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 تأثیر انواع تمرینات چشم ساکن بر اجرای مهارت ضربه زدن با پای کودکان دارای تبحر حرکتی باال
 

 2، الهه عرب عامری3، جمال فاضل کلخوران2مهدی شهبازی، 1مهدی یزدانی

 

 چکیده

کند. مطالعات نشان داده است که طول دوره چشم ساکن )مدت زمان آخرین  انسان از بینایی برای تشخیص اطالعات درباره محیط تکلیف استفاده می :مقدمه

یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی  تثبیت قبل از اجرای حرکت(، عملکرد حرکتی و کارایی در تعدادی از تکالیف، با استفاده از تمرینات چشم ساکن بهبود می

 .مهارت ضربه زدن با پای کودکان دارای تبحر حرکتی باال انجام شدتأثیر انواع تمرینات چشم ساکن بر مدت چشم ساکن و اجرای 

صورت همگن در سه گروه تمرینات آزمون، به  دارای تبحر حرکتی باال، با اجرای مرحله پیش سال 10تا  7آموز پسر  دانش 54در این تحقیق،  ها: روشمواد و 

آزمون اقدام به  کنندگان در مرحله پیش آزمون بود. شرکت آزمون، اکتساب و پس مدت و بلندمدت قرار گرفتند. مطالعه شامل مراحل پیش چشم ساکن پایه، کوتاه

کوشش انجام گرفت. پس از اتمام آخرین  10هر جلسه  جلسه و 11تعدیل شده( کردند. مرحله اکتساب در  Christian Mooreزدن چهار شوت فوتبال )آزمون 

اطالعات بینایی به کمک دستگاه ردیابی چشم  ،آزمون اقدام به زدن چهار شوت فوتبال نمودند. در هر یک از مراحل کنندگان در مرحله پس جلسه تمرینی، شرکت

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت One-way ANOVAو  Paired t های ها با استفاده از آزمون و دقت شوت فوتبال توسط محقق ثبت گردید. داده

(، اما تفاوت P= 001/0چشم ساکن کودکان با تبحر حرکتی باال داشت )طول دوره داری بر دقت شوت فوتبال و  انواع تمرینات چشم ساکن، تأثیر معنی :ها یافته

 .(P > 040/0دقت شوت فوتبال و طول دوره چشم ساکن مشاهده نگردید ) مدت و پایه در داری بین تمرینات چشم ساکن بلندمدت، کوتاه معنی

ای به  گردد که توجه ویژه با توجه به تأثیر انواع تمرینات چشم ساکن بر طول دوره چشم ساکن و دقت شوت، به مربیان و معلمان ورزش پیشنهاد می گیری: نتیجه

 .حرکتی باال داشته باشندتمرینات در کار کردن با کودکان دارای تبحر نوع این 

 چشمی توجه، کودک، فوتبال، چشم ساکن، تثبیت :ها کلید واژه
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 101-101(: 2) 14؛ 1397ی پژوهش در علوم توانبخش. کودکان دارای تبحر حرکتی باال

 

 12/9/1931: چاپ تاریخ 52/5/1931: پذیرش تاریخ 52/1/1931: دریافت تاریخ

 

 مقدمه
شود و اجراکننده را قادر  حرکات چشم به وسیله راهبردهای جستجو کنترل می

سازد که با کارایی بیشتری از زمان در دسترس برای تجزیه و تحلیل آنچه  می
بیند، استفاده کند. به تعداد ثابت شدن چشم به یک نقطه خاص و مدت  می

شود. آخرین ثابت  کشد، رفتار خیرگی گفته می ثابت شدن طول میزمانی که هر 
حرکتی با سه درجه از  -خاص در فضای بینایی ءشدن چشم به یک نقطه یا شی
( QEیا  Quiet eyeهزارم ثانیه را چشم ساکن ) 100بینایی مرکزی برای حداقل 

های الزم برای  . در طول این دوره، اطالعات حسی با مکانیسم(1)گویند  می
شود.  ریزی و کنترل در لحظه جهت ایجاد پاسخ حرکتی مناسب ترکیب می طرح

تر چشم ساکن با  گزارش شده است که هر دو عامل شروع زودتر و مدت طوالنی
 .(2)یی از خبرگی و عملکرد مرتب  است سطح باال

شناختی مانند تمرینات چشم  -های تمرینات ادراکی چندین مطالعه پتانسیل
و  (3-5) کردهبررسی در بزرگساالن را  (QETیا  Quiet eye training) ساکن

، عملکرد حرکتی و کارایی در تعدادی QEن که مدت زما اند به این نتیجه رسیده
. عالوه بر نقشی که بینایی در اجرای یابد بهبود می QETاز تکالیف، با استفاده از 

های بنیادی  های ورزشی دارد، نقشی حیاتی نیز در هر یک از مهارت مهارت
ی کودکان مانند بینایی و راه رفتن، بینایی و پرتاب کردن، بینایی و گرفتن و بینای

گذارد؛  . بینایی در طول مسیر، اطالعاتی را در اختیار میکند و ضربه زدن ایفا می
به طوری که فرد بتواند هرگونه تغییر یا اصالح الزم را ایجاد نماید تا دسترسی 

. عالوه بر این، (1)دقیق به شیء، گرفتن آن و انجام هر کاری با آن میسر شود 
. (6)حرکتی در کودکان نیز ارتباط دارد تبحر مشخص شده است که بینایی با 

Wilson های ارزیابی  همکاران گزارش نمودند که در اجرای مجموعه آزمون و
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کسب نمایند، در طبقه کودکان با  25حرکتی کودکان، افرادی که نمره بیشتر از 
های حرکتی  گیرند. این کودکان در اجرای مهارت تبحر حرکتی باال قرار می

 .(6) کنند ها کسب می هستند و نمره باالتری در اجرای آزمون تر دقیق
همکاران  و QE ،Wilsonمینه در اولین مطالعه بر روی کودکان در ز

مرتب   QEدریافتند که تمایز بین کودکان با تبحر حرکتی باال و پایین به دوره 
. بعد از انجام این تحقیق و کشف ارتباط بین عملکرد دریافت و پرتاب (6)است 

بر عملکرد کودکان  QET، پژوهشگران به بررسی تأثیر QEکردن کودکان با 
مهارت پرتاب و دریافت  بهبودپرداختند. مطالعات صورت گرفته در این حیطه بر 

، عملکرد (1)، یادگیری طوالنی مدت پرتاب و دریافت کودکان (7)کودکان 
و عملکرد دریافت  (9)پرتاب و دریافت کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی 

متمرکز بود. نتایج این  (10)کردن کودکان دارای اختالل هماهنگی رشدی 
نسبت به گروه با  QETگروه با  QEداری را در دوره  تحقیقات افزایش معنی

داری در عملکرد پرتاب و دریافت  تمرینات سنتی نشان داد که موجب بهبود معنی
 آزمون شد. آزمون تا پس کردن از پیش

(، اما 7-10اند ) تأکید نموده QETپیشین بر کارامدی  های اگرچه پژوهش
این است  QETهای  های موجود در پیشینه یکی از محدودیتتوان گفت که  می

های تاکتیکی )متمرکز بر حرکت(  که گروه شاهد )تمرینات سنتی( دستورالعمل
هایی مبتنی بر  کند؛ در حالی که گروه تمرین چشم ساکن دستورالعمل دریافت می

های  تغییر در اطالعات فراهم شده به گروه نمایند. این دریافت می  کنترل خیرگی
کند. بنابراین، به دلیل این  آزمایشی، تفسیر واضحی از دشواری اثرات را ایجاد می

کنند، پس احتمال  های مبتنی بر خیرگی دریافت می دستورالعمل QETکه گروه 
های عادی  شان نسبت به گروه شاهد که دستورالعمل دارد در رفتار خیرگی

داری به وجود آید که نتایج مطالعات مؤید این  کنند، بهبود معنی میدریافت 
های  ها، مزیت دستورالعمل اولین تفسیر مطابق با پیشینه(. 7-10مطلب بود )

 QET. مزیت (11) باشد کانون توجه بیرونی در برابر کانون توجه درونی می
ممکن است به علت تفاوت در کانون توجه باشد )یعنی دستورالعمل کانون توجه 

تواند  دیگر تفسیر میده شده باشد(. بیرونی در این نوع تمرینات بیشتر استفا
های دیگری از جمله  ها مزیت های تحقیقات اخیر باشد که آن مطابق با یافته

ارتباط با یادگیری تری از استرس و  ادراک بهتری از کنترل، ارزیابی مناسب
، باید QET. بنابراین، برای درک بهتر تأثیر (12)اند  پنهان را نام برده

 های اصلی این نوع تمرینات بررسی گردد. مکانیسم
. مقدار اشدب می QE، مقدار )دوره زمانی( QEهای اصلی  یکی از مکانیسم

QE کشد  شود و تا زمانی طول می برابر با زمانی است که چشم بر هدف ثابت می
توان  که این ثابت شدن منحرف گردد. با توجه به دشواری اثرات گفته شده، می

به عنوان گروه شاهد و  QETرا دستکاری نمود؛ یعنی دستورالعمل  QEمقدار 
به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شود.  QETهای  دستکاری دستورالعمل

Moore همکاران در پژوهشی به بررسی تأثیر  وQET  بر عملکرد و کینماتیک
شد گروه دارای  بینی می گونه که پیش بازان مبتدی پرداختند. همان ضربه گلف

QET مدت ،QE  بیشتر و کارامدی بهتری را در ضربه گلف )شتاب کمتر( نشان
های اضافی حاکی از آن بود که تنها شتاب ضربه  وجود، تحلیلدادند. با این 

را میانجی کند. تفاوت  QETهای شاهد و  تواند تفاوت بین اجرای گروه می
ها را میانجی نماید.  نتوانست تفاوت اجرای گروه QEها در مدت زمان  گروه

نقش بنابراین، آنان استدالل کردند که مطالعه نتوانست تأییدات قوی را برای 
در افزایش عملکرد فراهم کند. همچنین، پیشنهاد کردند که  QEاحتمالی 

را  QEممکن است کمبود ارتباط بین عملکرد و مدت  QEای از مدت  آستانه
 .(3)توضیح دهد 

در عملکرد حرکتی کودکان و  ای کننده تبحر حرکتی، عامل تعیین

ها و  و نشان دهنده سطح اجرا در اجرای مهارت (13)باشد  بزرگساالن می

عضالنی است. افراد با تبحر حرکتی باال به دلیل پردازش  -هماهنگی عصبی

تر هستند. در  های حرکتی موفق تر، در اجرای مهارت ریزی سریع بهتر و برنامه

ریزی حرکتی و  کودکان با تبحر حرکتی پایین، از کمبود در برنامهطرف مقابل، 

استراتژی ثبت خیرگی، بینش روشنی را در مورد . (14)برند  کنترل توجه رنج می

چگونگی استفاده از اطالعات بینایی خارجی برای راهنمایی و کنترل اعمال 

است که   . تحقیقات نشان داده(15)کند  حرکتی مبتنی بر هدف فراهم می

های خیرگی در  تفاده ناکارامدتری از استراتژیکودکان با تبحر حرکتی پایین، اس

 .(6، 16، 17)گیری و مهاری دارند  زمان واکنش، ردیابی بینایی و تکالیف هدف

همکاران در پژوهش خود نشان دادند که کودکان با تبحر  و Wilson همچنین،

باال در مقایسه با کودکان با تبحر حرکتی پایین و متوس ، دوره چشم حرکتی 

تری داشتند و این طول دوره با اجرای مهارت پرتاب کردن و  ساکن طوالنی

 دشواری در پیشین مطالعات محدودیت به توجه (. با2دریافت کردن مرتب  بود )

 بردن بین از برای ساکن چشم تمرینات زمان مدت دستکاری به توجه با و اثرات

 ریزی و پردازش بیشتر، اثرات و همچنین، نیاز این تمرینات به برنامه دشواری

 پردازش ظرفیت و بهتر ریزی باال که برنامه حرکتی تبحر با کودکان از استفاده

و احتمال تأثیرپذیری  (6)نسبت به کودکان با تبحر حرکتی پایین دارند  باالتری

ها به وجود آمد. بنابراین،  ها از این تمرینات، ضرورت تحقیق بر روی آن بیشتر آن

مدت، بلندمدت و پایه بر اجرای  کوتاه QETپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 

 .مهارت ضربه زدن با پای کودکان دارای تبحر حرکتی باال انجام شد

 

 ها مواد و روش
آزمون و طرح  آزمون و پس این مطالعه از نوع نیمه تجربی همراه با مراحل پیش

یک سو کور بود. همچنین، با توجه به طول زمان اجرای تحقیق، از نوع مقطعی 

توس  کمیته  استفاده از نتایج به دست آمده، کاربردی بود. پژوهشو به لحاظ 

با مجوز اداره آموزش و  اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت و

انجام  1397اصفهان در مجموعه ورزشی شهید حیدری در سال  3پرورش ناحیه 

دید طبیعی و  ساله با 10تا  7آموز پسر  دانش 45کنندگان مطالعه را  شد. شرکت

راست پا تشکیل داد که به صورت در دسترس و هدفمند بر اساس کسب نمره 

در نسخه دوم مجموعه آزمون حرکتی کودکان  25باالتر از نقطه برش 

(Assessment Battery for Children-2th Edition  2یا-MABC انتخاب )

آزمون، در سه  به صورت همگن و بر اساس نمرات پیش ها . نمونه(13)شدند 

مدت قرار گرفتند. الزم  مدت و بلند نفره تمرینات چشم ساکن پایه، کوتاه 15گروه 

کان در متغیرهای کنترل مانند سن، وزن، قد، پای برتر و به ذکر است که کود

 سازی شدند. طول اندام تحتانی همسان

سیم  جهت سنجش حرکات چشم، از دستگاه ردیابی حرکات چشم )مدل بی
، آلمان( که نقطه خیرگی در هر لحظه را Ergoneers، شرکت Dikablisای  حرفه

گردید. این سیستم شامل عینک کرد، استفاده  هرتز ثبت می 60با فرکانس 
های به دست آمده از طریق  مجهز به دوربین و دستگاه ضب  پرتابل بود. داده

به صورت نوار ویدئویی به کامپیوتر دارای قابلیت اتصال فرستاده  سیم سیستم بی
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 تحلیل و تجزیه افزار نرم 3.5 . به منظور ثبت حرکات و تغییرات چشم، از نسخهشد می
 ،D-Lab 3.5 Data Aquisition and Analysis Software) ها ادهد اکتساب و

برای سنجش دقت شوت فوتبال نیز از  .شد استفاده( ، آلمانErgoneersشرکت 
که توس  فخریان برای کودکان تعدیل شده  Christian Moore شوت آزمون
اعتبار صوری این آزمون را بر اساس نظر  انیفخر(، استفاده گردید. امیر11بود )
. اعتبار سازه و پایایی بازآزمایی این آزمون (11)متخصص فوتبال تأیید کرد  10

ای  ی شد و ضریب همبستگی درون طبقهریگ اندازه همکاران و اریدانشدر مطالعه 
 .(19)دار گزارش گردید  به دست آمد. اعتبار سازه نیز معنی 75/0آن 

هایی تعلق  امتیاز به شوت 10نحوه امتیازدهی به این صورت بود که 
های دروازه در  ای بود که در کناره گرفت که به هدف زده شود )هدف حلقه می

که به تیرک  گرفت هایی تعلق می امتیاز به شوت 4ایین قرار داشت( و قسمت پ
 نمود ای اصابت می عمودی یا طناب همان سمت نزدیک و مماس به بخش دایره

جهت د، امتیازی نداشت(. کر هایی که به تیرک افقی برخورد می )شوت
استفاده  MABC-2کنندگان، از مجموعه آزمون  گیری سطح تبحر شرکت اندازه

آزمون( و  3آزمون(، چاالکی دستی ) 2های توپی ) شد. این آزمون شامل مهارت
 11سال و  10تا  7سال،  6تا  3آزمون( در سه دامنه سنی ) 3تعادل ایستا و پویا )

. مطابق دفترچه راهنمای این آزمون، ارزیابی کودکان با این باشد سال( می 16تا 
طلبد. کودکان  نیاز دارد که آموزش خاصی را نمیدقیقه زمان  30تا  20آزمون به 

امتیاز بگیرند که در نتیجه، امتیاز کل بین  5توانند از صفر تا  در هر آیتمی می
. الزم به ذکر است که نحوه تشخیص سطح تبحر به (20)متغیر است  40صفر تا 

حرکتی باال باید امتیازی بیشتر  تبحراین صورت بود که کودکان در گروه دارای 
 و پوریاکبر توس  رانیا. روایی و پایایی این آزمون در (6)را کسب نمایند  25از 

. پس از کسب فرم رضایت از والدین، اهداف (21)شده است  دییتأ همکاران
شوت روی پا  ها کنندگان توضیح داده شد. سپس به آن تحقیق برای شرکت

ی شوت با ارایه الگوی ماهر آموزش داده شد. بدین ترتیب که شیوه صحیح اجرا
کنندگان  )مربی مدرسه فوتبال( به شیوه نمایش و آموزش کالمی به شرکت

آموزش داده شد. سپس آنان برای آشنایی با تکلیف، چهار شوت را اجرا نمودند. 
کنندگان اقدام  آزمون اجرا گردید. در این مرحله شرکت بعد از آشنایی مرحله پیش
سمت دروازه نمودند. در حین اجرای تکلیف، اطالعات  به اجرای چهار ضربه به

ها با استفاده از دستگاه ردیابی چشم ثبت گردید و با کمک دوربین  بینایی آن
(LumixDMC-ZS10 از اجرای شوت فیلم گرفته )شرکت پاناسونیک، ژاپن ،

 کنندگان توس  محقق ثبت گردید. شد. همچنین، امتیازات دقت ضربه شرکت
به روش همتاسازی و بر اساس نمرات  ها ها، نمونه آزمون پیش پس از اجرای
مدت  آزمون، به سه گروه تمرینات چشم ساکن پایه، تمرینات کوتاه کسب شده در پیش

اطالع بود. هر  بندی افراد بی نسبت به گروهآزمونگر و تمرینات بلندمدت تقسیم شدند. 
تمرینات مختص به گروه کوشش، به  10جلسه و هر جلسه  12سه گروه تجربی طی 

ی یادگیری یک مهارت حرکتی برا همکاران، و Thomasخود پرداختند که طبق نظر 
. پس از طی دوره تمرینی، از کلیه (22)در کودکان دوره ابتدایی کافی است 

آزمون مهارت  آزمون، پس در شرای  یکسان و کامالً شبیه پیش کنندگان مشارکت
با استفاده  ها ضربه زدن با پا گرفته شد. در حین اجرای تکلیف، اطالعات بینایی نمونه

، شرکت LumixDMC-ZS10دوربین ) از دستگاه ردیابی چشم ثبت گردید و با کمک
پاناسونیک، ژاپن( از اجرای شوت فیلم گرفته شد. همچنین، امتیازات دقت ضربه 

 کنندگان توس  محقق ثبت گردید. شرکت
اقتباس  Vickersبه شرح ذیل بود که از پژوهش  QETشیوه اجرای برنامه 

ابتدا یک فرد خبره تکلیف مورد نظر را اجرا نمود که در طی این اجرا . (1)گردید 
حرکات چشم او با استفاده از دستگاه ردیابی چشم ثبت شد. سپس هر یک از 

ر پرداختند که در طی این اجرا نیز کنندگان به اجرای تکلیف مورد نظ شرکت
ها به کمک دستگاه ردیابی چشم ثبت گردید. در مرحله بعد،  حرکات چشم آن

کنندگان نشان داده شد. سپس  فیلم اجرای خود و فرد ماهر به هر یک از شرکت
های  روی هر دو فیلم به آزمودنی بازخورد داده شد. بازخوردها در مورد مکان

های بین زمان و مکان  ای تثبیت چشم بود. سپس تفاوته تثبیت چشم و زمان
 تثبیت چشم اجرای آزمودنی و اجرای فرد خبره توضیح داده شد.

فرد خبره، محقق  QEپایه، با توجه به میزان  QETدر مرحله تمرینی گروه 
ها میزان ثابت شدن به توپ و هدف را اطالع داد. آزمونگر میزان  به آزمودنی

. در (23)تثبیت روی هدف و توپ را مانند اجرای فرد ماهر به آزمودنی تذکر داد 
فرد خبره، محقق  QEمدت، با توجه به میزان  کوتاه QETمرحله تمرینی گروه 

ها میزان ثابت شدن به توپ و هدف را اطالع داد. در این نوع تمرین،  به آزمودنی
اختصاص داد در ثابت شدن آخر، مدت زمان کمتری را نسبت به مقدار پایه 

تثبیت روی آزمونگر میزان . (23)باشد(  می QE)مقدار تثبیت، نصف زمان تثبیت 
هدف و توپ را با توجه به اجرای فرد ماهر به آزمودنی اطالع داد. در مرحله 

فرد خبره، محقق میزان  QEبلندمدت، با توجه به میزان  QETتمرینی گروه 
ها توضیح داد. در این نوع تمرین، در  ثابت شدن به توپ و هدف را برای آزمودنی
به مقدار پایه اختصاص داد )مقدار  ثابت شدن آخر، مدت زمان بیشتری را نسبت

. آزمونگر میزان تثبیت روی (23)باشد(  می QEاضافه شده نصف زمان تثبیت 
هدف و توپ را با توجه به اجرای فرد ماهر به آزمودنی اطالع داد. در نهایت، 

 کنندگان تکلیف مورد نظر را در شرای  مشابه با رقابت تمرین نمودند. شرکت
های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید. از  داده
 Leveneها، از آزمون  برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده Shapiro-Wilkآزمون 

برای بررسی تأثیر هر  Paired tها، از آزمون  جهت بررسی برابر بودن واریانس داده
 آزمون و از آزمون  آزمون تا پس یک از تمرینات چشم ساکن از پیش

One-way ANOVA .ها در  داده برای مقایسه انواع تمرینات استفاده گردید
 ( version 22, IBM Corporation, Armonk, NY) 22نسخه  SPSSافزار  نرم

 توان آزمون  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0داری  در سطح معنی
Paired t  با استفاده ازCohen’s D  گزارش گردید و توان آزمون 

One-way ANOVA  مطالعه نیز در جدول مربوط به آن گزارش گردید. در
 .ها وجود نداشت حاضر ریزشی در گروه

 

 ها یافته
 ارایه شده است. 1کنندگان در جدول  شناختی شرکت اطالعات جمعیت

 
کنندگانشناختیشرکت.میانگیناطالعاتجمعیت1جدول

متغیر

گروه

سن

 )سال(

قد

 متر()سانتی

وزن

 )کیلوگرم(

 61/51 ± 44/9 68/115 ± 36/8 16/6 ± 68/2 پایه QEتمرینات 

 51/55 ± 81/9 21/112 ± 68/1 15/6 ± 31/2 مدت کوتاه QEتمرینات 

 33/51 ± 62/9 32/114 ± 13/1 23/6 ± 16/2 مدت بلند QEتمرینات 

QE: Quiet eye 

 گزارش شده است. یارانحراف مع ± یانگینها بر اساس م داده
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هادرهریکازگروهPaired tهایمختلفونتایجآزمونمتغیرهایوابستهدرگروه.میانگین2جدول

 ثانیه()میلیQE دقتشوت مرحلهگروه

±میانگین

 انحرافمعیار

اندازهاثر Paired tآزمون

(Cohen’s D) 

انحراف±میانگین

 معیار

اندازهاثر Paired tآزمون

(Cohen’s D) مقدارP t مقدارPt

 92/1 -44/1 *221/2 99/952 ± 99/53 63/2 -82/4 *221/2 68/14 ± 61/9 آزمون پیش پایه QEتمرینات 

 21/451 ± 99/41 58/51 ± 16/4 آزمون پس

 59/1 -92/1 *221/2 21/998 ± 64/55 24/1 -64/8 *221/2 42/12 ± 61/5 آزمون پیش مدت کوتاه QEتمرینات 

 61/418 ± 81/45 28/59 ± 44/4 آزمون پس

 13/1 -99/8 *221/2 42/952 ± 26/52 11/1 -29/8 *221/2 58/19 ± 39/9 آزمون پیش مدت بلند QEتمرینات 

 19/423 ± 92/22 68/55 ± 34/4 آزمون پس
 P                        QE: Quiet eye < 05/0داری در سطح  معنی*

 

 پیش از بررسی تأثیر دوره تمرینی بر هر یک از متغیرها، از آزمون 
One-way ANOVA ها  کنندگان در گروه برای بررسی همگن بودن شرکت

کنندگان در دقت  داری بین شرکت استفاده گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی
( در مرحله 310/0  =P ،97/0  =F) QE( و زمان P ،43/1  =F=  250/0شوت )
 بندی به صورت همگن انجام گرفته بود.  آزمون وجود نداشت. بنابراین، گروه پیش

مدت و   کوتاه QEپایه، تمرینات  QE، تمرینات 2 های جدول بر اساس داده
های  داری بر دقت شوت فوتبال داشت. یافته بلندمدت تأثیر معنی QEتمرینات 
مدت و  کوتاه QEپایه، تمرینات  QEدار تمرینات  حاکی از تأثیر معنیدیگر 

 کنندگان بود. اندازه اثر  شرکت QEمدت بر زمان  بلند QEتمرینات 
(Cohen’s D هر یک از تمرینات بیشتر از )به دست آمد که نشان دهنده  10/0

 .باشد آزمون می آزمون تا پس اثر تمرینات از پیش
های بین گروهی با استفاده از آزمون  تمرینات، تفاوتبعد از بررسی اثر 

One-way ANOVA داری بین  بررسی گردید و بر این اساس، تفاوت معنی
( و P ،65/0  =F=  520/0های مورد مطالعه در متغیرهای دقت شوت ) گروه
 .(3آزمون وجود نداشت )جدول  ( در مرحله پس710/0  =P ،24/0  =F) QEزمان 
 

 بحث
حاضر با توجه به دشواری اثر تمرین چشم ساکن در برابر تمرین سنتی مطالعه 

های تمرینی چشم ساکن  کنندگان با انواع گروه طراحی شد. بدین منظور، شرکت
به تمرین مورد نظر پرداختند. نتایج نشان داد که تمرینات چشم ساکن پایه، 

باعث افزایش مدت،  مدت و تمرینات چشم ساکن بلند تمرینات چشم ساکن کوتاه
. همچنین، میانگین گردد کنندگان می دار مدت زمان چشم ساکن شرکت معنی

کنندگان بر اساس تمرینات چشم ساکن پایه،  مدت زمان چشم ساکن شرکت
آزمون در هر سه گروه  آزمون تا مرحله پس مدت از مرحله پیش مدت و بلند کوتاه

 قاتیتحقهای  تایج با یافتهداری داشت. این ن تمرینات چشم ساکن افزایش معنی
Miles ساکن چشم یها مؤلفه بر ساکن چشم نیتمر ریتأث بر یمبن همکاران و 

اثر  ،ژوهش خودپ در همکاران و Miles. بود راستا هم( 7، 1) سالم کودکان در

QET  ساله  10کودک  16و تمرینات سنتی را بر عملکرد پرتاب و دریافت
داری را در دوره چشم ساکن گروه با تمرینات  بررسی نمودند و افزایش معنی

چشم ساکن نسبت به گروه با تمرینات سنتی گزارش کردند که موجب بهبود 
آزمون شد  آزمون تا پس داری در عملکرد پرتاب و دریافت کردن از پیش معنی
متفاوتی باشد؛ اول این که دامنه سنی  دالیل به است ممکن همسویی (. این7)

ا حدودی مشابه بود. دوم این که در هر دو تحقیق از تکالیف هر دو مطالعه ت
های مشابهی برای تمرینات  گیری استفاده شد و سوم این که دستورالعمل هدف

 .چشم ساکن در هر دو پژوهش در نظر گرفته شده بود
Miles دیگری، اثربخشی تمرینات چشم ساکن در  قیتحق در همکاران و

ساله را بررسی  10تا  1کودک  30دریافت کردن یادگیری طوالنی مدت پرتاب و 
نمودند و به این نتیجه رسیدند که گروه با تمرینات چشم ساکن نسبت به گروه با 

تری در  داری مدت زمان چشم ساکن طوالنی تمرینات سنتی، به طور معنی
تری در مرحله  مرحله پرتاب کردن و مدت زمان چشم ساکن زودتر و طوالنی

(. محتوای مشابه دستورالعمل تمرینات چشم ساکن در 1داشت )دریافت کردن 
باشد. البته دامنه سنی  ها تواند از دالیل همخوانی آن دو مطالعه مذکور می

کودکان و نوع تکلیف نیز تا حدودی در دو پژوهش مشابه بود. در بحث 
به وسیله تعداد  QETتوان استدالل نمود که تأثیرگذاری این تمرینات می

ها و اهداف موجود در یک  حرکتی، تعداد و نوع مکان -ی کاری ادراکیفضاها
های حیاتی، کانون توجه و  حرکتی، موقعیت قرارگیری نشانه -فضای بینایی

دهد. تحقیقاتی که در زمینه پدیده  بندی بهینه خیرگی را تحت تأثیر قرار می زمان
QET االیی از مهارت که وقتی سطح ب دهد است، نشان می  در ورزش انجام شده

ها و اهداف با بیشترین  کسب شده باشد، نه تنها خیرگی به طور مستقیم به مکان
های حیاتی و زیرساخت  شود، بلکه نشانه اهمیت در فضای عملکرد معطوف می
به  .(24)شود  موقع کسب و دریافت می عملکرد بهینه در یک زمان درست و به

دریافتند که مدت زمان چشم ساکن در  همکاران و Causer ،عنوان مثال
 تر  داری طوالنی تیراندازان ماهر نسبت به تیراندازان مبتدی به طور معنی

 .(25)است 

 

 هابرایمقایسهگروهOne-way ANOVA.نتایجآزمون3جدول

توانآزمون مجذوراتا Pمقدار Fمقدار میانگینمجذورات درجهآزادی مجموعمجذورات اثر متغیر

 125/2 114/2 252/2 82/2 82/14 5 52/53 بین گروهی دقت شوت

QE 268/2 121/2 162/2 54/2 45/435 5 64/364 بین گروهی 
QE: Quiet eye 
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با  QEکننده افزایش دوره  تواند توجیه موقع، می بندی درست و به این زمان
 بررسی تأثیر به خود  مطالعه در همکاران و Moore. (4)باشد  QETاستفاده از 
. پرداختند مبتدی بازان گلف ضربه کینماتیک و عملکرد بر ساکن چشم تمرینات
 ساکن چشم مدت ساکن، چشم تمرینات با گروه شد، می بینی پیش که گونه همان
 این وجود، با. دادند نشان( کمتر شتاب) گلف ضربه را در بهتری کارامدی بیشتر و
 اجرای بین تفاوت تواند می ضربه شتاب تنها که داد نشان اضافی های تحلیل
 مدت در ها گروه تفاوت. نماید میانجی را ساکن چشم تمرین و شاهد های گروه
 ها آن بنابراین، کند. میانجی را ها گروه اجرای تفاوت نتوانست ساکن چشم زمان

 احتمالی نقش برای را قوی تأییدات نتوانست شان پژوهش که کردند استدالل
 مدت از ای آستانه که کردند بیان کند و فراهم عملکرد افزایش در ساکن چشم
 را ساکن چشم مدت و عملکرد بین ارتباط کمبود است ممکن ساکن چشم
بنابراین، اگر چشم ساکن آستانه مورد نظر را نداشته باشد،  (.3دهد ) توضیح

احتمال دارد که نتواند باعث افزایش طول دوره چشم ساکن و به دنبال آن، 
رسد که چشم ساکن در تحقیق حاضر به آستانه مورد  عملکرد گردد. به نظر می

نظر رسیده که توانسته است هم باعث افزایش طول دوره و هم افزایش دقت 
 شوت فوتبال گردد.

بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تمرینات چشم ساکن پایه، تمرینات چشم 
دار دقت  مدت، منجر به بهبود معنی مدت و تمرینات چشم ساکن بلند ساکن کوتاه

. همچنین، میانگین دقت شوت بر اساس تمرینات چشم شود شوت فوتبال می
آزمون در هر سه  آزمون تا پس مدت از مرحله پیش مدت و بلند ساکن پایه، کوتاه

 مطالعاتهای  داری را نشان داد. یافته گروه تمرینات چشم ساکن افزایش معنی
Miles در هر دو باشد راستا می ( با نتایج پژوهش حاضر هم7، 1) همکاران و .

کنندگان با استفاده از تمرینات چشم ساکن افزایش  مطالعه عملکرد شرکت
توان  از دالیل همخوانی دو مطالعه با تحقیق حاضر می(. 7، 1داری داشت ) معنی

محتوای مشابه تمرینات  گیری در مطالعات و به دامنه سنی مشابه، تکلیف هدف
چشم ساکن اشاره نمود. این یافته با یافته اول بررسی حاضر نیز در ارتباط است؛ 

 و (25) همکاران و Causer. دیگرد QE دورهباعث افزایش طول  QETچرا که 
Wilson رترید و ساکن چشم تر یطوالن مدت کههستند  معتقد (2) همکاران و 
نابراین، دوره، با سطح باالیی از خبرگی و عملکرد ارتباط دارد. ب نیا شدن تمام

 تواند با افزایش عملکرد مرتب  باشد. افزایش طول دوره می
در  QE، برای نقش تعدیلی QETدر ادبیات موجود در زمینه اثربخشی 

های قوی ذکر شده است  گیری و مهاری حمایت عملکرد موفق در تکالیف هدف
باشد  های عملکرد ماهرانه می یکی از شاخص QEاند که  و محققان ادعا کرده

 دو اما ه،با توجه به چندین نظریه و فرضیه توجیه شد QET. تاکنون کارکرد (26)
 پاسخ یزیر برنامه دگاهید و (27) همکاران و Corbetta توجه کنترل دگاهید

Vickers (1) کننده اثرات تمرینات  به عنوان توجیه شتریبQE قرار توجه مورد 
 کنترل حفظ جهت QE کارکرد هیتوج یبرا یعصب -یشناخت مدل. است گرفته
مدل بر اهمیت  نیا. دیگرد هیارا Shulman و Corbetta توس  نهیبه توجه

گیری و مهاری داللت دارد و به تعادل بین جهت  کنترل توجه در تکالیف هدف
دو مسیر باال به پایین )پشتی( و پایین به باال )شکمی( حساس است در هدف 

محور و مرکز آن، بخش پشتی  . سیستم توجهی در مسیر باال به پایین، هدف(21)
ریزی( پاسخ به  ریزی )برنامه ریشه پشتی و قشر پیشانی است. این نواحی با طرح
. از سوی دیگر، مرکز باشد محرک مربوط و پاسخ یا انتخاب عمل مرتب  می

و قسمت شکمی باشد  ای می محور )شکمی(، قشر آهیانه محرکسیستم توجهی 

های برجسته و ناخواسته درگیر است و  قشر پیشانی و در طول تشخیص محرک
پیشنهاد  Vickers. بر این اساس، (27)شکند  های توجه باال به پایین را می حلقه
ممکن است به اجراکننده اجازه دهد که مدت  QEه دوره طوالنی کرد ک
ریزی( پاسخ را گسترش دهد؛ در حالی که کمترین اختالل از  ریزی )برنامه طرح

 -بینی عمل در کنترل بینایی آید. چشم ساکن به پیش ها به وجود می دیگر نشانه
ید وابسته های جد کند و به اجراکنندگان در پردازش دگردیسی حرکتی کمک می
 و Corbettaبر اساس نظر  . به عبارت دیگر،(15، 29)نماید  به عمل کمک می

Shulman ،QE (؛ در 21کند ) محور کمک می به حفظ اثر کنترل توجه هدف
 . (4)دهد  محور را کاهش می حالی که تأثیر سیستم کنترل توجه محرک

Vickers  بیان کرد کهQE ریزی در طول  تر، مدت حیاتی برنامه طوالنی
بندی هماهنگی اندام  و زمان دهد پارامتربندی حرکت )جهت و نیرو( را توسعه می

تر، اطالعاتی  طوالنی QEکند. بنابراین، مدت  سازی می را به طور دقیقی میزان
آورد و باعث  سیستم کنترل حرکتی فراهم می درباره موقعیت هدف را برای

شود که کینماتیک حرکت و الگوی فعالیت عضالت برای اجرای موفق  می
گیری بیشتر اثربخش شود. بنابراین، کارایی بیشتر الگوی  های هدف مهارت

ریزی  حرکت ممکن است به عنوان یک ارزیابی غیر مستقیم از اثربخشی طرح
استفاده  QETریزی( پاسخ مورد توجه قرار گیرد. در واقع، مطالعاتی که از  )برنامه
اند که الگوی حرکت در هنگام اجرای حرکت تغییر کرده  گزارش کرده ،نمودند
و شود  جایی که شروع چشم ساکن قبل از حرکت آغاز می . از آن(3، 9)است 

باشد؛ بازه  تر می مدت زمان آن هنگامی که فرد اجراکننده ماهر است، طوالنی
های عصبی در حین اجرای حرکتی از قبل سازماندهی و  زمانی را که شبکه

های  دهد و این اطالعات برای سازماندهی شبکه شود، نشان می کنترل می
کند. چشم  میها را کنترل  پیچیده عصبی، اصلی و عمده است که بدن و اندام

نماید که به طور  ساکن مغز را با اطالعات فضایی مطلوب مورد نیاز تغذیه می
 .(30)مؤثر سازماندهی، شروع و کنترل گردد 

 QET (10-7)و  QE (6)های مرتب  با خبرگی در پدیده  تفاوتاگرچه 
اما با توجه به دشواری اثرات این تمرین در برابر  توانست به کودکان انتقال یابد،

در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج  QETتمرین سنتی، انواع 
و دقت شوت  QEدوره زمانی  در QETداری بین انواع  نشان داد که تفاوت معنی

های شناختی و حرکتی در  وجود ندارد. یکی از مستندات این است که توانایی
آور نیست که  . بنابراین، شگفت(31) باشد کودکان با بزرگساالن متفاوت می

یادگیرندگان جوان در مقایسه با یادگیرندگانی که از لحاظ رشد و تکامل بالیده 
دهند. بنابراین، شاید کودکان  پاسخ می QETاند، به سختی به تأثیرات انواع  شده

و  QETاز انواع  های متفاوت شناختی و حرکتی، درک واضحی به دلیل توانایی
نداشته باشند. مدت زمان  QEهای ارایه شده درباره مقدار  به ویژه دستورالعمل

و به دنبال آن،  QEمتفاوت تمرینات نتوانسته است باعث ایجاد تفاوت در مقدار 
( Cohen’s Dتفاوت در عملکرد شود. اگرچه اندازه اثر هر یک از تمرینات )اندازه 

( و نشان دهنده اثر بالینی هر یک از تمرینات 1/0التر از باالتر از حد متوس  )با
های مورد بررسی با  باشد، اما بین گروه بر دقت و مدت چشم ساکن کودکان می

دار در هر  توجه به توان آزمون تفاوتی وجود نداشت که حاکی از عدم تفاوت معنی
 .یک از تمرینات در کودکان بود

 

 ها محدودیت
در تحقیق حاضر از کودکان دارای تبحر حرکتی باال استفاده گردید که تعمیم 
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از  کند و نتایج به کودکان با تبحر حرکتی پایین و متوس  را با مشکل مواجه می
 های کنندگان در برخی پژوهش . همچنین، سن شرکتباشد های مطالعه می محدودیت

سال بود. با توجه به  10تا  7ه ( و در بررسی حاضر، در محدود7، 1صورت گرفته )
گفت تعمیم نتایج توان  (، می20سال است ) 10تا  2بندی مرحله کودکی که از  دسته

 .رود به شمار می ها های دیگر سنی کودکان از جمله محدودیت به گروه
 

 پیشنهادها
گردد در مطالعات آینده از  های تحقیق حاضر، پیشنهاد می با توجه به محدودیت

و پایین نیز استفاده شود. عالوه بر این، بهتر  متوس کودکان با تبحر حرکتی 
 .های سنی نیز بررسی گردد است در مطالعات آینده دیگر گروه

 

 گیری نتیجه
و دقت شوت،  QEبر  QETبا توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر انواع 

ای به این تمرینات در  گردد که توجه ویژه به مربیان و معلمان ورزش پیشنهاد می
 .کار کردن با کودکان دارای تبحر حرکتی باال داشته باشند

 

 تشکر و قدردانی
و  45731تحقیق حاضر برگرفته از رساله دکتری تخصصی کنترل حرکتی با شماره 

. بدین وسیله باشد مصوب دانشگاه تهران می، IR.SSRI.REC.1397.253کد اخالق 
آموزان عزیزی  اصفهان و اولیا و دانش 3نویسندگان از اداره آموزش و پرورش ناحیه 

 .آورند که در انجام این مطالعه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
 

 نقش نویسندگان
پردازی مطالعه، جذب منابع مالی برای انجام  مهدی یزدانی، طراحی و ایده

 تخصصی خدمات ها، داده آوری ها، جمع مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه
 به ارسال جهت یینها نوشته دست تأیید شهبازی، مهدی نوشته، دست تنظیم آمار،
آغاز تا انتشار و  ازانجام مطالعه  یندفرا گیکپارچی تیمجله، مسؤول تردف

نوشته  تخصصی دست یابیبه نظرات داوران، جمال فاضل کلخوران، ارز ییپاسخگو
مطالعه، الهه عرب  یو علم ییو اجرا یبانیخدمات پشت از نظر مفاهیم علمی،

 .داشتند عهده بر را مجله دفتر به ارسال جهت نهایی نوشته دست ییدتأ ی،عامر

 

 منابع مالی
مطالعه حاضر بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از اطالعات مستخرج از رساله 

و کد اخالق  45731دکتری تخصصی کنترل حرکتی با شماره 
IR.SSRI.REC.1397.253با حمایت مالی دانشگاه تهران تنظیم گردید ، .

 نوشته و ها، تنظیم دست گزارش آن ها، تحلیل و داده آوری دانشگاه تهران در جمع
 .انتشار اعمال نظری نداشته است د نهایی مقاله برایتأیی

 

 تعارض منافع
دکتر مهدی شهبازی  باشند. هیچ کدام از نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

ایده اصلی و بودجه انجام مطالعات پایه مرتب  با پژوهش را از دانشگاه تهران 
. مهدی و به عنوان دانشیار در این دانشگاه مشغول به فعالیت است اخذ نمود

یزدانی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی کنترل حرکتی در دانشکده تربیت 
دکتر جمال فاضل کلخوران مشاور باشد.  بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران می

ر در این استادیا از نظر مفاهیم علمی را بر عهده داشت و به عنوان علمی مقاله
نوشته نهایی  الهه عرب عامری تأیید دست. دکتر دانشگاه مشغول به فعالیت است

جهت ارسال به دفتر مجله را بر عهده داشت و به عنوان دانشیار در دانشگاه 
 .باشد تهران مشغول به فعالیت می
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Abstract 
 

Introduction: The human uses vision to detect information about the task environment. Studies have shown that 

duration of quiet eye, motor performance, and efficiency in a number of tasks has improved using quiet eye training. 

The current study was to assess the effects of different types of quiet eye training on quiet eye and kicking skill in 

children with high motor proficiency. 

Materials and Methods: In this study, 45 boy students with high motor proficiency with age range of 7 to 10 years 

by performing a pretest phase, homogeneously divided in to three groups of baseline, and short-term and long-term 

quiet eye training. The study included pretest, acquisition, and posttest phases. In the pretest phase, the participants 

performed 4 soccer shots (Modified Christian Moore's Shot Test). The acquisition phase was done in 12 sessions, 

and 10 trials in per session. At the end of the last training session, the participants performed 4 soccer shots in the 

posttest phase. In each phase, visual information was recorded by the eye tracking system, and the accuracy of the 

soccer shot was recorded by the researcher. Data were analyzed using paired sample t-test and one-way ANOVA. 

Results: The different types of quiet eye training had a significant effect on accuracy of soccer shot (P = 0.001) and the 

duration of quiet eye (P = 0.001) of children with high motor proficiency. But there was no significant difference 

between each of the types of quiet eye training on the accuracy of soccer shot and the duration of quiet eye (P > 0.05  

for both). 

Conclusion: According to the results, based on the effect of different types of quiet eye training on the quiet eye and 

the accuracy of shooting, it is suggested that coaches and sports teachers should pay special attention to such training 

in working with children with high motor proficiency. 
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