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بر  ینالینا یهاک یژةو یتبا و بدون موقع یورزش یدد یناتتمر اثر یسۀمقا
 ینالینا بازانیهاک و زمان واکنش کل بدن سرعت

 
 

 3زهره مشکاتی – 2∗رخساره بادامی  – 1 حسین حیدري
سگان)، اصفهان، ایر.1 آزاد اسالمی واحد اصفهان (خورا شگاه  علوم ورزشی، دان شکدة  شجوي دکتري، دان  اندان

سگان)، اصفهان، ایران 2  آزاد اسالمی واحد اصفهان (خورا شگاه  علوم ورزشی، دان شکدة  شیار دان شیار  .3. دان دان
سگان)، اصفهان، ایران آزاد اسالمی واحد اصفهان (خورا شگاه  شکدة علوم ورزشی، دان  دان

 
 

 چکیده
ن واکنش کل و زما بر سرعت ینالینا یهاک ةژیو یتبا و بدون موقع یورزش یدد یناتاثر تمر یسۀمقا تحقیق حاضرهدف 

و  یک یگیريپ ةآزمون و دورپس -آزمونکه با طرح پیشتجربی بود. در این تحقیق نیمه الیناین بازانیبدن هاک
و شدند نتخاب اصورت در دسترس، سال، به 20تا  15 یسن ۀنوآموز پسر با دامن بازیهاک 60انجام گرفت،  ياچهارهفته

 یهاک یژةو یتبدون موقع یورزش یدد ینات، تمریهاک یژةو یتبا موقع یورزش یدد یناتدر سه گروه تمر یصورت تصادفبه
 ،موردنظر (سرعت يهاکنندگان به انجام آزمونآزمون، شرکتپیش ۀقرار گرفتند. در مرحل یهاک یژةو یتموقع یناتو تمر

 هاکه گروهود ب یقهدق 90جلسه و هر جلسه  2هر هفته  هفته و 9مداخله به مدت  ۀزمان واکنش کل بدن) پرداختند. مرحل
 يریگیرا شد، و در مراحل پاج ینیتمر ۀجلس ینپس از آخر قاًیآزمون که دقپس ۀمربوطه پرداختند. در مرحل به تمرینات

موردنظر  يهابه انجام آزمون آزمونهمانند مرحلۀ پیش کنندگانشرکت ،اجرا شد ینیتمریو چهار هفته ب یکاز  پس
 یورزش یدد یناتاد که تمرنشان د یجشد. نتا یلتحل يتکرار يریگبا اندازه یانسل واربا استفاده از تحلی ها. دادهپرداختند

 بازانیهاک دنزمان واکنش کل بو  سرعت يهابر بهبود مهارت یهاک یژةو یتموقع یناتو تمر یژهو یتبا و بدون موقع
 نسبت به یژهو یتبا موقع یورزش دید یناتتمر بیشتر) اثر ةاندازدیگر نتایج حاکی از برتري ( دارد. يمعنادار ریالین تأثاین
 يهادر بهبود مهارت یهاک یژةو یتبا موقع یورزش یدد یناتتمر یتحاضر بر اهم تحقیق یجنتا یطور کلبهبود. یگرد یناتتمر

 .یندجو بهره ینیتمر ۀبرنام ینا یاياز مزا شودیم یهتوص یاندارد و به مرب دیتأک زمان واکنش کل بدنو  سرعت
 

 کلیدي گانواژ
 الین.هاکی اینزمان واکنش،  ی،ورزش یدد سرعت، یرگی،خ یناتتمر
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 مقدمه

 ،نیالنیاهاکی است.  جدیديورزش کامالً  یخ، يرو یهاک یطوالن ۀبا توسع یسهدر مقا نیالنیا یهاک

از حرکت  یبیترک ،نیالنیا یهاک .)1( است یافتهتوسعه  یراخ ۀدر دو ده یتازگست که بهنوپا یورزش

 ییجا یري،گرمسیمهدر مناطق ن توان این ورزش رایمی است که هاک هاييو باز نیالنیا یتاسک یعسر

 نیالنیا یهاک یلدل ینکرد. به هم يباز کند،یم یجادا یخ يرو یهاک هايیطلبجاه يبرا یوهوا مانعکه آب

این ورزش نیازمند . )2(دارد  یشتريب یتمحبوب ،شودینم ازيدر آنها ب یخ يرو یکه هاک ییدر کشورها

. )3(دست آوردن موقعیت و فرار از مدافعان حریف است ي زیاد در تالش براي بههاجهتسرعت و تغییر 

. حتی اجراي )4(در تولید و کنترل حرکات دارد  الین، اطالعات بینایی نقش مهمیدر مورد هاکی این

رو دستکاري منبع در نبود اطالعات بینایی دچار مشکل شود. ازاین تواندیمي حرکتی ساده نیز هامهارت

. محققان )5(ي حرکتی منجر شود هامهارتتواند به تغییرات کمی و کیفی در اجراي بینایی در افراد می

 –هاي حرکتی ادراکی مندند که عملکرد و یادگیري مهارتنخبۀ ورزشی به درك سازوکارهایی عالقه

، دربارة )7() 2001( 1. آبرنتی و وود)6(ي کنند زیریپبندي رهگیري است، بینایی را که نیازمند زمان

نیز از افزایش کیفیت و مقدار توجه  کارتازهي هارندهیادگروشنی نشان دادند که حتی یاجراي نخبه به

 نیترجیرااز  . بر این اساس، تمرینات بینایی،برندیمتمرین به عناصر ادراکی و شناختی مهارت سود 

 .)8( شوندیمعنوان عوامل اثرگذار در رسیدن به خبرگی مطرح یی هستند که بههاروش

کار رفته است. ي بینایی و عملکرد بههامهارتي اخیر تمرینات متفاوت بینایی براي بهبود هاسالدر 

 ورزشی، دید . تمرینات)7() در تحقیقی به معرفی تمرینات دید ورزشی پرداختند 2001آبرنتی و وود (

 بین تداخل ، یا)10(، تصاویر یا ویدئوهاي ویژة ورزش )9( اپتومتریک تکالیف درها محرك از که

 تمرینات با بینایی بهبود که است شده بیان ایده این ؛ باکندیم استفاده )11(استروبوسکوپی بینایی 

از نظر مفهومی،  .شد خواهد عملکرد بهبود سبب باشد، همراه حرکتی اعمال با است ممکن که چشمی،

 يهانیتمر یشی،گرا يهانیتمرکز، تمر يهانی( شامل تمر هاکیاز تکن يابه مجموعه یورزش یدد یناتتمر

 یناییکارکرد ب ۀتوسع يکه برا شودیپا) اطالق م -دست و چشم -چشم یهماهنگ يهانیو تمر یتوال

 ياندهیفزا عالقۀ اگرچه .)11( رودکار میبه یندفرا ینا قیاز طر یورزش يورزشکاران و با هدف بهبود اجراها

 میدانی ورزش محیط به تواندیم بینایی تمرین آیا دارد، اینکه وجود ورزشی عملکرد براي بینایی تمرین به

                                                           
1.  Abernethy & Wood 
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 يهامحرك براساس را خود تکالیف ي،امداخله مطالعات است. بیشتر ناشناخته هنوز باشد، داشته انتقال

دایناویژن  مثال براي( کامپیوتري يهابرنامه در و) ماردن توپ و دستی نمودارهاي مثال براي( اپتومتریک

 نیاز پاسخ عنوانبهها دست عمومی حرکات و چشمی، سادة تنظیمات به که دهندیم انجام) پورتيآو 

و همکاران  2) و فورمنتی2001، آبرنتی و وود ()2012( 1ممرت و براي مثال، شواب .)12-15, 7, 3(دارند 

ي هاآزموني حرکتی مؤثر است، در هامهارت) نشان دادند که اگرچه تمرینات دید ورزشی در بهبود 2019(

کافی  شواهد در زمینۀ نبود .)15, 7, 3(مشاهده نشد  يبهبود گونهچیهي تحت فشار هاآزمونانتقال و 

 رویکردهاي با که است شده بیان عملکرد، بهبود جهت در ورزشی دید تمرین اثربخشی از حمایت براي

 رسدیم نظرکه به )16(باشد  مرتبط تمرینی يهامحرك اکولوژیکی اعتبار عدم نتیجه در و یشناختروش

 ادراك که ،کندیم پشتیبانی )2014گیبسون ( یشناختبوم چارچوب در شدهارائه ایدة از انتقال، عدم این

 بازنمایی با نه وسازها) (فراهم خارجی محیط اطالعات واسطۀبه که دارند مستقیم يارهیدا رابطۀ عمل و

) و استفاده از اطالعات 2014در نظریۀ گیبسون ( سازهافراهم. با توجه به ارائۀ )17( شوندیمتعدیل  داخلی

) بیان کردند که عدم انتقال مزایاي تمرینات دید 2019، فورمنتی و همکاران ()17(محیط واقعی ورزش 

ورزش  دلیل فراهم نبودن شرایط اختصاصی تمرین (شرایط ویژة آنبه احتماالًي واقعی، هاطیمحورزشی به 

رو در تحقیق حاضر تمرینات دید ورزشی به دو صورت با موقعیت ویژة ورزش . ازاین)15(یا مهارت) است 

الین طراحی شد تا مشخص شود که آیا تمرینات دید الین و بدون موقعیت ویژة هاکی اینهاکی این

 .)15(عمل نظریۀ گیبسون  -ورزشی شناختی است یا براساس جفت شدن ادراك

مورد تمرینات دید ورزشی، مدت زمان تمرینات دید ورزشی و اثر ماندگاري آن است.  چالش بعدي در

 یکاف ةانداز به است ممکن ياچهارهفته ینیتمر ۀبرنام کی کهاند کرده بیان )2012( همکاران و ییرضا

 ۀبرنام که است نیا شنهادیپ عوض در دهد، نشان را یینایب ناتیتمر يایمزا بتواند تا نباشد یطوالن

هفته تمرینات دید ورزشی  9 ریتأثبنابراین در تحقیق حاضر . )18( استتر مناسب ي و بیشتراهفتههشت

بر این، چالش بعدي در مورد و همچنین ماندگاري این تمرینات در یادداري بلندمدت بررسی شد. افزون

 که دهیا نیاالین است. تمرینات دید ورزشی، استفاده از تمرینات بینایی دید ورزشی در ورزش هاکی این

 یینایب نیتمر يایمزا به شتریب است ممکن ورزش کی در مختلف فیتکال احتماالً ای مختلف يهاورزش

. آنها بیان کردند که تأثیرات تمرین دید است شده شنهادیپ) 2012( همکاران و ییرضا توسط شود، منجر

                                                           
1. Schwab &  Memmert 
2. Formenti 
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ي مختلف هامهارتیا تکالیف مختلف، متفاوت است و بررسی تأثیرات این تمرین در  هاورزشورزشی در 

. بنابراین بررسی اثر تمرینات بینایی دید ورزشی در ورزش )18(براي رسیدن به نظر جامع ضروري است 

ي موجود، محقق در تحقیق حاضر درصدد است تا به هاچالشالین ضرورت دارد. با توجه به هاکی این

واکنش  زمان سرعت و بر الیناین هاکی ةژیو موقعیت بدون و با ورزشی دید تمرینات اثر بررسی مقایسۀ

 .بپردازد الیناین بازانیهاک بدن کل

 

 یشناسروش

 28و  7 پیگیري دورة و آزمونپس -آزمونپیش پژوهش حاضر تجربی و با طرحروش پژوهش حاضر نیمه

 اجرا میدانی صورتبه اجرا لحاظ به همچنین. بود کاربردي تحقیقات دسته از هدف لحاظ از بود و روزه

 20تا  15پسر نوآموز مجموعۀ ورزشی خوراسگان اصفهان با دامنۀ سنی  بازیهاک 60کنندگانشرکت .شد

صورت در دسترس انتخاب شدند. سپس بودند که تنها قادر به اسکی کردن با چرخ بودند که به

 ویژة موقعیت با ورزشی دید کشی) در سه گروه تمریناتصورت تصادفی (از طریق قرعهبه کنندگانشرکت

 هاکی ویژة موقعیت الین و تمریناتاین هاکی ویژة موقعیت بدون ورزشی دید اتالین، تمریناین هاکی

 نقایص هرگونه الین قرار گرفتند. معیارهاي ورود داشتن دید طبیعی، عدم ویژگی غالب کوررنگی، نبوداین

 کنندگانشرکت بود. اگرکنندگان شرکت توسط آزمایش مراحل تمامی اجراي و دركو حرکتی  و حسی

 بیش کهدرصورتی . همچنینشدندیممنجر  تحقیق از بودند، شده چشمی آسیب دچار گذشته ماه سه در

 مشارکت از دیدند،می آسیب چشم ناحیۀ از که افرادي و دادندیم دست از را تمرینات مربوطه جلسه 5 از

 بودند، تحقیق از کشیدن کنار به مایل کنندگانشرکتبر این، اگر افزون .شدیم جلوگیري آنها فعالیت در

ي شامل برگۀ رضایت آگاهانه بود که پس تأیید رضایت ریگاندازهابزار  .شدندمی حذف مطالعه از

کل بدن از دستگاه  العملعکسبراي شرکت در تحقیق استفاده گردید. براي سنجش زمان  کنندگانشرکت

در این آزمون فاصلۀ زمانی ساالر ایرانیان) استفاده شد. جهته (ساخت شرکت دانشزمان واکنش هشت

کل بدن روي صفحۀ دیجیتالی نمایش  العملعکسعنوان زمان به هایآزمودنبین روشن شدن چراغ و پرش 

که  )19() 2018و همکاران ( 1ي سرعت و تغییر جهت سینگهاآزمونداده شد. براي آزمون سرعت از 

ثبت شد. براي آزمون سرعت از آزمون  هیثانیلیمالین بود، استفاده شد که رکوردها به مخصوص هاکی این

                                                           
1. Singh 
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 وروایی و پایایی این آزمون توسط سینگ ارائه شده است.  1متر سرعت استفاده شد که در شکل  10

 به تأیید رسیده است. )19() 2018( همکاران

 

 
 

)20( همکاران و سینگ جهت تغییر و سرعت يهاآزمون. 1شکل   
 

 
  جهت تغییر و سرعت يهاآزمون. نحوة انجام 2شکل 

 روش اجرا

نامۀ آگاهانه کسب شد. سپس رضایت کنندگانشرکتاطالعات، میدانی بود. در ابتدا از  يگردآورروش 

ي موردنظر آشنا شدند. تحقیق حاضر شامل مراحل هاآزمونبا نحوة اجراي تکلیف و اجراي  کنندگانشرکت

به  کنندگانشرکتآزمون ابتدا آزمون و پیگیري بود. در مرحلۀ پیشآزمون، مداخله (تمرین)، پسپیش

پس به اجراي آزمون سرعت پرداختند که میزان زمان اجراي آزمون زمان واکنش کل بدن پرداختند. س

عنوان عملکرد حرکتی ثبت شد. شایان ذکر است که بین اجراي هر مهارت شده توسط محقق بهسپري

دو بار اجرا شد و فاصلۀ بین هر  هامهارتعنوان استراحت در نظر گرفته شد، و هریک از دقیقه به 10

 منزلۀ نمرة آنها ثبت شد.دقیقه بود و بهترین اجرا به 1کوشش 
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دقیقه بود،  90جلسه و هر جلسه  2هفته و هر هفته  9در مرحلۀ مداخله (تمرین)، که به مدت 

 )15() 2019( همکاران و یفورمنتي تمرینی به تمرینات مربوطه پرداختند. تمرینات از مطالعۀ هاگروه

 ،)دقیقه 10(انجامید: گرم کردن  طول در چهار مرحله به دقیقه 90 تمرینی جلسۀ اقتباس شده است. هر

). دقیقه 10( سرد کردن مرحلۀ و )دقیقه 30-20( اسکیت کردن تمرینات ،)دقیقه 30( تمرینی مداخلۀ

 مرحلۀ. بود سرعت و چابکی، تغییر جهت مانند اسکیت کردن آموزش براساس اسکیت تمرینات مرحلۀ

صورت به تمرینی جلسۀ تمرینات دید ورزشی هري هاگروهبود. در  کششی تمرینات اغلب شامل سرد کردن

 مختلف ایستگاه 5 دقیقه 6 مدت به گروه هر ازکننده شرکت هر کهطوريبه طراحی شد، يارهیداتمرینات 

 ،هارنگ با زمین سطح از متر 5/1در  دیوار روي مختلف يهاصفحه توسط ایستگاه کرد. هر تمرین را

 هاکی ویژة شد. برنامه تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت اهداف مشخص عنوانبه اعداد و حروف

 و 12 تا 7 جلسات از 2 سطح ،6 تا 1 جلسات از اول سطح طراحی شدند: دشواري سطح الین در سهاین

 .18 تا 13 جلسات از 3 سطح

 الیناین هاکی ویژة برنامۀ تمرینات موقعیت

 سادة تکنیک تکراري تمرینات براساس را نیالنیاهاکی  سنتی تمرین کنندگانشرکتدر این گروه 

 مداخلۀ .دادند انجام) بینایی تمرینات بدون( نیالنیاهاکی  ویژة محیط در نیالنیاهاکی  يهامهارت

 مبتنی يهايباز با گرفت که انجام آموزشی ي مربیهادستورالعمل و فنی يهامهارت از ترکیبی با تمرینی

 یادگیري تسهیل براي )هابرگشت(حرکت با و بدون پاك، تغییر مسیر، شتاب،  نیالنیای هاکي هامهارت بر

 5 یا 3در برابر  3 ، مثال براي( کوچک یکطرفۀ يهايباز بر مبتنی حرکات این ویژه، طوربه .شد هماهنگ

 منعکس رقیبان هم و هایمیتهم با هم را بازي ویژة يهاتیموقع که تکراري يهانیتمرو  )5 برابر در

 اقتباس شده است). )15() 2019، است (نحوة تمرینات این گروه از تحقیق فورمنتی و همکاران (کردیم

 الیناین هاکی ویژة موقعیت بدون ورزشی دید برنامۀ تمرینات

عمومی (سرعت، شتاب،  حرکتی اعمال با همراه را زیر بینایی تمریناتکنندگان شرکتدر این گروه 

 دادند: انجام نیالنیاغیرمرتبط با هاکی  عملکرد زمینۀ در ...)تغییر جهت، برگشت و 

) متریسانت 15 کدام هر( با فواصل مساوي نقطه نه با) متریسانت 50( یمربع صفحۀ ایستگاه اول: یک

و  گردساعت جهت در بیرونی نقاط به را خود نگاه تا شد خواستهکنندگان شرکت از .شد ثابت دیوار روي

در سطح اول  .کنند حفظ مرکزي نقطۀ روي را خود اصلی تمرکز و دهند، حرکتگرد پادساعت

صورت ایستاده روي دو پا تکلیف را انجام دادند. در سطح متري از دیوار بهدر فاصلۀ یک کنندگانشرکت
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صورت ایستاده روي یک پا تکلیف را انجام دادند. در ي بهمتریسانت 75در فاصلۀ  کنندگانشرکتدوم 

صورت ایستاده روي یک پا بر روي یک فوم تکلیف ي بهمتریسانت 50در فاصلۀ  کنندگانشرکتسوم سطح 

 را انجام دادند.

به  تصویر یک با) عرض متریسانت 50 و ارتفاع متریسانت 25( مستطیلی صفحۀ ایستگاه دوم: یک

 شده تشکیل آبی متوالی و قرمز نقاط از تینهایبروي دیوار ثابت شد. نیمرخ شکل )∞( تینهایبشکل 

 به يانقطه از را خود نگاه ،)∞( تینهایبمسیر شکل  کردن دنبال با شد خواستهکنندگان شرکت است. از

متر از  1 کنندگانشرکتکنند. سطح اول:  بیان را شدهمشخص نقطۀ رنگ کرده و منتقل دیگر يانقطه

 و راست سمت در کنندهشرکتي متریسانت 50در کف زمین در  اضافی صفحۀ دیوار فاصله داشتند. دو

 تختۀ پا با تا شد خواستهکنندگان شرکت از .قرار گرفت آبی یک و قرمز ترتیب یکبهکننده شرکت چپ

از دیوار فاصله داشتند. همانند سطح  متریسانت 75 کنندگانشرکتکنند. سطح دوم:  لمس را مربوطه رنگ

خواسته شد به سمت  کنندهشرکتي از نقطۀ ایستادن قرار گرفت و از تردوماول، اما صفحات در فاصلۀ 

از دیوار فاصله  متریسانت 50 کنندگانشرکترنگ مربوطه بدود و به نقطۀ شروع برگردد. سطح سوم: 

 پا قرار گرفتند. در نقطۀ ایستادن روي یک فوم با تک کنندگانشرکتداشتند. همانند سطح دوم، اما 

 توالی توسط شدهتشکیل متحدالمرکز دایرة چهار با) متریسانت 50( مربعی صفحۀ ایستگاه سوم: یک

 حرفی از را خود نگاه تا شد خواستهکنندگان شرکت شد. از ثابت دیوار روي تصادفی آبی و قرمز حروف از

 ،)تابلو مرکز در کوچک سیاه نقطۀ( مرکزي نقطۀ روي خود تمرکز بیان ضمن کنند، منتقل دیگر حرف به

و  گردساعت جهت دو در دایره نیتریخارج روي بر دور اولین از پس .کنند تلفظ را شدهمشخص حرف

گرفت. در سطح اول  انجام ي به سمت مرکز صفحههارهیدا ترتیب رويدورهاي بعدي به ،گردپادساعت

صورت ایستاده روي دو پا تکلیف را انجام دادند. در سطح متري از دیوار بهدر فاصلۀ یک کنندگانشرکت

صورت ایستاده روي دو پا روي فوم تکلیف را انجام دادند. ي بهمتریسانت 75در فاصلۀ  کنندگانشرکتدوم 

صورت ایستاده روي یک پا بر روي یک فوم ي بهمتریسانت 50در فاصلۀ  کنندگانشرکتدر سطح سوم 

 تکلیف را انجام دادند.

، دهدیم تشکیل را يزنبورالنه ساختار یک که) متریسانت 50(ایستگاه چهارم: یک صفحۀ مربعی 

 از تصادفی عددي حاوي هریک و آبی یا قرمزها سلولشد.  ثابت دیوار روي سلول (خانه)، 83 متشکل از

ي را در دستان زنبورالنه ساختار با) متریسانت 12( مربعی کوچک صفحۀ یککنندگان شرکت .بودند 9 تا 0

 ، 9 تا 0 از( خاکستري يهاسلول درون سیاه به رنگ شدهعدد نگارش 67 توسط که خود نگه داشتند،
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ي که در دست اصفحه يرو را يعدد شد خواستهکنندگان شرکت از .بود شده تشکیل) تصادفی صورتبه

پیدا  وارید يرو صفحه يرو را يعدد رقم همان و) راست به چپ از اول، فیرد شروع از( بخوانند دارند،

 متر از دیوار فاصله داشتند. دو 1 کنندگانشرکتراست). سطح اول:  به چپ از اول، فیرد شروع ازکنند (

 ترتیب یکبهکننده شرکت چپ و راست سمت در کنندهشرکتمتري  2در کف زمین در  اضافی صفحۀ

 به شد خواستهکنندگان شرکت از عددي، شمارة رنگ شدن مشخص از پس .قرار گرفت آبی یک و قرمز

 5/1 کنندگانشرکتشده را با پا لمس کنند. سطح دوم: مربوطه بدوند و عدد خوانده رنگ صفحۀ طرف

 قرار آبی یک و قرمز یکی دیوار روي صفحه زیر در بالفاصله اضافی صفحۀ متر از دیوار فاصله داشتند. دو

با دست عدد مربوط به  شد خواستهکنندگان شرکت از عددي، شمارة رنگ شدن مشخص از پس .گرفتند

در کف  مخروط متر از دیوار فاصله داشتند. دو 2 کنندگانشرکترنگ موردنظر را لمس کنند. سطح سوم: 

قرار  آبی یک و قرمز ترتیب یکبهکننده شرکت چپ و راست سمت در کنندهشرکتمتري  2زمین در 

 رنگ مخروط طرف به شد خواستهکنندگان شرکت از عددي، شمارة نگر شدن مشخص از پس .گرفت

 مربوطه بدوند.

 سیاه رنگ عددي يهارقم با) عرض متریسانت 6 و ارتفاع متریسانت 50( صفحه ایستگاه پنجم: دو

 رقمی حاوي آبی و قرمز يهاخانهنصب شد.  دیوار از یکدیگر روي متر 1 فاصلۀ از و عمودي صورتبه

 صفحه یک از نگاهشان کهیدرحالبخوانند،  را ارقام شد خواستهکنندگان شرکت از .بودند 9 تا 0 از عددي

 و چپ پایین از باالخره و راست باال از سپس چپ، باال از خواندن اعداد ابتدا .شد منقل دیگر صفحۀ به

 از راها نگاه کهمتر از دیوار فاصله داشتند. درحالی 2 کنندگانشرکتشد. سطح اول:  شروع راست پایین

 شدندیم مجبور خوانند،می را زوج عددکنندگان شرکت اگر ،دادندیم تغییر صفحۀ دیگر به صفحه یک

 .بردارند عقب یک گام به شدندیم مجبور فرد بود، شماره اگر صورت این غیر در بردارند، جلو یک گام به

 ایستاده موقعیت از بالفاصله اضافی صفحۀ متر از دیوار فاصله داشتند. چهار 2 دگانکننشرکتسطح دوم: 

 را يعدد شد خواستهکنندگان شرکت از .بودند 4 تا 1 از عددي داراي هریک که گرفتند قرار روي زمین

سطح سوم:  کنند. را با پا لمس نیزم يرو مربوطه صفحۀ يعدد رقم و بخوانند واریدصفحۀ  يرو

جاي لمس با پا روي صفحۀ مربوطه، متر از دیوار فاصله داشتند. همانند سطح دوم، اما به 2 کنندگانشرکت

 پریدند. باید روي صفحۀ مربوطه می کنندگانشرکت
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 الیناین هاکی ویژة موقعیت با ورزشی دید برنامۀ تمرینات

ورزشی بدون موقعیت ویژة هاکی تمرینات را همانند تمرینات دید کنندگان شرکتدر این گروه 

بود  نیالالین با یک تفاوت اساسی انجام دادند: اعمال حرکتی عمومی نیستند، بلکه ویژة هاکی ایناین

 .شدیم انجام یهاک لیوسا و هالباس با نیالنیا یهاک نیزم در ناتیتمر که

 
در  یورزش یدد یناتدر جلسات تمر یستگاههر ا یشده طبه کار برده يهاصفحه یشنما. 3شکل 

)15(الین این یهاک یژهو یتبا و بدون موقع یورزش دید یناتتمر يهاگروه  
 

ابتدا به  کنندگانشرکتپس از آخرین جلسۀ تمرینی اجرا شد. در این مرحله  قاًیدقآزمون حلۀ پسمر

شده توسط اجراي آزمون زمان واکنش کل بدن و سپس آزمون سرعت پرداختند که میزان زمان سپري

روزه) در ابتدا  28و  7عنوان عملکرد حرکتی ثبت شد. در مراحل پیگیري (یادداري محقق به

 . در ابتدا به اجراي آزمون زمان واکنش کل بدن و سپس آزمون سرعت پرداختند کنندگانشرکت

 روش آماري

ي مرکزي و هاشاخصي آمار توصیفی براي محاسبۀ هاروشاطالعات، از  لیوتحلهیتجزمنظور به

و از آزمون  هادادهپراکندگی و رسم نمودارها استفاده شد. از آزمون شاپیرو ویلک براي بررسی نرمال بودن 

آمار استنباطی، براي بررسی و  لوین براي بررسی برابري واریانس متغیرهاي موردنظر استفاده شد. در

ي ریگاندازهوتحلیل مربوط به متغیرهاي سرعت و زمان واکنش کل بدن از تحلیل واریانس یکراهه با تجزیه

 SPSSافزار آماري با استفاده از نرم هاداده لیوتحلهیتجزتکراري (تحلیل واریانس مرکب) استفاده شد. 

 انجام گرفت. 05/0اري فرض در سطح معنادو آلفاي پیش 22نسخۀ 
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 پژوهش يهاافتهی

در  سرعت و زمان واکنش کل بدن)( یقتحق ۀوابست یرهايمتغ یارو انحراف مع یانگینم 1در جدول 

 است. شدهمراحل مختلف آزمون ارائه  یمختلف طي هاگروه
مراحل مختلف  یمختلف ط يهاپژوهش در گروه متغیرهاي و انحراف استاندارد یانگین. م1جدول 

 آزمون

 مرحله متغیر
دید ورزشی با 
 موقعیت ویژه

دید ورزشی بدون 
 موقعیت ویژه

 
 موقعیت ویژه

سرعت 
 ثانیه)(میلی

 45/1977±35/16 81/1970±91/9 36/1976 ±08/17 آزمونپیش
 36/1934±71/20 09/1933±79/21 63/1886 ±80/20 آزمونپس

یادداري 
 مدتکوتاه

88/14± 54/1871 12/20±54/1936 59/13±54/1941 

یادداري 
 بلندمدت

88/21± 81/1900 03/20±63/1946 67/22±90/1949 

زمان 
واکنش 

 ثانیه)(میلی

 63/3674±41/18 90/3673 ±10/16 54/3675 ±35/15 آزمونپیش
 81/3646±69/30 18/3649 ±49/29 72/3587 ±14/29 آزمونپس

یادداري 
 مدتکوتاه

61/26± 90/3597 13/26±36/3647 13/27±63/3642 

یادداري 
 بلندمدت

09/26± 09/3586 90/34±36/3641 16/28±54/3645 

 

ي این تحقیق براي هریک از متغیرهاي تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با هادادهبراي تحلیل 

اول این آزمون برابري ماتریس فرض پیشي) استفاده شد. ریگاندازهمرحله  4× گروه  2ي تکراري (ریگاندازه

)، Pزمان واکنش کل بدن =P ،548/0سرعت=529/0( کوواریانس است. با توجه به عدم سطح معناداري آزمون باکس

فرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب است. براي برقراري برابر است. پیش هادادهماتریس کوواریانس 

نبودن آزمون کرویت موخلی  معناداربا توجه به این اصل از آزمون کرویت موخلی استفاده شد. 

 .مربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد  )F(يهاشاخص)، Pزمان واکنش کل بدن =P  ،309/0سرعت=821/0(

ي خطا از آزمون لوین استفاده هاانسیوارگروهی، براي برابري بر این پیش از بررسی تأثیرات بینافزون

نیست  معنادارگروهی ي درونهاعاملیک از براي هیچ Fشد. نتایج این آزمون نشان داد که آزمون 

 دهدیمو این نشان  )Pیادداري بلندمدت =P ،989/0مدت یادداري کوتاه=P ،117/0آزمون پس=P ،990/0آزمونپیش=070/0(

 ي متغیر مستقل برقرار است.هاوهگرکه مفروضۀ همگنی واریانس در بین 
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 یرهاياز متغ یکهر يبرا يتکرار يریگبا اندازه یانسوار یلمربوط به آزمون تحل يهاافتهی. 2جدول 
 یقتحق

 مؤلفه متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 يمعنادار

مجذور 
 اتا

 سرعت

 696/0 0001/0 58/68 69/24468 3 08/73406 گیريمراحل اندازه
 827/0 0001/0 53/71 38/23593 2 77/47186 گروه

× ي ریگاندازهمراحل 
 گروه

89/19485 6 69/3247 103/9 001/0 378/0 

زمان 
واکنش 
 کل بدن

 489/0 0001/0 66/28 50/18770 3 51/56311 يریگاندازهمراحل 
 669/0 0001/0 32/30 21/24494 2 42/48988 گروه

× ي ریگاندازهمراحل 
 گروه

75/18309 6 62/3051 66/4 001/0 237/0 

 
 =378/0دلیل اینکه اثر تعاملی متغیرهاي سرعت (، بهشودیممشاهده  2طورکه در جدول همان

η2،001/0=sig ،103/9=F) 237/0) و زمان واکنش کل بدن= η2،001/0=sig ،66/4=F معنادار است، از (

گروهی براي عامل مراحل . در ادامه از یک طرح تحلیل واریانس درونشودیمنظر تأثیرات اصلی صرف

 .ي تمرینی در مراحل مختلف آزمون استفاده شدهاگروهي براي مشخص کردن تأثیر هریک از ریگاندازه

=دید P ،305/0= دید ورزشی با موقعیت ویژه 835/0نبودن آزمون کرویت موخلی ( معناداربا توجه به 

مربوط به آزمون فرض کرویت  (F) يهاشاخص)، P=موقعیت ویژه P ،329/0ورزشی بدون موقعیت ویژه 

 .گزارش شد
 يبرا ینیتمر يهااز گروه یکدر هری گروهدرون یانسوار یلمربوط به آزمون تحل يهاافتهی. 3جدول 

 یقتحق یرهاياز متغ یکهر

 گروه متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 معناداري

مجذور 
 اتا

 سرعت

دید ورزشی با 
 موقعیت ویژه

43/71584 3 47/23861 90/62 0001/0 863/0 

دید ورزشی بدون 
 موقعیت ویژه

90/9569 3 97/3189 50/9 0001/0 487/0 

 524/0 0001/0 01/11 54/3912 3 63/11737 موقعیت ویژه

زمان 
واکنش 
 کل بدن

دید ورزشی با 
 موقعیت ویژه

81/60465 3 27/20155 85/31 0001/0 761/0 

دید ورزشی بدون 
 موقعیت ویژه

27/6808 3 42/2269 39/3 030/0 254/0 

 270/0 023/0 69/3 06/2449 3 18/7347 موقعیت ویژه
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ي ریگاندازهگروهی با ، نتایج آزمون تحلیل واریانس درونشودیممشاهده  3طورکه در جدول همان

ویژه بر مهارت سرعت  موقعیت با ورزشی ي نشان داد که تمرین دیدریگاندازهتکراري روي عامل مراحل 

). نتایج آزمون پیگردي η2،0001/0=sig ،90/62=F =863/0ي دارد (معنادارتأثیر  نیالنیا بازانیهاک

آزمون از پیش نیالنیا بازانیهاکویژة سرعت  موقعیت با ورزشی تمرینات دید بونفرونی نشان داد که در اثر

 54/75و  81/104، 72/89ترتیب مدت و یادداري بلندمدت بهآزمون، یادداري کوتاهتا مراحل پس

حاکی از این است که تمرین  3). دیگر نتایج جدول P>0125/0ي یافته است (معنادارکاهش  هیثانیلیم

 ي دارد معنادارتأثیر  نیالنیا بازانیهاکرعت دید ورزشی بدون موقعیت ویژه بر مهارت س

)487/0= η2،001/0=sig ،503/9=F نتایج آزمون پیگردي بونفرونی نشان داد که در اثر تمرینات دید .(

آزمون، یادداري آزمون تا مراحل پساز پیش نیالنیا بازانیهاکورزشی بدون موقعیت ویژة مهارت سرعت 

ي یافته است معنادارکاهش  هیثانیلیم 18/24و  27/34، 72/37ترتیب بلندمدت بهمدت و یادداري کوتاه

)0125/0<Pحاکی از این است که تمرین موقعیت ویژة هاکی بر  3بر این، دیگر نتایج جدول ). افزون

 ). نتایج آزمونη2،001/0=sig ،01/11=F =524/0ي دارد (معنادارتأثیر  نیالنیا بازانیهاکمهارت سرعت 

از  نیالنیا بازانیهاکپیگردي بونفرونی نشان داد که در اثر تمرینات موقعیت ویژة هاکی مهارت سرعت 

و  90/35، 09/43ترتیب مدت و یادداري بلندمدت بهآزمون، یادداري کوتاهآزمون تا مراحل پسپیش

 ). P>0125/0کاهش معناداري یافته است ( هیثانیلیم 54/27

ي تکراري ریگاندازهگروهی با دهد، نتایج آزمون تحلیل واریانس دروننشان می 3طورکه جدول همان

ویژه بر مهارت زمان واکنش  موقعیت با ورزشی ي نشان داد که تمرین دیدریگاندازهروي عامل مراحل 

). نتایج آزمون η2،0001/0=sig ،85/31=F =761/0ي دارد (معنادار ریتأث نیالنیا بازانیهاککل بدن 

 بازانیهاکویژه زمان واکنش کل بدن  موقعیت با ورزشی گردي بونفرونی نشان داد که در اثر دیدپی

، 81/87ترتیب مدت و یادداري بلندمدت بهآزمون، یادداري کوتاهآزمون تا مراحل پساز پیش نیالنیا

حاکی  3). دیگر نتایج جدول P>0125/0ي یافته است (معناداربهبود (کاهش)  هیثانیلیم 45/89و  63/77

 نیالنیا بازانیهاکاز این است که تمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه بر مهارت زمان واکنش کل بدن 

). نتایج آزمون پیگردي بونفرونی نشان داد که در η2،030/0=sig ،39/3=F =254/0ي دارد (معنادارتأثیر 

آزمون از پیش نیالنیا بازانیهاکرت زمان واکنش کل بدن اثر تمرینات دید ورزشی بدون موقعیت ویژه مها

 برافزون). P>0125/0ي یافته است (معناداربهبود (کاهش)  هیثانیلیم 54/32تا مرحلۀ یادداري بلندمدت 

حاکی از این است که تمرین موقعیت ویژة هاکی بر مهارت زمان واکنش کل  3این، دیگر نتایج جدول 
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). نتایج آزمون پیگردي η2،023/0=sig ،69/3=F =270/0ي دارد (معنادارتأثیر  نیالنیا بازانیهاکبدن 

 نیالنیا بازانیهاکبونفرونی نشان داد که در اثر تمرینات موقعیت ویژة هاکی مهارت زمان واکنش کل بدن 

است  ي یافتهمعناداربهبود (کاهش)  هیثانیلیم 00/32مدت آزمون تا مرحلۀ یادداري کوتاهاز پیش

)0125/0<P.( 

پرداخته از مراحل آزمون  یکدر هر یگروهینتفاوت ب یبه بررس یگروهدرون يهاتفاوت یاز بررس پس

 .شد

گروهی متغیرهاي تحقیق طی هریک از ي مربوط به آزمون تحلیل واریانس بینهاافته. ی4جدول 
يریگاندازهمراحل   

 متغیر
مراحل 

 گیرياندازه
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 معناداري

مجذور 
 اتا

 سرعت

 041/0 53/0 63/0 30/139 2 60/278 آزمونپیش
 549/0 0001/0 25/18 48/8135 2 97/16270 آزمونپس

 805/0 0001/0 00/62 00/16775 2 00/33550 مدتیادداري کوتاه
 543/0 0001/0 83/17 54/8286 2 09/16573 یادداري بلندمدت

زمان 
واکنش 
 کل بدن

 002/0 97/0 02/0 39/7 2 78/14 آزمونپیش
 501/0 0001/0 03/15 63/13335 2 27/26671 آزمونپس

 435/0 0001/0 54/11 48/8192 2 97/16384 مدتیادداري کوتاه
 474/0 0001/0 49/13 57/12113 2 15/24227 یادداري بلندمدت

 
ي وجود معنادارتفاوت  هاگروهآزمون بین ، در مرحلۀ پیششودیممشاهده  4طورکه در جدول همان

در مهارت  هاگروهآزمون بین ). اما نتایج نشان داد در مرحلۀ پس2η ،53/0=sig ،63/0=F=041/0ندارد (

ي توکی ). نتایج آزمون پیگرد2η ،0001/0=sig ،25/18=F=549/0ي وجود دارد (معنادارسرعت تفاوت 

تمرین دید ورزشی با موقعیت ویژه در مقایسه با  گروه کنندگانشرکتآزمون نشان داد که در مرحلۀ پس

ترتیب با اختالف ي دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و گروه موقعیت ویژة هاکی بههاگروه کنندگانشرکت

تمرین دید  گروه کنندگانشرکت. اما اندبودهتر از لحاظ آماري سریع هیثانیلیم 72/47و  45/46میانگین 

کنندگان گروه موقعیت ویژة هاکی با اختالف میانگین ورزشی بدون موقعیت ویژه در مقایسه با شرکت

ي نداشتند. دیگر نتایج نشان داد که در مرحلۀ یادداري معناداراز لحاظ آماري تفاوت  هیثانیلیم 27/1

، 2η ،0001/0=sig=805/0ي وجود دارد (معناداروت در مهارت سرعت تفا هاگروهمدت بین کوتاه

00/62=Fگروه کنندگانشرکتمدت ). نتایج آزمون پیگردي توکی نشان داد که در مرحلۀ یادداري کوتاه 

ي دید ورزشی بدون موقعیت ویژه هاگروه کنندگانشرکتتمرین دید ورزشی با موقعیت ویژه در مقایسه با 
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تر از لحاظ آماري سریع هیثانیلیم 00/70و  00/65ترتیب با اختالف میانگین و گروه موقعیت ویژة هاکی به

 کنندگانشرکتتمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه در مقایسه با  گروه کنندگانشرکت. اما اندبوده

ي نداشتند. معناداراز لحاظ آماري تفاوت  هیثانیلیم 00/5گروه موقعیت ویژة هاکی با اختالف میانگین 

ي معناداردر مهارت سرعت تفاوت  هاگروهبر این، نتایج نشان داد که در مرحلۀ یادداري بلندمدت بین افزون

). نتایج آزمون پیگردي توکی نشان داد که در مرحلۀ 2η ،0001/0=sig ،83/17=F=54/0وجود دارد (

 کنندگانشرکتتمرین دید ورزشی با موقعیت ویژه در مقایسه با  گروه کنندگانشرکتیادداري بلندمدت 

 81/45ترتیب با اختالف میانگین ي دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و گروه موقعیت ویژة هاکی بههاگروه

تمرین دید ورزشی بدون  گروه کنندگانشرکت. اما اندبودهتر از لحاظ آماري سریع هیثانیلیم 09/49و 

 هیثانیلیم 27/3گروه موقعیت ویژة هاکی با اختالف میانگین  کنندگانشرکتدر مقایسه با  موقعیت ویژه

 ي نداشتند.معناداراز لحاظ آماري تفاوت 

در مهارت زمان واکنش  هاگروهآزمون بین ، در مرحلۀ پیششودیممشاهده  4طورکه در جدول همان

). اما نتایج نشان داد که در مرحلۀ η2،97/0=sig ،02/0=F =002/0ي وجود ندارد (معنادارکل بدن تفاوت 

 =501/0ي وجود دارد (معناداردر مهارت زمان واکنش کل بدن تفاوت  هاگروهآزمون بین پس

η2،0001/0=sig ،03/15=Fآزمون ). نتایج آزمون پیگردي توکی نشان داد که در مرحلۀ پس

ي دید هاگروه کنندگانشرکتتمرین دید ورزشی با موقعیت ویژه در مقایسه با  گروه کنندگانشرکت

 09/59و  45/61ترتیب با اختالف میانگین ورزشی بدون موقعیت ویژه و گروه موقعیت ویژة هاکی به

 تمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه گروه کنندگانشرکت. اما اندبودهتر از لحاظ آماري سریع هیثانیلیم

از لحاظ آماري  هیثانیلیم 36/2گروه موقعیت ویژة هاکی با اختالف میانگین  کنندگانشرکتدر مقایسه با 

در مهارت  هاگروهمدت بین ي نداشتند. دیگر نتایج نشان داد که در مرحلۀ یادداري کوتاهمعنادارتفاوت 

). نتایج آزمون η2،0001/0=sig ،54/11=F =435/0ي وجود دارد (معنادارزمان واکنش کل بدن تفاوت 

تمرین دید ورزشی با  گروه کنندگانشرکتمدت پیگردي توکی نشان داد که در مرحلۀ یادداري کوتاه

ي دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و گروه موقعیت ویژة هاگروه کنندگانشرکتموقعیت ویژه در مقایسه با 

. اما اندبودهتر از لحاظ آماري سریع هیثانیلیم 72/44و  45/49ترتیب با اختالف میانگین هاکی به

گروه موقعیت  کنندگانشرکتتمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه در مقایسه با  گروه کنندگانشرکت

بر این، ي نداشتند. افزونمعناداراز لحاظ آماري تفاوت  هیثانیلیم 72/4ویژة هاکی با اختالف میانگین 

در مهارت زمان واکنش کل بدن تفاوت  هاگروهنتایج نشان داد که در مرحلۀ یادداري بلندمدت بین 
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). نتایج آزمون پیگردي توکی نشان داد که در η2،0001/0=sig ،49/13=F =474/0ي وجود دارد (معنادار

ه در مقایسه با تمرین دید ورزشی با موقعیت ویژ گروه کنندگانشرکتمرحلۀ یادداري بلندمدت 

ترتیب با اختالف ي دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و گروه موقعیت ویژة هاکی بههاگروه کنندگانشرکت

تمرین دید  گروه کنندگانشرکت. اما اندبودهتر از لحاظ آماري سریع هیثانیلیم 45/59و  27/55میانگین 

ه موقعیت ویژة هاکی با اختالف میانگین گرو کنندگانشرکتورزشی بدون موقعیت ویژه در مقایسه با 

 ي نداشتند.معناداراز لحاظ آماري تفاوت  هیثانیلیم 18/4

 

 يریگجهیبحث و نت

 سرعت بر الیناین هاکی ةژیو موقعیت بدون و با ورزشی دید تمرینات اثر پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ

 با ورزشی نتایج نشان داد که تمرینات دیدالین انجام گرفت. این بازانیهاک بدن کلواکنش  زمان و

 بازانیهاکویژه، تمرینات دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و تمرینات موقعیت ویژة هاکی بر سرعت  موقعیت

الین شد. این بازانیهاکي سرعت و چابکی هازمان معناداري دارد و سبب کاهش معنادارتأثیر  نیالنیا

ي تمرین هاگروهمدت و بلندمدت آزمون، یادداري کوتاهدر مراحل پس دیگر نتایج حاکی از این بود که

ي تمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و گروه موقعیت هاگروهدید ورزشی با موقعیت ویژه در مقایسه با 

ي تمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه هاگروهویژة هاکی از لحاظ آماري سرعت بهتري داشتند. اما بین 

ي یافت نشد. این یافته از دو نظر قابل بررسی است؛ معنادارموقعیت ویژة هاکی در سرعت تفاوت  و گروه

. در اندشدهسرعت  مهارت، سبب بهبود اندکردهاول اینکه دو گروهی که از تمرینات دید ورزشی استفاده 

رد ورزشی، هاي دیداري بر عملکتمرین مهارت ریتأثدر تحقیقی مروري  )2015این زمینه خانال (

. 1پیشنهادهاي فعلی و آینده را بررسی کرد. نتایج حاکی از این بود که از طریق تمرینات دید ورزشی 

. تمرینات دید ورزشی به تطابق و 2، ابدییمدیداري و کارکردهاي شناختی افزایش  –تبحر حرکتی 

ي مختلف تثبیت هافاصلهواگرایی تمرینات به ورزشکاران در بهبود تمرکز و تغییرات سریع چشم براي 

تا توجه مورد نیاز براي  کندیمحرکات چشم کمک  يرخودکا. تمرینات دید ورزشی به 3، کندیمکمک 

برنامۀ تمرینات  ریتأث) در تحقیقی 2015(و همکاران  1مچنین جنرو. ه)20(اجراي مهارت را کاهش دهد 

ي دیداري و عملکرد هاکی روي یخ را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تمرینات هامهارتدید ورزشی بر 

                                                           
1. Jenerou 
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) به این نتیجه رسیدند 2015(و همکاران  . جنرو)21( شودیم هاشوتدید ورزشی موجب بهبود درصد 

. )21( شودیمي حرکتی هامهارتکه تمرینات دید ورزشی با افزایش کارکردهاي شناخت سبب افزایش 

تمرینات دید ورزشی را بر کارکردهاي بینایی و عملکرد شوت  ریتأث) 2016( 1مینه الفایالکاويدر این ز

 ریتأث هندبالي جوان بررسی کرد. نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر عملکرد شوت هاستیهندبال

ت دید ؛ یعنی تمریناشودیمافزاري سیستم بینایی . تمرینات دید ورزشی موجب بهبود نرم)22(دارد 

افزاري) ي بیولوژیکی (سختهاجنبهي شناختی سیستم بینایی دارد تا هاجنبهبیشتري بر  ریتأثورزشی 

) ناهمخوان است 2019اما این یافتۀ تحقیق حاضر با یافتۀ فورمنتی و همکاران ( .)11(سیستم بینایی 

ي ویژة والیبال هامهارت بر) نشان دادند که تمرینات دیداري ادراکی 2019. فورمنتی و همکاران ()15(

شده، مربوط باشد. ، به تفاوت در نوع مهارت ارزیابیاست ممکن یاهمخوانن . یکی از علل)15(ي ندارد ریتأث

در تحقیق  شدهيریگاندازهکه مهارت در مطالعۀ فورمتی و همکاران، مهارت والیبال ارزیابی شده، درحالی

که در تحقیق  هاستنمونهحاضر مهارت عمومی سرعت و چابکی بوده است. احتمال بعدي در مورد 

یی بودند که حداقل چهار سال تجربۀ والیبال هاستیبالیوال هانمونه )15() 2019مکاران (فورمنتی و ه

تمرینات  ریتأثطور کلی در مورد توجیه نوآموز بودند. اما به هانمونهکه در تحقیق حاضر داشتند؛ درحالی

گفت که فرضیۀ اصلی و بنیادي دید ورزشی این است که استرس یا فشار  توانیم هامهارتدید ورزشی بر 

 تواندیمي عمقی بینایی هنگام انجام تمرینات ورزشی هارندهیگي ادراك بصري دید حرکتی و هاستمیس

طور معمول ورزشکار هنگام تمرین یا رقابت با بیشترین استرس ورزشکار را براي رقابت بهتر آماده کند. به

ي بدن هاستمیسي سازآمادهمنظور اعمال فشار و ، بهردیگیم. برخی از تمریناتی که انجام شودیم مواجه

ي ورزشی ارزش هارشتهبراي مقابله با فشارهاي مسابقۀ واقعی است. در چند سال گذشته، مربیان تمام 

ي نیز با احرفهبازان لف. حتی گاندکردهي مقاومتی را براي ارتقا و عملکرد ورزشکاران خود درك هانیتمر

و تمرینات قدرتی ویژة ورزش بهبود چشمگیري در عملکرد خود داشتند. بدون قدرت،  هابرنامهاین 

استقامت و توان کافی، نیازهاي ویژة ورزش نادیده گرفته شده و سبب بروز خستگی ذهنی و جسمی 

شده است. ورزشکاران از طریق اضافه  کار گرفته. قواعد مشابهی نیز براي تمرینات دید ورزشی بهشودیم

بار سیستم بینایی هنگام تمرینات ویژة ورزشی، چگونگی غلبه بر فشارهاي جسمانی و بینایی را فرا 

فائق آیند. بنابراین، در رقابت واقعی  هااسترسبر خستگی و فشارهاي ناشی از  توانندیمگیرند و بهتر می
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با کارایی بیشتر به اطالعات بینایی و  توانندیمت، چراکه آنها عملکرد ورزشکاران در سطوح باالتري اس

 .)11(جسمانی واکنش نشان دهند 

ما بخش دوم یافتۀ حاضر در این مورد بود که تمرین دید ورزشی با موقعیت ویژه در مقایسه با تمرین ا

دید ورزشی بدون موقعیت ویژه از لحاظ آماري سبب سرعت بهتري شد. در تحقیق فورمنتی و همکاران 

در مهارت  ) در مورد مهارت زمان واکنش، این یافته با یافتۀ تحقیق حاضر همخوان است؛ اما2019(

ي ویژه و بدون هاتیموقعي در معنادارتفاوت  )15(حرکتی، اگرچه در تحقیق فورمنتی و همکاران  

حاکی از بهبود بیشتر مهارت والیبال در گروه تمرین  هانیانگیمموقعیت ویژه تفاوتی یافت نشد، بررسی 

 نقش ،ردیگیم انجام آن در تمرینات که محیطی دهدیم بینایی با موقعیت ویژه بود. این یافته نشان

 یادگیري به اکولوژیکی رویکرد از و دارد ورزش خاص يهامهارت در عملکرد و ادراك بهبود در کلیدي

. )17(است  )2014( 1یبسونگ یۀنظر این زمینهبرجسته در  يهادگاهیاز د یکی .کندیم حمایت ورزش

سازها متمرکز بود. عمل بر فراهم -ادراك یدگاهپرداز دیهعنوان نظربه )2014( نیبسوگ یقاتتحق

را فراهم  یانجام اعمال یلشخص، پتانس يکرد که برا یفتعر ییهافرصت ۀمنزلبه توانیرا م يسازفراهم

 انجامدیاو م یولوژیکیب یستممختلف س يهارشد بخش یامهارت  یکو رشد  یادگیريکه به  سازدیم

 ینوجود دارد. براساس ا یکارتباط نزد یو حرکت یادراک یستمس ینب )2014یبسون (گ یدة. به عق)17(

 يو برا کنندیادراك م یمطور مستقخود را به یطها، سر و بدن، محافراد با حرکت مداوم چشم یدگاهد

و بدن خود ندارند. اطالعات  یاو پردازش اطالعات مربوط به اش یچیدهبه محاسبات پ یازيحرکت ن ياجرا

 یاجتماع یطمح ی. او معتقد بود که حتکنندیم يانداز، حرکت را راهیارانههوشیرو غ یمقطور مستهب یادراک

 .)23( دهدیسازها را ارائه مهم فراهم

ویژه، تمرینات دید ورزشی  موقعیت با ورزشی دیگر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات دید

 ریتأث نیالنیا بازانیهاکبدون موقعیت ویژه و تمرینات موقعیت ویژة هاکی بر زمان واکنش کل بدن 

الین شد. دیگر نتایج حاکی از این بازانیهاکزمان واکنش کل بدن  معناداري دارد و سبب کاهش معنادار

ي تمرین دید ورزشی با موقعیت هاگروهو بلندمدت  مدتآزمون، یادداري کوتاهاین بود که در مراحل پس

ي تمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و گروه موقعیت ویژة هاکی از لحاظ هاگروهویژه در مقایسه با 

ي تمرین دید ورزشی بدون موقعیت ویژه و هاگروهآماري زمان واکنش کل بدن بهتري داشتند. اما بین 
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ي یافت نشد. این یافته نیز در دو مورد معنادارن واکنش کل بدن تفاوت گروه موقعیت ویژة هاکی در زما

قابل بررسی است؛ اول اینکه دو گروه تمرینات دید ورزشی سبب بهبود مهارت زمان واکنش کل بدن 

) 2019همخوان است. فورمنتی و همکاران ( )15() 2019شدند. این یافته با یافتۀ فورمنتی و همکاران (

. همچنین در این زمینه )15(دارد  ریتأثي شناختی هامهارتنشان دادند که تمرینات دید ورزشی بر 

. تمرینات )22(دارد  ریتأث) نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر زمان واکنش دیداري 2016الفایالکاوي (

بیشتري بر  ریتأث؛ یعنی تمرینات دید ورزشی شودیمي سیستم بینایی افزارنرمدید ورزشی سبب بهبود 

و  افزاري) سیستم بینایی. جنروي بیولوژیکی (سختهاجنبهشناختی سیستم بینایی دارد تا ي هاجنبه

و  . جنرو)21(دارد  ریتأثنیز نشان دادند که تمرینات دید ورزشی بر زمان واکنش  )2015( همکاران

به این نتیجه رسیدند که تمرینات دید ورزشی با افزایش کارکردهاي شناخت سبب  )2015( همکاران

یک دوره  ریتأثدر تحقیقی به  )3() 2012. شواب و ممرت ()21( شودیمزمان واکنش  مهارتافزایش 

بازان برنامۀ تمرین دید ورزشی در بازیکنان جوان هاکی پرداختند. در این پژوهش عملکرد دیداري هاکی

زمان  ي در مقایسه با گروه کنترل در تکالیفاهفتهششساله) پس از یک مداخلۀ  16تا  12جوان (

، زمینۀ کارکردي تکلیف دیداري و تکلیف ردیابی هدف چندبعدي سنجیده شد. نتایج حاکی العملعکس

و زمینۀ  العملعکساز بهبود گروه تجربی پس از یک دوره تمرینات ورزشی بینایی در تکالیف زمان 

 کارکردي تکلیف دیداري در مقایسه با گروه کنترل بود.

اما دیگر نتایج این بخش، حاکی از این بود که تمرین دید ورزشی با موقعیت ویژه در مقایسه با تمرین 

ي (بهتري) شد. این ترنییپادید ورزشی بدون موقعیت ویژه از لحاظ آماري سبب زمان واکنش کل بدن 

همراه با موقعیت همخوان است که تمرینات دید ورزشی  )15() 2019یافته با یافتۀ فورمنتی و همکاران (

 شد. دالیل) ادراك سرعت و اجرایی کنترل واکنش، زمان(ي شناختی هامهارتویژه سبب بهبود بهتر 

. دارد وجود ي شناختیهامهارتي محیطی) بر بهبود سازفراهمموقعیت ویژة ورزش ( اتخاذ براي مختلفی

 شناختی يهامهارت ادغام به نیاز که هستند اشیایی و رویدادها شامل ویژة ورزش طبیعی يهاطیمح اوالً،

 با. دارند هاطیمح این در بهترین تصمیم کار بستنبه براي مناسب بدنی هاياقدام همراهبه فرد ادراکی و

 توانندیم افراد که شناختی و اجتماعی تعامالت مختلف سطوح با شدهغنی بدنی فعالیت يهاطیمح ایجاد

ي هامهارت به نیاز اینکه ؛ دوم)23(شوند  سازگارها چالش سطح با تدریجبه خود، پویاي محیط در کاوش با

انتخاب پاسخ،  مثال براي( شناختی يهامهارت و) عملکرد تنظیم براي اطالعات يآور(جمع ادراکی

 زیادي اهمیت از ي ورزشیهامهارتو  هاتیفعالانجام  از حمایت براي) يریگمیتصم ي پاسخ وزیربرنامه
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 آن در که شدهغنی محیط ایجاد طریق از تواندیم عمل و شناخت ادراك، ادغام این .)24(است  برخوردار

 و یادگیري انتقال تسهیل براي مربیان توجه دخالت شایان بدون ویژة آن ورزش يهاتیفعال در مشارکت

. اما اگرچه در تحقیق حاضر تمرین دید ورزشی در موقعیت )23(شود  تشویق خودتنظیمی يسازوکارها

ی گیبسون حمایت کرد، شناختبومي حرکتی و شناختی شد و از نظریۀ هامهارتویژه سبب بهبود بیشتر 

از ایدة گیبسون  )12() 2011و همکاران ( 2و مامان )13() 2012و همکاران ( 1اما نتایج تحقیقات کالرك

 غیرورزشی -بینایی ویژه تمرین دوره نشان دادند که یک )12() 2011. مامان و همکاران (کنندینمحمایت 

 چارچوب برخالف هاافتهی این رسدیم نظراست. به تنیس میدانی آزمون یک در چشمگیر پیشرفت به قادر

) تصمیم( ادراك آن براساس که کندیم پشتیبانی شناخت بر مبتنی يهامدل از بلکه باشد، یشناختبوم

تمرین  احتمالی مثبت تأثیر از حاکی ییهاافتهی چنین کهدرحالی .شود گرفته نظر در جداگانه باید عمل و

 يهامهارت به مستقیم انتقال است ممکن ییهانیتمر چنین آیا بینایی عمومی در زمینۀ ورزش است، اینکه

 یک همچنان ،شوندیمگري میانجی شناخت واسطۀبه انتقال این آیا خیر، و یا باشد داشته ورزش ویژة

  .)15(است  باز مسئلۀ

طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات دید ورزشی با موقعیت ویژه و بدون موقعیت به

ي دارد و تمرینات دید ورزشی با معنادار ریتأثي سرعت و زمان واکنش کل بدن هامهارتویژة هاکی بر 

 پیامدهاي ملکردع يهاداده از حاصل موقعیت ویژه اندازة اثر بیشتري نسبت به دیگر تمرینات دارد. نتایج

 ایجاد يتريکاربرد چشمی حرکات که بگیرند یاد توانندیم بازانیهاک؛ اول اینکه دهدیم نشان را مهم

 رسدیم نظرباشد؛ دوم اینکه به عملکردي يهايناسازگار کنندةجبران مستقیم طوربه تواندیم که کنند

 معمولی يهادستورالعمل از را مؤثرتر پیگیري تمرینات دید ورزشی با موقعیت ویژة هاکی يهادستورالعمل

 بار مورد در تقاضا کاهش دلیلبه احتماالً مزایا . ایندهدیم ارائه حرکت کنترل بر متمرکز و صریح و

نتایج  .است آشکار حرکتی یادگیري محیط ارتقاي و کندمی پشتیبانی حرکتی کنترل از که شناختی

ي سرعت هامهارتتحقیق حاضر بر اهمیت تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ویژة ورزش هاکی بر 

شود بیش از دارد که در نتیجه به مربیان و متخصصان هاکی پیشنهاد می دیتأکو زمان واکنش کل بدن 

ی براي ارتقاي عملکرد ي میدانی و آزمایشگاههاطیمحپیش به این تمرینات دید ورزشی توجه کنند و در 

از فواید این تمرین بهره جویند. از آنجا که تمرینات دید ورزشی با موقعیت ویژة هاکی در مقایسه با 
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ي سرعت و زمان واکنش کل هامهارتتمرینات دید ورزشی بدون موقعیت ویژة هاکی سبب بهبود بهتر 

ي هازمانتوجه به مقتضیات زمانی ( با شودیمشد، به مربیان و متخصصان پیشنهاد  بازانیهاکبدن 

منظور بهبود بیشتر از این تمرینات به شودیممحدود) از این تمرینات استفاده شود. همچنین پیشنهاد 

 )20() 2015ي سرعت و زمان واکنش کل بدن استفاده شود. با توجه به اینکه خانل و همکاران (هامهارت

ي مهارتی در یک سطح رفتاري را هامشخصه تواندیم، روشن است که آموزش دید ورزشی اندکرده دیتأک

ي بهتر حرکات زیربرنامهتغییر دهد، اما معلوم نیست چه چیزي در سطح مکانیکی آموزش دیده است (مثل 

ات دید در تحقیقات آینده اثر تمرین شودیمي عضالنی)، بنابراین پیشنهاد هاتیفعالي، الحظهیا کنترل 

 )2001( وود و یآبرنتورزشی بر کارامدي عضالنی و کینماتیک نیز بررسی شود. همچنین با توجه به اینکه 

 یینایب عملکرد با مرتبط نیتمر قیطر از یینایب يهامهارت بهبود است ممکن که کنندیم دییتأ )7(

 شیافزا مانند ،یورزش يهاییتوانا بهبود مسئول است ممکن یینایب يهامهارت بهبود تینها در نباشد،

در تحقیقات آینده اثر تمرینات دید  شودیم، بنابراین پیشنهاد باشند هاکیتکن اصالح و نفساعتمادبه

 خودکارامدي، انگیزش درونی و ... بررسی شود.نفس، ي روانی مانند اعتمادبههامهارتورزشی بر 

 تقدیر و تشکر

 شود.از تمام کسانی که در این پزوهش شرکت کردند، قدردانی می
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Abstract 
The purpose of the current study was to examine the comparison of the effect of sports 
vision training with and without inline hockey specific context on the speed and whole 
body reaction time of inline hockey players.In this semi experimental study, which 
was performed with a pre-test-post-test design with a one- and four-week follow-up 
period, 60 novice male hockey players with an age range of 15 to For 20 years, they 
were accessibility selected and randomly divided into three groups: sports vision 
training with hockey specific context, sports vision training without hockey specific 
context and hockey specific context training. In the pre-test phase, the participants 
performed the desired tests (speed and whole body reaction time). The intervention 
phase lasted for nine weeks and 2 sessions per week and each session lasted 90 
minutes, in which the groups did the relevant exercises. In the post-test phase, which 
was performed exactly after the last training session, and in the follow-up phase, 
which was performed after one and four weeks of non-training, the participants 
performed the desired tests as in the pre-test phase. Data were analyzed using repeated 
measures analysis of variance. The results showed that sports vision exercises with 
and without hockey specific context and hockey specific context exercises have a 
significant effect on improving speed and whole body reaction time of inline hockey 
players. Other results indicated that superiority (greater effect size) of sports vision 
exercises with hockey specific context compared to other exercises. In general, the 
results of the present study emphasize the importance of sports vision training with a 
special position in hockey in improving speed and whole body reaction time, and 
coaches are encouraged to take advantage of this training program. 
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