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 هند  متغیر بر یادگیری و اجرای سرویس بک -تأثیر تمرین چشم آرام با سازماندهی خودکنترل و ثابت

 بدمینتون در دانشجویان دختر مبتدی
 

 3دانشفر، افخم 2، شهزاد طهماسبی بروجنی2مهدی شهبازی، 1نسترن پرویزی

 

 چکیده

گیری معرفی شده است که به دقت نیاز دارد.  (، به عنوان عامل گسترش دوره تثبیت خیرگی در بسیاری از تکالیف هدفQEیا  Quiet eyeچشم آرام ) :مقدمه

هند بدمینتون در دانشجویان دختر  یادگیری سرویس بک متغیر بر اجرا و -با سازماندهی بدنی خودکنترل و ثابت QEهدف از انجام پژوهش حاضر، اثر تمرین 

 .مبتدی بود

به روش در دسترس  ها دانشجوی تربیت بدنی دختر دانشگاه تهران انجام گردید. نمونه 11این مطالعه آزمایشی به صورت نیمه تجربی بر روی  ها: روشمواد و 

آزمون قرار گرفتند. تکلیف مورد نظر، ضربه سرویس  نفر( در پیش 11متغیر ) -نفر( و ثابت 1انتخاب شدند و به صورت تصادفی ساده در دو گروه خودکنترل )

های بینایی از دستگاه  و برای ثبت داده (French short serveارزشی ) 5هند بدمینتون، از آزمون استاندارد  هند بدمینتون بود. جهت سنجش دقت اجرای بک بک

 کوششی و در مجموع  15دسته  8آزمون، در سه جلسه اکتساب ) کنندگان یک روز پس از پیش استفاده شد. مشارکت (Eye Tracking)ردیابی چشم 

 ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب  دادند. دادههای یادداری و انتقال را انجام  ساعت بعد از آزمون اکتساب، آزمون 88کوشش( شرکت نمودند و  061

 .داری در نظر گرفته شد به عنوان سطح معنی P ≤ 15/1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  QEدر طول دوره  2 × 0در اجرا و  2 × 8

توان گفت که هر دو شیوه  (. بنابراین، میP ≤ 111/1را نشان داد )داری  آزمون تا یادداری افزایش معنی در هر دو گروه از مرحله پیش QEطول دوره  :ها یافته

 .مشاهده نشد در دقت اجرا( P=  811/1)ها  و درون گروه( P=  078/1)ها  داری بین گروه داشته است. تفاوت معنی QEتمرین، تأثیر مثبتی بر طول دوره 

 .دارد QEمتغیر، اثرات مشابهی بر دقت و طول دوره  -رسد که سازماندهی تمرین خودکنترل و ثابت به نظر می گیری: نتیجه

 یادگیری، سازماندهی تمرین شناختی، -چشم آرام، مهارت ادراکی ها: کلید واژه

 

متغیر بر یادگیری  -آرام با سازماندهی خودکنترل و ثابتتأثیر تمرین چشم  .پرویزی نسترن، شهبازی مهدی، طهماسبی بروجنی شهزاد، دانشفر افخم ارجاع:

 121-133(: 3) 14؛ 1397ی پژوهش در علوم توانبخش. هند بدمینتون در دانشجویان دختر مبتدی و اجرای سرویس بک

 

 71/1/7391تاریخ چاپ:  02/4/7391تاریخ پذیرش:  9/3/7391تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
تشخیص اطالعات مورد نیاز برای عملکرد مؤثر در بسیاری از سیستم بینایی، در 

های حرکتی،  . در اجرای مهارت(1)های حرکتی حایز اهمیت است  مهارت
حرکات چشم ارتباط تنگاتنگی با حرکات اندام بدن دارد و استراتژی دقیق 

. (2)شود  حرکت چشم، یکی از اجزای حیاتی در کل حرکت محسوب می
( به عنوان یکی از Perception-Cognition) ادراکی -های شناختی توانایی

اجزای کلیدی مرتبط با عملکرد باال شناخته شده است. با توجه به اکتساب 
داری بر  مهارت، نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است که تمرین، تأثیر معنی

؛ به ویژه تمرین (3)سیستم شناختی در اصول یادگیری و اجرای حرکتی دارد 

شود و به اجرای حرکتی کمک  ازنمایی ذهنی میادراکی که منجر به ب -شناختی
. نتایج مطالعات در این زمینه حاکی از آن است که افراد ماهر نه تنها (4)کند  می

در اجرای حرکت از افراد مبتدی بهتر هستند، بلکه در زمینه ادارک شناختی و 
 Quiet eye. چشم آرام )(5)ها و رفتارهای خیرگی نیز برتری دارند  ارایه مهارت

باالی مهارت ادراکی و اجرای حرکتی در  های ( به عنوان یکی از ویژگیQEیا 
، Vickers. بر اساس دیدگاه (1)شود  هدایت بینایی به تکالیف حرکتی تعریف می

QE حرکتی با سه درجه  -آخرین تثبیت به یک نقطه یا شیء خاص در فضای بینایی
، به QEنی بودن دوره . طوالشود هزارم ثانیه تعریف می 111بینایی مرکزی در کمتر از 

 . (7)شود، تعیین گردید  عنوان عاملی که منجر به دقت و مهارت باال می
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گیری مانند بسکتبال، ضربه  و سیستم توجه در تکالیف هدف QEوظیفه 
گلف، پرتاب دارت، تیراندازی با تفنگ و کمان، قرار دادن هدف در فضا و کنترل 

از  یک، یQE. تمرین (7)گیری یک شیء به هدف خاص است  هدف
های  هدف کمک به اجراکننده برای تطبیق ویژگی های ادراکی با دستورالعمل

QE رخ  خود با نیمQE باشد و  افراد بسیار ماهر در حال اجرای مهارت حرکتی می
نسبت به زمانی که از گیری را  های هدف کند تا مهارت به افراد مبتدی کمک می

در . (8)تر کسب نمایند  کنند، سریع های تکنیکی معمولی استفاده می دستورالعمل
و نقش آن به عنوان  QE، اثرات مثبت استفاده از تمرین ها بسیاری از پژوهش

 (9)گیری  های مختلف هدف ابزار آموزشی، منجر به بهبود عملکرد در ورزش
، دارت (15-17)، گلف (12-14)، پرتاب آزاد بسکتبال (11، 11)مانند تیراندازی 

و  Klostermann. شود می (23)و بیلیارد  (21-22)، شوت فوتبال (18، 19)
Hossner مطالعه خود، دوره  درQE گیری پرتاب توپ با اهداف  در تکلیف هدف

کم و زیاد را در دو گروه مبتدی مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند که هر دو 
در آزمون  QEتری داشتند، اما دوره  طوالنی QEگروه اجرای بهتر و دوره 

 . (24)آزمون کاهش یافته بود  داری نسبت به مقدار پیشیاد
Chia  و همکاران، تغییرات دورهQE  )را در دو شرایط )ساده و سخت

تکلیف بولینگ بر روی افراد ماهر و مبتدی مورد بررسی قرار دادند. افراد ماهر در 
داشتند. با  QEتری از  هر دو شرایط نسبت به همتایان مبتدی خود دوره طوالنی

تأثیری بر عملکرد دقت در شرایط تکلیف نداشت  QEاین وجود، طوالنی بودن 
(25) .Klostermann نیز  و همکارانQE های  و اجرای تکلیف پرتاب را در زمان

بینی(  مختلف ) تصادفی، قابل پیش یها متفاوت )ارایه کوتاه و بلند( و موقعیت
در اهداف تصادفی، اجرا  QEبررسی کردند و دریافتند که با افزایش طول دوره 

. با توجه به (21)بینی بودن هدف، اثر آن ناپدید گردید  بهتر شد، اما با قابل پیش
مرحله بود و مرحله ششم آن  7مبتنی بر  Vickersپژوهش  QEاین که تمرین 
( و تصادفی Variable( و پس از آن تمرینات متغیر )Blockedتمرین قالبی )

(Random است، برای تسلط بیشتر روی )QE ابتدا تمرین قالبی و بعد از آن ،
 مطرح همکاران و Horn مطالعه. در (7شود ) تصادفی انجام میتمرینات متغیر و 

با اثرات تمرین تصادفی در  QEگردید که در پرتاب دارت، طول مدت دوره 
در طول تمرینات  QEطوالنی شدن  ها مقابل تمرین قالبی ارتباطی نداشت. آن

ول تصادفی در مقایسه با تمرین قالبی را بازتابی از تالش شناختی بیشتر در ط
 یزیر . فرضیه برنامه(27)تمرین تصادفی برای جبران ابعاد آن تکلیف دانستند 

Vickers، QE و فرضیه مهار (2)کننده پردازش اطالعات  عنوان تسهیل به را 
Klostermann ،QE  را به عنوان مهارکننده متغیرهای حرکتی و ایجاد یک واحد

 کند. ( بیان می24حرکتی )
سازماندهی تمرین در جلسات ورزشی، با هدف افزایش یادگیری و کیفیت تمرین 

مانند پرتاپ اشیاء در فقط یک بعد از حرکت  شامل تمرینشود. تمرین ثابت  انجام می
در مقایسه با تمرین ثابت  که تمرین متغیرمسافت و هدف معین است؛ در حالی 

های مختلف به اهداف متفاوت را در  پرتاب اشیاء از مسافت مانندیرات بیشتری یتغ
های بازسازی  . تغییرپذیری تمرین مانند تمرین متغیر بر اساس فرضیه(28)گیرد  برمی

 فرضیه بسط (،Action plan reconstruction hypothesisطرح عمل )
(Elaborative process hypothesisو فرضیه تداخل ) ای  زمینه 
(Contextual interferenceباعث اجرای موفقیت ،) شود  آمیز یک مهارت می
رل . عالوه بر تمرین متغیر، تمرین خودکنترل نیز به یادگیرنده امکان کنت(29)

ی در زمینه تأثیر تمرینات ادیز قاتیتحق. دهد های معینی از تمرین را می ویژگی

خودکنترل بر روی اجرا و یادگیری حرکتی انجام شده است. به عنوان مثال، در 
کودکان، سالمندان و افراد با سطوح فعالیت بدنی و شخصیتی متفاوت، مشخص 

یادگیری بهتری را نسبت به  شده است افرادی که حق انتخاب دارند، عملکرد و
 . (31) دهند افرادی که مجاز به انتخاب نبودند، نشان می

 Self-determination theoryر مفاهیم خودکنترل، نظریه خودمختاری )د

 بود و فرضیه نقطه چالش  (31)در ارتباط با انگیزش  (SDTیا 

(Challenge-point hypothesis به میزان اطالعات در دسترس و به دشواری )

مطالعات مذکور در زمینه . در مجموع، (32)کارکردی مهارت بستگی دارد 

 QEبود و پژوهشی با استفاده از تمرینات متغیر و خودکنترل  -تمرینات ثابت

ای جهت کاهش فرصت حمله  هند ضربه مشاهده نشد. تکلیف سرویس کوتاه بک

جایی که  . از آن(33)برای حریف و ایجاد موقعیت حمله برای خود بازیکن است 

و  باشد در مرحله ششم مبتنی بر تمرین بدنی می Vickers طبق نظر QEتمرین 

به تمرینات قالبی، تصادفی و متغیر محدود شده است، شاید بتوان تمرین 

خودکنترل را به این مرحله اضافه کرد. بنابراین، هدف از انجام تحقیق حاضر، 

 -های بیشتر تمرینی مانند تمرین خودکنترل در کنار تمرین ثابت ایجاد مؤلفه

بود تا در عین نوآوری در بحث سازماندهی تمرین، بتوان مقایسه منطقی متغیر 

هند بدمینتون داشت. با توجه به  روی سرویس بک QEهای تمرینی  بین روش

در این زمینه و بر روی مهارت مذکور و همچنین، بر روی  ای این که مطالعه

ورد عملکرد و دانشجویان دختر انجام نشده است و با توجه به تناقضاتی که در م

برای  QEوجود دارد؛ تمرین  QEیادگیری تمرینات تصادفی و قالبی از طریق 

کمک به ورزشکاران مبتدی و نیمه مبتدی طراحی شده است تا با تمرکز بر 

و استفاده از الگوی بینایی فرد ماهر، بتوان مهارت و عملکرد این  QEتمرینات 

های  . بنابراین، ضرورت انجام پژوهش، یافتن شیوه(7)ورزشکاران را تسریع کرد 

آموزان و دانشجویان بود تا  های هدف مانند دانش جذاب آموزشی بر روی گروه

های مؤثرتری را در  عالوه بر یادگیری بهتر، مربیان و معلمان نیز آموزش

با  QEهای خود به کار گیرند. هدف از انجام تحقیق حاضر، تأثیر تمرینات  تمرین

هند  متغیر بر یادگیری و اجرای سرویس بک -سازماندهی خودکنترل و ثابت

 .بدمینتون در دختران دانشجوی مبتدی بود

 

 ها مواد و روش
این مطالعه از نوع آزمایشی و نیمه تجربی بود که طرح آن به صورت درون 

گروهی و بین گروهی انجام شد. جامعه آماری را دانشجویان دختر رشته تربیت 

سال تشکیل دادند. بدین منظور،  31تا  21بدنی دانشگاه تهران با دامنه سنی 

فراخوانی گذاشته شد و از دانشجویان دختر مبتدی تربیت بدنی دانشگاه تهران 

ها به صورت در  را داشتند، دعوت به عمل آمد. نمونه 1که واحد بدمینتون 

اساس مقاله  بر دسترس و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. حجم نمونه

Wood و Wilson (22) یری سر گ نفر در نظر گرفته شد. نمونه 21، حداقل

صبح و در سالن تربیت بدنی  11تا  8کالس بدمینتون، در محدوده زمانی 

کنندگان به صورت تصادفی ساده در دو گروه  دانشگاه تهران انجام شد و شرکت

نفر( قرار گرفتند. البته با توجه به این که  11متغیر) -نفر( و ثابت 11خودکنترل )

جام تحقیق در جلسه آخر اکتساب کنندگان گروه خودکنترل طی ان یکی از شرکت

 نفر تقلیل یافت.  19ها جهت تجزیه و تحلیل به  حضور نداشت، تعداد نمونه

( بود. Snellenمعیارهای ورود به پژوهش شامل سالمت بینایی )با مقیاس 
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های تمرینی، عدم رضایت از ادامه فرایند تمرین،  عدم مشارکت در تمام کوشش
ای در بدمینتون و عدم شرکت در تیم دانشگاهی یا باشگاهای  عدم سابقه حرفه

کنندگان کامالً  . شرکت(17، 33)بدمینتون، شرایط خروج در نظر گرفته شد 
ها  نامه پژوهشی آگاهانه از آن بانه در این پروژه شرکت کردند و فرم رضایتداوطل

اخذ گردید. مجوز اخالقی تحقیق از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 
وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری ایران با کد 

IR.SSRI.REC.1397.295  ،مورد تأیید قرار گرفت. تکلیف مطالعه حاضر
( بود که در Backhand low serveهند بدمینتون ) مهارت سرویس کوتاه بک

راکت  .(34)متر انجام شد  11/1متر و عرض  41/13زمین استاندارد به طول 
، چین( مورد استفاده در تمرینات Alumtec 550)مدل  Wishاستاندارد بدمینتون 

، ژاپن( Mavis 350پالستیکی ) Yonexدانشگاهی و توپ استاندارد بدمینتون 
مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش دقت سرویس کوتاه بدمینتون، از آزمون 

شد. هدف این آزمون، دقت ده استفا (French short serveارزشی ) 5استاندارد 
در مراحل ارسال سرویس و توانایی انجام آن بود. امتیاز هر توپ برابر با امتیاز 

آمد. آزمون شونده باید توپ را هرچه  قوسی بود که توپ در زمین مقابل فرود می
کرد. ضربات سرویس کوتاه بدمینتون از خط  تر به مرکز دوایر هدایت می نزدیک

، 55متر و شعاع  سانتی 5روی نوارهای سفید رنگ به ضخامت  میانی زمین بر
متر در نظر گرفته شده بود. برای هر توپی که بر روی  سانتی 115و  95، 75

کرد، حداکثر امتیاز و برای خارج از نواحی هدف، امتیاز صفر و  خطوط اصابت می
 2، 3، 4، 5برای دیگر فواصل به ترتیب از مرکز خط، نیمه زمین بدمینتون امتیاز 

و  55/1(. روایی و پایایی این آزمون به ترتیب 1در نظرگرفته شد )شکل  1و 
. الزم به ذکر است که اهداف تمرینی در جلسات (35)گزارش شده است  71/1

اکتساب از خط وسط زمین )هدف اول(، خط طولی بازی یک نفره )هدف دوم( و 
 خط طولی بازی دو نفره )هدف سوم( در نظرگرفته شد.

 

 
و55،55،55.محلدریافتتوپسرویسکوتاهبهشعاع1شکل

مرکزخطمیانیمتربهسانتی115

 
( )مدل Eye Trackingدر مطالعه حاضر، از دستگاه ردیابی چشم )

Dikablis Professional Wireless شرکت ،Ergoneers آلمان( که نقطه ،
کرد، استفاده گردید. این  هرتز ثبت می 11خیرگی در هر لحظه را با فرکانس 

های  باشد. داده میسیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط پرتابل 
به دست آمده از طریق سیستم وایرلس به صورت نوار ویدئویی به کامپیوتر 
دارای قابلیت اتصال فرستاده شد. به منظور ثبت حرکات و تغییرات چشم نیز از 

بر روی سیستم پردازش اطالعات )شرکت  3.52نسخه  D-LABافراز  نرم
Ergoneers ،از دوربین پرسرعت ، آلمان( استفاده گردید. همچنین 

GoPro Hero 4 Black Edition  ساخت آمریکا( برای ثبت حرکات فرد ماهر(
 هند( و  سازی حرکت بک )مرحله آماده Back-Swingدر مرحله 

Forward-Swing  مرحله شروع ضربه برخورد راکت و توپ( حرکت دست فرد(
 استفاده شد. QEهای چشمی برای محاسبه  ماهر و همچنین، تطابق آن با دوربین

 QEاجرا شد. طول دوره  Vickers (8)بر اساس مراحل  QEابتدا تمرینات 
ثبت  Forward-Swingو  Back-Swingدر بهترین اجرای فرد ماهر در مراحل 

در پژوهش حاضر با توجه به  QEگردید. الزم به ذکر است که طول دوره 
در نظر گرفته شد. سپس دانشجویان به  Forward-Swingها، مرحله  تحلیل

 تقسیم شدند و بعد از متغیر  -های خودکنترل و ثابت صورت تصادفی به گروه
ها ارایه شد.  هند بدمینتون به آن سرویس کوتاه بک دقیقه گرم کردن، آموزش 5

پرتاب از سمت راست زمین به  11م اجراکنندگان آزمون، برای تما در مرحله پیش
)خط طولی بازی دو نفره در بدمینتون( زمین مقابل در نظر گرفته شد.  3هدف 

همراه با  Back-Swingکنندگان و حرکات دست در مرحله  حرکات چشم شرکت
حفظ نگاه روی هدف سوم با مشخص کردن محل فرود توپ به وسیله دستگاه 

 QEآزمون ثبت گردید. تمرینات  ین پرسرعت در مرحله پیشردیابی چشم و دورب
در مرحله اکتساب، گام دوم بازخورد بینایی بود؛ به این معنی که چشم نمونه 

آزمون مقایسه شد. در ادامه  ماهر با اطالعات چشمی دانشجویان در مرحله پیش
ساس گیری خود آزمونگر در تمرینات بر ا جلسات اکتساب، مرحله سوم به تصمیم

کنندگان به آموزش تکنیک و بازخورد بینایی اختصاص یافت. مرحله  نیاز شرکت
کوششی( در بازه  15دسته  8جلسه اکتساب ) 3چهارم، تمرینات بدنی شامل 

 صبح همراه با مراحل دوم و سوم بود.  11تا  8زمانی 
متغیر تمرینات خود را بر اساس سازماندهی ثابت و متغیر بر  -گروه ثابت

کوشش به هدف  11روی سه هدف انجام دادند؛ بدین صورت که در جلسه اول 
کوشش به هدف دوم بر اساس انتخاب خود افراد انجام گرفت. در  11اول و 

 کوشش تمرین متغیر که بر روی  11و  3کوشش به هدف  11جلسه دوم، 
کرد، اجرا شد. در جلسه سوم، تمام سه هدف به صورت  هدف تغییر می 3

کنندگان در این گروه اجرای خود را انجام دادند.  تصادفی تغییر کرد و شرکت
هدف  3جلسه تمرینی را مبتنی بر انتخاب  3کنندگان گروه خودکنترل،  شرکت

 داری کردند. در جلسه چهارم، آزمون یاد جهت زدن ضربه خود انتخاب می
کوشش( از سمت 11آزمون گرفته شد و آزمون انتقال ) کوشش( مطابق پیش 11)

 چپ زمین زده شد.
ها جهت  از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و پراکندگی داده

به منظور تعیین  Shapiro-Wilk  استفاده شد. آزمون ها تجزیه و تحلیل داده

برای بررسی همگنی واریانس مورد استفاده  Levenو آزمون  ها نرمال بودن داده

جهت تحلیل دقت سرویس  2 × 4قرار گرفت. از آزمون تحلیل واریانس مرکب 

آزمون، اکتساب، یادداری و انتقال، از آزمون تحلیل  هند بدمینتون در مراحل پیش بک

آزمون، یادداری و انتقال و  در مراحل پیش QEبرای طول دوره  3 × 2واریانس مرکب 

 SPSSافزار  در نرم ها استفاده گردید. در نهایت، داده Bonferroniاز آزمون تعقیبی 

مورد تجزیه و  (version 24, IBM Corporation, Armonk, NY) 24نسخه 

 ها در نظر گرفته شد. داده داری معنی سطحبه عنوان  P ≤ 15/1تحلیل قرار گرفت. 

 

 ها یافته
توصیفی  های آمده است. داده 1در جدول  کنندگان اطالعات دموگرافیک شرکت

 ارایه  3و  2های  دو گروه در شکل QEدقت اجرا و طول دوره 
 شده است.
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کنندگان.مشخصاتدموگرافیکشرکت1جدول

قد)متر(وزن)کیلوگرم(سن)سال(تعدادگروه

 12/704 ± 70/1 22/02 ± 91/8 92/03 ± 21/0 نفر 72 متغیر -ثابت

 30/707 ± 00/3 01/14 ± 70/1 77/00 ± 09/7 نفر 9 خودکنترل
 انحراف معیار گزارش شده است. ±میانگین بر اساس  ها داده

 

 
متغیروخودکنترل-ثابتهای.میانگیندقتاجرادرگروه2شکل

 
 های در گروه QEابتدا نتایج توزیع طبیعی در دو متغیر اجرا و طول دوره 

 تأیید شد  Shapiro-Wilkمتغیر و خود کنترل با استفاده از آزمون  -ثابت
(151/1 ≤ P همچنین، از طریق آزمون .)Levenها در دو  ، همگن بودن واریانس

(. نتایج آزمون تحلیل P ≥ 151/1گروه با توجه به متغیرهای مذکور برقرار بود )
هند بدمینتون نشان داد که  در دقت اجرای سرویس بک 2 × 4واریانس مرکب 

(. همچنین، P=  121/1) باشد برقرار می Mauchlyفرض آزمون کرویت  پیش
η2=  119/1) کدام از اثرات اصلی آزمون دقت اجرا بین هیچداری  تفاوت معنی

P ،
891/1 =P ،291/2  =(51 3و)F ،) 133/1)اثر تعاملی گروه و آزمون دقت اجرا  =η2

P، 
132/1  =P ،579/1  =(513و)F)  147/1)و گروه  =η2

P ،374/1  =P ،831/1  =(171و)F) 
 (.2وجود نداشت )شکل 

 

 
متغیرو-ثابتهای(درگروهQE)Quiet eye.میانگینطولدوره3شکل

خودکنترل
 21/2سطح  در دار معنی تفاوت وجود*

 
 QEجهت تعیین طول دوره  2 × 3نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب 

(. P=  157/1)برقرار است  Mauchlyفرض آزمون کرویت  نشان داد که پیش

η2=  717/1)دار بود  معنی QEطول دوره  اثر اصلی آزمون همچنین،
P ،111/1  =P، 

 Bonferroniتعقیبی  های زوجی آزمون (. نتایج مقایسهF(2و34)=  18/4
( از مرحله P=111/1( و خودکنترل )P=  111/1) متغیر -ثابت های درگروه

و از مرحله  QEداری را در طول دوره  آزمون تا یادداری افزایش معنی پیش
( و P=  181/1متغیر ) -ثابت های داری را در گروه یادداری تا انتقال کاهش معنی

در اثر اصلی داری  تفاوت معنیجود، ( نشان داد. با این وP=  111/1خودکنترل )
η2=  123/1گروه )

P ،531/1  =P ،399/1  =(171و)Fاثر تعاملی گروه و آزمون  ( و
η2=  113/1)مشاهده نشد  QEطول دوره 

P ،151/1  =P ،91/1  =(342و)F )
 (.3)شکل 
 

 بحث
با سازماندهی خودکنترل  QEمطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر روش تمرین 

هند  های بینایی، اجرا و یادگیری سرویس بک متغیر بر ویژگی -ثابتو 
بدمینتون در دانشجویان مبتدی تربیت بدنی انجام شد. نتایج مقایسه درون 

داری را در اجرا نشان  متغیر و خودکنترل تفاوت معنی -های ثابت گروهی گروه
آزمون تا  پیشداری از مرحله  در هر گروه تفاوت معنی QEنداد، اما طول دوره 

یادداری و از یادداری تا انتقال داشت. با توجه به این که تحقیقات مشابه برای 
با  QEتوان گفت که طول دوره  دو گروه مذکور وجود ندارد، اما می

راستا  ( هم9-23گیری ورزشی ) های انجام شده در زمینه تکالیف هدف پژوهش
به عنوان ابزار آموزشی، منجر به بهبود عملکرد  QE. بنابراین، تمرین باشد می

، 11)مانند تیراندازی  (9)گیری  های مختلف هدف در ورزش QEو طول دوره 
، شوت (18، 19)، دارت (15-17)گلف  (،12-14)پرتاب آزد بسکتبال  (11

و  Klostermann. در مطالعه شود می (23)و بیلیارد  (21-22)فوتبال 
Hossner دوره ،QE گیری پرتاب توپ با اهداف کم و زیاد در  در تکلیف هدف

 QEگروه دوره دو گروه مبتدی مقایسه گردید. نتایج نشان داد که هر دو 
( با نتایج 24در تحقیق آنان ) QEتری داشتند. طوالنی بودن دوره  طوالنی

باشد.  پژوهش حاضر همسو بود. یکی از دالیل ذکر شده، فرضیه مهار می
تمرینات متنوع باعث ایجاد متغیر، تالش شناختی و  -بنابراین، در گروه ثابت

دوره فضای حل تکلیف بیشتر در تکالیف حرکتی و در نتیجه، طوالنی شدن 
QE ای، فرضیه  عالوه بر این، با توجه به فرضیه تداخل زمینه. (24)شود  می

، سبب QEطوالنی شدن دوره  ،(29)بسط و فرضیه بازسازی طرح عمل 
سازی و  بازداری از تغییرات حرکتی اضافی و تغییرات بهینه در حین آماده

 . (24) گردد اجرای حرکت می
اهداف توسط خود فرد  گروه خودکنترل،نظریه خودمختاری، در بر اساس 

گیری عالوه بر انتخاب اهداف در  انتخاب شد. بنابراین، فرصت انتخاب و تصمیم
در گروه  QEنیز وجود داشت و در نتیجه، باعث افزایش طول دوره  QEتمرینات 

خودکنترل گردید، اما نتایج اجرا در گروه خودکنترل عدم همخوانی را با 
کان، سالمندان و افراد با سطوح فعالیت بدنی و تحقیقات مربوط به کود های یافته
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توان به  دالیل این عدم همخوانی می. از (31)شخصیتی متفاوت نشان داد 
فرضیه نقطه چالش اشاره کرد. شرایط تمرین و انتخاب اهداف برای تکلیف 

رسد اگر جلسات تمرین  برانگیز نبود. بنابراین، به نظر می هند بدمینتون چالش بک
شد، نتایج  کرد و اهداف تکلیف نیز دشوارتر می در هر دو گروه ادامه پیدا می

دار را در  . نتایج مقایسه بین دو گروه، عدم تفاوت معنیآمد می بهتری به دست
 (24-27)ها  برخی پژوهش های نشان داد که با یافته QEاجرا و طول دوره 

تأثیری بر  QE. تحقیقات مذکور گزارش کردند که طول دوره باشد راستا می هم
 (. 24-27عملکرد ندارد )

پرتاب در و اجرای تکلیف  QEو همکاران،  Klostermannدر مطالعه 
مختلف )تصادفی، قابل  های های متفاوت )ارایه کوتاه و بلند( و موقعیت زمان
نتیجه  نیا به ها بینی( بر روی صفحه مانیتور مورد بررسی قرار گرفت. آن پیش

حجم باالیی از  در اهداف تصادفی، QEدست یافتند که با افزایش طول دوره 
کنندگی در اجرا نسبت به اهداف  و باعث اثر تسهیل شود اطالعات پردازش می

شود. در این اهداف، نیازی به اطالعات زیاد برای پردازش  بینی می قابل پیش
بینی  بر اجرا در اهداف قابل پیش QEوجود ندارد. بنابراین، اثر طوالنی بودن 

و همکاران  Klostermann. دالیل ذکر شده در پژوهش (21) گردد ناپدید می
توان بیان  ( با نتایج تحقیق حاضر مشابهت داشت. به طور کلی، چنین می21)

 هند بدمینتون،  بینی مانند سرویس کوتاه بک نمود که در اهداف قابل پیش
 تأثیری بر اجرا  QEکمتر است و طوالنی بودن دوره  QEتأثیر تمرینات 
 نخواهد داشت. 

ارتباط  QEو همکاران، مدت زمان  Williamsبر اساس نتایج مطالعه 
برای اجرای  QEای از طول دوره  نزدیکی با ابعاد تکلیف دارد و سطح بهینه

 QEهای ورزشی الزم است. اگر آستانه طول دوره  موفق در تکالیف و مهارت
. بنابراین، به (23)تر و یا باالتر باشد، اثری روی اجرای فرد نخواهد داشت  پایین

نقطه چالش و اصل  رسد که در پژوهش حاضر نیز بر اساس فرضیه نظر می
هند  پیچیدگی و دشواری تکلیف، تمرینات بینایی و اجرایی روی مهارت بک

بدمینتون تأثیرگذار بوده و به مرور زمان از پیچیدگی و دشواری تکلیف کاسته 
برای تکلیف  QEتر شدن تکلیف شده است. سطح بهینه  شده و باعث ساده

 -های ثابت ، تفاوتی بین گروهمذکور برقرار نشد و به سقف رسید و در نهایت
متغیر و خودکنترل وجود نداشت. برای مشاهده تفاوت بین گروهی، عالوه بر 

و بررسی  3توجه به تعداد جلسات بیشتر، دشواری تکلیف مانند تغییر ابعاد هدف 
توانست لحاظ  بینی کمتری در مهارت بدمینتون دارد، می تکالیفی که قابلیت پیش

، QEمهم طول دوره  های مطالب بیان شده، یکی از ویژگیگردد. با توجه به 
فرایند ادراکی است. در این فرایند، زمان مورد نیاز برای سازماندهی عصبی، 

. از نتایج (7)گردد  دهی و توجه دیداری فراهم می بینایی در جهت های شاخص
گیری کرد، با توجه به این که بدمینتون  توان چنین نتیجه تحقیق حاضر می

های تمرینی ادراکی  اکی باالیی نیاز دارد، یافتن شیوههای شناختی و ادر مهارت
تواند در بهبود یادگیری و اجرای بهینه آن  ، به طور قطع میQEبه ویژه تمرینات 

های موجود، پژوهش  نقش مثبتی داشته باشد. با در نظر گرفتن همه محدودیت
و دقت اجرا در مهارت  QEحاضر اطالعات مناسبی در ارتباط با طول دوره 

داری بین  هند بدمینتون ارایه نمود. اطالعات به دست آمده هرچند عدم معنی بک
های درون گروهی،  متغیر و خودکنترل را نشان داد، اما تفاوت -دو گروه ثابت

را تأیید نمود. با این وجود، نیاز به انجام تحقیقات بیشتر  QEاثرپذیری طول دوره 
 .دارددر این بخش وجود 

 ها محدودیت
های بدنی، ذهنی و ادراکی در طی  تغذیه، استراحت، شرایط روانی و دیگر فعالیت

 .انجام مطالعه قابل کنترل نبود
 

 پیشنهادها
در تکلیف  QEشود تغییر طول دوره  حاضر، توصیه می ی با توجه به نتایج مطالعه

گیرد. همچنین، هند بدمینتون با تعداد جلسات بیشتری مورد بررسی قرار  بک
هند بدمینتون در فرد سرویس زننده با حضور  بررسی الگوی کینماتیکی بک

 .های بینایی لحاظ گردد تر ویژگی حریف برای بررسی دقیق
 

 گیری نتیجه
ارتباطی با اجرا ندارد. به نظر  QEنتایج تحقیق حاضر نشان داد که طول دوره 

تواند بر روی اجرا مؤثرتر واقع شود که پیچیدگی  رسد زمانی این ارتباط می می
 .لحاظ گردد QEتکلیف و مدت زمان بیشتر تمرین در سازماندهی تمرین 

 

 تشکر و قدردانی
پژوهش حاضر برگرفته از رساله مقطع دکتری تخصصی یادگیری حرکتی با 

، مصوب دانشگاه IR.SSRI.REC.1397.295و کد اخالق  11/2311 ی شماره
باشد. بدین وسیله نویسندگان از استادان، مربیان،  )پردیس البرز تهران( میتهران 

دانشجویان و همه افرادی که در انجام این مطالعه مشارکت نمودند، تشکر و 
 .آورند قدردانی به عمل می

 

 نقش نویسندگان
خدمات پشتیبانی و اجرایی و پردازی مطالعه،  ، طراحی و ایدهنسترن پرویزی

ها،  آوری داده های مطالعه، جمع ، فراهم کردن تجهیزات و نمونهمطالعهعلمی 
نوشته، ارزیابی  ، تنظیم دستتخصصی آمار تحلیل و تفسیر نتایج، خدمات

نوشته از نظر مفاهیم علمی، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند  تخصصی دست
، هبازیمهدی شانجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظر داوران، 

، فراهم خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعهپردازی مطالعه،  طراحی و ایده
تخصصی  های مطالعه، تحلیل و تفسیر نتایج، خدمات کردن تجهیزات و نمونه

نوشته نهایی  نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید دست ، ارزیابی تخصصی دستآمار
کپارچگی فرایند انجام مطالعه از آغاز برای ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ ی

خدمات تا انتشار و پاسخگویی به نظر داوران، شهزاد طهماسبی بروجنی، 
نوشته از نظر مفاهیم  ، ارزیابی تخصصی دستپشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه

نوشته نهایی برای ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ  علمی، تأیید دست
م مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظر داوران، یکپارچگی فرایند انجا

نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید  افخم دانشفر، ارزیابی تخصصی دست
نوشته نهایی برای ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند  دست

 .ندانجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخگویی به نظر داوران را بر عهده داشت
 

 منابع مالی
مطالعه حاضر فاقد منابع مالی بود و بر اساس بخشی از اطالعات مستخرج از 
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، مصوب دانشگاه تهران )پردیس البرز 11/2311 ی رساله مقطع دکتری با شماره
تهران( تدوین گردید. پژوهش مورد تأیید پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 

آوری ایران با کد اخالق  وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن
IR.SSRI.REC.1397.295 باشد می. 

 

 تعارض منافع
ن پرویزی، دانشجوی مقطع باشند. نستر نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

باشد. دکتر مهدی شهبازی،  دکتری رفتار حرکتی دانشگاه پردیس البرز تهران می
شناسی دانشگاه تهران و استاد راهنمای اول، دکتر  دانشیار رفتار حرکتی و روان

شناسی دانشگاه تهران و  شهزاد طهماسبی بروجنی، دانشیار رفتار حرکتی و روان
و افخم دانشفر، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا )س( و  استاد راهنمای دوم
 .مشاور رساله بودند
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Abstract 
 

Introduction: Quiet eye had been introduced as a period of extended gaze fixation in many targeting tasks. The aim 

of this study was to investigate the effect of quiet eye training with self-control and constant-variable body 

organization on performance and learning badminton low backhand service in the student novice girls. 

Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 19 girl students of physical education in University of 

Tehran, Iran, were selected using convenience sampling method and randomly divided into two groups of self-

control (n = 9) and constant-variable (n = 10). The task intention was badminton backhand low service. In order to 

measure the accuracy of backhand low service, we used French short serve standard five test, and to record the visual 

data, Ergonear Eye Tracking test was used. The day after the pretest, participants took part in 3 sections of 

acquisition (8 blocks with 15 trails, a total of 360 trails), and 48 hours after the acquisition test, the test of retention 

and transfer was executed. The data were analyzed using Mixed ANOVA test of 2 × 4 at performance and 2 × 3 

during the period of the quiet eye at a significance level of P ≥ 0.050. 

Results: Quiet eye duration showed a significant increase in both groups from pretest to retention (P ≥ 0.001). 

Therefore, it can be noted that both methods of practice had a positive effect on the quiet eye duration. However, in 

the accuracy performance, there was no significant different between the groups (P = 0.374) and within the groups  

(P = 0.890). 

Conclusion: It seems that the organization of constant-variable and self-control exercises has similar effects on the 

accuracy and quiet eye duration. 

Keywords: Quiet eye, Perceptual-cognitive skill, Motor learning, Practice organization 
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