرند (فرضیسود می یشناختاز برتري عصب روان این افرادکه  کندمی

. تخصص در زبان )2برتري راهبردي ۀ(فرضی برخوردارندکند که آنها از برتري راهبردي یا تاکتیکی بیان می

ة راست مغز مکرینبینایی در ة چپ مغز و پردازش حرکات فضاییمکریني حرکتی، مربوط به هامهارتو 

ة مکرینسبب فعالیت بیشتر، برتر به در افراد چپ )4(، و براساس فرضیۀ برتري ذاتی رونیازاگیرد. یمانجام 

اگر شود و این عامل سبب برتري آنهاست. تر میکند و بزرگپ رشد جبرانی میراست نسبت به نیمکرة چ

افراد تندرست و  ۀرا کنار بگذاریم، در جامع )6(جنسیت  یا )5( هاي ناچیز مرتبط با نوع تکلیفتفاوت

هاي کند که در رقابت. فرضیۀ برتري راهبردي بیان می)7، 8(درصد افراد چپ برترند 10-12بهنجار تنها 

برتر در مقایسۀ چپهاي بازیکنان ها و تاکتیکیل آشنایی کم ورزشکاران با تکنیکدلبهورزشی این امتیاز 

الگو در برابر ي، بازیکنان بیشتر ربازیشمشی و زنمشتهاي تعاملی، مانند زش. در ور)3(هاست برتربا راست

دست شود در برابر حریف چپگیرند. این ویژگی سبب میدست قرار میبازي حریف راست روشو 

 . )9(نگیرد  انجامخودکار  صورتبههاي دفاعی هاي حرکتی کمتر تمرین شود و شاید واکنشپاسخ

دلیل به هاربرتچپبینی فرضیۀ برتري ذاتی، اگر ة این دو فرضیه وجود دارد. براساس پیشدربارچالشی 

آن دسته از کارها که نیازهاي  ژهیوبهی از برتري عمومی در تکالیف حرکتی (شناختروانهاي عصب تفاوت

 گونهنیاهاي مختلف مشاهده شود. اگر فضایی باال دارند) برخوردار باشند، این برتري باید در ورزشبینایی

هاي هاي راهبري انگاشت. در پژوهشوجود تفاوتو  برتري راهبردي ۀفرضی سودتوان آن را به نباشد، می

) هاباندروازههاي اسنوکر، دارت، بولینگ، گلف، و فوتبال (در ورزش هادستچپ، نهیزمگرفته در این انجام

نیز توزیع دست برتري را در  )4(. گرویوس و همکاران )12 ،10(اند اي از خود نشان ندادهبرتري ویژه

                                                           
1. Innate Superiority Hypothesis 
2. Strategic Advantage Hypothesis 
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هاي تعاملی ی بررسی کردند. بررسی آنها نشان داد در ورزشرتعاملیغهاي تعاملی و رشته برترورزشکاران 

هاي بودن دیده شد، ولی در ورزش دستچپي برتری، شمشیربازي، تنیس و بسکتبال زنمشت مانند

 ي، ژیمناستیک یا شنا این ویژگی دیده نشد. سواردوچرخهانفرادي مانند 

هاي تعاملی، عملکرد شده است. در ورزشتوجه ن ویژگیها به یک برترراهبردي چپ يدر بحث برتر

هاي تعاملی، توانایی کشف . در ورزش)11( بینی بستگی داردهاي ادراکی مانند پیشورزشکاران به مهارت

بینی قصد (هدف) ها) و پیشامیک توالی حرکتی (مانند موقعیت اند اوایلاطالعات در دسترس حرکت در 

دهد حرکت حریف براي انجام موفق حرکت دفاعی بسیار پراهمیت و حیاتی است و به ورزشکار اجازه می

رکات همچنین ورزشکار براي کسب موفقیت باید ح .)11( حرکتی خود را بهتر آماده و اجرا کند واکنش

پاسخ حرکتی خود را اجرا  موقعبهبینی کند تا بتواند را در لحظۀ (پیش از) اجراي حرکت حریف پیش

ست روهروبی دهپاسخحرکت حریف بسیار سریع است و بازیکن با تنگناي زمان  کهیهنگام ژهیوبهکند، 

آورد که ورزشکار پیش از مشاهدة بینی این امکان را فراهم میپیشاز دیدگاه پردازش اطالعات،  .)12(

رو شدن با محرك و حتی پیش از آن، پاسخ مناسب را محرك به پردازش اطالعات بپردازد و در زمان روبه

 ).13،14کند و به کار بندد ( نشیگز

توالی نمایش مهارت در دسترس قرار در ها اي که این نشانهها و لحظهي از نشانهمندبهرهیی توانا

بینی) اثرگذار است ها (پیشوجوي بینایی و دقت قضاوتطور مستقیم بر راهبردهاي جستگیرند، بهمی

بینی وجوي بینایی و نحوة کسب اطالعات مؤثر براي پیشهاي مطالعۀ راهبردهاي جستیکی از روش. )15(

ة نوع و زمان دربارو همچنین چگونگی فراهم کردن اطالعات بیشتر براي قضاوت ادراکی مؤثر  امدهایپ

 .)16-18(هاي انسداد (زمانی و رویدادي) است حرکتی که حریف قصد انجام آن را دارد، استفاده از روش

معمول این است که ورزشکار یک فیلم داراي توالی مشخص از حرکات حریف را  1در روش انسداد زمانی

کند. فیلم در نقاط مشخصی از توالی حرکت می تماشااز دید شخصی که قرار است به این عمل پاسخ دهد، 

دست با توپ در آبشار والیبال در مطالعۀ الفینگ، هگمن،  برخورد(مثل لحظاتی پیش از شود متوقف می

شود با نگاه کردن به فیلم کوتاه (کلیپ) نمایش مهارت می درخواستکننده و از شرکت )16(و بکر)  شورر،

 پیامد عمل را حدس بزند.

                                                           
1. Temporal Occlusion 
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ورزشی تعاملی توانایی ویژه براي هاي در ورزشکاران رشتهکه  شدهدر خصوص آنچه بیان شد، گفته 

یرند، کمتر پیشرفت کرده است، چون دفعات مواجه گادراك الگوهاي حرکتی که با سمت چپ انجام می

هاي چپ برتر کم است. بنابراین شاید ادراك حرکات در این دسته از ورزشکاران شدن با حرکات حریف

بینی اثر برتري جانبی را در پیش )19(زمینه، هگمن  ویژة حرکات یک سوي بدن حریف باشد. در این

بازیکنان تنیس بررسی کرد و نشان داد بازیکنان تنیس با سه سطح مهارت مختلف (ماهر، متوسط و 

وضعیت  3با بررسی  )20(کنند. الفینگ و همکاران بینی مییش) ضربات دست راست را بهتر پکارتازه

توپ با دست  برخورداي پیش از ثانیههزارم 80هاي وضعیت انسداد با توالی 2بینی (لحظۀ آبشار، و پیش

دست دشوارتر از آبشارهایی است فرود آبشارهاي بازیکنان چپ گاهیجابینی کننده)، نشان دادند پیشحمله

بینی (لحظۀ پیش با بررسی پنج وضعیت پیش )17(گرفته است. الفینگ و هگمن  انجامت که با دست راس

هاي زن با توالیوضعیت پیش از رها شدن توپ از دست پنالتی 4زن، و ت از دست پنالتیاز رها شدن شو

بینی هدف (شوت سر ضرب یا چیپ) اي)، بار دیگر نشان دادند در هندبال پیشثانیههزارم 40

وضعیت  6با درنظر گرفتن  )16(ست. الفینگ و همکاران هادستراستدست دشوارتر از هاي چپزنپنالتی

عنوان شرایط اي پیش از برخورد دست با توپ) بهثانیههزارم 120هاي زمان با توالی 5(لحظۀ ضربه و 

بینی دو حرکت آبشار و جاي خالی والیبال بررسی کردند. نتایج انسداد زمانی، اثر برتري جانبی را در پیش

هاي دست ) براي حمله5تا  1بینی مدافعان در مناطق مختلف زمین والیبال (مناطق نشان داد دقت پیش

بینی حرکات ها دشواري پیشهاي دست چپ است. کمابیش همۀ این پژوهشراست بهتر از حمله

استثناي تحقیق (به هاپژوهشاین  شتریباند. محدودیتی که در ی کردهبانیپشتگرفته با دست چپ را انجام

طور ویژه دست برتر) ورزشکاران شود، این است که در آنها اثر برتري جانبی (به) دیده می)19(هگمن 

 بررسی یا کنترل نشده است.

ی ولشود و نقش بارزتري نسبت به پا دارد، درنظر گرفته می کارهاعنوان عاملی مهم در همۀ دست به

هاي کننده است. دیدگاههاي تعاملی مانند فوتبال یا تکواندو نقش پا و برتري پا تعییندر برخی ورزش

عملکرد ادراکی  )22(موریس و کُلنزو . مک)21(کننده باشد تواند در درك برتري پا کمکبرتري دستی می

گونه بود که با استفاده روش کار بدین. اي انگلیسی را برررسی کردندبان مرد حرفهدروازه 7) بینیپیش(

پا با توپ، در لحظۀ  برخوردفریم پیش از  2(نقطه از فیلم اعمال شده بود  3که در از روش انسداد زمانی

پا، راست 2پا و چپ 2( اي فوتبالبازیکن حرفه 4ضربۀ پنالتی که توسط  20از آن)، فریم پس  2برخورد، و 

ها با ترتیب تصادفی به بان به نمایش گذاشته شد. فیلمضربه) اجرا شده بودند، از دید دروازه 5هر کدام 
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یی شناسازدند. طبق نتایج، ها باید جهت توپ را در چارچوب دروازه حدس میباننمایش درآمدند و دروازه

موریس و کُلنزو مک کهیهنگامپا بود. هاي بازیکنان چپوتتر از شپا آسانهاي بازیکنان راستجهت شوت

ها دریافت بانها مصاحبه کردند، نتایج تأیید کرد که براي دروازهبانها با دروازهپس از نمایش فیلم )22(

وجود این،  بینی کنند، دشوارتر بوده است. با هایی که بتوانند جهت ضربات بازیکنان چپ پا را پیشنشانه

هاي پذیري یافتهشود تعمیمهایی وجود دارد که سبب میکاستی )22(موریس و کُلنزو در کار پژوهشی مک

پا در اجراي پا و راستهاي بازیکنان چپفرد ضربههاي منحصربهآنها را محدود کند. نپرداختن به ویژگی

ها، درنظر نگرفتن نوع ضربه (براي بانپنالتی، مشخص نبودن اثر سمت (دست و/یا پا) برتر بودن دروازه

هاي این حجم نمونه از جمله محدودیت کم بودنها، و ت محکم یا چیپ)، تعداد کم کوششنمونه شو

برانگیز در این تحقیق معنادار نشدن اثر است که باید به آن توجه ویژه کرد. یافتۀ متفاوت و سؤال پژوهش

، یا پس هنگام، ها در چه زمان (هایی) پیشباننیست که دروازه روشنشرایط انسداد زمانی است. بنابراین 

 اند.بینی را دریافت کردههاي الزم براي پیشاز ضربه نشانه

ي مندبهرهشناختی ذکرشده، با هاي روشمحدودیت شتریببرطرف کردن  در کناردر پژوهش حاضر، 

بینی) الگوهاي حرکتی پاسخ داده شد که آیا توانایی ویژة ادراك (پیش پرسشاز روش انسداد زمانی، به این 

هاي تعاملی کمتر الگوهاي پاي راست در ورزش تعاملی تکواندو نیز مانند دیگر ورزش در برابرچپ  پاي

) 1هایی است که در آن ورزشکاران ماهر مبارزه در تکواندو (کیوروگییابد؟ تکواندو از ورزشتوسعه می

هاي بسیار زیاد و به هدف اي بسیار نزدیک و با سرعتضربات دورانی و چرخشی پا را از فاصله )23(

در کنند. حریفان باید در کسري از ثانیه سر و تنه) حریفان پرت می ژهیوبهبرخورد با نقاط حساس بدن (

قطعیت باال و م این ضربات واکنش دفاعی مناسب نشان دهند. در این شرایط بسیار دشوار که عد برابر

 ناچارشده دفاع کند، طور مؤثر از ضربۀ ارسالزمان بسیار محدود است، حریف (مدافع) براي اینکه بتواند به

 برخوردیی هرچند کوتاه پیش از هازمانهایی، است با نگاه کردن به وضعیت بدن حریف و دریافت نشانه

گیر سر، آن را جلوي) به هوگو (تنه) یا ضربهیا پاي  پشتضربه (ضربات چرخشی یا ضربات دورانی پاي 

هاي فرضیههاي بینیگرفتن پیش درنظرو با و هاي رشتۀ ورزشی تکواندبا توجه به ویژگی بینی کند.پیش

به این پرسش پاسخ داده شد که در پیوستار پیش از یک  ژهیوطور در این پژوهش به برتري راهبردي،

بینی تکواندوکاران ضربات بر دقت پیش انجامي مورد استفادة حریف براي ضربات دورانی در تکواندو، آیا پا

                                                           
1. Kyorugi 
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. پژوهش حاضر در راستاي افزایش دانش در زمینۀ برتري جانبی و بررسی اثرگذار است یا نه برتر

هاي تحقیقات قبلی در یک زمینۀ کمابیش متفاوت انجام گرفته است. مربیان، پذیري یافتهتعمیم

 مند شوند.بهره پژوهشدر  شدهمطرحهاي توانند از نتایج و بحثران میورزشکاران و پژوهشگ

 

 شناسیروش

 کنندگانشرکت

 نشیگزصورت داوطلبانه مشارکت کردند. تنها تکواندوکارهایی تکواندوکار برتر جوان به 40در این پژوهش 

ابقۀ شرکت در سکمربند قرمز تکواندو، (ب) داراي  کمدستشدند که در زمان انجام تحقیق: (الف) داراي 

هاي رشتۀ تکواندو فعال باشند، همچنین (د) بنا به اظهار نظر شخصی پاي کیوروگی، و (ج) در فعالیت

عال شهر اصفهان، ي تکواندوي فهاباشگاهحرکات تکواندو راست باشد. با مراجعه به  انجامبرتر آنان براي 

ها شناسایی و از آنها دعوت به همکاري شد. میانگین سن این ورزشکاران گیورزشکاران داراي این ویژ

سال   58/7 ±49/4 ی) کیوروگیجهانسال، میانگین سابقۀ شرکت آنها در مسابقات رسمی (ملی و  93/20 12/5±

تکواندوکار داراي  2، نی بنیا ازجلسه در هفته تمرین منظم داشتند.  90/3±34/1 نیانگیم طوربهبود، و 

تکواندوکار  5تعداد  این انیمبازیکن داراي مقام کشوري، و بقیه داراي مقام استانی بودند. از  8ی، جهانمقام 

دان  6دو،  دان 9دان یک،  14ورزشکار باقیمانده همگی داراي کمربند مشکی ( 35داراي کمربند قرمز و 

نفر از عینک  4دند و تنها بینایی سالم بو ازنظرکنندگان رکتدان پنج) بودند. همۀ ش 1دان چهار، و  5سه، 

هاي اطالع بودند و پیش از شرکت در آزمونبی پژوهشکنندگان از هدف اصلی کردند. شرکتاستفاده می

 نامۀ کتبی گرفته شد. رضایت آنهادر طرح تحقیق از  شدهیطراح

 شرایط آزمایش

) 1چاگی(ی از ضربات پاي چپ و راست همسانیی کامالً هاي ویدئوسازيکنندگان شبیهبراي شرکت

به محل فرود  پشتهایی با پاي جلو و حمله(خواسته شد نوع ضربه  کنندگاناز شرکت. نمایش داده شد

ها نمایش بازیکنان تکواندو در حال اجراي توالی ضربات موردنظر فیلم. بینی کنندرا پیش) سر یا تنۀ حریف

انسداد  موقعیت 5(، فیلم در نقاطی پایانآغاز تا  ۀاز لحظ ،ضربههر نمایش  هنگام. بود از دید بازیکن مدافع

کننده آمد و شرکتبه نمایش درمیثانیه  3مدت به  یسیاه ۀهنگام توقف، صفح. شدمتوقف می) زمانی

                                                           
1 . Chagies 
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را استفاده (پاي جلو یا پشت) براي اجراي ضربه  پاي مورد (ب) فرود (به تنه یا سر) و گاهیجا) الف( باید

بود که هاي درست متغیر وابسته پاسخ. دادصورت کالمی گزارش میبه راو پاسخ خود کرد میبینی پیش

 .شدمحاسبه برحسب درصد 

مرد که جزء برتر تکواندوکار  سهبراي گرفتن فیلم ضربات از  ؛عمل شد گونهدینها بفیلم هیۀبراي ت

میانگین سن این  دعوت به همکاري شد.ي تکواندو فعال بودند، هاباشگاهو در اصلی پژوهش نبودند  ۀنمون

داراي کمربند مشکی تکواندو بودند، و در زمان انجام  کمدستسال بود، همۀ آنها  25/22±52/5افراد 

سال سابقۀ شرکت در تمرینات تکواندو بودند. از این ورزشکاران  15/8±68/3داراي  نیانگیم طوربهتحقیق 

، ریگضربهیر تنه (هوگو)، و کاله گضربهدرخواست شد با تجهیزات کامل مبارزه، شامل لباس فرم تکواندو، 

ي از یک بردارلمیفدوربین اجرا کنند. براي  در برابربا پاي راست و چپ ضربات پا به تنه و صورت را 

یربرداري تصواستفاده شد. نرخ  2001آردوربین دیجیتال کاسیو مدل ایکسیلیم اي ایکس زد دستگاه 

متري  3اي در فاصلۀ پایهدر ثانیه انتخاب شد. دوربین روي سهفریم  240ها دوربین در زمان ضبط ضربه

ي که در جریان اگونهشد، بهروي بازیکن کاشته شد و ارتفاع آن متناسب با قد هر ورزشکار تنظیم روبه

، هیچ بخشی از بدن هاییجاهجاباجراي ضربات و  روندي تصویر کل بدن مشخص باشد و در بردارلمیف

ۀ بدن بازیکن همضربات و براي اینکه  انجام آغازدلیل حرکت بازیکن پس از بازیکن از کادر خارج نشود. به

برداري جا نشوند. فیلمباشد، از آنها درخواست شد بیش از یک متر جابه دایپ وضوحبهتصویر  چهارچوبدر 

 ة فیلم خود را جاي مدافع فرض کند. کنندمشاهدهي انجام گرفت که اگونهبه

از چهار نوع ضربۀ دورانی (الف) به تنه با پاي جلو، (ب) به تنه با پاي  کدام هرها، از پس از ضبط فیلم

در این  انتخاب شد. ضربه) 8 مجموع درکلیپ ( 2 پشتجلو، (د) به سر با پاي  ، (ج) به سر با پايپشت

ها توالی شد که ضربه نشیگزیی هالمیفگزینش شد.  یک اجرا) کدام هردو بازیکن (ها تنها ضربات انتخاب

ي ضربه با پا 3با پاي راست و  ضربه 5از این تعداد، داشته باشند.  همسانهاي کمابیش مناسب و زمان

به این  2افزار ویرایش فیلم ادوبی پریمیر پروبا استفاده از نرم شدهانتخابفیلم  8چپ اجرا شده بود. هر 

 720و اندازة  پیکسل 1280×720با نسبت وضوح تصویر  ترتیب ویرایش و به کلیپ تبدیل شد. هر کلیپ

ترتیب هاي پاي راست و چپ، بهاي شد تا براي ضربهافقی برگردان آینه صورتبهو  آماده شدثانیه)  3فریم (

 يهاپیبا این کار اطمینان حاصل شد که کلمشابه ساخته شود.  قاًیدقهاي پاي چپ و راست ضربه

                                                           
1. CASIO Hight speed exilim EX-ZR200 digital camera 
2. Adobe Premiere Pro 
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نمونۀ ند. دار استفاده تفاوت نظر محتوا مشابهند و تنها براساس پاي مورد هاي پاي راست و چپ ازضربه

 مجموع درارائه شده است.  1اي شده در شکل افقی برگردان آینه صورتبهکه  شدهآمادهي هاپیکلیکی از 

 شد. آمادهضربه با پاي چپ)  8ضربه با پاي راست و  8کلیپ ویدئویی ( 16
 

 
 .اي شده استي تنه که برگردان آینهسوبه شدهارسالهاي . نمونۀ یکی از ضربه1 شکل

 
ادوبی پریمیر پرو یک مرحلۀ دیگر  افزارنرمهاي پا در تکواندو، با استفاده از با توجه به ویژگی ضربه

متوقف شد و ضربه  ۀنقطه نسبت به لحظ 5در  کلیپ گونه که هرندیبها انجام گرفت. ویرایش روي کلیپ

 4 )،ثانیههزارم  -240(  3t)، ثانیههزارم  -360(  2t)، ثانیههزارم  -1t )480: ویرایش روي آن انجام گرفت

t)120-  ثانیههزارم( 5 وt لحظ)اند هاي پیش از لحظۀ ضربه با عالمت منفی نشان داده شدهزمانضربه).  ۀ

جدا اي پیش از لحظههاي مشخص و متمایزي بین انتخاب شد تا بخش ياگونهاین نقاط به). 2(شکل 

وضعیتی که پاي ضربه در ؛  5tآخرین مرحله از ضربه [تا ] 2در شکل  1t[شدن پاي ورزشکار از زمین 

] را پوشش دهد. در انسدادهاي ، پایین)2یا ضربه به سر (شکل  ،، باال)2ضربه به تنه (شکل  هايوضعیت

و شناسایی بود و انتخاب  صیتشخ قابلکننده تنۀ ورزشکار حمله اي در وضعیتتغییرات ویژه شدهاعمال

ة کافی انگیزه پیدا کنند انداز بهکنندگان براي شناسایی نوع ضربه این نقاط طوري انجام گرفت که شرکت

ها به این صورت بود که روي تماشا کنند. ویرایش کلیپ بار کو نیاز نباشد کلیپ هر کوشش را بیش از ی

گنجانده شد. پس از ویرایش، سیاه  ۀیک صفحاز  اينیهثا 3نمایش  موردنظرفیلم ضربه در ادامۀ نقطۀ 

 2 × شرایط انسداد زمانی 5× ضربه براي اجراي  استفاده پاي مورد 2× ضربه نوع  4کلیپ ( 80هم روي

 شد.  آمادهبراي آزمایش  )کوشش براي هر شرایط
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انتخابی تنه (باال) و صورت (پایین). واحدها  شده روي دو ضربۀزمانی اعمال انسدادهاي. 2 شکل
 .) استmsثانیه (برحسب هزام

 
 روش اجرا

ها گونه که در وضعیت نشسته روي صندلی، کلیپ ضربهیی آزمون شدند. بدینتنهابهکنندگان شرکت

ۀ صفحۀ نمایشگر تا چشم هر تماشا کردند. فاصل تاپلپاینچی رنگی از  15را در صفحۀ نمایشگر 

درجه، و نور صفحه در  90متر، زاویۀ صفحۀ نمایشگر نسبت سطح نزدیک سانتی 80کننده حدود شرکت

شرایط انسداد اعمال شده بود  شدهنییتع شیاز پها در پنج نقطۀ وضعیت طبیعی تنظیم شد. روي کلیپ

بینی خود در اي) نمایش صفحۀ سیاه پیشانیهث 3کننده باید در بازة زمانی ((به شرح مذکور) و هر شرکت

 کرد. مورد نوع ضربه (چهار نوع ضربۀ دورانی تنه یا سر، با پا جلو یا عقب) را گزارش می

شده و براي هر  آمادهفایل پاورپوینت  صورتبهة نحوة انجام آزمایش دربارتوضیحات کامل 

کار، چند کلیپ در پاورپوینت گنجانده شد و کننده به نمایش گذاشته شد. براي آشنایی با شیوة شرکت

هاي کرد. ویژگی نمایش کلیپبا مطالعۀ متن پاورپوینت آنها را مشاهده می همزمانکننده شرکت

شده در پاورپوینت (از هر نوع ضربه یک کلیپ) این بود که پیش از شروع پخش هر کلیپ نوع گنجانده

) و بدون شرایط انسداد انیپاطور کامل (تا کلیپ به آن از پسنوشتاري ارائه شده بود و  صورتبهضربه 

کرد. کلیپ آمادگی را تمرین می 8کننده شد. پس از پایان مشاهدة این پاورپوینت، هر شرکتپخش می

از  شدهگرفتههاي آمادگی از فیلم هاي کوششدر پاورپوینت و کلیپ شدهگنجاندههاي براي تهیۀ کلیپ
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هاي آمادگی هاي اصلی استفاده نشده بود. در کلیپهاي او در کوشششد که از ضربهبازیکن سوم استفاده 

انسداد زمانی اعمال شده بود.  5 آنهاشد که روي با هر دو پاي راست و چپ پخش  چهار نوع ضربه

 گونهنیبد درستکرد)، بازخورد پاسخ بینی میزد (پیشکننده نوع ضربه را حدس میشرکت کهیهنگام

شد، بینی درست بود، لزومی به ادامۀ پخش نبود و کلیپ ضربۀ بعدي نمایش داده میشد که اگر پیشائه ار

این روند تا رسیدن به . شدبینی نادرست بود، ادامۀ کلیپ تا نقطۀ انسداد بعدي پخش میولی اگر پیش

 . یافتپاسخ درست یا پایان کلیپ هر ضربه ادامه می

هاي آزمایش اصلی کنندگان کوششاي، شرکتدقیقه 3ادگی و استراحت هاي آمپس از انجام کوشش

ها با الگوي تصادفی ارائه شد تا از کننده کلیپکلیپ بود. براي هر شرکت 80را اجرا کردند که شامل 

هاي بینیة درستی پیشدربارکنندگان ها، شرکتدستی در پاسخ جلوگیري شود. در طی این کوششپیش

بینی آنها اثرگذار باشد، دریافت نکردند. هر د یا اطالعات اضافی که روي دقت پیشخود هیچ بازخور

آمادگی  در صورتکرد و تنها یک دقیقه استراحت می کمدستکوشش  20کننده پس از انجام هر شرکت

ن اضافۀ آزمایش اصلی) نشان داده شد و تکمیل آی به آمادگ( کلیپ 88 رفتهمهيرویافت. کار ادامه می

، 19(بیش همین تعداد کلیپ استفاده شده است وبرد. در تحقیقات مشابه نیز کمدقیقه زمان  25حدود 

سن، درجۀ  کننده پرسشنامۀ کوتاهی، شامل اطالعات مربوط به. پس از پایان آزمایش هر شرکت)16

 کمربند و سابقۀ ورزشی را تکمیل کرد.

 هاي آماري روش

) شرایط انسداد زمانی 5× ضربه  انجام براي استفاده پاي مورد 2کننده در هریک از شرایط (هر شرکت

صورت  هاي درست امتیاز یک و دربینیبینی کرد. براي پیشرا پیشضربه نوع  4کوشش از  2هاي کلیپ

 کنندهشرکتبراي هر  نخستها، ندادن نمرة صفر داده شد. براي تحلیل داده یا پاسخ نادرستبینی پیش

هاي ها/تعداد پاسختعداد کل کوشش(×100هاي درست نوع ضربه [بینیو هر شرایط آزمایشی درصد پیش

 متغیر وابسته محاسبه شد. عنوانبهدرست)] 

هاي پاي چپ هاي ضربهبینیضربه) درصد پیش(لحظۀ  5t ها نشان داد در شرایط انسدادبررسی داده

)M = 96.00 , SD = 4.41) و راست (M = 97.88, SD = 4.03) درصد) است (شکل 100) نزدیک به سقف

ها شد. با توجه به بروز ها در این نقطه بسیار کم و موجب ایجاد چولگی در داده)، بنابراین واریانس داده3

محدود شد تا اثر سقف مشکلی در تحلیل ایجاد  4tتا  1tبه شرایط انسداد هاي استنباطی این مسئله، تحلیل
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وجود آمده نیز استفاده شده ها بهحل معتبر در تحقیقات مشابه که اثر سقف یا کف در دادهنکند. این راه

(پاي ضربه: 2. با این شرح، از طرح تحلیل واریانس دوراهۀ )16(است (براي مثال الفینگ و همکاران) 

ها بود. براي آزمودنیدرون) استفاده شد که هر دو عامل از نوع 1t-4t(شرایط انسداد: 4 ×راست یا چپ) 

استفاده شد. براي  1به روش تحلیل روند Fآزمون  ازهاي چندگانه براي عامل شرایط انسداد انجام مقایسه

درصد) از آزمون تی  50بینی از روي شانس (کنندگان با پیشبینی شرکتمقایسۀ عملکرد پیش

. براي تعیین شاخص درنظر گرفته شد 05/0سطح معناداري  هالیتحلاي استفاده شد. در این نمونهتک

بینی بین عملکرد پیش ۀهاي چندگانمقایسه استفاده شد. 𝜼𝜼𝒑𝒑𝟐𝟐( 2( مجذور ایتاي سهمیاندازة اثر از مقادیر 

گرفت. در اجراي با استفاده از آزمون تی زوجی انجام  انسدادشرایط ضربات پاي راست و چپ در هریک از 

ي هااندازهکنترل و  4با استفاده از روش بونفرونی 3خطاي نوع اول خانوادگینرخ  ،هاي چندگانهمقایسهاین 

p گزارش شد. شدهاصالح 

بینی براي بررسی اینکه آیا در طول توالی شرایط انسداد برتري پا (برتري جانبی) بر عملکرد پیش

اثرگذار  تکواندوکارانبینی ضربات پاي راست و چپ، خیلی پیش از ضربه یا نزدیک ضربه) (تفاوت بین پیش

اختالف)  =راست -هاي پاي راست و پاي چپ (چپضربه بینیاست یا نه، اختالف بین میانگین دقت پیش

که شاخص  )24( 5ة کوهناستانداردشدها شاخص اندازة اثر محاسبه شد. براي هریک از این اختالف

 . )25( و بدون بعد است، محاسبه شد استانداردشده

 

 نتایج

هاي درست نوع ضربات پاي راست و چپ تکواندوکاران بینیپیشدرصد (و +انحراف استاندارد)  میانگین

ت. ارائه شده اس 3شده در طرح تحقیق پیش از ضربات در شکل کیوروگی در توالی شرایط انسداد اعمال

و شرایط  F)1و𝜼𝜼𝒑𝒑𝟐𝟐   ،001/0 P<  ،73/22)=39=37/0 گرفته دو اثر اصلی پاي ضربهدر تحلیل واریانس انجام

،  𝜼𝜼𝒑𝒑𝟐𝟐   ،008/0  =P=10/0 و اثر تعاملی  F)3و𝜼𝜼𝒑𝒑𝟐𝟐   ،001/0 P<  ،69/160)=117=81/0 انسداد زمانی 

 معنادار بود. معنادار بودن اثر اصلی پاي ضربه بیانگر این است که در کل دقت  F)3و117=(10/4

                                                           
1 . Trend Analysis 
2 . Partial eta Squared (𝜂𝜂𝑝𝑝2) 
3 . Family-Wise Type I error 
4 . Bonferroni 
5 . Cohen’s dz 
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 SD ،72/37% =  17/11)کمتر از پاي راست (SD ،66/29  = %M=%86/11بینی ضربات پاي چپ ( پیش

% = M براي ضربات پاي راست و چپ  هگرفتانجامهاي بینیپیش) بوده است  و اختالف میان درصد

. نتایج اجراي تحلیل روند )001/0P< ،57/3  %± 07/8  : %d±95%Confidence Interval( معنادار است

تر شدن به زمان ضربه با بینی با نزدیکعملکرد پیش رفتهمهيرونشان داد  شرایط انسداد زمانیبر روي 

 .ته است بهبود یاف F)1و𝜼𝜼𝒑𝒑𝟐𝟐   ،001/0 P<  ،72/470)=39=92/0  نرخ افزایشی با روندي خطی

 
 موردبرحسب شرایط انسداد و پاي  شدهییشناساهاي درست بینی. میانگین درصد پیش3 شکل
درصد)  50بینی از روي شانس (افقی بیانگر پیش نیچخطبراي اجراي ضربه در تکواندوکاران.  استفاده

 استانداردند.) مقادیر مثبت انحراف error bar( ايمیله يهاخطااست. در شکل 
 

از آزمون تی زوجی  با توجه به معنادار شدن اثر تعاملی، براي هریک از شرایط انسداد زمانی، با استفاده

هاي پاي هاي ضربهبینیو اصالح احتمال خطاي نوع اول خانوادگی با استفاده از روش بونفرونی، بین پیش

هاي بینینجام گرفت. مقایسۀ بین درصد پیشانسداد مقایسه ا طیشرا) در هریک از 1چپ و راست (جدول 

و تنها  )P  ،36/3≥)39(st≥01/0( ) معنادار بود4tتا  2tانی هاي پاي چپ و راست در شرایط انسداد زمضربه

 نادار وجود نداشت هاي پاي چپ و راست اختالف معهاي ضربهبینیبین درصد پیش 1tدر شرایط انسداد 

)18/0=p ،35/1)=39(t ،94/3  %± 63/2  : %d±95%Confidence Interval . 
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بینی نوع ضربات پاي چپ و راست، شدة پیشبراي بررسی اینکه آیا در طول توالی شرایط انسداد اعمال

بینی از روي ش) چه تفاوتی با پی4t) یا نزدیک ضربه (شرایط انسداد 1tخیلی پیش از ضربه (شرایط انسداد 

هاي چندگانه با استفاده از آزمون تی ) داشته است، مقایسه3افقی شکل  نیچخطدرصد: 50شانس (

هاي پاي چپ، نتایج نشان داد عملکرد ضربه در موردانجام گرفت.  Test value  =%  50 اي بانمونهتک

، P >/001(، و t)1t  )001/0<p  ،58/22)=39(t ،()001/0 <p  ،32/10)=39بینی در شرایط انسداد پیش

74/4)=39(t  4ی از روي شانس بوده است و در شرایط انسداد نیبشیپکمتر ازt )06/0=p ،96/1)=39(t 

هاي کنندگان با حدس از روي شانس مشاهده نشد. در مورد ضربهبینی شرکتپیش انیمتفاوت معناداري 

بینی بیش لکرد پیشعم) 4t )001/0< p  ،90/6 )=39(tپاي راست، نتایج نشان داد تنها در شرایط انسداد 

و  1t )001/0< P ،96/19)=39(tدر دو وضعیت شرایط انسداد  کهیدرحالاز شانس بوده است. 

)001/0<p،12/7)=39(tپیش (3ها کمتر از شانس بوده و در شرایط انسداد بینیt )31/0=p ،03/1)=39(t( 

 ).1از روي شانس نداشته است (جدول  برآوردبینی تفاوتی با عملکرد پیش

 

 )40=است تکواندوکاران در شرایط انسداد (تعدادهاي ضربات پاي چپ و ربینی. دقت پیش1جدول 

 ضربات پاي راست ضربات پاي چپ 

 M SD M SD شرایط انسداد

ms480-=1t 75/7 83/11 38/10 57/11 

ms360-=2t * 38/19 77/18 08/27 48/19 

ms240-=3t * 38/3 20/18 72/46 29/18 

ms120-=4t * 13/55 57/16 **72/66 33/15 

 توضیح جدول: 

  p ≤ 0.01هاي ضربات پاي چپ و راست در سطح بینیدرصد پیش انیماختالف معنادار  *

 p < 0.001درصد)  50وي شانس (از ر برآوردهاي معنادار بیش از بینیدرصد پیش **

 

 شرایط انسداد برحسب چپ پايدر برابر  راست پاي بینی نوع ضرباتپیش دقت هايمیانگین تفاوت

اند که بیانگر آن است مثبت هاتفاوت همۀ این شکل در. استشده  داده نشان 4در شکل  شدهاعمال زمانی

 ، اندازة4شکل  در. است بوده چپ پاي از بهتر راست براي ضربات پايتکواندوکاران بینی پیش که عملکرد
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ها و نیز اضافه شده است. الگوي میانگین اختالف چپ و راست پاي بینی ضرباتاختالف عملکرد پیش اثر

 دارد. بیشترین (گنبدي) وارونه یوي شکل به الگویی شدهاعمالاندازه اثرهاي نظیر در توالی شرایط انسداد 

)، با اندازة اثرهاي  LL-RL 4t M% =  59/11) و (3t )34/10  = %LL-RL 3t M ۀنقط دو به است مربوط اختالف

81/0 =3t zd  4= 04/1وt zd . 

اندازة اثر بزرگ  d= 8/0اندازة اثر متوسط،  d=  5/0ک، اندازة اثر کوچ d= 2/0 )24(طبق نظر کوهن 

چپ در دو موقعیت انسداد  نوع ضربات راست و بینی، اختالف میان پیش4است. با توجه به نتایج شکل 

3t  4وt 2چپ در موقعیت انسداد  نوع ضربات راست و بینیبزرگ، اختالف میان پیشt  متوسط، و براي

 کوچک بوده است. 1tموقعیت انسداد 

 
ي عمودي با محور هاستونهاي ضربات پاي راست و پاي چپ (بینیدقت پیش انیم. تفاوت 4 شکل

هاي کوچک با محور سمت راست) در : دایرهCohen’s dzة کوهن (استانداردشدسمت چپ) و اندازة اثر 
 مقادیر مثبت انحراف استانداردند. )error bar( ايمیله خطايتکواندوکاران. در شکل 

 

 گیريبحث و نتیجه

ی بررسبینی هدف ضربات دورانی با پا در رشتۀ ورزشی تکواندو در این پژوهش آثار برتري جانبی در پیش

برتري بینی بررسی شد. آثار شد. همچنین با ایجاد شرایط انسداد زمانی در توالی اجراي ضربات، زمان پیش
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ی اینکه آیا این آثار در دیگر تکالیف ولاثبات شده است،  گوناگوننتیجۀ کارهاي  گیريجانبی در جهت

هاي تعاملی قصد انجام آن را دارد نیز دیده ایی نوع عملی که حریف در ورزششناساز جمله ادراکی، 

مشخص  تاکنوندهد، اي پیش از پایان عمل حریف رخ میشود یا نه، و اگر وجود دارد در چه مرحلهمی

 نشده است.

بینی نوع ضربات پاي چپ و راست بازیکنان رشتۀ عملکرد پیش انیم رفتهمهيرونتایج نشان داد 

هاي ضربات پاي چپ و بینیدرصد پیش انیمتکواندو تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد اختالف 

ثانیه پیش از ضربات معنادار بوده و اثر (اندازة اثر) این اختالف متوسط بوده است. هزارم 360راست از 

ترتیب در شرایط چپ بهنوع ضربات پاي راست و  درستهاي بینیدرصد پیش انیماندازة اثر اختالف 

 4t )120کنندگان نشان داد، تنها در شرایط انسداد بزرگ بوده است. بررسی عملکرد شرکت 3tو  4tانسداد 

هاي درست بینیهاي پاي راست پیشتنها در مورد نوع ضربه هم آنثانیه پیش از ضربه)، و هزارم

کننده به نمایش درآمده، بیش از شانس ي شرکتهاي حریفی که فیلم آن براة نوع ضربهدربار هگرفتانجام

هاي پاي راست از بینی درست ضربهاز تکمیل ضربات، برتري پیشبوده است. بنابراین در پیوستار پیش 

رسد ورزشکاران نظر میي دیگر، بهاز سوثانیه پیش از تکمیل ضربه خود را نشان داده است.  هزارم360

تغییر وضعیت بدن حریف  در مورد) 50-50بینی بیش از حدس/شانس اطالعات سینماتیکی معتبر (پیش

و ارسال ضربه به سر یا تنه در زمان استفاده از پاي راست، را در  پشتبراي استفاده از پاي جلو یا پاي 

هاي بینیثانیه پیش از تکمیل ضربه) ادراك و از آن در پیش هزارم 120هایی بسیار نزدیک به ضربه (زمان

هاي پاي چپ اغلب ضربه بینیهاي پیش از ضربه، پیشدر توالی زمان کهیدرصورتاند. تفاده کردهخود اس

از  شتریبهاي پاي چپ دشوارتر و بینی ضربهباید گفت پیش مجموع دراز روي شانس بوده است. بنابراین 

 در خصوصگیري روي شانس بوده است. طبق مدل پردازش اطالعات، براي شناسایی نوع ضربه، تصمیم

است. اگر فرض کنیم  کنندهنییتعریزي پاسخ انتخابی، زمان عامل برنامه تینها درگزینش پاسخ دفاعی، و 

هیمن -قانون هیک براساس، )13(ثانیه باشد هزارم  200زمان واکنش به فقط یک محرك ناآشنا حدود 

 22=  4پاسخ (در تحقیق حاضر -هاي محركبراي زمان واکنش انتخابی، با افزایش تعداد گزینه )62، 72(

ثانیه هزارم  400زمانی بیش از  کمدستحاضر  پژوهشپاسخ به شرایط فراهم شدن در  آغازگزینه) براي 

گیرند، چندین هایی که پیش از ضربات انجام میبینیپیش ارزش هااندازهنیاز است. با درنظر گرفتن این 

هاي پاي راست زمان بیشتري براي انتخاب، کنندگان براي دفاع از ضربهشرکت جهینت دربرابر خواهد بود. 

هاي پاي بینی ضربهبراي پیش در برابراند، ولی سب در اختیار داشتهپاسخ حرکتی منا انجامریزي و برنامه
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هاي پاي راست را به ضربه بینیشده و محدودیت زمانی بیشتر است. برتري پیش دومکچپ این زمان ی

زمان شروع تا تکمیل اجراي ضرباتی که در این تحقیق به بازیکنان  سو کها اضافه کنید که از یاین ویژگی

هزارم ثانیه) بوده است، و از سوي دیگر، در مبارزات تکواندو 480داده شده، بسیار کوتاه (حدود نشان 

 متر) است. 1فاصلۀ حریف تا مدافع در بیشتر موارد بسیار کم (حدود 

 مواجهسبب کمبود تجربۀ هاي تعاملی بهکند، ورزشکاران در رشتهبیان می )3(فرضیۀ برتري راهبردي 

ة چپ براي آنها دشوار است. تحقیقات زنندضربهبینی هدف با حریف چپ برتر دردسر دارند و پیش شدن

با دست چپ، در  اجراشدهاند که ورزشکاران هدف حرکات ان دادهپیشین نیز در تأیید این فرضیه نش

را  )22(، یا پاي چپ در فوتبال )19(، یا تنیس )17، 28(، هندبال )16، 20(والیبال  چونهایی رشته

 انجامبه  وادارورزشکاران را  آغازاین است که مربیان از  تکواندوکنند. ویژگی ورزش ی مینیبشیپی سختبه

ی نوعبهیی با ضربات پاي چپ در تکواندوکاران ارویروشاید کمبود تجربۀ  رونیازاکنند، ضربه با هر دو پا می

ود. گواه این فرضیۀ ما را هاي ضربات پاي چپ و راست مشاهده نشبینیپیش انیمجبران شود و تفاوتی 

با انجام  توانندیم سبالیبیافت. آنها نشان دادند بترهاي  )29(توان در نتایج تحقیق مولر، فد و هارباق می

را بهبود بخشند و اختالف  دستچپو  دستراستهاي پیچرهاي بینی نوع پرتابهاي پیشتمرین، مهارت

معتقدند با افزایش  )30(ي دیگر، استوکل و ویگلت از سودو نوع پیچ را تعدیل کنند (کاهش دهند).  انیم

بینی ی نتایج تحقیق حاضر پیشولیابد. یکطرفه کاهش می شیگراتخصص (سطح رقابت و تمرین زیاد) 

تفاوت میان  نبودرا پشتیبانی نکرد و نتوانست شواهدي مبنی بر  )30(توسط استوکل و ویگلت  شدهمطرح

حاضر نشان داد  پژوهشاست در تکواندوکاران باتجربه ارائه کند. نتایج هاي پاي چپ و رضربه بینیپیش

با ضربات پاي راست قادرند اطالعات  شدنرو روبه هنگامتکواندوکاران ماهر و با تجربۀ شرکت در مبارزات 

گیري کرد توان نتیجهمعتبر در خصوص نوع ضربات را بیش از ضربات پاي چپ ادراك کنند. بنابراین می

بینی ضربات پاي چپ هاي تعاملی حاکم است و پیشدیگر ورزش هماننددر تکواندو نیز شرایطی که 

کند که معتقدند ی این دیدگاه متخصصان را تأیید مینوعبه پژوهشهاي دشوارتر است. بنابراین یافته

. روش بررسی )13(ماند برتري یک اندام بر اندام دیگر، حتی پس از تمرینات طوالنی نیز باقی می

هاي مختلف ورزشی تعاملی سۀ بین ورزشکاران چپ دست در رشتههاي فرضیۀ برتري ذاتی مقایبینیپیش

ها نبود و از طرف دیگر، با بینی. از یک طرف هدف پژوهش حاضر بررسی این پیش)4(و غیرتعاملی است 

 کاررفته در تحقیق امکان این بررسی وجود نداشت.شناسی بهروش
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توان حدس زد که در جلسات تمرین ، می)7، 8(با توجه به درصد بسیار بیشتر راست برترها در جامعه 

از  کساناند. مربیان تکواندو ورزشکاران را به استفادة یحریفان ورزشکاران راست برتر بوده شتریبو مسابقه 

هر ورزشکار در شرایط حساس (مانند شرایط مبارزه  حال هر بهکنند، ولی ضربات راست و چپ ترغیب می

تر و با اطمینان کند که بر آن تسلط بیشتري دارد و آن را آساناستفاده می هاییدر تکواندو) بیشتر از ضربه

پنداشت که ورزشکاران رشتۀ تکواندو در تمرینات و  گونهنیاتوان کند. با این وصف، میبیشتر اجرا می

 ندرتبهو  هاز ضربات پاي راست دفاع کرد شتریبویژه  طوربهاند، و شده روهروبمسابقات با افراد راست برتر 

بینی ضربات اند. شاید همین مسئله سبب شده براي ورزشکاران پیشرو شدههاي پاي چپ روبهبا ضربه

 هاي پاي راست باشد.پاي چپ دشوارتر از ضربه

هایی نشانه عنوانبهحریف در برخی موارد از اطالعات برجستۀ بصري  فناز اجراي  شیپبازیکنان 

بینی و استخراج اطالعات پیش از اجراي حرکت براي آماده د. توانایی پیشبرنبینی سود میبراي پیش

بینی هاي تعاملی را در پیششدن جهت پاسخ اولیۀ سریع و رسیدن به نتیجۀ مطلوب ورزشکاران رشته

. سرعت بسیار زیاد اجراي ضربۀ تکواندو بازیکنان این رشته را به استفاده از )12(کند یاري می

کند. هرچه بازیکن هدف ضربۀ می ریناگزبینی ي موجود در اطالعات محیطی براي پیشهانشانهیشپ

بینی کند، ضریب موفقیت او در اتخاذ پاسخ حرکتی حرکت پیش آغازي نزدیک به هازمانریف را در ح

بهترین فرصت براي  1tیابد. به همین سبب در پیوستار اجراي ضربات پا، زمان (دفاع) مناسب افزایش می

ثانیه هزارم  1t )480اگر بازیکنان در نقطۀ  (تکمیل ضربه) بدترین موقعیت است. 5tپاسخگویی و زمان 

بینی کنند، بیش از دو زمان واکنش ساده فرصت پردازش و پیش از ضربه) هدف ضربه را اشتباه پیش

ثانیه (بیش از یک زمان واکنش ساده) فرصت جبران هزارم 240هنوز  3tجبران دارند، حتی در نقطۀ 

دیگر زمانی براي  5tه در کیابد، طوريهست. با نزدیک شدن به پایان ضربه، فرصت جبران کاهش می

 1tنشان داد ورزشکاران در موقعیت  پژوهشحرکت دفاع از ضربه وجود ندارد. نتایج  انجامگیري و تصمیم

اند و هرچه به پایان ضربه زده خطا و آزمونو دست به  بینی کردهبیش از هر زمانی از روي شانس پیش

اند. شاید تکواندوکاران نیز از همین منطق براي کرده بینیاند، کمتر از روي شانس پیشتر شدهنزدیک

براي جبران زمان کافی در  1tاند در نقطۀ اند، چون مطمئن بودهبینی هدف ضربات استفاده کردهپیش

ة الگوي خطی درباربراي جبران وجود دارد. توضیح دیگري که  کمترین زمان 4tاختیار دارند، ولی در نقطۀ 

، این است که شاید در داد شنهادیپتوان کنندگان در توالی نقاط پیش از ضربه میهاي شرکتبینیپیش
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، چون با توجه به وضعیت سخت استیی هدف ضربه بسیار شناساثانیه پیش از ضربه) هزارم  1t )480نقطۀ 

مورد نوع ضربه در  دراجراي ضربۀ دورانی پا دارد، اطالعات سینماتیکی معتبري بدن حریفی که قصد 

هاي ثانیه پیش از تکمیل ضربه) وضعیت بدن حریف حاوي نشانههزارم  4t )120دسترس نیست، ولی در 

 دگاهیاز دبینی هدف ضربۀ پا استفاده کرد. توان از آن براي پیشمحیطی فراوان و کافی است که می

 درست باشد. پژوهشة نتایج دربار شنهادشدهیپترکیبی از دو توضیح  دیشادگان نویسن

هایی است که حرکات بسیار سریع هستند و ورزشکاران باید حل مناسبی براي موقعیتبینی راهپیش

 پردازان پردازش اطالعات،نظریه باورهاي حرکتی بسیار سریع بدهند. از دیدگاه کنترل حرکتی و به پاسخ

ی حرکات است. مقایسۀ اطالعات حافظۀ دهسازمانگیري و حافظه عامل اصلی در ادراك، تصمیم

. بر این اساس )14(شود گیري منجر میبه ادراك اطالعات دریافتی و تصمیم بلندمدتبا حافظۀ  مدتکوتاه

و مقایسۀ آن با اطالعات  بلندمدتگیري از اطالعات موجود در حافظۀ بینی با بهرهتوان گفت پیشمی

هاي تعاملی در گیرد. بازیکنان ورزشدارد، انجام میجریان  مدتکوتاهدریافتی از محیط که در حافظۀ 

 عنوانبهیی با حریف با استفاده از تجربیات موجود در حافظه و/یا دریافت اطالعات محیطی ارویرو

بینایی بیشتر بازیکنان -شاید آشنایی (تجربه) ادراکی زنند.بینی میي کارامد دست به پیشهانشانهیشپ

هاي پاي راست سبب افزایش مهارت در شناسایی اطالعات حرکتی و ادراك شناختی رشتۀ تکواندو با ضربه

هاي پاي راست را در پی داشته بینی ضربهاین نوع حرکات شده است که توانسته بهبود عملکرد پیش

بینی نوع ضربات پاي چپ به آشنایی ادراکی کمتر ت کمتر پیشدقباشد. به گمان نویسندگان، 

هاي درست بیانگر این است که شاید بینی. درصد پیشمربوط است چپپاي هاي تکواندوکاران با ضربه

وجوي اند، راهبرد جسترو شدهبا ضربات پاي چپ روبه کهیهنگامبازیکنان رشتۀ مبارزه در تکواندو، 

هاي سینماتیکی معتبر و ی نشانهبازشناساند، بنابراین در بیشتر موارد، در تخاذ نکردهاي را ابینایی بهینه

ثانیه یا بیشتر پیش از پایان ضربه) هزارم  120مربوط به حرکت، پیش از پایان ضربات پاي چپ (در حدود 

افقی برگردان  رتصوبهشناسی تحقیق، با استفاده از روشی که در آن فیلم ضربات اند. در روشموفق نبوده

شدة دادههاي پاي راست یا چپ، خنثی شد و ضربات نمایشاي شد، اثر تسلط حریف در اجراي ضربهآینه

هاي پنالتی فوتبال در بررسی ضربه )22(موریس و کُلنزو راي نمونه، مکبپاي راست و چپ عین هم بودند (

هاي ژگیوی انیمکند که اند. نتایج تحقیقات گذشته تأیید میرا کنترل نکرده سازمشتبهاثر این متغیر 

اجرا  برترریغهاي مختلفی که رشتۀ تکواندو توسط ورزشکاران نخبه و با پاي برتر و بیومکانیکی ضربه
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هاي بیومکانیکی ضربات نشان دادند تفاوتی در ویژگی )31(کو و همکاران فالشوند، تفاوتی وجود ندارد. می

نشان دادند در  )32(وجود ندارد. همچنین هارن و ژیانگ  برترتکواندوکاران  برترریغدورانی پاي برتر و 

هاي چرخشی پاي برتر و غیربرتر وجود ندارد. بنابراین، دشواري سرعت ضربه انیمتفاوتی  برترتکواندوکاران 

قضاوت ادراکی مربوط  بر حرکاتحریف در اجراي تواند به اثر تسلط نمیهاي پاي چپ بینی ضربهپیش

این امکان . با پاي چپ و راست اجراشدههاي یومکانیکی نوع ضربههاي ب، یا حتی به تفاوت ویژگیباشد

را بهتر از حریفان چپ برتر حرکات بازیکنان راست  وجود داشت که بازیکنان راست (دست و/یا پا) برتر

کنندگان کنترل شد شرکتاین ویژگی حاضر  پژوهش. به همین سبب در بینی کنندپیش(دست و/یا پا) 

نشان داد هر دو گروه  )19(هگمن  هرچندنمونه استفاده شد.  عنوانبهست برتر و تنها از افراد را

بینی دست پیشز حریفان چپدست را بهتر ادست حرکات بازیکنان راستو چپ دستبازهاي راستتنیس

 .، ولی در دیگر تحقیقات این متغیر کنترل یا بررسی نشده استکنندمی

کنندگان راست برتر استفاده شد، هنوز هم این امکان حاضر تنها از شرکت پژوهشبا توجه به اینکه در 

ۀ نیزمتواند د که میباش اثرگذاریف بینی نوع ضربات حروجود دارد که برتري جانبی تکواندوکار روي پیش

کنندگان کرد که شرکت روشنتوان نمی پژوهشکاررفته در شناسی بهبا روشي آینده باشد. هاپژوهش

ا براي اند و معیار(هاي) آنههایی از بدن حریف بیشتر تمرکز داشتههاي خود بر روي چه بخشبراي پاسخ

اند. توجه کرده چه بوده است و به چه چیز(هایی) پشتیا تنه، با پاي جلو یا پاي  صورتیی نوع ضربۀ شناسا

هاي مرسوم براي بررسی این موضوع، استفاده از روش انسداد فضایی، ثبت حرکات چشم و مصاحبه از روش

 تواند موضوع تحقیقات آینده باشد.است که می

 اي مختلفهدر پدیده 1راست-ادراك سمت چپ تقارن گیري پایانی باید گفت، عدمنتیجه عنوانبه

در ، )33(ة عواطف و احساسات از روي چهرة دیگران درباردر قضاوت  ،نمونه . برايمستند شده است

نشان داد  مجموع درحاضر  پژوهشنتایج . )35( محیطیبرخورد با موانع  و )34(مناظر طبیعی  ةمشاهد

 اجراشدههاي حرکتی نیز عدم تقارن وجود دارد. شاید نداشتن تجربۀ رویارویی با حرکات در ادراك ویژگی

ینایی و پردازش اطالعات ب ،رن در دریافتچپ برتر یکی از دالیل بروز عدم تقاۀ حریفان لیوسبه

هاي تعاملی در ورزشگیري کرد که توان نتیجهبنابراین میباشد.  بینی نوع حرکاتگیري براي پیشتصمیم

ادراك سمت  عدم تقارن، )36(سرعت و پیچیدگی مهارت  برافزونهاي رزمی مانند تکواندو، ورزش جمله از

                                                           
1 . Left-Right Perceptual Asymmetry 



 1399، پاییز 3ة  ،  شمار12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               290

 
هاي حریفان بینی هدف حرکتهاي اثرگذار بر پیش(برتري جانبی) نیز یکی دیگر از محدودیت راست-چپ

 یبانیها و نیاز به پشتشده و آزمایشگاهی پژوهش، همچنین برخی محدودیتشرایط بسیار کنترلاست. 

نتایج با درنظر گرفتن  ،همه نیا کند. بادشوار میرا پژوهش حاضر پذیري نتایج تعمیم، نتایج تحقیقبیشتر 

تکواندو به برتري  يهاتواند در مبارزهبینی ضربات پاي چپ میدشواري پیش ،توان گفتپژوهش می

 د.نبریا از پاي چپ برتر سود می ،کنندورزشکارهایی منجر شود که بیشتر از حرکات پاي چپ استفاده می

عاملی مهم در نظر  عنوانبهتوان را می افراد چپ برتر نشیگزبر  دیتأکرزشی، بنابراین در استعدادیابی و

از نمایش  ی خودهاي آمادگکرد در برنامه شنهادیتوان به مربیان و ورزشکاران پمی ،دیگر ياز سوگرفت. 

دراکی آشنایی اي ناشی از ریپذینیبشیاستفاده کنند تا آثار منفی پبرتر /هاي حریفان چپ پافیلم ضربه

 مقابله کنند.برتر را کاهش دهند یا با آن /رو شدن با حریفان چپ پاهءکمتر در روب

 ير و سپاسگزارکشت

کنند.  رکتشکننده در این پژوهش ۀ تکواندوکاران شرکتهمدانند از نویسـندگان وظیفۀ خود می

دریغ مربیان رشتۀ ورزشی تکواندو که در به ثمر رسیدن هاي ارزنده و بیو همکاري هایبانیپشتهمچنین از 

 شود.ي میسپاسگزاراین پژوهش نقش بسزایی داشتند، 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the power of anticipation of 
taekwondo players when facing right-footed and left-footed kicks. Expert 
taekwondo players (n=40, age=20.93±5.12 years, taekwondo Kyorugi 
competition experience=7.58±4.49 years) watched identical video simulations 
of right-footed and left-footed kicks. The videos were paused at different time 
occlusion points from the start to the end of the kicks. The participants were 
required to predict kick types (front vs. back leg attacks to head or trunk of 
opponents). The results indicated that anticipation of right-footed kicks was 
significantly more accurate than that of left-footed kicks. The footedness 
effect was found to be most pronounced when the kicks videos were paused 
at 120 ms prior to the kick completion. Thus, the opponent’s footedness seems 
to affect visual anticipation of the type of an action. The percentage of correct 
predictions suggests that the Kyorugi taekwondo players may have not 
adopted an optimal visual search strategy when facing left-footed kicks, 
resulting in fails in the detection of valid action-relevant kinematic cues before 
the end of left-footed kicks in most instances (i.e., about 120 ms and more 
before the kick completion). It seems that the lower ability of recognizing the 
type of left-footed vs. right-footed opponents' kicks were due to the observers’ 
reduced perceptual awareness with left-footed actions. 
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interactive sports, laterality, temporal occlusion, visual anticipation.  
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