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چکیده 
بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد بیناییهاي محركتعیین اثر یک دوره تمرین با ،حاضرپژوهشهدف از 

آماري ۀجامعوبودآزمون و گروه کنترل پسـآزمونبا طرح پیشتجربی نیمهمطالعات از نوع این پژوهش. باشدمی
و کردهمراجعهدر شهر اصفهانباشگاه سه به )1392(اول سال ۀکه در نیمسال16تا 10مرد تکواندوکاران آن را 

شدندانتخابدسترس صورت دربه) 2/13±16/2نفر (30،از این تعدادتشکیل دادند کهداراي کمربند قرمز بودند
هايمحركبا تمرین،گروه تجربی.گردیدندنفر) تقسیم 15نفر) و کنترل (15گروه تجربی (دوتصادفی به شکلهو ب

دقیقه انجام 45جلسه و هر جلسه سه هفته، هر هفته هشت مدت تمرینات رایج تکواندو را به،و گروه کنترلبینایی
بود که 9010شناختی و زمان واکنش مدل پاسخی روانبیةدستگاه دور،پژوهشاین استفاده در ابزار مورددادند. 

پس از همچنین، . گردیداستفاده آزمون پسآزمون و پیشدر مراحل سنجش زمان واکنش انتخابی منظور به
هفته هشت که دهد میها نشان . یافتهشداستفاده ) α=0.05(لیل کوواریانس از روش آماري تحها دادهآوري جمع

بی پاي راست و چپ در ضربات دولیوچاگی، زمان واکنش انتخاکاهش بر ، تأثیر معناداريبیناییهاي محركتمرین با 
محركتمرین با این احتمال وجود دارد که ،بنابراینارد؛د) P=0.001(گروه تجربیچاگی دولیوچاگی و باندالآپ

تکواندوکاران باشد. زمان واکنش انتخابی دربهبودبراي يسودمندروش تمرینی ،بیناییهاي 
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مهمقد
یک ،دانیم که بیناییمیحال تماشاي ورزشکار ماهري در یک رقابت ورزشی هستیمدرکههنگامی

و ورزشکار باید با سرعت و کفایت از باشدمیسیستم حسی غالب است. مسابقه با سرعت در جریان 
دادن است. این حال رويفاقی درتتا متوجه شود که چه اکنداطالعات بینایی خود استفاده 

تا دنگردرسال اصورت فرمان حرکتیو بهدنشوبینایی باید توسط مغز پردازش و تفسیردادهايدرون
ینایی پیوسته از اطالعات ب،پویایشکلورزشکاران باید به،بنابراینشود؛مناسب ایجاد پاسخ حرکتی

بر این نکته تأکید اطالعاتطرفداران پردازش مانند شناختی بومدیدگاه طرفداران خود استفاده نمایند. 
شناسایی ساختار فیزیکی محیط ،مهم این حسۀوظیف.)1(باشدمیترین حس دارند که بینایی مهم

دو،سال گذشته20طی باشد. و بازیابی حرکت بدن در محیط می(وجود یک مانع)، حرکت اشیا
و دیگري محیطیباشدمیمسئول تشخیص و شناسایی اشیابوده ویکی مرکزي کهسیستم بینایی

کوچکی ۀمنطقاطالعاتی مرکزي تنهااند. بینایدهشناسایی شاستمختص کنترل حرکتی وبوده
توسطمیدان بینایی ةخارج از محدوداطالعاتکند. شناسایی درجه) را پردازش می(حدود دو تا پنج 

که ر کنیم ورغم ویژگی بینایی مرکزي، اشتباه بزرگی است اگر تصشود. علیبینایی محیطی انجام می
از طریق ،لذا؛نقشی ندارد. بینایی مرکزي به هوشیاري دسترسی داردیاین بینایی در کنترل حرکت

1، گیبسوناطالعاتپردازش پردازانمقابل نظریه. درگرددبه عمل میمنجراطالعاتمراحل پردازش 

به نقش بینایی پیرامونی در کنترل پایداري و تعادل، سرعت و جهت ،با طرح مفهوم جریان بینایی
درحقیقت، کنترل حرکتی اشاره نمود. ،کلیطوران پیش از تماس با اشیا و بهحرکت در محیط، زم

مستقیمیارتباطبیناییسیستم. )2(منظور مطرح گردیدهمینبه"هاي عمقی چشمگیرنده"ةواژ
تازگی کشف شده ت واقعی بینایی در کمک به حس عمقی بهیاهم.)3دارد (مغزعمقیحسمراکزبا

استفاده "بیناییحس عمقی"ةاز واژ،شناختی در بحث کنترل حرکتشناسان بوماست. حتی روان
ورزشی تیفعالطولدرویژهبهکههستندفضادربدنتموقعیّکنترلمسئولاین مراکز،). 1کنند (می
برابر بیشتر از اعصاب آوران موجود در نخاع2/5وران چشم آسرعت اعصاب .دارندايالعادهوقفتیاهم

تعاملۀ. توسع)1(دهدت حس عمقی بینایی را نشان مییتنهایی اهمباشد. این موضوع بهشوکی می
ورزشیتکلیفبرتمرکزدرراورزشکارتواناییتواندمیعمقیسحسیستموبیناییادراكبین

بازیکنانجملهازموجود در محیطغیرمرتبطاطالعاتتأثیرتحتراحتیبهوبخشدبهبودنظرمورد
پیوسته بمباران افراد ،شناسایی سیگنالۀطبق نظری).3(طرفداران و تماشاچیان قرار نگیرداطراف،
. آنچه ندهاي رسیده را در هر لحظه پردازش کنمحركو نباید تمام ندتوانا نمیام،ندشوی میاطالعات

1. Gibson
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دهند نشان میهاپژوهشمربوط به اجراي تکلیف است.هايها و نشانهمحركتوجه به ،یت دارداهم
، 1خصوص دارند. طبق نظر آالردایندرراالگوي جستجوي بینایی متفاوتی،که افراد ماهر و مبتدي

ت را یی را پردازش کنند که بیشترین اهماطالعاتکند ها کمک میافراد ماهر به آنۀات گذشتیتجرب
هایی که احتمال وقوع زیادي دارندمحركافراد ماهر به وجود دارد کهاین احتمال،بنابراین؛دارند
انتخابی زمان واکنشو نمایندرهمراتبی ذخیصورت سلسلهها را بههاي مربوط به آنکرده و پاسختوجه

2"تیزحسی بصري"که ت و سرعت کافی قها را با دپیام،اگر سیستم بینایی، لذا؛)1(را کاهش دهند

زمان واکنش بینایی . )4،5(یابدمیجستجو کند، زمان واکنش کاهش شودخوانده می"تیزبینی"یا 
ۀزمانی بین ارائۀبه فاصل) و 6باشد (هاي ادراکی ورزشکاران مییکی از عوامل اثرگذار بر توانایی

7(شودتا شروع پاسخ گفته میمحركةغیرمنتظر
ورزشکارانتمامکهگفتهاینهاي بیشتري است.بررسیمندنیازموضوع ادراك بینایی در ورزشکاران 

). 3(باشدمینقبولقابلدیگریکسانی هستندحرکتی ـادراکی و بیناییـبیناییهايمهارتداراي
خاصتمریناتتوسطخوبیبهتوانمیراورزشکارانورزشیهايتواناییبهمربوطهايجنبهازبسیاري

رایتوجهقابلتغییراتورزشی،بیناییتمریناتۀوسیلبهتوانمی،همچنین. بخشیدبهبودورزشآن
ازايهمجموعبهورزشیبینایی. تمریناتکردایجادحرکتیـبیناییوادراکیـبیناییهايتواناییدر

ورزشیاجراهايبهبودهدفباوورزشکارانبیناییکارکردۀتوسعمنظورهبکهشودمیاطالقهاتکنیک
تیزبینی، حرکات ها حاکی از آن است کهبرخی گزارشگیرد.میقراراستفادهموردیندافرایناز طریق
واکنش بینایی در و زمانمتحركي، ادراك بینایی، توانایی ردیابی اشیاپیرامونیدیدساکادي،

سیستم بینایی را نیز عملکرد رسدنظر میبنابراین، به؛)6(باشدمیورزشکاران بهتر از غیر،ورزشکاران
سیستم ). 8بهبود بخشید (یهاي بینایی خاصتمرینۀوسیلهاي بدن، بهسیستمتوان مانند دیگر می

هاي ادراکی حتی بخشدهد.میپاسخ بار اصل اضافهخوبی به به،بینایی مانند سیستم عضالنی اسکلتی
نظربه، همچنینهاي بینایی ورزشی بهبود بخشید. توان از طریق تمرینسیستم بینایی را نیز می

حس ی ـو بینایحرکتیـادراکی، بیناییـبیناییهايسیستمرويباراضافهیاآوردنفشارکهرسدمی
امراین. سازدمهیامسابقهسازيآمادهبرايرابهتريشرایطتواندمیعمقی در طول تمرینات ورزشی

کار ورزشی خود بهۀرشتدرخوبیبهراهاآنبتواندمفاهیماینکسبباتاکندمیکمکورزشکاربه
منتخب ۀکه یک دوره برنامنشان دادند)2011(و همکاران4پاوولو) 1988(3کاهن. )3(گیرد

. )9،10(دبخشبهبود میها براي یادگیري و پاالیش مهارتورزشکاران را بیناییهاي توانایی، بینایی

1. Alard
2. Visual acuity
3. Cohen
4. Paul
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با فشارهاي همواجهةنحوبینایی،سیستم رببارتحمیل اضافهتواند با میهاي بینایی محركتمرین با 
)2011(و همکارانلووو پا)2006(1و همکارانزوپانبراین،عالوه).8(را به ورزشکار بیاموزد بصري 

عصبی کارآمدتر هايت تارهاي عضالنی و پاسخیموجب تقوبیناییر سیستم رکه آموزش مکبیان کردند 
هاي بینایی بر اجراهاي ورزشی تمرینبودنبخشبر اثرشواهدي مبنی،چهاگر. )10،11(شودمی
وود مثال، عنوان؛ بهزمینه وجود دارداینهاي متناقض نیز دراما برخی یافته، )3(باشدمیدسترس در

بدنیبیشتر از تمرین،بدنیهنگام اجرا با تمریناتها گزارش کردند که سودمندي این برنامه2و آبرنتی
اثر مثبت تمرینات بصري بر عملکرد ورزشی بیان کردند که ها ). همچنین، آن12تنها نیست (

ها،پژوهشدر این ). 13(شودمیهفته تمرینات بینایی مشاهده نچهار پس از ورزشکاران راکتی 
مقدار و مدت بودنعلت ناکافیتواند بهکه مینگردیددنبال انجام تمرینات بینایی مشاهده بهیپیشرفت

).10(باشدتمرینات 
تمرینات دنبالبهبود عملکرد بهنیز)2011(3) و لیبدینسکی و استون2012(و همکارانرضایی

، فرونتالپري،حرکتی(قشر پیشفرونتالبرخی از نواحی مغزي از جمله لوبگسترشبینایی را به
و کاهش زمان واکنش پردازش اطالعات یند افربهبود ،بخش مکمل پیچیدگی حرکتی و بخش قشري)

یتوجهقابلحاکی از بهبود) 2012(و همکاران4باالصاحبهايیافتههمچنین، .)15،14(نسبت دادند
حرکات ،انتخابی، ادراك عمقبیناییزمان واکنش از جملهبیناییتمرینات بینایی گروههايمهارتدر 

)2010(و همکاران5دوتویتبراین، عالوه. )16(بودبازان ورزشی کریکتعملکردنیزساکادي چشم و 
حافظۀ ومانند زمان واکنش، هماهنگی چشم و دست، دقتبیناییهايمهارتدر رایتوجهبهبود قابل

،ها پیشنهاد کردند که بهتر است ورزشکاراننشان دادند. آنبیناییتمرینات دنبالبهتدمبصري کوتاه
مربوط به نیازهاي رشتۀ ورزشی خود را در هر جلسه از بیناییهاي محركدقیقه تمرین با 30تا 15

ورزشی وبیناییتمریناتنیز تأثیر)1392(و همکارانحیالم،راستاهمین. در)12(تمرین انجام دهند
نتایج.سی کردندبررمیز رويتنیسوبسکتبالبازیکنان مبتديورزشیوبیناییهايمهارتبررا

،بیناییتمریناتهمراهبهمیز و بسکتبالرويتنیستخصصیتمریناتهفته هشت انجام کهدادنشان
گام و سهمیزرويتنیسدرایومهارتاجرايرويبرصرفورزشیانجام تمریناتبهنسبتبهتريتأثیر

و همکاران7و کالرك) 2012(6و ممرتاسچووابهمچنین، .)3(استداشتهبسکتبال در افراد مبتدي

1. Zupan et al
2. Wood & Abernehy
3. Libedinsky & stone
4. Balasaheb
5. Du Toit
6. Schwab &  Memmert
7. Clark
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، خاص مانند دید پیرامونی و زمان واکنش انتخابیبیناییهاينمودند که تواناییبیان)2015(
. )17،18(بهبود بخشیدبیناییها را با یک دوره تمرینات توان این تواناییباشند و میتمرین میقابل

هاي بینایی و مهارتعملکرد حرکتی، اثر تمرینات بینایی را بر )2015(و همکاران1نیز جنرواخیراً
توانند مربیان میرسد مینظربه؛ لذا،)19مثبت ارزیابی کردند (،ادراك بینایی بازیکنان هاکی روي یخ

هاي مهارتدر شاهد پیشرفت چشمگیري ،بیناییهاي مهارتةدهندتمرینات ارتقابا استفاده از 
در ادراکی ـهاي شناختیمهارتباشند و زمان واکنش را کاهش دهند. ورزشکاران ادراکی ـشناختی

هنگام . باشندمیاز اهمیت خاصی برخوردارتکواندو و هاي انفرادي از قبیل شمشیربازي، کاراتهورزش
؛)20(شونددي ارائه میدهاي متعمحركتکواندو، رزمی از جمله هاي اجراي ضربات مختلف در رقابت

زمان ،روازاین؛)21گردد (دفاع میهنگامزدن زمان واکنش حریف همله منجر به برأاین مس،زیرا
باشدمیو کلید موفقیت و پیروزي بودهت خاصی برخورداریواکنش انتخابی در تکواندو از اهم

بینی اجراي حریف، هاي مبارزه و پیشمنظور بهبود مهارتتکواندوکاران به،بنابراین؛)20،22،23(
و با دقت دهندتر تشخیصها را سریعباشند تا بتوانند حرکتخود میبینایینیازمند پرورش سیستم 

).21(گویندبیشتري پاسخ 
تمریناتی هاي تمرینی زمان واکنش بهشود، روشمیطور که در جلسات تمرینی تکواندو مشاهده همان

پاسخ حرکتی فردي ،شوند. در این تمریناتسنتی اجرا میطورشخص و بهدوگردد که بین محدود می
اطالعاتی این بصورت عدم توانایی، مردرو بینی استشیپقابلاي و کلیشهشود، تمرین میاوکه با 

عدمامر منجر بهدهد که این ارائه میورزشکاراز طریق بازخورد تجویزي به کالمی و صورتبهرا 
،است که ورزشکاران نخبهدلیلهمینبه؛)24(گرددبرابر حرکت حریف میدرموقعبهواکنش
خوبیهاي سنتی بهرا از طریق این آموزشبیناییهاي ادراك ادراکی از جمله مهارتیۀهاي پامهارت

و ) 24(باشندمیهاي بینایی هاي اصلی، محركمحركکه در تکواندو، جاییآناز. )25(گیرندیاد نمی
ی ئهاي استثنامهارتبه توجهها باشد، محركسرعت پاسخ به این ةکنندتعیینتواند میعامل زمان 

احی تمریناتی ربراي طها، زمان کمی را اما بسیاري از تیم،)25شود (یک ضرورت محسوب میبینایی،
هاي رسی اثر تمرین با محركرضرورت ب،لذا؛)19دهند (سیستم بینایی اختصاص میيارتقامنظوربه

د.گرداحساس میانتخابی بر زمان واکنش ،ورزشی باشدۀاین رشتةکه ویژبینایی
هاپژوهشاي از زمان واکنش در تکواندو حاکی از آن است که دستهۀدر حیطشدههاي مطالعهپژوهش

میزان ،دیگراي) و دسته20،26،27اند (سی نقش تمرینات تکواندو بر زمان واکنش پرداختهربه بر
ۀدر زمیننیز). مطالعاتی 22،28(اندنمودهبررسی ت تکواندوکاران را یارتباط زمان واکنش و موفق

که بر نقش زمان هاي آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی انجام شده استتکواندوکاران و ویژگیت یموفق

1. Jenerou
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شده توسط انجاماساس مطالعات براما،)29(زندمیید أیتواکنش در موفقیت تکواندوکاران مهر
هاي بینایی بر زمان واکنش انتخابی اثر تمرین با محركی که در آن به بررسی پژوهش،پژوهشگر

اثر یک دوره تمرینات با بررسی،حاضرپژوهشهدف از ،بنابراین؛وجود نداردپرداخته شده باشد
درصدد پژوهشگرو استبودهبر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد 1بیناییهايمحرك

بر زمان واکنش بیناییهاي محركهفته تمرین با هشت آیا که باشدمیالؤگویی به این سپاسخ
چاگی انتخابی پاي راست و چپ تکواندوکاران مرد در ضربات دولیوچاگی، آپ دولیوچاگی و باندال

یا خیر؟ثیر داردأت

ژوهشپروش
. باشدمیکنترل و گروه آزمون پسـآزمونپیشطرح با تجربی نیمهمطالعات حاضر از نوع پژوهش

باشگاه سه به )1392(اول سال ۀکه در نیمسال16تا 10مرد تکواندوکاران آن را آماري ۀجامع
و داراي کمربند قرمز بودندکرده مراجعه در شهر اصفهانعقاب طالیی عنایت ومسجد پیر،ستاك

صورتبهوگردیدنددسترس انتخابدرصورتبه) 2/13±16/2نفر (30،از این تعداد. تشکیل دادند
خب تمنتمرینات ،گروه تجربینفر) تقسیم شدند.15نفر) و کنترل (15گروه تجربی (دوتصادفی به 

جلسه و هر سه هفته، هر هفته هشت مدت تکواندو را بهو مرسوم تمرینات رایج ،و گروه کنترلبینایی
15،ابتدا.شدبخش تقسیم میسه جلسات تمرینات منتخب بینایی به دقیقه انجام دادند.45جلسه 

ادامه تنهباالتنه و پایینکشش عضالت با وشدمیآغازبا دوي نرم که بودکردندقیقه گرم20تا 
پنج ،در هر جلسه. )8،25،28(گردیدمیدقیقه تمرینات منتخب بینایی اجرا45،یافت. سپسمی

گروه پنج . تکواندوکاران به شدتمرینی اجرا میۀیک برنام، و در هر ایستگاهگشتهایستگاه مشخص
ت منتخب بینایی به اجراي تمریناشدهصخشدند و هر گروه در ایستگاه مشنفري تقسیم میسه 
10،پاي راست و چپدواجراي هر تمرین براي هر شدند. ها تعویض میایستگاه،سپس. پرداختمی

یار تمرینی در ضربه به میت: تمرین با میتیک.این تمرینات عبارت بودند از:برخی از تکرار بود. 
روي 2دي. اي. چراغ الدو تمرین با دو.،جایی و رقص پابهحال جادرجهات مختلف (راست یا چپ)

حال شده روي هوگو دردي نصب. اي. چراغ الشدنروشنجهتضربه به هوگوي یار تمرینی درهوگو: 
دي . اي. الچهار تمرین باسه.،)بودتمرینی یاراختیاردردي. اي. ال(کنترل جایی و رقص پا بهجا

-جهت روشنسر و کمر) درةضربه به اهداف ثابت و متحرك (در محدودف ثابت و متحرك: اهداروي 

انجام مربی و با کنترل از راه دورتوسطها دي. اي. ال(کنترل دي روي اهداف . اي. هاي الچراغشدن

1. Visual stimuli training
2. LED
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هایی ضربه به توپ: رو، پشت مانع و از پشت سر تکواندوکارهتمرین پرتاب توپ از روب.چهار، )شدمی
سایز ،(با پیشرفت در تمرینشدرو، پشت مانع و پشت سر تکواندوکار توسط مربی پرتاب میهکه از روب

و یا خالف جهت جهتهمۀاجراي ضرب: مقابل آیینهتمرین .پنج)، شدمیترو سبکترکوچکهاتوپ
دي. اي. الچهار تمرین با .شش،تکواندوکاريشده روي هوگودي روشن نصب. اي. التصویر المپ

به هوگو و کاله یار تمرینی در محل نصب ضربه : حالت ثابت و متحركدرروي هوگوي یار تمرینی 
مربی ها توسط دي. اي. ال(کنترل بودکه یار تمرینی ثابت و یا متحرك حالیدي در. اي. الهايچراغ

و با هدایت مربی: Vشکل بهمانعیتمرین در ایستگاه سه. هفتو )شدو با کنترل از راه دور انجام می
حرکت ،سپسیک یار تمرینی با میت حضور داشت.،گرفت و در هر مانعقرار میVمانع به شکل سه 

. همین تمرین گردیدی انجام میبمرةجهت اشارمناسب درۀتمرینی و اجراي ضرببه سمت هر یار
شد.مانع نیز اجرا می10زاك و با استفاده از شکل زیگبه
طی این .شدانجام میکردنمنظور سرددقیقه حرکات کششی به15،هر جلسهانتهايدر ،نهایتدر
تمرینات رایج تکواندو . پرداختتکواندو میهايگروه کنترل به انجام تمرینات رایج در کالس،تدم

دفاع شخصی، شکستن ،میت، مبارزات قراردادي، کیوروگیپا بدونهاي، اجراي تکنیکزدنمیتشامل 
عمومی کردنگرمازپسی بنظر مرتحترا هاآن،که گروه کنترلباشدمیهااجسام سخت و اجراي فرم

دقیقه بود.45نیززمان اجراي این تمرینات تدم.دادندو اختصاصی انجام 
ة، از دستگاه دورآزمونآزمون و پسپیشدر مراحلان واکنش انتخابیسنجش زممنظوربههمچنین، 

)500N(مدل 2لنووتاپیک دستگاه لپو1)9010مدل(و زمان واکنش شناختی پاسخی روانبی
اوري و کارآفرینی واقع در دانشگاه شهید ناین دستگاه توسط مرکز رشد واحدهاي ف. استفاده شد

گیري دقیق منظور اندازهزمون زمان واکنش به. آاستساخته شده)1390(بهشتی تهران در سال 
،. در زمان واکنش صوتیاستگردیده صوتی و بینایی طراحی هاي محركزمان واکنش افراد به انواع 

روي همانیتور روبۀتصویري نیز در صفحمحركشنود و یق هدفون میصوتی را از طرمحركآزمودنی 
هاي با حداکثر سرعت با یکی از اندامآزمون، آزمودنی موظف است کهدوشود. در هر فرد ظاهر می

کلید ۀاز روي پدال یا صفحمحركۀ از ارائپسنظر را باید اندام مورد،یعنی؛پاسخ دهدیا پادست
شود. در فرم زمان واکنش انتخابی، به هزارم ثانیه ثبت میمان واکنش بردارد. با برداشتن اندام، ز

. داردمی، پاي خود را از روي پدال برمحركشود و فرد پس از شناسایی بینایی انتخابی ارائه میمحرك
ها در اجراي تکالیف زمان واکنش ساده و امتیازات آزمودنیبستگیاز همادهروایی این دستگاه با استف

1. Psychological refractory period apparatus and 9010 model reaction time
2. Lenovo
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پاسخی بیةو دستگاه دور1دستگاه سنجش زمان واکنش انتخابی الفایتدوانتخابی با استفاده از هر 
امتیازات حاصل از اجراهاي میانبستگی هم. آمددستبه)9010(و زمان واکنش مدل شناختیروان

هشدگزارش83/0،گشتهگیري شده بستگی پیرسون اندازهطریق ضریب همدستگاه که از دوافراد در 
ها در مراحل اجراي آزمونةنحو). 30(باشدمیافزار موردنظر میزان روایی نرمةکنندصخکه مشاست 
پاي خود وایستادمیتاپمقابل لپدرکنندهشرکتهر به این صورت بود کهآزمون پسآزمون و پیش

و زمان واکنش مدلشناختیپاسخی روانبیةدستگاه دورتاپ صل به لپتمدستگاه را روي پدال 
اتفاقی، صورتو بهآمادهشدن عالمتظاهراز. پسگذاشتمیر داشتقرااو که مقابل پاي 2)9010(

شد که در این حالت، آزمودنی موظف بود با روي فرد ظاهر میهمانیتور روبۀتصویري در صفحمحرك
از محركۀاز ارائپسپا را بایستمیمعنی کهبدین؛هدپاسخ دپاي راست و چپحداکثر سرعت با 

،هدفله کهأبه این مستوجهشد. با نش ثبت می، زمان واکپا. با برداشتن داشتمیروي پدال بر
و دولیوچاگیآپ،دولیوچاگیۀضربسه پاي چپ و راست در زمان واکنش انتخابی گیرياندازه
فرد (دولیوچاگی ۀرنگ، ضربقرمزمحركةکه با مشاهدشدها خواسته از آزمودنی،لذا؛بودچاگی باندال

بالفاصله بدن را چرخانده و با ترسیم یک دایره ،کردن زانووزن را روي پاي محور انداخته، پس از خم
را )ضربه بزندسر و گردن حریفۀطوري که بتواند با روي پا به ناحیبهکشید؛میپا را ۀپنج،در هوا

(تکنیک اجرا شبیه دولیوچاگی دولیوچاگیآپۀآبی رنگ، ضربمحركبا دیدن ، )31(اجرا کنند
رنگ، سیاهمحركدرنهایت، با دیدن و )31(را اجرا کنند )شودحریف وارد میۀضربه به تنباشد، امامی
حریف وارد ۀسر و تنۀضربه به ناحیاما(تکنیک اجرا شبیه دولیوچاگی است، چاگیباندالۀضرب
توسطاین عمل کنند.اجرا را) 31()باشدمیچاگی و دولیوچاگی چاگی حالتی بین آپباندالشود. می
زمان واکنش پاي راست و چپ در ضربات ،ترتیببدینو شدپاي راست و چپ تکرار میدو هر 

گردید.میآزمون ثبت آزمون و پسدر مراحل پیشچاگی و باندالدولیوچاگیآپ،دولیوچاگی
سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. دوها در تحلیل دادهوها، تجزیهآزمون فرضیهمنظور به

هاي واکنش در ضربات مختلف مقادیر میانگین و انحراف معیار زمان،در سطح آمار توصیفی
در . شداز آمار استنباطی استفاده پژوهشهاي فرضیهبررسیجهت،و سپسبررسی قرار گرفتمورد

گروه کنترل و دوآزمون در پسو آزمون پیش،که طرح آزمایشیسطح استنباطی با توجه به این
از روش ،آزمونگروه با کنترل اثر عامل پیشدوآزمون مقادیر پسۀباشد، جهت مقایسمیتجربی

در شده تعیین تغییرات ایجادمنظور همچنین، بهاستفاده شد. راهه یکآماري تحلیل کوواریانس 
ۀاستودنت و محاسبتر از استفاده از آزمون تیاین روش آماري مناسب،آزمونآزمون نسبت به پیشپس

1. Lafayette instrument multi-operational apparatus for reaction time
2. Psychological refractory period apparatus and 9010 model reaction time
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آزمون پیشآمده دردستهمقادیر ب،در استفاده از این روش آماري.)33،23است (1نمرات تغییریافته
تا اثر سوگیري ناشی از شودعنوان عامل کوواریانس استفاده میبه،هاي وابستهمتغیریک از براي هر

هاي اثر اختالفةاندازنیزهاي گروهیارزیابی میزان تفاوتآزمون کنترل شود. جهتنمرات پیش
بودن برقراري فرض نرمالنیزاز استفاده از این روشپیشقرار گرفت.محاسبه موردگروهی بین

بررسیو لوینویلک شاپیروهاي ترتیب با استفاده از آزمونبهمشاهدات و برابري واریانس هر گروه 
براین، عالوهانجام گرفت.2اس. اس. پی. اسافزارنرم22ۀنسخکمکبا ها دادهتحلیل وتجزیهوشد

در نظر گرفته P≥0.05آماريهايو میزان معناداري براي تمام روشدرصد95سطح اطمینان آزمون
.شد

نتایج
چاگیدولیوچاگی و باندالآپمربوط به ضربات دولیوچاگی، ةشدگیريهاي اندازهمقادیر شاخص

.استنشان داده شده1جدولآزمون در و پسآزمونتجربی و کنترل در پیشهايگروه

چاگیو باندالدولیوچاگیآپپاي راست و چپ در ضربات دولیوچاگی، RTآماري هايشاخصـ1جدول
تجربی و کنترلهايگروه

متغیّر
تجربیکنترل

آزمونپسآزمونپیشآزمونپسآزمونپیش
انحراف میانگین

انحراف میانگینمعیار
انحراف میانگینمعیار

انحراف میانگینمعیار
معیار

چاگی در ضربۀ دولیو
663/40124/24633/86160/15710/55190/32441/76120/74پاي راست

چاگی در ضربۀ دولیو
698/54140/98597/02166/07748/97195/76411/5398/54پاي چپ

چاگی ضربۀ آپ دولیو
763/21202/81632/30142/30664/40200/49415/30121/72در پاي راست

چاگی ضربۀ آپ دولیو
718/98152/84629/90149/72654/86189/00394/8490/57در پاي چپ

چاگی در ضربۀ باندال
658/79173/90589/08122/57764/16231/43443/98129/50پاي راست

چاگی در ضربۀ باندال
663/11126/86571/88132/92723/34190/95414/74137/15پاي چپ

1. Change scores
2. SPSS 22
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دولیوچاگیۀدر ضربو چپ نتایج تحلیل کوواریانس زمان واکنش انتخابی پاي راست ـ2جدول

* P 0.05

گروهی یکراهه نشان داد که در مورد مقادیر مربوط به ضربه دولیوچاگی بیننتایج تحلیل کواریانس 
2partial= 0.48(پاي راست  ŋ،0.001=P ،25.10)=1,27(F(،چپ و)2= 0.38partial ŋ،0.001=P ،

16.70) =1,27(F( درصد از تغییرات زمان 38و 48این ترتیب که بهدار بود. اگروهی معنبینتفاوت
ناشی از اثر گروه بوده و زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران در ضربه دولیو چاگی پاي راست و چپ

بینایی بهبود هاي محركدولیوچاگی در اثر تمرینات با بی پاي راست و چپ در ضربهواکنش انتخا
است. یافته

دولیوچاگیآپ در ضربه و چپ نتایج تحلیل کوواریانس زمان واکنش انتخابی پاي راست 3جدول

مجموع منبع تغییر
مربعات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمقدار مربعات

سطح 
معناداري

مجذور 
اتا

آپ دولیو 
چاگی پاي 

راست

0/424*219009/5011219009/50119/8650/001بین گروهی

0/394*193264/1951193264/19517/5300/001آزمونپیش 

آپ دولیو 
چاگی پاي 

چپ

0/479*347187/3571347187/35724/8240/001بین گروهی

0/119*51094/584151094/5843/6530/067پیش آزمون

* P 0.05

ۀضربمورد مقادیر مربوط به که دردهدمیراهه نشان گروهی یکبیننتایج تحلیل کواریانس 
2partial=42.0(دولیوچاگی پاي راست آپ ŋ,001.0=P,86.19=)1,27(F( چپ و)2=47.0partial ŋ

0.001,=P24.82,=)1,27(F(، از درصد48و 42ترتیب که بدینباشد؛میدار اگروهی معنبینتفاوت
ناشی از اثر دولیوچاگی پاي راست و چپتغییرات زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران در ضربۀ آپ

درجۀ مجموع مربعاتمنبع تغییر
Fمقدار میانگین مربعاتآزادي

سطح 
معناداري

مجذور 
اتا

چاگی دولیو
پاي راست

0/0010/482*343603/2511343603/25125/100گروهیبین
0/0010/344*193585/4831193585/48314/141آزمونپیش

چاگی دولیو
پاي چپ

0/0010/382*288997/8861288997/88616/702گروهیبین
54887/932154887/9323/1720/0860/105آزمونپیش
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محركگروه بوده و زمان واکنش انتخابی پاي راست و چپ در ضربه آپ دولیوچاگی در اثر تمرینات با 
است. یافتهبینایی بهبود هاي 

چاگیباندالۀدر ضربو چپ نتایج تحلیل کوواریانس زمان واکنش انتخابی پاي راست ـ4جدول

مجموعمنبع تغییر
مربعات

ۀدرج
آزادي

میانگین 
مربعات

مقدار 
F

سطح 
معناداري

مجذور 
اتا

- باندال

چاگی
پاي راست

0/383*215642/7111215642/71116/7490/001گروهیبین
- پیش

0/219*97530/436197530/4367/5750/010آزمون

- باندال

چاگی
چپپاي 

0/414*248164/2581248164/25819/1060/001گروهیبین
- پیش

0/313*160017/1881160017/18812/3190/002آزمون

* P 0.05

ۀمورد مقادیر مربوط به ضربکه دردهدمیراهه نشان گروهی یکبیننتایج تحلیل کواریانس 
2partial=38.0(چاگی پاي راست باندال ŋ,001.0=P,70.16=)1,27(F( چپ و)2=41.0partial ŋ

0.001,=P19.106,=)1,27(F( ، از درصد41و 38کهترتیبباشد؛ بدینمیدار اگروهی معنبینتفاوت
ناشی از اثر گروه پاي راست و چپچاگی باندالۀتغییرات زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران در ضرب

هاي محركچاگی در اثر تمرینات با باندالۀبوده و زمان واکنش انتخابی پاي راست و چپ در ضرب
است.یافتهبینایی بهبود 

گیرينتیجهبحث و 
بر زمان واکنش بیناییهاي محركات با تمرینۀ اثر یک دوره برنامبررسیحاضر، پژوهشهدف از 
تکواندوکاران چاگی در هر دو پاي راست و چپدولیوچاگی و باندالآپولیوچاگی، هاي دضربهانتخابی

بر زمان واکنش انتخابی پاي ،بیناییهاي محركهفته تمرین با هشت نشان داد که نتایجبود. مرد
شاید بتوان ،بنابراین؛چاگی تأثیر داشتدولیوچاگی و باندالاست و چپ در ضربات دولیوچاگی، آپر

در مانند زمان واکنش انتخابیبیناییهاي، برخی از مهارتمنتخببیناییبا انجام تمرینات 
هاي گذشته، کارایی در سالورزشیپژوهشگرانبخشید. یکی از مناقشات اصلیبهبودرا تکواندوکاران 

گذشته اثرات سودمند هايپژوهش).13،16(استبودهو عملکرد ورزشی ناشی از آن بیناییتمرینات 
اند و از این دادهنشانرا طور خاص بر زمان واکنش انتخابیبهو بیناییهاي مهارتبر بیناییتمرینات 
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و همکاران2کلوکا، )1988(کاهن ،)1987(1روسلآبرنتی و هايهاي ما با نتایج پژوهشیافته،نظر
،)2012(و همکارانرضایی،)2011(همکارانپاوول و ،)2008(و همکارانباالصاحب،)1996(

و جنروو)2015(کالرك و همکاران ،)1392(مالحی و همکاران،)2012(اسچوواب و همکاران 
دهند که بینایی این شواهد نشان می). 19،34،35-3،9،10،14،16(باشدسومیهم) 2015(همکاران

بازي ها استهاي حرکتی آنبا پاسخهاي ادراکی ورزشکاران که مرتبط در تواناییرا نقش مهمی 
تأثیر تحت،). ادراکات بینایی حسی4کند و بین ادراك حسی و پاسخ حرکتی ارتباط وجود دارد (می

بیان 3). روین و گابر36کنند (طی تمرینات خود تجربه میها را راهبردهایی است که ورزشکاران آن
د و گذارهاي حرکتی تأثیر میورزشی و اکتساب مهارتاجراهاي بر ،هاي بیناییکردند که توانایی

هاي حرکتی را از طریق ارزیابی ت پاسخقتواند دتمرینات بینایی می،زیراد؛تواند با تمرین بهتر شومی
جستجو و انندهاي ادراکی مبینایی بهبود بخشد. این ارزیابی مکانی با مهارتاطالعاتمکان دقیق 

باشد؛میمرتبط )بینی حرکات حریفمانند حرکات بدن حریف یا پیش(هاي مربوطمحركشناسایی 
ها محركبه کند،بینیها را پیشمحركتواند وقوع ورزشکاري با توانایی بینایی مناسب می،بنابراین

ورزشی ۀهر رشت،اساساینبر).10طی مسابقه را کاهش دهد (و زمان واکنش خود هدواکنش نشان د
هاي پردازش که تمرینات بینایی، مهارت؛ چراباشدنیازمند توانایی و تمرینات بینایی خاص خود می

بدن، تمرکز ـمغزـ اطالعات بینایی، کفایت بینایی حرکتی، کارکردهاي شناختی، هماهنگی چشم
هاي ت و راهافزایش ارتباطادرنهایت، و محركبصري، سرعت پا، دید محیطی، سرعت تمرکز چشم بر 

هاي کلیدي در هر بخشند و این عوامل، متغیررا بهبود میو پاسخ حرکتیحسی عصبی بین ادراك 
).4،10،12(باشند ورزشی میۀرشت

توسطهاي مختلف اجراي ضربات و تکنیکهنگاممتعددي هاي محركدر هنر رزمی تکواندو نیز 
بینایی بوده و باید از طریق سیستم بینایی افراد دریافت ها غالباً محركشود. این کاران ارائه میرزمی

هاي تمرینی روشۀوسیلبینایی پایه را بههايمهارتتکواندوکاران باید انواع ،بنابراین؛دنو پردازش شو
ت یموفقو دادهشده تقویت کنند تا بتوانند لحظۀ صحیح اجراي ضربه را تشخیصمناسب و طراحی

تفاوت ادراك بینایی در پژوهشگرانبرخی از ).20ها را افزایش دهند (بتاحتمالی ضربات در رقا
هاي ورزشی مانند ند که در رشتههستها معتقددانند. آنورزشی میۀورزشکاران را وابسته به نوع رشت

و شدهتقویت،مرکزيدید بر پیرامونی نیز عالوه، دیددشوهاي متعددي ارائه میتکواندو که محرك
).6(یابدزمان واکنش مرکزي و پیرامونی کاهش می

1. Abernethy & Russell
2. Kluka
3. Revien & Gabor
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خوبی حمایت بهنیز شناسایی سیگنال سوئیتز ۀرینظتوسطحاضر پژوهشهاي یافتهبراین، عالوه
شودمیاز این مدل براي توضیح نقش بینایی در تولید و کنترل حرکات ماهرانه استفاده،. غالباًشودمی

داده مربوط به آن تشخیصاطالعاتشود، باید ارائه مییمحرکهاي رزمیزمانی که در ورزش. )1(
واقعی محركباید نیزبازشناسیۀ. در مرحلگرددعنوان بخشی از یک الگو بازشناسی به،و سپسشود

چگونگی تغییرات ،هاتیناسایی شود. در بسیاري از موقعشده در مبارزه شارائههاي محركاز بین 
کنندة تعیینتواند میك مبارزاتو استخراج الگوهاي مرتبط از محیط پویا و متحرلحظه بهلحظه

واقعی در مبارزات با محركچه بازشناسی هرباشد. و یا همان پاسخ حرکتی ترین واکنش مناسب
بیناییستم . تمرینات سیخواهد بودتر قسرعت و دقت باالتري انجام شود، فرد در انجام عمل خود موف

صحیح صورت مناسب در لحظۀبیناییمحركمتعدد، شناخت هاي محركبا وجود شود که سبب می
این تجربیات).36عبور از مراحل پردازش اطالعات تسریع گردد (،دیگرعبارتو یا به) 26(گیرد 

ادراکی از حافظه و اطالعات، کدگذاري، فراخوانی اطالعاتهاي پردازش دتواند راهبرتمرینی می
).16،36ها بهبود بخشد و زمان واکنش را کاهش دهد (را از طریق نشانهههاي مربوطشناسایی محرك

پاسخ بیشترین تأثیر را دارد. ـمحركتعامل با وجود عوامل متعدد اثرگذار بر زمان واکنش، احتماالً
صورت بهدودهد و وقتی هر تأثیر قرار میبودن پاسخ، زمان واکنش را تحتو خودکارمحركبودن آشنا
سازگاري محرك "،یابد. یک عامل مربوط به این تعاملزمان اعمال شوند، زمان واکنش کاهش میهم

بهبود زمان واکنش ،دیگریعنوان عاملبهشاید بتواند که ) 1(نتخاب پاسخ است اۀدر مرحل"و پاسخ
ها که پردازش آندهندمینشانهایی واکنشبا تمرین زیادافراد ماهر. نمایدتکواندوکاران را توجیه 

داند کدام پاسخ براي اي و ماهر میکار حرفهدر هنرهاي رزمی، رزمیگیرد. صورت خودکار شکل میبه
ت سیستم یسبب تقوبیناییهاي محرك). تمرین با 20(باشدمیحرکات حریف مناسب وات انواع ضرب

ورزشکار بتواند شود پاسخ شده و باعث میمحرك ـو کاهش زمان واکنش در اثر پرآموزي بینایی
. همچنین،حرکتی بدهدهايمهارتدر عملکردها و یناییهاي بتر و اثرگذارتري به نشانهخ سریعپاس

این بد که یاحرکتی افزایش میپاسخ، توانایی فرد جهت فراخوانی واحدهاي محرك ـبر اثر سازگاري 
تمرین شاید بتوان،ترتیببدین)2(شود ي عصبی مییندهاابخشیدن به فرامر موجب تسهیل و سرعت

و کاهش زمان واکنش دانست.پاسخـمحركبر پرآموزي مؤثرعنوان عاملی را بهبیناییهاي محركبا 
گیري بسیار تصمیمهاي عمومی مقابله با زمان ، یکی از روشمحركبینیپیش،هاي ورزشیدر رقابت

. در باشندمیاز وقوع آنپیشطوالنی است. بیشتر ورزشکاران ماهر قادر به تعیین نوع و زمان عمل،
بینی پیش، قدرت دمتعدهاي محركۀکاران با اجراي ضربات مختلف و ارائهاي تکواندو، رزمیرقابت

بینایینیازمند پرورش سیستم هاآن،بنابراین؛دندهحریف را مختل کرده و زمان واکنش را افزایش می
پردازش ۀطبق نظریباشند. میتقدو باسریعگیري تصمیممنظور تشخیص سریع حرکات و خود به
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ممکن است ،بنابراینباشد؛ میفرد در ارتباط ۀات گذشتیبینی ادراکی با تمرین و تجربپیش،اطالعات
گیري را و سرعت تصمیمنمایدورزشکاران را تقویتهاي بصري مهارت، بیناییهاي محركتمرینات با 

ـ گیرتصمیمبینایی ـةرا زنجیرروند این )1388(1ویلسون و فالکلباال ببرد. اند کردهگذارينامتقدي 
جهت بایستمیتکواندوکاران رو،ایناز؛باشدورزشی میبیناییاصول تمرینات ترینکه یکی از مهم
یک بینیهاي تمرینی مناسب استفاده کنند تا بتوانند چگونگی پیشاز روش،بیناییپرورش سیستم 

له سبب کاهش أموقعیت و توانایی براي شروع یک عمل را زودتر از روند یک رقابت بیاموزند. این مس
. )8(شودها میبیشتر آنفقیتموزمان واکنش و 

مان در بهبود و کاهش زمؤثرانتخابی را از دیگر عوامل توجه)1386(باقرزاده و همکاران براین، عالوه
شناختی آن را چیزي است که طرفداران دیدگاه بومهمانتوجه انتخابی . )2(دانندمیواکنش 

کنند. جستجوي بینایی عامل مهمی در ادراك میسازها تلقی جستجوي محیط براي کشف فراهم
تغییر حالدرعلت شرایط محیطی باز، دائماًبهورزشی، محیط هاي رزمیدر ورزش). 1(استمحیط 

و شودمنطبقتغییرحال، با شرایط درو ورزشکار باید بتواند در هر لحظه و موقعیتباشدمی
سازهاي شدن فراهمترتجربه باعث هماهنگذکر است که شایانهاي مرتبط را تشخیص دهد.محرك

سازد تا فرد را قادر میشدناین هماهنگ،شناختیدیدگاه بومرفداران طگردد. از نظر محیطی می
مطالعات نشان ). 1جستجو کنند (اصلی را در بردارنداطالعاتهاي محیطی را که بیشترین زمینه
افزایش را هدف محركهاي ادراکی براي تشخیص ، حساسیتتوجهاز ايسطح بهینهداشتنکه اندداده

هاي خاص در موقعیتگیري تصمیمیند ابود فرو بهاطالعاتداده و موجب کاهش زمان پردازش 
حسی بصري را تیز،هاي پیرامونیمحركانتخابی به توجهتمرین با بهبود ؛ زیرا، )37شود (ورزشی می

توان به اثرات را میبار بر سیستم بصرياضافهایجاد حسی بصري در اثر بخشد. افزایش تیزمیارتقا
و افزایش گردش خون در شبکیه، افزایش تنش عضالنی در عضالت خارج چشمیانندپیرامونی م

تمرینات بینایی با افزایش تنش عضالنی همراه همچنین، . )1،8،10،18(افزایش انگیختگی نسبت داد
اي را تحریک ساخت شبکیهفعالیت عضالنی،باشد؛ زیرا،میاز افزایش سطح انگیختگی ناشیاست که 

دهدو زمان واکنش را کاهش میشودمیهاي حسی کارایی دستگاهي باعث ارتقا،کند و درنهایتمی
. شودهاي بصري منجر به افزایش آگاهی مرکزي و محیطی میمحركتمرین با براین،عالوه).1،8،36(

شودد. این پدیده باعث میگردسمپاتیکی ایجاد میيباراضافه،فشار قرار گیردکه بدن تحتهنگامی
هاي ستیز و گریز سیستم قسمتی از سیستم،شدن مردمککه این گشادودمردمک چشم گشاد ش

1. Wilson & Falkel
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بار اضافهبینایی مرکزي و پیرامونی تحتروي برتم عصبیسهاي سیعصبی سمپاتیک است. با تمرین
).8دهد (میو زمان واکنش را کاهش بردمیخود را باالت عملقورزشکار دسمپاتیکی، 

بیناییدنبال انجام تمرینات یکی دیگر از دالیل بهبود زمان واکنش تکواندوکاران بهاحتماالً،همچنین
معنی کهبدین؛ استبودهاحی این تمرینات مطابق با نیازهاي ورزش تکواندو ر، طحاضرپژوهشدر 

بودن اختصاصییۀشرایط واقعی طراحی شده بودند که این یافته با نظردر مشابه با تمرینات ،تمرینات
بهبود کارایی و منظورهکه بکرد این است توجهاي که باید به آن . نکتهباشدمیتوجیهتمرین قابل

با حین اجراي مهارت ورزشی و یا حداقل همراهاین تمرینات را الزم است، بیناییاثربخشی تمرینات 
نظر از طریق تمرینات تخصصیحرکتی مهارت موردـنیازهاي ادراکیتمامکه نحويبه؛آن انجام داد

مهارت را بیناییعنوان یک عامل کمکی، نیازهاي بتواند بهبیناییورزشی بهبود یابد و تمرینات ـ
ها از سوي حریفان، تشخیص و شناسایی محركانواع ۀدلیل ارائدر تکواندو به.)3،14،16(توسعه بخشد

هاي تمرینی ت و روشامیزان تجربیبه،یا دفاعصحیح اجراي یک ضربه وشناخت لحظۀنیزو محرك
هاگذاري آنتأثیرو میزان بیناییهاي محركبا نوع تمرینات ،بنابراین؛)20ران بستگی دارد (ورزشکا

به توجه،نتیجهدر. )8قرار گیرد (پژوهشگرانتوجهبر عملکرد ورزشی نیز عاملی است که باید مورد
ممکن مناسب براي بهبود این نیازهابیناییهاي مهارتنظر و انتخاب تکلیف موردبینایینیازهاي 

. )3،4،16(باشدبوده پژوهشاین است یکی دیگر از دالیل کاهش زمان واکنش در 
بیناییهاي محركتمرینات با زمانمدتفراوانی و دلیل بهتواند بودن این تمرینات میمؤثر،همچنین

) در پژوهش 2012اسچوواب و همکاران (است. بودهکافی حاضرپژوهشدر رسد نظر میبهکه باشد
. )17(نداعالم کردبیناییهايمهارترا حداقل زمان الزم براي بهبود بیناییهفته تمرینات شش خود 

، )2008(باالصاحب و همکارانو)2012(رضایی و همکاران،)1392(حی و همکارانالمدرمقابل، 
) و 1997(وود و آبرنتی . )3،14،16(دانستندهفته هشت را بیناییتمرینات کافی براي زمان مدت

چهار (کوتاه تمرینمدت را بیناییهايمهارتنکردنپیشرفتیکی از دالیل نیز ) 2001آبرنتی و وود (
باعث بهبود هفته تمرین نتواندچهار شاید بر این باور بودند کهها . آن)13،38(هفته) عنوان کردند

،زمان انجام تمریناتمدتحاضرپژوهشدر ، منظوردینبشود. بیناییورزشی و هاي مهارتدر دارامعن
محركدرنهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد هشت هفته تمرین با شد.گرفتههفته در نظر هشت 
دولیوچاگی وهاي دولیوچاگی، آپبینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران در ضربههاي 
هاي محركبا رسد انتخاب تمرین نظر میبهچاگی در پاي راست و چپ تأثیر دارد. بنابراین، باندال
تواند به بهبود عملکرد ورزشی میهنر رزمی تکواندواستفاده در موردبیناییهاياساس مهارتبربینایی

.کمک کندتکواندوکاران
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براي بهبود زمان واکنش انتخابی بیناییهاياز تمرین با محركشودپیشنهاد می: پیام مقاله
چاگی) در باندالدولیوچاگی و دولیوچاگی، آپۀضربسه ي راست و چپ در ورزشکاران تکواندو (پا

هايمهارتکه زمان واکنش یکی از جاییآناز،رزمی استفاده شود. همچنینهايو سالنهاباشگاه
تمرین اثر ،بعديهايپژوهشدر گردد پیشنهاد می)8(باشدواندو میتکورزشی ۀرشتدر مطرح بینایی

هماهنگی چشم و هايتکواندوکاران از جمله مهارتبیناییهايمهارتدیگر بربیناییهاي محركبا 
گیري تصمیمو ها و حرکات ساکادي یا جهشی چشم)یابی (حرکات پیگردي چشمرددست، تمرکز، 

.نیز بررسی شود)8(
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Abstract

The purpose of the present study was to investigate the effect of visual stimuli training on
choice reaction time in male taekwondo players. This study was a quasi-experimental
research with a pretest/protest design and a control group. The participants were 10 to 16
year-old male taekwondo players who practiced in three different gyms in Isfahan (first half
of 1392) and had a red belt. From among these players, a number of 30 players (mean age
of 16.2 ± 2.13) were selected through convenience sampling and were randomly divided into
experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group participated in 8
weeks of visual stimuli training (3 sessions per week, each session 45 minutes); however,
the control group did their common taekwondo training during the practice. In order to
measure choice reaction time, the psychological refractory period apparatus and reaction
time model 9010 were used for both the pre- and post-tests. Analysis of covariance was used
to analyze the collected data (α=0.05). The results showed that 8 weeks of visual stimuli
training had a significant effect on reducing choice reaction time on right and left foot in Ap
Dollyo Chagi, Dollyo Chagi, Bahndall Chagi kicks (p=0.001). Therefore, it can be
concluded that visual stimuli training can be an effective training method to help improve
choice reaction time in taekwondo players.

Keywords: Choice reaction time, Taekwondo, Visual system, Visual stimuli training
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