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 و دقت مهارت  یعضالن يتچشم ساکن بر فعال يناتتمر ريتأث
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 چکيده

با هدف  حاضرۀ مطالعی خیرگی در تکالیف مختلف دارند. هایاستراتژکودکان با اختالل یادگیری استفادۀ ناکارامدتری از 

دقت مهارت  ( وییبازو یو غراب ییسربازوسه یی،)عضالت دوسربازو یعضالن یتچشم ساکن بر فعال یناتتمر ریتأثبررسی 

ی، رتکرا یریگبا طرح اندازه یتجربیمهنۀ مطالعین انجام گرفت. در ا یادگیریدر کودکان با اختالل  یمهار -یریگهدف

 آزمونشیپۀ چشم ساکن و کنترل قرار گرفتند. در مرحل ینوه تمردر دو گر یادگیریساله با اختالل  7-01سی پسر 

هفته  طی هشت هفته و هر اکتسابۀ دند. مرحلکرپرتاب کردن و گرفتن توپ تکلیف  کوشش دهکنندگان اقدام به شرکت

کوشش پرتاب کردن و گرفتن مطابق با  ده یرگیخ -یدئوییو یناتبعد از تمرۀ در هر جلس سه جلسه انجام گفت.

 هفته  آزمون، در دوپسۀ در مرحل ینی،تمرۀجلسین انجام گرفت. پس از اتمام آخر یرگیخ یناتتمر یهادستورالعمل

وپ ت اقدام به ده کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن کنندگانشرکت، انتقالۀ مرحلدر  و ۀ یادداریدر مرحل ینیتمریب

لیف پرتاب تکو عملکرد  یوگرافیدستگاه الکتروموسیلۀ منتخب به عضالتیکی الکتریت از مراحل فعال یککردند. در هر

 10/1ی دارمعنای با سطح تکرار یریگبا اندازه یانسوار به روش تحلیل هاتوسط محقق ثبت شد. دادهکردن و گرفتن 

 تیبر کاهش فعال و یمهار -یریگمهارت هدف یش یادگیریچشم ساکن بر افزا یناتنشان داد که تمر یجشد.نتا یلتحل

از فرضیۀ نتایج این مطالعه  .دارد یدارمعنا ریتأثیی بازو یو غراب ییسه سربازو یی،عضالت دوسربازو یکیالکتر

 .کندیمی و انتخاب پاسخ صحیح حمایت زیربرنامهی مبنی بر اهمیت زیربرنامهشیپ

 

 های کليدیواژه

 .کارامدی عضالنی، مهارت ترکیبی، چشم ساکن، خیرگی ختالل یادگیری، تمریناتا

                                                           
 :07757073110نویسندۀ مسئول: تلفن                                                    zmeshkati@gmail.com Email: 
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 مقدمه
ساده  یحرکت یهامهارتی اجرا ی(. حت0) دارندو کنترل حرکات  یددر تول ینقش مهم یناییاطالعات ب

مهارت پرتاب بسکتبال در  ینمونه، اجرا ی(. برا5دچار مشکل شود ) یناییدر نبود اطالعات ب تواندیمیز ن

حرکات  یدتول یبرا یو پربار یغن یمنبع اطالعات ینایی. بیابدتنزل  تواندیمینایی فقدان اطالعات ب یطشرا

 یهامهارتی در اجرا یفیو ک یکم ییراتبه تغ تواندیدر افراد م یناییمنبع ب یدستکاررو یناست. ازا

 یکدر هر یاتینقش ح ییینا، بیورزش یهامهارتی در اجرا یناییبر نقش ب(. عالوه7د )شومنجر ی حرکت

و  اییینو پرتاب کردن، ب یناییب یدن،و دو یناییو راه رفتن، ب یناییمانند ب ؛دارد یادیبن یهااز مهارت

 این،رهدف و ضربه زدن است. بناب یریقرارگیت از مراحل موقع یکدر هر یعامل مهم ینایی. بیرهگرفتن و غ

جرا، در طول ا ینایی. بکندیاستفاده م یفتکل یطمحۀ اطالعات دربار یصتشخ یبرا یناییانسان از ب

یجاد را ا اصالح الزم ییر یاتغ ی،ریگمیفرد بتواند هرگونه تصم که یطور به، گذاردیمیار را در اخت یاطالعات

 (.3شود ) یسرآن م بااجرا  ینو بهتر یریگمیتصمین هدف، بهتر یقدق ییتا شناساکند 

و  دیگلف را سنج ۀورزشکاران در ضرب یرگیطور جامع رفتار خبود که به یکس ین( اول0005) 0یکرزو

یرگی خ یکرد که استراتژاو بیان . (0) دی کررا بررس یدقت عمل و خبرگ یداری،د یتتثب ینارتباط ب

ی رتپدقت در حرکات و به حداقل رساندن حواس یبا حفظ تمرکز، هماهنگ یینپا یکپبا هند هایبازگلف

 ایی،نه تیاز تثب یرگیخ یژۀو یاستراتژ یکرز،و یۀاول یهاافتهی. در ادامه شودیبرتر و بهتر م موجب عملکرد

 ا یکیمکان  یکبر  یرگیخ یابیرد یی یانها یتشد. چشم ساکن عبارت است از تثب یدهنام 5چشم ساکن

(. 6) هیثانیلیم صددرجه به مدت حداقل  سه یدارید یۀبا زاو یحرکت-یدارید یکار یساده در فضا یءش

 ردیپذیصورت م یزمان 3چشم ساکن یانو پا شودیحرکت شروع م یقبل از بخش بحران 7آغاز چشم ساکن

 011از  یشترمدت زمان ب یادرجه  7از  یشتربیۀ مکان با زاو یء یااز ش یرگیخ یابیرد یت یاکه تثب

 د.شومنحرف  هیثانیلیم

 -یادراک یدر خبرگ یزعنوان عامل قابل تما (، چشم ساکن به5117و همکاران ) 0مان یلدر فراتحل

چشم ساکن ۀ ورزشکاران نخبه آغاز چشم ساکن زودتر و طول دور کهیطوربه؛ شدیی شناسا یحرکت

                                                           
1. Vickers 

2. Quiet Eye 

3. Quiet Eye Onset 

4. Quiet Eye Offset 

5. Mann  
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که  ردوجود دا یقاتتحقیشینۀ مورد در پ یناز ا یادیز یها. در حال حاضر، مثال(7) داشتند یتریطوالن

 است. ( 8، 00، 50، 07اجرا ) یامدو هم در پ( 8-01) یچشم ساکن هم در تبحر حرکت یتاهمۀ دهندنشان

ن یر نشااست و مطالعات اخ پذیربر این، نشان داده شده است که چشم ساکن متغیری تمرینعالوه

ۀ مطالعات در زمین .(03شده است )عملکرد اند که مداخلۀ تمرینی چشم ساکن موجب بهبود داده

ی ی حرکتهامهارتدر کودکان، تأثیر چشم ساکن در دو مهارت پرتاب و دریافت که بخشی از  هگرفتانجام

مولی کودکان مع کنندگانشرکتی(، تاکنون سه مطالعه که در آن بندزمانی و ریگهدفاست )ترکیبی از 

( بودند، DCD( )00 ،08دارای اختالل هماهنگی رشدی ) کنندگانشرکت( و دو تحقیق که در آن 07-00)

ی هامهارتمورد پژوهش قرار گرفته است. نتایج این مطالعات حاکی از سودمندی تمرینات چشم ساکن بر 

 بنیادی کودکان بود.

ۀ شد رفتهیپذ میبا مفاه تریطوالنشکاف تحقیقاتی در این زمینه، تناقض بین مدت زمان چشم ساکن 

 .(51) ت، اسکندیمیبانی پشت یعصبیۀ کارامدی از فرضاغلب که حرکتی و خبرگی کنترل  یهامیپارادا

نشان داده شده است که ورزشکاران نخبه نیازمند صرف انرژی حداقلی و حداکثر فرایندهای کارامد مغز 

رای ب .(50)، هستند شودیمکه موجب کاهش فعالیت قشر مغز در ارتباط با عملکرد خودکار و کارامدی 

نابع م یصکاهش تخص یطتوانستند در شرا نخبهبازان ند که گلفانشان د( 55) 0مثال، بیالک، ویرنگا و کار

 بازانگلفدر مقایسه با و  مستقل و خودکار است هاآنضربۀ  مهارت یراز، را حفظ کنند عملکرد ضربه توجه

دلیل فراهم کردن زمان ، افزایش مدت زمان چشم ساکن به نیبنابرا .استمنابع کمتر  یازمندنمبتدی 

بهتر  تریطوالنو رویکرد مدت زمان  رسدیمنظر  بیشتر برای پارامترسازی حرکت، از نظر منطقی دشوار به

نامیده  7. این تناقضات پیشنهادی اخیراً  پارادوکس کارامدیاستۀ راهبرد ناکارامد کنندمنعکس، 5است

اگر »مختصر بیان کردند  صورت به سؤال( این پارادوکس را با ارائۀ این 50همکاران )شده است. مان و 

چگونه  ی مصرفی کند، پسانرژدر رابطه با کل  ترقیدقیی، ورزشکار نخبه را قادر به انجام کار بیشتر و کارا

و همکاران  3کوکی اخیر هاافتهبا وجود این، ی«. یی خواهد بود؟کارایا قادر به  دهندهنشانچشم ساکن 

، 53( نشان داد که نخبگی بازتابی از کارامدی پردازش نیست )5118و همکاران ) 0( و بابلیونی5103)

                                                           
1. Beilock, Wierenga, and Carr 

2. Longer is better 

3. Efficacy paradox 

4. Cooke 

5. Bablioni 



 9311، زمستان 4،  شمارة  91، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                               410

 
( نشان داد که با توجه به 53ی موج آلفا در مطالعۀ کوک و همکاران )سازفعالاخص، الگوی  طوربه(. 57

 حال، کاهش آشکار موج ینبا ا. کنندیمند و منابع انرژی کمتری مصرف ترلکسیرجهت توپ، افراد نخبه 

در  ژهیو بهی، زیربرنامه منابع یشترب ۀ تحرکدهند نشان، حرکت یقبل و در ط ی پایانیهاهیدر ثانآلفای 

توضیحی  عنوان بهرا  5(  فرضیۀ بازداری5106)0کالسترمن، واتر و کردل .(50) مغز است حرکتیمناطق 

معنا نخبه ارائه و نشان دادند افراد نخبه دانش بیشتری دارند، بدین  در افراد تریطوالنبرای چشم ساکن 

 یهانهینظر گرفتن زم با در .(56دارد )حرکت وجود  یقبل و در ط رای بازداریب حرکت انواع مختلفکه 

 .تیسمشخص ن ،با آن مواجه است چشم ساکنکه  عملکردی، افراد نخبهدر مورد عملکرد  یقمختلف تحق

مدت زمان چشم ساکن  تریطوالن( رویکرد فیزیولوژی را برای کارکرد 5105و همکاران ) 7مورحال،  ینبا ا

(، یعضالن تی)ضربان قلب و فعال یکیولوژیزیف ی( در پارامترها57) همکاران و مور(. 57پیشنهاد دادند )

 شیضربان قلب پی چشم ساکن و سنتی مشاهده کردند که کاهش در هاگروه نیبی را دارمعنای هاتفاوت

مشاهده  را در زمان تماس چوب گلف با توپ یعضالن تیدرصد کاهش فعال پنجاهاز حرکت چوب گلف و 

که هر دو با کانون توجه بیرونی مرتبط بود. اما گروه آموزش چشم ساکن تغییری در پارامترهای  دکردن

 ی بیشتر در زمینۀ کارکرد فیزیولوژی چشمهایبررسشار نشان نداد. بنابراین فیزیولوژیکی در شرایط ف

بر این، در این مورد آموزش چشم ساکن ضرورت یافت. عالوه ریتأثساکن و درک بهتر سطح مکانیکی 

چشم  یهامشخصه تواندیچشم ساکن م یناتکرده است، روشن است که تمر دیتأک( 5106)3یلیامزو

 هیدآموزش دیکی در سطح مکان یزیچه چ یستدهد، اما معلوم ن ییررا تغی فتارسطح ر یکساکن در 

 یهاتیبهتر، فعال یالگو یختگی،، کنترل انگیاکنترل لحظه یابهتر حرکات  یزیراست )مثل برنامه

وزش داده درک آنچه آم یلپتانس ،کندیچشم ساکن چگونه کار م ینکهبا دانستن ا یب،ترت ین(. بدیعضالن

( در 50و همکاران ) 0ینهوفمورد ر ین(. در ا58وجود دارد ) ینیتمر یهاپروتکلیرایش و یتشده و در نها

، فیزیولوژیکیآموزش چشم ساکن در سطح  ریمشخص شدن تأث یکردند که برابیان خود  یمرورۀ مقال

 د.ی شوریگمهارت اندازه یعضالت اجرا یکیالکتر یتفعال باید

                                                           
1. Klostermann, Vater and Kredel 

2. Inhibition hypothesis 

3. Moor 

4. Williams 

5. Rienhoff  
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 یاربس یناییب یهاییاست که در آن توانا یفیاز تکل یکامل ۀکردن نمون یافتمهارت پرتاب کردن و در

 ،یرشد یاختالل هماهنگ مانندکه کودکان مبتال به اختالالت مختلف  یستتعجب ن یمهم است و جا

کودکان  (.00) اننددیمرا دشوار  هامهارتین و ... انجام ا یادگیریاختالل  ی،فعالیشاختالل نقص توجه/ب

 یحرکت یهاییتوانایا و المسه(  یحس حرکت یی،شنوا یداری،از کمبود در ادراک )د یادگیریبا اختالل 

 یکینورولوژ یاختالل یادگیری،اختالل  ین،بر اعالوه (.71) برندیحرکت رنج م یاجرا یهابه حوزه یمنته

 (.70) دهدیقرار م ریو پاسخ به اطالعات را تحت تأث یسازرهیمغز در پردازش، ذخ ییاست که توانا

 یابر یخارج یناییاستفاده از اطالعات ب یرا در مورد چگونگ یروشن ینشب یرگی،ثبت خ یاستراتژ

در تالش  قان(. محق75) کندیفراهم م یبر هدف و حرکات مهار یمبتن یو کنترل اعمال حرکت ییراهنما

 را در کودکان ینایینقش و کنترل ب یصی،نقا ینموجود در چن یهادر مورد سازوکار یشتردرک ب یبرا

از  یاکردند. مجموعه یبررس یعیرشد طب یطبا کودکان در شرا یسهدر مقا یادگیریمبتال به اختالل 

 دارییو پردازش اطالعات د یحرکت یداریتوجه در کنترل دشایان را به اختالالت  یادگیریشواهد، اختالل 

 یااش یابی(، رد77اعمال ) یتهدا یکننده براینیبشیاستفاده از اطالعات پ یی(، توانا00) یفمرتبط با تکل

یقات تحق یناز ا یبرخ کهی(. درحال70مرتبط کرده است ) یداریدر اهداف د یتحفظ تثب یی( و توانا73)

و  یدولت یبرا یآشکار یامدهایپ در کنترل بینایی، هانقصین انجام گرفته است، ا یشگاهیصورت آزمابه

 و یداریهدف د یکدر  یتحفظ تثب ییمثال، توانا رایدارد. ب یواقع یایکنترل حرکت هماهنگ در دن

 هایدر ورزش و باز یتفعال یاساس یهاهیکه پا یو مهار یریگهدفی هامهارتی برا یءش یابی یکرد

تمرینات چشم ساکن بر  ریتأثبنابراین، محقق درصدد است تا به بررسی  (.00) دت دارنهستند، ضرور

مهاری در کودکان با اختالل یادگیری بپردازد و به پرسش  -یریگهدففعالیت عضالنی و دقت مهارت 

 -یریگهدفذیل پاسخ دهد که آیا تمرینات چشم ساکن بر بهبود کارامدی عضالنی و افزایش دقت مهارت 

 دارد؟ ریتأثمهاری کودکان با اختالل یادگیری 

 

 یشناسروش

و با توجه به طول زمان  یتجربیمهنیقات ، از نوع تحقشدهینیبشیپژوهش حاضر، با توجه به اهداف پ

 هبیق . طرح تحقی استآمده، کاربرددستبهیج و به لحاظ استفاده از نتا یاز نوع مقطع یقتحق یاجرا

وه کنترل بود. انتقال( با گر -یادداری -آزمونپس -آزمونشی)مراحل پمکرر  -یریگاندازه صورت

بودند  ید طبیعیبا د یادگیریدچار اختالل ۀ سالتا ده هفتپسر  آموزدانش سیطالعه مکنندگان در شرکت
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روه )عملکرد( به دو گ آزمونشیپبراساس نمرات  کنندگان. شرکتشدندصورت در دسترس انتخاب  که به

آموز با ورود به مطالعه شامل پسران دانش یط. شرایم شدندنات چشم ساکن و کنترل تقسیتمر ینفر 00

 یعیطب یدد یدست بودن و داراال، راستهفت تا ده سشهر اصفهان، دارا بودن سن  یادگیریاختالل 

در روز انجام  یبتغ یق،انصراف از شرکت در تحق نیز عبارت بود از خروج از مطالعه یط. شرابودبودن 

 . قیدر مراحل مختلف تحق یدگیدبیو آس یقتحق

شرکت ساخت  5ی دیکابلیساحرفهبدون سیم  مدل 0از دستگاه ردیاب حرکات چشمدر این مطالعه 

 یها، برای ثبت دادهکندیهرتز ثبت م شصتخیرگی در هر لحظه را با فرکانس ۀ آلمان که نقط 7ارگونیرز

حرک ی خیرگی متهاداده خیرگی استفاده شد. این سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط

. شودیبه کامپیوتر دارای قابلیت اتصال فرستاده م میسیآمده از طریق سیستم بدستبهی هالمیاست. ف

 شرکت ارگونیرزو سیستم پردازش اطالعات ساخت  DLabافزارمنظور ثبت حرکات و تغییرات چشم از نرمبه

طرف جانبی با نصب در ی هرتز شصتنس با فرکا GoPro Hero 4 Black Editionاز دوربین  استفاده شد.

 یافتمهارت پرتاب کردن و دری از اجرا یبردارلمیفی برا یدو مترۀ در فاصل های( آزمودندست پرتاب)

د تا بتوان شمتصل دستگاه ردیابی بینایی  هب میسیب صورت بهاین دوربین . استفاده شد هایکردن آزمودن

عداد ت صورتبهی بینایی شامل تثبیت و ساکاد و هاداده) دکررا محاسبه  ساکنزمان شروع حرکت و چشم 

ی الکترومایوگرافی از دستگاه مگاوین هادادهثبت  منظوربههمچنین . (است هیثانیلیم برحسبو زمان 

ی فعالیت ریگاندازهکانال است که قادر به  06دارای  MT-M6T16مدل ME6000استفاده شد. دستگاه 

 MEGAVIN Softwareافزارنرموتحلیل نتایج آن از یهتجزهمزمان است. برای  طوربهعضله  8الکتریکی 

Version 2.2  د. استفاده ش یعضالن تیثبت اطالعات فعال یبرا یسطح یوگرافیالکتروماو از دستگاه

 رودهاشد. الکت زیکل تمزائد و سپس ال یبا حذف موها نصب الکترودابتدا محل  گنالیمنظور ثبت سبه

 و گرفتندقرار  ییبازو یو غراب ییسربازوسهیی، عضالت دوسربازوی ( بر رو76) یشینمطابق با مطالعات پ

 در این مورد .شدگنال ثبت یشکم عضله قرار دارد، س یالکترودها بر رو نکهیاز ا نانیبا حصول اطم

)مرکز متریدو سانتۀ و به فاصل یعضالن یارهابا جهت ت یمواز ی مثبت و منفی )به رنگ سیاه(الکترودها

شدند و الکترود خنثی )رنگ قرمز( برای به حداقل مرکز عضله قرار داده  یبرآمدگ یتا مرکز( از هم بر رو

                                                           
1. Eye Tracking 

2. Dikablis Professional Wireless 

3. ERGONEERS 
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ها ابلک تیتثب تینها در .استخوانی مچ دست، آرنج و شانه قرار گرفتند زوائدرساندن نویزهای موجود بر 

 گنالیاستفاده از س وردم یهاانجام گرفت. داده استفاده از چسب مخصوصالکترودها با پوست و  یرو

سب و برحی سازطبیعی ندیکه پس از فرا بودمربعات  نیانگیشامل جذر م یوگرافیالکتروم ۀشدثبت

رادی ا حداکثر انقباضی الکترومایوگرافی، از روش هادادهسازی دامنۀ آمد. برای طبیعیدست ولت بهکرویم

یی و غرابی بازویی در برابر مقاومت حداکثر سربازوسهد. در این مورد عضالت دوسربازویی، استفاده ش

 حداکثر نیروی. نیرو آزمایش شدند با حداکثرمنقبض شدند. در این مورد، عضالت با اجرای قدرت پنجه 

 .با دینامومتر دستی تعیین شد( آزمایش 7طور متوسط )به قدرت پنجه

 -ی ارزیابی حرکتی کودکانهاآزموناز مجموعه  مطالعه شامل آزمون پرتاب کردن و گرفتن ینا یفتکل

( ایجاد شد. پایایی و روایی این 77که توسط هندرسون و همکاران ) استآزمون چهارم( نسخۀ دوم )خرده

ده است. ش دییتأ( 70( و صارمی و همکاران )78ترتیب توسط اکبری و همکاران )آزمون در داخل کشور به

 یوارت دبه سمرو از روبهرا  یستوپ تن یکو سپس  ستندیایمیوار از د یمتر ۀ دوکنندگان در فاصلشرکت

 یبرا شانیهاکه تنها از دست یدندکنندگان آموزش د. شرکتیرندتا آن را بگ کنندیو تالش م کردهپرتاب 

ه توپ با اجازه دهند ک یدکنندگان نباشرکتین . همچنیرندکمک نگ ینهو از سکنند گرفتن توپ استفاده 

 برخورد داشته باشد. ینزم

 روش اجرا

ۀ آگاهانۀ نامتیرضای مطالعۀ حاضر به روش میدانی بود. در ابتدا از والدین هادادهروش گردآوری 

شفاهی تمایل خود را برای شرکت در پژوهش اعالم کردند.  صورتبهکتبی کسب شد. همچنین کودکان 

آشنا شدند. مطالعۀ  موردنظری هاآزمونبا اهداف تحقیق و نحوۀ امتیازدهی و اجرای  کنندگانشرکتسپس 

، یادداری و انتقال بود. در ابتدا آزمونپس، مداخله )تمرین(، آزمونشیپحاضر شامل مراحل 

رداختند. پ به اجرای پنج بار پرتاب کردن و دریافت کردن موردنظربرای آشنایی با تکلیف  کنندگانشرکت

به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن پرداختند که در حین  کنندگانشرکت آزمونشیپدر مرحلۀ 

همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم و کارامدی  کنندگانشرکتاجرای این تکلیف رفتار خیرگی 

 ی شد. ریگاندازهوسیلۀ دستگاه الکترومیوگرافی عضالنی به

دقیقه  وپنجچهلله )تمرین( که به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه در مرحلۀ مداخ

چشم ساکن به تمرینات مربوطه پرداختند. شایان ذکر است که در این مدت گروه  روهبه طول انجامید، گ

 ی معمول و روزانۀ خود پرداختند. هاتیفعالکنترل به اجرای 
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 پروتکل تمرينات چشم ساکن

( و به شرح ذیل بود: در ابتدا یک فرد خبره )منظور 6اس تمرینات چشم ساکن ویکرز )تمرینات براس

( 07فرد بزرگسالی که قادر به اجرای مرحلۀ پیشرفتۀ مهارت پرتاب کردن و مهارت دریافت کردن باشد( )

 تتکلیف پرتاب کردن و گرفتن را اجرا کرد که طی این اجرا حرکات چشم او با دستگاه ردیابی چشم ثب

به اجرای تکلیف پرتاب کردن و گرفتن پرداختند که در طی این  کنندگانشرکتشد. سپس هریک از 

وسیلۀ دستگاه ردیابی چشم ثبت شد. در مرحلۀ بعد به هریک از  به هاآناجرا حرکات چشم 

 انکنندگشرکتفیلم اجرای خود و فرد ماهر نشان داده شد. سپس روی هر دو فیلم به  کنندگانشرکت

ی تثبیت چشم بود. سپس هازمانی تثبیت چشم و هامکانبازخورد داده شد. بازخوردها در مورد 

ی بین زمان و مکان تثبیت چشم اجرای آزمودنی و اجرای فرد خبره توسط محقق توضیح داده هاتفاوت

 ابت شدنمیزان ث هایآزمودنشد. در مرحلۀ تمرینی، با توجه به میزان چشم ساکن فرد خبره، محقق به 

دهی با سیستم هدفون دستگاه ردیابی چشم انجام گرفت که روی توپ و هدف را اطالع داد. نحوۀ اطالع

اطالع داد.  کنندهشرکتگر میزان تثبیت روی هدف و توپ را همانند اجرای فرد ماهر به آزمون

در این مرحله را در شرایط مشابه با شرایط واقعی تمرین کردند.  موردنظرتکلیف  کنندگانشرکت

ی هادستورالعملکوشش پرتاب کردن و گرفتن مطابق با  01در هر جلسه به اجرای  کنندگانشرکت

(. در این مورد کودکان آموزش دیدند که قبل از پرتاب چشم خود را 07تمرینات چشم ساکن پرداختند )

د. همزمان با برخورد توپ و سپس توپ را به سمت دیوار پرتاب کنن دارندنگهبه مدت دو ثانیه روی هدف 

وجه . با تداردیبرگشت توپ به سمت دستانش نگه م یرتمام مسچشم خود را در  کنندهشرکتبه دیوار، 

 کنندگانشرکتبرای  تربلندمدت( مدت زمان طول دورۀ چشم ساکن 07به مطالعۀ مایلز و همکاران )

 درنظر گرفته شد. 

 اقدام کنندگانشرکتتمرینی اجرا شد. در این مرحله  پس از آخرین جلسۀ قاًیدق آزمونپسمرحلۀ 

به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند که در حین اجرای این تکلیف رفتار خیرگی 

وسیلۀ دستگاه همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم و کارامدی عضالنی به  کنندگانشرکت

 مجدداًتمرینی اجرا شد، ادداری که بعد از دو هفته بیی شد. در مرحلۀ یریگاندازهالکترومیوگرافی 

اقدام به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند که در حین اجرای این تکلیف  کنندگانشرکت

وسیلۀ همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم  و کارامدی عضالنی به کنندگانشرکترفتار خیرگی 

ی شد. در مرحلۀ انتقال که پانزده دقیقه پس از آزمون یادداری در همان ریگهاندازدستگاه الکترومیوگرافی 
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روز انجام گرفت، با افزایش در فاصلۀ پرتاب کردن و گرفتن )نیم متر به فاصلۀ دو متر قانونی اضافه شد(، 

اقدام به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند. این مرحله نیز دو هفته بعد از  کنندگانشرکت

اقدام به انجام ده کوشش پرتاب کردن  کنندگانشرکتآخرین جلسۀ تمرینی صورت گرفت. در این مرحله 

تگاه همزمان با استفاده از دس کنندگانشرکتو گرفتن کردند که در حین اجرای این تکلیف رفتار خیرگی 

 ی شد.ریگاندازهوسیلۀ دستگاه الکترومیوگرافی ردیابی چشم و کارامدی عضالنی به

در مطالعۀ حاضر عملکرد گرفتن )گرفتن/نگرفتن توپ( از طریق درصد نمرۀ مطلق محاسبه شد 

ی مربوط به هادادهتحلیل برای (. همچنین 06ی صحیح توپ( )هاگرفتنتعداد ×  01/011)

استفاده شد. پس از اطمینان حاصل کردن از  5/5و مگاوین  5106افزار متلب ز نرم، االکترومایوگرافی

شده و فیلتر برای تعدیل نویزهای ثبت( هرتز 01-011) گذرانیشده، از فیلتر مات خام ثبتالعصحت اط

 یانقباض ارادحداکثر حاصل به  یهااستفاده شد. سپس داده قبلیبرای حذف نویز ( 31) هرتز 71باالگذر

ها جدا میانی اجرای حرکت برای هر آزمودنی، از دادهثانیۀ . سه ی شوندسازنرمال هادادهتقسیم شدند تا 

ی مربوط به الکترومایوگرافی همزمان هاداده. شایان ذکر است که محاسبه شدمربعات  نیانگیجذر م شده و

هنگام پرتاب کردن در نظر گرفته شد. چون تمرینات چشم ساکن  کنندگانشرکتبا نوسان عقبی بازوی 

(، بنابراین 7) استو چشم ساکن مرحلۀ بحرانی حرکت هنگام تاب عقبی  استبراساس متغیر چشم ساکن 

 در این زمان محاسبه شد. هادادهتمامی 

 روش آماری

از آزمون  یرو ویلک،ی تحقیق با استفاده از آزمون شاپهادادهپس از مشخص شدن توزیع طبیعی 

نتقال تا ا آزمونشیپهریک از تمرینات از  ریتأثی تکراری برای نشان دادن ریگاندازهبا تحلیل واریانس 

در هریک از مراحل تحقیق از آزمون تی مستقل استفاده شد. شایان  هاگروهاستفاده شد. برای مقایسۀ 

ق ی تحقیهاافتهی تکراری در قسمت یریگاندازهی آزمون تحلیل واریانس با هافرضشیپذکر است که 

در سطح  55ۀ نسخ SPSSافزارها با استفاده از نرمداده وتحلیلیهمحاسبات و تجزگزارش شده است. 

 .انجام گرفت 10/1ی دارمعنا

 

 پژوهش یهاافتهی

 یالنعض یتکردن، فعالیافت)عملکرد در یقتحق ۀوابست یرهایمتغ یارو انحراف مع یانگینم 0در جدول 

مراحل مختلف آزمون ارائه  یمختلف طی ها( در گروهییبازو یو غراب ییسربازوسهیی، عضالت دوسربازو
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 است. هشد

مراحل مختلف  یمختلف ط یهاگروهپژوهش در  متغيرهای انحراف استانداردو  يانگين. م9جدول 
 آزمون

 مرحله گروه
عملکرد 

 دريافت کردن

دوسربازويی 

 )ميکروولت(

سربازويی سه 

 )ميکروولت(

غرابی بازويی 

 )ميکروولت(

تمرينات 

 چشم

آزمونشیپ  71/3 ± 66/30  31/8 ± 51/77  03/8 ± 16/57  15/8 ± 81/73  

آزمونپس  87/8 ± 81/65  60/5 ± 81/50  00/3 ± 86/06  30/7 ± 31/55  

86/0 یادداری ± 07/61  70/6 ±  61/58  00/0 ±  81/00  50/01 ±  31/58  

58/6 انتقال ± 36/07  77/6 ± 86/58  60/7 ± 61/51  13/01 ± 07/71  

 کنترل

آزمونشیپ  50/0 ±  66/31  07/7 ± 66/75  00/0 ± 51/58  18/01 ± 16/76  

آزمونپس  00/0 ± 77/70  80/8 ± 81/70  03/8 ± 77/53  57/8 ± 07/70  

± 08/7 یادداری  11/31  13/7 ±  77/35  70/7 ±  61/50  08/8 ±  66/70  

03/0 انتقال ± 16/35  00/01 ± 16/78  85/8 ± 77/50  58/01 ± 07/73  

 

ی این مطالعه برای هریک از متغیرهای تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با هادادهبرای تحلیل 

اول این آزمون برابری ماتریس  فرضشیپی( استفاده شد. ریگاندازهمرحلۀ  3× گروه  5ی تکراری )ریگاندازه

کارامدی عضالنی =P  ،161/1دریافت کردن=006/1)ی آزمون باکس دارمعنا. با توجه به عدم سطح است انسیکووار

برابر  هاداده انسیکووار(، ماتریس Pکارامدی عضالنی غرابی بازویی =P ،857/1سربازویی کارامدی عضالنی سه=P ،606/1دوسربازویی 

. برای برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی استدوم این آزمون اصل تقارن مرکب  فرضشیپ. است

کارامدی عضالنی =P  ،017/1دریافت کردن=635/1با توجه به معنادار نبودن آزمون کرویت موخلی )استفاده شد. 

مربوط به اثر  (F)ی هاشاخص(، Pکارامدی عضالنی غرابی بازویی =P ،810/1سربازویی کارامدی عضالنی سه=P ،710/1دوسربازویی 

طا از ی خهاانسیوارگروهی، برای برابری بر این پیش از بررسی اثرات بینعالوه .فرض کرویت گزارش شد

ی گروهدرونی هاعاملیک از یچهبرای  Fآزمون لوین استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که آزمون 

 دهدیمو این نشان  (Pانتقال =P ،077/1یادداری =P ،103/1آزمونپس=P ،077/1آزمونشیپ=077/1نیست ) دارمعنا

 ی متغیر مستقل برقرار است.هاگروهکه مفروضۀ همگنی واریانس در بین 
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 يرهایاز متغ يکهر یبرا یتکرار یريگاندازهبا  يانسوار يلمربوط به آزمون تحل یهاافتهي. 1جدول 
 يقتحق

 منبع تغييرات متغير
مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات

مقدار 

F 

سطح 

 یدارمعنا

مجذور 

 اتا

دريافت 

 کردن

51/0806 زمان  7 31/610  77/07  1/1110* 788/1  

71/0063 گروه  0 71/0063  73/86  1/1110* 706/1  

06/5701 زمان * گروه  7 10/771  61/55  1/1110* 337/1  

دوسربازو

 يی

16/077 زمان  7 68/30  806/1  367/1  171/1  

71/5383 گروه  0 71/5383  60/70  1/1110* 061/1  

06/0177 زمان * گروه  7 75/730  38/6  1/110* 088/1  

سه 

 سربازويی

60/060 زمان  7 80/07  076/1  357/1  175/1  

31/686 گروه  0 31/686  57/01  1/117* 568/1  

30/705 زمان * گروه  7 06/563  00/3  1/110* 030/1  

غرابی 

 بازويی

65/735 زمان  7 51/003  77/0  500/1  137/1  

11/5076 گروه  0 11/5076  73/50  1/1110* 370/1  

80/0073 زمان * گروه  7 50/778  060/3  1/110* 031/1  

 

دلیل اینکه اثر تعاملی متغیرهای امتیاز دریافت کردن ، به شودیممشاهده  5که در جدول طورهمان

(337/1=2η ،1110/1=sig ،61/55=83،7F کارامدی عضالنی ،)( 2=088/1عضلۀ دوسربازوییη ،110/1=sig ،

38/6=83،7Fکارامدی عضالنی عضلۀ سه ،)( 2=030/1سربازوییη ،110/1=sig ،00/3=83،7F و کارامدی )

( معنادار است، از تأثیرات اصلی 2η ،110/1=sig ،060/3=83،7F=031/1عضالنی عضلۀ غرابی بازویی )

ی برای ریگاندازهی برای عامل مراحل گروهدرونطرح تحلیل واریانس . در ادامه از دشویم نظرصرف

 دارمعنابا توجه به  .ی تمرینی در مراحل مختلف آزمون استفاده شدهاگروههریک از  ریتأثمشخص کردن 

مربوط به آزمون فرض   (F)یهاشاخص، (Pکنترل =P ،710/1چشم ساکن  =870/1نبودن آزمون کرویت موخلی )

 .گزارش شدکرویت 
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 یبرا ينیتمر یهاگروهاز  کيدر هری گروهدرون يانسوار يلمربوط به آزمون تحل یهاافتهي. 3جدول 

 يقتحق يرهایاز متغ کيهر

 گروه متغير
مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
مقدار 

F 

سطح 

 داریمعنا

مجذور 

 اتا

دريافت 

 کردن

08/3163 چشم ساکن  7 00/0703  00/71  1/1110* 687/1  

78/60 کنترل  7 36/51  883/1  307/1  100/1  

 دوسربازويی
10/351 چشم ساکن  7 10/031  356/7  1/156* 007/1  

08/703 کنترل  7 70/500  800/5  106/1  073/1  

سه 

 سربازويی

00/870 چشم ساکن  7 71/577  05/0  1/117* 587/1  

56/055 کنترل  7 70/31  658/1  610/1  137/1  

غرابی 

 بازويی

31/0085 چشم ساکن  7 07/703  80/3  1/116* 506/1  

00/500 کنترل  7 77/08  077/0  775/1  177/1  

 

ی برای عامل گروهدرون، نتایج آزمون تحلیل واریانس شودیممشاهده  7که در جدول  طورهمان

امتیاز دریافت کردن  دارمعناموجب افزایش ساکن ی نشان داد که تمرین چشم ریگاندازهمراحل 

(. نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد 2η ،1110/1=sig ،00/71=35،7F=687/1) شد کنندگانشرکت

(، sig=1110/1) آزمونپستا  آزمونشیپکه تمرینات چشم ساکن موجب بهبود امتیاز دریافت کردن از 

ساکن نشان داد که تمرین چشم  7دیگر نتایج جدول ( شد. sig=110/1( و انتقال )sig=1110/1یادداری )

، 2η ،156/1=sig=007/1) شد کنندگانشرکتفعالیت عضلۀ دوسربازویی  دارمعناموجب کاهش 

356/7=35،7F نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که تمرینات چشم ساکن موجب بهبود کارامدی .)

ساکن همچنین تمرین چشم ( شد. sig=15/1) آزمونپستا  آزمونشیپعضالنی عضلۀ دوسربازویی از 

، 2η ،117/1=sig=587/1) شد کنندگانشرکتیی سربازوسهفعالیت عضلۀ  دارمعناموجب کاهش 

05/0=35،7F نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که تمرینات چشم ساکن سبب بهبود کارامدی .)

بر عالوه( شد. sig=130/1( و یادداری )sig=110/1) آزمونپستا  آزمونشیپیی از سربازوسهعضالنی عضلۀ 

فعالیت عضلۀ غرابی بازویی  دارمعناموجب کاهش ساکن این، نتایج نشان داد که تمرین چشم 

(. نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که 2η ،116/1=sig ،80/3=35،7F=506/1) شد کنندگانشرکت

 آزمونپستا  آزمونشیپتمرینات چشم ساکن موجب بهبود کارامدی عضالنی عضلۀ غرابی بازویی از 

(110/1=sig.شد ) 

از مراحل آزمون  یک در هر یگروهینتفاوت ب یبه بررس یگروهدرونی هاتفاوتی بعد از بررس
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 .میپردازیم

 یريگاندازهاز مراحل  يکمستقل در هر یمربوط به آزمون ت یهاافتهي. 4جدول 

 مرحله متغير

 آزمون لون
اختالف 

 ميانگين

درجۀ 

 آزادی
 tمقدار 

سطح 

مقدار  داریمعنا
F 

سطح 

 یدارمعنا

دريافت 

 کردن

 086/1 000/1 58 11/0 077/1 700/1 آزمونشيپ

 110/1* 88/8 58 36/57 077/1 780/7 آزمونپس

 110/1* 37/7 58 07/51 103/1 10/3 يادداری

 110/1* 01/0 58 31/00 077/1 116/1 انتقال

 دوسربازويی

 806/1 087/1 58 07/1 800/1 108/1 آزمونشيپ

 110/1* -863/0 58 -11/03 00/1 117/1 آزمونپس

 110/1* -655/0 58 -77/07 67/1 083/1 يادداری

 118/1* -830/5 58 -51/0 17/1 76/5 انتقال

 سربازويیسه

 750/1 -701/1 58 -07/0 683/1 07/1 آزمونشيپ

 118/1* -870/5 58 -36/7 18/1 67/5 آزمونپس

 100/1* -305/5 58 -81/0 077/1 007/0 يادداری

 137/1* -003/5 58 -77/3 017/1 361/1 انتقال

غرابی 

 بازويی

 716/1 -780/1 58 -566/0 10/1 186/7 آزمونشيپ

 110/1* -061/0 58 -077/07 700/1 031/1 آزمونپس

 115/1* -750/7 58 -566/00 377/1 650/1 يادداری

 170/1* -080/5 58 -31/3 001/1 113/1 انتقال

 

 هاگروهبین  آزمونشیپشود در متغیر دریافت کردن در مرحلۀ یممشاهده  3که در جدول طورهمان

، در مرحلۀ 36/57با اختالف میانگین  آزمونپس(. اما در مرحلۀ sig=086/1ندارد )ی وجود دارمعناتفاوت 

گروه تمرینات چشم  31/00و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین  07/51یادداری با اختالف میانگین 

. دیگر نتایج (>P 10/1)ساکن در مقایسه با گروه کنترل امتیاز باالتری در دریافت کردن کسب کردند 

د ی وجودارمعناتفاوت  هاگروهنشان داد که در متغیر کارامدی عضالنی عضلۀ دوسربازویی بین  3جدول 

، در مرحلۀ یادداری با اختالف 11/03با اختالف میانگین  آزمونپس(. اما در مرحلۀ sig=806/1ندارد )

ه تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گرو 51/0و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین  77/07میانگین 

در متغیر  3. همچنین براساس نتایج جدول (>P 10/1)گروه کنترل فعالیت عضالنی کمتری داشته است 

(. اما در مرحلۀ sig=750/1ی وجود ندارد )دارمعناتفاوت  هاگروهیی بین سربازوسهکارامدی عضالنی عضلۀ 

و در مرحلۀ انتقال با  81/0لۀ یادداری با اختالف میانگین ، در مرح36/7با اختالف میانگین  آزمونپس
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گروه تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گروه کنترل فعالیت عضالنی کمتری  77/3اختالف میانگین 

ت تفاو هاگروهبر این، در متغیر کارامدی عضالنی عضلۀ غرابی بازویی بین . عالوه(>P 10/1)داشته است 

، در مرحلۀ یادداری 07/07با اختالف میانگین  آزمونپس(. اما در مرحلۀ sig=716/1) ی وجود ندارددارمعنا

گروه تمرینات چشم ساکن در  31/3و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین  56/00با اختالف میانگین 

 . (>P 10/1)مقایسه با گروه کنترل فعالیت عضالنی کمتری داشته است 

 

 یریگجهیبحث و نت

ی، ی)عضالت دوسربازو یعضالن یتچشم ساکن بر فعال یناتتمر ریتأثمطالعۀ حاضر با هدف بررسی 

انجام  یادگیریدر کودکان با اختالل  یمهار -یریگ( و دقت مهارت هدفییبازو یو غراب ییسربازوسه

فعالیت عضالنی عضالت  دارمعنا. نتایج نشان داد که تمرینات چشم ساکن موجب کاهش گرفت

سربازویی و غرابی بازویی شد. در این مطالعه میزان فعالیت الکتریکی عضالت همزمان با دوسربازویی، سه

، دافتیمی که مرحلۀ بحرانی حرکت، چشم ساکن اتفاق امرحلهمرحلۀ رو به عقب محاسبه شد، یعنی در 

( اثر تمرینات چشم ساکن را بر عملکرد 57همکاران ) گرفته در این مورد، مور و. در تنها مطالعۀ انجاماست

بر الوهعپات گلف مبتدیان، طول دورۀ چشم ساکن، کینماتیک و پارامترهای فیزیولوژیکی بررسی کردند. 

 روزه، برتریآموزشی هفتۀ ، مداخلشعاعیو کاهش خطای ضربات موفق  درصد باالتر مانندتکرار نتایج، 

تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گروه سنتی نشان داد. در گروه  اضافیهای بیشتری را در مورد پارامتر

 شانیرگیخی با توجه به چگونگی هدایت اژهیوی هادستورالعمل، گروه تمرینات چشم ساکن هاآنمداخلۀ 

ی تکنیکی مربوط به پات گلف را دریافت هادستورالعملگروه تکنیکی تنها  کهیدرحالدریافت کردند، 

. در طول اجرای پایه، نتایج مشابهی هم برای گروه تمرینات چشم ساکن و هم برای گروه آموزش کردند

ی یادداری و تحت فشار )اجرای آزمون در شرایط اضطرابی(، هاآزمونتاکتیکی آشکار شد؛ در 

( ی و )باحرفهی مشابه با پات گلف ورزشکاران هاکینماتیکتمرینات چشم ساکن، )الف(  کنندگانشرکت

ضربان  ترعیسر، کاهش بیشتر و تریطوالناثربخشی بیشتر کانون توجه بیرونی، با طول دورۀ چشم ساکن 

اند، ورزشکاران ( فرض کرده57که مور و همکاران )طورهمانقلب و کاهش فعالیت عضالنی را نشان دادند. 

عالوه، طول دورۀ چشم  به .دهندیممبتدی با اتخاذ استراتژی خیرگی ورزشکاران نخبه، خبرگی را فریب 

ی هالیتحلی فشار در مقایسه با گروه تکنیکی مشاهده شد. همچنین هاآزموندر  تریطوالنساکن 
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را برای گروه تمرینات چشم ساکن نشان داد  0کینماتیک کاهش شتاب عمودی و خارجی سر چوب گلف

کن است زنندۀ توپ ممل دقیق ضربه، تعامنیبنابرا. استۀ حرکت مشابه با گلف باز نخبه کنندمنعکسکه 

(، های فیزیولوژیکی )ضربان قلب و فعالیت عضالنیدر نتیجۀ تمرینات چشم ساکن باشد. با توجه به شاخص

، از جمله در گروه تمرینات چشم ساکن کاهش ضربان قلب پیش از هاگروهی بین دارمعنای هاتفاوت

عضالنی در زمان تماس چوب گلف با توپ  درصد کاهش فعالیت 01تا  حداکثرحرکت چوب گلف و 

ل مور و به استدال توانیممشاهده شد، که هر دو با کانون توجه بیرونی مرتبط بود. برای توجیه این یافته 

 مسئولو تکلیف  اجراکنندهی دستکار( اشاره کرد. 35( و وین و همکاران )30(، ویکرز )57همکاران )

 وردم در مهم فرض. ساکن با عملکرد بهتر مرتبط است چشم جه،یتن در  .است عملکردیی نهای هاتفاوت

 چشم تمثبی امدهایپ ازی کی که شودیمگفته . استقامت  ثبات به مربوطساکن  چشمسازوکار تمرینات 

 به را ی و سیستم حرکتیعضالن-یعصب ستمیس آرامش تا کندیمکمک  اجراکننده به که است نیاساکن 

 ،دوره نیا طول درکننده یینتع عامل کهپنداشت  توانیم هافرض نیا براساس(. 57، 30، 35) آورد دست

لیف تک دقت جهینت در و شودیم منجرحرکتی  ستمیس درنویز  کاهش به که استقامت  ثبات شیافزا

 شارفحرکتی در شرایط  ستمیسدلیل اینکه به  فرض، نیا به توجه باهمراه خواهد داشت. ی را به شتریب

ساکن  چشمزمان  کاهشچون  دهد،یمرخ  فشار ای دیتهدشرایط  در عملکرد کاهش، شودیم ثباتیب

ی عضالنی عصبۀ سکون دور نیا که کردند( بیان 57)  همکاران و مور. شودیم بدنسکون  کاهش موجب

. شودیمحمایت ( ۀ چشم ساکندور توسطشده یان)ب مربوطهۀ نشانیک  بهاز طریق کانون توجه بیرونی 

 واندتیم که کندیم فراهم راساکن، کانون توجه بیرونی  چشمدورۀ  که اندکرده فرضی قبل قاتیتحق

ی روش عنوان بهساکن  چشم نه،یزم نیا در. ساکن باشد چشم قیطر ازسازوکار اساسی برای بهبود عملکرد 

ته دیداری حرکتی در نظر گرف کنترل شیافزا با بقمطادیداری  توجهکانون بیرونی  تیهدای براکاربردی 

هینۀ ی بهماهنگتسهیل  ودقیق  طور به فرد توجهکارکرد چشم ساکن، تمرکز بر  ن،یبنابرا. (37) شودیم

 تالش در که( باشد 30یۀ بازداری )فرض، نجایا درنکتۀ جالب  دیشا. (33) استحرکتی  کنترل وخیرگی 

 رد تاحرکی هاتیقابل مهار قیطر از دهیچیپ حرکات در تریطوالنساکن  چشمطول  دورۀ  حیتوضی برا

 تاحرک اریز، شودیم منجرساکن  چشم شدن تریطوالن بهی حرکت هاشینما شتریبتغییر . است دسترس

کانون توجه مرتبط با  که ددنکر استدالل( 30) همکاران و(. کالسترمن 30) دنشو مهار دیبای شتریب

                                                           
1. Clubhead 
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ی ترشیبی حرکتی هااحتمال آن، با مطابق و شود  منجر حرکت مختلف انواعیش نما به است ممکنحرکت 

 وکالسترمن  که طور. همانشودیمی برای چشم ساکن ایجاد تریطوالنمورد نیاز است و مدت زمان 

 اریی کارای هاتفاوت نیهمچن وی خبرگی هاتفاوت است ممکن هیفرض نیا ،( بیان کردند30) همکاران

 ی شود.بررس ندهیآ قاتیتحق در دیبا هیفرض نیا اما ،گیردبر در

 عملکرد دریافت کردن دارمعنادیگر نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات چشم ساکن موجب بهبود 

ساکن  در زمینۀ اثر تمرینات چشم هگرفت انجامکودکان با اختالل یادگیری شد. این یافته با یافتۀ مطالعات 

( و کودکان دارای اختالل هماهنگی 00-07بر مهارت پرتاب کردن و دریافت کردن کودکان معمولی )

گرفتن در اثر تمرینات چشم ساکن،  -(، مبنی بر بهبود مهارت پرتاب کردن DCD( )00 ،08رشدی )

در این مطالعات و طول  شدهاستفادهابه ی مشهاپروتکل. از دالیل همخوانی این مطالعات استهمخوان 

ف است. در این تکالیترکیبی مطالعات تکلیف مورد آزمایش، از نوع تکالیف ۀ در هم. استدورۀ تمرینات 

ۀ در ناحی ءشی یریگعملکرد خیرگی و سیستم توجهی، تعیین موقعیت هدف در محیط و کنترل هدف

کنترل خیرگی برای اهداف ثابت،  :شوندیم یمتقس یرمجموعهبه سه ز یریگهدف است. تکالیف هدف

ها تدسۀ لیوس معموالً به بیرون از بدن بهیء اهداف انتزاعی و اهداف در حال حرکت. در این تکالیف یک ش

و دقت و همسانی عملکرد، هدف نهایی است. در این تکالیف تمرکز  شودیهدف پرتاب م یسویا پاها به

بین خیرگی و ۀ بهینی شدگبخش هدف و زمان اکتساب اطالعات مهم است و جفت نیتریاتیبر روی ح

فضای  ند،گیر. برای اینکه این تکالیف با دقت انجام شودیم به عملکرد بهینه منجر یریگحرکات هدف

بینایی باید تفسیر و ترجمه شود، الگوهای پیچیده تشخیص داده شود و توالی بهینه از رفتار خیرگی قبل 

یرگی رفتار خۀ در محیط و اهداف ویژه شکل بگیرد. این ایجاد توالی بهین، دگیرانجام  یریگاینکه هدفاز 

( بر این باورند 37. وین و ویلسون )این تکالیف داللت دارد یزیربرنامه، بر کنترل پیشیریگقبل از هدف

ه عملکرد را ب کنندگانشرکتکه آموزش بهینۀ کنترل دیداری حرکتی با استفاده از تمرینات چشم ساکن، 

. در زمینۀ اثر تمرینات چشم ساکن بر عملکرد، سازدیمندیده قادر  ی آموزشهاگروهبهتر در مقایسه با 

ی روانی تردید، شایستگی و هامؤلفه( بر این باورند که تمرینات چشم ساکن طی اجرا، 36وود و ویلسون )

این احتمال وجود دارد که تمرینات چشم ساکن با بهینه کردن بنابراین  .دهدیمکنترل را تحت تأثیر قرار 

تردید و افزایش شایستگی و کنترل( موجب بهبود مهارت شود که نتایج  با کاهشی روانی )هامؤلفهاین 

 این مطلب بود.  دیمؤتحقیق حاضر نیز 
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 مهارت پرتابدقت افزایش چشم ساکن بر  یناتحاضر نشان داد که تمرۀ مطالعیج نتا یطور کلبه

 ایجتدارد. ن یدارمعنا ریتأثکارامدی عضالنی کودکان با اختالل یادگیری و بهبود  کردن یافتکردن و در

کودکان با اختالل  ینکه. اول ادهندیمهم را نشان م یامدهایهر دو پ کمیو  ی کیفیهاحاصل از داده

یم ستقم  طور به تواندیکنند که م ادیجا یتریکاربردی که حرکات چشم یرندبگ یاد توانندیمیادگیری 

 رسدیم  نظر نکه بهیاختالل باشد. دوم ا ینمرتبط با ا یعملکرد یهایناسازگارۀ کنندجبران

و  یمعمول یهارا از دستورالعمل ترکیبیمؤثرتر مهارت  یگیریچشم ساکن پ یناتتمر یهادستورالعمل

کاهش تقاضا در مورد بار  یلدل احتماالً به یامزا ین. ادهدیو متمرکز بر کنترل حرکت ارائه م یحصر

گرچه ا آشکار است. یحرکت یط یادگیریمحی و ارتقا کندیمیبانی پشت یکه از کنترل حرکت یشناخت

در فهم ادراک آگاهانه ارائه داده  ساکنرا در مورد ارزش چشم  یقابل توجهینش ب ۀ حاضر،مطالعنتایج 

 یهامیبا استفاده از پارادا یطور انحصار به باًیتقرۀ حاضر ه مطالعک این استوجه نکتۀ شایان تاست، 

رخطی یغ ینامیکو د یشناختبومی شناسمانند روان یگرد یهامیه است. پاراداگرفتپردازش اطالعات انجام 

، ارائه دهند. اندمشخص شده یبررس ینکه در ا یقاتیشکاف تحق یرا برا یدیجد یهاروش توانندیم

بر . عالوهمناسب است ینهزم یندر ا یشترب یهایبررسی برایوول نیز ن یودبر ق یاست که مدل مبتن بدیهی

( EEG ،fMRI) یعصب یشناسروانی هامدلدر مطالعات آینده با استفادۀ گسترده از  شودیمین، پیشنهاد ا

 تمرینات چشم ساکن سنجیده شود. راتیوسعت و عمق تأث

و مآخذ منابع  

1. Robertson S, Elliott D. The influence of skill in gymnastics and vision on dynamic balance. 

International Journal of Sport Psychology. 1996;27(4):361-8. 

2. Schmidt R, Lee T. Augmented feedback. Motor Control and Learning: A Behavioural 

Emphasis, 2011. 4. 

3. Bennett S, Davids K. The manipulation of vision during the powerlift squat: Exploring the 

boundaries of the specificity of learning hypothesis. Research Quarterly for Exercise and 

Sport. 1995 Sep 1;66(3):210-8. 

4. Magill RA. Motor learning and control. Concepts and applications. 9th Ed. New York: 

McGraw-Hill, 2011. 

5. Vickers JN. Gaze control in putting. Perception. 1992 Feb;21(1):117-32. 

6. Vickers JN. Perception, cognition, and decision training: The quiet eye in action. Human 

Kinetics; 2007. 

7. Mann DT, Williams AM, Ward P, Janelle CM. Perceptual-cognitive expertise in sport: A 

meta-analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2007 Aug 1;29(4):457-78. 



 9311، زمستان 4،  شمارة  91، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                               491

 
8. Causer J, Bennett SJ, Holmes PS, Janelle CM, Williams AM. Quiet eye duration and gun 

motion in elite shotgun shooting. Medicine and science in sports and exercise. 2010 Aug 

1;42(8):1599-608. 

9. Janelle CM, Hillman CH, Apparies RJ, Murray NP, Meili L, Fallon EA, Hatfield BD. 

Expertise differences in cortical activation and gaze behavior during rifle shooting. Journal 

of Sport and Exercise psychology. 2000 Jun 1;22(2):167-82. 

10. Panchuk D, Vickers JN. Effect of narrowing the base of support on the gait, gaze and quiet 

eye of elite ballet dancers and controls. Cognitive processing. 2011 Aug 1;12(3):267-76. 

11. Panchuk D, Vickers JN. Gaze behaviors of goaltenders under spatial–temporal constraints. 

Human movement science. 2006 Dec 1;25(6):733-52. 

12. Williams AM, Singer RN, Frehlich SG. Quiet eye duration, expertise, and task complexity 

in near and far aiming tasks. Journal of Motor Behavior. 2002 Jun 1;34(2):197-207. 

13. Wilson MR, Pearcy RC. Visuomotor control of straight and breaking golf putts. Perceptual 

and Motor Skills. 2009 Oct;109(2):555-62. 

14. Vine SJ, Moore LJ, Wilson MR. Quiet eye training: The acquisition, refinement and 

resilient performance of targeting skills. European journal of sport science. 2014 Jan 

1;14(sup1):S235-42. 

15. Wilson MR, Miles CA, Vine SJ, Vickers JN. Quiet eye distinguishes children of high and 

low motor coordination abilities. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2013 Jun 

1;45(6):1144-51. 

16. Miles CA, Vine SJ, Wood G, Vickers JN, Wilson MR. Quiet eye training improves throw 

and catch performance in children. Psychology of Sport and Exercise. 2014 Sep 

1;15(5):511-5. 

17. Miles CA, Wood G, Vine SJ, Vickers JN, Wilson MR. Quiet eye training aids the long-

term learning of throwing and catching in children: Preliminary evidence for a predictive 

control strategy. European Journal of Sport Science. 2015 Jan 2;17(1):100-8. 

18. Miles CA, Wood G, Vine SJ, Vickers JN, Wilson MR. Quiet eye training facilitates 

visuomotor coordination in children with developmental coordination disorder. Research 

in Developmental Disabilities. 2015 May 1;40:31-41. 

19. Wood G, Miles CA, Coyles G, Alizadehkhaiyat O, Vine SJ, Vickers JN, Wilson MR. A 

randomized controlled trial of a group-based gaze training intervention for children with 

Developmental Coordination Disorder. PLoS One. 2017 Feb 10;12(2):e0171782. 

20. Handford C, Davids K, Bennett S, Button C. Skill acquisition in sport: Some applications 

of an evolving practice ecology. Journal of sports sciences. 1997 Jan 1;15(6):621-40. 

21. Mann DT, Wright A, Janelle CM. Quiet Eye: The efficiency paradox–comment on Vickers. 

Current Issues in Sport Science (CISS). 2016 Nov 4. 

22. Beilock SL, Wierenga SA, Carr TH. Expertise, attention, and memory in sensorimotor skill 

execution: Impact of novel task constraints on dual-task performance and episodic memory. 

The Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A. 2002 Oct;55(4):1211-40. 

23. Cooke A, Kavussanu M, Gallicchio G, Willoughby A, McIntyre D, Ring C. Preparation for 

action: Psychophysiological activity preceding a motor skill as a function of expertise, 



  493                            ...     در یمهار-یريگو دقت مهارت هدف یعضالن يتچشم ساکن بر فعال يناتتمر ريتأث
 

performance outcome, and psychological pressure. Psychophysiology. 2014 

Apr;51(4):374-84. 

24. Babiloni C, Del Percio C, Iacoboni M, Infarinato F, Lizio R, Marzano N, Crespi G, Dassù 

F, Pirritano M, Gallamini M, Eusebi F. Golf putt outcomes are predicted by sensorimotor 

cerebral EEG rhythms. The Journal of physiology. 2008 Jan 1;586(1):131-9. 

25. Gallicchio G, Cooke A, Ring C. Practice makes efficient: Cortical alpha oscillations are 

associated with improved golf putting performance. Sport, exercise, and performance 

psychology. 2017 Feb;6(1):89. 

26. Klostermann A, Vater C, Kredel R. Tackling Quiet Eye issues on a functional level–

comment on Vickers. Current Issues in Sport Science (CISS). 2016 Nov 4. 

27. Moore LJ, Vine SJ, Cooke A, Ring C, Wilson MR. Quiet eye training expedites motor 

learning and aids performance under heightened anxiety: The roles of response 

programming and external attention. Psychophysiology. 2012 Jul;49(7):1005-15. 

28. Williams AM. Quiet eye vs. noisy brain: The eye like the brain is always active–comment 

on Vickers. Current Issues in Sport Science (CISS). 2016 Nov 4. 

29. Rienhoff R, Tirp J, Strauss B, Baker J, Schorer J. The ‘quiet eye’and motor performance: 

A systematic review based on Newell’s constraints-led model. Sports Medicine. 2016 Apr 

1;46(4):589-603. 

30. MonaG, Dhadwad V, yeradkar R, Adhikari A, Setia M. Study of visual perceptual problems 

in children with learning disability. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research. 

2015; 4(3): 492-497 

31. Chapparo C, Lane SJ. Learning disabilities and intellectual disabilities. Lane, S. 2012; 525-

548 

32. Flanagan JR, Wing AM. The role of internal models in motion planning and control: 

evidence from grip force adjustments during movements of hand-held loads. Journal of 

Neuroscience. 1997 Feb 15;17(4):1519-28. 

33. Debrabant J, Gheysen F, Caeyenberghs K, Van Waelvelde H, Vingerhoets G. Neural 

underpinnings of impaired predictive motor timing in children with Developmental 

Coordination Disorder. Research in developmental disabilities. 2013 May 1;34(5):1478-87. 

34. Robert MP, Ingster‐Moati I, Albuisson E, Cabrol D, Golse B, Vaivre‐Douret L. Vertical 

and horizontal smooth pursuit eye movements in children with developmental coordination 

disorder. Developmental Medicine & Child Neurology. 2014 Jun;56(6):595-600. 

35. Sumner E, Hutton SB, Kuhn G, Hill EL. Oculomotor atypicalities in developmental 

coordination disorder. Developmental science. 2018 Jan;21(1):e12501. 

36. Kuhtz-Buschbeck JP, Keller P. Muscle activity in throwing with the dominant and non-

dominant arm. Cogent Medicine. 2019 Jan 1;6(1):1678221. 

37. Henderson SE, Sugden DA, Barnett AL. Movement Assessment Battery for Children—

Second Edition (Movement ABC-2). London (UK): Pearson Education Inc; 2007. 125 p. 

38. Akbaripour R, Shojaee M, Daneshfar A. Reliability of the movement assessment battery 

for children- second edition (MABC-2) in children aged 7-10 years in Tehran. 

Rehabilitation Mediciene. 2018;7(4):90-96 



 9311، زمستان 4،  شمارة  91، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                               494

 
39. Sarrami L, Ghasemi A, ArabameriE, Kashi A. Psychometric properties of movement 

assessment battery for children-2 in children in Isfahan. Journal of Disabilty researches. 

2019;9:92-99. 

40. Montes AM, Gouveia S, Crasto C, de Melo CA, Carvalho P, Santos R, Vilas-Boas JP. 

Abdominal muscle activity during breathing in different postural sets in healthy subjects. 

Journal of Bodywork and Movement Therapies. 2017 Apr 1;21(2):354-61. 

41. Vickers JN. Mind over muscle: the role of gaze control, spatial cognition and the quiet eye 

in motor expertise. Cogn Process. 2011;12:219–22. 

42. Vine SJ, Moore L, Wilson MR. Quiet eye training facilitates competitive putting 

performance in elite golfers. Frontiers in psychology. 2011 Jan 28;2:8. 

43. Vine SJ, Wilson MR. The influence of quiet eye training and pressure on attention and 

visuo-motor control. Acta psychologica. 2011 Mar 1;136(3):340-6. 

44. Vine SJ, Wilson MR. Quiet eye training: Effects on learning and performance under 

pressure. Journal of Applied Sport Psychology. 2010 Nov 2;22(4):361-76. 

45. Klostermann A, Kredel R, Hossner EJ. The quiet eye without a target: The primacy of visual 

information processing. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 

Performance. 2014 Dec;40(6):2167. 

46. Wood G, Wilson MR. Quiet-eye training, perceived control and performing under pressure. 

Psychology of Sport and Exercise. 2012 Nov 1;13(6):721-8. 

 

 

 
 

 



  494                            ...     در یمهار-یريگو دقت مهارت هدف یعضالن يتچشم ساکن بر فعال يناتتمر ريتأث
 

The Effect of Quiet Eye Training on Muscle Activity and 
Targeting-Interceptive Skill Accuracy in Children with 

Learning Disorder 
 

Nayereh Shamshiri1 - Zohreh Meshkati2 - Rokhsareh Badami3 

1.PhD Student, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University , 
Isfahan (Khorasgan) Branch , Isfahan, Iran 2,3. Associate Professor, 

Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) 
Branch, Isfahan , Iran  

(Received: 2020/10/30 ; Accepted: 2021/02/20) 
 
 
 

 
Abstract 
Children with learning disorder have more inefficient use of gaze strategies in 
various tasks. The aim of this study was to examine the effect of quiet eye 
training on muscle activity (biceps, triceps and coracobrachialis muscle)  and 
targeting-interceptive skill accuracy in children with learning disorder. In this 
semi- experimental study with a repeated-measure design, 30 boys aged 
between 7 and 10 with learning disorder were divided into quiet eye and 
control groups. In the pretest phase, participants performed 10 trails to throw 
and catch the ball. Acquisition phase was conducted within 8 weeks and 3 
sessions per week. Each session after the video-gaze training, 10 trials were 
performed to throw and catch the ball in accordance with the gaze training 
instructions. At the end of the last training session, in the posttest phase, within 
two weeks of detraining in the retention and transfer phases, the participants 
performed 10 trials to throw and catch the ball. At each phase, the electrical 
activity of selected muscles was recorded by electromyography and the throw 
and catch task performance was recorded by the researcher. Data were 
analyzed by analysis of variance with repeated measures with 0.05 
significance level. The results indicated that quiet eye training had a 
significant effect on increasing the learning of targeting-interceptive skill and 
on reducing the electrical activity of biceps, triceps and coracobrachialis 
muscles. The results of this study support the pre-programming hypothesis 
(i.e. the importance of planning and choosing the correct answer). 
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