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Abstract:
The purpose of this study was to determine the effect of sports-vision training and
mindfulness on visual perception and decision-making accuracy of basketball referees. The
participants of this study consisted of 52 (20 females and 32 males) basketball referees who
were selected using convenience sampling method and matched based on gender and degree
of judgment in four groups: sports-vision training, mindfulness training, combined (sportsvision training and mindfulness training), and control group. The sports-vision training and
combined groups participated in an eight week sports vision training three sessions per week.
Mindfulness and combined groups received mindfulness training for eight weeks one session
per week. During this period, the control group performed their daily activities. Before
intervention and one day and also one month after the intervention, the accuracy of referees’
decision making was evaluated using video test and visual perception by eye tracking device.
Data were analyzed using repeated measures ANOVA. Findings of the study showed that
visual perception and decision-making accuracy in sports vision training, mindfulness
training and combined groups were significantly better than the control group in the post-test
and follow up, but no significant difference was observed between the training groups.
Therefore, it is suggested that sports-vision training and mindfulness training be used to
increase visual perception and accuracy of referee’s decision making.
Key Words: sport-vision training, mindfulness, visual perception, decision making, referees.

 rokhsareh.badami@gmail.com

پژوهشنامه روانشناسي مثبت
سال پنجم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)19پاییز 1398
تاریخ دریافت1397/08/01 :

تاریخ بازنگري 1398/06/01:و 1398/10/01

تاریخ پذیرش1398/10/09 :

صص39 -52 :

اثر تمرينات بينايي ورزشي و ذهنآگاهي بر ادراك بينايي و دقت تصميمگيري داوران بسكتبال
محبوبه بابايي ،1رخساره

بادامي*2

.1کارشناسي ارشد روانشناسي ورزشي ،دانشکدة تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان)،
اصفهان ،ایران
mahboobehbabaei50@gmail.com

 .2دانشیار رفتار حرکتي ،دانشکدة تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
rokhsareh.badami@gmail.com

چكيده
هدف از این پژوهش ،تعیین اثر تمرینات بینایي ورزشي و ذهنآگاهي بر ادراک بینایي و دقت تصمیمگیري داوران
بسکتبال بود .شرکتکنندگان این پژوهش را  52داور بسکتبال زن و مرد ( 20زن و  32مرد) تشکیل ميدادند که بر
اساس جنسیت ،سابقه و درجة داوري در چهار گروه آموزش تمرینات بینایي ورزشي ،آموزش ذهنآگاهي ،ترکیبي
(آموزش تمرینات بینایي ورزشي و ذهن آگاهي) و کنترل همتاسازي شدند .گروه تمرینات بینایي ورزشي و ترکیبي به
مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه در تمرینات بینایي ورزشي شرکت کردند .گروه ذهنآگاهي و ترکیبي به مدت
هشت هفته و هفتهاي یک جلسه ،آموزش ذهنآگاهي دیدند .در این مدت گروه کنترل به فعالیتهاي روزانه خود
پرداختند .قبل از مداخله ،یک روز و همچنین یک ماه بعد ازآن ،دقت تصمیمگیري داوران با استفاده از آزمون ویدئویي
و ادراک بینایي توسط دستگاه ردیاب بصري ارزیابي شد .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازههاي تکراري
تحلیل شد .یافتهها نشان داد که در مرحله پسآزمون و پیگیري ،ادراک بینایي و دقت تصمیمگیري گروههاي بینایي
ورزشي و ذهنآگاهي و ترکیبي بهتر از گروه کنترل بود ،اما بین گروههاي تمریني تفاوتي مشاهده نشد .بنابراین پیشنهاد
شد براي افزایش ادراک بینایي و دقت تصمیمگیري داوران از تمرینات بینایي ورزشي و ذهنآگاهي استفاده شود.
واژههاي کليدي :تمرینات بینایي ورزشي ،ذهنآگاهي ،ادراک بینایي ،تصمیم گیري ،داور.
* نویسندۀ مسئول:
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مقدمه

مهارتهاي بینایي آنهاست ( ،)2شاید با تمرینات

امروزه ورزش قهرماني از جایگاه سیاسي ،اجتماعي

عضالت چشم ،عضالت ورزیدهتر شوند (تات ،پاول و

و اقتصادي ویژهاي برخوردار است؛ به همین دلیل ،فشار

جاسپال )2008 ،و با ورزیدهتر شدن آنها ،سرعت

رواني زیادي از جامعه به داوران براي تصمیمگیري

دریافت محرکهاي بینایي و در پي آن ،ادراک بینایي

درست وارد ميشود .بیشتر در حین و بعد از مسابقه،

ارتقا یابد.

تصمیمات داوران زیر ذرهبین هواداران و کارشناسان

یکي از راههاي تمرین عضالت چشم ،تمرینات

قرار ميگیرد و گاهي یک تصمیم اشتباه داور ،عامل

بینایي ورزشياند .تمرینات بینایي ورزشي به مجموعهاي

اصلي شکست در یک مسابقة سرنوشتساز قلمداد

از تکنیکها اطالق ميشود که براي توسعه کارکرد

ميشود (.)1

بینایي و با هدف بهبود عملکرد حرکتي استفاده

دربارة مهارت تصمیمگیري و عوامل مؤثر بر آن

ن
ميشوند .برخي از شواهد حاکي از آن است که تمری ِ

پژوهشهاي زیادي انجام شده است؛ ازجمله «بهبود

عضالت چشم بر مهارتهاي بینایي اثر ميگذارد

تصمیمگیري داوران در اثر دید بهتر با جاگیري مناسب»

(مالحي ،قاسمي و غالمي ،2014 ،آلفایالکاوي،2016 ،

(مالو ،فرتو ،جوارز و ناوارو« ،)2012 ،استفاده از

خانال ،2015 ،آلیسون ژنرو ،بروس ،باکینگهام،2015 ،

ویدئوچک» (شوایزر ،پلزنر و برند« ،)2013 ،ارتقاي

کرزپوتا ،2015 ،بادامي ،محمودي و بلوچ،2016 ،

مهارتهاي بینایي» (قاسمي ،مؤمني ،جعفرزادهپور،

کلمیش و همکاران )2018 ،و با افزایش مهارتهاي

رضایي و طاهري ،2011 ،ساولزبرگ ،واندرکمپ،

بینایي ،دقت تصمیمگیري افزایش ميیابد (اپلبام و

ویلیامز و وارد )2005 ،و «کاهش اضطراب و استرس»

اریکسون ،2018 ،قاسمي و همکاران)2011 ،؛ با این

(نیل ،بیستون ،هانتون و ویلسون.)2013 ،

حال ،برخي از پژوهشها بهصورت متناقض گزارش

یافتههاي پژوهشها بهوضوح نشان دادهاند بین

کردهاند که متعاقب تمرینات بینایي ورزشي،

مهارتهاي بینایي داوران ماهر و مبتدي تفاوت وجود

مهارتهاي بینایي ارتقا پیدا نميکند (وود و آبرنتي،

دارد (براي مثال ،قاسمي ،مؤمني ،رضایي و غالمي،

 )1997به نظر ميرسد پژوهشهاي بیشتر در این حیطه

 .)2009داوران ماهر با اسکن بهتر محیط پیرامون و

بینش ما را دربارة اثر تمرینات بینایي ورزشي بر ادراک

استفاده از اطالعات مربوط بینایي و نادیدهگرفتن

بینایي و دقت تصمیمگیري افزایش دهد.

اطالعات نامربوط ،دقت تصمیمگیري بهتري دارند

عالوه بر مهارتهاي بینایي ،فرایندهاي ناخودآگاه

(استيماري .)2003 ،بهطورکلي ماهرها از تعداد

مثل شهود (کاهنمان )2002 ،و هیجانات مثل اضطراب

تثبیتهاي چشمي کمتر و با مدت زمان بیشتر بهره

(کیرک و همکاران )2016 ،بر دقت تصمیمگیري تأثیر

ميبرند .این تثبیتهاي طوالني ،بازه زماني طوالنيتري

ميگذارد (جانسن و هوگن .)2013 ،یکي از روشهایي

را براي استخراج اطالعات از موقعیت فراهم ميکنند

که بهتازگي براي کنترل اضطراب و افزایش شایان

(مان ،فارو ،شاتلورث و هوپفود ،2009 ،وائینز ،لنوور،

توجه قرار گرفته ،مداخالت مبتني بر «ذهنآگاهي»

ویلیامز ،و فیلیپرتز ،2007 ،رودریگز ،ویکرز و ویلیامز،

است (کرسول و لیندسي ،2014 ،اسمالوود و شولر،

 ،2002پیراس ،لوبیتي و اسکوتریتو .)2010 ،با توجه به

 .)2015ذهنآگاهي به معني توجهکردن به زمان حال به

اینکه یکي از تفاوتهاي داوران باتجربه با کمتجربه در

شیوة خاص ،هدفمند و خالي از قضاوت است (مارس و
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اولیور .)2016 ،پژوهشها نشان دادهاند ذهنآگاهي

تصمیمگیري ،بستگي به وابسته به نوع ورزش

چندین اثر مفید دارد؛ ازجمله بهبود ادراک از طریق

(ورزشهایي که به دقت و سرعت تصمیمگیري پایین

کنترل هیجانات و قضاوت بيطرفانه (پلس ،ساباتال،

نیاز دارد؛ مثل دارت یا ورزشهایي که به دقت و

ماک ،2017 ،آیزنبایس ،ماک ،پلس ،)2014 ،کاهش

سرعت تصمیمگیري باال نیاز دارد؛ مثل ورزشهاي

استرس (کرسول و لیندسي ،)2014 ،بهبود سالمت

گروهي توپي) و نمونة تحت مطالعه (ورزشکار یا داور)

(رب ،نارایانانا و چاتورودي ،)2014 ،افزایش توجه و

داشته باشد ،هدف پژوهش حاضر ،سنجش اثر تمرینات

تمرکز (اسمالوود و شولر ،)2015 ،افزایش ظرفیت

بینایي ورزشي و ذهنآگاهي بر ادراک بینایي و دقت

حافظهکاري (روزر و همکاران2013 ،؛ استنلي و جاها،

تصمیمگیري داوران بسکتبال است.

 ،)2009تنظیم هیجاني (گالمب ،دافي ،بونو و یانگ،
 ،)2011تغییرات عصبي روانشناختي (تانگ ،هوزلیل و

روش

پوسنر )2015 ،و بهبود استدالل اخالقي (رودي و

روش پژژژوهش ،جامعژژة آمژژاري و نمونژژه :پژژژوهش

شوئیتزر )2010 ،که همة آنها براي تصمیمگیري مؤثر،

حاضر از نوع تجربي بوده و طرح پژوهش پیشآزمون -

مهم دانسته ميشوند (پلس و همکاران .)2017 ،در

پسآزمژژون  -پیگیژژري بژژا گژژروه کنتژژرل اسژژت .جامعژژة

برخي از مطالعات بهطور مستقیم ارتباط بین ذهنآگاهي

آماري پژژوهش حاضژر را  73داور بسژکتبال زن و مژرد

با تصمیمگیري سنجیده شده است .یافتههاي این

فعژژال (در یژژک سژژال گذشژژته داوري کردهانژژد) شژژهر

مطالعات نشان دادهاند ذهنآگاهي به تصمیمگیري

اصفهان تشکیل ميدادند .با توجه به محدودبودن تعژداد

انطباقي بهتر (الکي ،کمپبل ،وارن براون و گودي،

افراد جامعه ،نمونه بهصژورت تمامشژمار در نظژر گرفتژه

 ،)2007تصمیمگیري درست براي جلوگیري از انتقال

شد 52 .داور بسژکتبال زن و مژرد ( 20زن و  32مژرد) بژا

رفتارهاي پرخطر (بلک ،ساسمن ،اندرسون جانسون و

دامنژة سژژني  20تژا  35سژژال بژراي شژژرکت در پژژژوهش،

میالم )2012 ،و تصمیمگیريهاي اخالقي بیشتر (رودي

رضژژایتنامه امضژژا کردنژژد .داوران براسژژاس جنسژژیت،

و شوئیتزر ،2010 ،شاپیرو ،جزایري ،و گلدین )2012

درجة کارت داوري و سابقه (زیر پنج سال ،بژین پژنج تژا

منجر ميشود؛ با این حال ،مارتینویس ( )2017رابطة

ده سژژال و بژژاالي ده سژژال) در چهژژار گژژروهِ کنتژژرل،

ذهنآگاهي و تصمیمگیري را سنجید و به این نتیجه

ذهنآگژژژاهي ،تمرینژژژات بینژژژایي ورزشژژژي و ترکیبژژژي

رسید که تنها عاملِ ذهنآگاهي  -که با تصمیمگیري

(تمرینژات بینژژایي ورزشژژي و ذهژن آگژژاهي) همتاسژژازي

همبستگي دارد  -اجتناب از قضاوتها است؛ بنابراین،

شدند .با غیبت بیش از دو جلسه از تمرین ،دادههژاي آن

بر ضرورت پژوهش بیشتر براي رسیدن به بینش عمیقتر

فرد تحلیل نميشد.

دربارة ارتباط بین ذهنآگاهي و تصمیمگیري تأکید
کرد.

ابژژزار سژژنجش :آزمژژون ویژژدئویي بررسژژي دقژژت
تصمیمگیري داوران :1براي بررسي دقت تصژمیمگیري

با توجه به اینکه یافتههاي مطالعات انجامشده دربارة

داوران از آزمون ویدئویي اسژتفاده شژد .بژدین منظژور،

اثر تمرینات بینایي ورزشي بر ادراک بینایي و اثر

ابتژژدا  80کلیژژپ ویژژدئویي از بژژین کلیپهژژاي داوري

تمرینات ذهنآگاهي بر دقت تصمیمگیري متناقض
است و نیز ،ممکن است اثر این نوع تمرینات بر دقت

1 Video test to assess the accuracy of the decisionmaking of the referees
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فدراسیون جهاني که در اختیار کنفدراسژیون آسژیا قژرار

دسژژتگاه ردیژژابي چشژژم :1بژژهمنظور ارزیژژابي ردیژژابي

داده شده بود ،صحنههایي شامل خطا یا تخلف بازیکنان

چشم ،از دستگاه ردیژابي حرکژات چشژم ارگژونیرز آي

و صژژحنههایي کژژه خطژژا در منطقژژهاي دور از تژژوپ ر

ترکینگ 2مدل دیکژابلیس پروفشژنال وایژرلس 3سژاخت

ميداد ،با استفاده از نرمافزار ساخت فیلم انتخاب شژدند.

کمپاني ارگونیرز 4کشور آلمژان اسژتفاده شژد کژه نقطژة

سپس تعداد سه نفر از داوران ناظر فیبا اتفاقژات بژازي را

خیرگژژي در هژژر لحظژژه را بژژا فرکژژانس  60هرتژژز ثبژژت

داوري کردند .اگر در موقعیتهاي خاصي بین ایژن سژه

ميکند .این سیسژتم شژامل عینژک مجهژز بژه دوربژین و

داور اختالفنظر وجود داشژت یژا زاویژة دوربژین بژراي

دسژژتگاه ضژژبط پورتابژژل اسژژت .دادههژژاي بهدسژژتآمده

قضژژاوت مناسژژب نبژژود ،کلیژژپ مژژدنظر حژژذف ميشژژد.

ازطریژژق سیسژژتم وایژژرلس بهصژژورت نژژوار ویژژدئویي بژژه

درنهایژژت  50عژژدد از ایژژن کلیپهژژا انتخژژاب شژژدند کژژه

کامپیوتر داراي قابلیت اتصال فرستاده ميشود .بژهمنظور

بهصژژورت تصژژادفي از ایژژن پنجژژاه کلیژژپ 10 ،کلیژژپ

ثبژژت حرکژژات و تغییژژرات چشژژم از نرمافژژزار و سیسژژتم

انتخاب ميشد و در هر مرحله از آزمژون بژراي سژنجش

پردازش اطالعات ساخت این کمپاني استفاده شژد .ایژن

دقت تصمیمگیري هر داور استفاده ميشژد (کلیپهژایي

نرمافزار تعداد ساکاد و تعداد تثبیت و زمانهاي ساکاد و

که در یک مرحله از آزمون به داور نشان داده شده بود،

تثبیت را مشخص ميکند.

از مرحله بعژد آزمژون همژان داور حژذف شژد) .ترتیژب

روش اجژژژرا و تحلیژژژل :قبژژژل از شژژژروع تمرینژژژات

پخژژش ایژژن کلیپهژژا بهصژژورت تصژژادفي بژژود؛ بژژدین

(پیشآزمون) ،یک روز پژس از اتمژام پروتکژل تمژرین

صورت که داور بعد از ورود به اتاق آزمژونگیري روي

(پس آزمون) و یک ماه پژس از اتمژام پروتکژل تمژرین

صژژندلي راحژژت در فاصژژلة  60سژژانتيمتري از دسژژتگاه

(آزمون پیگیري) ،ادراک بینژایي و دقژت تصژمیمگیري

ردیاب بینایي مينشسژت و قبژل از شژروع آزمژون بژراي

داوران سنجیده شد.

کژژالیبرهکردن دسژژتگاه ،داور نقطژژة قرمژژز رنگژژي را در

گروه تمرینات بینایي ورزشژي و ترکیبژي بژه مژدت

صفحة مانیتور ،تعقیب بینایي ميکژرد تژا مشژخص شژود

هشت هفته و هر هفته سه جلسه (در مجمژوع  24جلسژه)

هیچ اختالفي بژین نگژاه داوران و نقطژة ثبژت در سیسژتم

در تمرینژژات بینژژایي ورزشژژي شژژرکت کردنژژد (جژژدول

وجود ندارد .سپس ،کلیپها با مژانیتور  21اینچژي و بژا

شماره  .)1گروه ذهنآگاهي و ترکیبي بژه مژدت هشژت

آرایش تصادفي نمایش داده شد و داور پژس از دیژدن

هفته و هر هفته یک جلسه (در مجموع هشت جلسژه 90

هر صحنه ،تصمیم خود را بژه آزمژونگر اعژالم ميکژرد.

دقیقهاي) آموزش ذهنآگاهي دیدند (جدول شماره .)2

پس از اتمام هر کلیپ ،یک فاصلة زماني پژنج ثانیژهاي

در این مدت گروه کنتژرل بژه فعالیتهژاي روزانژه خژود

در نظر گرفتژه شژد تژا آزمژونگر ،تصژمیم داور را وارد

پرداختند.

برگژه و داور نیژز اسژتراحت کنژد .مبنژاي نمرهگژذاري
آزمون براساس نظام صژفر و یژک بژود .براسژاس جمژ
تعژژداد مژژوارد صژژحی  ،دقژژت تصژژمیمگیري بژژه دسژژت
ميآمد (رفیعي ،واعظموسوي ،قاسمي و جعفرزادهپژور،
.)2015

1.eye tracking device
2. Ergoneers Eye Traching
3. Dikablis Professsional Wireless
4. Ergoneers

اثر تمرینات بینایي ورزشي و ذهنآگاهي بر ادراک بینایي و دقت تصمیمگیري داوران بسکتبال43/

جدول  .1پروتكل تمرينات بينايي ورزشي (اقتباس از ويلسون و فالک)2004 ،
نوع تمرين
جهش چشم از فاصله نزدیک به دور

هدف
تغییر تمرکز سری و دقیق چشم از نقطة نزدیک به دور به نقطة دور

جدول دور و نزدیک

بهبود انعطاف چشم ،بهبود توانایي دید واض

ساکادهاي دورشتهاي

افزایش سرعت و دقت حرکات جهشي

تعقیبکردن نور چراغ قوه

تعامل حرکت چشم

توپ ودي پي

کنترل دقیقتر و بدون زحمت حرکات چشم

جدول وپ

افزایش هماهنگي و یک پارچگي چشم – دست و چشم – پا

سورا کردن دایرهها

توسعة هماهنگي چشم و دست و توسعة دید دو چشمي

انداختن سکه

توسعة دقت و هماهنگي چشم و دست و توسعة حرکات پیگردي

جدول رمزگشایي

توسعة هماهنگي چشم و دست و تقویت مهارتهاي پیگردي

حرکات مداوم

توسعة دقت و هماهنگي چشم و دست و دید محیطي

فکرکردن با توپ وي دي پي

توسعة توانایي حرکات آرام و دقیق چشم در حال فکرکردن

حرکات ستوني جهشي

توسعة حرکات جهشي سری و دقیق چشم

پیگردي آهسته

دنبالکردن دقیق

دامنة شنوایي یا بینایي

توسعة دامنة شنوایي ،بینایي و راهکارهاي مهم

حافظة تصویري

تمرین توالي مهارتهاي حافظه

تعادل دستة جارو

تکامل کنترل ظریف حرکتي

حافظة تأخیري

بهبود حافظة بصري

فرمان سیمون

پیشرفت هماهنگي ،درحاليکه به فرمانها گوش داده ميشود.
جدول  .2پروتكل تمرينات ذهنآگاهي (اقتباس از کابات زين)1990 ،

جلسات
( 90دقيقه)
اول

اقدامات
برقراري ارتباط  -تعاریف مرتبط با ذهنآگاهي  -لزوم استفاده از آموزش ذهنآگاهي  -مقدمات تمرکز بر تنفس ( 3دقیقه) -
بحث و گفتگو

دوم

بحث دربارة تمرکز بر تنفس  -آموزش و تمرین خوردن یک کشمش همراه با ذهنآگاهي و ارائة تکلیف خانگي براي تحکیم
مطالب آموزشي  -بحث دربارة تمرین در منزل براي هفته که شامل :انجامدادن کارهاي روزانه با ذهنآگاهي (مسواکزدن،
حمامکردن و  )...است  -خالصه و جم بندي جلسه

سوم

بحث راج به تمرین منزل  -مدیتیشن نشسته با تمرکز بر تنفس ( 10دقیقه) – آموزش تنآرامي ،بحث دربارة تمرین در منزل
براي هفته که شامل یک نوبت اسکن بدني و چهار نوبت تمرین مدیتیشن نشسته  -خالصه و جم بدني جلسة سوم

چهارم

بحث راج به تمرین منزل  -مرور کوتاه جلسة قبل  -ذهنآگاهي تنفس ،آموزش تکنیک دم و بازدم همراه با آرامش و بدون
تفکر دربارة چیز دیگر  -تکلیف خانگي ذهنآگاهي تنفس قبل از خواب به مدت (20دقیقه)

پنجم

آموزش تکنیک اسکن بدن :آموزش تکنیک توجه به حرکت بدن هنگام تنفس ،تمرکز بر اعضاي بدن و حرکت آنها و
جستجوي حسهاي فیزیکي (شنوایي ،بویایي و  ،)...تکلیف خانگي ذهنآگاهي خوردن (خوردن با آرامش و توجه به مزه غذا)

ششم

آموزش ذهنآگاهي افکار :آموزش توجه به ذهن ،افکار منفي و مثبت ،خوشایند و ناخوشایند بودن افکار ،اجازهدادن به ورود
افکار منفي و مثبت به ذهن و به آساني خارجکردن آنها از ذهن بدون قضاوت و توجه  -تکلیف خانگي نوشتن تجربیات منفي
و مثبت روزانه بدون قضاوت دربارة آنها

هفتم

بحث راج به تکلیف منزل  -تکرار آموزش جلسات  5 ،4و  6هر کدام به مدت  20-30دقیقه

هشتم

جم بندي و مرور برنامه ،دریافت بازخورد از شرکتکنندگان و اجراي پسآزمون
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بعد از مشخصشدن توزی طبیعي دادههاي پژوهش
با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک ،از آزمون تحلیل

گزارش شده است .محاسبات و تجزیهوتحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام شد.

واریانس با اندازهگیري تکراري براي نشاندادن تأثیر هر
براي مقایسة گروهها در هر یک از مراحل پژوهش از

يافتهها
در جژژدول  ،1میژژانگین و انحژژراف معیژژار متغیرهژژاي

آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .درخور ذکر

وابستة پژوهش (دقت تصمیمگیري ،زمان تثبیت و تعداد

است پیشفرضهاي آزمون تحلیل واریانس با

تثبیژژت) در گروههژژاي مختلژژف طژژي مراحژژل مختلژژف

اندازهگیري تکراري در قسمت یافتههاي پژوهش

آزمون ارائه شده است.

یک از تمرینات از پیشآزمون تا پیگیري استفاده شد.

جدول  .3ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش در گروههاي مختلف طي مراحل مختلف آزمون
گروه

مرحله

دقت تصميمگيري

زمان تثبيت (ميلي ثانيه)

تعداد تثبيت

ذهنآگاهي

پیشآزمون

5/23±2/08

312/69±17/17

8/07±2/10

پسآزمون

6/84±1/67

413/23±16/24

5/30±2/09

پیگیري

5/34±1/67

414/13 ± 16/23

6/10 ± 2/09

پیشآزمون

4/00 ±2/19

309/15±17/03

7/15±2/11

پسآزمون

6/84±1/81

410/84±14/83

5/38±1/75

پیگیري

5/34 ± 1/81

411/74 ± 14/83

6/18 ± 1/75

پیشآزمون

4/61 ±1/85

315/84±18/79

7/15±1/81

پسآزمون

7/53±1/50

414/07±19/23

5/30±1/65

پیگیري

5/57 ± 1/89

414/97± 19/23

6/10 ± 1/65

پیشآزمون

5/15 ±2/07

306/69±16/39

7/23±2/12

پسآزمون

4/92±1/38

324/31±36/62

7/69±2/17

پیگیري

3/42 ± 1/38

325/20 ± 36/62

8/49 ± 2/17

تمرينات بينايي ورزشي

ترکيبي

کنترل

براي تحلیل دادههاي ایژن مطالعژه بژراي هژر یژک از

آزمون کرویت موخلي ( = 0/34دقت تصمیمگیري = 0/56 ،P

متغیرهاي پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چهار راهژه

زمان تثبیت  = 0/72 ،Pتعداد تثبیژت  ،)Pشاخصهاي

مربوط

بژژژژا انژژژژدازهگیري تکژژژژراري ( 4گژژژژروه ×  3مرحلژژژژه

به اثر گرین هاوس گیسر گژزارش شژد .عژالوه بژر ایژن،

اندازهگیري) اسژتفاده شژد .پیشفژرض اول ایژن آزمژون

پژژیش از بررسژژي اثژژرات بژژین گروهژژي ،بژژراي برابژژري

برابژژري مژژاتریس کواریژژانس اسژژت .بژژا توجژژه بژژه عژژدم

واریانسهاي خطا از آزمون لوین استفاده شد .نتایج این

معناداري آزمون بژاکس ( = 0/89دقژت تصژمیمگیري 0/16 ،P

آزمون نشان دادند آزمون  Fبراي هیچ یک از عاملهاي

= زمژان تثبیژت  = 0/19 ،Pتعژژداد تثبیژت  ،)Pمژژاتریس کواریژژانس

درونگروهي معنيدار نیست ( = 0/77پیش آزمژون 0/46 ،P

دادههژژا برابژژر اسژژت .پیشفژژرض دوم ایژژن آزمژژون اصژژل

= پسآزمژژژون  = 0/19 ،Pپیگیژژژري  )Pو ایژژژن نشژژژان ميدهژژژد

تقارن مرکب است .براي برقراري ایژن اصژل از آزمژون

مفروضژژة همگنژژي واریژژانس در بژژین گروههژژاي متغیژژر

کرویت موخلي استفاده شد .با توجه بژه عژدم معنژاداري

مستقل برقرار است.

)(F

اثر تمرینات بینایي ورزشي و ذهنآگاهي بر ادراک بینایي و دقت تصمیم گیري داوران بسکتبال 45/

جدول  .4يافتههاي مربوط به آزمون تحليل واريانس با اندازهگيري تكراري براي هر يک از متغيرهاي پژوهش
متغير
دقت
تصميمگيري
مدت زمان
تثبيت
تعداد تثبيت

مجموع

درجه

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

زمان اندازهگیري

88/03

2

44/01

مقدار
F
22/14

*0/0001

گروه

42/84

3

14/280

2/35

0/083

0/128

زمان * گروه

48/76

6

8/12

4/08

*0/001

0/203

زمان اندازهگیري

221717/09

2

110852/54

419/44

*0/0001

0/897

گروه

108857/09

3

36285/69

41/67

*

0/0001

0/723

زمان * گروه

44335/73

6

7389/28

27/95

*0/0001

0/836

زمان اندازهگیري

57/13

2

28/56

11/37

*0/0001

0/192

گروه

67/55

3

22/51

3/39

*0/025

0/175

زمان * گروه

48/96

6

8/16

3/25

*

0/169

منبع تغييرات

با توجه به جدول  4و نمودارهاي  2 ،1و  ،3بژه دلیژل

سطح

مجذور

معنيداري

اتا
0/316

0/006

تکژژژراري روي عامژژژل مراحژژژل انژژژدازهگیري بژژژراي

اینکه اثر تعاملي متغیرهاي دقت تصمیمگیري (=0/203

مشژژخصکردن تژژأثیر هژژر یژژک از گروههژژاي تمرینژژي

 ،)F96،6=4/08 ،sig=0/001،η2مژژژژدت زمژژژژان تثبیژژژژت

اسژژتفاده شژژد .بژژا توجژژه بژژه عژژدم معنيداربژژودن آزمژژون

 )F96،6=27/95 ،sig=0/0001،و تعژژژژداد

کرویت موخلي ( =0/23ذهن آگاهي=0/06 ،Pبینژایي ورزشژي ،P

تثبیژژت ( )F96،6=3/25 ،sig=0/006، η2=0/169معنژژادار

=0/078ترکیبي =0/11 ،Pکنترل  ،)Pشاخصهاي ) (Fمربوط

است ،از اثرات اصلي صرفنظر ميشود .در ادامه از یژک

به آزمون فرض کرویت گزارش شد.

(η2=0/836

طژژرح تحلیژژل واریژژانس درونگروهژژي بژژا انژژدازهگیري

شكل  .1تغييرات دقت تصميمگيري در سه مرحلة پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري
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شكل  .2تغييرات زمان تثبيت در سه مرحلة پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري

شكل  .3تغييرات تعداد تثبيت در سه مرحلة پيشآزمون ،پسآزمون و پيگيري

اثر تمرینات بینایي ورزشي و ذهنآگاهي بر ادراک بینایي و دقت تصمیم گیري داوران بسکتبال 47/

جدول  .5يافتههاي مربوط به آزمون تحليل واريانس درونگروهي با اندازهگيري تكراري در هر يک از گروههاي
تمريني براي هر يک از متغيرهاي پژوهش
مجموع

درجة

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

ذهنآگاهي

21/11

2

10/55

مقدار
F
3/03

*0/049

دقت

بینایي ورزشي

32/70

2

16/35

10/57

*0/001

تصميمگيري

ترکیبي

40/01

2

20/00

13/53

کنترل

10/96

2

5/48

1/32

متغير

زمان تثبيت

تعداد تثبيت

گروه

سطح

مجذور

معنيداري

اتا
0/202
0/468

*

0/0001

0/530

0/439

0/112

ذهنآگاهي

88393/73

2

44196/86

178/95

*0/0001

0/937

بینایي ورزشي

84400/34

2

42200/17

178/13

*

0/0001

0/937

ترکیبي

90425/04

2

45212/52

361/96

*0/0001

0/968

کنترل

2833/70

2

1416/85

3/16

0/061

0/208

ذهنآگاهي

52/80

2

26/40

6/24

*0/007

0/342

بینایي ورزشي

28/40

2

14/20

3/01

*

0/03

0/212

ترکیبي

62/28

2

31/14

10/10

*0/001

0/457

کنترل

10/59

2

5/29

1/55

0/549

0/101

با توجه به جدول  ،5نتایج آزمون تحلیل واریانس

افزایش معنيدار زمان تثبیت داوران ميشود .بررسي

درونگروهي با اندازهگیري تکراري روي عامل مراحل

اندارة اثرها حاکي از اثر بیشتر تمرین ترکیبي ()0/968

اندازهگیري نشان دادند هم تمرین ذهنآگاهي

در مقابل تمرین ذهنآگاهي ( )0/937و تمرینات بینایي

( ،)F24،2=3/03 ،sig=0/049، η2=0/202هم تمرین

ورزشي ( )0/937به تنهایي بود.

بینایي ورزشي ()F24،2=10/57 ،sig=0/001، η2=0/468

عالوه بر این ،نتایج آزمون تحلیل واریانس

و هم ترکیبي از تمرینات ذهنآگاهي و بینایي ورزشي

درونگروهي با اندازهگیري تکراري روي عامل مراحل

( )F24،2=13/53 ،sig=0/0001، η2=0/530باعث دقت

اندازهگیري نشان دادند تمرین ذهنآگاهي (=0/342

تصمیمگیري داوران ميشود .بررسي اندازة اثرها حاکي

 ،)F24،2=6/24 ،sig=0/007،η2تمرین بینایي ورزشي

از اثر بیشتر تمرین ترکیبي ( )0/530در مقابل تمرین

( )F24،2=3/01 ،sig=0/03، η2=0/212و نیز ترکیبي از

ذهنآگاهي ( )0/202و تمرینات بینایي ورزشي

تمرینات ذهنآگاهي و بینایي ورزشي (=0/457

( )0/468به تنهایي بود.

 )F24،2=10/10 ،sig=0/001،η2باعث افزایش معنيدار

دیگر نتایج آزمون تحلیل واریانس درونگروهي با

زمان تثبیت داوران ميشود .بررسي انداره اثرها حاکي

اندازهگیري تکراري روي عامل مراحل اندازهگیري

از اثر بیشتر تمرین ترکیبي ( )0/457در مقابل تمرین

نشان

دادند

تمرین

ذهنآگاهي

(=0/937

 ،)F24،2=178/95 ،sig=0/0001،η2تمرین بینایي
ورزشي ( )F24،2=178/13 ،sig=0/0001، η2=0/937و
نیز ترکیبي از تمرینات ذهنآگاهي و بینایي ورزشي
( )F24،2=361/96 ،sig=0/0001، η2=0/968باعث

ذهنآگاهي ( )0/342و تمرینات بینایي ورزشي
( )0/212به تنهایي بود.
بعژژد از بررسژژي تفاوتهژژاي درونگروهژژي ،تفژژاوت
بینگروهي در هر یک از مراحل آزمون بررسي شد.
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جدول  .6يافتههاي مربوط به آزمون تحليل واريانس بينگروهي در هر يک از مراحل اندازهگيري
متغير
دقت
تصميمگيري
مدت زمان
تثبيت

تعداد تثبيت

مجموع

درجة

ميانگين

مجذورات

آزادي

مجذورات

پیشآزمون

12/67

3

4/224

مقدار
F
0/998

0/402

پسآزمون

39/46

3

13/154

4/535

*0/007

0/221

پیگیري

60/92

3

20/308

6/419

*0/001

0/286

پیشآزمون

627/59

3

209/199

0/693

0/561

0/042

پسآزمون

76282/61

3

25427/53

46/341

*0/0001

0/743

پیگیري

66843/59

3

22281/19

40/657

*0/0001

0/659

پیشآزمون

7/90

3

2/63

0/630

0/599

0/038

پسآزمون

54/30

3

18/10

4/844

*

0/005

0/232

پیگیري

53/44

3

17/81

5/170

*

0/004

مرحله

سطح

مجذور

معنيداري

اتا
0/059

0/244

با توجه به جدول  ،6در متغیر دقت تصژمیمگیري در

)F48،3=0/693 ،sig=0/561،η2؛ امژژا دیگژژر نتژژایج نشژژان

مرحلة پیشآزمون بین گروهها تفاوت معنيداري وجود

دادنژژد در مرحلژژة پسآزمژژون بژژین گروههژژا تفژژاوت

نژژژدارد ()F48،3=0/998 ،sig=0/402، η2=0/059؛ امژژژا

معنژژژيداري وجژژژود دارد (،sig=0/0001، η2=0/743

دیگژژر نتژژایج نشژژان دادنژژد در مرحلژژة پسآزمژژون بژژین

 .)F48،3=46/341نتایج آزمون پیگیري توکي نشان دادند

گروههژژا تفژژاوت معنژژيداري وجژژود دارد (=0/221

بین گروههاي تمرین ذهنآگاهي با کنتژرل (،)P= 0/01

 .)F48،3=4/535 ،sig=0/007،η2نتژژایج آزمژژون پیگیژژري

تمژژرین بینژژایي ورزشژژي بژژا کنتژژرل ( )P= 0/01و تمژژرین

توکي نشان دادند بین گروههایي تمرین ذهنآگژاهي بژا

ترکیبي بژا کنتژرل ( )P= 0/01تفژاوت معنژاداري وجژود

کنتژژرل ( ،)P= 0/029تمژژرین بینژژایي ورزشژژي بژژا کنتژژرل

دارد؛ اما بین گروههاي تمریني تفاوت معنيداري یافژت

( )P= 0/029و تمژژرین ترکیبژژي بژژا کنتژژرل ()P= 0/012

نشد ( .)P> 0/05همچنژین دیگژر نتژایج نشژان دادنژد در

تفاوت معناداري وجود دارد؛ اما بین گروههژاي تمرینژي

مرحلة پیگیري بژین گروههژا تفژاوت معنژيداري وجژود

تفاوت معنيداري یافت نشد ( .)P> 0/05همچنین دیگر

دارد ( .)F48،3=40/657 ،sig=0/0001، η2=0/659نتژایج

نتایج نشان دادند در مرحلة پیگیري بین گروهها تفژاوت

آزمون پیکردي توکي نشان دادند بین گروههایي تمرین

معنژژژژيداري وجژژژژود دارد (،sig=0/001، η2=0/286

ذهنآگاهي با کنترل ( ،)P= 0/01تمرین بینایي ورزشژي

 .)F48،3=6/419نتایج آزمون پیگیري توکي نشژان دادنژد

با کنترل ( )P= 0/01و تمژرین ترکیبژي بژا کنتژرل (0/01

بژین گروههژژایي تمژرین ذهنآگژژاهي بژا کنتژژرل (0/029

= )Pتفاوت معنژاداري وجژود دارد؛ امژا بژین گروههژاي

= ،)Pتمژژرین بینژژایي ورزشژژي بژژا کنتژژرل ( )P= 0/009و

تمریني تفاوت معنيداري یافت نشد (.)P> 0/05

تمرین ترکیبي با کنتژرل ( )P= 0/007تفژاوت معنژاداري

عژژالوه بژژر ایژژن ،در متغیژژر تعژژداد تثبیژژت در مرحلژژة

وجود دارد؛ اما بین گروههاي تمریني تفاوت معنيداري

پیشآزمون بین گروهها تفاوت معنيداري وجود نژدارد

یافت نشد (.)P> 0/05

()F48،3=0/630 ،sig=0/599، η2=0/038؛ امژژژا دیگژژژر

همچنین ،در متغیر زمان تثبیت در مرحلة پیشآزمون
بین گروهها تفاوت معنژيداري وجژود نژدارد (=0/042

نتژایج نشژژان دادنژژد در مرحلژة پسآزمژژون بژژین گروههژژا
تفاوت معنيداري وجود دارد (،sig=0/005، η2=0/232

اثر تمرینات بینایي ورزشي و ذهنآگاهي بر ادراک بینایي و دقت تصمیم گیري داوران بسکتبال 49/

 .)F48،3=4/844نتایج آزمون پیکردي توکي نشان دادنژد

سیستم عضالني  -اسکلتي بژه خژوبي بژه اصژل اضژافهبار

بژژین گروههژژاي تمژژرین ذهنآگژژاهي بژژا کنتژژرل (0/015

پاسخ ميدهژد و بژا تمژرین ورزیژدهتر ميشژود (تژات و

= ،)Pتمژژرین بینژژایي ورزشژژي بژژا کنتژژرل ( )P= 0/019و

همکاران .)2008 ،

تمرین ترکیبي با کنتژرل ( )P= 0/015تفژاوت معنژاداري

نکتژژه حژژائز اهمی ژت اینکژژه در مطالع ژة حاضژژر بژژراي

وجود دارد؛ اما بین گروههاي تمریني تفاوت معنيداري

سژژنجش ادراک بینژژایي از تعژژداد تثبی ژت و مژژدت زمژژان

یافت نشد ( .)P> 0/05همچنین دیگر نتایج نشژان دادنژد

تثبیت اسژتفاده شژد .مژدت زمژان تثبیژت و تعژداد تثبیژت

در مرحلة پیگیري بین گروهها تفاوت معنيداري وجژود

ماهیتاً با تمرینات بینایي ورزشي متفژاوت اسژت .ایژن در

دارد ( .)F48،3=5/170 ،sig=0/004، η2=0/244نتژژژایج

حژژالي اسژژت کژژه یکژي از انتقژژادات مهژژم وود و آبرنتژي

آزمون پیکردي توکي نشان دادند بین گروههایي تمرین

( )1997به مطالعاتي که اثر تمرینات بینژایي ورزشژي بژر

ذهنآگژژاهي بژژا کنتژژرل ( ،)P= 0/018تمژژرین بینژژایي

عملکرد بینایي را سنجیده بودند ،این بژود کژه تمرینژات

ورزشي با کنترل ( )P= 0/014و تمرین ترکیبي با کنترل

بینایي بسیار شبیه به آزمونهایي بژود کژه بژراي سژنجش

( )P=0/008تفژژاوت معنژژاداري وجژژود دارد؛ امژژا بژژین

عملکرد بینایي استفاده شژده بژود و ایژن احتمژال وجژود

گروههژژاي تمرینژژي تفژژاوت معنژژيداري یافژژت نشژژد

داشت کژه پیشژرفت مشاهدهشژده در مهارتهژاي بینژایي،

(.)P> 0/05

مربوط به شژباهت آزمژوني باشژد نژه ارتقژاي مهارتهژاي

بحث
نخستین یافتة مطالعة حاضر نشان داد تمرینات بینایي
ورزشژژي بژژر شژژاخصهاي ادراک بینژژایي ،یعنژژي تعژژداد
تثبیت و مدت زمان تثبیت ،اثر ميگذارد و تعداد تثبیژت
را کژژاهش و مژژدت زمژژان تثبیژژت را افژژزایش ميدهژژد.
ارتقاي شاخصهاي ادراک بینایي (کاهش تعداد تثبیژت
و افزایش مدت زمژان تثبیژت) متعاقژب تمرینژات بینژایي
ورزشي بژا یافتژههاي مطالعژاتي همخژوان اسژت کژه اثژر
تمرینژژات بینژژایي بژژر میژژدان بینژژایي ،تبحژژر حرکتژژي –
دیداري ،افزایش خودکاري حرکات چشژم ،جسژتجوي
بینژژایي و ادراک بینژژایي (بژژادامي و همکژژاران )2016 ،را
سنجیدهاند و به اثر مثبت تمرینژات بینژایي بژر متغیرهژاي
مذکور اشاره داشتهاند .شاید تمرینات بینایي ورزشژي بژا
افزایش فشار واردشده بر سیسژتمهاي مژرتبط بژا ادراک
بینژژایي  -حرکتژژي و گیرنژژدههاي عمقژژي بینژژایي ،فژژرد را
بژژراي مواجژژه بژژا شژژرایط فشژژار در هنگژژام رقابژژت آمژژاده
ميکند .همینطور به نظر ميرسژد سیسژتم بینژایي ماننژد

بینایي.
در بحژژث تژژأثیر تمرینژژات بینژژایي ورزشژژي بژژر دقژژت
تصمیمگیري داوران بسکتبال ،نتایج مطالعة حاضر نشژان
دادنژژد تمرینژژات بینژژایي ورزشژژي ،دقژژت تصژژمیمگیري
داوران بسژژکتبال را ارتقژژا ميدهژژد .بژژه نظژژر ميرسژژد
تمرینژژات بینژژایي ورزشژژي بژژا بهبژژود جسژژتجوي بینژژایي
(کرزپوتا )2015 ،و افژزایش میژدان دیژد (آلفایالکژاوي،
 )2016باعث افزایش دقت تصمیمگیري ميشوند.
یافتههاي مطالعة دیگري (شاپیرو و همکاران)2012 ،
نشان دادند آموزش ذهنآگاهي باعژث افژزایش ادراک
بینایي (افزایش مدت زمان تثبیت و کاهش تعداد تثبیژت
چشم) و دقت تصمیمگیري داوران بسکتبال شده اسژت.
این یافته با یافتههاي مطالعة شژاپیرو و همکژاران ()2012
همخوان است.
شاپیرو و همکاران ( )2012اثر آموزش ذهنآگژاهي
را بر تصمیمگیري اخالقي سنجیدند .یافتهها نشان دادنژد
آمژژژوزش کژژژاهش اسژژژترس مبتنژژژي بژژژر ذهنآگژژژاهي،
تصژژژمیمگیري اخالقژژژي را بهبژژژود ميبخشژژژد و بژژژالقوه
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تصمیمگیري در بزرگساالن را تسهیل ميکند .پژژوهش

پیگیژژري ميشژژود .در مرحلژژة پیگیژژري ،تفژژاوت بژژین

در علژژوم تصژژمیمگیري نشژژان داده اسژژت فراینژژدهاي

گروههاي مداخله و کنترل ،معنادار بود؛ اما ایژن تفژاوت

تصمیمگیري کامالً منطقي نیسژتند (عقالنیژت محژدود)؛

کمتر از مرحلة پسآزمون بود؛ بنابراین ،به نظر ميرسژد

بلکه از فرایندهاي ناخودآگژاه شژامل شژهود (کاهنمژان،

عضالت چشم براي ورزیدهماندن و ذهژن بژراي آمژاده-

 )2002و هیجانات (کیرک ،گو ،شارپ ،هژوال ،فژانگي،

ماندن به تمرین مستمر نیاز دارند.

مونتژژژاگو )2016 ،تژژژأثیر ميگیرنژژژد .عژژژالوه بژژژر ایژژژن،

با توجه به یافتههاي مطالعه ،به هیئتهژاي ورزشژي و

تالشهاي عصبپژوهي به درک بهتژري از سژاختارهاي

بهویژه کمیتة داوران پیشنهاد ميشود براي ارتقاي دقژت

عصب روانشناختي تصمیمگیري منجر شدهاند .در بحث

تصمیمگیري داوران از آموزش تمرینات بینایي ورزشي

عصبشژژناختي ميتژژوان بژژه اسژژتدالل تانژژگ ،هوزلیژژل و

و ذهنآگاهي بهره ببرند .همچنین بژه پژوهشژگران آتژي

پوسنر ( )2015اشژاره کژرد .تانژگ و همکژاران ()2015

پیشژژژنهاد ميشژژژود اثژژژر تمرینژژژات بینژژژایي ورزشژژژي و

بیژژان کردنژژد ذهنآگژژاهي ميتوانژژد تغییژژرات سژژلولي

ذهنآگژاهي بژژر دقژژت تصژژمیمگیري داوران را براسژژاس

ملکولي و عصبي را در مناطق مختلف مغزي ایجاد کند.

سژژط داوري بررسژژي کننژژد .در ایژژن مطالعژژه ،بژژه دلیژژل

این تغییرات ایجادشده در محورهژاي از مغژز اسژت کژه

محدودیت جامعه ،سطوح تبحر داوران متفاوت بود.

باعژژث کژژاهش هیجژژان (کژژاهش فعالیژژت آمیگژژدال و
تژژاالموس) و نیژژز آگژژاهي بژژدني (ناحیژژه اینسژژوال و قشژژر
جزیژژرهاي) ميشژژود و افژژزایش بهوشژژیاري قشژژر پژژري
فرونتژژال را افژژزایش ميدهژژد .همچنژژین ،توانژژایي اسژژکن
بژژژدني کژژژه در ذهنآگژژژاهي کژژژاربرد دارد ،عقژژژدههاي
قاعدهاي را درگیر و کنتژرل حرکژات را مژنظم ميکنژد.
نیز چگالي هیپوکامژپ (بژا اسژتفاده از مطالعژات چگژالي
سنجي) نشان داده است ذهنآگاهي چگالي ایژن بخژش
را افژژزایش ميدهژژد و بدینوس ژیله حافظژژه ،یژژادگیري و
توجه بهبود ميیابد.
بژژا توجژژه بژژه اینکژژه داوران در محیطژژي پژژرتنش بژژه
قضاوت ميپردازند و گاهي یک اشتباه بژه حژذف یژک
تژژیم منجژژر ميشژژود ،بژژه نظژژر ميرسژژد داوران بژژا تمژژرین
ذهنآگاهي بتوانند بهتر هیجانهایشان را کنتژرل کننژد و
بژژا کنتژژرل هیجانهژژا در یژژک محژژیط پژژر تژژنش ،تعژژداد
تصمیمگیريهاي درستشان افزایش یابد.
درمجموع یافتهها نشان دادند تمرین عضژالت چشژم
و آموزش ذهنآگژاهي باعژث افژزایش ادراک بینژایي و
دقژژت تصژژمیمگیري در هژژر دو مرحلژژة پسآزمژژون و
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