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The effect of anxiety on sports performance has always been 
one of the important research issues in the field of sports 
psychology. The aim of this study was to investigate the effect 
of audio-visual information on the gaze behavior of individuals 
with trait anxiety in the recognizing of the badminton shot. 
Participants were 40 novices with trait anxiety who were 
randomly divided into unisensory and multisensory perception 
groups. The unisensory group just observed video clips and 
recognize shot direction when the racket-ball contact and the 
multisensory group used audio-visual information 
simultaneously. Both groups performed 200 trials. Pre-test and 
post-test were taken as a unisensory in both groups. The results 
showed that the multisensory group obtained the optimal gaze 
behavior (low number of fixations and longer fixation duration). 
Using sound to highlight important cues is probably a way to 
improve the pattern of gaze behavior in beginners with trait 
anxiety.
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Extended Abstract  
Abstract 
Anxiety as a component of the negative 
emotions induces harmful experiences  
and has potential outcomes and effects 
on cognitive and motor performance 
(Vater, Roca, & Williams, 2016). 
Processing efficiency theory explains 
anxiety as an unpleasant emotional 
state occurring as a consequence of 
threat. Eysenck and Calvo (1992) 
expressed that individuals’ attention 
diverts away from the main task 
processing toward distractor stimuli 
(Lisk, Vaswani, Linetzky, Bar-Haim, & 
Lau, 2020). Orienting attention toward 
a specific area makes it possible to 
recognize a stimulus more rapidly and 
identify it more precisely (Klatt, 
Smeeton, 2020). Although sensory 
plasticity and perceptual learning are 
extremely more limited compared to 
development in adults, numerous 
reports indicate the advantage of 
multisensory training (Schaffert, 
Janzen, Mattes, & Thaut, 2019). 
Sonification is a subcategory of auditory 
display that uses in multisensory 
learning. As with the sonification, 
novices can practice with a developed 
and more responsive perceptual-motor 
workspace (O'Brien, Vidal, Bringoux, & 
Bourdin, 2019). The aim of the present 
study was to scrutinize the eye 
movement’s sonification to 
comprehend the visual search strategy 
of individuals with trait anxiety to 
relevant cues necessary for accurate 
and quick anticipation. 

Methods  

In this quasi-experimental applied 
study, participants were compared 
using the pre-test and post-test. Totally, 
40 novices (gender: 20 males and 20 
females, age: 25.63±3.12, right-
handed, normal or corrected to normal 
vision, having trait anxiety with a score 
between 24 and 30) participated in the 
current study and were randomly 
divided into visual and audio-visual 
groups. Five national league players 
were asked to watch 20 video clips 
dressing the eye-tracking device in pre-
study. It applied a combination of the 
temporal occlusion and spatial 
occlusion techniques. Their eye 
movement data were analyzed, and the 
visual search pattern was exported 
from the iView ETG software, 
algorithmically transformed and 
sonified using parameter mapping 
sonification, in which the amount of 
data and its distances from the 
reference in time scales were mapped 
to acoustic parameters (Schaffert, 
Janzen, Mattes, & Thaut, 2019). Totally, 
200 video clips were applied to orient 
attention toward key stimuli, and the 
film was occluded at the moment of 
racket-ball contact then, the players 
decided on the direction of the shot. 
The visual group just observed video 
clips and was verbally instructed to 
which points to look at in which order 
for orienting attention toward key 
stimuli. In the audio-visual group, the 
participants' eye movements converted 
to audio online. They wore headphones 
and had to synchronize their eye-
movement sound with a sonified 
reference visual search pattern. For 
this, sonification of movement error 
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was used. Participants were not given 
any explanation about the key point but 
were told to find key points to hear a 
pleasant sound. If they were away from 
the key points, they would hear an 
unpleasant sound. The pre-test and 
post-test were taken without guided 
attention in both groups through 20 
video clips. Anticipation skills, fixation 
duration and fixation number were 
measured. 

Results 

The result of mixed-ANOVA revealed a 
significant interaction between group 
and time (F= 84.37, P= 0.001, ŋp2= 
0.69). After that, an independent 
sample t-test showed that there was a 
significant difference between the 
visual and audio-visual groups in post-
test (t=-9.36, df=38, p=0.001) so that in 
the post-test, the anticipation of the 
direction shot in the audio-visual group 
(65.42±9.18) was higher than that in the 
visual group (31.07±4.51). Moreover, 
the results of the paired sample t-test 
demonstrated that there was a 
significant difference between pre-test 
and post-test in the visual group (t = -
14.61, df = 19, p = 0.001) so that 
anticipation of the direction of the shot 
in post-test (30.20±6.44) was higher 
than that in pre-test (9.30±3.46). In 
addition, the audio-visual group 
suggested that there was a significant 
difference between pre-test and post-
test (t = -19.29, df=19, p= 0.001). The 
anticipation of shot direction in the 
post-test (55.65±10.31) was higher  

than that in pre-test (8.90±3.23). The 
result represented that there was a 
significant interaction between group 
and time in total fixation number 
(F=18.64, P= 0.001, ŋp2= 0.33) and total 
fixation duration (F= 35.15, P= 0.001, 
ŋp2= 0.48). After that, the independent 
sample t-test revealed that there was a 
significant difference between the 
visual and audio-visual groups in post-
test at total fixation number (t= 6.68, 
df= 38, p=0.001) and total fixation 
duration (t=-10.42, df=38, p=0.001) so 
in the post-test, the total fixation 
number was less in the audio-visual 
group (21.73±2.41) than visual group 
(28.03±3.46), and total fixation 
duration was higher in the audio-visual 
group than the visual group. Besides, 
the results of the paired sample t-test 
illustrated that there was a significant 
difference between pre-test and post-
test in the audio-visual group at total 
fixation number (t=15.59, df=19, 
p=0.001) and total fixation duration (t=-
24.12, df=19, p-0.001), but  no 
significant difference was found in the 
visual group at total fixation number 
and total fixation duration between 
pre-test and post-test (p>0.005). The 
total number of fixations in the post-
test (21.73±2.41) was less than that in 
the pre-test (37.28 ± 3.94) at total 
fixation number, and post-test fixation 
duration was higher than pre-test one 
in the audio-visual group. 
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Figure 1- Total fixation duration of visual and audio-visual groups in pre-test and 

post-test

Discussion  
The ongoing study investigated the 

effect of audio-visual information on  

 
gaze behavior and anticipation of the 
overhead shot in individuals with trait 

anxiety. 
Different studies evaluated the 
negative effects of anxiety on 
performance in sport skills (Lisk, 
Vaswani, Linetzky, Bar-Haim, & Lau, 
2020, Vater, Roca, & Williams, 2016). 
The findings from reviews of the 
beneficial impact of music or pleasant 
sound listening have shown that they 
may decrease blood pressure as well as 
heart and respiration rates. Probably, 
one of the reasons for improving 
anticipation skills and gaze behavior 
patterns is the use of sound in training 
interventions of the individual with trait 
anxiety. Using  

sound to highlight important cues is a 
way to improve the pattern of gaze 
behavior. It seems that, as 
hypothesized, movement sonification 
in addition to visual feedback 
(multisensory learning) facilitates the 
perception of the main cues more than 
visual feedback alone, while avoiding 
cognitive overload (Klatt, Smeeton, 
2020, Sigrist, Rauter, Marchal-Crespo, 
Riener, & Wolf, 2015). 

Key words: Unisensory perception, 

Anticipation, Fixation duration, 
Cognitive load 
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 پژوهش مقالة

: بررسی بر رفتار خیرگی افراد با اضطراب صفتی شنوایی-بیناییاطالعات  تأثیر

 نقش ادارک چندحسی 
 

 4آلساندرو پیراس و ،3، علیرضا فارسی2، مهین عقدایی1مریم خلجی

 

 شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران علوم رفتاری وگروه . دانشجوی دکتری یادگیری حرکتی، 1

 )نویسنده مسئول( ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی، شناختی علوم رفتاری و، گروه استادیار. 2

 ، ایرانتهران، دانشگاه شهید بهشتی، شناختی علوم رفتاری و، گروه . دانشیار3

 ایتالی، دانشگاه بولوگنا، ا یحرکت-یو عصب یپزشک ستیگروه علوم ز. استادیار، 4

 
های حوزه بر عملکرد ورزشی همواره یکی از موضوعات مهم پژوهش اضطراب اثر

بر  شنوایی-بیناییاطالعات  تأثیر بررسی حاضر مطالعه هدف .شناسی ورزش استروان
. بود تاس بدمینتون ۀدر تشخیص جهت ضرب رفتار خیرگی افراد با اضطراب صفتی

صورت تصادفی به گروه به که بودندبا اضطراب صفتی  یمبتد فرد 40کنندگان، شرکت
حسی به تمرین تشخیص جهت گروه تک .شدند میتقس چندحسی و حسیادراک تک

 گروه و پرداختند ، از طریق بیناییبرخورد توپ با راکتدر لحظه  تاس بدمینتون ۀضرب
کوشش  200همزمان استفاده کردند. هر دو گروه  شنوایی-بیناییاز اطالعات  چندحسی

 گرفته حسیبه صورت تک گروه دو هرآزمون و پس آزمونشیپتمرینی انجام دادند. 
تعداد تثبیت کم و مدت تثبیت الگوی خیرگی بهینه )حسی گروه چند داد نشان جینتا .شد

ی هانشانه کردن برجسته منظور به صوت از استفادهاحتماالً  .را کسب کردند تر(طوالنی
با اضطراب ی مبتد سطح در الگوی رفتار خیرگی افراد بهبودی برای راه غنی از اطالعات

 . استصفتی 
 

 

 مقدمه
 وضعیت احساسی و حالت عاطفی انسان با نتایج

 

این بدین معنی است که عملکرد ارتباط تنگاتنگی دارد. 
افتد. عوامل متعدد اتفاق می ۀخطاهای عملکرد در نتیج

تواند با فشارهای زیاد یا اضطراب، حالتی است که می
به عنوان یک زا فراخوانی شود و های استرسقعیتمو

. این حالت احساسی و انگیزشی منفی تعریف شده است
دهد که هدف فعلی در معرض میهنگامی رخ  حالت

الوقوع تهدید باشد یا تصور شود که آسیب جسمی قریب

تاریخ دریافت: 

16/07/1399       
 

تاریخ پذیرش: 

19/09/1399 
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های اضطراب، دلیل تغییرات منفی در مهارتاست. 
 . (2020، 1)تری و همکاران حرکتی است-توجه و روان

، درکشان، سانتوس، )آیزنک 2کنترل توجهینظریه 
کند ( که اخیراً مطرح شده بیان می2007، 3کالوو

ممکن است در نتیجه اضطراب،  تغییرات توجهی خاص
مبتنی بر  کنترل توجهی، ۀرخ دهد. اصول اصلی نظری

وجود دو زیرسیستم است: سیستم هدایت شده به سمت 
شده به محور. سیستم هدایتهدف و سیستم محرک

سمت هدف، توجه را بر اساس آگاهی از تکلیف، 
کند. در مقابل این انتظارات و اهداف فعلی هدایت می

سیستم است،  "باال به پایین"که کنترل  تمزیرسیس
از طریق رویدادهای  "پایین به باال"محرک یا کنترل 

گیرد. قرار می تأثیرحسی برجسته و بدون نظارت تحت 
کند اضطراب، تعادل بین می بیاننظریه کنترل توجهی 
بر  4زند و سیستم محرکهم میهاین دو زیرسیستم را ب

. (2019، 6بلو و درخشان) مقدم است 5سیستم هدفی
ر تپیش( 1992)آیزنک و کالوو،  7پردازش کارآمدنظریه 

اضطراب را به از نظریه کنترل توجهی مطرح شد و 
دهد، عنوان حالتی منفی که در نتیجه تهدید رخ می

کند. طبق این نظریه، اضطراب توجه افراد را تفسیر می
ربط های بیاز پردازش تکلیف اصلی به سمت محرک

 ۀکند. اصول اصلی نظریکننده منحرف میپرتیا حواس
پردازش کارآمد این است که اضطراب، ظرفیت پردازش 

دهد )ویلیامز، سازی حافظه کاری را کاهش میو ذخیره
 (.2002، 8ویکرز و رودریگز

از  متعدد منفی اضطراب بر عملکرد، در تکالیف تأثیر
 .بررسی شده است 9طریق الگوی حرکات چشم

                                                           
 

1. Terry, Karageorghis, Curran, Martin, 

& Parsons-Smith 

2. Attentional Control Theory 

3. Eysenck, Derakshan, Santos, & 

Calvo 

4. Stimulus-Driven System 

5. Goal-Directed System 

اضطراب از طریق افزایش تعداد تثبیت در هر کوشش 
. میانگین طول گذاردمی تأثیربر استراتژی جستجو 

ها همزمان با افزایش اضطراب کاهش مدت تثبیت
افزایش در فعالیت جستجو بیشتر در عملکرد  و یابدمی

ها از طریق که تثبیت شودمیتجربه دیده افراد کم
طق مرکزی )سر/سینه( به مناطق محیطی حرکت از منا

اضطراب پیشنهاد  ۀدست( بود. محققان حیط)بازو/مچ
تواند با های جستجو میکردند که تغییرات در استراتژی

اضطراب ناشی از محدود شدن جستجوی محیط 
)باریکی توجه( یا افزایش حساسیت و انحراف توجه به 

، 10همکارانلیسک و های نامربوط مرتبط باشد )نشانه
 (. 2002ویلیامز، ویکرز و رودریگز،  ؛2020

 در یادگیریبرای جلوگیری از اثر مخرب اضطراب 
های تمرینی خاص استفاده است از روشنیاز  مهارت،

و خبرگی،  د بتوانند هنگام پیشرفت در اجراگردد تا افرا
، لوبیتی راسیپتکلیف را در شرایط گوناگون اجرا کنند. 

 توانینم ندکرد عنوان( 2014) 11و اسکواتریتو 
 به آنها اجبار با رای مبتد کنیبازی ادراکی هاییتوانا

 دیبع. داد ارتقا ماهر افرادی ادراکی استراتژ بای سازگار
 طور به ماهر افرادی ادراکی استراتژی سازمدل است
 یادراک عملکرد شیافزای برا موفقی ابزار میمستق

 سازهالیتسه ازی برخ کهنیا مگر ؛باشد افراد مبتدی
ی ادراکی استراتژ بر هیپا دانش همزمان ۀتوسعی برا

 مطالعات ر،یاخی هاسال در .باشدی مبتن ماهر افراد
ی بررس را مختلفی هادستورالعمل مثبت اثری اریبس

  .(2020، 12)کالت و اسمیتن کردند

6. Beloe, & Derakshan 
7. Processing Efficiency Theory 

8. Williams, Vickers, and Rodrigues 

9. Eye Movement Pattern 

10. Lisk, Vaswani, Linetzky, Bar-

Haim, & Lau 

11. Piras, Lobietti, and Squatrito  

12. Klatt, Smeeton 
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( 2005اسمیتن و همکاران )( و 2020کالت و اسمیتن )
بینی اثربخشی نسبی نیز جهت پیشرفت در مهارت پیش

یادگیری اکتشافی، ) دهیهای متنوع دستورالعملدیدگاه
را بررسی  (شده و دستورالعمل آشکاراکتشافی هدایت

های تمرینی متعدد، از بین روش نتایج نشان داد. کردند
ترین یادگیری اکتشافی هدایت شده اثربخشاستفاده از 

 روش تمرینی بود.
-یکی از تسهیل در زمینه کنترل و یادگیری حرکتی،

-در استفاده از تکنیک یادگیری اکتشافی هدایت سازها
از صوت به منظور بهبود عملکرد  گیریبهره شده،

 (.2017، 1یر، استاپلتون و راجردی) استسیستم ادراکی 
 3ییشنوای هاشینما ازی ارمجموعهیز، 2سانیفیکیشن

 دادن نشانی برای رکالمیغی صداها از که است
 ؛2019، 4اُبرین و همکاران) کندیم استفاده اطالعات

، سانیفیکیشناستفاده از  با .(2011، 5والکر و نیس
-توانند با فضای کاری کارآمدتر و واکنشها میمبتدی

تمرین کنند؛ پذیرتر نسبت به عالئم ادراکی حرکتی، 
( صدا را به عنوان یک قید 1991) 6که نیوولطوری

، راتکمپ، زونرت و نگیالس مفید در عمل دانست.
 بایی نایبی جستجو تیهدای بررس به زین( 2014) 7فیفر

 جینتا .پرداختند شنوایی-بیناییاطالعات  از استفاده
 شناخت شنوایی-اطالعات بینایی از استفاده داد نشان

و  بخشدیم سرعت رایی نایبی جستجوی مکان پارامتر
ها و افزایش مدت زمان تثبیت سبب کاهش تعداد تثبیت

 .گرددمی
از لحاظ فیزیولوژیکی، گوش به منظور تشخیص وقایع  

زمانی مانند فرکانس و دامنه نوسانات در مقایسه با 

                                                           
1. Dyer, Stapleton, and Rodger  

2. Sonification 

3. auditory display 

4. O'Brien, Vidal, Bringoux, & Bourdin 

5. Walker, & Nees 

6. Newell et al 

7. Losing, Rottkamp, Zeunert, and 

Pfeiffer 

زمان پردازش اطالعات  و بینایی بسیار قدرتمند است
عالوه بر این اطالعات  .استتر از بینایی شنوایی کوتاه

تواند توسط سیستم حسی ما بدون دخالت شنوایی می
که امکان بینایی پردازش گردد  مقی یابازخورد حس ع

مینکاچی، )کند فراهم میایجاد تعامالت چندحسی را 
 .(2015، 9بویر ؛2020، 8رزنبوم، براوی و کوهن

 ( در مقاله مروری2013) 10سیژریست، راتر، رینر و ولف
افزوده بینایی بازخورد  ۀارائ به این نتیجه رسیدند که

همزمان ممکن است ظرفیت ادراک بصری و طور به
منظور بیش از حد افزایش دهد. بهپردازش شناختی را 

بار ادراکی، بازخورد همزمان رساندن اضافه به حداقل
استفاده از ارائه گردد.  شنیداریتواند به صورت می

تی و ادراکی تواند بار شناخنه تنها می ادراک چندحسی
پرتی نیز بلکه باعث کاهش حواس را مجدداً تعیین کند

زیرا برخالف ادراک بصری، ادراک شنوایی  شودمی
گیری خاص ورزشکار و تمرکز توجه نیازی به جهت

 ،کالم نیز در کاهش اضطراباستفاده از صوت بی. ندارد
 11پانتلیوا و همکارانکه به طوری .اثری مثبت دارد

( در پژوهشی فراتحلیل به بررسی اثر موسیقی 2018)
اب پرداختند. نتایج نشان داد کالم در کاهش اضطربی

فشارخون، کاهش کالم بر کردن به موسیقی بیگوش
 سطح کلسترول، ضربان قلب و الگوی رفتار خیرگی

دیگر تری، فراتحلیل  در پژوهشگذارد. اثر می بهینه
( به بررسی اثرات 2020)کاراگورقیس، کارن و مارتین 

پژوهش در  139موسیقی در تمرین و ورزش پرداختند. 
و نتایج نشان داد گوش کردن  این مطالعه بررسی شد

به موسیقی در حین فعالیت بدنی اثری مثبت بر ارتقا 

8. Minciacchi, Rosenboom, Bravi, 

Cohen 

9. Boyer 

10. Sigrist, Rauter, Riener, Wolf 

11. Panteleeva, Ceschi, Glowinski, 

Courvoisier and Grandjean 
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عملکرد بدنی از طریق کاهش و کنترل اضطراب، 
کاهش فشار ادراک شده و بهبود کارایی فیزیولوژیکی 

 دارد. 
 سبب اختالل در برداشتاضطراب از آنجایی که 

کاهش دقت در برداشت  وهای زمانبندی حرکت ویژگی
 و (2019، 1المرز و یانگ)گردد می کلیدیهای نشانه

همچنین سبب کاهش ظرفیت پردازش و الگوی رفتار 
به صورت موازی  صوت اما ؛گرددخیرگی ناکارآمد می

-تسهیل میاطالعات زمانبندی را  و انتقالپردازش 
و  دکنکمتر اشغال میظرفیت حافظه کاری را  ،بخشد

 متمرکز فیتکل خاص یهاجنبه بر را توجهتواند می
یادگیری چندحسی بتوان از  رسدبه نظر می ؛کند

شده از جهت جبران ظرفیت اشغال (شنوایی-بینایی)
های و بهبود دقت در برداشت ویژگی طریق اضطراب

 هدف، حاضر پژوهش در استفاده کرد. زمانبندی
 و بود صوت با استفاده از بدن کلیدی مناطقشناسایی 

و زمانی  فضایی انحراف به تشخیص کنندگانشرکت
 از استفاده با مرجع به نسبت الگوی رفتار خیرگی

یادگیری آشکار استفاده از ی جا بهی اکتشافی ریادگی
های حرکات چشم به صورت . تبدیل دادهپرداختند

شناسی و آنالین به صوت در تحقیقات مربوط به روان
 ۀاما در حوز ؛کار برده شدهبه یادگیری خواندن و نوشتن

-ورزش از این روش کمتر استفاده شده است. از آنجایی
ورزش خصوصاً هنگام که استفاده از حس شنوایی در 

و  گرددافزایش اضطراب سبب افزایش بار شناختی نمی
در نتیجه استفاده از این  تواند توجه را جهت دهدمی

علوم  ۀای جدید در حوزدریچه تواندمی روش تمرینی
  .ورزشی باشد

استفاده از  بررسی این مسئله که آیا بهپژوهش حاضر 
کاهش ظرفیت شناختی را  توانداطالعات شنیداری می

های جبران کند و اثر منفی اضطراب بر ویژگی

                                                           
1. Ellmers, Young 

2. SMI Eye Tracking Glasses; ETG 2w. 

Germany 

دیگر این  سئوال .، پرداخته استدزمانبندی را کنترل کن
توان می شنوایی-بیناییکه آیا از طریق اطالعات  است

را به افراد  افراد با اضطراب صفتیالگوی حرکات چشم 
-ماهر نزدیک کرد؟ از آنجایی که اضطراب بر ویژگی

از توان های زمانبندی حرکت اثرگذار است آیا می
( جهت هدایت توجه شنوایی-بیناییادراک چندحسی )

  استفاده کرد؟به سمت مناطق غنی از اطالعات 

 

 پژوهششناسی روش
-رح پیشبا ط تجربیروش پژوهش حاضر از نوع نیمه

 و از حیث نوع پژوهش کاربردی بود.  ،آزمونپس-آزمون
 کنندگانشرکت
 20دختر،  20جنسیت: ی )مبتد فرد 40 کنندگانشرکت
 نتون،یبدم در سابقه نداشتن ،24.01± 3.05: سنپسر، 
، داشتن شده اصالح ای یعیطبیی نایب دست، راست

( بودند که به 30تا  24بین  ۀاضطراب صفتی با نمر
صورت در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید 

 بهی تصادف صورت به گروه هر .بهشتی انتخاب شدند
 .شدند میتقسیی شنوا-یینایب ویی نایب نیتمر گروه دو

 مطالعه، در شرکت از قبل کنندگانشرکتی تمام
. کردند پر رای فرد اطالعات فرم وی کتب نامهتیرضا
 تهیکم هیدییأتی شیآزما پروتکلی اجرا شروع از قبل

 شد گرفتهی بهشت دیشه دانشگاهی اخالق
(IR.SBU.ICBS.98/1002.) 

 هاگردآوری داده ابزار و شیوه
 نامهپرسش شامل پژوهش در استفاده موردی ابزارها 

آزمون  آگاهانه، تیرضا فرم ،یشناخت تیجمع اطالعات
 ثبت جهت( اس.ام.آی) 2چشمی ابیرد دستگاهاسنلن، 
 راه یومتریاد ییشنوا سنجش آزمون چشم، حرکات

 شرکت ساخت ،3یسونی )لمبرداریف نیدورب ،ییهوا

3. Sony 
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 سوس،یا شرکت ساخت ،1سوسیا) لپتاپ ،(ژاپن ،یسون
 جهت پروژکتور ،ییدئویو لمیف میتنظ جهت( وانیتا

 افزار نرم کنندگان،شرکت بهیی دئویو لمیف دادن نشان
 در شده نگاشته ۀبرنام و( 3.6.6 ورژن) 2دریسوپرکوال

ی ابیرد دستگاه اطالعات لیتبد جهت C++ طیمح
-پرسشو  صدا دنیشن جهت هدفون ؛صوت بهیی نایب

ضریب آلفای  .بود اسکاترقابتی  -نامه اضطراب صفتی
و روایی محتوایی  0.79 ،اسکات نامهکرونباخ پرسش

آقاحسن ) نامه مطلوب گزارش شده استاین پرسش
 .(2015آیین، آبادی، زارعی و نیکنوش

 در سال سابقه بازی( 15)ماهر  نتونیبدم کنیباز کی از
 کنندهافتیدر منظر از نتونیبدم تاس ۀضرب زدن حال

 نیدورب از استفاده با لمیفی هاپیکل. شد گرفته لمیف
 در میفر 60 سرعت بای سون) تالیجیدی بردارلمیف

 154 ارتفاع در و کسل،یپ 960*1280 رزولوشن ه،یثان
 وسط در تور ازی متریسانت 550 و نیزمی متریسانت

-محقق افزارنرم بایی دئویوی هالمیف. شد ضبط (نیزم
 با مشابه شده استفاده ستاپ. شد شیرایو ساخته

 .بود( 2006) همکاران و هاگمن پژوهش
تست بینایی با استفاده از آزمون  کنندگانشرکتابتدا از 
تست شنوایی از طریق آزمون سنجش شنوایی  واسنلن 

هایی بر هدفونبدین صورت که گرفته شد؛ ادیومتری 
به صورت مجزا به هر  و شدقرار داده  فردروی گوش 

بعد از شنیدن  فرد د وشدو گوش اصواتی فرستاده می
ه شنوایی . محدوددادمیصدا باید دکمه پاسخ را فشار 

-شرکت .ز بودهرت 250-8000نرمال در فرکانس های 
انتخاب  ،داشتند طبیعیکنندگانی که بینایی و شنوایی 

-به شرکت اسکاتاضطراب  ۀنامشدند. سپس پرسش
 30تا  24کنندگان داده شد و افرادی که نمره اضطراب 

 ۀنامپرسش .انتخاب شدند گرفتند،)اضطراب باال( 
هل، أ)شامل سن، جنس، وضعیت تاطالعات فردی 

                                                           
1.Asus 
 

-شرکترا پر کردند.  ورزشی( هتحصیالت، رشته و سابق
 روش، مورد در مختصر حیتوض قیطر از کنندگان

 آشنا کار روش با هادادهی بردارنقشه ویی شنوا پارامتر
 چطور کهنیا مورد در تیذهن جادیا منظور به. شدند
 رفتند، کار بهی صوت بازخورد عنوان به حرکتی هاداده

 بهی قبل مطالعات از شدهی فایسانیی دئویوی هانمونه
 . شد داده نشان کنندگانشرکت

 و مداخالت پژوهش، انجام روشی معرف از پس
 دیشه دانشگاهی ورزش علوم شگاهیآزما در هایابیارز

کنندگان روی یک صندلی شرکت .شد انجامی بهشت
متر( سانتی 269*266شفاف عمودی ) ۀجلوی صفح

-شرکت هایمتر از چشمسانتی 115صفحه  .نشستند
به چشم . عینک دستگاه ردیابی کنندگان فاصله داشت

ای . کالیبریشن سه نقطهه شدزد کنندگانچشم شرکت
کنندگان به به منظور اتصال موقعیت چشم شرکت

های خاص روی صفحه انجام شد. هر کلیپ مکان
با صدایی در ابتدای فیلم به منظور آماده سازی  ویدئویی
کنندگان برای شروع ویدئو آغاز شد. مدت زمان شرکت

ها برابر بود. فیلم ثانیه( در تمام کوشش 4) هر کلیپ
بازیکن  ۀشامل پرتاب بلند توپ توسط آزمونگر و ضرب

چپ یا راست زمین بود. لحظه برخورد  ۀمقابل به منطق
شد )انسداد زمانی(. ترتیب ع میتوپ به راکت فیلم قط

های ویدئویی کامالً تصادفی بود. نشان دادن فیلم
کلیپ  20بینی جهت ضربه از طریق آزمونِ پیشپیش

تاس بدمینتون و به صورت بینایی  ۀفیلم ویدئویی ضرب
کنندگان گرفته شد. گروه تمرین )تک حسی( از شرکت

به آنها گفته کلیپ ویدئویی را نگاه کردند و  200بینایی، 
شد که کدام مناطق از بدن را نگاه کنند و به تمرین 

 4کلیپ ویدئویی  100بینی جهت ضربه پرداختند. پیش
ای، شامل ضربه به چپ و راست زمین به هر ثانیه

کنندگان هر کلیپ کننده نشان داده شد. شرکتشرکت

2. Supercollider 
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کردند در کوشش بعدی بینی نگاه میرا که جهت پیش
دوباره  بینیپیش ۀهمراه با نتیج دئوییهمان کلیپ وی

درصد  75کوشش اول  50سرعت فیلم در شد. تکرار می
 سرعت بهی نیتمر کوشش 50 از پس سرعت نهایی بود؛

 آخر کوشش 50 تینها در تا شد افزوده درصد 25 لمیف
 شنوایی-بینایی نیتمر گروه. شد اجرای عیطب سرعت با
 نگاه رایی نایب گروهیی دئویو پیکل 200 همان زین

 گوش به هدفون گروه نیا که تفاوت نیا با کردند
 به نیآنال صورت به آنها چشم حرکتی الگو و داشتند
ی مناطق به کنندگانشرکت گاه هر. شد لیتبد صوت

)قسمت تنه  ماهر افراد چشم حرکتی الگو با متفاوت
میلی  80تا  160میلی ثانیه قبل از ضربه، بازو  160

 تا هیثانی لیم 80 از راکت منطقهثانیه قبل از ضربه و 
 کردند،یم نگاهبینی صحیح ( جهت پیششاتل برخورد

 به اگر و دندیشنیم ندیرناخوشایزی صدا نیآنال طور به
 کینزد کردند،یم نگاه دیبا زمان هر در کهی مناطق

 گروه نیا در. دندیشنیم ندیخوشا بمی صدا شدندیم
 شد کم درصد 75 لمیف سرعتکوشش اول  50در  زین
 25 لمیف سرعت بهی نیتمر کوشش 50 هر از پس و

 سرعت با آخر کوشش 50 تینها در تا شد افزوده درصد
 از کنندگانشرکت کهیی صدا زانیم. شد اجرای عیطب

 هر با که بودی خودگزارش قیطر از دندیشنیم هدفون
 میتنظ دند،یشنیم را صدا ترراحت کهیی صدای بلند

بینی ای که پیشکنندگان جهت ضربهشرکت. شد
کردند را با کلیک کردن روی صفحه نمایش نشان 

و درصد  افتادیم نیزم ۀمین کدامی رو شاتل که دادند
؛ همچنین برای سنجش های صحیح محاسبه شدپاسخ
کنندگان، تعداد و مدت تثبیت نیز خیرگی شرکترفتار 

کنندگان هر دو گروه پس از شرکت اندازه گیری شد.
آزمون پس دقیقه استراحت داشتند. 5کوشش  50هر 

السینگ و ) شد برگزارآزمون نیز مطابق با پیش
  .(2006هاگمن و همکاران،  ؛2014همکاران، 

میانگین و های آماری ها از شاخصبرای توصیف داده
آزمون و از آمار استنباطی شامل  انحراف معیار

ها و از شاپیروویلک برای بررسی توزیع طبیعی داده
با ها استفاده شد. انسیآزمون لوین برای برابری وار

تحلیل واریانس آزمون از های فوق برقراری مفروضه
 2( *شنوایی-بینایی)گروه بینایی، گروه  2مرکب )

بینی، برای متغیرهای پیش(( آزمونزمون، پسآ)پیش
که استفاده شد. هنگامیمدت تثبیت و تعداد تثبیت 

زمان با کنترل  تی مستقلتعامل معنادار شد از آزمون 
 و از آزمون تی وابسته با کنترل اثر گروه استفاده شد.

 هایافته
کنندگان را یک اطالعات توصیفی شرکت ۀجدول شمار

 دهد. نشان می

 
 کنندگان های شرکتویژگی -1جدول 

 آماره

 ریمتغ
 (سال) سن تعداد

ی هفتگ تیفعال

 (ساعت)

 تیفعال سابقه

 (سال)

 یمبتد
 یینایب

 ییشنوا-یینایب
20 
20 

23.06±2.13 

23.18±1.18 

1.38±0.12 

1.44±0.61 

0 
0 

 

 بینی جهت ضربهپیش
 ویی نایب: گروه) 2) مرکب انسیوار لیتحل آزمون جینتا

(( آزمونپس آزمون،شیپ: زمان) 2( * شنوایی-بینایی
فاصله دو  در گروه دو نیبی معنادار تعامل داد نشان

2=.690) داشت وجود زمان
pη ، 0.001=P، 

84.37=F .)زمان کنترل به شد معنادار تعامل که حال 
 .(2)جدول  شودیم پرداخته گروه و
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 نتایج تحلیل واریانس مرکب بر عامل زمان و گروه -2جدول 

 اندازه اثر سطح معناداری F میانگین مربعات آزادی ةدرج تعامل

 زمان* گروه
 خطا )زمان(

1 
38 

3341.11 

39.60 
84.37 0.001 0.69 

 دو دربینی جهت ضربه پیش نیب آزمونشیپ ۀمرحل در
 وجودی معنادار تفاوت شنوایی-بینایی ویی نایب گروه

 گروه نیب اما (p، 38=df ،0.38=t=0.76) نداشت
ی دارامعن تفاوت آزمونپسدر  شنوایی-بینایی ویی نایب

 به ،(p، 38=df ،9.36-=t =0.001) داشت وجود
 گروهبینی جهت ضربه پیش ،آزمونپس در کهیطور

یی نایب گروه از شتریب( 65.42±9.18) شنوایی-بینایی
  .بود( 31.07±4.51)

 
 آزمونآزمون و پسپیش شنوایی-بینایی ویی نایب گروه دو سهیمقا -3 جدول

 گروه زمان t یآزاددرجه یمعنادار سطح

0.76 
0.001 

38 
38 

0.38 
9.36- 

 بینیپیش آزمونشیپ
 بینیپیش آزمونپس

 (شنوایی-بینایی ویی نایب)

 گروه در داد نشان تی وابسته آزمون جینتا نیهمچن
 داشت وجود تفاوت آزمونو پس آزمونشیپ نیبیی نایب
(0.001=p، 19=df، 14.61-=t)، پیشکه به طوری-

( باالتر 30.20±6.44آزمون )در پسبینی جهت ضربه 
 آزمون جینتا نیهمچن ( بود.9.30±3.46آزمون )از پیش

 نیب داد نشان شنوایی-یینایب گروه در تی وابسته
 داشت وجود تفاوت آزمونو پس آزمونشیپ
(0.001=p، 19=df، 19.29-=t .)که پیشبه طوری-

( باالتر 55.65±10.31آزمون )بینی جهت ضربه در پس
( بود.8.90±3.23)آزمون از پیش

 

 
 آزمونآزمون و پسپیش در شنوایی-بینایی ویی نایب گروه پاسخ دقت درصد -1 شکل

 

 

 

** 
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 تعداد کل تثبیت
-)بینایی، بینایی 2نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب )

-(( برای شرکتآزمونپسآزمون، )پیش 2شنوایی( * 
تثبیت نشان داد  در تعداد کل با اضطراب باالکنندگان 

و زمان در تعداد کل تثبیت معنادار بود  تعامل بین گروه
(330.=2

pη، 0.001=p، 18.64=F 4( )جدول.) 

 
 نتایج تحلیل واریانس مرکب بر عامل زمان و عامل بین گروهی سطح مهارت و گروه -4جدول 

 تعامل

 متغیر
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

 زمان* گروه
 خطا )زمان(

1 
38 

191.55 

10.28 
18.64 0.001 330.  

 
شود. حال باید به کنترل تک تک متغیرها پرداخته می

نشان داد  تی مستقل با کنترل اثر زماننتایج آزمون 
آزمون تفاوت پیشدر  شنوایی-بیناییبین گروه بینایی و 

( اما p ،38=df ،0.08=t=0.93معناداری وجود نداشت )
، p=0.001) .بودمعنادار آزمون پساین تفاوت در 

38=df ،6.68=t)، ها در که تعداد کل تثبیتبه طوری
( کمتر از گروه 21.73±2.41) شنوایی-بیناییگروه 

 تی وابستهنتایج آزمون  ( بود.28.03±3.46بینایی )
 

آزمون آزمون و پسنشان داد در گروه بینایی بین پیش
، p ،19=df=0.41داشت )نتفاوت معناداری وجود 

0.74=t). آزمون و بین پیش شنوایی-بیناییدر گروه  اما
، p=0.001آزمون تفاوت معناداری وجود داشت )پس
19=df ،15.59=t)، به 

 آزمونکه تعداد کل تثبیت در پسطوری 
 کمتر شده بود آزموننسبت به پیش( 21.73±2.41)
 (38.28±3.94 .)  

 

 
 آزمونآزمون و پسپیش در شنوایی-بینایی ویی نایب گروه تعداد کل تثبیت -2 شکل

 

 مدت کل تثبیت
-)بینایی، بینایی 2نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب )

-(( برای شرکتآزمونپسآزمون، )پیش 2شنوایی( * 
تثبیت  در مدت کل با اضطراب باال کنندگان مبتدی

و زمان در مدت کل تثبیت  نشان داد تعامل بین گروه
2=.480معنادار بود )

pη، 0.001=p، 35.15=F جدول( )
5 .) 

** 
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 نتایج تحلیل واریانس مرکب بر عامل زمان و عامل بین گروهی سطح مهارت و گروه -5جدول 

متغیر تعامل  درجه آزادی 
میانگین 

 مربعات
 اف

سطح 

 معناداری
 اندازه اثر

زمان* سطح مهارت * 
 گروه

 خطا )زمان(

1 
38 

3157.58 

89.82 
35.15 0.001 480.  

به کنترل  معنادار شدگروه حال که تعامل بین زمان و 
تی شود. نتایج آزمون ها پرداخته میتک تک متغیر

در  شنوایی-بیناییگروه بینایی و  بین مستقل نشان داد
، p=0.63) داشتنوجود  یتفاوت معنادار آزمونپیش

38=df ،0.48=t). داری بین دو گروه در اما تفاوت معنا
-p ،38=df ،10.42=0.001آزمون وجود داشت )پس

=t)،  در  شنوایی-بیناییکه مدت تثبیت گروه طوریبه
تر از گروه بینایی ( طوالنی460.05±46.38آزمون )پس

 همچنین نتایج آزمون تی وابسته ( بود.407.15±77.7)

 آزمونآزمون و پسنشان داد در گروه بینایی بین پیش 
، p ،38=df =0.65داری وجود نداشت )تفاوت معنا

0.42=t .) آزمون و بینایی شنوایی بین پیشاما در گروه
، p=0.001داری وجود داشت )آزمون تفاوت معناپس
19=df ،24.12-=t)، که مدت زمان تثبیت در به طوری

آزمون تر از پیش( طوالنی460.05±46.38آزمون )پس
 ( بود.100.08±398.40)

 
 

 
 آزمونآزمون و پسپیش در شنوایی-بینایی ویی نایب گروه تثبیتمدت کل  -3 شکل

 

 و نتیجه گیریبحث 
نقش  تأثیرهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی 

بر رفتار خیرگی افراد با  شنوایی-بیناییاطالعات 
اضطراب صفتی در یادگیری تشخیص جهت ضربه 

ما فرض کردیم که استفاده از  تاس بدمینتون بود.
 یادگیری تواند بر اثر اضطراب دریادگیری چندحسی می

نتایج نشان داد تکالیف با محدودیت زمانی غلبه کند. 
در پس از مداخله،  شنوایی-بیناییکنندگان گروه شرکت

عملکرد بهتری نسبت به گروه  ،بینی جهت ضربهپیش
. همچنین بررسی الگوی حرکات چشم بینایی داشتند

سبب  تواندکنندگان نشان داد استفاده از صدا میشرکت

** 
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افزایش مدت زمان تثبیت و کاهش تعداد تثبیت و در 
 بهینه گردد.  رفتار خیرگی نهایت یادگیری

تبدیل ( 2017یر، استاپلتون و راجر )طبق پژوهش دی
ند به توا، میسیگنال حرکت به صدا در زمان واقعی

-مهارت یادگیری عنوان بازخورد افزوده همزمان برای
با استفاده از  و ردیمورد استفاده قرار گ یحرکت یها

تر تواند سریعهای حرکتی می، مهارتاطالعات شنوایی
استفاده از این هدف  .و با موفقیت بیشتر آموخته شود

بهبود دائمی عملکرد در تکلیف یا مهارت  سیستم،
داشته  جسمانی است که در غیاب بازخورد افزوده ادامه

هماهنگی موفق نیاز به برداشت و استفاده از . باشد
عمل دارد. از طریق -از طریق ادراکشنوایی اطالعات 

با یک تکلیف،  اطالعات شنوایی تکرار تعامالت
توانند به طور انتخابی به متغیرهای ا میهمبتدی

اطالعاتی که به بهترین وجه به اهداف تکلیف کمک 
کنند، حساس شوند و بتوانند این متغیرها را برای می

معطوف  ۀهماهنگی مورد استفاده قرار دهند و نحو
کردن توجه به مناطق کلیدی را آموزش ببینند. به 

( 2020)مینکاچی، رزنبوم، براوی و کوهن که طوری
چندحسی  ادراکاز طریق  تواندکرد میعملبیان کردند 

عمل را  -وضعیت )حالت( سیستم ادراک و شودکنترل 
از سوی . حسی مشخص کندبهتر از متغیرهای تک

استفاده ( 2018پانتلیوا و همکاران )دیگر طبق پژوهش 
 .گردداضطراب میکالم سبب کاهش از موسیقی بی

بینی و توان یکی از دالیل بهبود مهارت پیشمیپس 
نی استفاده روش تمریالگوی خیرگی را مناسب دانستن 

 راب صفتی دانست.شده برای افراد با اضط
که ( بیان کردند هنگامی2015سیژریست و همکاران )

اطالعات شنوایی در مقایسه با اطالعات لمسی به 
شود، یادگیری در تکالیف بازخورد بینایی اضافه می

از سویی دیگر، طبق یابد. پیچیده حرکتی افزایش می
( 1992تئوری پردازش کارامد آیزنک و کالوو )

                                                           
1. Vater, Roca, Williams 

کاری نداشته که تکلیف نیاز زیادی به حافظههنگامی
تواند در اجرای صحیح عملکرد باشد، اضطراب نمی
م اجرای تکالیف با هنگا همچنیناختالل ایجاد کند. 

ای باال و پیچیده، اجراکنندگان باید قادر به بارحافظه
اضطراب با تخصیص منابع  ۀجبران اثرات منفی بالقو

اضافی یا با اتخاذ استراتژی مختلف جهت پردازش 
موثرتر، باشند. ترکیب نیازهای تکلیف با سطوح باالی 
اضطراب، منابع در دسترس به منظور اجرای تکلیف را 

های دهد. اضطراب ناشی از محدودیتکاهش می
محیطی یا گوش به زنگی باال و افزایش حساسیت 
سبب انحراف توجه به اطالعات غیرمرتبط با تکلیف 

-گردد و در نتیجه سبب افزایش میزان جستجو میمی
های پیشین اضطراب سبب افزایش شود. طبق پژوهش

که  گرددتعداد تثبیت و کاهش مدت زمان تثبیت می
شود. طبق این امر سبب توجه به اطالعات نامربوط می

بخواهند که افراد ( هنگامی1992نظریه آیزنک و کالوو )
را اجرا  ای باال داشته باشدتکالیفی که نیاز به بارحافظه

که از آنجاییرود. ، اضطراب آنها باال میکنند
کنندگان پژوهش حاضر اضطراب صفتی باال شرکت

قرار گرفته  مقابل اجرای تکلیف پیچیدهداشتند و در 
استفاده از اطالعات شنیداری برای  احتماالً ،بودند
دهی توجه و کنترل سطح اضطراب موثر واقع شد جهت

های پژوهش سیژریست و راستا با یافتههمو این امر 
 .( بود1992( و نظریه آیزنک و کالوو )2015همکاران )

بیان  (2016) 1یلیامزروکا و و ،واتر در پژوهشی دیگر،
هنگام افزایش اضطراب موقعیت اجرای تکلیف  کردند

با تکلیف ثانویه است. فرض شده  مهارتهمانند اجرای 
است جهت کاهش اضطراب، انگیزه ورزشکاران باید 
افزایش یابد تا کیفیت اجرای تکلیف و اثربخشی آن 

)واتر، روکا  همانند زمانی که اضطراب وجود ندارد، گردد
فرید، برسین، ساندر و  در این راستا، .(2016ویلیامز،  و

( به بررسی اثر بازخورد شنوایی بر رفتار 2017) 2مول

2. Frid, Bresin, Pysander, and Moll 
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خیرگی در تکلیف پرتاب توپ مجازی با و بدون بازخورد 
لمسی پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد گروه 

ها عمل کرد و علت آن را شنوایی بهتر از سایر گروه
کنندگان و کاهش بارشناختی افزایش انگیزه شرکت

-پس می .با صوت دانستنده از طریق تمرین ایجاد شد
 بابهبود مهارت توان نتیجه گرفت یکی از دالیل 

رسد به نظر میافزایش انگیزه است.  ،استفاده از صوت
در پژوهش حاضر نیز به دلیل جدید بودن روش استفاده 

 سبب افزایش با حرکات چشم به طور همزمان از صوت
 بیناییبه گروه نسبت  شنوایی-بیناییگروه  ۀانگیز

(، 2020کالت و اسمیتن ). گردیدهنگام مراحل اکتساب 
 1میشرا، مارتینز و هیلیارد ( و2017) فرید و همکاران

صری و توجه را تحت ند که صدا ادراک بدریافت (2010)
-دهد و یادگیری بصری را تسهیل میقرار می تأثیر

-بخشد. حرکت بصری و صداهای مرتبط با حرکت می
پردازش شوند.  2در سیستم عصبی مرکزیتوانند با هم 

قشر  3این مسئله در سولکِس گیجگاهی فوقانی خلفی
رسد صداهای مرتبط با حرکت که به نظر میجایی مغز،

 افتدشوند، اتفاق میبا هم تلفیق می 4و حرکت بصری

 یر، استاپلتون و راجردی. (2017یر و همکاران، )دی
( نشان داد بازخورد شنوایی به بهبود اجرای 2017)

کند. این نتیجه مطابق با احساسات تکلیف کمک می
علت این امر را  .کنندگان بودبیان شده توسط شرکت

تواند چنین عنوان کردند که بازخورد شنوایی می
لتون دی یر، استاپ)دشواری ذهنی تکلیف را کاهش دهد 

کنندگان با در پژوهش حاضر شرکت .(2017و راجر، 
دسترسی کمتری  ،جهت انجام تکلیف ،اضطراب صفتی

به حافظه داشتند و هنگام استفاده از تمرین چندحسی 
این روش سبب  این نگرانی وجود داشت که احتماالً

اما نتایج  ؛کننده گرددافزایش بیشتر بارشناختی شرکت
دست آمده حاکی از آن است که نه تنها استفاده از هب

                                                           
1. Mishra, Martínez, and Hillyard 

2. Central Nervous System (CNS) 

این روش اختاللی در یادگیری و اجرای تکلیف ایجاد 
نکرد بلکه احتماالً ظرفیت اشغال شده توسط اضطراب 

 کهیی آنجا ازرا از طریق حس شنوایی جبران نمود. 
ی ایپوی هاجنبه شنوایی-بیناییاطالعات  از استفاده
 پژوهش کنندگانشرکت کند،یم وساطت را حرکت
ی ریادگی عنوان به سازلیتسه ابزار نیا از زین حاضر
 امر نیا که کردند استفادهی زمان ویی فضای هاجنبه
 وی زمان -ییفضای خطاها درک شیافزا به منجر

 نیا. دیگرد ضربه جهت حیصحی ریگمیتصم شیافزا
 همکاران و ستیژریس پژوهش با مطابق مسئله

 پژوهش در. بود( 2017) همکاران و ریید ،(2013)
ی اجرا در کنندگان،شرکت همکاران، و ستیژریس

 بهتر شنوایی-بینایی بازخورد با دهیچیپ مهارت حیصح
 که بودندیی تنها بهیی نایب وی لمس-یینایب بازخورد از

 نیهمچن. شدی زمان-ییفضای خطا کاهش به منجر
 (2017) همکاران و جاکس و (2017) همکاران و ریید

 ادراک ،بازخورد عنوان به صوت از استفاده دادند نشان
 اطیاحت با که شرط نیا با دهدیم شیافزا را حرکت
( 2012) همکاران و کوتروت نیهمچن. گردد استفاده

 طول چشم، تیموقع بر است ممکن صدا دادند نشان
 صدا تأثیر اما بگذارد، تأثیر ساکادها دامنه و تیتثب مدت
 از حاصل جینتا .ستین ثابت زمان طول در لزوماً

 در. بود متناقض حاضر مطالعه جینتا با فوق پژوهش
 زمان طول در را چشم حرکات صوت حاضر پژوهش

 تناقض علت احتماالً. کردیم تیهدا فیتکلی اجرا
-و وجود اضطراب صفتی در شرکت فیتکل زمان مدت

 و کوتاه زمان مدت حاضر پژوهش در که بود کنندگان
در جلسات  .بودی طوالن همکاران و کوتروت پژوهش در

شنوایی پیشرفت کندتری نسبت -اکتساب، گروه بینایی
به گروه بینایی نشان دادند. با بررسی الگوی حرکات 

کنندگان گروه بینایی شنوایی، آنها به چشمِ شرکت

3. Posterior Superior Temporal Sulcus 

4. Visual Motion 
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های قامتی با ترتیبی دنبال یافتن و استفاده از نشانه
نادیده گرفتن اطالعات نامربوط بودند. در  خاص و

کنندگان پیشرفت که در گروه بینایی شرکتحالی
سریعی در حین مرحله اکتساب داشتند اما ماندگار نبود. 

-ای از هدایت در تسهیلاین بدان معنی است که درجه
-سازی یادگیری مهارت در مراحل اولیه اکتساب کمک

 کننده است. 
 شودیم داده نشان هاداده قیطر از آنچه حال، نیا با
ی قوی کیتکنی رگیخ ریمسی گذارنشانه که است نیا

ی زمان اسیمق درالگوی جستجوی بینایی بهینه ی برا
 جهت بلندمدتی زمان اسیمق همانند عیسر و کوتاه

بینی بهتر جهت ضربه با و پیش استی دائم راتییتغ
از دیگر کاربردهای  شنوایی-بیناییاستفاده از تمرین 

ورزشی استفاده از این نوع روش تمرینی است. مربیان 
کید زیادی بر استفاده از بینایی هنگام أمعموالً ت

های ورزشی دارند اما مغز یادگیری و اجرای مهارت
های ادراک کارگیری روشانسان چندحسی است و به

شده نه تنها منجر به چندحسی و اکتشافی هدایت
گردد بلکه از بارشناختی تحمیل تر مییادگیری سریع

)مینکاچی،  کندشده به حس بینایی جلوگیری می
جدید این مطالعه  ۀجنب .(2020رزنبوم، براوی و کوهن، 

اضافه کردن حس شنوایی به رفتارخیرگی در یافتن 
مناطق کلیدی محیط بود که قبالً تنها به صورت بینایی 

اضطراب و محدودیت زمانی  تأثیرشد و تحت تمرین می
  رسدیم نظر به ،یکل طور بهگرفت. قرار می

 

منابع

 ۀلیوس به کهی امنطقه به هدایت توجه دستورالعمل
 اطالعات استخراجی برا است شده برجسته هانشانه
-شرکت عملکرد کهیی آنجا از. استی کاف ،یاساس

با اضطراب صفتی ممکن است در ورزش به  کنندگان
 نقش شودیم شنهادیپسطوح باالی مهارت دست یابند، 

ماهر و در سطح مهارت شبه شنوایی-بیناییاطالعات 
از . شود دهیسنج نیز ای با اضطراب صفتیحرفه

به کنترل نکردن توان های مطالعه حاضر میمحدودیت
دقیق اختالل توجه، خواب و خستگی جسمانی خارج از 

استفاده  احتماالً همچنین محیط آزمایشگاه اشاره کرد.
 آزمونآزمون و پساز یک گروه کنترل که فقط در پیش

-این دو روش تمرینی را می حضور داشت اثر دقیق
 توانست بیشتر به نمایش بگذارد.
کنندگانی که در این پژوهشگران از تمامی شرکت

پژوهش با عالقه و صبوری شرکت کردند، تشکر و 
این مقاله مستخرج از رساله دکتری  نمایند.قدردانی می

. خانم دکتر استبهشتی  دانشجوی دانشگاه شهید
عقدایی و آقای دکتر فارسی به عنوان راهنمایان 

 پژوهش ۀدیا لیتکمپژوهش حاضر، در نگارش مقاله، 

دکتر پیراس به عنوان مشاور  و افزارساخت نرم ۀو هزین
کمک شایانی داشتند.  شناسی پژوهشدر تکمیل روش

پرداز اصلی پژوهش و دانشجو خانم مریم خلجی، ایده
 آن بود. ۀاجراکنند
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