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 چکيده
بانان است و معرفی ال برای دروازهپنالتی در فوتبترین عوامل موفقیت در مهار ضربۀ آمیز از کلیدیبینی موفقیتپیش

تواند در ارتقای سطح عملکرد مفید باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی های بهینه برای بهبود این توانایی میمداخله

در حین های خبره و رفتارهای خیرگی آنها بانبینی ضربۀ پنالتی توسط دروازهتأثیر تمرینات مبتنی بر چشم آرام بر پیش

صورت بان خبرۀ شاغل در مسابقات لیگ برتر تهران بودند که بهدروازه 20کنندگان پژوهش حاضر، بینی بود. شرکتپیش

های تمرینی را پشت سر گذاشتند. از دستگاه ها و مداخلهنما قرار گرفتند و آزمونتصادفی در دو گروه تمرین و مداخله

 30بینی استفاده شد. فیلمِ خیرگی و از تکنیک انسداد زمانی برای سنجش پیشهای ردیاب چشم پاپیل برای ثبت داده

برداری شده و در لحظۀ تماس پا با توپ تصویر مسدود ضربۀ پنالتی توسط بازیکنان خبرۀ فوتبال در شرایط واقعی فیلم

کردند. نتایج آزمون تحلیل واریانس یبینی خود از مسیر ضربه را اعالم مها باید پیشها با نگاه به فیلمبانشد که دروازه

(، گروه تمرین در سایر <05/0Pآزمون )نما در پیشنشان داد که با وجود یکسان بودن گروه تمرین و مداخله 4×2مرکب 

موفقیت در  (. تمرینات موجب بهبود میزان>05/0Pمراحل برتری داشت و این برتری را در شرایط فشار نیز حفظ کرد )

ساعت  72وجودآمده در فاصلۀ آمیز شد و تغییرات بهبینی موفقیتغییر در رفتار خیرگی متناسب با پیشبینی و تپیش

عنوان یک بستۀ توان بهبر چشم ساکن، مییادداری و آزمون انتقال تحت فشار نیز پایدار بود. از مداخالت تمرینی مبتنی

های فوتبال استفاده کرد و به این ترتیب به بهبود بانوازههای درهای تمرین جسمانی و مهارتتمرینی در کنار برنامه

 های بینایی به آنها کمک کرد.هینه از نشانههای ادراکی و استفادۀ بقابلیت
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 مقدمه

استفاده  یورزش هایمیدانکه در  هاییمهارتاز آن دسته  ویژهبه ی،حرکت هایبهینۀ مهارت یاجرا

از قبل  یدبااجراکننده  عبارت دیگر،؛ بهقبل از اجرا فراهم شده باشد یدند که باایطیمنوط به شرا شوند،می

نتیجۀ نهایی حرکت که بتوان  ییتوانا این (.1) داشته باشد یآگاهاتی که قرار است روی دهد، اتفاق در مورد

روزمره و  یزندگ هاییتدر موقع ،داد یصتشخشکل حرکت و قبل تمام شدن آن  براساسرا  یگراند

به استفاده از  تشخیص زودهنگام را ان. متخصص(2) زیادی دارد یتاهم یورزش هایموقعیتاز  یاریبس

اند بینی به آن پرداختهدهند و در علوم ورزشی تحت عنوان پیشمینسبت  اولیۀ اجرای عمل یهانشانه

گیری، که عبارت است از توانایی بازشناسی پیامد اعمال دیگران قبل از اجرا یا تمام شدن عمل آنها و تصمیم

 زودهنگام هاینشانهاز  ادهاستف(. 3دهنده )انتخاب و اجرای یک پاسخ براساس موقعیت فعلی و دانش پاسخ

 تکمیلقبل از دارد که اشاره ای زمینهاطالعات  یبر مبنا یقدق بینییشپ یورزشکار برا ییبه توانا اولیه()

نی، تخمین پیامد نهایی حرکتِ دیگران با بی(. پیش4گیرد )فرد قرار میعمل در دسترس  یک هایتوالی

گردد که ن اجرای حرکت برمیاستفادۀ بهینه از اطالعات حسی رسیده از آن حرکت قبل از به پایان رسید

(. 5هاست )های ورزشی برای موفقیت در این زمینه، اهمیت حس بینایی بیش سایر حسدر میدان

استفاده از  ،حرکت یجۀزودهنگام نت ینو تخم بینیپیشعامل  ترینمهم عبارتی شاید بتوان گفتبه

در  یعامل تواندمیاطالعات  ترینیدیکلو  ترینمهمانتخاب نوعی، (. به3) است یهاول یناییاطالعات ب

(. استفادۀ بهینه از حس بینی 3) باشد یجهزودهنگام نت ینو تخم بینیپیش ویژهبه آمیزموفقیتعملکرد 

 1یرگیخ یرفتارها عنوانبهمسئله  ینا و نگاه کردن فرد است یفیتو ک یتتابع کم گونه مواقع،در این

 هاییافت یا برش یک پرتابه، تثبیتدرگیری، ضربه زدن، هدفدر  یتموفق منظور(. به6مطالعه شده است )

 ین. اکندمی یناجرا را تضمبینی و پیشدقت  ی،هدف به مدت کاف هایِمحل یرو اجراکنندهچشم 

 هایشاخصاز  یکی است که نشان داده شده( 7شود )میخوانده  یرگیخ ینایی،در ب یژهو یاستراتژ

 هایشاخص یدارااست. رفتار خیرگی،  یورزش یفاز تکال سیاردر ب آمیزموفقیتعملکرد  کنندۀتعیین

با شناسایی  است. یتتثب یانو شروع و پا هاتثبیت، زمان هاتثبیتتعداد  یرگی،مانند محل خ یمختلف

تدریج عوامل مؤثر بر آن نیز های مهمِ این رفتارهای خیرگی در حین انجام اعمال مختلف، بهشاخص

(. 8،9های تمایز خبرگی و مبتدی بودن شناخته شد )عنوان یکی از شاخصها بهاین ویژگیشناسایی شد و 

                                                           
1. Gaze Behavior 
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های حرکتی ایجاد گونه رفتارها، همراستا با سایر مهارتشاید با افزایش میزان تجربه تغییراتی نیز در این

عوامل مؤثر بر  دنبال شناسایی و معرفیها به(. با روشن شدن اهمیت رفتارهای خیرگی، پژوهش10شود )

(. 11توان آنها را بهبود بخشید )پذیرند و با تمرینات خاص میها تمریناند که این ویژگیآن رفته و دریافته

ویژه در شرایط رقابتی و افزایش فشار، پژوهشگران را ها در ورزش، بهگونه مهارتاز طرف دیگر، نیاز به این

گیری، های هدفویژه در ورزشسازی و بهبود آنها، بهر پی بهینهآن داشته است تا با طراحی تمریناتی، د بر

های بازداری ترین عملکردهایی که جزء این دسته مهارت(. یکی از مهم10باشند ) 1دریافتی و بازداری

ترین تکالیف در مشخص کنندهطور قطع از تعیین( که به12،13) باشد، پنالتی فوتبال است)برشی( می

های بزرگی با ضربۀ پنالتی تعیین شده بازی فوتبال است و سرنوشت مسابقات و تورنمنتکردن نتیجۀ 

هایی که از کمترین حساسیت برخوردارند، با تر اینکه، یک پنالتی فوتبال حتی در بازیاست. مسئلۀ مهم

در  های رشتۀ فوتبال همراه است و این اهمیت آمادگی برای عملفشار مضاعف نسبت به سایر فعالیت

تواند بر وضعیت رفتارهای خیرگی سازد. اضطراب از عواملی است که میشرایط فشار را برجسته می

رسد تأثیر نظر میبینی اشاره شد، بهتأثیرگذار باشد. با توجه به آنچه در مورد اهمیت خیرگی در پیش

 اند قابل انتظار باشد.توبینی از کانال تغییرات نامناسب در رفتارهای خیرگی نیز میاضطراب بر پیش

های های حرکتی و مهارتآمیز در مهار ضربۀ پنالتی فوتبال، شامل هر دوی مهارتعملکرد موفقیت

های ادراکی به توانایی افراد در پیدا کردن، شناسایی و پردازش اطالعات محیطی (. مهارت14ادراکی است )

رکتی آنها یکپارچه شود، تا عمل مناسب انتخاب و های حکه با دانش موجود و قابلیتطوریاشاره دارد، به

توان نوعی زیربنای عملکرد در ورزش هستند که در معرفی آنها، میهای ادراکی به(. مهارت15اجرا شود )

بر (. عالوه16ترین اطالعات اشاره کرد )منظور استخراج مهمبه استفادۀ مؤثر از بینایی برای پایش محیط به

های ادراکی مناسب، توانایی بازشناسی الگوهای ورزشی خاص را قبل از ظهور ز مهارتاین، برخورداری ا

های بینایی اولیه از حرکت و الگوهای و با برداشتن نشانه (17کنند )آنها برای اجراکنندگان فراهم می

رای های خیرگی قبل از اج(. متخصصان، تثبیت18شوند )بینی حرکت او میقامتی حریف، قادر به پیش

های عصبی و پارامترهای بینایی مسئولِ دن شبکهکنندۀ زمانِ الزم برای سازمان داعمل را بازنمایی

های اولیه و آخرین تثبیت قبل از اجرای عمل که در دانند. تثبیتدهی و کنترل توجه بینایی میجهت

ی رساندن اطالعات شود، فرصتی برا( شناخته میQEادبیات اخیر این حوزه تحت عنوان، چشم ساکن )

                                                           
1 . Intercepting 



 1398بهار ، 1شمارة  ، 11 ، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                                       38

 
، اطالعات حسی با QEویژه تثبیت آخر یا ها بهاند. در دورۀ زمانی تثبیتبینایی به سیستم عصبی

( پاسخ حرکتی، 1ریزی( و کنترل )برخطهای مورد نیاز برای هر دو مرحلۀ طراحی )پیش برنامهمکانیزم

توجیه  2پایین-ریزی حرکت را با استفاده از مدل توجهی باالدر برنامه QEنقش  (.19شوند )سنتز می

ریزی محور، در پاسخ یا انتخاب عمل و در ارتباط دادن محرکِ مرتبط به برنامهکنند، که این مدل هدفمی

تر تر باشد، امکان طوالنیطوالنی QEها از جمله زمان تثبیتهرچه مدت  .(20شود )حرکت درگیر می

های شود و در عین حال، پرت شدن حواس به سایر نشانهریزی توسط مجری مرکزی بیشتر مین برنامهکرد

(. متخصصان این زمینه، برای بررسی نحوۀ استفادۀ اجراکنندگان 21رسد )درونی و بیرونی نیز به حداقل می

اند که از ( استفاده کرده24ی )( و انسداد فضای9،22،23از اطالعات قبل از اجرا، از پارادایم انسداد زمانی )

های زمانی حساس از وقوع رویداد را ها، اهمیت نواحی حساس از بدن اجراکننده و دامنهطریق این روش

( با استفاده از تکنیک انسداد زمانی در زمان 1993سازد. برای نمونه، ویلیامز، دیویدز و برویتز )روشن می

های خبره و مبتدی را بررسی کردند و نشان دادند که بانط دروازهبینی پنالتی توسمتفاوت از ضربه، پیش

تر از گروه مبتدی شد، دقیقها فقط در شرایطی که تصویر قبل از لحظۀ تماس پا با توپ مسدود میخبره

بینی ضربۀ پنالتی فوتبال با استفاده از ( روی پیش2005و  2002(. ساولسبرگ و همکاران ) 25بودند )

های آنها حاکی از اهمیت های خبره را بررسی کردند. یافتهبانزمانی، رفتارهای خیرگی دروازه روش انسداد

ها نسبت آمیز ضربۀ پنالتی و همچنین برتری خبرهبینی موفقیتنواحی مشخصی مانند پای تکیه در پیش

ژوهشی مشابه ( نیز، در پ2006(. کیم و لی )23،26های خیرگی بود )ها در عملکرد و شاخصبه مبتدی

(. در پژوهشی جدیدتر آلدر 22های خبره نشان دادند )بانبینی پنالتی را در دروازهاهمیت خیرگی در پیش

بینی محل فرود شاتل بدمینتون در ضربۀ (، با استفاده از تکنیک انسداد زمانی، پیش2014و همکاران )

ای مانند مچ، آرنج و راکتِ ود که نواحیهای آنان نیز حاکی از این بسرویس را بررسی کردند که یافته

آمیز محلِ هدف سرویس داشتند و این نواحی بینی موفقیتزنندۀ سرویس، بیشترین اهمیت را در پیش

های ساولسبرگ و همکاران (. برخالف مطالعه6ها بودند )ترین عامل تمایز در سطح تبحر موردنظر آمهم

های باتجربۀ بان( در هندبال به این نتیجه رسیدند که دروازه2014( در فوتبال، الفینگ و هاگمان )2002)

(. در کنار 9کنند )بینانه موفق استفاده میهای پیشهای چندگانه و متعدد برای قضاوتهندبال از نشانه

ها تأثیر مداخالت مختلف بینی، برخی پژوهشای و توصیفی برای مطالعۀ دقیق پیشهای علی مقایسهیافته

                                                           
1. Online  

2. Top-down 
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( اشاره کرد که نشان 1999توان به مطالعۀ ابرنتی، پارک و وودز )های قبلی میرسی کردند. از پژوهشرا بر

(. همچنین، 27بینی جهت و عمق ضربۀ اسکواش شد )دادند تمرینات ادراکی موجب بهبود توانایی پیش

 یادراک یناترتم تأثیر ی( در دو پژوهش به بررس2006( و هاگمان و همکاران )2006هاگمان و ممرت )

پرداختند و نتایج آنها  یو زمان ییانسداد فضا هایبا استفاده از تکنیک ینتونبدم بینیپیشبر عملکرد 

گونه ها اینبینی افراد مبتدی در بدمینتون کمک کرد، اما در خبرهنشان داد تمرینات ادراکی به بهبود پیش

ند که تمرینات خانگی ویدئویی برای بهبود ( نیز نشان داد2014(. مورگیا و همکاران )28،29نشد )

( 1996- 2017(. اخیراً تحت تأثیر مطالعات یوهان ویکرز )30بینی پنالتی فوتبال اثربخش است )پیش

، ضربۀ فوتبال (30)( در تکالیف مختلف ورزشی مانند ضربه زدنِ گلف QE) 1تأثیر تمرینات چشم آرام

( و تکالیف غیرورزشی 36، گرفتن و دریافت کردن )(35)( تیراندازی 34،33) بسکتبال ، پرتاب(31)

رسد بیشتر تکالیف نظر میها، به( بررسی شد. با نگاهی به تکالیف مورد مطالعۀ این پژوهش37،38)

هایی که مستلزم گیری و پرتاب و دریافت مدنظر بوده و بررسی تأثیر این نوع تمرینات بر مهارتهدف

هدف است )مثالً پرتابه، اعم از توپ، شاتل و غیره(، تا حدودی مغفول مانده  برش )بازداری یا انقطاع( یک

را بررسی  QEریزی بیشتر تمرینات در مطالعاتی که تأثیر تمرینات است. از طرف دیگر، ساختار و برنامه

( در 2010اند، دارای فشردگی محدود به زمان انجام پژوهش هستند. برای نمونه واین و یلسون )کرده

های تمرینی اعمال کردند ژوهشی چهار جلسه تمرین را در طی دو روز متوالی و با تراکم باالی کوششپ

بان یا ورزشکار دیگر، در طول (، که این مسئله ممکن است با ماهیت جلسات تمرینی که یک دروازه39)

بر یر تمرینات مبتنیکند، همخوان نباشد. بنابراین پژوهش حاضر در پی بررسی تأثهفته در آن مشارکت می

QE های ریزی مداخلهها خبره بوده و بر آنیم تا برنامهبانبینی ضربۀ پنالتی فوتبال توسط دروازهبر پیش

 های خود داشته باشد.ها با تیمبانصورتی باشد که بیشترین سازگاری را با برنامۀ تمرینی دروازهتمرینی به

 

 شناسیروش

آزمون تا آزمون ها از پیشگروهی برای بررسی تأثیر مداخلهدارای طرح درونتجربی و پژوهش حاضر نیمه

سال سابقۀ  10های مردِ خبره، دارای متوسط باننفر از دروازه 20کنندگان انتقال تحت فشار بود. شرکت

ویژن(  ( دانشجویان یا لیگ برتر تهران )آسیا22،23،40بانی فوتبال و شاغل در مسابقات )فعالیت در دروازه

                                                           
1 . Quiet Eye 
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صورت تصادفی و سالمت جسمانی بودند که به 20/20سال، دارای دید طبیعی  2/25±6با میانگین سنی

 قرار گرفتند. 1نماهای تمرین یا مداخلهدر یکی از گروه

ساخت شرکت پاپیل  2ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر، شامل دستگاه ردیاب چشم پاپیل

 یطمح یرثبت تصاو یجلو برا یندورب یکو  ینکثبت حرکات چشم در دو طرف ع یندو دورب یدارا آلمان،

 3افزار ضبط پاپیلتنظیم شد. اطالعات دستگاه با استفاده از نرم 60. نرخ فریم در این پژوهش روی است

شود و قابلیت ثبت دستگاه به آن وصل می USBشود که از طریق اتصال تاب اجرا میروی یک دستگاه لپ

برای  4افزار پاپیل پلیرکند. نرمها، مدت هر تثبیت همراه با شمار آن را فراهم میو شمارش تعداد تثبیت

کار رفت، به این صورت که شمارۀ هر تثبیت همراه با ترتیب شمارۀ تثبیت بههای خام بهاستخراج داده

درجه از  3شود. تثبیت، ماندن مردمک در دامنۀ در فایل خروجی فراهم میفریم آغاز و پایان و مدت آن 

(. محل هر تثبیت نیز با مراجعه به ویدئوی 41ثانیه تعریف شد )میلی 100زاویۀ بینایی، به مدت حداقل 

ر شود. کالیبرۀ دستگاه با روش کالیبرۀ صفحه دها، تعیین میافزار با توجه به فریمشده در همین نرمضبط

 فضای آزمون انجام گرفت.

 77/1در ارتفاع استفاده شد که  HDبرداری ها نیز از دوربین کانن با کیفیت فیلمبرای تهیۀ کلیپ

کرد. ضربات می پنالتی ضبطضربۀ بازیکنان را در حین نواختن  یلمو ف (22)شد میوسط دروازه نصب 

ای که در ن چمن فوتبال، توسط چهار بازیکن خبره( و در زمی22،23ای با اندازۀ واقعی )پنالتی در دروازه

های لیگ برتر تهران مشغول فعالیت بودند، انجام گرفت. دروازه با استفاده از عالئم توری در یکی از تیم

شوند و بازیکنان باید به یکی از تقسیم می cm 150* 81ابعاد های افقی، به شش ناحیه به کنارۀ تیرک

ضربه )هر ناحیه پنج ضربه( براساس  30شده، های تهیهد. در نهایت از میان کلیپزدناین نواحی ضربه می

، از لحظۀ حرکت برای زدن ضربه تا یک فریم قبل از 5افزار ادیوسکیفیت ضربه انتخاب و با استفاده از نرم

و با  گذاری شدندشماره 30تا  1ترتیب تصادفی از ها بهتماس پا با توپ، تصویر مسدود شده و کلیپ

(. در نهایت تصاویر با شمارش 22،23ای در یک کلیپ کامل قرار گرفتند )ثانیههای استراحت پنجفاصله

 شد.ها پخش میبانمعکوس پنج ثانیه از طریق پروژکتور برای دروازه

 

                                                           
1 . Placebo  
2.  Pupil 

3.  Pupil Capture 

4.  Pupil Player 

5. EDIUS 
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 شده )شمارش معکوس تا آخرين فريم(دادههای نمايشيپکل. چهار فريم از 1شکل 

 

 شيوة اجرا

های کنندگان با هماهنگی قبلی و رضایت در محل انجام پژوهش حاضر شدند و پس از معرفیشرکت

منظور آشنایی با شرایط های پژوهش، بهکنندگان با فرایند آزمونالزم توسط پژوهشگر و آشنایی شرکت

کردند. گاه میشده را در شرایط آزمایش موردنظر پژوهشگر نهای تهیهپژوهش چند ویدئوی مشابه با کلیپ

سپس دستگاه ردیابی بینایی روی چشم آنها نصب شد و با آن نیز چند ویدئوی ضربۀ پنالتی را که در 

کردند. آنها در فاصلۀ سه متری از صفحۀ نمایشگر لحظۀ تماس پا با توپ تصویر مسدود شده بود، نگاه می

کردند. خود از مقصد ضربه را اعالم میبینی نشستند و بعد از پخش هر کلیپ باید بالفاصله پیش( می22)

شد و در حین اجرا دستگاه ردیاب بینایی اطالعات ها تعیین مینمرۀ هر فرد با توجه به نتیجۀ واقعی ضربه

افزار پاپیل پلیر کرد. تعداد تثبیت، مدت هر تثبیت، مدت آخرین تثبیت در خروجی نرمخیرگی را ثبت می

افزار تعیین و های نرمشده با دوربین محیط و به کمک افزونهیدئوی ثبتو محل هر تثبیت با مراجعه به و

 QEکنندگان در جلسات تمرینی آزمون شرکتشدند. پس از پیشمقادیر نهایی وارد تحلیل آماری می

کوششِ مجموع( همراه با  240جلسه و  کوشش در هر 60کوششی در هر جلسه ) 30صورت دو بستۀ به

ساعت بین جلسات و در مجموع چهار جلسه شرکت  48وطه و بازخورد، با فاصلۀ های مربدستورالعمل

آزمون، آزمون یادداری در فاصلۀ کردند. آزمون اکتساب، در پایان آخرین جلسۀ تمرینی و مشابه با پیشمی

شاف ساعت از آزمون اکتساب و آزمون انتقال تحت فشار نیز بعد از آزمون یادداری اجرا شد. بعد از اکت 72

)گروه تمرین: تمرین و  2ها و اطمینان از طبیعی بودن توزیع آنها، آزمون تحلیل واریانس مرکب داده
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انتقال( و آزمون تعقیبی بونفرونی -یادداری-اکتساب-گیری: پیش آزمون)مرحله اندازه 4 ×نما( مداخله

آزمون کرویت پیش از انجام گیری انجام گرفت. آزمون موخلی برای های اندازهبرای مقایسۀ بین مرحله

ها عمل آمد که با توجه به نتایج آن، نتیجۀ آزمون گرین هاوز گیسر در بخش یافتهتحلیل واریانس به

 (.42گزارش شد )

 

 هایافته

آمده است. عملکرد دو گروه تمرینی  2و  1های های متغیرهای اصلی پژوهش در جدولآمار توصیفی یافته

(، بنابراین <05/0Pداری دیده نشد )مستقل مقایسه شد و تفاوت معنا tآزمون با آزمون نما در پیشو مداخله

 کنندگان هر دو گروه عملکرد یکسانی داشتند. در خط مبنا شرکت

 
 گيریبينی در مرحلۀ اندازهمتغيرهای پيش. آمار توصيفی 1جدول 

 
  

گروه 

داخلهم  

 مرحلۀ 

گيریاندازه  

بينی دقيقپيش ارتفاع جهت  

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 تمرين

33/96 آزمونپیش  32/3  00/39  43/10  67/37  33/11  

00/98 اکتساب  33/2  67/60  13/17  33/60  46/17  

00/95 یادداری  07/7  33/58  51/17  00/56  78/18  

33/95 انتقال  49/5  33/57  63/17  67/55  99/18  

نمامداخله  

67/91 آزمونپیش  06/9  00/40  85/3  00/37  18/6  

33/92 اکتساب  47/8  33/39  81/6  00/36  43/8  

67/93 یادداری  49/9  67/36  16/8  67/35  02/8  

67/89 انتقال  42/12  67/36  46/8  00/34  74/11  
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 ثانيه(گيری )ميلیمتغيرهای خيرگی در مراحل اندازهآمار توصيفی . 2جدول 

 

عمل آمد که نتیجۀ آن به گروهی، تحلیل واریانس مرکب بهها و تأثیرات بینبرای بررسی اثر مداخله

 آمده است.  3تفکیک متغیرها در جدول 

( در متغیر F=10/1؛=34/0P( و اثر تعاملی )F=29/1؛=27/0Pنتایج نشان داد که اثر اصلی زمان )

داری نداشتند. ها روی این متغیر تأثیر معنابنابراین مداخلهدار نیست، بینی جهت ضربۀ پنالتی معناپیش

بینی دقیق محل ضربه )جهت+ارتفاع(، بینی ارتفاع ضربه و پیشبینی شامل پیشبرای دیگر متغیرهای پیش

((؛ و اثر تعاملی زمان و گروه تمرین F=34/8؛=002/0P( و )F=50/8؛=001/0Pترتیب )اثر اصلی زمان )به

( و F=82/12؛=001/0Pترتیب )بینی دقیق محل ضربه )بهبینی ارتفاع ضربه و پیششروی متغیر پی

(001/0P=14/11؛=Fمعنا ))داری اثر دار است، به این معنا که مداخالت موجب بهبود عملکرد شده و معنا

برای نماست. با بررسی آزمون تعقیبی بونفرونی تعاملی بیانگر تفاوت پیشرفت دو گروه تمرین و مداخله

( و تفاوت <05/0Pدار )ها معناآزمون با سایر مرحلهگروه تمرین، نشان داده شد که تفاوت بین مراحل پیش

(؛ بنابراین تغییرات حاصله در >05/0Pدار نیست )بین مراحل آزمون اکتساب، یادداری و انتقال معنا

(، مدت آخرین F=44/9؛=001/0Pیادداری و انتقال هم پایدار بوده است. برای متغیرهای مدت تثبیت )

دار گیری معنا( نیز، اثر اصلی مرحلۀ اندازهF=92/4؛=01/0Pها )( و تعداد تثبیتF=73/3؛=03/0Pتثبیت )

گروه 

 مداخله

 مرحلۀ 

گیریاندازه  

 تعداد تثبیت مدت آخرین تثبیت مدت تثبیت

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

 تمرين

 

آزمونپیش  96/448  54/87  44/440  63/107  32/5  07/1  

83/599 اکتساب  30/107  37/641  19/234  16/4  76/0  

68/588 یادداری  11/90  27/606  24/133  21/4  74/0  

00/580 انتقال  47/83  29/592  75/119  13/4  63/0  

نمامداخله  

آزمونپیش  64/424  79/163  45/433  78/197  68/5  39/1  

05/440 اکتساب  37/158  52/424  60/158  44/5  77/0  

75/435 یادداری  24/139  42/424  46/140  40/5  23/1  

69/442 انتقال  72/164  74/439  52/149  49/5  20/1  

73/279 یادداری  54/124  25/264  56/123  30/6  31/1  

08/233 انتقال  42/142  18/247  05/164  61/6  76/1  
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(، مدت آخرین F=25/6؛=009/0Pبود. اثر تعاملی گروه مداخله و زمان نیز برای متغیرهای مدت تثبیت )

دار است. با بررسی آزمون تعقیبی ( نیز معناF=19/2؛=03/0Pها )( و تعداد تثبیتF=29/4؛=02/0Pتثبیت )

دار آزمون با سایر مراحل معنابونفرونی برای گروه تمرین، نشان داده شد که تفاوت بین مراحل پیش

(05/0P>و تفاوت بین مرحله )های اکتساب، یادداری و انتقال معنا( 05/0دار نیستP< ؛ به این معنا که)

آزمون و اکتساب، در یادداری و انتقال هم پایدار بوده است. نتیجۀ تحلیل ه بین پیشوجودآمدتغییرات به

های توپ، پاها )در حین حرکت به سمت آزمون ناحیهها نیز نشان داد در پیشبانمحل خیرگی دروازه

حل تنه بیشترین میانگین فراوانی تثبیت را داشتند که تحت تأثیر تمرینات این نواحی در مرا توپ( و

انتقال( به نواحی پای تکیه، تنه و لگن تغییر یافت که چنین تغییری در گروه -گیری )اکتساببعدی اندازه

 نما مشاهده نشد.مداخله

 

 گيری(مرحلۀ اندازه ×)گروه تمرينی  4×2. آزمون تحليل واريانس مرکب 3جدول 

 منبع متغير
مجموع 

 مجذورات
df 

ميانگين 

 مجذورات
F p 2ή 

ش
پي

ی
ين

ب
 

ش
پي

ی 
ين

ب
ت

جه
479/74 اثر اصلی زمان   202/2  819/33  296/1  287/0  067/0  

تعامل گروه 

 تمرین* زمان
307/63  202/2  746/28  101/1  347/0  058/0  

ش
پي

ی 
ين

ب
اع

تف
 ار

51/1230 اثر اصلی زمان  816/1  502/677  506/8  001/0  321/0  

تعامل گروه 

 تمرین* زمان
626/1854  816/1  132/1021  820/12  001/0  416/0  

ش
پي

ی 
ين

ب
ق

قي
 د

576/1317 اثر اصلی زمان  736/1  947/758  314/8  002/0  316/0  

تعامل گروه 

 تمرین* زمان
144/1766  736/1  330/1017  144/11  001/0  382/0  

ی
رگ

خي
 

ت 
مد

ت
بي

تث
474/91539 اثر اصلی زمان   574/1  181/58166  447/9  001/0  344/0  

تعامل گروه 

زمانتمرین*   
145/60635  574/1  896/38528  258/6  009/0  258/0  

ت 
مد

ن 
ري

آخ
ت

بي
تث

868/11510 اثر اصلی زمان   910/1  217/60277  734/3  036/0  172/0  

تعامل گروه 

 تمرین* زمان
554/132313  910/1  733/69290  292/4  023/0  193/0  

اد
عد

 ت

204/7 اثر اصلی زمان  795/1  014/4  922/4  016/0  215/0  

تعامل گروه 

 تمرین* زمان
215/3  795/1  791/1  196/2  032/0  109/0  
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 گیریبحث و نتیجه

های خبره در بانو خیرگی بر عملکرد دروازه QEبر هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات مبتنی

ها دو گروه بینی پنالتی فوتبال و همچنین رفتارهای خیرگی آنها در حین این عمل بود. براساس یافتهپیش

(. تمرینات موجب 2و  1های آزمون، عملکرد مبنای مشابهی داشتند )جدولنما در پیشتمرین و مداخله

یق محل ضربۀ پنالتی شد و در کنار این بهبود تغییراتی نیز در رفتارهای بینی دقبهبود عملکرد در پیش

بینی بینی رخ داد. نتیجۀ تحلیل واریانس مرکب نشان داد که پیشها در حین پیشبانخیرگی دروازه

آزمون (، به این معنا که تغییرات از پیش3جهت ضربۀ )راست یا چپ( پنالتی، با بهبودی مواجه نشد )جدول 

های طور کلی نگاهی به میانگین نمرهدار مواجه نشدند. بهتغییر معنا آزمون اکتساب و یادداری باتا 

بینی جهت، های خبره در پیشباندهد که بیشتر دروازهنشان می 1بینی جهت ضربه در جدول پیش

ط طور متوسبه اند. آنهاآمیز عمل کردهها موفقیتبینی جهت اغلب ضربهعملکرد عالی داشته و در پیش

 27توان گفت بیش از ها میاند که با نگاهی به تعداد کوششبینی موفق داشتهدرصد پیش 90حدود 

توان جایی برای رسد نمینظر میاند. بهبینی کردهآمیزی پیشطور موفقیتکوشش را به 30کوشش از 

ای رسد. اثر سقف نقطهنظر مییین بهقابل تب 1پیشرفت بیشترِ آنها متصور بود؛ این مسئله به کمک اثر سقف

از سطح اجراست که متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر ندارد، یا شرایطی که واریانس در متغیر وابسته کم 

آید که تکلیف معموالً چنین شرایطی مواقعی پیش می (.43)گیری نیست شود و قابل تخمین و اندازهمی

بینی بین ارتفاع و پیشباالیی را کسب کنند. در متغیرهای دیگر، پیش برای اجراکنندگان آسان باشد و نمرۀ

رسد، عملکرد دو گروه متفاوت و میزان تأثیرپذیری از تمرینات نظر میدقیق محل ضربه که دشوارتر به

های خبره بانبینی جهت برای دروازهتوان گفت که تکلیف حاضر از نظر پیشرسد مینظر میآشکار بود. به

شده، در سطح مهارت همسان با یف راحتی بوده است. بازیکنان زنندۀ ضربۀ پنالتی در ویدئوهای تهیهتکل

شناختی مهمی که در حین تهیۀ ویدئوها مدنظر بود، شاید ها خبره قرار داشتند و مالحظۀ روشباندروازه

 باشد. آزمون یکی یا چند مورد از موارد ذکرشدهدلیل موفقیت باالی این گروه در پیش

بینی و همچنین تغییر موجب بهبود عملکرد پیش QEداری تمرینات طور معنادر سایر متغیرها به

و  QEبر ای است که تأثیر تمرینات مبتنیها شد. اگرچه این نخستین مطالعهبانرفتارهای خیرگی دروازه

بینی از طریق تمرینات پیشبان بررسی کرده است، برای بهبود بینی دروازهرفتارهای خیرگی را در پیش

                                                           
1.  Ceiling Effect  
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های حاضر از هایی صورت گرفته است و یافته( تالش30،44و ویدئویی و بینایی ) (28ادراکی میدانی )

کنند که خیلی دشوار است که بدون تأکید می 1های علوم اعصاب شناختینتایج آنها حمایت کرد. پژوهش

ند توجه و خیرگی دربرگیرندۀ سازوکارهای عصبی انتقال توجه، نقطۀ خیرگی را منتقل کرد و هر دو فرای

تواند با توجه همزمان به آن همراه باشد و این در یکسانی هستند، یعنی خیره شدن به یک ناحیه می

ها در این پژوهش نشان  AOI(. تحلیل 45گیری درست، مفید باشد )گردآوری اطالعات الزم برای تصمیم

تر افزایش یافت. ها به سمت نواحی کلیدیمیانگین فراوانی تثبیتبینی، داد با بهبود موفقیت در پیش

ها پای تکیه بیشترین فراوانی تثبیت خیرگی را به خود جلب کرده بود که این صورتی که پس از مداخلهبه

(. در 6،22،23،26آمیز بود )بینی موفقیتترین منبع اطالعات برای پیشهای قبلی غنیامر در پژوهش

(. 22،23های قبلی تأیید شده است )های دارای این سطح از تبحر نیز این مسئله در پژوهشباندروازه

رسد دقت به زاویۀ کلی بدن نسبت به توپ و خط عمود که از نکات نظر میناحیۀ بعدی، لگن بود که به

(. 47،48) شود(، این مهم با خیره شدن به لگن و تنه میسر می46هاست )بینی ارتفاع ضربهمهم در پیش

های ورزشی دیگر را هایی بود که مهارتدر پژوهش حاضر مشابه پژوهش QEبر اثربخشی تمرینات مبتنی

های فارو ها مشابه با یافتهبینی جهت داده(. همچنین، در پیش21،23،32،39،40،49بررسی کرده بودند )

ریناتی که در مطالعات مختلف اعمال طور کلی با توجه با تفاوت ماهیت تم(. به44( بود )2002و ابرنتی )

توان ها می(. از جملۀ این تفاوت21های مختلف کار سختی باشد )رسد مقایسۀ مداخلهنظر میشده است، به

های پژوهش مورد استفاده ها، فرایند تمرینات و حتی طرحبه ساختار تمرینات، بازخوردها، دستورالعمل

ساعتی بین  48های صورت فاصلهریزی تمرینات بهتار برنامه(. در پژوهش حاضر، ساخ50اشاره کرد )

رسد مداخالت به بهبود عملکرد منجر شد. نکتۀ دیگر این بود که تغییرات نظر میجلسات بود که به

بینی و تغییر در وجودآمده در آزمون انتقال تحت فشار نیز حفظ شد، یعنی بهبود عملکرد در پیشبه

های خبره بود، از استحکام بانبینی دروازهزیربنای پیشرفت در عملکرد پیشهای خیرگی که استراتژی

شده احتماالً از آنچه در محیط (. اگرچه شدت اضطراب اعمال39الزم در مقابل اضطراب برخوردار بود )

(. گروه تمرین که آموزش دیده 51شود کمتر بوده و تبعات افت عملکرد نیز بیشتر است )رقابت تجربه می

بینی های مشخصی را در حین پیشودند تا به کمک استراتژی خاصی کنترل رفتارهای خیرگی و تثبیتب

نما عملکرد برتری ضربۀ پنالتی داشته باشند، مطابق انتظار در شرایط فشار نیز گروه تمرین از گروه مداخله

                                                           
1. Cognitive Neuroscience  



      47    ی خبرههاباندروازهوتبال در بينی ضربۀ پنالتی فيشپی خيرگی و رفتارهاير تمرينات چشم ساکن بر تأث

 

( 52( در کنترل توجهی )2009نما در مطالعۀ ویلسون و همکاران )داشتند. نقص مشابهی در گروه مداخله

(. 52،53( مطرح شده بود )2007( آیزنک و همکاران )ACTبینی نظریۀ کنترل توجهیِ )در زمینۀ پیش

ها را جلب کند و بانتواند توجه بینایی دروازهوجود منبع توجه زیاد در بدن بازیکن زنندۀ ضربه، که می

(، گروه 30شده شود )های مشخص AOIی موجب جلوگیری از دقت در تثبیت هدفمند خیرگی آنها رو

دهندۀ اثربخشی نشان QEهای گروه تمرین در پژوهش حاضر با این نقص مواجه نشدند. تحلیل داده

آمده دسترا تجربه کرده بودند، قادر به حفظ دقت به QEهایی که تمرین که خبرهتمرینات است، همچنان

های خیرگی و عملکرد (. آنچه در تحلیل یافته32در آزمون یادداری، تحت شرایط فشار بودند )

ویژه آخرین تثبیت ها و بهبین اجرا و تثبیت 1کنندگان شایان مالحظه بود، اثر تعامل جفت شدنشرکت

بندی اجراکننده در مقابل آثار منفی اضطراب عایق QE(، با تمرینات 49گیری بود )قپیش از تصمیم

های تمرینی که تجربه کرده بودند، پایبند به دستورالعمل QEکه گروه تمرین . درحالی(54 ،55)شود می

آنها و کنترل توجه بینایی در فشار شرایط آزمون، افت آشکاری در  QEبودند و از این طریق، حفظ مدت 

گروه  QEگروه کنترل در آزمون انتقال تحت فشار دیده شد. بررسی اندازۀ اثرها نشان داد که افت در 

توان گفت این نوع مداخالت، طور کلی میشده در گروه تمرین بود. بهکنترل بیشتر از اندازۀ افت مشاهده

هاست. حتی با وجود بانتر از آن بهبود رفتارهای خیرگی دروازهبینی و مهمروش مناسبی برای بهبود پیش

ت به آنها کمک کرد؛ بنابراین، این کننده در پژوهش حاضر، این تمرینابان شرکتتجربۀ زیاد دروازه

عنوان یک مکمل تمرینی در کنار تمرینات جسمانی و مهارتی اثربخش باشد. با توجه تواند بهتمرینات می

های آینده انجام پژوهشی یافته به شرایط واقعی، در پژوهشبه شرایط و محدودیت پژوهش حاضر در تعمیم 

ها به میدان واقعی، بانی را در نظر بگیرد، در تعمیم یافتهعی دروازهگیری در شرایط واقنوعی اندازهکه به

 تواند قاطعیت بیشتری داشته باشد.می
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Abstract 
Successful anticipation is a key factor for success in saving soccer penalty 
kick for goalkeepers and introducing optimal interventions to enhance this 
ability can be useful for improving the level of performance. The aim of the 
present study was to examine the effect of quiet eye training on anticipation 
of penalty kick by expert goalkeepers and their gaze behaviors during this 
anticipation. Participants were 20 expert goalkeepers working in Tehran pro 
league matches who were randomly assigned to training and placebo groups 
and passed tests and training interventions. Gaze data were registered using 
Pupil eye tracker and penalty kick anticipation was recorded using temporal 
occlusion paradigm. 30 videos of real penalty kicks by expert soccer players 
were recorded and ball-foot contact moments were occluded so that 
goalkeepers could anticipate the direction of ball kicking in those videos. 
Results of 2*4 mixed ANOVA showed that despite of homogeneity of training 
and placebo groups in pretest (P>0.05), training group had advantage in other 
phases and this advantage was maintained under pressure (P<0.05). The 
training enhanced successful anticipation and changed gaze behaviors 
proportional to successful anticipation and these changes were sustained 
during 72 hours of retention and transfer test under pressure. Training 
interventions based on quiet eye can be used as a training package along with 
physical training and skills of soccer goalkeepers and therefore help them to 
improve perceptual capabilities and to optimally use visual signs.  
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