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چکيده
کودکان با اختالل یادگیری استفادۀ ناکارامدتری از استراتژیهای خیرگی در تکالیف مختلف دارند .مطالعۀ حاضر با هدف
بررسی تأثیر تمرینات چشم ساکن بر فعالیت عضالنی (عضالت دوسربازویی ،سهسربازویی و غرابی بازویی) و دقت مهارت
هدفگیری -مهاری در کودکان با اختالل یادگیری انجام گرفت .در این مطالعۀ نیمهتجربی با طرح اندازهگیری تکراری،
سی پسر  7-01ساله با اختالل یادگیری در دو گروه تمرین چشم ساکن و کنترل قرار گرفتند .در مرحلۀ پیشآزمون
شرکتکنندگان اقدام به ده کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ کردند .مرحلۀ اکتساب طی هشت هفته و هر هفته
سه جلسه انجام گفت .در هر جلسۀ بعد از تمرینات ویدئویی -خیرگی ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن مطابق با
دستورالعملهای تمرینات خیرگی انجام گرفت .پس از اتمام آخرین جلسۀتمرینی ،در مرحلۀ پسآزمون ،در دو هفته
بیتمرینی در مرحلۀ یادداری و در مرحلۀ انتقال ،شرکتکنندگان اقدام به ده کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن توپ
کردند .در هریک از مراحل فعالیت الکتریکی عضالت منتخب بهوسیلۀ دستگاه الکترومیوگرافی و عملکرد تکلیف پرتاب
کردن و گرفتن توسط محقق ثبت شد .دادهها به روش تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری با سطح معناداری 1/10
تحلیل شد.نتایج نشان داد که تمرینات چشم ساکن بر افزایش یادگیری مهارت هدفگیری -مهاری و بر کاهش فعالیت
الکتریکی عضالت دوسربازویی ،سه سربازویی و غرابی بازویی تأثیر معناداری دارد .نتایج این مطالعه از فرضیۀ
پیشبرنامهریزی مبنی بر اهمیت برنامهریزی و انتخاب پاسخ صحیح حمایت میکند.
واژههای کليدی
اختالل یادگیری ،تمرینات خیرگی ،چشم ساکن ،کارامدی عضالنی ،مهارت ترکیبی.
 نویسندۀ مسئول :تلفن10077570731:
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مقدمه
اطالعات بینایی نقش مهمی در تولید و کنترل حرکات دارند ( .)0حتی اجرای مهارتهای حرکتی ساده
نیز میتواند در نبود اطالعات بینایی دچار مشکل شود ( .)5برای نمونه ،اجرای مهارت پرتاب بسکتبال در
شرایط فقدان اطالعات بینایی میتواند تنزل یابد .بینایی منبع اطالعاتی غنی و پرباری برای تولید حرکات
است .ازاینرو دستکاری منبع بینایی در افراد میتواند به تغییرات کمی و کیفی در اجرای مهارتهای
حرکتی منجر شود ( .)7عالوهبر نقش بینایی در اجرای مهارتهای ورزشی ،بینایی نقش حیاتی در هریک
از مهارتهای بنیادی دارد؛ مانند بینایی و راه رفتن ،بینایی و دویدن ،بینایی و پرتاب کردن ،بینایی و
گرفتن و غیره .بینایی عامل مهمی در هریک از مراحل موقعیت قرارگیری هدف و ضربه زدن است .بنابراین،
انسان از بینایی برای تشخیص اطالعات دربارۀ محیط تکلیف استفاده میکند .بینایی در طول اجرا،
اطالعاتی را در اختیار میگذارد ،به طوری که فرد بتواند هرگونه تصمیمگیری ،تغییر یا اصالح الزم را ایجاد
کند تا شناسایی دقیق هدف ،بهترین تصمیمگیری و بهترین اجرا با آن میسر شود (.)3
ویکرز )0005( 0اولین کسی بود که بهطور جامع رفتار خیرگی ورزشکاران در ضربۀ گلف را سنجید و
ارتباط بین تثبیت دیداری ،دقت عمل و خبرگی را بررسی کرد ( .)0او بیان کرد که استراتژی خیرگی
گلفبازهای با هندیکپ پایین با حفظ تمرکز ،هماهنگی دقت در حرکات و به حداقل رساندن حواسپرتی
موجب عملکرد برتر و بهتر میشود .در ادامه یافتههای اولیۀ ویکرز ،استراتژی ویژۀ خیرگی از تثبیت نهایی،
چشم ساکن 5نامیده شد .چشم ساکن عبارت است از تثبیت نهایی یا ردیابی خیرگی بر یک مکان یا یک
شیء ساده در فضای کاری دیداری-حرکتی با زاویۀ دیداری سه درجه به مدت حداقل صد میلیثانیه (.)6
آغاز چشم ساکن 7قبل از بخش بحرانی حرکت شروع میشود و پایان چشم ساکن 3زمانی صورت میپذیرد
که تثبیت یا ردیابی خیرگی از شیء یا مکان با زاویۀ بیشتر از  7درجه یا مدت زمان بیشتر از 011
میلیثانیه منحرف شود.
در فراتحلیل مان 0و همکاران ( ،)5117چشم ساکن به عنوان عامل قابل تمایز در خبرگی ادراکی-
حرکتی شناسایی شد؛ بهطوریکه ورزشکاران نخبه آغاز چشم ساکن زودتر و طول دورۀ چشم ساکن

1. Vickers
2. Quiet Eye
3. Quiet Eye Onset
4. Quiet Eye Offset
5. Mann
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طوالنیتری داشتند ( .)7در حال حاضر ،مثالهای زیادی از این مورد در پیشینۀ تحقیقات وجود دارد که
نشاندهندۀ اهمیت چشم ساکن هم در تبحر حرکتی ( )8-01و هم در پیامد اجرا ( )8 ،00 ،50 ،07است.
عالوهبر این ،نشان داده شده است که چشم ساکن متغیری تمرینپذیر است و مطالعات اخیر نشان
داده اند که مداخلۀ تمرینی چشم ساکن موجب بهبود عملکرد شده است ( .)03در زمینۀ مطالعات
انجامگرفته در کودکان ،تأثیر چشم ساکن در دو مهارت پرتاب و دریافت که بخشی از مهارتهای حرکتی
است (ترکیبی از هدفگیری و زمانبندی) ،تاکنون سه مطالعه که در آن شرکتکنندگان کودکان معمولی
( )00-07و دو تحقیق که در آن شرکتکنندگان دارای اختالل هماهنگی رشدی ( )08 ،00( )DCDبودند،
مورد پژوهش قرار گرفته است .نتایج این مطالعات حاکی از سودمندی تمرینات چشم ساکن بر مهارتهای
بنیادی کودکان بود.
شکاف تحقیقاتی در این زمینه ،تناقض بین مدت زمان چشم ساکن طوالنیتر با مفاهیم پذیرفته شدۀ
پارادایمهای کنترل حرکتی و خبرگی که اغلب از فرضیۀ کارامدی عصبی پشتیبانی میکند ،است (.)51
نشان داده شده است که ورزشکاران نخبه نیازمند صرف انرژی حداقلی و حداکثر فرایندهای کارامد مغز
که موجب کاهش فعالیت قشر مغز در ارتباط با عملکرد خودکار و کارامدی میشود ،هستند ( .)50برای
مثال ،بیالک ،ویرنگا و کار )55( 0نشان داند که گلفبازان نخبه توانستند در شرایط کاهش تخصیص منابع
توجه عملکرد ضربه را حفظ کنند ،زیرا مهارت ضربۀ آنها مستقل و خودکار است و در مقایسه با گلفبازان
مبتدی نیازمند منابع کمتر است .بنابراین ،افزایش مدت زمان چشم ساکن به دلیل فراهم کردن زمان
بیشتر برای پارامترسازی حرکت ،از نظر منطقی دشوار به نظر میرسد و رویکرد مدت زمان طوالنیتر بهتر
است ،5منعکسکنندۀ راهبرد ناکارامد است .این تناقضات پیشنهادی اخیراً پارادوکس کارامدی 7نامیده
شده است .مان و همکاران ( )50این پارادوکس را با ارائۀ این سؤال به صورت مختصر بیان کردند «اگر
کارایی ،ورزشکار نخبه را قادر به انجام کار بیشتر و دقیقتر در رابطه با کل انرژی مصرفی کند ،پس چگونه
چشم ساکن نشاندهنده یا قادر به کارایی خواهد بود؟» .با وجود این ،یافتههای اخیر کوک 3و همکاران
( )5103و بابلیونی 0و همکاران ( )5118نشان داد که نخبگی بازتابی از کارامدی پردازش نیست (،53

1. Beilock, Wierenga, and Carr
2. Longer is better
3. Efficacy paradox
4. Cooke
5. Bablioni
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 .)57بهطور اخص ،الگوی فعالسازی موج آلفا در مطالعۀ کوک و همکاران ( )53نشان داد که با توجه به
جهت توپ ،افراد نخبه ریلکسترند و منابع انرژی کمتری مصرف میکنند .با این حال ،کاهش آشکار موج
آلفای در ثانیههای پایانی قبل و در طی حرکت ،نشان دهندۀ تحرک بیشتر منابع برنامهریزی ،به ویژه در
مناطق حرکتی مغز است ( .)50کالسترمن ،واتر و کردل )5106(0فرضیۀ بازداری 5را به عنوان توضیحی
برای چشم ساکن طوالنیتر در افراد نخبه ارائه و نشان دادند افراد نخبه دانش بیشتری دارند ،بدین معنا
که انواع مختلف حرکت برای بازداری قبل و در طی حرکت وجود دارد ( .)56با در نظر گرفتن زمینههای
مختلف تحقیق در مورد عملکرد افراد نخبه ،عملکردی که چشم ساکن با آن مواجه است ،مشخص نیست.
با این حال ،مور 7و همکاران ( )5105رویکرد فیزیولوژی را برای کارکرد طوالنیتر مدت زمان چشم ساکن
پیشنهاد دادند ( .)57مور و همکاران ( )57در پارامترهای فیزیولوژیکی (ضربان قلب و فعالیت عضالنی)،
تفاوتهای معناداری را بین گروههای چشم ساکن و سنتی مشاهده کردند که کاهش در ضربان قلب پیش
از حرکت چوب گلف و پنجاه درصد کاهش فعالیت عضالنی در زمان تماس چوب گلف با توپ را مشاهده
کردند که هر دو با کانون توجه بیرونی مرتبط بود .اما گروه آموزش چشم ساکن تغییری در پارامترهای
فیزیولوژیکی در شرایط فشار نشان نداد .بنابراین بررسیهای بیشتر در زمینۀ کارکرد فیزیولوژی چشم
ساکن و درک بهتر سطح مکانیکی تأثیر آموزش چشم ساکن ضرورت یافت .عالوهبر این ،در این مورد
ویلیامز )5106(3تأکید کرده است ،روشن است که تمرینات چشم ساکن میتواند مشخصههای چشم
ساکن در یک سطح رفتاری را تغییر دهد ،اما معلوم نیست چه چیزی در سطح مکانیکی آموزش دیده
است (مثل برنامهریزی بهتر حرکات یا کنترل لحظهای ،کنترل انگیختگی ،الگوی بهتر ،فعالیتهای
عضالنی) .بدین ترتیب ،با دانستن اینکه چشم ساکن چگونه کار میکند ،پتانسیل درک آنچه آموزش داده
شده و در نهایت ویرایش پروتکلهای تمرینی وجود دارد ( .)58در این مورد رینهوف 0و همکاران ( )50در
مقالۀ مروری خود بیان کردند که برای مشخص شدن تأثیر آموزش چشم ساکن در سطح فیزیولوژیکی،
باید فعالیت الکتریکی عضالت اجرای مهارت اندازهگیری شود.

1. Klostermann, Vater and Kredel
2. Inhibition hypothesis
3. Moor
4. Williams
5. Rienhoff
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مهارت پرتاب کردن و دریافت کردن نمونۀ کاملی از تکلیفی است که در آن تواناییهای بینایی بسیار
مهم است و جای تعجب نیست که کودکان مبتال به اختالالت مختلف مانند اختالل هماهنگی رشدی،
اختالل نقص توجه/بیشفعالی ،اختالل یادگیری و  ...انجام این مهارتها را دشوار میدانند ( .)00کودکان
با اختالل یادگیری از کمبود در ادراک (دیداری ،شنوایی ،حس حرکتی و المسه) یا تواناییهای حرکتی
منتهی به حوزههای اجرای حرکت رنج میبرند ( .)71عالوهبر این ،اختالل یادگیری ،اختاللی نورولوژیکی
است که توانایی مغز در پردازش ،ذخیرهسازی و پاسخ به اطالعات را تحت تأثیر قرار میدهد (.)70
استراتژی ثبت خیرگی ،بینش روشنی را در مورد چگونگی استفاده از اطالعات بینایی خارجی برای
راهنمایی و کنترل اعمال حرکتی مبتنی بر هدف و حرکات مهاری فراهم میکند ( .)75محققان در تالش
برای درک بیشتر در مورد سازوکارهای موجود در چنین نقایصی ،نقش و کنترل بینایی را در کودکان
مبتال به اختالل یادگیری در مقایسه با کودکان در شرایط رشد طبیعی بررسی کردند .مجموعهای از
شواهد ،اختالل یادگیری را به اختالالت شایان توجه در کنترل دیداری حرکتی و پردازش اطالعات دیداری
مرتبط با تکلیف ( ،)00توانایی استفاده از اطالعات پیشبینیکننده برای هدایت اعمال ( ،)77ردیابی اشیا
( )73و توانایی حفظ تثبیت در اهداف دیداری مرتبط کرده است ( .)70درحالیکه برخی از این تحقیقات
بهصورت آزمایشگاهی انجام گرفته است ،این نقصها در کنترل بینایی ،پیامدهای آشکاری برای تولید و
کنترل حرکت هماهنگ در دنیای واقعی دارد .برای مثال ،توانایی حفظ تثبیت در یک هدف دیداری و
ردیابی یک شیء برای مهارتهای هدفگیری و مهاری که پایههای اساسی فعالیت در ورزش و بازیها
هستند ،ضرورت دارند ( .)00بنابراین ،محقق درصدد است تا به بررسی تأثیر تمرینات چشم ساکن بر
فعالیت عضالنی و دقت مهارت هدفگیری -مهاری در کودکان با اختالل یادگیری بپردازد و به پرسش
ذیل پاسخ دهد که آیا تمرینات چشم ساکن بر بهبود کارامدی عضالنی و افزایش دقت مهارت هدفگیری-
مهاری کودکان با اختالل یادگیری تأثیر دارد؟
روششناسی
پژوهش حاضر ،با توجه به اهداف پیشبینیشده ،از نوع تحقیقات نیمهتجربی و با توجه به طول زمان
اجرای تحقیق از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج بهدستآمده ،کاربردی است .طرح تحقیق به
صورت اندازهگیری -مکرر (مراحل پیشآزمون -پسآزمون -یادداری -انتقال) با گروه کنترل بود.
شرکتکنندگان در مطالعه سی دانشآموز پسر هفت تا دهسالۀ دچار اختالل یادگیری با دید طبیعی بودند

400

رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،دورة  ،91شمارة  ،4زمستان 9311

که به صورت در دسترس انتخاب شدند .شرکتکنندگان براساس نمرات پیشآزمون (عملکرد) به دو گروه
 00نفری تمرینات چشم ساکن و کنترل تقسیم شدند .شرایط ورود به مطالعه شامل پسران دانشآموز با
اختالل یادگیری شهر اصفهان ،دارا بودن سن هفت تا ده سال ،راستدست بودن و دارای دید طبیعی
بودن بود .شرایط خروج از مطالعه نیز عبارت بود از انصراف از شرکت در تحقیق ،غیبت در روز انجام
تحقیق و آسیبدیدگی در مراحل مختلف تحقیق.
در این مطالعه از دستگاه ردیاب حرکات چشم 0مدل بدون سیم حرفهای دیکابلیس 5ساخت شرکت
ارگونیرز 7آلمان که نقطۀ خیرگی در هر لحظه را با فرکانس شصت هرتز ثبت میکند ،برای ثبت دادههای
خیرگی استفاده شد .این سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط دادههای خیرگی متحرک
است .فیلمهای بهدستآمده از طریق سیستم بیسیم به کامپیوتر دارای قابلیت اتصال فرستاده میشود.
بهمنظور ثبت حرکات و تغییرات چشم از نرمافزار DLabو سیستم پردازش اطالعات ساخت شرکت ارگونیرز
استفاده شد .از دوربین  GoPro Hero 4 Black Editionبا فرکانس شصت هرتزی با نصب در طرف جانبی
(دست پرتاب) آزمودنیها در فاصلۀ دو متری برای فیلمبرداری از اجرای مهارت پرتاب کردن و دریافت
کردن آزمودنیها استفاده شد .این دوربین به صورت بیسیم به دستگاه ردیابی بینایی متصل شد تا بتوان
زمان شروع حرکت و چشم ساکن را محاسبه کرد (دادههای بینایی شامل تثبیت و ساکاد و بهصورت تعداد
و زمان برحسب میلیثانیه است) .همچنین بهمنظور ثبت دادههای الکترومایوگرافی از دستگاه مگاوین
استفاده شد .دستگاه  ME6000مدل MT-M6T16دارای  06کانال است که قادر به اندازهگیری فعالیت
الکتریکی  8عضله بهطور همزمان است .برای تجزیهوتحلیل نتایج آن از

نرمافزار MEGAVIN Software

 Version 2.2و از دستگاه الکترومایوگرافی سطحی برای ثبت اطالعات فعالیت عضالنی استفاده شد.
بهمنظور ثبت سیگنال ابتدا محل نصب الکترود با حذف موهای زائد و سپس الکل تمیز شد .الکترودها
مطابق با مطالعات پیشین ( )76بر روی عضالت دوسربازویی ،سهسربازویی و غرابی بازویی قرار گرفتند و
با حصول اطمینان از اینکه الکترودها بر روی شکم عضله قرار دارد ،سیگنال ثبت شد .در این مورد
الکترودهای مثبت و منفی (به رنگ سیاه) موازی با جهت تارهای عضالنی و به فاصلۀ دو سانتیمتر(مرکز
تا مرکز) از هم بر روی برآمدگی مرکز عضله قرار داده شدند و الکترود خنثی (رنگ قرمز) برای به حداقل

1. Eye Tracking
2. Dikablis Professional Wireless
3. ERGONEERS
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رساندن نویزهای موجود بر زوائد استخوانی مچ دست ،آرنج و شانه قرار گرفتند .در نهایت تثبیت کابلها
روی پوست و الکترودها با استفاده از چسب مخصوص انجام گرفت .دادههای مورد استفاده از سیگنال
ثبتشدۀ الکترومیوگرافی شامل جذر میانگین مربعات بود که پس از فرایند طبیعیسازی و برحسب
میکروولت بهدست آمد .برای طبیعیسازی دامنۀ دادههای الکترومایوگرافی ،از روش حداکثر انقباض ارادی
استفاده شد .در این مورد عضالت دوسربازویی ،سهسربازویی و غرابی بازویی در برابر مقاومت حداکثر
منقبض شدند .در این مورد ،عضالت با اجرای قدرت پنجه با حداکثر نیرو آزمایش شدند .حداکثر نیروی
قدرت پنجه (بهطور متوسط  7آزمایش) با دینامومتر دستی تعیین شد.
تکلیف این مطالعه شامل آزمون پرتاب کردن و گرفتن از مجموعه آزمونهای ارزیابی حرکتی کودکان-
نسخۀ دوم (خردهآزمون چهارم) است که توسط هندرسون و همکاران ( )77ایجاد شد .پایایی و روایی این
آزمون در داخل کشور بهترتیب توسط اکبری و همکاران ( )78و صارمی و همکاران ( )70تأیید شده است.
شرکتکنندگان در فاصلۀ دو متری از دیوار میایستند و سپس یک توپ تنیس را از روبهرو به سمت دیوار
پرتاب کرده و تالش میکنند تا آن را بگیرند .شرکتکنندگان آموزش دیدند که تنها از دستهایشان برای
گرفتن توپ استفاده کنند و از سینه کمک نگیرند .همچنین شرکتکنندگان نباید اجازه دهند که توپ با
زمین برخورد داشته باشد.
روش اجرا
روش گردآوری دادهها ی مطالعۀ حاضر به روش میدانی بود .در ابتدا از والدین رضایتنامۀ آگاهانۀ
کتبی کسب شد .همچنین کودکان بهصورت شفاهی تمایل خود را برای شرکت در پژوهش اعالم کردند.
سپس شرکتکنندگان با اهداف تحقیق و نحوۀ امتیازدهی و اجرای آزمونهای موردنظر آشنا شدند .مطالعۀ
حاضر شامل مراحل پیشآزمون ،مداخله (تمرین) ،پسآزمون ،یادداری و انتقال بود .در ابتدا
شرکتکنندگان برای آشنایی با تکلیف موردنظر به اجرای پنج بار پرتاب کردن و دریافت کردن پرداختند.
در مرحلۀ پیشآزمون شرکتکنندگان به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن پرداختند که در حین
اجرای این تکلیف رفتار خیرگی شرکتکنندگان همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم و کارامدی
عضالنی بهوسیلۀ دستگاه الکترومیوگرافی اندازهگیری شد.
در مرحلۀ مداخله (تمرین) که به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه چهلوپنج دقیقه
به طول انجامید ،گروه چشم ساکن به تمرینات مربوطه پرداختند .شایان ذکر است که در این مدت گروه
کنترل به اجرای فعالیتهای معمول و روزانۀ خود پرداختند.
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پروتکل تمرينات چشم ساکن
تمرینات براساس تمرینات چشم ساکن ویکرز ( )6و به شرح ذیل بود :در ابتدا یک فرد خبره (منظور
فرد بزرگسالی که قادر به اجرای مرحلۀ پیشرفتۀ مهارت پرتاب کردن و مهارت دریافت کردن باشد) ()07
تکلیف پرتاب کردن و گرفتن را اجرا کرد که طی این اجرا حرکات چشم او با دستگاه ردیابی چشم ثبت
شد .سپس هریک از شرکتکنندگان به اجرای تکلیف پرتاب کردن و گرفتن پرداختند که در طی این
اجرا حرکات چشم آنها به وسیلۀ دستگاه ردیابی چشم ثبت شد .در مرحلۀ بعد به هریک از
شرکتکنندگان فیلم اجرای خود و فرد ماهر نشان داده شد .سپس روی هر دو فیلم به شرکتکنندگان
بازخورد داده شد .بازخوردها در مورد مکانهای تثبیت چشم و زمانهای تثبیت چشم بود .سپس
تفاوتها ی بین زمان و مکان تثبیت چشم اجرای آزمودنی و اجرای فرد خبره توسط محقق توضیح داده
شد .در مرحلۀ تمرینی ،با توجه به میزان چشم ساکن فرد خبره ،محقق به آزمودنیها میزان ثابت شدن
روی توپ و هدف را اطالع داد .نحوۀ اطالعدهی با سیستم هدفون دستگاه ردیابی چشم انجام گرفت که
آزمون گر میزان تثبیت روی هدف و توپ را همانند اجرای فرد ماهر به شرکتکننده اطالع داد.
شرکتکنندگان تکلیف موردنظر را در شرایط مشابه با شرایط واقعی تمرین کردند .در این مرحله
شرکتکنندگان در هر جلسه به اجرای  01کوشش پرتاب کردن و گرفتن مطابق با دستورالعملهای
تمرینات چشم ساکن پرداختند ( .)07در این مورد کودکان آموزش دیدند که قبل از پرتاب چشم خود را
به مدت دو ثانیه روی هدف نگهدارند و سپس توپ را به سمت دیوار پرتاب کنند .همزمان با برخورد توپ
به دیوار ،شرکتکننده چشم خود را در تمام مسیر برگشت توپ به سمت دستانش نگه میدارد .با توجه
به مطالعۀ مایلز و همکاران ( )07مدت زمان طول دورۀ چشم ساکن بلندمدتتر برای شرکتکنندگان
درنظر گرفته شد.
مرحلۀ پسآزمون دقیقاً پس از آخرین جلسۀ تمرینی اجرا شد .در این مرحله شرکتکنندگان اقدام
به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند که در حین اجرای این تکلیف رفتار خیرگی
شرکتکنندگان همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم و کارامدی عضالنی به وسیلۀ دستگاه
الکترومیوگرافی اندازهگیری شد .در مرحلۀ یادداری که بعد از دو هفته بیتمرینی اجرا شد ،مجدداً
شرکتکنندگان اقدام به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند که در حین اجرای این تکلیف
رفتار خیرگی شرکتکنندگان همزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم و کارامدی عضالنی بهوسیلۀ
دستگاه الکترومیوگرافی اندازهگیر ی شد .در مرحلۀ انتقال که پانزده دقیقه پس از آزمون یادداری در همان
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روز انجام گرفت ،با افزایش در فاصلۀ پرتاب کردن و گرفتن (نیم متر به فاصلۀ دو متر قانونی اضافه شد)،
شرکتکنندگان اقدام به انجام ده کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند .این مرحله نیز دو هفته بعد از
آخرین جلسۀ تمرینی صورت گرفت .در این مرحله شرکتکنندگان اقدام به انجام ده کوشش پرتاب کردن
و گرفتن کردند که در حین اجرای این تکلیف رفتار خیرگی شرکتکنندگان همزمان با استفاده از دستگاه
ردیابی چشم و کارامدی عضالنی بهوسیلۀ دستگاه الکترومیوگرافی اندازهگیری شد.
در مطالعۀ حاضر عملکرد گرفتن (گرفتن/نگرفتن توپ) از طریق درصد نمرۀ مطلق محاسبه شد
( × 011/01تعداد گرفتنهای صحیح توپ) ( .)06همچنین برای تحلیل دادههای مربوط به
الکترومایوگرافی ،از نرمافزار متلب  5106و مگاوین  5/5استفاده شد .پس از اطمینان حاصل کردن از
صحت اطالعات خام ثبتشده ،از فیلتر میانگذر ( )01-011هرتز برای تعدیل نویزهای ثبتشده و فیلتر
باالگذر 71هرتز ( )31برای حذف نویز قبلی استفاده شد .سپس دادههای حاصل به حداکثر انقباض ارادی
تقسیم شدند تا دادهها نرمالسازی شوند .سه ثانیۀ میانی اجرای حرکت برای هر آزمودنی ،از دادهها جدا
شده و جذر میانگین مربعات محاسبه شد .شایان ذکر است که دادههای مربوط به الکترومایوگرافی همزمان
با نوسان عقبی بازوی شرکتکنندگان هنگام پرتاب کردن در نظر گرفته شد .چون تمرینات چشم ساکن
براساس متغیر چشم ساکن است و چشم ساکن مرحلۀ بحرانی حرکت هنگام تاب عقبی است ( ،)7بنابراین
تمامی دادهها در این زمان محاسبه شد.
روش آماری
پس از مشخص شدن توزیع طبیعی دادههای تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک ،از آزمون
تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری برای نشان دادن تأثیر هریک از تمرینات از پیشآزمون تا انتقال
استفاده شد .برای مقایسۀ گروهها در هریک از مراحل تحقیق از آزمون تی مستقل استفاده شد .شایان
ذکر است که پیشفرضهای آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری در قسمت یافتههای تحقیق
گزارش شده است .محاسبات و تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSSنسخۀ  55در سطح
معناداری  1/10انجام گرفت.
یافتههای پژوهش
در جدول  0میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابستۀ تحقیق (عملکرد دریافتکردن ،فعالیت عضالنی
عضالت دوسربازویی ،سهسربازویی و غرابی بازویی) در گروههای مختلف طی مراحل مختلف آزمون ارائه
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شده است.
جدول  .9ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهای پژوهش در گروههای مختلف طی مراحل مختلف
آزمون
گروه

تمرينات
چشم

کنترل

مرحله

عملکرد

دوسربازويی

سه سربازويی

غرابی بازويی

دريافت کردن

(ميکروولت)

(ميکروولت)

(ميکروولت)

پیشآزمون

3/71±30/66

8/31±77/51

8/03±57/16

8/15±73/81

پسآزمون

8/87±65/81

5/60±50/81

3/00±06/86

7/30±55/31

یادداری

0/86±61/07

6/70±58/61

0/00±00/81

01/50±58/31

انتقال

6/58±07/36

6/77±58/86

7/60±51/61

01/13±71/07

پیشآزمون

0/50±31/66

7/07±75/66

0/00±58/51

01/18±76/16

پسآزمون

0/00±70/77

8/80±70/81

8/03±53/77

8/57±70/07

یادداری

7/08±31/11

7/13±35/77

7/70±50/61

8/08±70/66

انتقال

0/03±35/16

01/00±78/16

8/85±50/77

01/58±73/07

برای تحلیل دادهها ی این مطالعه برای هریک از متغیرهای تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیری تکراری ( 5گروه ×  3مرحلۀ اندازهگیری) استفاده شد .پیشفرض اول این آزمون برابری ماتریس
کوواریانس است .با توجه به عدم سطح معناداری آزمون باکس (=1/006دریافت کردن، P

=1/161کارامدی عضالنی

دوسربازویی =1/606 ،Pکارامدی عضالنی سهسربازویی =1/857 ،Pکارامدی عضالنی غرابی بازویی  ،)Pماتریس کوواریانس دادهها برابر
است .پیشفرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب است .برای برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی
استفاده شد .با توجه به معنادار نبودن آزمون کرویت موخلی (=1/635دریافت کردن، P

=1/017کارامدی عضالنی

دوسربازویی =1/710 ،Pکارامدی عضالنی سهسربازویی =1/810 ،Pکارامدی عضالنی غرابی بازویی  ،)Pشاخصهای ) (Fمربوط به اثر
فرض کرویت گزارش شد .عالوهبر این پیش از بررسی اثرات بینگروهی ،برای برابری واریانسهای خطا از
آزمون لوین استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد که آزمون  Fبرای هیچیک از عاملهای درونگروهی
معنادار نیست (=1/077پیشآزمون=1/077 ،Pپسآزمون=1/103 ،Pیادداری =1/077 ،Pانتقال  )Pو این نشان میدهد
که مفروضۀ همگنی واریانس در بین گروههای متغیر مستقل برقرار است.
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جدول  .1يافتههای مربوط به آزمون تحليل واريانس با اندازهگيری تکراری برای هريک از متغيرهای
تحقيق
متغير

مجموع

درجۀ

ميانگين

مقدار

سطح

مجذور

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

اتا

زمان

0806/51

7

610/31

07/77

*1/1110

1/788

گروه

0063/71

0

0063/71

86/73

*1/1110

1/706

زمان * گروه

5701/06

7

771/10

55/61

*1/1110

1/337

زمان

077/16

7

30/68

1/806

1/367

1/171

گروه

5383/71

0

5383/71

70/60

*1/1110

1/061

زمان * گروه

0177/06

7

730/75

6/38

*1/110

1/088

زمان

060/60

7

07/80

1/076

1/357

1/175

گروه

686/31

0

686/31

01/57

*1/117

1/568

زمان * گروه

705/30

7

563/06

3/00

*1/110

1/030

زمان

735/65

7

003/51

0/77

1/500

1/137

گروه

5076/11

0

5076/11

50/73

*1/1110

1/370

زمان * گروه

0073/80

7

778/50

3/060

*1/110

1/031

منبع تغييرات

دريافت
کردن

دوسربازو
يی

سه
سربازويی

غرابی
بازويی

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود ،به دلیل اینکه اثر تعاملی متغیرهای امتیاز دریافت کردن
( ،)F83،7=55/61 ،sig=1/1110، η2=1/337کارامدی عضالنی عضلۀ دوسربازویی (،sig=1/110، η2=1/088
 ،)F83،7=6/38کارامدی عضالنی عضلۀ سهسربازویی ( )F83،7=3/00 ،sig=1/110، η2=1/030و کارامدی
عضالنی عضلۀ غرابی بازویی ( )F83،7=3/060 ،sig=1/110، η2=1/031معنادار است ،از تأثیرات اصلی
صرفنظر میشود .در ادامه از طرح تحلیل واریانس درونگروهی برای عامل مراحل اندازهگیری برای
مشخص کردن تأثیر هریک از گروههای تمرینی در مراحل مختلف آزمون استفاده شد .با توجه به معنادار
نبودن آزمون کرویت موخلی ( =1/870چشم ساکن =1/710 ،Pکنترل  ،)Pشاخصهای ) (Fمربوط به آزمون فرض
کرویت گزارش شد.
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جدول  .3يافتههای مربوط به آزمون تحليل واريانس درونگروهی در هريک از گروههای تمرينی برای
هريک از متغيرهای تحقيق
مجموع

درجۀ

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار
F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

7

0703/00

71/00

*1/1110

1/687

51/36

1/883

1/307

1/100

7/356

*1/156

1/007

1/106

1/073
1/587

متغير

گروه

دريافت

چشم ساکن

3163/08

کردن

کنترل

60/78

7

چشم ساکن

351/10

7

031/10

کنترل

703/08

7

500/70

5/800

سه

چشم ساکن

870/00

7

577/71

0/05

*1/117

سربازويی

کنترل

055/56

7

31/70

1/658

1/610

1/137

غرابی

چشم ساکن

0085/31

7

703/07

3/80

*1/116

1/506

بازويی

کنترل

500/00

7

08/77

0/077

1/775

1/177

دوسربازويی

همانطور که در جدول  7مشاهده میشود ،نتایج آزمون تحلیل واریانس درونگروهی برای عامل
مراحل اندازهگیری نشان داد که تمرین چشم ساکن موجب افزایش معنادار امتیاز دریافت کردن
شرکتکنندگان شد ( .)F35،7=71/00 ،sig=1/1110، η2=1/687نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد
که تمرینات چشم ساکن موجب بهبود امتیاز دریافت کردن از پیشآزمون تا پسآزمون (،)sig=1/1110
یادداری ( )sig=1/1110و انتقال ( )sig=1/110شد .دیگر نتایج جدول  7نشان داد که تمرین چشم ساکن
موجب کاهش معنادار فعالیت عضلۀ دوسربازویی شرکتکنندگان شد (،sig=1/156، η2=1/007
 .) F35،7=7/356نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که تمرینات چشم ساکن موجب بهبود کارامدی
عضالنی عضلۀ دوسربازویی از پیشآزمون تا پسآزمون ( )sig=1/15شد .همچنین تمرین چشم ساکن
موجب کاهش معنادار فعالیت عضلۀ سهسربازویی شرکتکنندگان شد (،sig=1/117، η2=1/587
 .) F35،7=0/05نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که تمرینات چشم ساکن سبب بهبود کارامدی
عضالنی عضلۀ سهسربازویی از پیشآزمون تا پسآزمون ( )sig=1/110و یادداری ( )sig=1/130شد .عالوهبر
این ،نتایج نشان داد که تمرین چشم ساکن موجب کاهش معنادار فعالیت عضلۀ غرابی بازویی
شرکتکنندگان شد ( .)F35،7=3/80 ،sig=1/116، η2=1/506نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که
تمرینات چشم ساکن موجب بهبود کارامدی عضالنی عضلۀ غرابی بازویی از پیشآزمون تا پسآزمون
( )sig=1/110شد.
بعد از بررسی تفاوتهای درونگروهی به بررسی تفاوت بینگروهی در هر یک از مراحل آزمون
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میپردازیم.
جدول  .4يافتههای مربوط به آزمون تی مستقل در هريک از مراحل اندازهگيری
آزمون لون
متغير

دريافت
کردن

دوسربازويی

سهسربازويی

مرحله

سطح

اختالف

درجۀ

ميانگين

آزادی

مقدار t

سطح

مقدار
F
1/700

1/077

0/11

58

1/000

1/086

پسآزمون

7/780

1/077

57/36

58

8/88

*1/110

يادداری

3/10

1/103

51/07

58

7/37

*1/110

انتقال

1/116

1/077

00/31

58

0/01

*1/110

پيشآزمون

معناداری

معناداری

پيشآزمون

1/108

1/800

1/07

58

1/087

1/806

پسآزمون

1/117

1/00

-03/11

58

-0/863

*1/110

يادداری

1/083

1/67

-07/77

58

-0/655

*1/110

انتقال

5/76

1/17

-0/51

58

-5/830

*1/118

پيشآزمون

1/07

1/683

-0/07

58

-1/701

1/750

پسآزمون

5/67

1/18

-7/36

58

-5/870

*1/118

يادداری

0/007

1/077

-0/81

58

-5/305

*1/100

انتقال

1/361

1/017

-3/77

58

-5/003

*1/137

پيشآزمون

7/186

1/10

-0/566

58

-1/780

1/716

غرابی

پسآزمون

1/031

1/700

-07/077

58

-0/061

*1/110

بازويی

يادداری

1/650

1/377

-00/566

58

-7/750

*1/115

انتقال

1/113

1/001

-3/31

58

-5/080

*1/170

همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود در متغیر دریافت کردن در مرحلۀ پیشآزمون بین گروهها
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)sig=1/086اما در مرحلۀ پسآزمون با اختالف میانگین  ،57/36در مرحلۀ
یادداری با اختالف میانگین  51/07و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین  00/31گروه تمرینات چشم
ساکن در مقایسه با گروه کنترل امتیاز باالتری در دریافت کردن کسب کردند ( .)P< 1/10دیگر نتایج
جدول  3نشان داد که در متغیر کارامدی عضالنی عضلۀ دوسربازویی بین گروهها تفاوت معناداری وجود
ندارد ( .)sig=1/806اما در مرحلۀ پسآزمون با اختالف میانگین  ،03/11در مرحلۀ یادداری با اختالف
میانگین  07/77و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین  0/51گروه تمرینات چشم ساکن در مقایسه با
گروه کنترل فعالیت عضالنی کمتری داشته است ( .)P< 1/10همچنین براساس نتایج جدول  3در متغیر
کارامدی عضالنی عضلۀ سهسربازویی بین گروهها تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)sig=1/750اما در مرحلۀ
پسآزمون با اختالف میانگین  ،7/36در مرحلۀ یادداری با اختالف میانگین  0/81و در مرحلۀ انتقال با
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اختالف میانگین  3/77گروه تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گروه کنترل فعالیت عضالنی کمتری
داشته است ( .)P< 1/10عالوهبر این ،در متغیر کارامدی عضالنی عضلۀ غرابی بازویی بین گروهها تفاوت
معناداری وجود ندارد ( .)sig=1/716اما در مرحلۀ پسآزمون با اختالف میانگین  ،07/07در مرحلۀ یادداری
با اختالف میانگین  00/56و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین  3/31گروه تمرینات چشم ساکن در
مقایسه با گروه کنترل فعالیت عضالنی کمتری داشته است (.)P< 1/10
بحث و نتیجهگیری
مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات چشم ساکن بر فعالیت عضالنی (عضالت دوسربازویی،
سهسربازویی و غرابی بازویی) و دقت مهارت هدفگیری -مهاری در کودکان با اختالل یادگیری انجام
گرفت .نتایج نشان داد که تمرینات چشم ساکن موجب کاهش معنادار فعالیت عضالنی عضالت
دوسربازویی ،سه سربازویی و غرابی بازویی شد .در این مطالعه میزان فعالیت الکتریکی عضالت همزمان با
مرحلۀ رو به عقب محاسبه شد ،یعنی در مرحلهای که مرحلۀ بحرانی حرکت ،چشم ساکن اتفاق میافتد،
است .در تنها مطالعۀ انجامگرفته در این مورد ،مور و همکاران ( )57اثر تمرینات چشم ساکن را بر عملکرد
پات گلف مبتدیان ،طول دورۀ چشم ساکن ،کینماتیک و پارامترهای فیزیولوژیکی بررسی کردند .عالوهبر
تکرار نتایج ،مانند درصد باالتر ضربات موفق و کاهش خطای شعاعی ،مداخلۀ آموزشی هفتروزه ،برتری
بیشتری را در مورد پارامترهای اضافی گروه تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گروه سنتی نشان داد .در
مداخلۀ آنها ،گروه تمرینات چشم ساکن دستورالعملهای ویژهای با توجه به چگونگی هدایت خیرگیشان
دریافت کردند ،درحالیکه گروه تکنیکی تنها دستورالعملهای تکنیکی مربوط به پات گلف را دریافت
کردند  .در طول اجرای پایه ،نتایج مشابهی هم برای گروه تمرینات چشم ساکن و هم برای گروه آموزش
تاکتیکی آشکار شد؛ در آزمونها ی یادداری و تحت فشار (اجرای آزمون در شرایط اضطرابی)،
شرکتکنندگان تمرینات چشم ساکن( ،الف) کینماتیکهای مشابه با پات گلف ورزشکاران حرفهای و (ب)
اثربخشی بیشتر کانون توجه بیرونی ،با طول دورۀ چشم ساکن طوالنیتر ،کاهش بیشتر و سریعتر ضربان
قلب و کاهش فعالیت عضالنی را نشان دادند .همانطورکه مور و همکاران ( )57فرض کردهاند ،ورزشکاران
مبتدی با اتخاذ استراتژی خیرگی ورزشکاران نخبه ،خبرگی را فریب میدهند .به عالوه ،طول دورۀ چشم
ساکن طوالنیتر در آزمونها ی فشار در مقایسه با گروه تکنیکی مشاهده شد .همچنین تحلیلهای
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کینماتیک کاهش شتاب عمودی و خارجی سر چوب گلف 0را برای گروه تمرینات چشم ساکن نشان داد
که منعکسکنندۀ حرکت مشابه با گلف باز نخبه است .بنابراین ،تعامل دقیق ضربهزنندۀ توپ ممکن است
در نتیجۀ تمرینات چشم ساکن باشد .با توجه به شاخصهای فیزیولوژیکی (ضربان قلب و فعالیت عضالنی)،
تفاوتهای معناداری بین گروهها  ،از جمله در گروه تمرینات چشم ساکن کاهش ضربان قلب پیش از
حرکت چوب گلف و حداکثر تا  01درصد کاهش فعالیت عضالنی در زمان تماس چوب گلف با توپ
مشاهده شد ،که هر دو با کانون توجه بیرونی مرتبط بود .برای توجیه این یافته میتوان به استدالل مور و
همکاران ( ،)57ویکرز ( )30و وین و همکاران ( )35اشاره کرد .دستکاری اجراکننده و تکلیف مسئول
تفاوتهای نهایی عملکرد است .در نتیجه ،چشم ساکن با عملکرد بهتر مرتبط است .فرض مهم در مورد
سازوکار تمرینات چشم ساکن مربوط به ثبات قامت است .گفته میشود که یکی از پیامدهای مثبت چشم
ساکن این است که به اجراکننده کمک میکند تا آرامش سیستم عصبی-عضالنی و سیستم حرکتی را به
دست آورد ( .)57 ،30 ،35براساس این فرضها میتوان پنداشت که عامل تعیینکننده در طول این دوره،
افزایش ثبات قامت است که به کاهش نویز در سیستم حرکتی منجر میشود و در نتیجه دقت تکلیف
بیشتری را به همراه خواهد داشت .با توجه به این فرض ،به دلیل اینکه سیستم حرکتی در شرایط فشار
بیثبات میشود ،کاهش عملکرد در شرایط تهدید یا فشار رخ میدهد ،چون کاهش زمان چشم ساکن
موجب کاهش سکون بدن میشود .مور و همکاران ( )57بیان کردند که این دورۀ سکون عصبی عضالنی
از طریق کانون توجه بیرونی به یک نشانۀ مربوطه (بیانشده توسط دورۀ چشم ساکن) حمایت میشود.
تحقیقات قبلی فرض کردهاند که دورۀ چشم ساکن ،کانون توجه بیرونی را فراهم میکند که میتواند
سازوکار اساسی برای بهبود عملکرد از طریق چشم ساکن باشد .در این زمینه ،چشم ساکن به عنوان روشی
کاربردی برای هدایت کانون بیرونی توجه دیداری مطابق با افزایش کنترل دیداری حرکتی در نظر گرفته
میشود ( .)37بنابراین ،کارکرد چشم ساکن ،تمرکز بر توجه فرد به طور دقیق و تسهیل هماهنگی بهینۀ
خیرگی و کنترل حرکتی است ( .)33شاید نکتۀ جالب در اینجا ،فرضیۀ بازداری ( )30باشد که در تالش
برای توضیح طول دورۀ چشم ساکن طوالنیتر در حرکات پیچیده از طریق مهار قابلیتهای حرکات در
دسترس است .تغییر بیشتر نمایشهای حرکت به طوالنیتر شدن چشم ساکن منجر میشود ،زیرا حرکات
بیشتری باید مهار شوند ( .)30کالسترمن و همکاران ( )30استدالل کردند که کانون توجه مرتبط با
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حرکت ممکن است به نمایش انواع مختلف حرکت منجر شود و مطابق با آن ،احتمالهای حرکتی بیشتری
مورد نیاز است و مدت زمان طوالنیتری برای چشم ساکن ایجاد میشود .همانطور که کالسترمن و
همکاران ( )30بیان کردند ،این فرضیه ممکن است تفاوتهای خبرگی و همچنین تفاوتهای کارایی را
در برگیرد ،اما این فرضیه باید در تحقیقات آینده بررسی شود.
دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات چشم ساکن موجب بهبود معنادار عملکرد دریافت کردن
کودکان با اختالل یادگیری شد .این یافته با یافتۀ مطالعات انجام گرفته در زمینۀ اثر تمرینات چشم ساکن
بر مهارت پرتاب کردن و دریافت کردن کودکان معمولی ( )00-07و کودکان دارای اختالل هماهنگی
رشدی ( ،)08 ،00( )DCDمبنی بر بهبود مهارت پرتاب کردن  -گرفتن در اثر تمرینات چشم ساکن،
همخوان است .از دالیل همخوانی این مطالعات پروتکلهای مشابه استفادهشده در این مطالعات و طول
دورۀ تمرینات است .در همۀ مطالعات تکلیف مورد آزمایش ،از نوع تکالیف ترکیبی است .در این تکالیف
عملکرد خیرگی و سیستم توجهی ،تعیین موقعیت هدف در محیط و کنترل هدفگیری شیء در ناحیۀ
هدف است .تکالیف هدفگیری به سه زیرمجموعه تقسیم میشوند :کنترل خیرگی برای اهداف ثابت،
اهداف انتزاعی و اهداف در حال حرکت .در این تکالیف یک شیء معموالً به بیرون از بدن به وسیلۀ دستها
یا پاها بهسوی هدف پرتاب میشود و دقت و همسانی عملکرد ،هدف نهایی است .در این تکالیف تمرکز
بر روی حیاتیترین بخش هدف و زمان اکتساب اطالعات مهم است و جفتشدگی بهینۀ بین خیرگی و
حرکات هدفگیری به عملکرد بهینه منجر میشود .برای اینکه این تکالیف با دقت انجام گیرند ،فضای
بینایی باید تفسیر و ترجمه شود ،الگوهای پیچیده تشخیص داده شود و توالی بهینه از رفتار خیرگی قبل
از اینکه هدفگیری انجام گیرد ،در محیط و اهداف ویژه شکل بگیرد .این ایجاد توالی بهینۀ رفتار خیرگی
قبل از هدفگیری ،بر کنترل پیشبرنامهریزی این تکالیف داللت دارد .وین و ویلسون ( )37بر این باورند
که آموزش بهینۀ کنترل دیداری حرکتی با استفاده از تمرینات چشم ساکن ،شرکتکنندگان را به عملکرد
بهتر در مقایسه با گروههای آموزش ندیده قادر میسازد .در زمینۀ اثر تمرینات چشم ساکن بر عملکرد،
وود و ویلسون ( )36بر این باورند که تمرینات چشم ساکن طی اجرا ،مؤلفههای روانی تردید ،شایستگی و
کنترل را تحت تأثیر قرار میدهد .بنابراین این احتمال وجود دارد که تمرینات چشم ساکن با بهینه کردن
این مؤلفههای روانی (با کاهش تردید و افزایش شایستگی و کنترل) موجب بهبود مهارت شود که نتایج
تحقیق حاضر نیز مؤید این مطلب بود.
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بهطور کلی نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که تمرینات چشم ساکن بر افزایش دقت مهارت پرتاب
کردن و دریافت کردن و بهبود کارامدی عضالنی کودکان با اختالل یادگیری تأثیر معناداری دارد .نتایج
حاصل از دادههای کیفی و کمی هر دو پیامدهای مهم را نشان میدهند .اول اینکه کودکان با اختالل
یادگیری میتوانند یاد بگیرند که حرکات چشمی کاربردیتری ایجاد کنند که میتواند به طور مستقیم
جبرانکنندۀ ناسازگاریهای عملکردی مرتبط با این اختالل باشد .دوم اینکه به نظر

میرسد

دستورالعملهای تمرینات چشم ساکن پیگیری مؤثرتر مهارت ترکیبی را از دستورالعملهای معمولی و
صریح و متمرکز بر کنترل حرکت ارائه میدهد .این مزایا احتماالً به دلیل کاهش تقاضا در مورد بار
شناختی که از کنترل حرکتی پشتیبانی میکند و ارتقای محیط یادگیری حرکتی آشکار است .اگرچه
نتایج مطالعۀ حاضر ،بینش قابل توجهی را در مورد ارزش چشم ساکن در فهم ادراک آگاهانه ارائه داده
است ،نکتۀ شایان توجه این است که مطالعۀ حاضر تقریباً به طور انحصاری با استفاده از پارادایمهای
پردازش اطالعات انجام گرفته است .پارادایمهای دیگر مانند روانشناسی بومشناختی و دینامیک غیرخطی
میتوانند روشهای جدیدی را برای شکاف تحقیقاتی که در این بررسی مشخص شدهاند ،ارائه دهند.
بدیهی است که مدل مبتنی بر قیود نیوول نیز برای بررسیهای بیشتر در این زمینه مناسب است .عالوهبر
این ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده با استفادۀ گسترده از مدلهای روانشناسی عصبی ()fMRI ،EEG
وسعت و عمق تأثیرات تمرینات چشم ساکن سنجیده شود.
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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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