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 بانان هاکی بینی بر عملکرد دروازه مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیش
 

 2، رسول یاعلی2، سعید ارشم2، فرهاد قدیری1اصغری تویه علیمعصومه 

 

 چکیده

بینی بر  برای اجرای موفق بسیاری از تکالیف مهم هستند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیششناختی  -های ادراکی مهارت :مقدمه

 .بانان هاکی انجام گردید عملکرد دروازه

صورت تصادفی در دو گروه تمرینات بان هاکی با کسب شرایط ورود، به روش هدفمند انتخاب شدند و به  دروازه 01در این مطالعه نیمه تجربی،  ها: روشمواد و 

کنندگان در مراحل  آزمون و انتقال بود. مشارکت آزمون، مداخله، پس نفر( قرار گرفتند. تحقیق شامل مراحل پیش 5بینی ) نفر( و تمرینات پیش 5چشم ساکن )

کوششی  41بلوک  9متری نمودند. مداخله در سه روز متوالی ) 9ضربه هاکی از فاصله  55آزمون و انتقال )موقعیت تحت فشار( اقدام به دریافت  آزمون، پس پیش

های  ها با استفاده از آزمون های مبتنی بر تمرینات خود را دریافت کردند. داده کنندگان دستورالعمل کوشش بود( انجام شد و شرکت 361که در مجموع 

Independent t  وPaired t افزار  در نرمSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

بانان گروه  دروازه ها، بانان هاکی داشت. بر اساس یافته داری بر عملکرد دروازه تأثیر معنی( P < 110/1( و تمرینات چشم ساکن )P=  101/1بینی ) تمرینات پیش :ها یافته

 .(، عملکرد بهتری را نشان دادندP=  101/1( و هم در شرایط تحت فشار )P=  101/1بینی، هم در شرایط عادی ) بانان گروه پیش چشم ساکن در مقایسه با دروازه

 .شود بینی در شرایط عادی و تحت فشار می تمرینات چشم ساکن باعث عملکرد بهتر در مقایسه با تمرینات پیش گیری: نتیجه

 نخبه، عملکرد، هاکی ها: کلید واژه

 

. بانان هاکی بینی بر عملکرد دروازه مقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و پیش .فرهاد، ارشم سعید، یاعلی رسولاصغری تویه معصومه، قدیری  علی ارجاع:
 334-343(: 6) 13؛ 1396ی پژوهش در علوم توانبخش

 

 11/11/1991تاریخ پذیرش:   1/9/1991تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
مستلزم  ،ییو فضا یادراک زمان ازمندین یها حوزه ریدر ورزش مانند سا ینخبگ

ورزشکار  کیاصالح شده است تا  یشناخت -یادراک یها از مهارت یا مجموعه
به دنبال توسعه  انیمرب شتری(. اگرچه ب1به هر دو صورت، کارامد و مؤثر باشد )

ها به سمت  آن شیهستند، اما گرا یو روان یجسمان ،یکیتکن یها مهارت
از  قیدق یریگ جهینت کی(. 2) شود یم دهید زین یشناخت -یادراک یها مهارت

 کی یو ادراک یعناصر شناخت نیتمر رسد یاست که به نظر م نیا یخبرگ اتیادب
 یحرکت یالگو کی یاز انجام واقع یحت دیبه همان اندازه و شا ،یمهارت حرکت

 -یادراک یها (. مهارت3باشد ) رت مهارت مهم یبه سطوح باال دنیدر رس
 فیاز تکال یاریموفق، در بس یاجرا یبرا یریگ میو تصم ینیب شیمانند پ یشناخت
 ،یهوانورد یو حت ی. در ورزش، رانندگباشد یو مهم م یاتیح ده،یچیپ یحرکت
سطح  ،یینایبا اتخاذ اطالعات ب نهیعملکرد به کی یانتخاب و اجرا ییتوانا
 یها مهارت شیافزا ایبهبود  یی(. توانا4، 5) دهد یم انعملکرد را نش یباال

و  ینظام ،یرانندگ ،یها مانند جراح از حوزه یاریدر بس یینایب -یادراک یحرکت

 (.6، 7مهم است ) اریبس یورزش
 یدر معرف Vickers هیبا تالش اول ،یشناخت -یادراک یها از آموزش یکی

مرتبط با اوج عملکرد در  یادراک دهیپد کیچشم ساکن بود. چشم ساکن،  دهیپد
قبل از شروع  تیتثب نیو به عنوان آخر باشد یم یو مهار یریگ هدف فیتکال

(. گزارش شده است که هر دو عامل شروع زودتر و 8) گردد یم فیحرکت تعر
و عملکرد مرتبط است  یاز خبرگ ییچشم ساکن، با سطح باال تر یمدت طوالن

چشم  ناتیمانند تمر یشناخت -یادراک ناتیتمر یها لیمطالعه پتانس نی(. چند9)
 یبرخ جی(. نتا13-12اند ) کرده یها بررس حوزه گریساکن را در حوزه ورزش و د

 ییو کارا یعملکرد حرکت ساکن،ها نشان داده است که مدت زمان چشم  پژوهش
  کند یم دایچشم ساکن بهبود پ نیبا استفاده از تمر ف،یاز تکال یدر تعداد

 دگاهیو د Shulman (14)و  Corbettaکنترل توجه  یها دگاهی(. د13، 13)
چشم  ناتیاثرات تمر کننده هیعنوان توج ، بهVickers (8)پاسخ  یزیر برنامه

 .استساکن مورد توجه قرار گرفته 
. باشد یم ینیب شیمهارت پ ،یشناخت -یادراک یها آموزش گریاز د

 مقاله پژوهشی
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کاهش مراحل  یحت ایجهت کاهش زمان پاسخ  یاستراتژ کی ،ینیب شیپ
قابل  ریمحرک غ کیدر پاسخ دادن به  یعیپردازش است که به طور طب

هستند،  یباالتر ینیب شیمهارت پ یکه دارا یافراد. رود یبه کار م ینیب شیپ
داشتن  ،یینایب ستمیمانند استفاده کارامد و مؤثر از س ییها ییناتوا یدارا

 صیخاص و تشخ اتیتجرب لیپاسخ مناسب به دل کیماهرانه، انتخاب  یرفتارها
(. 9) باشند یآوردن م ادیو به  یبر اساس مراحل بازشناخت یحرکت یالگو نیبهتر

که  اند رفتهیپذ یشناخت بوم یشناس پردازش اطالعات و روان هیر دو نظره
 یو به دنبال آن، توجه انتخاب یینایب یبه جستجو یادراک ینیب شیپ ناتیتمر

که تجربه  اند دهیرس جهینت نیهر دو مکتب به ا ن،ی. عالوه بر اکند یکمک م
 ییتوسعه توانا یبرا دهد، یرخ م ینیب شیها پ که در آن یخاص یها طیکردن مح

 به و همکاران Hagemann، ادعا نیا ت(. در اثبا15الزم است ) یادراک ینیب شیپ
 نتونیمحل فرود توپ در بدم ینیب شیدر پ یادراک ناتیتمر ریتأث یبررس

عملکرد  تواند یمدت شش ماهه م یطوالن ناتیکه تمر افتندیها در پرداختند. آن
(. 16محل فرود توپ بهبود دهد ) نیو تخم ینیب شیرا در پ نتونیبدم کنانیباز

 ناتیتمر یمطالعه خود که با هدف بررس ردو همکاران  Spittle ن،یهمچن
که عملکرد  ندمتر هندبال انجام شد، نشان داد 7در پرتاب  ینیب شیبر پ یادراک

و  میضربات مستق ینیب شیها در پ گروه رینسبت به سا یادراک نیافراد گروه تمر
 (.2) ابدی یبهبود م بندهیفر

 یها تفاوت فیچشم ساکن بر توص یانجام شده رو یها پژوهش شتریاگرچه ب
 نیاز ا قاتیتحق ریتمرکز داشته است، اما شواهد سا یاجراکنندگان ماهر و مبتد نیب
 یها از مهارت یاریدر بس تواند یچشم ساکن م کیکه تکن کند یم تیحما جهینت

 ها کیتکن نیا یریادگی ن،ینآموخته شود و به کار رود. همچ انیتوسط مبتد یحرکت
 یها تیموقع یی(. با شناسا17) گذارد یم ریماهرانه تأث یبر اجرا یبه طور قابل توجه

 تیها تثب آن یمهارت خاص، نگاه خود را رو کی یبرا دیبا رندهیگ ادیکه  یحساس
. کند یبه تبحر در چشم ساکن کمک م یابیدرک و دست یبرا ها رندهیگ  ادیکند، به 

 ینیب شیکه پ نیبانان و ا در عملکرد موفق دروازه ینیب شیپ یاتیبه نقش ح هبا توج
 ناتیتمر یریبتوان با به کارگ دیافراد خبره است، شا یها یژگیاز و یکیموفق 

به تبحر را کاهش داد. عالوه  دنیچشم ساکن، مدت زمان رس ناتیو تمر ینیب شیپ
و چشم ساکن تنها با آموزش  ینیب شیپ یها مهارت ناتیتاکنون اغلب تمر ن،یبر ا

موجب بهبود  ییدئویو شی( و هرچند نما18، 19همراه بوده است ) ییدئویو
 ،یحرکت یها ها با مهارت مهارت نیا قیاما تلف شود، یم یادراک یها مهارت
کم کار شده  یلیخ یو چه به لحاظ عمل کیاست که چه به لحاظ تئور یموضوع
 گر،ید یمیت یها از ورزش یاریمانند بس زین یدر ورزش هاک(. 23است )

و  کند یم فایا کنانیدر عملکرد باز ینقش مهم یو ادراک یشناخت یها ییتوانا
 یباال گاهیقرار دهد. با توجه به جا ریمسابقه را تحت تأث جهینت تواند یم
در  یانبرتر جه یو در دسترس داشتن الگو یالملل نیدر سطح ب رانیا پوشان یمل
 یاجرا یبرا یبانان هاک نخبه، از دروازه یالگو هیجهت ارا یبانان هاک دروازه نیب

اثر  سهیهدف از انجام مطالعه حاضر، مقا ن،ی. بنابرادیپژوهش استفاده گرد
 بود. یبانان هاک بر عملکرد دروازه ینیب شیچشم ساکن و پ ناتیتمر

 

 ها و روش مواد
 -آزمون شیبود که طرح آن به صورت پ یتجرب مهیاز نوع ن قیتحق نیا

و چشم ساکن انجام شد. در  ینیب شیپ ناتیآزمون و انتقال با دو گروه تمر پس
کشور  کی گیبانان ل از دروازه یفراخوان یط ون،یفدراس سیرئ یابتدا با همکار

 16 ملمورد نظر شا تیشرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد. جمع یبرا
 لیسال بود. به دل 23تا  15 یبا محدوده سن کیدسته  گیبان در سطح ل  دروازه

که  ییها ینفر از آزمودن 13ماهر بودن افراد و محدود بودن حجم نمونه، 
جهت سنجش سالمت  Snellen اسیرا داشتند ]مق قیورود به تحق یارهایمع
و سنجش  یبدن یبا سنجش سطح آمادگ یجسمان یآزمون آمادگ ،یینایب

  یاضطراب ورزش اسیبا استفاده از مق یرقابت یاضطراب صفت
(2-Sport Anxiety Scale 2 ای-SAS]) با استفاده از فرمول ،Cochran  و

ورود شامل سالمت  یارهای(. مع4، 12شدند ) -فرمول اصالح شده آن انتخاب
بود  یو عدم اضطراب صفت کسانیدر سطح  یبدن یداشتن آمادگ ،یینایکامل ب

را نداشتند، از مطالعه  طیشرا نیاز ا یکی ها یاز آزمودن کیکه هر  یکه در صورت
ها توسط  آزمون، نمونه یاعتبار درون شیجهت افزا ت،یحذف شدند. در نها

نفر( و  5) ینیب شیپ نی( به دو گروه تمریکش ه)قرع یتصادف وهیمحققان به ش
سال  18تا  15 یزن در رده سن شوت 6شدند.  مینفر( تقس 5چشم ساکن ) نیتمر
 ینفر( به کار گرفته شد. سطح باز 3نفر( و آزمون ) 3) نیجلسات تمر یبرا

(. 17ها راست دست بودند ) زن بود و همه شوت کسانیبانان  ها با دروازه زن شوت
 ها، یآزمودنتوسط  نامه تیفرم رضا لیشامل تکم یاخالق نین، موازیهمچن
جلسات  یط ها یافراد، مراقبت از آزمودن یخصوص میعدم تجاوز به حر ،یرازدار

 قیتحق یشد. مجوز اخالق تیبه طور کامل رعا جیاز نتا یو آگاه نیآزمون و تمر
 قاتیوابسته به وزارت علوم، تحق یو علوم ورزش یبدن تیپژوهشگاه ترب یاز سو
 یاخالق نیمنشور و مواز یبر مبنا IR.SSRI.1396.195با کد  رانیا یآور و فن

 قرار گرفت. دییمورد تأ
 ( Ergoneers Eye trackingحرکات چشم ) یابیاز دستگاه رد

، آلمان( که Ergoneers، شرکت Dikablis Professional Wireless)مدل 
 نیاستفاده شد. ا کند، یهرتز ثبت م 63در هر لحظه را با فرکانس  یرگینقطه خ

 یها . دادهباشد یو دستگاه ضبط پورتابل م نیمجهز به دورب نکیشامل ع ستمیس
 وتریبه کامپ ییدوئویبه صورت نوار و رلسیوا ستمیس قیدست آمده از طر به

چشم، از  راتیی. به منظور ثبت حرکات و تغشود یاتصال فرستاده م تیقابل یدارا
شرکت استفاده شد.  نیپردازش اطالعات ساخت ا ستمیو س D-Labافزار  نرم
 بازآزمون،  -آزمون وشابزار را با استفاده از ر نیا ییایو همکاران، پا یمیفه
زمان  هم ییدستگاه با استفاده از روا نیا ییروا ن،یگزارش کرد. همچن 83/3

به دست آمد  76/3(، ی)دستگاه ثبات حرکات چشم، در پژوهشگاه علوم شناخت
 ن،ی. همچندیاستفاده گرد Crane اسیاز مقمقدار اضطراب  نیی(. جهت تع21)

قرار  اریو همکاران مع Harris قیتحق ان،بان عملکرد دروازه ازاتیجهت ثبت امت
 (.22داده شد )

 یآزمون به طور کامل توسط آزمونگر برا یابتدا تمام مراحل قبل از اجرا
 ینحوه اجرا ن،یها با روند انجام آزمون و همچن داده شد و آن حیتوض ها یآزمودن

از کل کشور دعوت  ها یکه آزمودن نیآشنا شدند. با توجه به ا نیپروتکل تمر
در نظر گرفته شد  ها آنجهت اسکان  شهر یدر شهرستان مهد یشده بودند، مکان
شهرستان برگزار  نیا یهاک یدر سالن اختصاص ناتیها و تمر و تمام آزمون

 نیآزمون و تمر یبه نوبت جهت اجراها  آزمونگر، گروه یزیر . طبق برنامهدیگرد
 آزمون شیپ ها یشدند. قبل از هرگونه مداخله، در ابتدا از آزمودن یوارد سالن هاک

که  کیبه شوت درگ فل دیبانان با آزمون، دروازه ساتگرفته شد. در تمام جل
 یها و توپ دادند یواکنش نشان م شد، یمتفاوت اجرا م یها توسط ضربه زننده

 .کردند یم افتیرا در یارسال
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شدهطیپروتکلتمرینیارایههای.دستورالعمل1جدول

بینیدستورالعملتمرینپیشچشمساکندستورالعملتمرین

 .دیریقرار بگ افتیدر یمناسب و در حالت آماده برا یدر جا توپ است. یشما بر رو رهینگاه خ دیو مطمئن باش دیریمناسب قرار بگ گاهیدر جا

 .دیبه حرکت چوب، مچ دست و سر چوب ضربه زننده دقت کن .دیتوپ نداشته باش یبر رو (Onset) تیتثب 9از  شیب

 .دیتوپ قرار ده یبر رودر لحظه تماس تمرکزتان را  .افتد یاتفاق م هیثان 9تا  1 یدر چشم ساکن قبل از ضربه به توپ و حداقل برا تیشروع تثب

 .دیو به همان سمت حرکت کن دیحرکت توپ را دنبال کن ریمس بماند. یباق هیثان یلیم 111-911 افتیتوپ تا قبل از در یپس از ضربه بر رو دیچشم ساکن با

 بماند. یباق هیثان یلیم 111-911 افتیتوپ تا قبل از در یپس از ضربه بر رو دیچشم ساکن با

 
 و در  یمتر 9کوشش بود که از فاصله  25هر جلسه آزمون شامل 

 یآمار لیتحل یکوشش برا 25 ازیامت نیانگیانجام شد و م یکوشش 5بلوک  5
 نیجلسه تمر نیروز پس از آخر کیآزمون،  هر آزمون در نظر گرفته شد. پس

 جادیبا ا زی. آزمون انتقال ندیاجرا گرد آزمون شیجلسه پ طیو مشابه با شرا
آزمون برگزار شد.  ساعت پس از جلسه پس 24تحت فشار،  تیموقع

ها  شکل بود که آن نیفشار و اضطراب به ا طیشرا یدستکار یدستورالعمل برا
 یهزار تومن 533 ینقد زیاجرا را داشته باشند و در مقابل آن جوا نیبهتر دیبا
با  لکردشانها گفته شد که عم به آن ن،ی(. همچنیرقابت تیکنند )موقع افتیدر
 یسع دیاست و با تر نییپا شانیشده است و اجرا سهیمقا ها یگروه هم هیبق

 یها أتیو ه ونیعملکردشان به فدراس جی( و نتا23بهتر شود ) شانیکنند اجرا
 اعالم خواهد شد. یاستان

کنندگان دو گروه به طور مجزا  شرکت ن،یدر جلسه اول تمر
 یاز سو یارسال یها توپ افتی)در فیمربوط به تکل یعموم یها دستورالعمل
 کردند  افتیکه محقق مطرح نمود( را در یها با توجه به نکات ضربه زننده

از فرد نخبه را مشاهده نمودند.  یدئوهایچشم ساکن، و نی(. گروه تمر1)جدول 
را  یانسداد زمان کیبا تکن ینیب شیاز پ ییها پیکل زین ینیب شیپ نیتمر وهگر

 نقاط مورد نظر را ثبت کردند  ینیب شیبرگه پ یمشاهده نمودند و بر رو
شدند و به صورت دو  ینیکنندگان وارد سالن تمر (. پس از آن، شرکت1)جدول 
استراحت  ینیتمر یها بلوک نیپرداختند. ب نیکوشش( به تمر 83) ییتا 43بلوک 

 کنندگان در  (. در جلسه دوم و سوم، شرکتقهیدق 13در نظر گرفته شد )
  ن،یکردند تا در مجموع، در سه روز تمر نیتمر ییتا 43بلوک  4و  3

 یری(. الزم به ذکر است که جهت جلوگ23کرده باشند ) لیکوشش را تکم 363
انجام گرفت و  زادو گروه به صورت مج ینیها، جلسات تمر از تداخل برنامه

سوکور بود و  کیحاضر به صورت  قی. تحقدیگرد تیرعا زیکننده ن متعادل طیشرا
 توسط محققان اجرا شد. ناتیها و تمر تمام آزمون

توپ  ایبان توپ را دفع کند  که دروازه افتی یم انیپا یکوشش زمان کی
در چارچوب  یعنی رفت یبه اوت م ای کرد یبرخورد م رکیگل شود. اگر توپ به ت

ها  . شوتدیهر تالش ثبت گرد جی. نتاشد یدروازه نبود، ضربه مجدد تکرار م
ها  . تعداد دفع و گل شدن توپدیرس انیکوشش به پا 25متوقف شدند که  یزمان
که  ییها توپ ی(. برا17عملکرد ثبت شد ) ازاتیبان به عنوان امت هر دروازه یبرا

 ازیامت 1دادند،  صیل شدند و جهت را تشخکه گ ییها و توپ ازیامت 3دفع شدند، 
 (.22در نظر گرفته شد ) ازیجهت داده نشد، صفر امت صیکه تشخ ییها و توپ

 Shapiro-Wilkها با استفاده از آزمون  نرمال بودن داده یپس از بررس
(353/3 > P )با استفاده از آزمون  ها انسیوار یو برابرLevene  
(353/3 > P)از آزمون  نات،یاز تمر کیهر  ریتأث ی، جهت بررسPaired t  و

 دو گروه در مراحل مختلف از آزمون  یها تفاوت یبررس یبرا

Independent t افزار  ها در نرم . دادهدیگرد ستفادهاSPSS  21نسخه  
(Version 21, IBM Corporation, Armonk, NY )قرار  لیو تحل هیمورد تجز

 ها در نظر گرفته شد. داده یدار یبه عنوان سطح معن P < 35/3گرفت. 
 

 ها یافته
را  یبانان هاک دروازه کیو آنتروپومتر کیدموگراف یها یژگیو 2جدول 
 .دهد ینشان م
 هیارا 3در جدول  یبانان هاک بر عملکرد دروازه ناتیاز تمر کیهر  ریتأث

چشم ساکن  ناتیو هم تمر ینیب شیپ ناتیاساس، هم تمر نیشده است. بر ا
 داشت. یبانان هاک بر عملکرد دروازه یدار یمعن ریتأث

مورد  یها گروه نیو پرفشار را ب یعاد طیتفاوت عملکرد تحت شرا 4جدول 
آماره آزمون، تفاوت  یدار ی. با توجه به سطح معندهد ینشان م یبررس
( P=  332/3تحت فشار ) تیو موقع( P=  313/3عملکرد ) نیب یدار یمعن

 و چشم ساکن مشاهده شد. ینیب شیپ ناتیدر اثر تمر یبانان هاک دروازه
 

 یبانانهاکدروازهکیوآنتروپومترکیدموگرافیهایژگیوفیتوص.2جدول

متغیر

گروه

)سال(سن

(ارینحرافمعا±نیانگی)م

)سال(سابقهورزشی

(ارینحرافمعا±نیانگی)م

متر()سانتیقد

(ارینحرافمعا±نیانگی)م

)کیلوگرم(وزن

(ارینحرافمعا±نیانگی)م

BMIمربع()کیلوگرمبرمتر

(ارینحرافمعا±نیانگی)م

 11/19  ±31/1 11/11  ±11/5 11/111  ±99/5 11/9  ±88/3 39/11 ± 91/1 ینیب پیش

چشم 

 ساکن

13/9±  11/19 99/1±  11/8 11/8±  11/111 11/8±  11/11 11/1±  11/19 

BMI: Body mass index 




 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکاران اصغری تویهمعصومه علی بینی بر عملکردتمرین چشم ساکن و پیش

 337 1396/ بهمن و اسفند 6/ شماره 13پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

هاکیبانانبینیبرعملکرددروازهبرایتعیینتأثیرتمریناتچشمساکنوپیشPaired tهایآزمونیافته.3جدول

Pمقداردرجهآزادی tمقدارانحرافمعیار±میانگینمرحلهگروه

 *111/1 3 -19/3 83/35 ± 69/7 آزمون پیش بینی تمرین پیش

 23/41 ± 46/7 آزمون پس

 *119/1 3 -11/3 63/36 ± 33/7 آزمون پیش تمرین چشم ساکن

 83/53 ± 78/1 آزمون پس
 P < 35/3داری در سطح  معنی*

 

 بحث
بینی بر عملکرد  پیشمقایسه اثر تمرینات چشم ساکن و مطالعه حاضر با هدف 

ثیر أتبانان هاکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمرینات چشم ساکن  دروازه
های  که با یافته بانان هاکی دارد بر افزایش عملکرد دروازهداری  معنی

و  یمیفه و( 11) همکاران و Vine ،(13) همکاران و Miles های پژوهش
فضاهای واند به وسیله تعداد ت تمرینات چشم ساکن می بود. همسو (21) همکاران

ها و اهداف موجود در یک فضای  شناختی، تعداد و نوع مکان -کاری ادراکی
بندی  های حیاتی، کانون توجه و زمان حرکتی، موقعیت قرارگیری نشانه -بینایی

که در زمینه تمرینات چشم  تحقیقاتیثیر قرار دهد. أبهینه خیرگی را تحت ت
که وقتی سطح باالیی از مهارت  اند کرده یریگ نتیجه ست،ساکن انجام شده ا

تر معطوف  ها و اهداف مهم مستقیم به مکانبه طور کسب شود، نه تنها خیرگی 
های حیاتی و زیرساخت عملکرد بهینه در یک زمان دقیق و  بلکه نشانه ،شود می
تواند  موقع می بندی دقیق و به (. این زمان24شود ) موقع دریافت می به

کنندگان با استفاده از تمرینات چشم ساکن  کرد شرکتکننده افزایش عملتوجیه
پدیده مقدار خیرگی به  ،است که در بحث تمریناتذکر به باشد. البته الزم 
بررسی به  خود  مطالعه در همکاران و Mooreباشد. ای داشته  اهداف باید آستانه

بازان مبتدی  ثیر تمرینات چشم ساکن بر عملکرد و کینماتیک ضربه گلفأت
گروه با تمرینات چشم ساکن، مدت  ،شد بینی می پیشکه  گونه پرداختند. همان

در ضربه گلف )شتاب کمتر( نشان دادند.  را کارامدی بهتری و چشم ساکن بیشتر
تواند تفاوت  اضافی نشان داد که تنها شتاب ضربه میهای  تحلیلبا وجود این، 

ها  میانجی کند. تفاوت گروهو تمرین چشم ساکن را  شاهدهای  گروهبین اجرای 
 نماید.ها را میانجی  در مدت زمان چشم ساکن نتوانست تفاوت اجرای گروه

ییدات قوی را برای أنتوانست ت انش پژوهشاستدالل کردند که  ها آن ،بنابراین
که  نمودندپیشنهاد  و نقش احتمالی چشم ساکن در افزایش عملکرد فراهم کند

ممکن است کمبود ارتباط بین عملکرد و مدت  از مدت چشم ساکنای  آستانه
 .(12) چشم ساکن را توضیح دهد

بر داری  ثیر معنیأتبینی  تمرینات پیش بررسی حاضر،نتایج بر اساس 
 و Mullerتحقیقات  نتایج. این یافته با شتبانان هاکی دا عملکرد دروازه

مطابق با دیدگاه طرفداران  مشابه بود. (2)و همکاران  Spittleو ( 18) انهمکار
بینی ادراکی بستگی به تشخیص  پیششناختی، تمرینات  های پویا و بوم سیستم

که این تشخیص باعث ایجاد کارایی  رویدادها تحت شرایط مکانی و زمانی دارد
. این موضوع حاصل عملکرد حافظه نیست و تمام اطالعات مورد نیاز در گردد می

از اطالعات  ،بان هاکی بینی دروازه این نظریه، پیشمحیط وجود دارد. طبق 
آید. وضعیت قرارگیری اعضای  میاز حریف به دست  شده بیومکانیکی حاصل

شناسان  رواندهد.  میبدن و چوب، تمام اطالعات الزم را در اختیار بازیکن قرار 
ناهوشیارانه رخ  به صورت بینی ادراکی پیششناختی حتی از این ادعا که  بوم

(. 15دانند ) میسازها  فراهمکنند و آن را نوعی هماهنگی  میدهد، حمایت  یم
تواند به صورت هوشیارانه و یا ناهوشیارانه  بینی ادراکی می پیشعالوه بر این، 
بینی ادراکی از این  پیشهای مربوط به ناهوشیارانه بودن  بحثصورت گیرد. 

، شدهکاری که انجام  دتوان فهمی که اغلب نمی گیرد موضوع سرچشمه می
تواند با دلیل  می یتمرینات چنین ،بنابراین (.15، 18)چگونه صورت گرفته است 

این مطلب ید ؤمحاضر نیز  پژوهشبهبود عملکرد گردد که نتایج  منجر به ،فوق
 .باشد می

که تمرینات چشم ساکن در مقایسه با  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود
بهتر تحت شرایط عادی و شرایط پرفشار  باعث عملکرد ،بینی تمرینات پیش

دقت به این نتیجه رسیدند که  خود در تحقیق Wilson و Wood. شود می
زا  استرساضطراب و سایر عوامل  یابد و میدر شرایط تحت فشار کاهش عملکرد 

نتایج پژوهش  ،(. همچنین25گذارد ) میثیر أمانند بار فیزیولوژیک، بر اجرا ت
Mann داد که مزیت اصلی تمرین چشم ساکن، کاهش اثرات  نشان همکاران و
 برداری از نشانه و بهرهمد اکارکننده اضطراب بر عملکرد، پردازش  تضعیف

شود. در باالترین سطوح  باشد که منجر به سطح باالی عملکرد حرکتی می می
بینی و  پیشقابل  ورزشکاران با سطح باالیی از فشار، شرایط بازی غیر ،ورزشی

(. با این حال، 26تواند دشوار باشد ) می  که کنترل آن هستندمواجه رفتار رقیب 
 دگاهیو دShulman (14 )و  Corbettaکنترل توجه توان از فرضیه  می

کننده اثرات بهتر تمرینات چشم  توجیه به عنوان Vickers (8)پاسخ  یزیر برنامه
عصبی برای  -. مدل شناختینمودبینی استفاده  ساکن در مقایسه با تمرینات پیش

و  Corbettaبهینه توسط حفظ کنترل توجه  جهتتوجیه کارکرد چشم ساکن 
Shulman گیری و  هدف . این مدل بر اهمیت کنترل توجه در تکالیفگردیده یارا

جهت هدف بین دو مسیر باال به پایین  میانو به تعادل  کند تأکید میمهاری 
 .(14) پایین به باال )شکمی( حساس است)پشتی( و 

 
بینیوچشمساکنتمریناتپیشبانانهاکیدرگروهجهتمقایسهاختالفمیانگینعملکرددروازهIndependent t.نتایجآزمون4جدول

هایآماریشاخص

متغیر

 Pمقدارtمقدارهااختالفمیانگین Leveneآزمون

PمقدارFآماره

 *111/1 -11/9 -81/11 113/1 11/3 آزمون عملکرد پس

 *111/1 -51/3 -11/13 181/1 95/9 موقعیت تحت فشار
 P < 35/3داری در سطح  معنی*
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 ،و مرکز آن باشد میدر مسیر باال به پایین هدف محور سیستم توجهی 
ریزی پاسخ به   طرحاین نواحی با . بخش پشتی ریشه پشتی و قشر پیشانی است

. از سوی دیگر، سیستم ارتباط داردمحرک مربوط و پاسخ یا انتخاب عمل 
ای و قسمت شکمی  قشر آهیانه در توجهی محرک محور )شکمی( که مرکز آن

ناخواسته درگیر های برجسته و  در طول تشخیص محرک قرار دارد،قشر پیشانی 
پشنهاد  Vickers ،این اساس شکند. بر های توجه باال به پایین را می است و حلقه

که مدت  که دوره طوالنی چشم ساکن ممکن است به اجراکننده اجازه دهد کرد
ها  در حالی که کمترین اختالل از دیگر نشانه ؛ریزی پاسخ را گسترش دهد برنامه

چشم ، Shulmanو  Corbettaنظر مطابق . به عبارت دیگر، (8) به وجود آید
کمک  ساکن به حفظ اثر کنترل توجه هدف محور )طول دوره چشم ساکن(

ثیر سیستم کنترل توجه محرک محور )تثبیت بیشتر أدر حالی که ت (؛14) کند می
 (.27دهد ) تر( را کاهش می در مدت کوتاه

 

 ها محدودیت
می که مد نظر یبه عالکنندگان در حین اجرای آزمون  شرکتتوجه ناخواسته 

های  ، از جمله محدودیتهای داده شده دستورالعملبه جای توجه به  ،محقق نبود
 .رود به شمار میمطالعه حاضر 

 

 پیشنهادها
تمرینات چشم ساکن و  اثرگذاریمبنی بر حاضر با توجه به نتایج تحقیق 

بیشتر تمرینات چشم  تأثیربانان هاکی و  بینی بر عملکرد دروازه تمرینات پیش
گردد که با توجه به  های ورزشی پیشنهاد می به مربیان تیم ،ساکن بر عملکرد

که  از تمرینات چشم ساکن بهره گیرند. با توجه به این ،مقتضیات زمانی و مکانی
در این حیطه بر نتیجه )به صورت کمی( اجرا متمرکز  ها پژوهش بیشترتاکنون 

یند )به صورت کیفی( اجرا اآینده فر مطالعاتشود که در  است، پیشنهاد میبوده 
بررسی الگوی کینماتیکی، الگوی الکتروانسفالوگرام و تغییرپذیری همچون 

 .درونی نیز بررسی گردد
 

 گیری نتیجه
بینی هر دو بر  پیشرسد که تمرینات چشم ساکن و  میبه طور کلی، به نظر 

تمرینات چشم ساکن در مقایسه با  تأثیرگذار است، امابانان هاکی  عملکرد دروازه
 .گردد باعث عملکرد بهتر در شرایط عادی و تحت فشار می ،بینی تمرینات پیش

 

 تشکر و قدردانی
)کد اخالق  رساله دکتری رفتار حرکتی تحقیق حاضر برگرفته از

IR.SSRI.1396.195 الملل  بیندانشگاه خوارزمی تهران )پردیس (، مصوب
 کارآزمایی ثبت مرکز در IRCT20180929041177N1 کد ابو باشد  میتهران( 

 ،نویسندگان از فدراسیون هاکی ایرانبدین وسیله . استه شد تایید ایران بالینی
 انجام اینجهت همکاری در به  بانان تیم ملی و لیگ هاکی مربیان و دروازه

 .آورند تشکر و قدردانی به عمل میپژوهش، 
 

 نقش نویسندگان
جذب منابع مالی برای ، پردازی مطالعه ایدهطراحی و ، اصغری تویه معصومه علی
فراهم کردن تجهیزات ، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، انجام مطالعه

خدمات تخصصی ، تحلیل و تفسیر نتایج، ها آوری داده جمع، های مطالعه و نمونه
، نوشته از نظر مفاهیم علمی ارزیابی تخصصی دست، نوشته تنظیم دست، آمار

ولیت حفظ یکپارچگی ؤمس، نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله دستیید أت
، فرهاد قدیری، ند انجام مطالعه از آغاز انتشار و پاسخگویی به نظرات داورانایفر

تحلیل ، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه، پردازی مطالعه طراحی و ایده
یید أت، مفاهیم علمینوشته از نظر  ارزیابی تخصصی دست، و تفسیر نتایج

ارزیابی تخصصی ، سعید ارشم، نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله دست
نوشته از  ارزیابی تخصصی دست، رسول یاعلی، نوشته از نظر مفاهیم علمی دست

 را بر عهده داشتند. نظر مفاهیم علمی

 

 منابع مالی
 .منابع مالی ندارد

 

 تعارض منافع
 .نداشتندنویسندگان تعارض منافعی 
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Abstract 
 

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 under-

pressure conditions. 
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