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Effect of time occlusion on spatial prediction of opening and 

closing motor skills in basketball 
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 چکیده
 ازنفری 12بسکتبال بود. یک نمونه در های باز و بسته بینی فضایی مهارتهدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیش      

صحنه منتخب از  22سال از دانشجویان غیربسکتیالیست انتخاب شد.  24±1/2نفری با دامنه سنی  12دانشجویان بسکتبالیست تیم دانشگاه تهران و یک نمونه 

خواسته شد ها آزمودنیدر آنها ایجاد شد. سپس از مختلف های زمانی های حرکتی باز و بسته در بسکتبال را انتخاب نموده و انسداد زمانی مناسب در دورهمهارت

سطح مکرر در  گیرییره و تحلیل واریانس با اندازهتحلیل واریانس چندمتغنتایج حاصل از آزمون انجام دهند. هنگام مشاهدۀ تصاویر بینی فضایی، را که پیش

دو گروه اثر گذار است و در اکثر هر های باز و بسته بسکتبال، در بینی فضایی مهارتکه انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیش نشان داد 52/5معناداری 

 تری داشتند.یی دقیقبینی فضاموارد افراد بسکتبالیست نسبت به افراد غیربسکتبالیست پیش

 

 بینی فضایی، مهارت باز و بسته، بسکتبالانسداد زمانی، پیش واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
باشد)جانسون، اولین گام در یادگیری، ادراک و کسب اطلاعات می

اجرای ای بین ادراک و کند که رابطه(. شواهد آزمایشی بیان می2552

(. منبع اولیه ادراک و کسب اطلاعات 2552 اعمال وجود دارد)کسیل،

که هنگامی (.2512جلیلوند، )باشدیادگیرندگان بینا، چشمان آنها می

کند، زاویه شی نسبت به چشم در طول یک شی در محیط حرکت می

شود که  این جریان این زمان تغییر کرده و جریان بینایی  ایجاد می

قسام زیادی از اطلاعات مربوط به حرکت مجری، از جمله بینایی ا

اطلاعات مربوط به تعادل و پایداری، سرعت حرکت در محیط، جهت 

حرکت نسبت به اشیایی که در محیط قرار دارد، حرکت اشیا در محیط 

نسبت به مجری، و زمان پیش از برخورد مجری با یک شی هستند، را 

(. درواقع برای اینکه 2554ت, دهد)اشمیدر اختیار فرد قرار می

گیری در مورد عملکرد مناسب در یک ای قادر به تصمیماجراکننده

اش به صورت فعال به موقعیت محیطی شود لازم است تا سیستم بینایی

. جستجوی بینایی (1332مگیل, )جستجوی اطلاعات محیطی بپردازد

اسب های محیطی منمعطوف کردن توجه بینایی برای تعیین نشانه

ها به است و افراد برای آماده سازی و اجرای بسیاری از مهارت

های مرتبط را از محیط انتخاب پردازند تا نشانهجستجوی بینایی می

. جستجوی محیط از طریق بینایی به فرد کمک (1331مگیل, )کنند

گیری در این موارد را کسب کند کند تا اطلاعات لازم برای تصمیممی

را باید انجام دهد، چگونه باید این اعمال را اجرا کند و که چه اعمالی 

(. برای تعیین آن دسته از 2551چه زمانی باید آنها را آغاز کند)چان، 

های اجرای مهارت استفاده راهبردهای جستجوی بینایی که در موقعیت

شود سه بخش آزمایشی استفاده شده است. دو روش مستلزم شبیه می

قعیت اجرای مهارت است و روش سوم کنترل سازی ویدئویی از مو

کند. روش شبیه ایجاد می حرکات چشم فرد هنگام اجرای مهارت را

های متداول و معروف برای بررسی سازی ویدئویی یکی از روش

های اجرای مهارت واقعی را بر جستجوی بینایی است محققان موقعیت

یه سازی موقعیت روی نوار ویدئو ضبط و پس از آن از ویدئو برای شب

کنند. شرکت کننده در شرایط آزمون)یک فیلم یا واقعی استفاده می

خواهند که اعمال کند سپس از او مییک سری اسلاید( را مشاهده می

 ن موقعیت است.آ خاصی را طوری انجام دهد که گویی واقعاً در

دانشمندان در روش شبیه سازی ویدئویی دو شیوه مختلف را به کار 
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ها یکی از دو ویژگی فرآیند جستجوی بینایی ند، هریک از شیوهبرمی

کنند. یک روش، مقدار زمانی را که فرد صرف انتخاب را، مشخص می

روش دیگر  و سنجدمیرا کند اطلاعات مورد نیاز برای پاسخ دهی می

های اجرای مشاهده شده برای ایجاد کند که از کدام ویژگیمشخص می

پردازد روش شود. روشی که به مسئله زمان میپاسخ صحیح استفاده 

انسداد زمانی است. فیلم یا ویدئو در مراحل زمانی مختلف طی عمل 

گردد. محققان متوقف شده، و مشاهده کننده ملزم به ایجاد پاسخ می

برای تعیین اینکه فرد از چه اطلاعاتی برای ایجاد پاسخ لازم استفاده 

هایی برند. در این روش بخشکار می کند روش انسداد رخداد را بهمی

پوشانند تا مطمئن شوند که فرد قادر از هر تصویر، فیلم یا ویدئو را می

. (1331)مگیل,  های خاص انتخاب شده از عمل نیستبه دیدن بخش

بینی فرد، در طول نقاط انسدادی، مدرکی بهبود معنادار در دقت پیش

که در طول انسداد دیده هایی صحنهدال بر استخراج اطلاعات از 

شناسی شناختی، برای (. دانشمندان روان2552 باشد)فارو،میاند، شده

که  ،های مغزی مشخصمطالعه جستجوی بینایی، بیمارانی با آسیب

مورد آزمایش قرار  را اختلالات عملکردی در جستجو بینایی دارند، 

را به فرد   دهند. دانشمندان تکالیف متنوع با دشواری کم تا زیادمی

. کنندارائه داده و اشتباهات و اختلالات موجود در نتیجه را بررسی می

نواحی  اختلالات عملکردی در جستجو بینایی مشاهده شددر نتیجه اگر 

عملکردی مغز که با کارکرد جستجوی بینایی مرتبط هستند، مشخص 

های علاوه بر آن در تحقیقات الکتروفیزیولوژیکی، از روش .شوندمی

 شود)مولر،الکترومیوگرافی برای بررسی جستجوی بینایی استفاده می

2552.) 

بینی باشد. پیشهای حرکتی میبینی مهارتموضوع دیگر، پیش 

فرآیندی است که طی آن فرد مجری نوع یا زمان وقوع یک محرک را 

بینی به دو زند. پیشآن محرک حدس میدر محیط قبل از وقوع 

بینی اینکه در محیط چه اتفاقی گیرد: اول، پیشصورت انجام می

گویند. اما حدس زدن درباره بینی فضایی میافتد که به آن پیشمی

اینکه یک محرک در چه زمانی رخ خواهد داد  نشانگر نوع دوم 

(. 2554شمیت, گویند)ابینی زمانی میبینی است که به آن پیشپیش

مانند برگرداندن یک سرویس تنیس یا  ،های بازداری ورزشیدر مهارت

بان فوتبال، هر لحظه محاسبه شده و گرفتن توپ پنالتی توسط دروازه

بینی درونی وسیله پیشورزشکاران ماهر به طور مؤثری زمان بندی را به

اصل از وسیله اطلاعات کینماتیک حکنند. این عامل بهخود تنظیم می

 (. 2515شود)دیویدمن و همکاران، حرکات بازیکن مقابل فراهم می

ها از روش انسداد زمانی استفاده شده بینی مهارتبرای سنجش پیش

است که اطلاعات بینایی در دسترس قبل از نقاط خاصی از توالی یک 

د نگیروسیله انسداد آن اطلاعات بینایی، مورد بررسی قرار میرویداد به

متداول ترین زمان برای انسداد در نقطه پایانی حرکت که 

وسیله روش انسداد به (. مطالعات صورت گرفته 2515 است)دیویدمن،

های رونده به طور جدی اثبات کرده است که در طی ورزشزمانی پیش

های مختلف انسدادی، نه تنها افراد ماهر نسبت به مختلف و تنوع زمان

افراد ماهر قادر  بلکهدهند، ثرتری انجام میبینی مؤافراد مبتدی پیش

حتی در مراحل اولیه الگوی  ،بینیبه کسب اطلاعات مفید برای پیش

باشند که افراد مبتدی قادر به این کار نیستند)فارو، حرکتی حریف می

2552.) 

های کنترل کننده های حرکتی و سیستممسئله دیگر نوع مهارت

ها به دو دسته ندی، مهارتباشد. در یک تقسیم بحرکات می

های باز، به مهارتی گفته شوند. مهارتهای باز و بسته تقسیم میمهارت

بینی است، ولی در مهارت شود که محیط اجرای تکلیف قابل پیشمی

بینی است. اغلب چنین تصور بسته، محیط اجرای تکلیف غیرقابل پیش

در محیط قابل  شود که در بسیاری از اعمال به ویژه آنهایی کهمی

شوند، اجراکننده به طور سریع انجام می ،بینی و نسبتاً ثابتپیش

کند و ریزی کرده، سپس آن را راه اندازی میحرکت را از پیش برنامه

دهد تا حرکت بدون تغییر یا آگاهی از مراحل مختلف آن اجازه می

ت. ی کنترلی به نام کنترل حلقه باز معروف اسانجام شود. این شیوه

کند و نسبت به اینکه آیا سیستم حلقه باز از بازخورد استفاده نمی

اند یا حرکات های محیطی خود رسیدهعملکردهای تولید شده به هدف

تواند حرکتی را که اند، حساس نیست و نمیدر حین اجرا تغییر کرده

در حال اجرا است تغییر دهد. در واقع کنترل حلقه باز شامل نوعی از 

است که بر اساس ارسال دستورات مرکزی تعیین شده و کنترل 

و بدون دریافت بازخورد فعالیت  است سازمان یافته به سیستم مجری

گیرد. در این نموده و در حرکات مجرد و سرعتی مورد استفاده قرار می

سیستم بدون حصول اطمینان از اینکه آیا اعمال قبلی به درستی انجام 

اند یا نه، توالی ثابتی از اعمال انجام اند و به اهداف مورد نظر رسیدهشده

های حلقه بسته یا مقابل مهارت (. در طرف2553اشمیت، )شودمی

بازخوردی قرار دارند. حلقه بسته شامل حرکات آهسته و بازخوردی 

است. در این سیستم اطلاعات بازخوردی در حین عمل برای ادامه عمل 

شوند. در نهایت این دو اندازی عمل بعدی استفاده میو همچنین راه

ا هم و حساسیت به سیستم در زمینه استفاده از اطلاعات بازخوردی ب

 (.2554تغییرات ایجاد شده در حین عمل با هم تفاوت دارند)اشمیت, 

های حرکتی مختلف و در زمینه جستجوی بینایی و تأثیر انسداد مهارت

هایی صورت گرفته است. مثلاً در در افراد ماهر و مبتدی پژوهش

( عنوان شد، انسداد و حذف 2552پژوهش شیم و همکاران)

از بدن اجرا کننده که برای ادراک حرکت مهم هستند،  هاییقسمت

بینی افراد مشاهده شده ایجاد کاهش معناداری را در دقت پیش

(. از طرفی دیویدمن و همکارانش عنوان کردند که 2552کند)شیم، می

بینی در روش انسداد بینایی رخدادی، که  برای سنجش مهارت پیش

های ا وجود دارد، به رشد پاسختکالیف بازداری طبیعی با سرعت بال

های طولانی با تمرین حرکتی ظریف وابسته است و طی سال -ادراکی 

( عنوان نمودند، در 2552شود. فارو و همکارانش)گسترده حاصل می

های مختلف انسدادی، نه تنها افراد های مختلف و تنوع زمانطی ورزش

دهند، بلکه ام میبینی مؤثرتری انجماهر نسبت به افراد مبتدی پیش

افراد ماهر حتی در مراحل اولیه حرکت نیز، قادر به کسب اطلاعات 

Archive of SID

www.SID.ir



 

باشند که افراد مبتدی بینی الگوی حرکتی حریف میمفید برای پیش

وسیله های راکتی، بهقادر به این کار نیستند. به عنوان مثال در ورزش

راد ماهر کند افروش انسداد زمانی، مدارکی وجود دارد که اثبات می

نسبت به افراد غیرماهر)با مهارت کمتر( قادرند که اطلاعات مورد نیاز 

بینی را، از رویدادهای کینماتیکی که حتی در مراحل اولیه برای پیش

ضربه زدن حریف وجود دارند به دست بیاورند، مثلاً از اطلاعات بینایی 

حریف بینی حرکت حاصل از حرکت بازوی نگهدارنده راکت، برای پیش

(. شیم و همکاران نیز گفتند که در 2552 کنند)فارو،استفاده می

ورزشکاران خیلی ماهر، این توانایی وجود دارد که اطلاعات بینایی 

حاصل از الگوی حرکتی حریف را درک کرده و از آن اطلاعات برای 

بینی حرکت استفاده کنند. نتایج چند تحقیق انسداد زمانی نیز پیش

بازیکنان و مربیان ماهر در استفاده از اطلاعات و علایم نشان داد که 

 (. 2552بینایی نسبت به افراد مبتدی بهتر هستند)شیم، 

های مهم و قابل ذکر بینایی در نهایت باید گفت که یکی از ویژگی

انسان توانایی آن برای جبران اطلاعات بینایی از دست رفته طی 

اگرچه بعضی از اطلاعات  باشد.انسدادهای طبیعی و مصنوعی  می

رود، مقدار درباره محیط اطراف، در طی مسیر دستگاه حسی از بین می

وسیله انسداد اشیا بیرونی که در مسیر بینایی بیشتری از اطلاعات نیز به

روند و در واقع بعضی از انسدادها در دنیای واقعی قرار دارند از بین می

بازی، حضور بازیکنان حریف و اجتناب ناپذیر هستند. مثلاً در زمین 

خودی در بعضی مواقع موجب انسداد بینایی فرد شده و در نتیجه فرد 

بینی نماید. باید با اطلاعات بینایی در دسترس حرکت اجرا شده را پیش

های حرکتی حلقه باز و حلقه بسته در استفاده از از طرفی مهارت

های شده است مهارت طور که عنوانبازخورد با هم تفاوت دارند. همان

حرکتی حلقه باز بدون توجه به بازخورد و قبل از اجرای عمل توسط 

شوند، در صورتی که در برنامه حرکتی راه اندازی و کنترل می

های حرکتی حلقه بسته بازخوردی، اطلاعات بازخوردی حین مهارت

اندازی عمل بعدی ضروری  عمل برای ادامه یافتن حرکت فعلی و راه

رسد این دو سیستم در استفاده از اشند. از این رو به نظر میبمی

اطلاعات تفاوت دارند. پژوهش حاضر جهت بررسی این موضوع، 

های قبل، حین و بعد از عمل، به بررسی وسیله انسداد زمانی در زمانبه

تفاوت این دو سیستم خواهد پرداخت. پژوهش حاضر به دنبال حل این 

تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر  مسئله است که آیا بین

های بینی فضایی حرکات در مهارتقابلیت جستجوی بینایی و پیش

حرکتی حلقه باز و بسته در افراد بسکتبالیست و غیربسکتبالیست 

 تفاوت وجود دارد یا خیر؟

 روش تحقیق  -2
تجربی با دو گروه افراد بسکتبالیست و روش پژوهش حاضر از نوع نیمه

ها را افراد غیربسکتبالیست بود. جامعه آماری غیربسکتبالیست

تشکیل  1333دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 

اعضای تیم بسکتبال دانشگاه ها را و جامعه آماری بسکتبالیستداده 

 24±1/2با دامنه سنی نفری  12یک نمونه ادند. دتشکیل می تهران

 با دامنه سنینفره  12از افراد غیربسکتبالیست و یک نمونه سال 

هم از افراد بسکتبالیست تیم دانشگاه تهران به طور  سال، 3/1±23

توان به سلامت های دو نمونه مید. از ویژگیدنتصادفی انتخاب ش

کامل جهت شرکت در پژوهش بینایی و جسمانی کامل و دارای رضایت 

آزمون با دو گروه مستقل و اشاره کرد. روش تحقیق شامل پس

گیری مکرر طی انسدادهای زمانی مختلف قبل، حین و بعد از اندازه

 عمل بود.

 ابزار گردآوری اطلاعات -3
نرم  -2رایانه قابل حمل  -1ابزار گرداوری اطلاعات شامل موارد زیر بود:

های منتخب ویدئویی که برای جدا کردن صحنه هایافزار ویرایش فایل

نرم افزار  -3جهت ایجاد انسداد زمانی مورد نظر استفاده شد. 

 دهنده فیلم انسداد به افراد.نمایش

 روش اجرای پژوهش -4
صحنه منتخب از مهارت حرکتی باز و بسته مورد استفاده در  22ابتدا 

های یرایش فایلافزار ووسیله نرمبسکتبال را انتخاب نموده و به

های قبل، حین و بعد از ویدئویی، در آنها انسداد زمانی مناسب در زمان

های تهیه شده به افراد نمایش داده شده عمل ایجاد شد. سپس صحنه

بینی کنند و نتیجه و از آنها خواسته شد که حرکت مورد نظر را پیش

های نیبیشان ثبت شد. در نهایت امتیاز فرد تعداد پیشبینیپیش

فضایی صحیح بود. لازم به ذکر است که برای مهارت بسته شوت آزاد 

بسکتبال را در نظر گرفته و برای مهارت باز هم شوت سه گام در حین 

 بازی در نظر گرفته شد.

 های آماریروش -5
با دو گروه بود. برای  آزمونروش تحقیق از نوع نیمه تجربی، پس

ی قبل، حین و بعد از عمل بر بررسی تأثیر جداگانه انسداد زمان

بینی فضایی دو نوع مهارت باز و بسته بسکتبال، از آزمون تحلیل پیش

واریانس چند متغیره استفاده شد. در این حالت از آزمون باکس برای 

های مشاهده شده، و از آماره لوین بررسی برابری ماتریس کواریانس

ها و از آزمون گروهبرای بررسی برابری خطای واریانس متغیر مستقل 

تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. برای بررسی تأثیر انسداد 

زمانی قبل، حین و بعد از عمل در دو نوع مهارت باز و بسته بسکتبال از 

اسمیرنوف)جهت بررسی طبیعی بودن  - آزمون آماری کلموگروف

تحلیل  ها( و آزمونو آماره لوین)جهت بررسی تجانس واریانس ها(داده

کلیه عملیات آماری  همچنینگیری مکرر استفاده شد. اندازه واریانس با

 صورت گرفت. 13spssر توسط نرم افزا

 هایافته -6
های باز بینی فضایی مهارتابتدا تأثیر انسداد زمانی قبل از عمل بر پیش

های کواریانس متغیرهای و بسته بسکتبال بررسی شد. برابری ماتریس

 (. سپس sig=334/5آزمون باکس مورد تایید قرار گرفت)وابسته با 
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 جدول اثرات بین گروهی نتایج زیر را به دنبال داشت:ها با استفاده از آماره لوین تایید شد. در ادامه طبیعی بودن توزیع داده

 لیست(: اثرات بین آزمودنی)بین دو گروه بسکتبالیست و غیربسکتبا1جدول

آزمودنیاثرات بین   F 2 درجه آزادیη  𝒑 سطح معناداری*(p) 

مهارت بسته-انسداد قبل از عمل  099/0  1 019/9  990/9  

مهارت باز-انسداد قبل از عمل  121/09  1 061/9  991/9  

معنادار بین گروه بسکتبالیست و غیربسکتبالیست، طی انسداد زمانی قبل نتایج حاصل از جدول فوق تفاوت  52/5با در نظر گفتن سطح معناداری 

 آورده شده است. دهد. در ادامه نمودار مربوط به آناز عمل، در دو مهارت باز و بسته را نشان می

عمل در مهارت باز و بسته بسکتبالبینی فضایی دو گروه بسکتبالیست طی انسداد زمانی قبل از : امتیاز پیش1نمودار  

 
:ال داشتهای باز و بسته بسکتبال بررسی شد که نتایج زیر را به دنببینی فضایی مهارتدر ادامه تأثیر انسداد زمانی حین عمل بر پیش  

: اثرات بین آزمودنی)بین آزمودنیهای بسکتبالیست و غیربسکتبالیست(2جدول  

2η درجه آزادی F اثرات بین آزمودنی  𝒑 (سطح معناداری*p) 

مهارت باز -انسداد حین عمل  010/20  1 000/9  991/9  

نتایج حاصل از جدول، بین گروه بسکتبالیست و غیربسکتبالیست در انسداد زمانی حین عمل، در مهارت  52/5با در نظر گرفتن سطح معناداری 

نداد، ولی تفاوت مشاهده شده برای مهارت باز، بین گروه بسکتبالیست و غیربسکتبالیست، طی انسداد زمانی قبل از بسته تفاوت معناداری را نشان 

از عمل در دو مهارت باز  حیننمودار زیر امتیازات کسب شده توسط دو گروه بسکتبالیست و غیر بسکتبالیست طی انسداد زمانی  عمل، معنادار بود.

 دهد:و بسته را نشان می

بینی فضایی دو گروه بسکتبالیست طی انسداد زمانی حین عمل در مهارت باز و بسته بسکتبال: امتیاز پیش2نمودار  

 
 ت:های باز و بسته بسکتبال بررسی شد که نتایج زیر را به دنبال داشبینی فضایی مهارتدر ادامه تأثیر انسداد زمانی بعد از عمل بر پیش

:اثرات بین گروهی)بین افراد بسکتبالیست و غیربسکتبالیست(3جدول  

 

 

 
گرفتن سطح  با در نظر 

0

5

10

15

20

مهارت بسته مهارت باز

یاز
مت

ا

نوع مهارت

غیربسکتبالیست بسکتبالیست

0

5

10

15

20

25

مهارت بسته مهارت باز

ز
یا
مت

ا

نوع مهارت

انسداد زمانی حین عمل

غیربسکتبالیست بسکتبالیست

2η درجه آزادی F اثرات بین آزمودنی  𝒑 سطح معناداری*(p) 

مهارت بسته-انسداد قبل از عمل  602/2  1 190/9  110/9  

مهارت باز-انسداد قبل از عمل  616/00  1 691/9  991/9  
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از عمل در مهارت  بعدنتایج حاصل از جدول فوق، تفاوت معناداری را بین گروه بسکتبالیست و غیربسکتبالیست، طی انسداد زمانی  52/5معناداری 

 باز را نشان داد ولی این تفاوت برای مهارت بسته معنادار نبود.

عمل در مهارت باز و بسته بسکتبال بعدست طی انسداد زمانی بینی فضایی دو گروه بسکتبالی: امتیاز پیش3نمودار  

 
بینی انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیش بررسی تفاوت برای

 -ف های بسته بسکتبال نتایج آزمون کلموگروفضایی مهارت

(، p>55/5)ها از توضیح نرمال برخوردارنداسمیرنوف، نشان داد داده

ها مورد تایید قرار سپس با استفاده از آماره لوین، تجانس واریانس

های حاصل از سه نوع انسداد موضوع، داده این برای بررسی گرفت.

زمانی قبل، حین و بعد از عمل برای مهارت بسته مورد بررسی قرار 

 ،ها، از آزمون موکلی استفاده شدگرفت. ابتدا برای بررسی کرویت داده

 ( فرض کرویت برقرار بود و درp>55/5)که با توجه به آزمون موکلی

انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر نتیجه برای بررسی تأثیر 

های سطر اول جدول اثرات درون گروهی از داده بینی فضایی افرادپیش

 های زیر حاصل شد:استفاده شد که داده

: جدول اثرات درون آزمودنی4جدول

2η درجه آزادی F آزمون  𝐩 *سطح معناداری(p) 

001/60 برقراری فرض کرویت  0 699/9  991/9  

درنظر گرفته شد. 52/5*سطح معناداری آزمون برابر   

نتایج حاصل از جدول فوق  52/5با در نظر گرفتن سطح معناداری 

بینی انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیشتأثیر معنادار 

با در نظر دهد. از طرفی نشان میفضایی مهارت بسته بسکتبال را 

نتایج حاصل از مقایسه بین گروه  52/5گرفتن سطح معناداری 

بسکتبالیست و غیربسکتبالیست، تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان 

انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر برای بررسی اینکه تأثیر  نداد.

از در کدام مرحله معنادار بوده بینی فضایی مهارت بسته بسکتبال، پیش

های جدول آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج زیر داده

 حاصل شد:

: نتایج حاصل از مقایسه جفتی مراحل مختلف2جدول

 حد بالا حد پایین خطای استاندارد اختلاف میانگین (p*سطح معناداری) مقایسه جفتی انسداد

حین عمل –قبل از عمل   551/5  423/3-  434/5  933/4-  193/2-  

بعد از عمل –قبل از عمل  551/5  122/3-  222/5  314/3-  432/2-  

بعد از عمل –حین عمل   551/5  229/4-  234/5  445/2-  334/2-  

درنظر گرفته شد. 52/5*سطح معناداری آزمون برابر   

بینی فضایی نتایج حاصل از جدول فوق تأثیر معنادار انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل را بر پیش 52/5با در نظر گرفتن سطح معناداری 

 نشان داد.را مهارت بسته بسکتبال 

غیربسکتبالیست : نمودار انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل در مهارت بسته بسکتبال برای دوگروه بسکتبالیست و4نمودار  
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تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و بعد از تفاوت بررسی برای در نهایت 

نتایج آزمون  های باز بسکتبالبینی فضایی مهارتعمل بر پیش

ها از توضیح نرمال اسمیرنوف، نشان داد داده -ف کلموگرو

آماره لوین، تجانس (، سپس با استفاده از p>55/5)برخوردارند

های فرضیه داده این برای بررسی ها مورد تایید قرار گرفت.واریانس

حاصل از سه نوع انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل برای مهارت 

ها، از باز مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برای بررسی کرویت داده

( p>55/5)آزمون موکلی استفاده شد که با توجه به آزمون موکلی

انسداد زمانی نتیجه برای بررسی تأثیر  فرض کرویت برقرار بود و در

های سطر از داده بینی فضایی افرادقبل، حین و بعد از عمل بر پیش

های زیر حاصل اول جدول اثرات درون گروهی استفاده شد که داده

 شد:

: جدول اثرات درون آزمودنی1جدول  

2η درجه آزادی F آزمون  𝐩 (سطح معناداری*p) 

243/23 برقراری فرض کرویت  2 953/5  551/5  

درنظر گرفته شد. 52/5*سطح معناداری آزمون برابر   

بینی فضایی مهارت انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیشنتایج حاصل از جدول فوق تأثیر معنادار  52/5با در نظر گرفتن سطح معناداری 

 دهد:جدول زیر اثرات بین گروهی را نشان می نشان داد. باز بسکتبال را 
 جدول: اثرات بین گروهی برای دو گروه بسکتبالیست و غیربسکتبالیست

ناختلاف میانگی (p*سطح معناداری) گروهها بالاحد  حد پایین خطای استاندارد   

بالیستبسکت - غیربسکتبالیست  551/5  255/2-  243/5  223/2-  394/4-  

بالیستعیربسکت - بسکتبالیست  551/5  255/2  243/5  394/4  222/2  

نتایج جدول فوق تفاوت  52/5با در نظر گرفتن سطح معناداری 

غیربسکتبالیست نشان معناداری را بین دو گروه بسکتبالیست و 

انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل برای بررسی اینکه تأثیر  دهد.می

در کدام مرحله معنادار بینی فضایی مهارت بسته بسکتبال، بر پیش

های جدول آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج بوده از داده

 زیر حاصل شد:

 : نتایج حاصل از مقایسه جفتی مراحل مختلف2جدول

 حد بالا حد پایین خطای استاندارد اختلاف میانگین (p*سطح معناداری) مقایسه جفتی انسداد

حین عمل  –قبل از عمل   552/5  242/2-  912/5  333/4-  232/5-  

بعد از عمل  –قبل از عمل  551/5  129/2-  242/5  293/9-  922/4-  

بعد از عمل  –حین عمل   551/5  222/3-  214/5  329/4-  233/2-  

درنظر گرفته شد. 52/5*سطح معناداری آزمون برابر   

بینی فضایی نتایج حاصل از جدول فوق تأثیر معنادار انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل را بر پیش 52/5با در نظر گرفتن سطح معناداری 

 .مهارت باز بسکتبال نشان داد

بسکتبال برای دوگروه بسکتبالیست و غیربسکتبالیست باز: نمودار انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل در مهارت 5نمودار  
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 بحث و نتیجه گیری -7
به دنبال بررسی تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و بعد از  حاضر پژوهش

 اینهای باز و بسته بسکتبال بود. بینی فضایی مهارتعمل بر پیش

ین با این هدف کلی به بررسی این مسئله پرداخت که آیا ب پژوهش

های حرکتی بینی فضایی مهارتتأثیر انسداد زمانی قبل از عمل بر پیش

وت وجود دارد یا خیر؟ همچنین وجود این باز و بسته بسکتبال تفا

تفاوت برای انسداد زمانی حین و بعد از عمل نیز مورد بررسی قرار 

گرفت. از طرفی بررسی شد که آیا بین تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و 

بینی فضایی مهارت بسته بسکتبال تفاوت وجود بعد از عمل بر پیش

از بسکتبال نیز مورد بررسی قرار دارد یا خیر. این موضوع برای مهارت ب

گرفت. بررسی نتایج حاصل نشان داد که با در نظر گرفتن سطح 

بینی ، اولاً بین تأثیر انسداد زمانی قبل از عمل بر پیش52/5معناداری 

فضایی مهارت باز و بسته بسکتبال در دو گروه افراد بسکتبالیست و 

طی این نوع انسداد  غیربسکتبالیست تفات معنادار وجود دارد که در

افراد بسکتبالیست امتیاز بیشتری را به دست آوردند. همچنین این 

بررسی قرار گرفت  ردتفاوت برای حالت انسداد زمانی حین عمل نیز مو

که نتایج حاصل در مهارت باز تفاوت معناداری را بین دو گروه 

ن بسکتبالیست و غیربسکتبالیست نشان داد ولی برای مهارت بسته ای

های تفاوت معنادار نبود. در حالت انسداد زمانی حین عمل در مهارت

شان بیشتر بود. در ادامه بینی فضاییباز، افراد بسکتبالیست امتیاز پیش

های باز و بینی فضایی مهارتتأثیر انسداد زمانی بعد از عمل بر پیش

اد بسته بسکتبال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل بین تأثیر انسد

بینی فضایی مهارت باز بسکتبال تفاوت زمانی بعد از عمل بر پیش

معناداری را بین دو گروه بسکتبالیست و غیربسکتبالیست نشان داد، 

ولی این تفاوت برای مهارت بسته معنادار نبود. در ادامه تأثیر انسداد 

بینی فضایی مهارت بسته زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیش

رد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن سطح معناداری بسکتبال مو

، نتایج حاصل تفاوت معناداری را بین تأثیر انواع انسداد زمانی بر 52/5

های بسته بسکتبال نشان داد. در ادامه نیز بینی فضایی مهارتپیش

بینی فضایی تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیش

ل بررسی شد که با در نظر گرفتن سطح های باز بسکتبامهارت

نتایج تقاوت معناداری را بین تأثیر انواع انسداد بر  52/5معناداری 

بینی فضایی نشان داد. از طرفی بین دو گروه بسکتبالیست و غیر پیش

بسکتبالیست نیز تفاوت معناداری مشاهده شد که گروه بسکتبالیست 

بسکتبالیست بود. در نهایت شان بیشتر از  گروه غیرمقدار امتیازات

نتایج این پژوهش نشان داد که بین تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و 

های باز و بسته بسکتبال در دو بینی فضایی مهارتبعد از عمل بر پیش

گروه افراد بسکتبالیست و غیربسکتبالیست تفاوت معنادار وجود دارد. 

(، دیویدمن 2552ران)نتایج پژوهش حاضر با نتایج تحقیق شیم و همکا

 ( همخوانی دارد.2552( و فارو و همکارانش)2515و همکاران)

هایی در پژوهش شیم و همکاران عنوان شد که انسداد و حذف قسمت

از بدن اجرا کننده که برای ادراک حرکت مهم هستند،کاهش معناداری 

(. از 2552کند)شیم، بینی افراد مشاهده شده ایجاد میرا در دقت پیش

طرفی دیویدمن و همکارانش عنوان کردند که روش انسداد بینایی 

بینی در تکالیف بازداری رخدادی، که  برای سنجش مهارت پیش

حرکتی  -های ادراکی طبیعی با سرعت بالا وجود دارد، به رشد پاسخ

های طولانی با تمرین گسترده حاصل ظریف وابسته است  و طی سال

اری ورزشی مانند برگرداندن یک سرویس های بازدشود. در مهارتمی

 تنیس یا گرفتن توپ پنالتی توسط دروازه بان هر لحظه از زمان با

وسیله ارزش است و ورزشکاران ماهر به طور مؤثری زمانبندی را به

وسیله بینی درونی بهکنند. این پیشبینی درونی تنظیم میپیش

وسیله به اطلاعات کینماتیک حاصل از حرکات بازیکن حریف،

(. فارو و همکارانش 2515دیویدمن، )شودجستجوی بینایی فراهم می

های مختلف های مختلف و تنوع زمانعنوان نمودند که در طی ورزش

بینی مؤثرتری انسدادی، نه تنها افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی پیش

نیز، دهند، علاوه بر آن افراد ماهر حتی در مراحل اولیه حرکت انجام می

بینی الگوی حرکتی حریف قادر به کسب اطلاعات مفید برای پیش

باشند که افراد مبتدی قادر به این کار نیستند. به عنوان مثال در می

وسیله روش انسداد زمانی، مدارکی وجود دارد که های راکتی، بهورزش

 کند افراد ماهر نسبت به افراد غیرماهر)با مهارت کمتر( قادرنداثبات می

بینی را، از رویدادهای کینماتیکی که که اطلاعات مورد نیاز برای پیش

حتی در مراحل اولیه ضربه زدن حریف وجود دارند به دست بیاورند، 

مثلاً از اطلاعات بینایی حاصل از حرکت بازوی نگهدارنده راکت، برای 
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(. شیم و 2552کنند)فارو، بینی حرکت حریف استفاده میپیش

گفتند که در ورزشکاران خیلی ماهر، این توانایی وجود همکاران نیز 

دارد که اطلاعات بینایی حاصل از الگوی حرکتی حریف را درک کرده و 

بینی حرکت استفاده کنند. نتایج چند تحقیق از آن اطلاعات برای پیش

انسداد زمانی نیز نشان داد که بازیکنان و مربیان ماهر در استفاده از 

بینایی نسبت به افراد مبتدی بهتر هستند)شیم،  اطلاعات و علایم

(. نتایج ناهمسویی با تحقیق حاضر یافت نشد. در نهایت تحقیق 2552

بینی فضایی حاضر تأثیر انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیش

های باز و بسته بسکتبال در دو گروه افراد بسکتبالیست و مهارت

قرار داد و نشان داد که افراد ماهر از غیربسکتبالیست را مورد تایید 

بینی فضایی های بینایی، طی اجرای حرکتی شان برای پیشنشانه

برند. همچنین بین تأثیر شان بیشتر از افراد غیرماهر بهره میحرکات

بینی انواع انسداد شامل انسداد زمانی قبل، حین و بعد از عمل بر پیش

ل نیز تفاوت معناداری را نشان های باز و بسته بسکتبافضایی مهارت

بینی فضایی توان در زمینه اموزش پیشداد. از نتایج تحقیق حاضر می

 حرکات استفاده نمود.
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