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 مقدمه
تصمیمات سریع و دقیقی را بازیکنان باید  ،های تیمیهای راهبردی و موقعیتی مانند ورزشدر بازی

 و بسکتبال تبال،فو کریکت، مانند رقابتی هایورزش متغیر و پیچیده اتخاذ کنند. در در محیط

 مسیر، درطول حتی یا برگردانند بگیرند، را حرکت سریع درحال توپ یک باید بازیکنان ،تنیس

دقت دریافت و پردازش کنند و ، ورزشکاران باید اطالعات را بهبنابراین کنند؛ قطع را آن حرکت

 . (1)واکنش نشان دهند  سرعتبه ،های پیچیدهموقعیت، در سپس

های حرکتی و تواناییداشتن بر مهارت در ورزش عالوه های پیشین،های پژوهشاساس یافتهبر

های مناسب از مهارت . استفادة(2)های شناختی و ادراکی نیز بستگی دارد جسمانی به مهارت

بینی های احتمالی و پیشجوی بصری، شناخت الگو، تخمین موقعیتوشناختی مانند جست ادراکی

های ادراکی، . مهارت(3) ای استهای مهم در ورزش حرفهیکی از فعالیت ،ثرمؤ 1گیریبرای تصمیم

 .(4)د نکنب افراد ماهر و مبتدی را مشخص میکه اغل هستندشناختی 

های کلیدی و زیربنایی عملکرد موفق ویژگیکه از های ادراکی شناختی مهارت یکی از این

اطالعات اساسی از ی توانایی دریافت امعنگیری است که بهتصمیم ،آیدحساب میبه ورزشکاران

 . اجرای سطح باال درزمینة(5)انتخاب پاسخ مناسب است  ،محیط، تفسیر درست اطالعات و سپس

ی مشخص گیرثر تکلیف حرکتی، بلکه توسط سطوح باالی تصمیمتنها توسط اجرای مؤنه ورزشی

یند تواند توسط کیفیت فراهای باز در سطح خبرگی اغلب میاجرای مهارتاینکه ویژه به ؛ده استش

شده )مربی، ورزشکار یا نظر از نقش ورزشی انتخاب، صرف. همچنین(6)گیری تعریف شود تصمیم

 اساسبر .(4) است موفقیت از ناپذیرجدایی کهاست یک مهارت ادراکی شناختی گیری تصمیمداور(، 

 از مشخصی طبقة ازبین اعمال از ایرشته انتخاب شامل گیریتصمیم کالسیک، گیریتصمیم نظریة

ها را در حالتی انجام گیری. ورزشکاران باید تصمیم(7) است ذهن در خاص هدف یک با هاگزینه

گیری کنند و فرایند تصمیممی ریافتها و حریف دبازیدهند که اطالعات متفاوتی از توپ، هم

. (2)شود که سعی در محدودکردن زمان و فضای دردسترس بازیکن دارد انجام میفشار حریف تحت

سرعت گیری در ورزش بهتصمیمبینی و ادراک ها بر پیشیل عملکرد ماهرانه، تمرکز پژوهشدلبه

شناختی در ورزش  -دراکیتکلیف ا شده درزمینةهای انجامافزایش است و بسیاری از پژوهشدرحال

در  . همچنین،(3)تجربه اجرای بهتری دارند زیکنان ماهر نسبت به بازیکنان بیاند که بانشان داده

بینی و اغلب به اتخاذ تصمیمات برمبنای پیشورزشکاران نخبه  طورکلیبه ،های توپی سریعورزش

در . (8) های حرکتی مناسب نیاز دارندایجاد پاسخ اطالعات جزئی دربارة حرکت بعدی حریف برای
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کار برده هندرت بکه به هستند 1الگوهای رفتار خیرگی یک محدودیت، گیری ورزشیمطالعات تصمیم

گیری است. اطالعات برای توانایی فهم تعامل بین رفتارهای خیرگی و تصمیم یگام مهماند. این شده

و آموزش برای تمرین  تواند اطالعات سودمندی را دربارةآمده از الگوهای رفتار خیرگی میدستهب

 های کنترل بینایی حرکتی ایفادر مدل اینقش عمده. کنترل خیرگی (4)ورزشکاران فراهم کند 

 .(9)کند می

 از یکیاما  ؛(6،8) اندشده انجام زیادی هایپژوهش آن بر مؤثر ملعوا و گیریتصمیم مهارت درمورد

 جویوجست هایپژوهش کمبود ورزشکاران، گیریتصمیم به مربوط هایپژوهش در هامحدودیت

 که هستند ایزمانی هایدوره 3هاتثبیت است ساکادها و هاتثبیت بین تناوبی لشام که است 2بینایی

 ساکادها و شودمی داشته نگه ثابت چشم حفرة روی الزم، اطالعات کسب برای بینایی تصویر

 بین ثانیه هزارم 100 از کمتر زمانی در را بینایی توجه که هستند چشم سریع و پرتابی حرکات

 هاآن مدت و موقعیت تعداد، ازقبیل هاتثبیت این هایویژگی کنند.می جاجابه مختلف هایموقعیت

 نظرشود. بهمی استفاده ،کندمی توجه اطالعاتی چه به و چگونه کنندهاجرا به اینکه بردنپی برای

 جذب در مورداستفاده بینایی جویوجست راهبرد کنندةمنعکس تثبیت، شاخص که رسدمی

دهندة رویکردی است که های تثبیت نشان، ویژگیواقعدر .(10) است زمینه از معنادار اطالعات

تعداد و مدت تثبیت نیازهای  کند و همچنین،استخراج اطالعات استفاده می کننده برایمشاهده

های ویژه مهارتاجرای موفق به شناخت و به .(11)کند پردازش اطالعات آزمودنی را منعکس می

ز نیا ،کندها در عملکرد ورزشی هدایت میرا به آزمایش نقش این مهارت ادراکی که پژوهشگران

ت و اجرای حرکتی مناسب، عملکرد ماهرانه در بر دقوهاند که عالیید کردهدارد. چندین مطالعه تأ

های ادراکی مهارت ،دیگرعبارت. بهشودهای ادراکی شناختی عالی مشخص میورزش توسط مهارت

استفاده از اطالعات بینایی  ممکن است به ادراک و ،شناختی که برای عملکرد ماهرانه حیاتی هستند

 .(8)بندی شوند طبقه

رفتارهای  .(4،10)گیری ارائه شده است های تصمیمارتباط مشخصی بین رفتارهای خیرگی و مهارت

اذ تری اتخشده روی بازیکنان تنیس نشان داد که بازیکنان ماهر تصمیمات سریعخیرگی بررسی

. (4) رندتری نسبت به افراد مبتدی داو مدت تثبیت کوتاه های درست بیشترکنند و پاسخمی

های اساس نشانهنخبه قادر هستند عمل حریف را بر اند که ورزشکاراندهچندین مطالعه نشان دا

های افراد مبتدی و بینی کنند. تعدادی از مطالعات تفاوتتر از افراد مبتدی پیشبینایی اولیه، دقیق

های ثبت حرکات چشم تحلیل کارگیری سیستمگیری توسط بههای تصمیمخبره را در موقعیت

                                                           
1. Gaze 

2. Visual Search 

3. Fixations 



 1397بستان ، تا23رفتار حرکتی شماره                                                                                                  132

وجوی بینایی مؤثرتری را نسبت های جست، افراد ماهر راهبردکلیطوربه ،طالعاتدر این م .اندکرده

خیرگی اند که رفتارهای قبلی نشان داده ، پژوهشگران. همچنین(8)گرفتند  کاربه افراد مبتدی به

 ،برای مثال ند؛گیری استفاده شوگیری پیگردی برای تصمیمیند اندازهعنوان فراتوانند بهمی آشکارا

های نشان دادند که مهارت 2002و همکاران در سال  2و وارد 2009و همکاران در سال  1مانل

 .(4)د نبا رفتارهای خیرگی دنبال شو د مستقیماًنتوانگیری ورزشکاران نخبه میتصمیم

زمان است. سیستم شناختی صورت همان، دشواری در اجرای دو تکلیف بهیک جنبه از شناخت انس

نشان  یزمینه مطالعات، محدود است. دراینتواند پردازش کنداطالعاتی که می در مقدار شدتبه

پوشی نواحی قشری د منجر به همنتوانمی دوگانه شامل یک تکلیف بیناییاند که تکالیف داده

 ،نتیجهند؛ درشده از قشر مخ شوپوشیهای همتداخل بین قسمت دة خاص و افزایش در درجةشلفعا

گیری ، مطالعات کمی تأثیر بار شناختی را بر تصمیموجودند؛ بااینشوباعث افزایش زمان واکنش می

رای ارتباط موجود بین اج اند. هنوز ابهامات زیادی دربارةعملکرد بینایی حرکتی گزارش کرده و

 .(12) دنزمان تکالیف شناختی و حرکتی وجود دارهم

نیاز ن است پردازش اطالعات مرکزی موردممک 3توجه شناختی در الگوی تکلیف دوگانه بارفزایش ا

 ورزشکاران معموالً ،طول رقابتدر .(12)حرکتی را تغییر دهد  -برای درک و کنترل سیستم بینایی

زمان اجرا کنند و صورت همها باید چند تکلیف را بهشوند که آنمواجه میهایی با موقعیت

که به  هایی هستندهای تکلیف دوگانه روشحفظ کنند. روش نیز باید عملکرد ماهرانه را ،حالدرعین

ی توجهی از تکالیف حرکتی زیابی نیازهابرای ار د و معموالًنزمان دو تکلیف نیاز داراجرای هم

های طبق پژوهش .(13) دنشواستفاده میاجرای این تکالیف  شده و اثرهای تکلیف ثانویه برانتخاب

زمان طور همند بهتوان، تعداد عناصری که میاندانجام شدهپردازش اطالعات درزمینة که  4جان میلر

مطالعة تداخل تکالیف دوگانه دریچة بسیار  .، محدود هستندمدت ذخیره شوندکوتاه در حافظة

مقدار . (14)کند رد ساختار عملکردی مغزی ایجاد میموهای اساسی درمهمی را برای فهم سؤال

، طریق دشواری تکلیفتنها از. مقدار تأخیر نهزمان به شرایط وابسته استخیر در اجرای تکالیف همتأ

علت کزی، بهمرراه تنگ مطابق نظریة .(14)شود مشخص میهای تکلیف رکیب ویژگیطریق تبلکه از

شود و راه در مسیر پردازش اطالعات، فقط یک تکلیف در یک زمان پردازش میوجود یک تنگ

این  شود.آغاز نمی است، که پردازش اولین تکلیف به پایان نرسیدهپردازش تکلیف دوم تازمانی

 .(15)د شوراه موجب افزایش زمان پاسخ برای یک یا هر دو تکلیف در روش تکلیف دوگانه میتنگ

                                                           
1. Lehmann 

2. Ward 

3. Dual Task 

4. John Miller 



 331                                                                                       گیری ...تاثیر تکلیف ثانويه شناختی بر تصمیم

ه کن بررسی بررسی کرد. نتایج ای( اجرای تکلیف ثانویة شناختی را روی عملکرد خیرگی 12مایر )

ر کنترل ییر دتواند باعث تغشناختی می ، نشان داد که تکلیف ثانویةروی حرکات ساکادی انجام شد

تی بر شناخ ر تکالیف ثانویةکمی به بررسی اث هایبا توجه به اینکه پژوهش خیرگی شود.

خ به د پاس، پژوهش حاضر درصدبنابراین ،اندیرگی ورزشکاران پرداختهگیری و رفتارهای خیمتصم

یری و گصمیمتدر را انتظار عملکرد متفاوتی  توان با ایجاد بار شناختیاین سؤال است که آیا می

 ها داشت؟بین افراد گروهرفتارهای خیرگی در
 

 پژوهش روش
اهر و مکنان ازیگیری و رفتارهای خیرگی بکه در آن تصمیم ودب تجربیروش این پژوهش ازنوع نیمه

کنندگان این ند. شرکتشدایسه شناختی با هم مق تأثیر یک تکلیف ثانویةمبتدی فوتبال تحت

نفر و  12ه ماهر ها در دو گروسال بودند. آزمودنی 25تا  19سنی  پژوهش بازیکنان فوتبال با دامنة

 یگ دستةتر و لامل بازیکنان لیگ برقرار گرفتند. بازیکنان ماهر ش نفر به تعداد مساوی 12مبتدی 

عنوان هو( بیک کشور بودند. بازیکنان مبتدی فوتبال را درقالب دروس دانشگاهی )فوتبال یک و د

ای نیز سابقهر گذشته نداشتند و در هیچ مای از فوتبال دو هیچ سابقه بودند واحد درسی آموخته

 .بودندشرکت نکرده 
 ، همةکلیطور. بهبود گیریگیری شامل تصاویر فوتبالی مربوط به موقعیت تکلیف تصمیمبزار تصمیما

 ، سه متر جلوی دروازه و تصاویر همهدو متر باالی زمین اند:اویر در شرایط مشابه ضبط شدهاین تص

 دهشان داتاپ نکه روی صفحة لپ عرضمتر متر طول و پانزده سانتییازده سانتی ،به یک اندازه

. هر بودندبان و بازیکنان حمله )پیراهن زرد( اضافة دروازهاع )پیراهن قرمز( به. بازیکنان دفشدند

صورت . توپ همیشه بهاددمقابل دروازه را نشان مییت بازی فوتبال مهاجم و مدافع درتصویر موقع

های تصویر شامل موقعیت 30و  هر تصویر تنها یک پاسخ درست داشت .(16) بود مشاهدهواضح قابل

هم که در برنامه ذخیره شده سرند. این تصاویر پشتصورت تصادفی انتخاب شدبه 2 × 3و  2 × 2

 . ندشدتاپ نشان داده ند، روی صفحة لپبود

 کشور SMIشرکت  ساخت ترکینگکنندگان از دستگاه آیرکتبرای بررسی خیرگی ش ،همچنین

 بت تعدادث ناییاستفاده شد. این دستگاه توا است،بدنی ارومیه موجود که در دانشکدة تربیت آلمان

این تز استفاده شد. هر 30برداری که در این مقاله از سرعت نمونهدارد ها را تثبیتو مدت  هاتثبیت

نندگان قرار ککه روی چشم شرکت صورت عینک استافزاری بهستگاه شامل یک بخش سختد

 Iview و Be Gazeافزارهای این دستگاه شامل کند و نرمت چشم افراد را ثبت میگیرد و حرکامی

 .هستند
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 دستگاه ردیابی حرکات چشم -1شکل 

 

کنندگان در ابتدا از شرکتبدنی دانشگاه ارومیه اجرا شد. آزمون در آزمایشگاه دانشکدة تربیت

. داوطلبانه در پژوهش تکمیل کنند شرکت نامه را برایو رضایت فردیفرم اطالعات  خواسته شد که

روی دو گروه موردبررسی انجام شد تا  با استفاده از مقیاس اسنلن سپس، معاینات مقدماتی

آماری حذف شوند.  از نمونة یا استفاده از عینک صورت وجود مشکالت احتمالی در سیستم بیناییدر

 ،م کار داده شد. در گام بعدیانجا ها اطالعاتی درمورد نحوةدهکننل از انجام تکلیف به شرکتقب

گیری مونبه اتاق آز از ورود کنندگان بعدنظر شرکت کردند. شرکتآزمون موردکنندگان در شرکت

نشستند و عینک دستگاه روی چشم متری از مانیتور سانتی 45روی صندلی راحت در فاصلة 

ص شد تا مشخکننده کالیبره روع آزمون دستگاه برای هر شرکتش گرفت و قبل ازها قرار آزمودنی

از هر آزمودنی ثبت در سیستم وجود ندارد.  کنندگان و نقطةهیچ اختالفی بین نگاه شرکتکه شود 

گیری و ثبت در هر گروه دو مرتبه آزمون گرفته شد که آزمون اول تنها شامل آزمون تصمیم

 س اعداد بود که این تکلیف، مجموعةبا تکلیف شمارش معکو رفتارهای خیرگی و آزمون دوم همراه

تایی برای آزمونگر بیان صورت معکوس و با جهش سهبه 500ی بود که فرد باید از عدد اعداد

ها نمایش داده شد و اینچی و با آرایش تصادفی برای فوتبالیست 15طریق مانتیور تصاویر ازکرد. می

د. هر آزمودنی پس از شروع، نظر گرفتنخود را با زدن دکمة موردم ها با دیدن هر تصویر تصمیآن

در تصویر با سرعت و دقت  شوت( )پاس، دریبل و ترین عمل را برای بازیکن صاحب توپمناسب

افزار گزارش کاملی از تصاویر را داد که شامل پس از اتمام تصاویر، نرم کرد.تر انتخاب تمامهرچه

 دهندةبود که زمان پاسخ به تصاویر نشان داد پاسخ درست و نادرستتعزمان پاسخ به تصاویر، 

آوری پس از جمعگیری بود. تصمیمدقت  دهندةگیری و تعداد پاسخ درست نشانمیمسرعت تص

 ندگیری این افراد مقایسه شدهای مختلف برای بررسی مهارت تصمیماطالعات، نمرات اکتسابی گروه
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های ماهر و مبتدی ثبت الیستهای بینایی برای فوتبو مدت تثبیتخیرگی، تعداد  و برای مقایسة

 .شدند

گیری )سرعت و دقت( در رفتار خیرگی )تعداد و مدت تثبیت( و مهارت تصمیم برای مقایسة

و  بررسی شد 1ویلک -آزمون شاپیرو باها بودن داده، ابتدا طبیعیهای ماهر و مبتدیفوتبالیست

برای بررسی تفاوت دو نوع تعیین تجانس واریانس متغیرها استفاده شد. برای  2از آزمون لوین ،سپس

وتحلیل ع آزمون( استفاده شد. برای تجزیهنون در دو گروه از تحلیل واریانس )دو گروه در دو آزمو

سطح معناداری برای  ،استفاده شد. همچنین 20نسخة  3اس.پی.اس.اس. افزارها از نرمآماری داده

 نظر گرفته شد.در P ≤ 0.05ها تمام روش
 

 نتایج
زیع ن داد تویج نشااستفاده شد که نتا ویلک -ها از آزمون شاپیروبودن دادهابتدا برای بررسی طبیعی

رای بررسی از آزمون لوین ب ،(. همچنینP > 0.05ها در متغیرهای پژوهش طبیعی بوده است )داده

سرعت  یری،گاد هر چهار متغیر دقت تصمیمهمگنی واریانس متغیرها استفاده شد که نتایج نشان د

یل واریانس از آزمون تحل (.P > 0.05) ها همگن هستندها و مدت تثبیتگیری، تعداد تثبیتتصمیم

  .ها استفاده شدنیز برای بررسی فرضیه عامل آخرسنجش ( با تکرار نوع آزموندو  ×گروه )دو 

کلیف د و تآزمون تکلیف مجر ها را درکنندهجدول شمارة یک میانگین و انحراف استاندارد شرکت

 دهد.ثانویة شناختی نشان می
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 هاگیری و تعداد و مدت تثبیتدر دقت و سرعت تصمیممیانگین و انحراف استاندارد دو گروه  -1 جدول

دقت  متغیر گروه

 گیریتصمیم

زمان 

 گیریتصمیم

تعداد 

 هاتثبیت

مدت 

 هاتثبیت

 گروه ماهر 

 )تکلیف مجرد(

 26/257 173 79/0 67/21 انگینمی

 46/74 22/68 29/0 19/2 انحراف استاندارد

گروه ماهر )تکلیف 

 ثانویة شناختی(

 22/282 67/287 47/1 42/17 میانگین

 55/67 28/98 31/0 24/1 انحراف استاندارد

 گروه مبتدی 

 )تکلیف مجرد(

 39/300 75/205 16/1 17/17 میانگین

 90/73 59/54 31/0 53/1 انحراف استاندارد

گروه مبتدی )تکلیف 

 ثانویة شناختی(

 55/336 58/262 91/1 5/14 میانگین

 43/99 32/58 58/0 28/2 انحراف استاندارد

 

 گیریدو گروه در دقت تصمیم (2 × 2) نتايج آزمون تحلیل واريانس -2 جدول

 
 درجه آزادی

 گروهیبین

 درجه آزادی

 گروهیدرون
 طح معناداریس تحلیل واريانس

 001/0 92/55 22 1 آزمون

 1/0 93/2 22 1 گروه×آزمون

 001/0 9/37 22 1 گروه
 

و  ماهر ر هر دو گروهگیری در تکلیف مجرد دمیانگین دقت تصمیمبا توجه به جدول شمارة یک، 

یانس یل وارتفاوت از آزمون تحل. برای تعیین معناداری این است شناختیاز تکلیف  مبتدی بیشتر

وع نکه اثر اصلی  دهدمینشان در جدول شمارة دو  آزمون( استفاده شد. نتایج وه در دوگر )دو

 کلیف ثانویةنوع آزمون با و بدون تیعنی بین دو  ؛1,22(F)( = P55.92 , = 0.001آزمون معنادار است )

 ، دقتاساس نتایج میانگینری تفاوت معناداری وجود دارد. برگیشناختی در دقت تصمیم

تکلیف  بدون کمتر از آزمون شناختی ویةنگیری افراد ماهر و مبتدی در آزمون با تکلیف ثاصمیمت

بین دو  (؛ یعنیF)1,22( = P37.9 , = 0.001) ثر اصلی گروه نیز معنادار استا. ثانویة شناختی است

 وع آزموننوه و اما اثر تعاملی بین گر گیری تفاوت معناداری وجود دارد؛مدقت تصمی گروه در نمرة

 1,22(F.)( = P2.93 , = 0.1معنادار نیست )
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 گیریتصمیم زماندر  دو گروه (2 × 2نتايج آزمون تحلیل واريانس ) -3 جدول

درجه آزادی   

 گروهیبین

درجه آزادی 

 گروهیدرون

 سطح معناداری تحلیل واريانس

 001/0 71/59 22 1 آزمون

 69/0 16/0 22 1 گروه× آزمون 

 006/0 29/9 22 1 گروه
 

و  وه ماهرگیری در تکلیف مجرد در هر دو گرمیانگین زمان تصمیمشمارة یک، با توجه به جدول 

ریانس ل واتفاوت از آزمون تحلی . برای تعیین معناداری اینتدی کمتر از تکلیف شناختی استمب

وع نکه اثر اصلی  دهدمینشان در جدول شمارة سه  آزمون( استفاده شد. نتایج )دو گروه در دو

 لیف ثانویةا و بدون تکیعنی بین دو نوع آزمون ب ؛1,22(F)( = P59.71 , = 0.001آزمون معنادار است )

 ،هسشمارة اساس نتایج جدول ری تفاوت معناداری وجود دارد. برگیتصمیم شناختی در زمان

ز آزمون ا یشتربشناختی  ةوینگیری افراد ماهر و مبتدی در آزمون با تکلیف ثاتصمیم زمانمیانگین 

 (؛F)1,22( = P92.9 , = 60.00) ثر اصلی گروه نیز معنادار است. ابدون تکلیف ثانویة شناختی است

وه و ی بین گرعاملاما اثر ت گیری تفاوت معناداری وجود دارد؛متصمی زمان ر نمرةیعنی بین دو گروه د

 1,22(F.)( = P16.0 , = 0.69نوع آزمون معنادار نیست )
 

 هاتعداد تثبیتدر دو گروه  (2 × 2نتايج آزمون تحلیل واريانس ) -4 جدول

 
درجه آزادی 

 گروهیبین

درجه آزادی 

 گروهیدرون
 سطح معناداری تحلیل واريانس

 001/0 74/29 22 1 آزمون
 08/0 38/3 22 1 گروه× آزمون 

 88/0 024/0 22 1 گروه
 

ها در تکلیف مجرد در هر دو گروه ماهر و د تثبیتمیانگین تعداشمارة یک، با توجه به جدول 

تفاوت از آزمون تحلیل واریانس  . برای تعیین معناداری اینتکلیف شناختی استمبتدی کمتر از 

که اثر اصلی نوع  دهدمینشان  در جدول شمارة چهار آزمون( استفاده شد. نتایج )دو گروه در دو

 نوع آزمون با و بدون تکلیف ثانویةیعنی بین دو  ؛1,22(F)( = P49.72 , = 0.001آزمون معنادار است )

یانگین م ،چهارشمارة  اساس نتایج جدولها تفاوت معناداری وجود دارد. برشناختی در تعداد تثبیت

بیشتر از آزمون بدون شناختی  و مبتدی در آزمون با تکلیف ثانویةافراد ماهر ها در تعداد تثبیت

 (؛F)1,22( = P0.024 , = .880) نیستاثر اصلی گروه معنادار همچنین، . تکلیف ثانویة شناختی است
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اثر تعاملی بین گروه و  ،همچنیندارد. نتفاوت معناداری وجود ها تعداد تثبیتیعنی بین دو گروه در 

 1,22(F.)( = P ,3.38 = .080نوع آزمون معنادار نیست )
 

 هاروه در مدت تثبیتدو گ (2 × 2نتايج آزمون تحلیل واريانس ) -5 جدول

 
درجه آزادی 

 گروهیبین

درجه آزادی 

 گروهیدرون
 سطح معناداری  تحلیل واریانس

 038/0 86/4 22 1 آزمون
 7/0 16/0 22 1 گروه× آزمون 

 11/0 73/2 22 1 گروه
 

تدی باهر و ممها در تکلیف مجرد در هر دو گروه میانگین مدت تثبیتشمارة یک، با توجه به جدول 

دو گروه )انس تفاوت از آزمون تحلیل واری . برای تعیین معناداری اینتر از تکلیف شناختی استکم

 معنادار ع آزمونکه اثر اصلی نو دهدمینشان در جدول شمارة پنج  آزمون( استفاده شد. نتایج در دو

تی در ناخش ا و بدون تکلیف ثانویةیعنی بین دو نوع آزمون ب ؛1,22(F)( = P4.86 , = 0.038است )

ها یتتثب دتممیانگین  ،پنجشمارة اساس نتایج جدول ها تفاوت معناداری وجود دارد. برتثبیت مدت

انویة ثکلیف شناختی بیشتر از آزمون بدون ت و مبتدی در آزمون با تکلیف ثانویةدر افراد ماهر 

 وه در مدتگربین دو  یعنی (؛F)1,22( = P73.2 , = .110) شناختی است. اثر اصلی گروه معنادار نیست

 دار نیستمعنا اثر تعاملی بین گروه و نوع آزمون ،ها تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنینتثبیت

(70. = , P0.16 = )1,22(F.) 
 

 گیریو نتیجه بحث
 رهایگیری و رفتامهارت تصمیم بررسی اثرهای تکلیف ثانویة شناختی بر این پژوهش با هدف

  انجام شد.اهر و مبتدی های مخیرگی فوتبالیست

صورت برای اجرای دو یا چند تکلیف به ها در توانایی خوداند که انسانهقبلی نشان داد هایپژوهش

توانند دو یا میدیگر، افراد عبارتشوند. بهمی یتمحدوددچار توجه  ظرفیت پایین دلیلبه زمان،هم

ها فراتر نرود؛ ه از ظرفیت منابع توجه آنکشرطی؛ بهزمان اجرا کنندصورت همچند تکلیف را به

با مشکل  ، فردفرد باشد توجه که سطح توجه فرد برای تکلیف فراتر از ظرفیتحال، هنگامیبااین

گیری لیف تصمیمزمان تکصورت همکنندگان بهشرکت ه، همةدر این مطالع .(17) مواجه خواهد شد

  اجرا کردند.، که شمارش به عقب بود را شناختی و یک تکلیف ثانویة

گیری تصمیم سرعتو  نشان داد که دقتگیری تصمیم سرعتو  دقتمورد درنتایج پژوهش حاضر 

 که یک تکلیفان پاسخ درست زمانیها در میزتفاوت اند.گرفته شناختی قرار ر تکلیف ثانویةثیتأتحت
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به گیری شناختی و مهارت تصمیم لیف ثانویةانجام تک ؛ زیرا،تر بودبزرگ ،شدشناختی ارائه  ثانویة

. براساس گیری مشاهده شدر دقت و سرعت تصمیمافت د ؛ بنابراین،دارندنیاز ی یکسانی منابع توجه

افتد که دو تکلیف در منابع زمانی اتفاق میاخل و افت عملکرد تد ،توجه نظریة منابع چندگانة

کافی  دلیل فقدان منابع توجهیمحدودیت منابع توجه، به یةنظر . برپایة(11) یکسانی سهیم باشند

گیری( یه )مهارت تصمیمبا ظرفیت توجه در اجرای تکلیف اولشناختی  در فرد، انجام تکلیف ثانویة

که  رسدنظر میبه. (18) شده استتکلیف اولیه با افت همراه  وجود آورده است و درنهایت،اختالل به

اخل ، تدمعکوس اعداد حین اجرای تکلیف یری و نیاز به تمرکز توجه و ارائةگدلیل دشواری تصمیمبه

ه گیری شدتر تصمیممنجر به دقت و سرعت پایین درنهایت،و  است در ظرفیت توجه ایجاد شده

 .است

گیری بهتری دقت و سرعت تصمیم شناختی زمون با و بدون تکلیف ثانویةافراد ماهر در هر دو آ

 است. شدنیتوجیه 1پیوستگی نورمن بتدی داشتند که این یافته با توجه به نظریةمنسبت به افراد 

ن را روی اطالعات شاکنند و توجهشناسایی میرا از نمایش عات مهمی های ماهر اطالاجراکننده

طریق تجربه دانشی که از گیرند.کنند و منابع اطالعاتی نامربوط را نادیده میتمرکز میممربوط 

دهد و به موجب آن سرعت نیاز برای پردازش را کاهش میوردمقدار اطالعات م ،آیددست میهب

های به محرک، افراد ماهر قادر هستند همچنین .(11) شودبیشتر می ،یابد و دقتمی افزایشپاسخ 

ها را کاهش تکلیف اولیه واکنش نشان دهند و آنهای محیطی بدونرجی و نامربوط و نشانهخا

های مبتدی کنندهبار منابع توجهی اجراضافههایی که ممکن است منجر به امحرک کدگذاری کنند؛

 های مختلف حتی درزمان تکالیف در موقعیتافراد ماهر در اجرای هم زیادتوانایی  ،واقعند. درشو

 که یکی از معیارهای اجرای ماهرانةرسد نظر می، بهشوندرایطی که نیازهای توجهی اضافه میش

 .(19)ها باشد مهارت

تأثیر ها تحتداد که تعداد و مدت تثبیتها نشان و مدت تثبیت دمورد تعدارنتایج پژوهش حاضر د

( در 20و همکاران ) 2پژوهش نیبلینگ نتایج این پژوهش با اند.شناختی قرار گرفته تکلیف ثانویة

افزایش یافت. با توجه به  شناختی ها با تکلیف ثانویةد و مدت تثبیتتعدا. پرتاب دارت همسو است

تثبیت با مقدار اطالعاتی که اجراکننده باید پردازش کند، در جوی بینایی، مدت وجست راهبردهای

نسبی  اهمیت و پیچیدگی عنوان نشانة. درنظر پژوهشگران، مدت دورة تثبیت به(17) ارتباط هستند

مدت به د پردازش شوند ن. اطالعات بیشتری که مجبور هستکننده استحوزة نمایش برای مشاهده

نوع ماهیت و پیچیدگی تکلیف و  هطور زیاد بسته ببیشتری نیاز دارند؛ زیرا، مدت تثبیت بهتثبیت 

                                                           
1. Norman's Pertinence Theory 

2. Nibbeling 
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ی، مدت تثبیت کند. در رابطه با خیرگتغییر می ،شودکننده ارائه مینمایش بینایی که برای مشاهده

 ،شدکه تکلیف ثانویه اجرا می. زمانیکننده استشده توسط اجراارتباط با مقدار اطالعات استخراجدر 

برای بازیکنان را  شدهپردازش مدت تثبیت بیشتر بود. مدت تثبیت بیشتر افزایش مقدار اطالعات

یچیدگی تکلیف در ارتباط سطح پ گویی بانیاز قبل از پاسخی موردهاتعداد تثبیت دهد.نشان می

  .(11)نیاز است ، تعداد تثبیت بیشتری موردیابدسطح پیچیدگی افزایش می کهوقتی .هستند

چندین شامل یچیده است که یک تکلیف پ ،تکلیف شمارش به عقب که در این مطالعه استفاده شد

شده و ذخیرة اطالعات در ابی حقایق محاسباتی از جداول حفظبازیجمله ازفعالیت شناختی اساسی 

تواند زمان دو تکلیف میاجرای هم ،نتیجهدر ؛(12) شتر استیکاری برای عملیات عددی ب حافظة

، تغییرات ایجادشده در برایناز ظرفیت توجه شود. عالوه کارگیری محدودة بیشتریهباعث ب

ند توانند که میزمان باشد ناشی از تداخل بین دو تکلیف همنتوانگیری و رفتار خیرگی میتصمیم

ی از وسیع اجرای تکالیف دوگانه نیازمند شبکة شده باشد.پوشی نواحی قشری مختلف فعالهم نتیجة

زمان انجام صورت همتکالیف به کهوقتی، پاشلر اشاره کرده است اینبروهعال. استمراکز پردازش 

محدودیت  کنندةمنعکسراه ممکن است . این تنگ(12) شودراه ایجاد مییک تنگ ،شوندمی

خیرگی را  ریزیهتواند برنامتکالیف دوگانه، نیاز شناختی میختاری در ساختار شناختی باشد. در سا

سازی فعال ،روایناز دقت را کاهش دهد؛ و شود و باعث افزایش تعداد و مدت تثبیت تغییر دهد

طول اجرای تکالیف دوگانه روی د درتوانپوشانی دارند، میکه با هم هم یی مختلفزمان ساختارهاهم

وسط مدل سیستم جوی بینایی تودهد و منجر به تغییر عملکرد رفتار خیرگی شود. رفتارهای جست

. نقش توجه در ی در منابع توجه استتوجهشوند که نیازمند بخش قابلحرکتی مشخص میبینایی 

ت وضوح ثابت نشده است و ماهیت تکالیف ثانویه ممکن اسوجوی بینایی بهکنترل رفتارهای جست

رش به عقب الزم منابع توجه که برای شما ،در این مطالعهشده باشد. عامل مهمی در نوع اثر مشاهده

 . (12) اندبار شناختی منجر شده به اضافهاحتماالً ند،بود

ا نی ری یکساگیری با فعالیت شناختی منابع توجهجوی بینایی و مهارت تصمیمورفتارهای جست

ابع در منمهمی ازمند بخش اجرای تکلیف شناختی که نی کنند؛ بنابراین،بین خودشان تقسیم می

نتایج  این .جوی بینایی شودوگیری و رفتارهای جستباید باعث تغییر در مهارت تصمیم توجه است،

 د.جوی بینایی داروگیری و رفتار جستدهد که توجه نقش مهمی در مهارت تصمیمنشان می

یر درونی گیری توجه بینایی از هدف بینایی به تصاوتواند باعث جهتانجام شمارش به عقب می

 .(12) تواند باعث تغییر عملکرد حرکتی چشم شودمی ،بنابراین ؛محاسبات شود

گیری و رفتارهای خیرگی تصمیمشناختی بر مهارت  نتایج پژوهش نشان داد که تکلیف ثانویة

انجام های ورزشی نیاز به فعالیتانجام  هی شناختی درمدتای توجبا توجه به نیازه اثرگذار است.



 411                                                                                       گیری ...تاثیر تکلیف ثانويه شناختی بر تصمیم

رفتارهای  هدف این پژوهش، مقایسة ،. همچنینزمینه وجود داردی دراینبیشتر هایپژوهش

تمرینی روی  گونه مداخلةن ماهر و مبتدی فوتبال بود و هیچگیری بازیکناخیرگی و مهارت تصمیم

ها طراحی شود اساس یافتهبر که یک برنامة تمرینیشود پیشنهاد می ،بنابراین ها انجام نشد؛آزمودنی

 .گیری افراد بررسی شودی و مهارت تصمیمروی رفتارهای خیرگها و نقش آن
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 Abstract 
The purpose of this study was to investigate effect of a cognitive secondary task 
on gaze behaviors and decision- making of football players. The participants of 
this research were 24 skilled (n=12) and novice (n=12) football players with an 
age range of 19 to 25 years. skilled and novice players watched 30 images of 
various attack situation that should have selected their correct answer (Shoot, 
Pass and Dribble). The players performed the task once with a cognitive 
secondary task and once without a cognitive secondary task. The participant’s 

gaze behaviors, speed and accuracy of decision-making collected continuously 
by using eye tracking and decision-making software. The results of 2*2 
ANOVA showed that decision making speed and accuracy in two groups with 
the cognitive secondary task had a significant decrease compared the single task. 
The number and duration of fixation in two groups with the cognitive secondary 
task had a significant decrease compared single task. In general, it can be stated 
that the importance of perceptual skill in sports such as soccer should be 
emphasized to sensitize ever-changing situations and effective training methods 
need to be applied. 
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