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  چکیده
 بندیزمان بر بینیپیشقابلیرو غ بینیپیشقابل هایموقعیتمهارت و  سطح اثر بررسیحاضر،  پژوهش از هدف

 تکواندوکاران از نفر 23 و ملی تیم اردوی در حاضر ۀنخب تکواندوکاران از نفر 23 ،منظوربدین .باشدمیتکواندوکاران 

 انتخاب یدسترس و تصادفگیری درنمونهۀ به شیو یبترتموجود در سطح شهر تهران به هایباشگاه سطح از نخبهغیر

، از بندیزمان دقت سنجش منظوربه مدرس تهران آزمون شدند.یتدانشگاه ترب شناسیروان آزمایشگاه در و گردیدند

آزمون  نیز هاداده یلتحل جهت. شد استفاده بینیپیشقابلیرو غ بینیپیشقابل هایموقعیتدر  بندیزمان ایرایانه یفتکل

تنها در نه ،نخبهغیر و تکواندوکاران نخبه بندیزمان دقتکه بین  دهدمی ها نشانیافته قرار گرفت.استفاده موردمانووا 

بازه یمعنادار سطح) داردوجود  یتفاوت معنادار یزن بینیپیشقابل یتموقع یزمان هایبازهمذکور، بلکه در  هایموقعیت

 ؛ لذا،P=0.00001،  P=0.019،  P=0.005: ند ازهست عبارت یبترتبه بینیپیشقابلیرو غ بینیپیشقابل موقعیت های

 حرکتی هایمهارت اجرای در د،نباش برخوردار دقیقی زمانی پردازش دقت از تکواندوکارانچناچه گرفت  یجهتوان نتمی

را  بندیزمان توانمی ،اینبنابر ؛نمود دنخواه عمل ترموفق هستند زمانی بینیپیش نیازمند که هاییمحرک به پاسخ و

 .نمود لحاظ برترتکواندوکاران  ینشو گز یدر نخبگ یلدخ حرکتی ـ ادراکی هایتوانایی از یکی عنوانبه
 

 بندیزمان بینی،پیشقابلیرغ بینی،پیشقابل، مهارت سطح: کلیدی واژگان
 

                                                           
   

  Email: nazaipsycho@yahoo.com                                                                    نویسنده مسئول *

 

 

 

 



 1395 پاییز ،25رفتار حرکتی شماره                                                                                                         48

 

 مقدمه
 ییتوانا"اول  یفارائه شده است. تعر 2"بندیزمان"مختلف از  یفدو تعر ،1وبستر لغات فرهنگ در

مشاهده و " نیز دوم یفو تعر است "ینهبه ۀیجمنظور حصول نتکار به یکانجام  یقدق ۀانتخاب لحظ

 یاتدر ادب یصورت قراردادهب یفتعار ین. اباشدمی "یندفرا یاکار، عمل و  یک ۀشدیثبت زمان سپر

 یادگیری ۀیطاما در ح ،(1) دنشومی یدهنام "ینیعبندی زمان "و  "یضمن بندی زمان"عنوان با  یعلم

وقوع عمل و مکان  ۀلحظ ،که در آن نامندیم یانطباق بینییشپرا  زمان بندی ضمنی یو کنترل حرکت

 تشخیص توانایی بایستمی عمل یک ایجاد یا و شی یک مهار برای فرد و باشدمی نظرمورد آنظهور 

 .باشد داشتهرا  لفهؤم دو این دقیق

رخ دهد تا منجر  بایستمی لحظه ایچه  یدادرو یک کهینست از دانستن اا عبارت یضمن بندیزمان 

اندازه گیری می  یزمان بینیپیش یفبا تکال. زمان بندی ضمنی به آن گردد ینهبه یبه پاسخ رفتار

 به منجر ممکن، شکل ترینصحیح و ترینسریع به رویداد پردازش یا ،صحیح ضمنی بندیزمان. شود

که  یزمان ینتخم یفبا تکال ینیع بندیزمان درمقابل،. گرددمی یحرکت ـ حسی تکالیف تسهیل

 سنجیده است حسی رویداد یا حرکتی عمل یک ۀشدسپری زمان آشکار ثبت و گیریاندازه یازمندن

 در توجهیقابل زمانی و فضایی هایمحدودیت با ورزشکاراناند که مطالعات نشان داده(. 2) شودمی

 که ایبالقوه هایهزینه و زمان عامل با مقابله برای. باشندمواجه می ورزشی رویدادهای از بسیاری

 هدایتجهت  زمانی و فضایی بینیپیش به نیاز ورزشکاران دهد،می قرار ثیرأتتحت را ورزشی عملکرد

 توپ باالی سرعت فوتبال، هایپنالتی یا و هندبال در مثال،عنوانبه ؛دارند مناسب و موقعهب حرکتی

دروازه برای را شلیک از پس توپ دریافت ،باندروازه و پنالتیزنندۀ  بین نزدیک ۀفاصل با ترکیب در

- ،توپ موفق دریافت و ردیابی شانس حفظ برای باندروازه نتیجه،در؛ سازدمی ممکنغیر تقریبا   هابان

 مستلزم عمل این که دارند پنالتیزنندۀ  تصمیم و قصد بینیپیش اساسبر حرکت شروع به نیاز

شامل  یزمان بینیپیش تکالیفهمچنین، . باشدمی توپ مکان و رسیدن زمان صحیح و دقیق پردازش

. دنرویکار مهب یندهدر آ یدادرو یکزمان رخداد  بینیپیش یاست که برا از اطالعات یعملکرد نوع

-به ند؛آورمیفراهم  بینیپیشمنظور را به یزمان اطالعات نیز محیطی حسی هاینشانهبراین، عالوه

 بیسبال بازی 4یرخط س یا 3مترونوم ضربات مانند حسی داددرون زمانی سازییکپارچه ،مثالعنوان

 (.3فراهم سازد ) خواهد داد رخ رویداد یک هنگامچه  کهاین ارتباط با در را هاییبینیپیش تواندمی

                                                           
1. Merriam-Webster English Dictionary (http://www.merriam-webster.com) 

2. Timing 

3. Metronome 

4. Trajectory 
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 و شدهبینیپیش هایموقعیت) است ضروری هاموقعیت از دسته دو برای حداقل ،صحیح بندیزمان

 رویدادهای با منطبق حرکتی هایپاسخ برخی ایجاد شامل اول ۀدست(. نشدهبینیپیش هایموقعیت

 رسیدن زمان بینیپیش. است آن رسیدن رویداد بینیپیش نیز و توپ به زدنضربه مانند خارجی

 اجتناب ،اینبنابر؛ دهد پاسخ رویداد با زمانهم یا زودتر که دهدمی ورزشکار به را امکان این ،محرک

 زمان متداول تکالیف برای هاییموقعیت که اینشدهبینیپیش هایمحرک تر،طوالنی واکنش زمان از

 بوده خارجی پنهان هایمحرک برگیرندۀ در نیز دوم ۀدست .(4) اندازدمی خیرأت بهرا  باشندمی واکنش

 حرکت کهطوریهب ؛است مناسب هایزمان و هاجهت در بدن مختلف هایبخش حرکت به مربوط و

 (.5) باشد ثرؤم و نرم هماهنگ، حرکتی نهایی،

 این به دسترسی جهت او و است ضروری انسان رفتارهای از بسیاری برای دقیق بندیزمانهمچنین، 

 اطالعات(. 6) باشدمی مختلف هایماهیچه بین در هافعالیت از خاصی زمانی الگوهای نیازمند هدف

 در .کندمی ایفا را مهمی نقش نیز 1حرکتی هماهنگی در ،(7) کیرااد کامال   اهداف برعالوه بندی،زمان

 (.8) دارد حرکتی هماهنگی در را نقش ترینکلیدی بندیزمان حسی، هایپردازش ۀکلی میان

 زمانی و فضایی ۀپیچید الگوهای تولید نیازمند پیانو، نواختن تا توپ گرفتناختیاردر از حرکتی، کنترل 

 به آن، زمانی بعد و فعال هایماهیچه گروه به آن، فضایی بعد که است ایماهیچه هایفعالیت

 تکالیف اغلب. دارد اشاره بیرونی حسی هایمحرک یا و دیگریک با ارتباط در هاماهیچه بندیزمان

 و حرکتی دقیق هماهنگی نیازمند موسیقی، آالتارابز از یکی نواختن و کردنصحبت مانند حرکتی

 (. 9) است ثانیه چند تا ثانیهمیلی هاده از شدهبندیزمان

 گونههر بدون که است آغازخود هایفعالیت ارادی اجرای برای ضروری یندیافر حرکتی، بندیزمان

 انجام زمان هم بایستمی عامل حرکاتی، چنینانجام  برایحقیقت، در. شودمی انجام بیرونی ۀنشان

 (. 10) کند سازماندهی دقت با را هدف زمان آشکار نمایش هم و حرکت

-به مراحل کهزمانی .دارند یهتک یزمان ۀفاصل نمایش بر ریتمیک، توالی و شروع مراحلبراین، عالوه

 ،موردینادر. شودمی ریزیبرنامهحرکت  یاز اجرا پیشمراحل،  از کاملی ساختار شوند،میسرعت انجام 

مهارت کهجاآناز (.11)شود  پردازش مراحل از آغاز پیش یدبا یتمیکو مراحل ر شروع یبرا بندیزمان

 ماهیت عنوانبه بندیزمان و( 6) بوده زمان ادراک و 2حرکت بندیزماندربرگیرندۀ  زمان پردازش های

 حرکتی بندیزمان بر زمان ادراک نقص که دارد وجود امکان این است، شده توصیف حرکتی مهارت

                                                           
1. Motor Coordination 

2. Motor Timing 
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 ییتوانا ی،حرکت بندیزمانذکر است که شایان. بگذارد ثیرأت حرکتی هایمهارت بر ،آن تبعبه و

 دارد تکیه زمانی ۀفاصل در حرکت بازنمایی بر و است زمانی ساختارهایحرکات براساس  یسازمانده

(12.) 

 محرک با زمانی لحاظبه حرکتی پاسخ یک دادنانطباق برای فرد توانایی ،حرکتی بندیزمان کهجاآناز 

 مراکز اوممد تعامالت نیازمند ورزشی هایفعالیت و حرکتی هایمهارت اجرای و( 13) است حسی

 میان تنگاتنگ ارتباط وجود به توجه با نیز و (12) باشندمی حرکت و بندیزمان در درگیر عصبی

 مستلزم باال عملکردی سطوح در که تکواندو چون هاییورزش در حرکت بندیزمان و بینیپیش

 آیا که ستا این درصدد پاسخ به حاضر پژوهش، لذا ؛باشدمی ثانیه از کسری در حرکتی بندیزمان

 تریدقیق بینیپیشو  بندیزمان توانایی از نخبهغیر تکواندوکاران به نسبت نخبه تکواندوکاران

باشند یا میمربوطه  یفتکال درتری صحیحو  ترسریع هایپاسخ به ارائۀ قادر لذا، و باشندمی برخوردار

 خیر؟
 

 پژوهش روش
نفر از  23را پژوهش  این کنندگانشرکتاست.  رویدادیپسمطالعات حاضر از نوع  پژوهش

 موجود هایعضو باشگاه ۀیرنخبنفر از تکواندوکاران غ 23 و ملی یمت یحاضر در اردو ۀتکواندوکاران نخب

 روشبه  یبترتبهتشکیل دادند که  سال قرار داشتند 18ـ28 یسن ۀدر دامن که تهران شهر سطح در

 نداشتن و هاآزمودنی یسنجش سالمت روان منظوربهانتخاب شدند.  یو تصادف دسترسدر گیرینمونه

پرسشنامه سالمت  آزمون از گردیدمی هاپاسخ در خطا افزایش به منجر که غیرهو  یافسردگ یا اضطراب

 قبولقابل ۀنمرکسب  ،هاآزمودنیمالک ورود ذکر است که شایاناستفاده شد.  یالؤس 28 1عمومی

، و نداشتن یناییو ب یبودن و داشتن سالمت رواندستراست ،یآزمون سالمت عموم در( 23 از کمتر)

 ماه یک یزمان ۀباز طی ورود هایمالک یدارا هایآزمودنی. بود اشتغال زیاد به بازی های رایانه ای

 . گرفتند قرار آزمایشمورد
 بندیزمان تکالیف زیرا) اقتباس شده( 2013)و همکاران  2کول پژوهش ازحاضر  پژوهش تکلیف
 شودمی گیریاندازه یزمان بینییشپ یفو با تکال دهدمی قرار سنجشمورد نیز را بینیپیش ضمنی،

 بینیپیشقابلیرو غ بینیپیشقابل یشیآزما یتدو موقع در بندیزمان ایرایانه تکلیف :شامل ( و(1)
 اجرا 3تسکسای ۀدر برنام وگشت  یتوسط پژوهشگران طراح ماه یک مدت طی تکلیف این. شدمی

                                                           
1. General Health Questionery 

2. Coull   

3. Psy Task Program 
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 ۀباز با کوشش 46بلند و  یزمان ۀبا باز تالش یا 1"کوشش" 46 یدارا بینیپیشقابل آزمون. گردید
که  بود کوشش 45 دربرگیرندۀ یزن بینیپیشقابلیرغ آزمونو بود  (آزمایه 92 درمجموع) کوتاه زمانی
 .شدندمی هئارا یتصادف صورتبه یهمگ

با  تمرینی، یمرحله اجرا یکنیز  آزمونگر و یحاتتوض توسط آزمونپیش ۀدر مرحل هاآزمودنی تمامی
آزمون  ۀوارد مرحل دهی،اجرا و پاسخ ۀیواز درک کامل ش ینانو پس از حصول اطمشدند آشنا  تکالیف
مراحل و  یادآوری یبرا یدستورالعمل یزن آزمایشی موقعیتدو  هر یاجرا هنگامهمچنین، . گردیدند

 شد. یداده م یشنما یانهرا یبر رواجرا  ۀشیو
 و بلند بود کوتاه کوشش 92 دارای درمجموع بینی،پیشقابل زمانی پردازش آزمونذکر است که شایان

 محرکهشدار  عنوانهب گریشنما ۀرنگ صفحیاهمتن س دررنگ سپید ۀیرعالمت دا یک ،یفتکل هردر  و
ظاهر  یتورمان یاهس ۀصفح یبر رو ثانیهمیلی 500مدت به یف،آغاز تکل ۀکه در مرحل شدنشان داده می

 1400) زمانی درنگ یکاز محو عالمت هشدار، در  پس کرد.را بیان میزمان درنگ مدتو  گشتمی
 و شده سیاه گرنمایش ۀصفح ،(کوچک ۀدایر از پس ثانیهمیلی 600 و بزرگ ۀیراز دا پس ثانیهمیلی
 دقت یدارا هایآزمودنی ،مرحله یندر ا گردید.می ظاهر( که شامل دو عالمت + + بودمحرک ) ،سپس
 ئۀارا برایی یشترب آمادگی ،یجهنتدرو  محرکۀ مشاهد برای تریدقیق بینیپیش تر،دقیق بندیزمان

 یزمان یفتکل 92 بینی،پیشقابل بندیزماندر آزمون  براین،عالوهتر دارند. یحو صح تریعپاسخ سر
 (.شماره یک)شکل  گردیدمی هئارا دقیقه ششمدت به درمجموعو  یتصادف صورتهب کوتاه وبلند 

 ینا با؛ بود بینیپیشقابل تکلیفبا مشابه  یزن بینیپیشقابلیرغ بندیزمان تکلیف یاجرا مراحل 
( یهثانیلیم 600 و 1000، 1400 یبترتبه)متوسط و کوتاه بلند،  ،مذکور یزمان هایدرنگکه  تفاوت
 . گردیدمی هئارا بار( 15 هریک) برابر تعداد باو  یصورت تصادفهب و بود
 ،هادرنگ ۀیکل یبرا یفتکل یندر ا یایرهعالمت هشدار داکه  ستا ینا یراخ یفتوجه تکلقابل ۀنکت

 یو اطالعات زمان نبود هادرنگ زمانمدتدهندۀ نشان ،ینبنابرا ؛بود یخنث ییبار معنا یو دارا یکسان
 بینیپیشامکان  ،لذا ؛دادنمیقرار  هاآزمودنی یاراخت را درزمان ظهور محرک  ینتخم یبرانظر مورد

 بود دقیقه سهمذکور  تکلیف زمانمدتذکر است که شایان. گرفتمی یمحرک را از آزمودن ئۀزمان ارا
 . (شماره دو شکل)
میبه محرک  هاپاسخ ینتر یحو صح ترینسریعمنجر به  صحیح بندیزمان که فرضیه این اساسبر

از  پسمحرک  یدنمحض دبه ،کوششمراحل مختلف آزمون و در هر  در بایستمی آزمودنی ،شود
 کرد.یم هئپاسخ را ارا ینتریعها(، سریره)دا هشدار عالمت با مرتبط زمانی هایدرنگ

                                                           
1. Trial 
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 .شد تحلیل مانووا آزمون توسط وگردید  ثبت تسک سای ۀبرنام در هاآزمودنی رفتاری هایداده 

 

 
 بینیپیشقابل شرایط در ایرایانه بندیزمان تکلیف ـ1 شکل        

 

 
 بینیپیشقابلغیر شرایط در ایرایانه بندیزمان تکلیف ـ2 شکل   
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 (2013)  همکاران و کول از اقتباس
 

 

  نتایج
 واریانس تحلیل آماری روش با و اس .اس .پی .اس افزارنرم توسط آزمون از حاصل ۀشدثبت هایداده

باشد می گروه دو بین بندیزمان معنادار تفاوت بیانگر آن نتایج که گرفت قرار تحلیلمورد متغیریچند

  .باشدمی بهتر تکلیف دو هر در نخبهغیر گروه به نسبت نخبه گروه بندیزمان که دهدمی نشان و

 
 تفکیک به بینیپیشقابلغیر و بینیپیشقابل موقعیت در بندیزمان میانگین و استاندارد انحراف ـ1 جدول

 گروه
 تعداد استاندارد انحراف میانگین گروه موقعیت

 کوتاه بینیپیشقابل بندیزمان

 17 42/28 64/159 نخبه

 17 41/21 68/207 غیرنخبه

 34 83/34 93/182 کل

 بلند بینیپیشقابل بندیزمان

 17 80/26 76/171 نخبه

 17 73/27 37/195 غیرنخبه

 34 38/29 21/183 کل

 بینیپیشقابلغیر بندیزمان

 17 81/20 64/194 نخبه

 17 09/22 37/217 غیرنخبه

 34 05/24 66/205 کل

 

 گروه تفکیک به هاداده توزیع بودننرمال بررسی جهت اسمیرنوفـ  کلموگروف آزمون نتایج ـ2 جدول

 آماری هایشاخص گروه
-قابل بندیزمان

 کوتاه بینیپیش

-قابل بندیزمان

 بلند بینیپیش

-غیر بندیزمان

 بینیپیشقابل

 نخبه
 93/0 53/0 47/0 اسمیرنوفـ  کلموگروف

 34/0 94/0 97/0 معناداری سطح

 غیرنخبه
 43/0 61/0 55/0 اسمیرنوفـ  کلموگروف 

 99/0 84/0 92/0 معناداری سطح

 متغیرهای در هاداده توزیع که دهدمی نشان شماره دو جدول در اسمیرنوفـ  کلموگروف آزمون نتایج

 . است نرمال گروه دو بینیپیشقابلغیر و بینیپیشقابل موقعیت بندیزمان
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 یریمتغچند یانسوار یلتحل یجنتاـ 3 جدول

 ارزش هاآزمون اثر
 مقدار

 آماره

 ۀدرج

 اثر آزادی

 ۀدرج

 خطا آزادی
 اثر ۀانداز  معناداری

وه
گر

 

 50/0 001/0 00/29 00/3 75/9 50/0 پیالیی اثر

 50/0 001/0 00/29 00/3  75/9 49/0 ویلکز المبدای

 50/0 001/0 00/29 00/3  75/9 00/1 هتلینگ اثر

 ۀریش ترینبزرگ

 روی
00/1 75/9  00/3 00/29 001/0 50/0 

 

        درصد 95 اطمینان سطح در آمدهدستهب اف نسبت دهد،می نشان باال جدول که طورهمان

(0.05=) هایمتغیر سطوح از یکی در حداقل( غیرنخبه و نخبه) هاگروه ،نتیجهدر ؛باشدمی معنادار 

 جهت. دارند معناداری تفاوت( بینیپیشقابلغیر و بینیپیشقابل موقعیت در بندیزمان) وابسته

  گردید. استفاده لون خطای هایواریانس برابری آزمون از مذکور هایموقعیت معناداری تعیین
 

 هاواریانس تجانس ۀمفروض بررسیـ 4 جدول

آماره مقدار مطالعهمورد هایمتغیر  
 آزادی ۀدرج

 یک

 آزادی ۀدرج

 دو

 سطح

 معناداری

 25/0 32 1 33/1 کوتاه بینیپیشقابل بندیزمان

 49/0 32 1 46/0 بلند بینیپیشقابل بندیزمان

 39/0 32 1 73/0 بینیپیشقابلغیر بندیزمان
 

 درپژوهش  هایمتغیر تجانس که شودمی مشاهده شماره چهار جدول در شدهارائه نتایج به توجهبا 

 پذیریاثر تعیین جهتذکر است که شایان .باشدمی برقرار (=0.05) درصد 95 اطمینان سطح

 تعقیبی آزمون عنوانبه همتغیرتک واریانس تحلیل آزمون از ،مستقل متغیر از وابسته متغیر سطوح

 .گردید استفاده متغیرهچند واریانس تحلیل
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 (توکی تعقیبی آزمون) متغیرهتک واریانس تحلیل آزمون نتایج ـ5 جدول

 منبع

 تغییرات
 وابسته متغیر

 مجموع

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

 میانگین

 مجذورات

 مقدار

  آماره

 سطح

 معناداری

 ۀانداز

 اثر

 گروه

55/19022 کوتاه بینیپیشقابل بندیزمان  1 55/19022 77/29 0001/0 49/0 

70/4594 بلند بینیپیشقابل بندیزمان  1 70/4594 18/6 019/0 16/0 

70/4257 بینیپیشقابلغیر بندیزمان  1 70/4257 26/9 005/0 23/0 

 

 خطا

32/19805 کوتاه بینیپیشقابل بندیزمان  32 91/618    

80/23040 بلند بینیپیشقابل بندیزمان  32 02/720    

63/14251 بینیپیشقابلغیر بندیزمان  32 36/445    

 

 کل

00/1143233 کوتاه بینیپیشقابل بندیزمان  34     

00/1135336 بلند بینیپیشقابل بندیزمان  34     

00/1414369 بینیپیشقابلغیر بندیزمان  34     

 

 متغیرها برای متغیری تک واریانس تحلیل آزمون ۀنتیج شود کهبرمبنای جدول مشخص می

-به. باشدمی معنادار( P<0.01) سطح در هاگروه بین( بینیپیشقابلغیر و بینیپیشقابل بندیزمان)

  .است متفاوت غیرنخبه و نخبه هایگروه بین موقعیت دو هر در بندیزمان دقت ،دیگرعبارت
 

 گیرینتیجه و بحث
 بر پذیریبینیپیش لحاظبه مختلف هایموقعیت و مهارتی سطوح ثیرأت بیانگر حاضر پژوهش نتایج 

-عنوانهب ؛باشدمی سوهم هاپژوهش از برخی هاییافته با که بود تکواندوکاران حرکت بندیزمان دقت

 تکلیف یک زمانمدت ۀدربار قبلی آگاهی و دانش ثیرأت بررسی با( 2012) 1گروندین و توبین ،مثال

 داشتن سطح باالتری از دلیلبه زبده شناگران که دریافتند زبده شناگران در زمان تخمین بر خاص

 کمتری زمانی خطای و تردقیق زمان تولید برتر، زمانی بینیپیش دقت ،نتیجهدر و دانش و آگاهی

                                                           
1. Tobin & Grondin 
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 و صحیح حرکت و مهارت بین ارتباط پژوهشی در (2012) 1موری و ناکاموتو ،همچنین. (14) دارند

 هایبیسبالیست که دریافتند و ندداد قرار مطالعهمورد محدود زمانیمدت دررا  ریزیبرنامه سرعت

 ریزیبرنامه و کمتر زمانی خطاهای تعداد معناداری صورتبه ،شتاب ناگهانی افزایش شرایط در ماهر

می را زمان پردازش و ادراک این که دهندمی نشان مبتدی هایبیسبالیست به نسبت را بهتری زمانی

 ،فراوان تجربیات دلیلبه ماهر افراد احتماال  که معنابدین؛ دانست مرتبط افراد مهارت سطح با توان

 در (2012) 2لئونو براین،عالوه(. 15) دارند حرکت تحلیل و بندیزمان در تریسریع و بهتر عملکرد

 راهبردهای کارگیریبه که داد نشان ورزش در زمان پردازش 3راهبردهای ۀارائ در ارتباط با پژوهشی

 ورزشکاران هماهنگی و بدنی حرکات بهبود موجب (درونی شمارش مانند) بندیزمان و شناختی

 باشدمی تکلیف آن در ۀتجرب و تمرین مستلزم نیز درونی بندیزمان و ریتم این ایجاد که گرددمی

(16.) 

 از بندیزمان که است باور این بر تکاملی دیدگاه جمله از رویکردها برخی با سوهم هایافتههمچنین، 

 هزارم تا تخمینباشد و می مهم وی اطراف محیط در فرد یک کردنبینیپیش برای دقیقه، به ثانیه حد

 و حافظه روزکردنبه مانند شناختی کارکردهای در سریع سازیمرتب و حرکتی کنترل برای ثانیه

 از بینیپیش و بندیزمان دقت که دهدمی نشان حاضر پژوهش(. 13) دارد اهمیت زمان پردازش

 ثرؤم نخبگی مهارتی سطوح به ورزشکار بییادست در که است حرکتی ـ ادراکی هایمهارت جمله

 ۀارائ به منجر تواندمی بینیپیشقابلیرغ یهایتدر موقع یحت ،تریقدق بندیزمان قدرت و باشدمی

  .دگرد ترسریع واکنش

( 17) مغز محاسباتی عملکردهای بین پیوند بیانگر رویدادها بندیزمان با مرتبط فرضیات از بسیاری

 در که است غیره و گیریتصمیم ،بینیپیش حرکتی، کنترل حرکت، بندیزمان زمان، ادراک جمله از

 سرعتی هایورزش در آن اهمیت و باشدمی توجهقابل ورزشی حرکات جمله از حرکات و هارفتار ۀکلی

 اساسی ویژگی ،بنابراینباشد؛ می گیرترچشم بسیار ،تکواندو مانند ثانیه حد در بندیزمان نیازمند و

 حرکتی کنترل و زمانی هایوقفه تخمین و بینیپیش برای ابزاری عنوانبه آن تعاملی عملکرد مغز،

 و حرکتی هایمهارت اجرای در باشد، برخوردار دقیقی بندیزمان دقت از ورزشکار چنانچه و است

 بندیزمان زیرا ؛نمود خواهد عمل ترموفق است زمانی بینیپیش نیازمند که هاییمحرک به پاسخ

 و باشدمی حسی محرک با زمانی لحاظبه حرکتی پاسخ یک دادنانطباق برای فرد توانایی حرکتی،

 به بندیزمانزمینۀ در بسیاری فرضیات. (18) است شده توصیف حرکتی مهارت ماهیت عنوانبه

                                                           
1. Nakamoto & Mouri 

2. Leonov 

3. Technics 
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 عملکرد را مغز اساسی ویژگی و اندپرداخته بینیپیش و بندیزمان با مرتبط فعلی تردیدهای بررسی

( تکواندو ۀمبارز یک در مثال  ) بعدی ۀضرب هنگام چه کهاین. اندکرده معرفی بینیپیش ابزار عنوانبه آن

 هستند بینیپیش از هاییمثال غیره، و شد خواهد تجربه بعدی بازدمهنگام  چه یا و داد خواهد رخ

 سزاییهب ثیرأت ورزشی حرکات ۀبهین اجرای در بینیپیش و بندیزمان تواناییذکر است که شایان(. 17)

 ۀبقمسا در دولیوچاگی ۀبضر در تکواندوکار سر به حریف پای رسیدن زمان تعیین ،مثالعنوانبه ؛دارد

 نماید، ادراک را زمان بایستمی ابتدا بازیکن ،حرکت این در. است حرکتی ـ روانی عمل یک ،تکواندو

 تغییر یا دفاع مقابله،) حرکتی چه با که بگیرد تصمیم ،سپس و کند بینیپیش را پا حرکت مسیر

  .دهد پاسخ( مکانی موقعیت

 ـ ادراکی عملی نیز فوتبال بازی در توپ به سر ۀضرب برای عمودی پرش زمان تعیینبراین، عالوه

 ،کند ادراک را زمان بایستمی ابتدا بازیکن ،حرکت این در. است بندیزمان نیازمند و بوده حرکتی

 به چه زمانی که بگیرد تصمیم ورده ک بندیزمان را پرش درنهایت، ونماید  بینیپیش را توپ مسیر

 بخش این ،واقعدر(. باشد داشته ذهن در نیز را بازی و مدافعین ،هاتیمیهم موقعیت) بزند ضربه توپ

 کارآیی هماهنگی، کارآمدی، که است حرکتی اعمال از بسیاری درضمنی  بندیزمان بر مبتنی ادراکی

 نظارت یا و آینده هایرویداد بینیپیش مبنای و کندمی تعیین را حرکتی عمل اثربخشی ،مجموعدر و

 نیازمند ورزشی اجراهای در ملموس هایمثال دیگر از. دهدمی رخ زمان طول در که است اطالعاتی بر

 حرکت کههنگامی ،مثالعنوانباشد؛ بهمی پاسخ با محرک سازگاری عدم هایموقعیت بینی،پیش به

 ،واکنش یا و محرک کهزمانی یا و شودمی چپ سمت به آزمودنی حرکت باعث راست سمت به محرک

-در که توپی به زدنضربه .باشدمی بارز بسیار بینیپیش اهمیت ،است پیچیده بسیار خودخودیبه

 عملی برای اغلب فرد کههنگامی؛ بندیزمان و بینیپیش برای باشدمی مثالی نیز است آمدنحال

در مثال های مذکور  (.5) کندمی آغاز آن با مطابق را اندامی یا و بدن تمام حرکات کننده،جلوگیری

 توانایی انتخاب لحظه دقیق تر جهت ارائه پاسخ به محرک، منجر به اجرای بهتر و بهینه تر می گردد. 

 مقایسه در نخبه ورزشکاران که ستا آن از حاکی دیگر هایپژوهش از بسیاری با سوهم حاضر پژوهش

 یاری نخبگی به یابیدست در را هاآن که دارند هاییمهارت و ادراکی هایویژگی ورزشکاران، سایر با

 متغیرهای در بلکه عملکردی، و سرعتی ـ قدرتی سطح در تنهانه نخبه ورزشکاران(. 19) کندمی

 نخبهغیر ورزشکاران به نسبت باالتری مراتببه دقت نیز بندیزمان و بینیپیش حرکتی ـ ادراکی

-قابلغیر و بینیپیشقابل از اعم) هاموقعیت ۀکلی در برتر بندیزمان دقت توانمی ،اینبنابر ؛دارند

 حرکتی ـ ادراکی هایمهارت ثیرگذارترینأت و ترینمهم جمله از را کارآمدتر پاسخ ارائه و (بینیپیش

 از همگی که) ایرانی ۀنخب تکواندوکاران برتری در دخیل هایمتغیر از یکینیز  و نخبگی سطوح در
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 مداوم حضور با برتری این که نمود محسوب تکواندوکاران سایر با مقایسهدر (باشندمی جهانی نخبگان

-ورزش در ؛ زیرا،باشدمی توجیهقابل است مداوم و دقیق بندیزمان نیازمند که مسابقات و تمرینات در

 حرکت اجرای از پیش مراحل از کاملی ساختار شود،می انجام سرعتبه حرکات که تکواندو چون هایی

 .دشومی ریزیبرنامه

؛ مسابقات در و کندمی بازی ورزشی هایرشته ۀکلی در را مهمی نقش بندیزمان ذکر است کهشایان

 باشدمی کنندهتعیین ،اندیافته دست جسمانی ورزیدگی از باالیی سطح به حاضر ورزشکاران کهجایی

 نیازمند هاآن مدیریت و شوندمی اجرا شدیدی و مختلف فشارهای تحت هاورزش اغلبزیرا،  ؛(19)

 بندیزمان سرعت و بینیپیش شده،تلف هایزمان پردازش مانند شناختی و ادراکی خاص هایتوانایی

-انتخاب و بینیپیش نیازمند سناریوهای در تواندمی توانایی این. باشدمی خاص تکالیف در هاواکنش

 (.20) باشد کنندهتعیین ،پیچیده های

 ،باشدمین حرکتی رفتارهای اجرای نیازمند تنها ،ورزش در موفق عملکرداست که  بدیهی: مقاله پیام

 نیاز یقدق بندیزمانجمله  ( از21) حرکتی ـ ادراکی بناییزیر هایتوانایی از باالیی سطوح به بلکه

 بدون باال، بدنی آمادگی با هاآزمودنی توسط مهارت باالی سطوح نمایش که است روشن و دارد

می، براساس نتایج پژوهش حاضرلذا  ؛(22) نیست پذیرامکان مناسب حرکتی بندیزمان به یابیدست

 ینشو گز یدر نخبگ یلدخ حرکتی ـ ادراکی هایواناییت از یکی عنوانبهرا ضمنی  بندیزمان توان

 .نمود لحاظ برترتکواندوکاران  از جملهشکاران سرعتی ورز
 

  منابع
1. Coull J T, Davranche K N, Bruno V F. Functional anatomy of timing differs for 

production versus prediction of time intervals. Neuropsychologia. 2013; 51(5):       

309–19. 

2. Grondin S. Attention, perception & psychophysics. Timing and Time Perception: A 

Review of Recent Behavioral and Neuroscience Findings and Theoretical Directions. 

2010; 72(3): 561-82. 

3. Coull J T, Cheng R K, Meck W H. Neuroanatomical and neurochemical substrates 

of timing. Neuro Psychopharmacology. 2011; 36(1): 3-25. 

4. Correa A, Lupianze J, Madrid E, Tudela P. Temporal attention enhances early visual 

processing: A review and evidence from event- related potentials. Brain Research. 

2006; 109(76): 116-28. 

5. Coker CA. Motor learning and control for practitioners. McGraw-Hill 

Humanities/Social Sciences/Languages; 2004; P: 143. 

6. Nazari, M. A., Mirloo, M. M., Asadzadeh, S,. (2012). time perception errors of 

emotional in persian words, advances in cognitive sciences, 13(4). 37-49. (In Persian) 



 59                                                                    بندی ...زمان بر یتموقع یریپذبینیپیشسطح مهارت و  اثر 

 
 

7. Bueti D, Walsh V, Frith C, Rees, G. Different brain circuits underlie motor and 

perceptual representations of temporal intervals. Journal of Cognitive Neuroscience. 

2008; 20(2): 204–14. 

8. Buonomano Dean V, Karmarkar U R. How we do tell time? The Neuroscientist. 

2002; 8(1): 42–51. 

9. Buonomano Dean V, Laje R, Population clocks: Motor timing with neural dynamics. 

Trends in Cognitive Sciences. 2010; 14(12): 520-7. 

10. Spencer RM, Karmarkar U, Ivry RB. Evaluating dedicated and intrinsic models of 

temporal encoding by varying context. Philosophical Transactions of the Royal Society 

of London B: Biological Sciences. 2009 Jul 12;364(1525):1853-63. 

11. Bortoletto M, Cook A, Cunnington R. Motor timing and the preparation for 

sequential actions. Journal of Brain and Cognition. 2011; 75(2): 196-204. 

12. Koch G, Costa A, Brusa L, Peppe A, Gatto I, Torriero S, Lo Gerfo E, Salerno S, 

Oliveri M, Carlesimo GA, Caltagrione C. Impaired reproduction of second but not 

millisecond time intervals in Parkinson’s disease. Neuropsychologia. 

2008;46(5):1305–13. 

13. Dirnberger G, Hesselmann G, Roiser J P, Marjan S P. Give it time: Neural evidence 

for distorted time perception and enhanced memory encoding in emotional situations. 

Neuro Image. 2012; 63(1): 591-99. 

14. Nakata H, Yoshie M, Miura A, Kudo K. Characteristics of the athletes' brain: 

Evidence from neurophysiology and neuroimaging. Brain research reviews. 2010 Mar 

31;62(2):197-211. 

15. Tobin S, Grondin S. Time perception is enhanced by task duration knowledge: 

Evidence from experienced swimmers. Memory & cognition. 2012 Nov 1;40(8):  

1339-51. 

16. Leonov S. Diagnostics of time perception in synchronized swimming. Procedia-

Social and Behavioral Sciences. 2012 Dec 31;33:771-5. 

17. Ivry RB, Spencer RM, Zelaznik HN, Diedrichsen J. The cerebellum and event 

timing. Annals of the New York Academy of Sciences. 2002 Dec 1;978(1):302-17. 

18. Smith A, Tyler E, Rogeres J W, Newman S, Rubia K. Evidence for a pure time 

perception deficit in children with ADHD. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry. 2002; 43(4): 529-42. 

19. Ciucurel M M. The relation between anxiety, reaction time and performance before 

and after sport competitions. Procedia: Social and Behavioral Sciences. 2012; 33(9): 

885-9 

20. Yarrow K, Brown P, Krakauer J W. Inside the brain of an elite athlete. Nature 

Review. 2009; 10(8): 585-95. 

21. Jordnova N, Demerdzieva A. Biofeedbacktraining for peak performance in sport 

case. Macedonian Journal of Medical Science. 2010; 3(2): 113-8. 

22. Schmidt R. Anticipation and timing human motor performance. Psychological 

Bulletin. 1968; 70(6): 631-46. 

 



 1395 پاییز ،25رفتار حرکتی شماره                                                                                                         60

 

 استناد به مقاله

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 . اثرموسوی سیدمحمدکاظمواعظجعفری سیمین، نظری محمدعلی، طاهری حمیدرضا، 

حرکتی. پاییز تکواندوکاران. رفتار  بندیزمان بر موقعیت پذیریبینیپیش و مهارت سطح

 .60-47(: 25)8 ؛1395

 

Jafari. S, Nazari. M.A, Taheri. H.R, Vaez Mousavi. M.K. The Effect of Skill 

Level and Conditions’ Predictability on Taekwondo Players’ Timing. Motor 

Behavior. Fall 2016; 8 (25): 47-59. (In Persian) 

 



9                                                                                         Motor Behavior, No 25, 2016 

 

 

The Effect of Skill Level and Conditions Predictability on 

Taekwondo Players’ Timing 
 

S. Jafari1, M.A. Nazari2
1, H. R. Taheri3,  M. Vaez Mousavi4 

 

1. Ph.D. Student at Imam Reza International University  

2. Associate Professor at Tabriz University* 

3. Professor at Ferdowsi University 

4. Professor at Imam Hossein University 
 

Received: 2015/06/06                        Accepted: 2015/09/23 
 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this study was to investigate the effect of skill level and predictability of 

conditions on taekwondo players’ timing. Twenty-three elite taekwondo players 

attending the camp of the national team and twenty-three none-elite taekwondo players 

from the clubs of Tehran were recruited through convenience and random sampling 

methods, respectively. Practitioners were examined in psychology laboratory of Tarbiat 

Modarres University. They were asked to perform a computerized version of timing task 

in predictable and non-predictable conditions. Data were analyzed using MANOVA test. 

Results indicated significant differences between elite and non-elite taekwondo players’ 

timing, not only in predictable and non-predictable conditions, but also in different 

intervals of predictable condition (P values for predictable conditions interval and non-

predictable condition were 0.0001, 0.019, and 0.005, respectively). Thus, we can say that 

taekwondo players with better timing have better performance in motor skills and better 

react to stimuli that need time prediction. So, timing can be considered one of the 

perceptual-motor skills involved in selecting elite taekwondo players. 
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