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 و پايينمقايسۀ چشم ساکن در کودکان با تبحر حرکتی باال 
 
 

 3طلب  رسول حمايت  - 2*عامری  الهه عرب   - 1حامد فهيمی 

دانشيار . 2 دانشگاه تهران، تهران، ايران ،ارشد رفتار حرکتی دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی. 1

دانشکدة گروه رفتار حرکتی،  استاد. 3 ، تهران، ايرانو علوم ورزشیدانشکدة تربيت بدنی گروه رفتار حرکتی، 

 ، تهران، ايرانو علوم ورزشیتربيت بدنی 

 
 

 چکيده
 40ی، ا سهیمقاهدف مطالعۀ حاضر مقایسۀ چشم ساکن کودکان با تبحر حرکتی باال و پایین بود. در این مطالعۀ علی ـ 

در مطالعۀ  کنندگان شرکتی انتخاب شدند. ا چندمرحلهی ا خوشهی ریگ نمونه صورت بهساۀ شهر اصفهان  14تا  7کودک 

چشم ساکن  یها موردنظر، داده فیتکل یهنگام اجرامرتبه انجام دادند.  10حاضر تکلیف پرتاب کردن و دریافت کردن را 

پس از  .شد تحلیل، Dikablis 3.1 افزار نرم( ثبت و توسط Ergoneersمدل ارگونیر ) چشم یابیدستگاه رد وسیلۀ به

ی دار امعنبه روش آماری تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح  ها داده، ها دادهل بودن بررسی نرما

 0001/0تحلیل شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که کودکان با تبحر حرکتی باال در شروع چشم ساکن )05/0

P=( پایان چشم ساکن ،)023/0 P=( دوره چشم ساکن ،)0001/0 P= و عملکرد گرفتن )(0001/0 P= در مقایسه با )

کودکان با تبحر حرکتی پایین بهتر عمل کردند. همچنین نتایج نشان داد که در هر دو گروه کودکان با تبحر حرکتی باال 

و با پایان چشم ساکن و دورۀ چشم ساکن ارتباط  دارامعنو پایین، بین عملکرد گرفتن با شروع چشم ساکن ارتباط منفی 

و مرتبط  مؤثرکلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که متغیر چشم ساکن از متغیرهای  طور بهود دارد. ی وجدار امعنمثبت 

 با عملکرد حرکتی و همچنین متناسب با سطح خبرگی است. 

 

 های کليدیواژه

ی سنی، حرکات چشم، عملکرد گرفتن، کودکان، مهارت حرکتی.ها تفاوت

                                                           
  Email:eameri@ut.ac.ir                                                       09121504509 : نويسنده مسئول : تلفن *
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 مقدمه

در مورد  موقع بهتولید حرکات مبتنی بر هدف، سیستم حرکتی نیازمند اطالعات بصری دقیق و  منظور به

اطالعات بصری در تمامی تکالیف روزانه  موقع بهکسب  که یدرحال. (1)اهداف برای انجام تکلیف است 

مهم است، اما در ورزش که اجرای دقیق شخص باید در شرایط زمانی و فضایی بسیار باال و اغلب تحت 

که چگونه  ندمند عالقهمحققان به این موضوع  رو نیازا، حیاتی است. دیدست آ سطوح باالی فشار به

. بسیاری از این محققان از دستگاه ردیابی چشم (2) کند یمبینایی اجرای ورزشی دقیق را پشتیبانی 

که در سطح باالیی از اجرای مهارت حرکتی، خیرگی به سمت اهداف و  اند دادهو نشان   کردهاستفاده 

ی بین ا یقوترتیب ارتباط  . بدین(3) شود یممعطوف  1اشیای برجسته در فضای کاری اجرایی ـ بصری

ی ا مطالعه( در 1992. ویکرز )(4،5)وجود دارد  اجراکنندهاجرای مهارت حرکتی و کنترل خیرگی 

بازان نخبه  بنیادین به بررسی نقش کنترل خیرگی در ضربۀ گلف پرداخت. او نشان داد که گلف

دو ثانیه قبل از شروع تاب به عقب چوب گلف، ثابت  حدوداًمدت زمان  ی خود را پشت توپ و بهها چشم

بازان نزدیک به  . در مقابل گلفکنند یمو این ثابت شدن را تا پس از تماس چوب با توپ حفظ  کنند یم

این نتایج، ویکرز بیان کرد که  براساسثانیه(.  5/1تا  1نخبه مدت زمان ثابت شدن کوتاهی دارند )

ی دیگر موجود در حین ها محرکۀ کاهش لیوس بهبر روی یک موقعیت و  تر مدت طوالنی تثبیت خیرگی

. ویکرز این تثبیت قبل از شروع تاب به عقب چوب سازد یمبهتر را ممکن  انجام عمل ضربه زدن، اجرای

 .(6،4)نامید « چشم ساکن»گلف را 

حرکتی با سه درجه از بینایی  -خاص در فضای بینایی ء یشآخرین تثبیت چشم به یک نقطه یا 

. دورۀ چشم ساکن، عبارت است از آخرین (3)هزارم ثانیه را چشم ساکن گویند  100مرکزی در کمتر از 

ۀ آغاز چشم مؤلفتثبیت چشم قبل از شروع حرکت ا که مرحلۀ حیاتی در حرکت است، که از سه 

تشکیل شده است. به شروع آخرین تثبیت شدن بر  4و دورۀ چشم ساکن 3، پایان چشم ساکن2ساکن

 موردنظرکه آخرین تثبیت شدن بر روی هدف  ، آغاز چشم ساکن گویند. زمانیموردنظرروی هدف 

. به فاصلۀ زمانی بین آغاز و پایان چشم شود یمپایان چشم ساکن شناخته  عنوان به، دشو یممنحرف 

ی عصبی و ها شبکهساکن، دورۀ چشم ساکن گویند. دورۀ چشم ساکن، زمان مورد نیاز برای سازماندهی 

                                                           
1. visual-performance workspace 

2. quiet eye onset 

3. quiet eye offset 

4. quiet eye period 
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. در طول این دوره (3) دهد یمت دقیق است، نشان پارامتربندی بینایی را که مسئول کنترل حرکا

ی( و کنترل در لحظه برای ایجاد پاسخ زیر برنامهی )زیر طرحی الزم برای ها سمیمکاناطالعات حسی با 

چشم ساکن گزارش شده که  تر یطوالن. هر دو عامل شروع زودتر و مدت شود یمحرکتی مناسب ترکیب 

و  فرد منحصربهتحقیقات چشم ساکن رابطۀ  .(7،5)با سطح باالیی از خبرگی و عملکرد مرتبط است 

ی از ا مشخصه. چشم ساکن، اند دادهی بین عملکرد و ثبات خیرگیِ بالفاصله قبل از عملکرد، نشان ا یقو

یا  (14–16)یا  (8–13)ورزشی مختلف، شامل دستیابی به هدف ثابت  یها نهیزمعملکرد سطح باال در 

چشم ساکن  ترِ یطوالن، است. افراد نخبه شروع زودتر و مدت زمان (17–21)ی بند زمانتکالیف در 

، فوتبال (23،19)، هاکی روی یخ (22)نسبت به افراد غیرنخبه در تکالیف ورزشی مختلف مانند تنیس 

و  (27،14)ندازی ، تیرا(26)، ضربۀ بیسبال (12)، پرتاب آزاد بسکتبال (20،18)، والیبال (25،24)

ی برتری پدیدۀ چشم ساکن هم در تبحر حرکتی ها یژگیوبر این،  . عالوهاند دادهنشان  (16)بیلیارد 

یز مشاهده شده است. پانچاک و ویکرز ن (30،29،19،16،14)ی اجرا امدهایپو هم در  (29،28،26،20،9)

ی نخبه ها نیبالری به بررسی کاهش سطح اتکا بر راه رفتن، خیرگی و چشم ساکن ا مطالعه( در 2011)

ی قبل از قدم برداشتن بر تر یطوالنمعناداری مدت زمان چشم ساکن  طور بهپرداختند. نتایج این مطالعه 

( هیثان یلیم 33/1( نسبت به گروه کنترل )هیثان یلیم 35/2ی بالۀ نخبه )ها رقصندهروی خط در گروه 

بازان ماهر و مبتدی دریافتند که  ی بر روی گلفا مطالعه( در 2011. مان و همکاران )(31)نشان داد 

ثانیه( نسبت به بازیکنان  ˃2ی )تر یطوالنزمان چشم ساکن  معناداری مدت طور بهبازیکنان نخبه 

یرانداز ت 24ی بر روی ا مطالعه( در 2010. همچنین کازر و همکاران )(32)ثانیه( داشتند  ˂ 2مبتدی )

ماهر دریافتند که تیراندازان نخبه شروع زودتر و مدت زمان  تیرانداز با تفنگ نیمه 24با تفنگ ماهر و 

هماهنگی حرکتی عاملی  . (14)ماهر داشتند  ی نسبت به تیراندازان نیمهتر یطوالنچشم ساکن 

.کودکان با هماهنگی حرکتی پایین از (28)در عملکرد حرکتی کودکان و بزرگساالن است  کننده نییتع

. استراتژی ثبت خیرگی، بینش روشنی را (33) برند یمی و کنترل توجه رنج ی حرکتزیر برنامهکمبود در 

در مورد چگونگی استفاده از اطالعات بینایی خارجی برای راهنمایی و کنترل اعمال حرکتی مبتنی بر 

کودکان با هماهنگی حرکتی پایین استفادۀ  اند داده. تحقیقات نشان (34) کند یمهدف فراهم 

دارند. ویلسون و  (35)ایی و ردیابی بین (14)ی خیرگی در زمان واکنش ها یاستراتژناکارامدتری از 

سال( با  10تا  9ی به بررسی عملکرد گرفتن و چشم ساکن در کودکان )ا طالعهم( در 2013همکاران )

ی ارزیابی ها آزمونکودک با استفاده از مجموعه  57تبحر حرکتی باال و پایین پرداختند. در این مطالعه 
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به سه دستۀ تبحر حرکتی باال، متوسط و پایین تقسیم شدند. نتایج این  (M-ABC)حرکتی کودکان 

نشان داد که کودکان با تبحر حرکتی باال نسبت به دو گروه دیگر در عملکرد گرفتن بهتر عمل مطالعه 

کردند. همچنین گروه با تبحر حرکتی باالتر هم در مرحلۀ پرتاب کردن و هم در مرحلۀ گرفتن مدت 

اگرچه مطالعات  .(29)ی در چشم ساکن داشتند و چشم ساکن زودتر شروع شده بود تر یطوالنزمان 

، اما (36،14-41) اند دادهپیشین تفاوت بین افراد ماهر و مبتدی را در پدیدۀ چشم ساکن نشان 

که از  کند یمی مرتبط با خبرگی در پدیدۀ چشم ساکن در انتقال به کودکان اهمیت پیدا ها تفاوت

( بررسی شد، 2013ی تحقیق حاضر است. اگرچه این پدیده در مطالعۀ ویلسون و همکاران )ها ضرورت

سال( انجام گرفت که برای تعمیم به دامنۀ سنی  10تا  9اما این بررسی در محدودۀ سنی همگن )

دا ی اهمیت پیتر عیوسکودکان دچار محدودیت است. بنابراین بررسی پدیدۀ چشم ساکن در دامنۀ سنی 

انجام گرفت. پدیدۀ چشم ساکن در ادبیات تحقیق  14تا  7که در تحقیق حاضر در دامنۀ سنی  کند یم

. (42)فهم بهتر این پدیده نیازمند مطالعه بیشتر است  منظور بهی تکرار شده، اما ا گسترده صورت به

ی فردی در پدیدۀ چشم ساکن ها تفاوت( ادعا کرده است که تحقیقات بیشتری بر روی 2011ویکرز )

. با توجه به نتایج متناقض تحقیقات در پدیدۀ چشم ساکن از یک طرف، و جدید بودن (43)نیاز است 

در خبرگی داشته باشد،  تواند یماین موضوع در کشور ما از طرف دیگر و همچنین نقشی که این متغیر 

رکتی باال است در این مطالعه به بررسی پدیدۀ چشم ساکن در عملکرد گرفتن کودکان با تبحر حمحقق درصدد 

 و پایین بپردازد.

 

یتحقیقشناسروش

رویدادی است که -این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و طرح تحقیق در این پژوهش نوع پس

سالۀ شهر اصفهان، به  14تا  7انجام تحقیق از بین کودکان پسر  منظور بهشد.  اجرامیدانی  صورت به

( که شامل 1992هندرسون ) MABCی، و با استفاده از آزمون عملی ا چندمرحلهی ا خوشهروش 

کودک  40آزمون( است،  3آزمون( و تعادل ایستا و پویا ) 3آزمون(، چاالکی دستی ) 2ی توپی )ها مهارت

دقیقه  30تا  20انتخاب شدند. مطابق دفترچۀ راهنمای این آزمون، ارزیابی کودکان با این آزمون به 

امتیاز بگیرند که  5تا  0از  توانند یم. کودکان در هر آیتمی طلبد ینمکه آموزش خاصی را زمان نیاز دارد 

. شایان ذکر است که نحوۀ تشخیص سطح (45،44)متغیر خواهد بود  40تا  0در نتیجه امتیاز کل بین 

را  25امتیازی باالتر از  ستیبا یال مبابود که کودکان در گروه با تبحر حرکتی  صورت نیبدتبحر گرفتن 
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، در گروه با تبحر حرکتی پایین کردند یمرا کسب  15امتیازی کمتر از  که یدرصورتو  کردند یمکسب 

 .گرفتند یمجای 

 یريگ اندازهابزار 

ساخت  2ی دیکابلیسا حرفه میس یبمدل  1دستگاه ردیابی چشم: از دستگاه ردیابی حرکات چشم

، استفاده کند یمهرتز ثبت  60کشور آلمان که نقطۀ خیرگی در هر لحظه را با فرکانس  3کمپانی ارگونیر

از  آمده دست بهی ها دادهشد. این سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط پورتابل است. 

 منظور بهنوار ویدئویی به کامپیوتر دارای قابلیت اتصال فرستاده شد.  صورت به میس یبطریق سیستم 

 و سیستم پردازش اطالعات ساخت این کمپانی استفاده شد. افزار نرمثبت حرکات و تغییرات چشم از 

عملکرد گرفتن: عملکرد گرفتن )گرفتن/نگرفتن توپ( از طریق درصد نمرۀ مطلق محاسبه شد 

 ی صحیح توپ(. ها گرفتنتعداد ×  100/10)

 تکليف

متری از  2در فاصلۀ  کنندگان شرکتدن و گرفتن بود. تکلیف این مطالعه شامل آزمون پرتاب کر

و سپس یک توپ تنیس را به سمت دیوار پرتاب و تالش کردند تا آن را بگیرند.  ستادندیا یمدیوار 

برای گرفتن توپ استفاده کنند و از سینه کمک  شانیها دستآموزش دیدند که تنها از  کنندگان شرکت

. (31،20)که توپ با زمین برخورد داشته باشد  دادند یمید اجازه نبا کنندگان شرکتنگیرند. همچنین 

و محاسبۀ چشم ساکن در هر یک از مراحل پرتاب کردن و گرفتن در شکل  موردنظرنحوۀ اجرای تکلیف 

 ارائه شده است. 1

                                                           
1. eye tracking system 

2. Dikablis Professional Wireless 

3. Ergoneer 
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 . تکليف تحقيق1شکل 

 روش اجرا

قبل از  کنندگان شرکت، موردنظربا اهداف پژوهش، ابزار و تکلیف  کنندگان شرکتپس از آشناسازی 

 کنندگان شرکت. در این مطالعه (46)کوشش را انجام دادند  5اجرای تکلیف برای کاهش اثر تمرین، 

ی چشم ساکن توسط ها داده، موردنظربار انجام دادند. هنگام اجرای تکلیف  10را  موردنظرتکلیف 

 وجود داشت، ثبت شد. کنندگان شرکتعینک بر روی چشم  صورت بهدستگاه ردیابی چشم که 

 روش آماری

آمار توصیفی  عنوان بهآماری در این تحقیق، از میانگین و انحراف معیار  لیوتحل هیتجزمنظور  به

با استفاده از  ها انسیواربه روش شاپیرو ویلک، و برابری  ها دادهاستفاده شد. پس از بررسی نرمال بودن 

آزمون لون از آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت بین کودکان با تبحر حرکتی باال و پایین در عملکرد 

گرفتن و چشم ساکن استفاده شد. همچنین از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط 

 افزار نرمبا استفاده از  ها ادهد لیوتحل هیتجزی چشم ساکن با عملکرد گرفتن استفاده شد. ها مؤلفهبین 

SPSS  05/0 ها لیتحلی در تمام دار امعنانجام گرفت. سطح  21نسخۀ≥P  .در نظر گرفته شده است 

 

هاافتهی

 .دهد یممشخصات توصیفی متغیرهای تحقیق حاضر را نشان  1 جدول

 

 معيار متغيرها  و انحراف. توزيع ميانگين 1جدول 
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 گروه

آغاز چشم ساکن 

 (هيثان یليم)

پايان چشم ساکن 

 (هيثان یليم)

دورة چشم ساکن 

 (هيثان یليم)
 عملکرد گرفتن

 ميانگين
انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 تبحر حرکتی

 باال
35/121 11/2 65/380 92/2 30/259 93/2 89/0  01/0 

تبحر حرکتی 

 پایین
75/215 93/10 25/399 48/4 50/183 21/12 14/0 02/0 

 
، آغاز چشم ساکن در گروه با تبحر حرکتی باال با میانگین شود یممشاهده  1که در جدول طور همان

 75/215زودتر از آغاز چشم ساکن در گروه با تبحر حرکتی پایین با میانگین  هیثان یلیم 35/121

 هیثان یلیم 30/259بود. همچنین دورۀ چشم ساکن در گروه با تبحر حرکتی باال با میانگین  هیثان یلیم

بر  بود. عالوه هیثان یلیم 50/183از دورۀ چشم ساکن در گروه با تبحر حرکتی پایین با میانگین  تر یطوالن

 یین بهتر بود.این، عملکرد گرفتن گروه با تبحر حرکتی باال در مقایسه با گروه با تبحر حرکتی پا

ی با تبحر حرکتی باال و پایین در متغیرهای ها گروهنتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ  2جدول 

 .دهد یمتحقیق را نشان 

 . نتايج آزمون تی مستقل2جدول 

 ی آماریها شاخص

 متغير

 آزمون لون
ها نيانگيماختالف   t P درجۀ آزادی 

F P 

09/1 آغاز چشم ساکن  254/0  40/94  38 47/8  0001/0  

85/1 پايان چشم ساکن  182/0  60/18  38 60/3  023/0  

34/1 دورة چشم ساکن  212/0  80/85-  38 83/6-  0001/0  

06/4 عملکرد گرفتن  051/0  75/0-  38 85/24-  0001/0  

 

 طور به، با توجه به آمارۀ آزمون گروه با تبحر حرکتی باال شود یممشاهده  2که در جدول طور همان

(، دورۀ چشم =P 023/0(، پایان چشم ساکن دیرتر )=P 0001/0معنادارتری آغاز چشم ساکن زودتر )

( در مقایسه با گروه با تبحر =P 0001/0( و عملکرد گرفتن بهتری )=P 0001/0) تر یطوالنساکن 

 حرکتی پایین دارند. 

کن و عملکـرد گـرفتن   ی چشم ساها مؤلفهنیز نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین  3جدول 
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 .دهد یمرا نشان 

قابل مشاهده است، در گروه با تبحر حرکتی باال بـین عملکـرد گـرفتن بـا      3که در جدول طور همان

(. امـا بـین عملکـرد    r=-835/0و  sig= 0001/0ی وجـود دارد ) دار امعنـ آغاز چشم ساکن ارتباط منفـی  

( r=887/0و  sig= 0001/0دورۀ چشم سـاکن ) ( و r=378/0و  sig= 001/0گرفتن با پایان چشم ساکن )

حاکی از این است که در گروه بـا تبحـر پـایین     3ی وجود دارد. دیگر نتایج جدول دارامعنارتباط مثبت 

(. r=-126/0و  sig= 324/0ی وجود نـدارد ) دار امعنبین عملکرد گرفتن با آغاز چشم ساکن ارتباط منفی 

( و دورۀ چشـم سـاکن   r=222/0و  sig= 251/0م سـاکن ) همچنین بین عملکرد گـرفتن بـا پایـان چشـ    

(279/0 =sig  183/0و=r ارتباط )ی وجود ندارد.دار امعن 
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ی چشم ساکن و عملکرد گرفتنها مؤلفه. نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین 3جدول   

 متغير
 دورة چشم ساکن پايان چشم ساکن آغاز چشم ساکن

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 معناداری

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 معناداری

ضريب 

 پيرسون

سطح 

 معناداری

 0001/0 887/0 001/0 378/0 0001/0 -835/0 تبحر حرکتی باال
 279/0 183/0 251/0 222/0 324/0 -126/0 تبحر حرکتی پايين

 

یریگجهینتبحثو

بررسی پدیدۀ چشم ساکن در کودکان با تبحر حرکتی باال و پایین انجام گرفت.  منظور مطالعۀ حاضر به

دوره( و -پایان-ی چشم ساکن )آغازها مؤلفهی باال در تمامی تبحر حرکتنتایج نشان داد که کودکان با 

ی از کودکان با تبحر حرکتی پایین بهتر عمل کردند. در این مطالعه دار امعن طور بهعملکرد گرفتن 

ی در شروع چشم ساکن داشتند، همچنین چشم ساکن به تر عیسرکودکان با تبحر حرکتی باال آغاز 

( همخوان است. مطالعۀ 2013ی طول کشید. این یافته با یافتۀ ویلسون و همکاران )تر یطوالنمدت 

ین مطالعه با هدف بررسی پدیدۀ چشم ساکن در کودکان است، به بازشناسی ویلسون و همکاران که اول

پدیدۀ چشم ساکن در کودکان با توانایی هماهنگی حرکتی باال و پایین پرداخته است. نتایج این مطالعه 

در مقایسه با کودکان با توانایی حرکتی باالتر،  تر نییپانشان داد که کودکان با توانایی هماهنگی حرکتی 

ی ها تفاوتبر این،  . عالوه(29)ی در طی مراحل گرفتن دارند تر کوتاهمعناداری چشم ساکن  طور به

یابد. این تفاوت آشکار کرد که افراد  به کودکان انتقال تواند یممرتبط با خبرگی در پدیدۀ چشم ساکن 

و زودترند که این ویژگی اختالف در  تر یطوالنماهر در مقایسه با افراد مبتدی دارای چشم ساکن 

ی مطالعۀ حاضر است جایی که مدت چشم ساکن ها افته. این ویژگی مطابق با یکند یمعملکرد را توجیه 

یی که تفاوت بین افراد ماهر ها پژوهشسبب افزایش عملکرد حرکتی شود. در  تواند یم تر یطوالنزودتر و 

، گزارش شده است که افراد ماهر اند کردهو مبتدی را در رفتار خیرگی و پدیدۀ چشم ساکن بررسی 

است  تر یطوالنی کمتر دارند، اما مدت زمان هر ثابت شدن ها شدننسبت به افراد مبتدی تعداد ثابت 

که خیرگی در افرادی که  اند داده، نشان هگرفت  انجامینه . همچنین مطالعاتی که در این زم(41-36،14)

به نقاط و اهداف با بیشترین اهمیت در محیط  ماًیمستق، اند کردهسطح باالیی از مهارت را کسب 

 دشو یم، دریافت موقع بهعملکرد بهینه، در زمانی درست و  رساختیزی اساسی و ها نشانهمعطوف شده و 

(3). 
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ی ورزشی مختلف در بین افراد ماهر و مبتدی انجام گرفته ها نهیزمهمچنین مطالعات بسیاری در 

 رفتار یا مطالعه در( 2013) 1ی تحقیق حاضر است. میلیسالگل، هاین و اسمیتها افتهکه مطابق با ی

 داور 2 و ماهر داور 2 خیرگی رفتار منظور کردند. بدین بررسی ماهر نیمه و ماهر داوران در را خیرگی

 داوران ساکن در چشم که داد نشان نتایج. کردند بررسی ساکاد ردیابی تعقیبی و تثبیت، در را ماهر نیمه

. دارد ماهر نیمه افراد به نسبت یتر یطوالن مدت و شود یم شروع زودتر پرتاب کردن رها نقطۀ در ماهر

 را توپ پرواز یتر یطوالن مدت ماهر نیمه افراد به نسبت که دارند را توانایی این ماهر داوران همچنین

 حرکت و چشم سکون مدت پژوهشی در( 2010) 2کازر، بنت، هالمز، جانل و ویلیامز. (41)کنند  تعقیب

 را حرکت کینماتیک و خیرگی کنترل منظور بدین. کردند بررسی ماهر نیمه و ماهر تیراندازان در را تفنگ

شلیک،  یها تیوضع همۀ در. کردند بررسی حرکت ماهر در نیمه تیرانداز 42 و ماهر تیرانداز 42 میان

 در ها تیوضع ۀهم در. دادند نشان ماهر نیمه افراد به نسبت را تر یطوالن و زودتر شروع ماهر تیراندازان

 شروع زودتر و بود تر یطوالنساکن  چشم ناموفق مدت یها کوشش به نسبت موفق یها کوشش طول

 به نسبت ،تر یطوالن مدت و کمتر یها ثبات تعداد ،تر اثربخش و کارامد خیرگی رفتار ماهر افراد. شد یم

 .(14) اند داده نشان خود از ماهر نیمه و مبتدی افراد

ی مطالعۀ حاضر نشان داد که در هر دو گروه کودکان با تبحر حرکتی باال و پایین بین ها افتهدیگر ی

ی وجود دارد. این یافته با یافتۀ ویلسون و همکاران دار امعنچشم ساکن و عملکرد گرفتن ارتباط 

( نشان دادند که کودکان با هماهنگی حرکتی باالتر 2013( همخوان است. ویلسون و همکاران )2013)

ی مطالعۀ حاضر ها دادهچشم ساکن بهتری دارند. تحلیل  تر نییپادر مقایسه با کودکان با هماهنگی 

معنا که با  ی با عملکرد گرفتن دارد. بداندار امعنارتباط منفی  نشان داد که آغاز دورۀ چشم ساکن

ان . کازر و همکار(29) ابدی یمکاهش آغاز دورۀ چشم ساکن )زودتر آغاز شدن( عملکرد گرفتن بهبود 

( معتقدند که شروع زودتر دورۀ چشم ساکن با سطح باالیی از 2015( و ویلسون و همکاران )2012)

که مطابق با یافتۀ مطالعۀ حاضر است. دیگر نتایج نشان داد که  (7،5)خبرگی و عملکرد مرتبط است 

با عملکرد  دار امعنپایان دورۀ چشم ساکن و مدت زمان چشم ساکن در مرحلۀ گرفتن ارتباط مثبت 

باشد و دیرتر این مدت اتمام یابد، عملکرد  تر یطوالنگرفتن دارد؛ یعنی هرچه مدت دورۀ چشم ساکن 

( معتقدند که مدت 2015( و ویلسون و همکاران )2012. کازر و همکاران )ابدی یمحرکتی افزایش 

                                                           
1. Millslagle, Hines & Smith 

2. Causer, Bennett, Holmes, Janelle & Williams 
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عملکرد مرتبط است که چشم ساکن و دیرتر تمام شدن این دوره با سطح باالیی از خبرگی و  تر یطوالن

 .(5،7)مطابق با یافتۀ مطالعۀ حاضر است 

ی عصبی و پارامتربندی بینایی را که ها شبکهدورۀ چشم ساکن، زمان مورد نیاز برای سازماندهی 

ی ها سمیمکان. در طول این دوره، اطالعات حسی با دهد یممسئول کنترل حرکات دقیق است، نشان 

. دورۀ (3) شود یممناسب ترکیب ی و کنترل در لحظه برای ایجاد پاسخ حرکتی زیر طرحالزم برای 

با استفاده از مدل شناختی عصبی کنترل توجه بهینه  توان یمچشم ساکن و کارکرد آن را  مدت یطوالن

ی و ریگ هدف( توضیح داد. این مدل بر اهمیت کنترل توجه در تکالیف 2008و همکاران ) 1توسط کوربتا

جهت هدف بین دو مسیر باال به پایین )پشتی( و پایین به باال مهاری داللت دارد و به تعادل بین 

محور است و مرکز آن بخش پشتی  )شکمی( حساس است. در مسیر باال به پایین، سیستم توجهی هدف

محور )توجه شکمی( که مرکز  ریشۀ پشتی و قشر پیشانی است. از سوی دیگر، سیستم توجهی محرک

ی برجسته و ها محرکپیشانی است و در طول تشخیص  ی و قسمت شکمی قشرا انهیآهآن قشر 

. بر این اساس، ویکرز بیان کرد (47) شکند یمی توجه باال به پایین را ها حلقهناخواسته درگیر است و 

ی پاسخ را زیر برنامهاجازه دهد که مدت  اجراکنندهکه دورۀ طوالنی چشم ساکن ممکن است به 

عبارت دیگر، براساس نظر  وجود آید. به به ها نشانهکمترین اختالل از دیگر  که یدرحالگسترش دهد. 

سیستم  ریتأث که یدرحال، کند یمکنترل توجه هدف محور کمک  اثربخشکوربتا چشم ساکن به حفظ 

 .(29) دهد یمکنترل توجه محور را کاهش 

ی ها مؤلفهکلی نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که بین کودکان با تبحر حرکتی باال و پایین در  طور به

با تبحر حرکتی باال بهتر  گروه ها مؤلفهی وجود دارد که در هر یک از این دارامعنچشم ساکن تفاوت 

ی چشم ساکن با عملکرد گرفتن در هر دو ها مؤلفهبر این، نتایج حاکی از ارتباط بین  . عالوهکردندعمل 

گروه کودکان با تبحر حرکتی باال و پایین بود که نقش این پدیده را در عملکرد حرکتی روشن ساخت. 

یکی از  عنوان بهکه به پدیدۀ چشم ساکن  دشو یمبنابراین با توجه به نتایج، به معلمان و مربیان پیشنهاد 

ی داشته باشند. همچنین با ا ژهیوی در جهت بهبود عملکرد توجه حرکت -متغیرهای ادراکی نیتر یدیکل

که در  دشو یمتوجه به تفاوت بین افراد با تبحر حرکتی باال و پایین با توجه به چشم ساکن، پیشنهاد 

ی، مهاری و تاکتیکی به این پدیده )چشم ساکن( ریگ هدفی ها مهارتامر استعدادیابی و گزینش در 

آثار استفاده از تمرینات چشم ساکن بر آستانۀ چشم ساکن،  شود یمر این، پیشنهاد ب توجه کنند. عالوه

                                                           
1. Corbetta 
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 میزان دورۀ چشم ساکن، پایان چشم ساکن و عملکرد حرکتی کودکان بررسی شود.
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