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مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیشبینی بر عملکرد دروازهبانان هاکی
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معصومه علیاصغری تویه ،1فرهاد قدیری ،2سعید ارشم ،2رسول یاعلی
مقاله پژوهشی

چکیده

مقدمه :مهارتهای ادراکی -شناختی برای اجرای موفق بسیاری از تکالیف مهم هستند .مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیشبینی بر
عملکرد دروازهبانان هاکی انجام گردید.
مواد و روشها :در این مطالعه نیمه تجربی 01 ،دروازهبان هاکی با کسب شرایط ورود ،به روش هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرینات
چشم ساکن ( 5نفر) و تمرینات پیشبینی ( 5نفر) قرار گرفتند .تحقیق شامل مراحل پیشآزمون ،مداخله ،پسآزمون و انتقال بود .مشارکتکنندگان در مراحل
پیشآزمون ،پس آزمون و انتقال (موقعیت تحت فشار) اقدام به دریافت  55ضربه هاکی از فاصله  9متری نمودند .مداخله در سه روز متوالی ( 9بلوک  41کوششی
که در مجموع  361کوشش بود) انجام شد و شرکتکنندگان دستورالعملهای مبتنی بر تمرینات خود را دریافت کردند .دادهها با استفاده از آزمونهای
 Independent tو  Paired tدر نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :تمرینات پیشبینی ( )P = 1/101و تمرینات چشم ساکن ( )P > 1/110تأثیر معنیداری بر عملکرد دروازهبانان هاکی داشت .بر اساس یافتهها ،دروازهبانان گروه
چشم ساکن در مقایسه با دروازهبانان گروه پیشبینی ،هم در شرایط عادی ( )P = 1/101و هم در شرایط تحت فشار ( ،)P = 1/101عملکرد بهتری را نشان دادند.
نتیجهگیری :تمرینات چشم ساکن باعث عملکرد بهتر در مقایسه با تمرینات پیشبینی در شرایط عادی و تحت فشار میشود.
کلید واژهها :نخبه ،عملکرد ،هاکی
ارجاع :علیاصغری تویه معصومه ،قدیری فرهاد ،ارشم سعید ،یاعلی رسول .مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیشبینی بر عملکرد دروازهبانان هاکی.
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مقدمه
نخبگی در ورزش مانند سایر حوزههای نیازمند ادراک زمانی و فضایی ،مستلزم
مجموعهای از مهارتهای ادراکی -شناختی اصالح شده است تا یک ورزشکار
به هر دو صورت ،کارامد و مؤثر باشد ( .)1اگرچه بیشتر مربیان به دنبال توسعه
مهارتهای تکنیکی ،جسمانی و روانی هستند ،اما گرایش آنها به سمت
مهارتهای ادراکی -شناختی نیز دیده میشود ( .)2یک نتیجهگیری دقیق از
ادبیات خبرگی این است که به نظر میرسد تمرین عناصر شناختی و ادراکی یک
مهارت حرکتی ،به همان اندازه و شاید حتی از انجام واقعی یک الگوی حرکتی
در رسیدن به سطوح باالی مهارت مهمتر باشد ( .)3مهارتهای ادراکی-
شناختی مانند پیشبینی و تصمیمگیری برای اجرای موفق ،در بسیاری از تکالیف
حرکتی پیچیده ،حیاتی و مهم میباشد .در ورزش ،رانندگی و حتی هوانوردی،
توانایی انتخاب و اجرای یک عملکرد بهینه با اتخاذ اطالعات بینایی ،سطح
باالی عملکرد را نشان میدهد ( .)4 ،5توانایی بهبود یا افزایش مهارتهای
حرکتی ادراکی -بینایی در بسیاری از حوزهها مانند جراحی ،رانندگی ،نظامی و

ورزشی بسیار مهم است (.)6 ،7
یکی از آموزشهای ادراکی -شناختی ،با تالش اولیه  Vickersدر معرفی
پدیده چشم ساکن بود .چشم ساکن ،یک پدیده ادراکی مرتبط با اوج عملکرد در
تکالیف هدفگیری و مهاری میباشد و به عنوان آخرین تثبیت قبل از شروع
حرکت تعریف میگردد ( .)8گزارش شده است که هر دو عامل شروع زودتر و
مدت طوالنیتر چشم ساکن ،با سطح باالیی از خبرگی و عملکرد مرتبط است
( .)9چندین مطالعه پتانسیلهای تمرینات ادراکی -شناختی مانند تمرینات چشم
ساکن را در حوزه ورزش و دیگر حوزهها بررسی کردهاند ( .)13-12نتایج برخی
پژوهشها نشان داده است که مدت زمان چشم ساکن ،عملکرد حرکتی و کارایی
در تعدادی از تکالیف ،با استفاده از تمرین چشم ساکن بهبود پیدا میکند
( .)13 ،13دیدگاههای کنترل توجه  Corbettaو  )14( Shulmanو دیدگاه
برنامهریزی پاسخ  ،)8( Vickersبه عنوان توجیهکننده اثرات تمرینات چشم
ساکن مورد توجه قرار گرفته است.
از دیگر آموزشهای ادراکی -شناختی ،مهارت پیشبینی میباشد.

 -1دانشجوی دکتری ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،پردیس بینالملل دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 -2استادیار ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
نویسندهمسؤول :معصومه علیاصغری تویه


Email: m_aliasghary@yahoo.com

پژوهش در علوم توانبخشی /سال  /13شماره  /6بهمن و اسفند 1396

334
http://jrrs.mui.ac.ir
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تمرین چشم ساکن و پیشبینی بر عملکرد

پیشبینی ،یک استراتژی جهت کاهش زمان پاسخ یا حتی کاهش مراحل
پردازش است که به طور طبیعی در پاسخ دادن به یک محرک غیر قابل
پیشبینی به کار میرود .افرادی که دارای مهارت پیشبینی باالتری هستند،
دارای تواناییهایی مانند استفاده کارامد و مؤثر از سیستم بینایی ،داشتن
رفتارهای ماهرانه ،انتخاب یک پاسخ مناسب به دلیل تجربیات خاص و تشخیص
بهترین الگوی حرکتی بر اساس مراحل بازشناختی و به یاد آوردن میباشند (.)9
هر دو نظریه پردازش اطالعات و روانشناسی بومشناختی پذیرفتهاند که
تمرینات پیشبینی ادراکی به جستجوی بینایی و به دنبال آن ،توجه انتخابی
کمک میکند .عالوه بر این ،هر دو مکتب به این نتیجه رسیدهاند که تجربه
کردن محیطهای خاصی که در آنها پیشبینی رخ میدهد ،برای توسعه توانایی
پیشبینی ادراکی الزم است ( .)15در اثبات این ادعا Hagemann ،و همکاران به
بررسی تأثیر تمرینات ادراکی در پیشبینی محل فرود توپ در بدمینتون
پرداختند .آنها دریافتند که تمرینات طوالنی مدت شش ماهه میتواند عملکرد
بازیکنان بدمینتون را در پیشبینی و تخمین محل فرود توپ بهبود دهد (.)16
همچنین Spittle ،و همکاران در مطالعه خود که با هدف بررسی تمرینات
ادراکی بر پیشبینی در پرتاب  7متر هندبال انجام شد ،نشان دادند که عملکرد
افراد گروه تمرین ادراکی نسبت به سایر گروهها در پیشبینی ضربات مستقیم و
فریبنده بهبود مییابد (.)2
اگرچه بیشتر پژوهشهای انجام شده روی چشم ساکن بر توصیف تفاوتهای
بین اجراکنندگان ماهر و مبتدی تمرکز داشته است ،اما شواهد سایر تحقیقات از این
نتیجه حمایت میکند که تکنیک چشم ساکن میتواند در بسیاری از مهارتهای
حرکتی توسط مبتدیان آموخته شود و به کار رود .همچنین ،یادگیری این تکنیکها
به طور قابل توجهی بر اجرای ماهرانه تأثیر میگذارد ( .)17با شناسایی موقعیتهای
حساسی که یاد گیرنده باید برای یک مهارت خاص ،نگاه خود را روی آنها تثبیت
کند ،به یاد گیرندهها برای درک و دستیابی به تبحر در چشم ساکن کمک میکند.
با توجه به نقش حیاتی پیشبینی در عملکرد موفق دروازهبانان و این که پیشبینی
موفق یکی از ویژگیهای افراد خبره است ،شاید بتوان با به کارگیری تمرینات
پیشبینی و تمرینات چشم ساکن ،مدت زمان رسیدن به تبحر را کاهش داد .عالوه
بر این ،تاکنون اغلب تمرینات مهارتهای پیشبینی و چشم ساکن تنها با آموزش
ویدئویی همراه بوده است ( )18 ،19و هرچند نمایش ویدئویی موجب بهبود
مهارتهای ادراکی میشود ،اما تلفیق این مهارتها با مهارتهای حرکتی،
موضوعی است که چه به لحاظ تئوریک و چه به لحاظ عملی خیلی کم کار شده
است ( .)23در ورزش هاکی نیز مانند بسیاری از ورزشهای تیمی دیگر،
تواناییهای شناختی و ادراکی نقش مهمی در عملکرد بازیکنان ایفا میکند و
میتواند نتیجه مسابقه را تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به جایگاه باالی
ملیپوشان ایران در سطح بینالمللی و در دسترس داشتن الگوی برتر جهانی در
بین دروازهبانان هاکی جهت ارایه الگوی نخبه ،از دروازهبانان هاکی برای اجرای
پژوهش استفاده گردید .بنابراین ،هدف از انجام مطالعه حاضر ،مقایسه اثر
تمرینات چشم ساکن و پیشبینی بر عملکرد دروازهبانان هاکی بود.

مواد و روشها
این تحقیق از نوع نیمه تجربی بود که طرح آن به صورت پیشآزمون-
پسآزمون و انتقال با دو گروه تمرینات پیش بینی و چشم ساکن انجام شد .در
ابتدا با همکاری رئیس فدراسیون ،طی فراخوانی از دروازهبانان لیگ یک کشور

برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد .جمعیت مورد نظر شامل 16
دروازهبان در سطح لیگ دسته یک با محدوده سنی  15تا  23سال بود .به دلیل
ماهر بودن افراد و محدود بودن حجم نمونه 13 ،نفر از آزمودنیهایی که
معیارهای ورود به تحقیق را داشتند [مقیاس  Snellenجهت سنجش سالمت
بینایی ،آزمون آمادگی جسمانی با سنجش سطح آمادگی بدنی و سنجش
اضطراب صفتی رقابتی با استفاده از مقیاس اضطراب ورزشی
( Sport Anxiety Scale-2یا  ،])SAS-2با استفاده از فرمول  Cochranو
فرمول اصالح شده آن انتخاب -شدند ( .)4 ،12معیارهای ورود شامل سالمت
کامل بینایی ،داشتن آمادگی بدنی در سطح یکسان و عدم اضطراب صفتی بود
که در صورتی که هر یک از آزمودنیها یکی از این شرایط را نداشتند ،از مطالعه
حذف شدند .در نهایت ،جهت افزایش اعتبار درونی آزمون ،نمونهها توسط
محققان به شیوه تصادفی (قرعهکشی) به دو گروه تمرین پیشبینی ( 5نفر) و
تمرین چشم ساکن ( 5نفر) تقسیم شدند 6 .شوتزن در رده سنی  15تا  18سال
برای جلسات تمرین ( 3نفر) و آزمون ( 3نفر) به کار گرفته شد .سطح بازی
شوتزنها با دروازهبانان یکسان بود و همه شوتزنها راست دست بودند (.)17
همچنین ،موازین اخالقی شامل تکمیل فرم رضایتنامه توسط آزمودنیها،
رازداری ،عدم تجاوز به حریم خصوصی افراد ،مراقبت از آزمودنیها طی جلسات
آزمون و تمرین و آگاهی از نتایج به طور کامل رعایت شد .مجوز اخالقی تحقیق
از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات
و فنآوری ایران با کد  IR.SSRI.1396.195بر مبنای منشور و موازین اخالقی
مورد تأیید قرار گرفت.
از دستگاه ردیابی حرکات چشم ()Ergoneers Eye tracking
(مدل  ،Dikablis Professional Wirelessشرکت  ،Ergoneersآلمان) که
نقطه خیرگی در هر لحظه را با فرکانس  63هرتز ثبت میکند ،استفاده شد .این
سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط پورتابل میباشد .دادههای
به دست آمده از طریق سیستم وایرلس به صورت نوار ویدوئویی به کامپیوتر
دارای قابلیت اتصال فرستاده میشود .به منظور ثبت حرکات و تغییرات چشم ،از
نرمافزار  D-Labو سیستم پردازش اطالعات ساخت این شرکت استفاده شد.
فهیمی و همکاران ،پایایی این ابزار را با استفاده از روش آزمون -بازآزمون،
 3/83گزارش کرد .همچنین ،روایی این دستگاه با استفاده از روایی همزمان
(دستگاه ثبات حرکات چشم ،در پژوهشگاه علوم شناختی) 3/76 ،به دست آمد
( .)21جهت تعیین مقدار اضطراب از مقیاس  Craneاستفاده گردید .همچنین،
جهت ثبت امتیازات عملکرد دروازهبانان ،تحقیق  Harrisو همکاران معیار قرار
داده شد (.)22
ابتدا تمام مراحل قبل از اجرای آزمون به طور کامل توسط آزمونگر برای
آزمودنیها توضیح داده شد و آنها با روند انجام آزمون و همچنین ،نحوه اجرای
پروتکل تمرین آشنا شدند .با توجه به این که آزمودنیها از کل کشور دعوت
شده بودند ،مکانی در شهرستان مهدیشهر جهت اسکان آنها در نظر گرفته شد
و تمام آزمونها و تمرینات در سالن اختصاصی هاکی این شهرستان برگزار
گردید .طبق برنامهریزی آزمونگر ،گروهها به نوبت جهت اجرای آزمون و تمرین
وارد سالن هاکی شدند .قبل از هرگونه مداخله ،در ابتدا از آزمودنیها پیشآزمون
گرفته شد .در تمام جلسات آزمون ،دروازهبانان باید به شوت درگ فلیک که
توسط ضربه زنندههای متفاوت اجرا میشد ،واکنش نشان میدادند و توپهای
ارسالی را دریافت میکردند.
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.دستورالعملهایارایهشدهطیپروتکلتمرینی 

جدول1
دستورالعملتمرینپیشبینی 


دستورالعملتمرینچشمساکن 

در جای مناسب و در حالت آماده برای دریافت قرار بگیرید.

در جایگاه مناسب قرار بگیرید و مطمئن باشید نگاه خیره شما بر روی توپ است.
بیش از  9تثبیت ( )Onsetبر روی توپ نداشته باشید.

به حرکت چوب ،مچ دست و سر چوب ضربه زننده دقت کنید.
در لحظه تماس تمرکزتان را بر روی توپ قرار دهید.

شروع تثبیت در چشم ساکن قبل از ضربه به توپ و حداقل برای  1تا  9ثانیه اتفاق میافتد.

مسیر حرکت توپ را دنبال کنید و به همان سمت حرکت کنید.

چشم ساکن باید پس از ضربه بر روی توپ تا قبل از دریافت  111-911میلیثانیه باقی بماند.

چشم ساکن باید پس از ضربه بر روی توپ تا قبل از دریافت  111-911میلیثانیه باقی بماند.

یک کوشش زمانی پایان مییافت که دروازهبان توپ را دفع کند یا توپ
گل شود .اگر توپ به تیرک برخورد میکرد یا به اوت میرفت یعنی در چارچوب
دروازه نبود ،ضربه مجدد تکرار میشد .نتایج هر تالش ثبت گردید .شوتها
زمانی متوقف شدند که  25کوشش به پایان رسید .تعداد دفع و گل شدن توپها
برای هر دروازهبان به عنوان امتیازات عملکرد ثبت شد ( .)17برای توپهایی که
دفع شدند 3 ،امتیاز و توپهایی که گل شدند و جهت را تشخیص دادند 1 ،امتیاز
و توپهایی که تشخیص جهت داده نشد ،صفر امتیاز در نظر گرفته شد (.)22
پس از بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون Shapiro-Wilk
( )P > 3/353و برابری وار یانس ها با استفاده از آزمون Levene
( ،)P > 3/353جهت بررسی تأثیر هر یک از تمرینات ،از آزمون  Paired tو
برای بررسی تفاوت های دو گروه در مراحل مختلف از آزمون
 Independent tا ستفاده گردید  .داده ها در نرم افزار  SPSSنسخه 21
( )Version 21, IBM Corporation, Armonk, NYمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت P > 3/35 .به عنوان سطح معنیداری دادهها در نظر گرفته شد.

هر جلسه آزمون شامل  25کوشش بود که از فاصله  9متری و در
 5بلوک  5کوششی انجام شد و میانگین امتیاز  25کوشش برای تحلیل آماری
هر آزمون در نظر گرفته شد .پسآزمون ،یک روز پس از آخرین جلسه تمرین
و مشابه با شرایط جلسه پیشآزمون اجرا گردید .آزمون انتقال نیز با ایجاد
موقعیت تحت فشار 24 ،ساعت پس از جلسه پس آزمون برگزار شد.
دستورالعمل برای دستکاری شرایط فشار و اضطراب به این شکل بود که آنها
باید بهترین اجرا را داشته باشند و در مقابل آن جوایز نقدی  533هزار تومنی
دریافت کنند (موقعیت رقابتی) .همچنین ،به آن ها گفته شد که عملکردشان با
بقیه همگروهیها مقایسه شده است و اجرایشان پایینتر است و باید سعی
کنند اجرایشان بهتر شود ( )23و نتایج عملکردشان به فدراسیون و هیأتهای
استانی اعالم خواهد شد.
در جلسه اول تمرین ،شرکتکنندگان دو گروه به طور مجزا
دستورالعملهای عمومی مربوط به تکلیف (دریافت توپهای ارسالی از سوی
ضربه زنندهها با توجه به نکاتی که محقق مطرح نمود) را دریافت کردند
(جدول  .)1گروه تمرین چشم ساکن ،ویدئوهای از فرد نخبه را مشاهده نمودند.
گروه تمرین پیشبینی نیز کلیپهایی از پیشبینی با تکنیک انسداد زمانی را
مشاهده نمودند و بر روی برگه پیشبینی نقاط مورد نظر را ثبت کردند
(جدول  .)1پس از آن ،شرکتکنندگان وارد سالن تمرینی شدند و به صورت دو
بلوک 43تایی ( 83کوشش) به تمرین پرداختند .بین بلوکهای تمرینی استراحت
در نظر گرفته شد ( 13دقیقه) .در جلسه دوم و سوم ،شرکتکنندگان در
 3و  4بلوک 43تایی تمرین کردند تا در مجموع ،در سه روز تمرین،
 363کوشش را تکمیل کرده باشند ( .)23الزم به ذکر است که جهت جلوگیری
از تداخل برنامهها ،جلسات تمرینی دو گروه به صورت مجزا انجام گرفت و
شرایط متعادلکننده نیز رعایت گردید .تحقیق حاضر به صورت یک سوکور بود و
تمام آزمونها و تمرینات توسط محققان اجرا شد.

یافتهها
جدول  2و یژگ ی ها ی دموگرافی ک و آنتروپومتر یک دروازه بانان هاکی را
نشان م ی دهد.
تأثیر هر یک از تمرینات بر عملکرد دروازهبانان هاکی در جدول  3ارایه
شده است .بر این اساس ،هم تمرینات پیشبینی و هم تمرینات چشم ساکن
تأثیر معنیداری بر عملکرد دروازهبانان هاکی داشت.
جدول  4تفاوت عملکرد تحت شرایط عادی و پرفشار را بین گروههای مورد
بررسی نشان میدهد .با توجه به سطح معنیداری آماره آزمون ،تفاوت
معنیداری بین عملکرد ( )P = 3/313و موقعیت تحت فشار ()P = 3/332
دروازهبانان هاکی در اثر تمرینات پیشبینی و چشم ساکن مشاهده شد.

دروازهبانانهاکی

یهایدموگرافیکوآنتروپومتریک
جدول.2توصیفویژگ 
متغیر 
گروه 
پیشبینی
چشم
ساکن

سن(سال) 

سابقهورزشی(سال)

قد(سانتیمتر) 

وزن(کیلوگرم) 

(میانگین±انحرافمعیار)  (میانگین±انحرافمعیار)  (میانگین±انحرافمعیار)  (میانگین±انحرافمعیار) 
11/39 ± 1/91
19/11 ± 9/13

9/11 ± 3/88
8/11 ± 1/99

111/11 ± 5/99
111/11 ± 8/11

11/11 ± 5/11
11/11 ± 8/11

(BMIکیلوگرمبرمترمربع)
(میانگین±انحرافمعیار) 
19/11 ± 1/31
19/11 ± 1/11
BMI: Body mass index
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بینیبرعملکرددروازهبانانهاکی 


برایتعیینتأثیرتمریناتچشمساکنوپیش
یافتههایآزمونPaired t
جدول .3
مرحله 

گروه 
تمرین پیشبینی
تمرین چشم ساکن

میانگین±انحرافمعیار  مقدارt

پیشآزمون

35/83 ± 7/69

پسآزمون

41/23 ± 7/46

پیشآزمون

36/63 ± 7/33

پسآزمون

53/83 ± 1/78

-3/19
-3/11

درجهآزادی 

مقدار P
*

1/111

3

*

1/119

3

*معنیداری در سطح P > 3/35

بحث
مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیشبینی بر عملکرد
دروازه بانان هاکی انجام گرفت .نتایج نشان داد که تمرینات چشم ساکن تأثیر
معنیداری بر افزایش عملکرد دروازهبانان هاکی دارد که با یافتههای
پژوهشهای  Milesو همکاران ( Vine ،)13و همکاران ( )11و فهیمی و
همکاران ( )21همسو بود .تمرینات چشم ساکن میتواند به وسیله تعداد فضاهای
کاری ادراکی -شناختی ،تعداد و نوع مکانها و اهداف موجود در یک فضای
بینایی -حرکتی ،موقعیت قرارگیری نشانههای حیاتی ،کانون توجه و زمانبندی
بهینه خیرگی را تحت تأثیر قرار دهد .تحقیقاتی که در زمینه تمرینات چشم
ساکن انجام شده است ،نتیجهگیری کردهاند که وقتی سطح باالیی از مهارت
کسب شود ،نه تنها خیرگی به طور مستقیم به مکانها و اهداف مهمتر معطوف
میشود ،بلکه نشانههای حیاتی و زیرساخت عملکرد بهینه در یک زمان دقیق و
بهموقع دریافت میشود ( .)24این زمانبندی دقیق و بهموقع میتواند
توجیهکننده افزایش عملکرد شرکتکنندگان با استفاده از تمرینات چشم ساکن

باشد .البته الزم به ذکر است که در بحث تمرینات ،پدیده مقدار خیرگی به
اهداف باید آستانهای داشته باشد Moore .و همکاران در مطالعه خود به بررسی
تأثیر تمرینات چشم ساکن بر عملکرد و کینماتیک ضربه گلفبازان مبتدی
پرداختند .همانگونه که پیشبینی میشد ،گروه با تمرینات چشم ساکن ،مدت
چشم ساکن بیشتر و کارامدی بهتری را در ضربه گلف (شتاب کمتر) نشان دادند.
با وجود این ،تحلیلهای اضافی نشان داد که تنها شتاب ضربه میتواند تفاوت
بین اجرای گروههای شاهد و تمرین چشم ساکن را میانجی کند .تفاوت گروهها
در مدت زمان چشم ساکن نتوانست تفاوت اجرای گروهها را میانجی نماید.
بنابراین ،آنها استدالل کردند که پژوهششان نتوانست تأییدات قوی را برای
نقش احتمالی چشم ساکن در افزایش عملکرد فراهم کند و پیشنهاد نمودند که
آستانهای از مدت چشم ساکن ممکن است کمبود ارتباط بین عملکرد و مدت
چشم ساکن را توضیح دهد (.)12
بر اساس نتایج بررسی حاضر ،تمرینات پیشبینی تأثیر معنیداری بر
عملکرد دروازهبانان هاکی داشت .این یافته با نتایج تحقیقات  Mullerو
همکاران ( )18و  Spittleو همکاران ( )2مشابه بود .مطابق با دیدگاه طرفداران
سیستمهای پویا و بومشناختی ،تمرینات پیشبینی ادراکی بستگی به تشخیص

رویدادها تحت شرایط مکانی و زمانی دارد که این تشخیص باعث ایجاد کارایی
میگردد  .این موضوع حاصل عملکرد حافظه نیست و تمام اطالعات مورد نیاز در
محیط وجود دارد .طبق این نظریه ،پیشبینی دروازهبان هاکی ،از اطالعات
بیومکانیکی حاصل شده از حریف به دست میآید .وضعیت قرارگیری اعضای
بدن و چوب ،تمام اطالعات الزم را در اختیار بازیکن قرار میدهد .روانشناسان
بومشناختی حتی از این ادعا که پیشبینی ادراکی به صورت ناهوشیارانه رخ
میدهد ،حمایت میکنند و آن را نوعی هماهنگی فراهمسازها میدانند (.)15
عالوه بر این ،پیشبینی ادراکی میتواند به صورت هوشیارانه و یا ناهوشیارانه
صورت گیرد .بحثهای مربوط به ناهوشیارانه بودن پیشبینی ادراکی از این
موضوع سرچشمه میگیرد که اغلب نمیتوان فهمید کاری که انجام شده،
چگونه صورت گرفته است ( .)15 ،18بنابراین ،چنین تمریناتی میتواند با دلیل
فوق ،منجر به بهبود عملکرد گردد که نتایج پژوهش حاضر نیز مؤید این مطلب
میباشد.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که تمرینات چشم ساکن در مقایسه با
تمرینات پیشبینی ،باعث عملکرد بهتر تحت شرایط عادی و شرایط پرفشار
میشود Wood .و  Wilsonدر تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که دقت
عملکرد در شرایط تحت فشار کاهش مییابد و اضطراب و سایر عوامل استرسزا
مانند بار فیزیولوژیک ،بر اجرا تأثیر میگذارد ( .)25همچنین ،نتایج پژوهش
 Mannو همکاران نشان داد که مزیت اصلی تمرین چشم ساکن ،کاهش اثرات
تضعیفکننده اضطراب بر عملکرد ،پردازش کارامد و بهرهبرداری از نشانه
میباشد که منجر به سطح باالی عملکرد حرکتی میشود .در باالترین سطوح
ورزشی ،ورزشکاران با سطح باالیی از فشار ،شرایط بازی غیر قابل پیشبینی و
رفتار رقیب مواجه هستند که کنترل آن میتواند دشوار باشد ( .)26با این حال،
میتوان از فرضیه کنترل توجه  Corbettaو  )14( Shulmanو دیدگاه
برنامهریزی پاسخ  )8( Vickersبه عنوان توجیهکننده اثرات بهتر تمرینات چشم
ساکن در مقایسه با تمرینات پیشبینی استفاده نمود .مدل شناختی -عصبی برای
توجیه کارکرد چشم ساکن جهت حفظ کنترل توجه بهینه توسط  Corbettaو
 Shulmanارایه گردید .این مدل بر اهمیت کنترل توجه در تکالیف هدفگیری و
مهاری تأکید میکند و به تعادل میان جهت هدف بین دو مسیر باال به پایین
(پشتی) و پایین به باال (شکمی) حساس است (.)14

تمریناتپیشبینیوچشمساکن 

جهتمقایسهاختالفمیانگینعملکرددروازهبانانهاکیدرگروه

جدول.4نتایجآزمونIndependent t
آزمونLevene

شاخصهایآماری 

متغیر 
عملکرد پسآزمون
موقعیت تحت فشار

آماره F
3/11
9/95

اختالفمیانگینها 


مقدار t

مقدارP

مقدار P
1/113
1/181

-11/81
-13/11

-9/11
-3/51

*

1/111
1/111

*

*معنیداری در سطح P > 3/35
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سیستم توجهی در مسیر باال به پایین هدف محور میباشد و مرکز آن،
بخش پشتی ریشه پشتی و قشر پیشانی است .این نواحی با طرحریزی پاسخ به
محرک مربوط و پاسخ یا انتخاب عمل ارتباط دارد .از سوی دیگر ،سیستم
توجهی محرک محور (شکمی) که مرکز آن در قشر آهیانهای و قسمت شکمی
قشر پیشانی قرار دارد ،در طول تشخیص محرکهای برجسته و ناخواسته درگیر
است و حلقههای توجه باال به پایین را میشکند .بر این اساس Vickers ،پشنهاد
کرد که دوره طوالنی چشم ساکن ممکن است به اجراکننده اجازه دهد که مدت
برنامهریزی پاسخ را گسترش دهد؛ در حالی که کمترین اختالل از دیگر نشانهها
به وجود آید ( .)8به عبارت دیگر ،مطابق نظر  Corbettaو  ،Shulmanچشم
ساکن به حفظ اثر کنترل توجه هدف محور (طول دوره چشم ساکن) کمک
میکند ()14؛ در حالی که تأثیر سیستم کنترل توجه محرک محور (تثبیت بیشتر
در مدت کوتاهتر) را کاهش میدهد (.)27

محدودیتها
توجه ناخواسته شرکتکنندگان در حین اجرای آزمون به عالیمی که مد نظر
محقق نبود ،به جای توجه به دستورالعملهای داده شده ،از جمله محدودیتهای
مطالعه حاضر به شمار میرود.

پیشنهادها
با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر اثرگذاری تمرینات چشم ساکن و
تمرینات پیشبینی بر عملکرد دروازهبانان هاکی و تأثیر بیشتر تمرینات چشم
ساکن بر عملکرد ،به مربیان تیمهای ورزشی پیشنهاد میگردد که با توجه به
مقتضیات زمانی و مکانی ،از تمرینات چشم ساکن بهره گیرند .با توجه به این که
تاکنون بیشتر پژوهشها در این حیطه بر نتیجه (به صورت کمی) اجرا متمرکز
بوده است ،پیشنهاد میشود که در مطالعات آینده فرایند (به صورت کیفی) اجرا
همچون بررسی الگوی کینماتیکی ،الگوی الکتروانسفالوگرام و تغییرپذیری
درونی نیز بررسی گردد.

عملکرد دروازهبانان هاکی تأثیرگذار است ،اما تمرینات چشم ساکن در مقایسه با
تمرینات پیشبینی ،باعث عملکرد بهتر در شرایط عادی و تحت فشار میگردد.

تشکر و قدردانی
تحقیق حاضر برگرفته از رساله دکتری رفتار حرکتی (کد اخالق
 ،)IR.SSRI.1396.195مصوب دانشگاه خوارزمی تهران (پردیس بینالملل
تهران) میباشد و با کد  IRCT20180929041177N1در مرکز ثبت کارآزمایی
بالینی ایران تایید شده است .بدین وسیله نویسندگان از فدراسیون هاکی ایران،
مربیان و دروازهبانان تیم ملی و لیگ هاکی به جهت همکاری در انجام این
پژوهش ،تشکر و قدردانی به عمل میآورند.

نقش نویسندگان
معصومه علیاصغری تویه ،طراحی و ایدهپردازی مطالعه ،جذب منابع مالی برای
انجام مطالعه ،خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه ،فراهم کردن تجهیزات
و نمونههای مطالعه ،جمعآوری دادهها ،تحلیل و تفسیر نتایج ،خدمات تخصصی
آمار ،تنظیم دستنوشته ،ارزیابی تخصصی دستنوشته از نظر مفاهیم علمی،
تأیید دستنوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله ،مسؤولیت حفظ یکپارچگی
فرایند انجام مطالعه از آغاز انتشار و پاسخگویی به نظرات داوران ،فرهاد قدیری،
طراحی و ایدهپردازی مطالعه ،خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه ،تحلیل
و تفسیر نتایج ،ارزیابی تخصصی دستنوشته از نظر مفاهیم علمی ،تأیید
دستنوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله ،سعید ارشم ،ارزیابی تخصصی
دستنوشته از نظر مفاهیم علمی ،رسول یاعلی ،ارزیابی تخصصی دستنوشته از
نظر مفاهیم علمی را بر عهده داشتند.

منابع مالی
منابع مالی ندارد.

تعارض منافع

نتیجهگیری
به طور کلی ،به نظر میرسد که تمرینات چشم ساکن و پیشبینی هر دو بر

نویسندگان تعارض منافعی نداشتند.
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Comparison of the Effect of Quiet Eye Training and Anticipation Training on the
Performance of Hockey Goalkeepers
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Abstract

Original Article

Introduction: Cognitive-perceptual skills are important for successful performance in many tasks. The aim of this
study was to compare the effects of quiet eye training and anticipation training on performance of hockey
goalkeepers.
Materials and Methods: In this semi-experimental study, 10 hockey goalkeepers were selected via purposeful
sampling method, and randomly assigned to two equal groups of quiet eye training and anticipation training. The
study included pretest, intervention, posttest, and transference stages. Participants in pretest, posttest, and transfer
(under-pressure position) stages received 25 hockey strokes at a distance of 9 meters. Intervention was done for three
consecutive days (9 blocks of 40 trials, a total of 360 trials), and participants received their training instructions. Data
were analyzed using independent t and dependent t tests via SPSS software.
Results: Both anticipation training (P = 0.010) and quiet eye training (P < 0.001) had significant effect on the
performance of hockey goalkeepers. Moreover, quiet eye training group had better performance compared to
anticipation training group in both normal (P = 0.010) and under-pressure (P = 0.010) conditions.
Conclusion: Quiet eye training in contrast to anticipation training results in better performance in normal and underpressure conditions.
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