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 چکیده
ساکن     شم  صی از کنترل حرکت درنظر گ     عنوانبهچ شاخ ضاي حرکتی،  شود.  یمرفته خیرگی ویژة بینایی به مکانی از ف

ــاکن و مکان تثبیت خیرگی با عملکرد بود. نمونۀ تحقیق   ــم س ــر تعیین ارتباط مدت چش ــر  60هدف از تحقیق حاض پس

ست  ست را شد. تکلیف        د ستفاده  سنجش بینایی ا سنلن براي  ضربۀ پا گهدفبودند. از چارت بینایی ا ت گلف بود و  یري، 

برداري ثبت شــد. نتایج  یلمفاطالعات بینایی از طریق عینک ردیابی حرکات چشــم و اطالعات حرکتی از طریق دوربین  

شان داد. همچنین ارتباط بی           ساکن و عملکرد را ن شم  سون ارتباط بین چ ستگی پیر ضریب همب صل از آزمون  ن مکان حا

ل واریانس یلۀ آزمون ضریب همبستگی اتا مشخص شد. نتایج آزمون تحلی     وس بهرد تثبیت خیرگی با چشم ساکن و عملک  

شان داد. به    هامکاننیز تفاوت معناداري را بین  ساکن و عملکرد ن شم  عبارتی طول مدت ي تثبیت بینایی در متغیرهاي چ

  ي داشته باشند.مؤثرنقش  توانند در کنترل حرکتییمي بینایی هامؤلفهاست.  مؤثرو مکان تثبیت بر عملکرد حرکتی 
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 مقدمه

بینایی نسبت به محیط و تکلیف  موقعبهبراي تولید حرکات دقیق، سیستم حرکتی به اطالعات دقیق و 

یاز براي اجراي یک حرکت در ن موردکند تا اطالعات یماطالعات بینایی به فرد کمک  واقع درنیاز دارد. 

محیط با شرایط خاص را فراهم آورد. اینکه فرد هنگام اجراي تکلیفی ویژه در محیطی خاص، چه میزان 

که یدرحال. )1(تواند بر کارکردهاي اجرایی و حتی شناختی اثرگذار باشد یماطالعات از محیط کسب کند، 

هاي ورزشی اهمیت یتفعالهاي روزمرة زندگی اهمیت دارد، در یتفعالاطالعات بینایی در  موقعبهدستیابی 

دوچندانی دارد، چراکه در موقعیت ورزشی، براي رسیدن به عملکرد دقیق در نیازهاي زمانی و مکانی 

 رومتفاوت و متعدد، و معموالً شرایط تحت فشار، نیاز به دریافت و پردازش اطالعات دقیق است. ازاین

 . اندشده مندعالقهکنند، یمها و متغیرهایی که از عملکرد ورزشی دقیق پشتیبانی یدگاهدمحققان به 

 دررند که دایی از کنترل و هماهنگی ادراك و حرکت اشاره هابخشهاي نظري به یدگاهدهریک از 

، ارتقاي کمی و کیفی عملکرد فردي است که شدهارائههاي یدگاهدهدف اساسی و اصلی در تمامی  واقع

ین تصمیم را اتخاذ کند. اولین کارکرد مؤثرتري سطح باال، قادر باشد هاچالشت فشارهاي رقابت و دیگر تح

ورزشکار در حین اجراي مهارت  آنچهاست. با پیشرفت فناوري،  1گیري، کنترل خیرگییمتصمدر تمرینات 

گیري حین یمتصمجه و اي براي فهم تمرکزتویهپا عنوانبهبیند، قابل تشخیص است و این اطالعات یم

ي حرکتی در هامهارتگیري در یمتصمعبارتی ارتباط بین خیرگی، توجه و . به)2 ،3(رود کار میاجرا به

راي مثال ویلیامز بیر است و تلفیق رفتار بینایی با اجراي حرکتی را تأیید کرده است. پذامکانحال حاضر 

و مبتدي را بیان کردند؛ ورزشکاران ماهر  ي بین ورزشکاران ماهرهاتفاوت) برخی از 2003( 2و وارد

فراخوانی و بازشناسی الگوهاي ویژة بازي برتري دارند؛ آنها در تشخیص و بازشناسی اشیا همانند توپ در 

ي دارند؛ همچنین اافزودهي بینایی (قبل از رخداد) توانایی هانشانهترند؛ آنها در انتخاب یعسرمیدان دید 

شود، همسویی یمعات مرتبط به حرکت که در قالب نقاط نوري نمایش داده ورزشکاران نخبه با اطال

 مهارت سطح پایین و مهارت سطح با گلف بازیکنان بینایی ، راهبردهاي)1992( 3ویکرز .)4(بیشتري دارند 

 در تثبیت مدت و تعداد در معناداري گروهی يهاتفاوت .کرد مقایسه ضربۀ گلف اجراي هنگامباال را به

بازیکنان . شد آشکارزدن ضربه عمل در کردن دنبال و جلو به عقب، نوسان به نوسانآمادگی،  مراحل طول

                                                           
1. Gaze Control 
2. Williams & Ward 
3. Vickers 
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 میانگین( کردند استفاده کمتر مهارت سطح با گروه به نسبت چشم حرکات از درصد کمتر 8/27 گلف ماهر

محیط فضاي دیداري در  از مختلفی يهامکان تثبیت بینایی روي داشتند تمایل و )23 با مقایسه در 4/16

 ثبت هدف و توپ روي طوالنیبه مدت ماهر  گلف بازیکنان آمادگی، مرحلۀ درخصوص به .داشته باشند

 عقب به نوسان مهم مرحلۀ در. کردیم نگاه را سر راکت پایین مهارتی سطح با بازیکن کهیدرحالکرد، یم

 چشمی با حرکات دیگر يهاگروهدو برابر  تقریباً پایین مهارت با ، بازیکنانزدن ضربه هنگام در جلو و

 دادند نشان توپ روي يترکوتاه تثبیت مدت پایین مهارت سطح با گروه. دادندیم انجام متغیر يهامکان

 که ماهر عملکرد بازیکنان با که داشتند عقب به نوسان اوج نقطۀ در راکت تماشاي براي بیشتري تمایل و

 کهیهنگام داشتند تمایل ماهر تماس، گروه مرحلۀ در. است تقابل در داشتند، تمرکز توپ روي بیشتر

 به نوسان مرحلۀ در هایآزمودن نتیجه اگر . درکنند تثبیت توپ زیر به کرد،یم برخورد چوب سر توپ با

 تثبیت کرد،یم برخورد چوب سر با وقتی زیر توپ سطح به تماس، مرحلۀ در و توپ روي عقب، و جلو

 مربیان توصیۀ با کامالً هایافته این. )5(داشت  وجود موفق ضربۀ اعمال براي بیشتري احتمال کردند،یم

 . )6(است  ضربه، مرتبط اجراي هنگام درشدن  یرهخ مسیر و در مورد حرکات سر

تمرکز تواند با عوامل متعددي از اجراي حرکتی در ارتباط باشد که یمرفتار بینایی طی اجراي حرکت، 

، در 1یک ویژگی بسیار پیچیده از تبحر ادراکی، با عنوان چشم ساکن بسیاري از تحقیقات اخیر بر روي

در  یئیشکه روي مکان یا  3یا ردیابی بینایی 2تثبیت عنوانبه). چشم ساکن 10-7( استتکالیف حرکتی 

گیرد، یمثانیه قرار یلیم 100با سه درجۀ زاویه دید به مدت حداقل  4فضاي کاري دیداري ـ حرکتی

چشم ساکن هنگامی  واقع درشود. یمتعریف شده است. چشم ساکن پیش از حرکت پایانی تکلیف آغاز 

ثانیه، بدون حرکت یلیم 100افتد که به یک موقعیت با سه درجه از زاویۀ دید به مدت حداقل یماتفاق 

ع یک حرکت ویژه در است، که با شرو 5شود. بنابراین چشم ساکن یک متغیر ادراك ـ عملیمزل زده 

 .)3(شود یمتکلیف آغاز 

شد که چشم ساکن از نظر عملکردي، مدت زمان الزم براي سازماندهی یمدر آغاز تحقیقات تصور 

. )11(دهد یمیري و کنترل توجه بینایی را نشان گجهتي عصبی و پارامترهاي بینایی درگیر در هاشبکه

                                                           
1. Quiet Eye 
2. Fixation 
3. Tracking Gaze 
4. Visuomotor 
5. Perception–Action 
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یک دورة حساس که  عنوانبهتواند یمحال براساس نتایج مطالعات اخیر چشم ساکن همچنین ین ا با

) پاسخ 2) و کنترل (همزمان1ریزيبرنامهیشپیزي (ربرنامههاي ضروري براي اطالعات حسی با سازوکار

راي مثال در تیراندازي با تفنگ که زمان حرکت ب. )12(شود، درنظر گرفته شود یمحرکتی مناسب ترکیب 

، )13(ریزي حرکت باشد برنامهیشپة دهندنشانتواند یمبسیار کوتاه است، مدت زمان چشم ساکن 

ریزي و کنترل همزمان را رنامهبیشپي ضربه به توپ، چشم ساکن هر دو کارکرد هامهارتکه در یدرحال

 .)14(دهد یمارائه 

محیطی را که از چشم یستزشناسی هاي شناختی و رواناند تا سازوکارمطالعات اخیر تالش کرده

محیطی، چشم ساکن یک یستزشناسی ی تشریح کنند. از دیدگاه روانروشنبهکند، یمساکن حمایت 

ن حرکات شود، بنابراییمي آورجمعمتوالی (دائم)  صورتبهدورة زمانی است که اطالعات مرتبط با هدف 

. در واقع مطالعۀ نیمرخ کینماتیک در ضربۀ )15(شود یمیم تنظبدن پیوسته نسبت به اطالعات هدف 

. بنابراین )16(تنظیم شده است  دائماً) 3گلف نشان داد که عمل ضربه با اطالعات بینایی در طول اجرا (تاو

آورد، یمچشم ساکن ممکن است از طریق کنترل همزمان که اطالعات بینایی لحظه به لحظه را فراهم 

تواند از خودسازمانی براي اجراي حرکت دقیق استفاده یمحمایت شود که به موجب آن، سیستم حرکتی 

 کند.

دهد تا مدت یمه اجازه کنند که چشم ساکن به اجراکنندیمشناسان شناختی بیان از طرفی روان

ي محیطی را هانشانهی از پرتحواسکه حداقل یدرحالیزي پاسخ بپردازد، ربرنامهتري به یطوالنزمان 

ي، مدت زمان چشم ساکن را در ضربات بیلیارد امطالعه) در 2002و همکاران ( 4. ویلیامز)17(داشته باشد 

تر با درجۀ یطوالنهاي مختلف بررسی کردند و متوجه شدند که مدت زمان چشم ساکن یچیدگیپبا 

تر براي تکالیف یطوالنریزي برنامهیشپدهد که زمان یمپیچیدگی تکلیف ارتباط دارد. این نتیجه نشان 

ها در مقایسۀ این یافته .)18(شود یمپیچیده مورد نیاز است که با کاهش این زمان، عملکرد تخریب 

ر به نتیجه و فردي در ضربات منجو همچنین در مقایسۀ درون )19(فردي در افراد ماهر و مبتدي بین

تر در افراد ماهر نسبت به افراد مبتدي یطوالننیز برآورد شده است. چشم ساکن  )20( رفتهازدستضربات 

در مطالعۀ حاضر که نمونۀ نتیجۀ این مطالعات بود.  رفتهازدستبه نتیجه نسبت به ضربات و ضربات منجر 

                                                           
1. Pre-Programme 
2. Online 
3. Tau 
4. Williams 
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وجوي بینایی بین دو گروه متفاوت تحقیق شامل افراد مبتدي است، باید مشخص شود که عملکرد و جست

ي فردي در هر اجرا همپوشانی دارد که هاتفاوتگروهی در افراد ماهر و مبتدي با است، البته تفاوت بین

 .استنیاز به بیان تفاوت دو گروه 

بر مدت زمان تثبیت خیرگی، مکان تثبیت خیرگی نیز اهمیت دارد. این احتمال وجود دارد که عالوه

در هر تکلیف یا مهارت حرکتی، یک مکان حیاتی وجود دارد که بیشترین اطالعات مرتبط با تکلیف را 

آگاهی فضایی  عنوانبه) معتقد است که مکان تثبیت 2016. ویکرز ()3(آورد یمده فراهم براي اجراکنن

. مکان تثبیت چشم )1(یابد یمان تثبیت، کنترل حرکتی نیز تغییر شود که با تغییر در مکیمفرد تلقی 

ي است که اطالعات فوري در خصوص هدف تکلیف را فراهم انقطهیري معموالً به گهدفساکن در تکالیف 

مکان مهم براي دریافت اطالعات گزارش شده  عنوانبه. در برخی مطالعات تثبیت روي توپ )21(آورد یم

بر کیفیت ضربه اثر  ) صرفاً نگاه به توپ2011و همکاران ( 1. اما براساس نتایج مطالعۀ ماکنزي)1(است 

. البته در این تحقیق از )22(مثبت ندارد و نگاه به حفره هنگام ضربه از کیفیت ضربه کم نخواهد کرد 

بر این، مطالعات چشم ساکن نبود. عالوه براساسي کینماتیک حرکت استفاده شده بود و نتایج هاداده

دیگري مکان تثبیت خیرگی را غیر از توپ نشان دادند و گزارش کردند که برخی مربیان هنگام آموزش، 

 ینا با. )23(دهند یممکانی جلوتر از توپ و نزدیک هدف را براي تثبیت خیرگی به اجراکننده پیشنهاد 

یض همچنان وجود دارد و ضرورت بررسی مطالعات گسترده در تکالیف حرکتی مختلف ضدونقحال نتایج 

 طلبد.یمرا 

همزمان  صورتبهوجوي بینایی را بینایی اساسی در مطالعات اخیر جستدر مطالعۀ حاضر دو متغیر 

بیت یري بررسی شده است تا همزمان اطالعات مربوط به مدت زمان و مکان تثگهدفدر یک تکلیف 

 خیرگی هنگام اجراي تکلیف برآورد شود.

 
 ی شناسروش

ساله بودند که  داوطلبانه  22تا  19پسر   60تحقیق حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بود. نمونۀ تحقیق 

ها سابقۀ تمرین ضربه یآزمودنیک از یچهدر تحقیق شرکت کردند. شرکت در طرح تحقیق داوطلبانه بود و 

اي ارزیابی بینایی، ابتدا بودند. بر دستراست کنندگانشرکتیا آموزش گلف را نداشتند. همچنین تمامی 

                                                           
1. Mackenzie 
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از فاصلۀ  1از آزمودنی در مورد سابقۀ اختالالت بینایی سؤال پرسیده شد و در ادامه از چارت بینایی اسنلن

یري، ضربۀ پایانی به توپ گلف در قسمت منتهی به حفره بود و گهدفمتري استفاده شد. تکلیف  6

 ت شد.اطالعات بینایی از طریق عینک ردیابی حرکات چشم ثب

 

 تکلیف ضربۀ گلف

تکلیف ضربۀ گلف در آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشکدة علوم ورزشی دانشگاه ارومیه و روي چمن 

متر و فاصلۀ خط ضربه تا حفره دو متر بود. یسانت 10متري اجرا شد. قطر حفره  4×5/1مصنوعی به ابعاد 

شد. دستورالعمل اجراي یمکرد و سپس وارد مرحلۀ اصلی یمآزمایشی اجرا  صورتبههر آزمودنی دو ضربه 

در  شدهارائهیکسان و شامل شش مرحله طبق پروتکل استاندارد و  کنندگانشرکتضربه براي تمامی 

خطاي  واقع دراستفاده شد.  2یري خطاي شعاعیگاندازهبراي ارزیابی عملکرد، از پیشینۀ تحقیق بود. 

یري خطا، گاندازه. براي )3 ،8( استي عملکرد در مهارت ضربه به توپ گلف یرگاندازهترین یجراشعاعی 

یري و ثبت شود. گاندازهمتر یلیم برحسباز یک متر نواري استفاده شد تا انحراف توپ از حفرة هدف 

ۀ افتادن توپ داخل حفره منزلبهیست ارزیابی عملکرد ثبت شد. نمرة صفر لچکبنابراین خطاي شعاعی در 

 عنوانبهشد، فاصلۀ توپ تا حفره یمرسید یا در اطراف حفره متوقف ینمیی که به حفره هاتوپبود و 

 .استه فاصلۀ توپ تا حفره کمتر، عملکرد بهتر هرچعملکرد درنظر گرفته شد که 

 

 چشم ساکن

برداري مجزا استفاده یلمفشم ساکن از دستگاه ردیابی حرکات چشم و دوربین براي ارزیابی مدت چ

سیم و توسط موبایل، یب صورتبهآلمان بود که  SMIشد. عینک ردیابی حرکات چشم ساخت شرکت 

پ منتقل و ثبت شد. این دستگاه تاپلکند. در مطالعۀ حاضر اطالعات از طریق سیم به یماطالعات را ثبت 

کند. اطالعات یمهایی است که اطالعات محیط و اطالعات حرکات چشم را همزمان ثبت یندوربداراي 

و اطالعات حرکات چشم براي ارزیابی ساکادها، قطر مردمک و  شدن یرهخمحیطی براي بررسی رفتار 

 BeGazeاطالعات ثبت و از قسمت  iviewي افزارنرمشود. از قسمت یمها استفاده یتتثبمدت و تعداد 

براي ثبت عملکرد حرکتی فرد  A3اطالعات ارزیابی شد. همچنین از دوربین گوشی سامسونگ مدل 

                                                           
1. Snellen Chart 
2. Radial Error 



  73                                      ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی
 

روي فرد در فاصلۀ دو متري قرار گرفت تا اطالعات استفاده شد. این دوربین روي پایه نصب شد و روبه

از هر دو  آمدهدستبهحاصل از ضربه را ثبت کند. براي ارزیابی مدت چشم ساکن الزم است تا اطالعات 

فرم بر ثانیه) بر هم منطبق شود تا مدت چشم ساکن ارزیابی شود. بنابراین  30فرم به فرم ( صورتبهابزار، 

استفاده شد که مدت زمان چشم ساکن قبل از  Quiet Eye Solutions افزارنرمبراي انطباق اطالعات، از 

 داد.یمضربه را در هر کوشش ارائه 

 

 روش اجرا

پرسیده شد که  ، از سابقۀ آموزش و ضربۀ گلفکنندگانشرکتپس از هماهنگی و اعالم داوطلبانۀ 

ارت بینایی اسنلن بینایی افراد ي در این زمینه نداشتند. سپس از طریق چاسابقهیک از افراد هیچ یچه

ی و لنز استفاده نک طبافراد از عیسنجیده شده و افرادي که از نظر بینایی سالم بودند، وارد تحقیق شدند. 

هاي چشمی را گزارش نکردند. ارزیابی چارت بینایی اسنلن نیز حدت بینایی را یماريبکردند و سابقۀ ینم

 در وضعیت نرمال بودند. تماماً کنندگانشرکتمشخص کرد که 

شم هر فرد ارائه و عینک ردیابی حرکات چشم روي چ کنندگانشرکتدستورالعمل ضربۀ گلف به 

شد و در حین  در هر بار آزمون کالیبره کنندهشرکتره شد. شایان ذکر است که عینک براي هر کالیب

درخواست شد تا فعالیت  کنندهشرکتشد. سپس از یمکالیبره  مجدداًجایی عینک، آزمون در صورت جابه

ت رکورد قرار همزمان در حال صورتبهبرداري یلمفرا شروع کند که قبل از شروع فعالیت عینک و دوربین 

ضربۀ آزمایشی، سه کوشش و  3کرد و بعد از یمآزمایشی اجرا  صورتبهضربه  3گرفتند. هر آزمودنی یم

کرد فرد کرد. نمرة عملیمش یک دقیقه استراحت کرد و بین هر کوشیمضربه را اجرا  10در هر کوشش 

دت چشم ساکن، میت براي برآورد نها درآمد.  دستبهیلۀ متري نواري و میزان انحراف توپ از حفره وسبه

ضربۀ گلف  قرار گرفت و مدت چشم ساکن براي Quiet Eye Solutions افزارنرماطالعات دو دوربین در 

 ).1(شکل  آمد دستهب
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افزار برآورد چشم ساکن: فیلم سمت راست اطالعات عینک ردیابی و فیلم سمت چپ . نرم1شکل 

 برداريیلمفاطالعات دوربین 
 
توزیع بودن  یعیطب بررسی براي 1شاپیرو ویلک آزمون از ،هاداده يبنددسته براي توصیفی آمار از

، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و از ضریب اتا براي بررسی ارتباط و از آزمون تحلیل واریانس هاداده

 22نسخۀ  SPSSافزارنرم از استفاده با مراحل، این. شد یکطرفه براي ارزیابی تفاوت مکان بینایی استفاده

 .گرفت انجام 05/0و در سطح اطمینان 

 

 هاافتهی

که اپیرو، زمانیشاز آزمون شاپیرو استفاده شد. در آزمون  هادادهابتدا براي بررسی طبیعی بودن توزیع 

رد و فرض نرمال  هادادهدن باشد، فرض مربوط به غیرنرمال بو تربزرگ 05/0از  آمدهدستبهمعناداري 

، در 05/0از  آمدهدستبههاي يمعناداربودن  تربزرگ شود. نتایج نشان داد که با توجه بهیمبودن تأیید 

در  هادادهرو براي تحلیل ). ازاینP<05/0شود (یمتأیید  هادادهتمامی متغیرها فرض نرمال بودن توزیع 

 رد. کرامتریک استفاده ي پاهاآزمونتوان از یمهاي تحقیق یهفرضآزمون 

 31درصد) به توپ،  30نفر ( 18هاي مربوط به مکان تثبیت خیرگی مشخص شد که در توصیف یافته

درصد) به چمن نگاه خیره داشتند. در ادامه براي بررسی  3/18نفر ( 11درصد) به سر راکت و  7/51نفر (

مبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج ارتباط بین عملکرد ضربۀ گلف و مدت چشم ساکن از آزمون ضریب ه

                                                           
1. Shapiro Wilk  
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). P=001/0و  r= -728/0نشان داد که بین عملکرد و مدت چشم ساکن ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (

که عملکرد  آنجا ازتوان گفت که با افزایش مدت چشم ساکن عملکرد کاهش یافته است و یمعبارتی به

ا افزایش مدت چشم ساکن، میزان انحراف از حفره در ضربات میزان خطا و انحراف از هدف بود، بنابراین ب

 رو عملکرد بهتري گزارش شده است. گلف کاهش معناداري داشته و  ازاین

ز آزمون رگرسیون خطی ا، چشم ساکنبینی عملکرد از یشپبا توجه به وجود ارتباط، براي بررسی 

یانس رگرسیون ناشی از تحلیل وار شدههدهمشا Fاستفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که 

 = P , 001/0بینی عملکرد را دارد (یشپو چشم ساکن توانایی  استدر مقایسه با مقادیر بحرانی، معنادار 

44/65F = .( توان از رابطۀ خطی بین متغیرها سخن گفت. با توجه به میزان ضریب تعیین یمترتیب بدین

درصد واریانس عملکرد را در ورزشکاران  53شود که متغیر چشم ساکن در مجموع یمشده مشخص یلتعد

توان گفت که یمعناداري تی ضرایب بتا و سطح م به). همچنین با توجه =R2 530/0کنند (یمبینی یشپ

 چشم ساکن اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد دارد.

ریب ضمکان تثبیت خیرگی، از آزمون  از طرفی براي بررسی ارتباط بین عملکرد و چشم ساکن با

 گزارش شده است. 1همبستگی اتا استفاده شد. نتایج در جدول 

 نتایج آزمون ضریب همبستگی اتا  .1جدول 
 مجذور اتا اتا Rمجذور  R معناداري F متغیر

 25/0 49/0 21/0 46/0 001/0 88/15 مکان تثبیت*عملکرد

 11/0 33/0 09/0 -3/0 019/0 83/5 ساکن تثبیت*چشم مکان

 
دهد که بین مکان تثبیت خیرگی و عملکرد ارتباط معناداري وجود دارد یمنشان  1مندرجات جدول 

)001/0=p ،46/0=R در نهایت استة ارتباط مناسب بین دو متغیر دهندنشان آمدهدستبه). میزان ارتباط .

 آنهادرصد از تغییرات عملکرد به مکان تثبیت  25شود که یم) مشخص 49/0با توجه به ضریب اتا (

. همچنین نتایج نشان داد که بین مکان تثبیت استیک ارتباط خطی بین دو متغیر قابل ارزیابی  عنوانبه

رو بین دو متغیر ارتباط ). ازاینp ،3/0=R=019/0خیرگی و چشم ساکن ارتباط معناداري وجود دارد (

درصد از تغییرات چشم ساکن  11شود که یم) مشخص 33/0با توجه به ضریب اتا (آمد.  دستبهمناسب 

توصیفی از مکان تثبیت، عملکرد و مدت چشم ساکن را ارائه  2. جدول استمربوط  آنهابه مکان تثبیت 

 دهد.یم
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 میانگین برحسبارتباط مکان تثبیت با عملکرد و مدت چشم ساکن  .2 جدول

مکان 
 تثبیت

)1توپ ( )2راکت (سر   )3چمن (   

 N *M *Sd N M Sd N M Sd* متغیر

85/10 16 18 عملکرد  31 97/27  13/11  11 82/30  65/8  
مدت چشم 

 ساکن
18 72/834  49/328  31 23/641  84/284  11 596 69/175  

 *N تعداد؛ =M میانگین؛ =Sdانحراف استاندارد = 

 
ها، مشخص شد افرادي که به توپ نگاه کردند، نسبت به افرادي که به سر راکت و با توجه به یافته

رو با استفاده چمن تثبیت کردند، میزان خطاي کمتر (عملکرد) و مدت چشم ساکن باالتري داشتند. ازاین

 ته شد.موقعیت تثبیت خیرگی پرداخ برحسباز آزمون تحلیل واریانس به مقایسۀ عملکرد و چشم ساکن 

 = 273/9 و =001/0Pکان تثبیت در عملکرد (دهد بین سه میمنتایج تحلیل واریانس نشان 

). ≥05/0P) تفاوت معنادار وجود دارد (F)57و2( = 412/3 و =04/0P) و مدت چشم ساکن (F)57و2(

 ارائه شد. 3نتایج در جدول  تفاوت، از آزمون تعقیبی استفاده و رو براي مشخص شدن مکانازاین

 
 . آزمون تعقیبی براي عملکرد و چشم ساکن در مکان تثبیت3جدول 

 اختالف میانگین مکان تثبیت مکان تثبیت متغیر وابسته
خطاي 

 استاندارد
 معناداري

 عملکرد
 توپ

-97/11 راکت  155/3  001/0  
-82/14 چمن  075/4  001/0  

-85/2 چمن راکت  737/3  45/0  

ساکنچشم   
 توپ

49/193 راکت  97/83  025/0  
72/238 چمن  45/108  032/0  

23/45 چمن راکت  45/99  651/0  
 

دهد که میزان عملکرد بین مکان تثبیت روي توپ با راکت و چمن یمنشان  3مندرجات جدول 

ساکن ). همچنین مشخص شد که میزان چشم ≥05/0Pتفاوت معنادار به نفع مکان تثبیت روي توپ دارد (

). ≥05/0Pبین مکان تثبیت روي توپ با راکت و چمن تفاوت معنادار به نفع مکان تثبیت روي توپ دارد (

در هر دو متغیر عملکرد و مدت چشم ساکن در مکان تثبیت بین راکت و چمن تفاوت معناداري مشاهده 
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بت به دو مکان دیگر نشد. بنابراین برتري مکان تثبیت روي توپ هم در عملکرد و هم در چشم ساکن نس

 مشخص شد.

 

 يریگجهینتبحث و 

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مدت چشم ساکن، عملکرد حرکتی و مکان تثبیت خیرگی چشم 

یابد. یمها نشان داد که با افزایش میزان تثبیت خیرگی قبل از حرکت، عملکرد حرکتی بهبود بود. یافته

در  آمدهدستبههاي رو تبیین یافتهشود. ازاینیمب عملکرد بهتر از طرفی تثبیت خیرگی به توپ موج

)، ویکرز 2010و همکاران ( 1هاي کوسرراستاي ارتقاي عملکرد ضرورت دارد. نتایج تحقیق حاضر با یافته

. مدت )18-26() همسوست 2009( 3) و ویلسون و پیسري2002)، ویلیامز و همکاران (2007( 2و ویلیامز

شود که با افزایش طول مدت زمان، یمترین مؤلفۀ چشم ساکن تلقی یاساسزمان و طول دورة تثبیت، 

) با دستکاري 2013و همکاران ( 4عالوه، کالسترمن. به)25(یابد یمعملکرد بهبود و میزان خطا کاهش 

که طول مدت چشم ساکن افزایش دارد، خطاي مدت چشم ساکن در یک تکلیف پرتابی نشان دادند زمانی

هاي تحقیق بیان کردند که در تبیین یافته. این محققان )27(یابد یممعناداري کاهش  طوربه شعاعی

یک اثر جانبی از بهبود عملکرد نیست، بلکه نقشی کارکردي در بهبود عملکرد  عنوانبهچشم ساکن تنها 

 کند.یمبازي 

که اشاره شد، چشم ساکن آخرین تثبیت روي هدف است که قبل از اجراي جسمانی تکلیف گونههمان

رسد یمجایی تثبیت از هدف و خیرگی به مکانی دیگر به اتمام ماند و با جابهیمخیرگی روي شیء باقی 

شود، چراکه طول دورة یمریزي معطوف برنامهیشپها به مرحلۀ یینتببه این تعریف، اغلب  با توجه. )1(

ریزي، مدت برنامهیشپ. از دیدگاه )14(چشم ساکن مربوط به دورة قبل از اجراي جسمانی حرکت است 

کند که تنظیم یمریزي مهیا برنامهیشپتر، دورة زمانی بیشتري را براي یطوالنزمان چشم ساکن 

دهد یمنتیجه  هااندامي و هماهنگی بندزمانی خوببهامترهاي بیشتري از حرکت مثل مسیر و نیرو را پار

تري بر هدف خیرگی داشت، میزان خطاي یطوالنکه فرد مدت زمان یهنگام. در مطالعۀ حاضر نیز )11(

دهد با افزایش طول مدت تثبیت به مکان خیرگی، پارامترهاي حرکتی یمعملکرد کاهش یافت که نشان 

                                                           
1. Causer  
2. Vickers & Williams 
3. Wilson & Pearcy 
4. Klostermann  
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یزي و اجرا شده ربرنامهمؤثرتري توسط اجراکنندة دریافت،  صورتبهمؤثر در ضربۀ گلف مانند مسیر و نیرو 

 است.

بینایی و چشم ساکن  در چشم ساکن هنگام ضربۀ گلف بخشی از کارکرد ریزيبرنامهیشپاگرچه نقش 

شود، زیرا چشم ساکن یماند که عملکرد تخریب کند، برخی مطالعات گزارش دادهیمهنگام اجرا را تبیین 

ها از نقش کنترل همزمان در چشم یبررس. این )28 ،29(شود یم ترکوتاهي اینکه زودتر شروع شود، جابه

کند. از دیدگاه کنترل همزمان، چشم ساکن نقشی اساسی در کنترل حرکات دارد که یمساکن حمایت 

 . ضربۀ گلف به کنترل دقیق سر)30(گیرد یمي کنترل اندام مورد پذیرش قرار اچندمرحلهاز طریق مدل 

غلتیدن توپ در مسیر مناسب به حفره نیاز دارد  منظوربهتوپ  راکت در امتداد مسیر درست براي تماس با

آل براي رسیدن به یدهان توپ با سرعت . همچنین ضربۀ گلف به مقدار مناسبی نیرو براي رسید)31(

تواند از چگونگی کارکرد کنترل همزمان چشم ساکن براي یم. در نتیجه این مدل )32(حفره نیاز دارد 

) مشخص کردند که دو مرحلۀ مجزا 2010و همکاران ( 1ایت کند. الیوتکمک به عملکرد ضربۀ گلف حم

ریزي) که موجب برنامهیشپ( 2در دستیابی به هدف و مسیر هدف وجود دارد: یک مرحلۀ کنترل تکانه

(کنترل اندام ـ  3یابیشود، مانند کنترل فاصله، و یک مرحلۀ هدفیمبه مجاورت هدف  هااندامرسیدن 

تواند یمعقب راکت  . در واقع، نوسان به)30(ح خطا درگیر است، مثل کنترل مسیر هدف) که در اصال

که نوسان راکت به سمت عنوان کنترل تکانه که در کنترل فاصله نقش دارد، درنظر گرفته شود. درحالیبه

 . )33(به توپ در طول مسیر صحیح درگیر است  زنندهضربهجلو در هدایت بینایی 

مرحلۀ اول کنترل همزمان حرکت به اطالعات بینایی دربارة هدف نیاز دارد تا حرکت بعدي را 

شده در سیستم عصبی مرکزي براي اجراي حرکاتی که بعداً ریزيبرنامهیشپیزي کند و این حرکت ربرنامه

ریزي برنامهیشپ. براساس پیشینۀ تحقیق چشم ساکن کارکرد )34(شود یمام خواهد گرفت، ذخیره انج

. در ادامه و طبق مدل الیوت و )11 ،18(کند یمرا براي کمک به تنظیم پارامترهاي عملکرد فراهم 

شود. مرحلۀ اول یمیزي نوسان به عقب (کنترل تکانه) آغاز ربرنامه)، بعد از این دوره 2010همکاران (

شود. یمیلۀ بازخورد بینایی و حس عمقی مقایسه وسبهکنترل همزمان (نوسان به عقب) با کپی وابران 

که تفاوت بین برنامه و بازخورد وابران متعاقب آن مشخص شد، اصالح همزمان حرکت براي تنظیم هنگامی

                                                           
1. Elliott 
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افتد. مرحلۀ دوم کنترل همزمان (نوسان به جلو) به یماتفاق  زنندهضربهو سازگاري مسیر و موقعیت 

تغییر جهت و حرکت در سر راکت که  منظوربهکن) دربارة هدف (توپ) اطالعات بینایی پایدار (چشم سا

راکت و توپ  ممکن است از نظر فضایی با توپ اختالف داشته باشد، نیاز دارد. این اختالف فضایی بین سر

بازخورد  براساس. )35(دلیل اضطراب حالتی باشد که بر کینماتیک حرکت اثرگذار است مکن است بهم

دقیق با توپ تماس  صورتبهگیرد تا یمراکت اصالح انجام  مداوم در سر صورتبهراکت،  بینایی توپ و سر

ریزي، مسیر برنامهیشپشود، از طریق یمبه هدف خیره  زنندهضربهکه حاصل شود. بنابراین مدت زمانی

شود و در ادامه از طریق کنترل همزمان، مسیر مناسب و دیگر یمی مشخص درستبهراکت تا توپ 

شک با افزایش دورة چشم ساکن مدت زمان بیشتري گردد. بییمپارامترهاي مؤثر مانند شدت نیرو تعیین 

شود. در مقابل کاهش یمامترهاي درگیر در حرکت مهیا براي برداشت اطالعات مؤثر و همچنین کنترل پار

دورة چشم ساکن به معناي از دست دادن برخی اطالعات مؤثر و در نتیجه عدم کنترل دقیق پارامترهاي 

 حرکتی خواهد بود.

هاي اساسی در بررسی مکان خیرگی و تثبیت بینایی در اجراي تکلیف حرکتی، یکی دیگر از مؤلفه

و کنترل حرکت است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان عملکرد و مدت چشم  وجوي بیناییجست

ي تثبیت بینایی متفاوت است. در واقع قبل از ضربه، مکان خیرگی به توپ نسبت به هامکانساکن در 

تري را در پی داشت. این یطوالنخیرگی به سر راکت و حفره هم عملکرد باالتر و هم مدت چشم ساکن 

) 2014و همکاران ( 3) و کوکه2012و همکاران ( 2)، موره2014و همکاران ( 1هاي واینا یافتهنتایج ب

ـ حرکتی )19 ،36 ،37(همسوست  . اعتقاد بر این است که چشم ساکن ممکن است یک دوره سکون روانی 

دهد) تا یمکند (یا شاید کاهش یمي مرکزي و محیطی را تعدیل هاپاسخآورد که یمعمومی را فراهم 

. هر تثبیت در مجاورت هدف، )37(اثرگذاري بیشتر عملکرد مهارت حرکتی ظریف را در پی داشته باشد 

 ممکن است شرایطی را فراهم آورد که به چنین سکون روانی ـ حرکتی نیاز دارد.

رسد، نقش بینایی محیطی یممنطقی و محتمل  به نظرکه دیدگاه سکون روانی ـ حرکتی درحالی

محوري از استراتژي بینایی هانخبه، هاورزشنباید نادیده گرفته شود. مطالعات قبلی نشان داد که در برخی 

عبارتی در این استراتژي خیرگی به یک مکان تثبیت شده و از بینایی محیطی براي کنند؛ بهیماستفاده 
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. البته این دیدگاه در مورد تکالیفی )38(شود یمء در حال حرکت استفاده دریافت اطالعات هدف یا شی

شده و در تکلیف ضربۀ گلف این دیدگاه هنوز بررسی نشده و بررسی بینایی  غیر از ضربۀ گلف گزارش

محیطی و مرکزي در حین ضربۀ گلف مورد نیاز است. همچنین مطالعاتی وجود دارد که از این دیدگاه که 

و براي راهنمایی کنترل همزمان حرکت  )39(یلۀ بینایی محیطی دریافت شود وسبهواند تیماطالعات 

مداوم از طریق اطالعات  طوربهدهد که عمل ضربه یمها نشان کنند. یافتهیم، حمایت )40(کار رود به

. بنابراین، این احتمال وجود دارد که در )16(شود یماي حرکت، تنظیم بینایی پایه (تاو) در طول اجر

راکت را  چشم خود را روي توپ تثبیت کند، ولی اطالعات مؤثر از توپ و سر زنندهضربهضربۀ گلف، 

راکت متحرك ولی  دلیل اینکه هنگام ضربه، سرههمزمان و از طریق دید محیطی دریافت دارد. ب صورتبه

تأکید به تثبیت بر توپ داشته باشد. از طرفی توپ در مرکز دید  زنندهضربهتوپ ثابت است، ممکن است 

تواند هم اطالعات توپ، یمراکت و حفره قرار دارد و با تثبیت روي توپ  قرار دارد که مابین سر زنندهضربه

 یزي متناسب با آن را ارائه کند.ربرنامهرکتی درست بعد از ضربه را کشف و راکت و هم مسیر ح هم سر

سزایی تحقیق حاضر نشان داد که کارکردهاي بینایی و ردیابی حرکات چشم در کنترل حرکت نقش ب

ملکرد دارد. مدت زمان تثبیت و مکان تثبیت خیرگی، دو مؤلفۀ اساسی در کنترل حرکات و ارتقاي ع

تواند یمکت هاي بینایی و تأثیر آن بر حرؤلفهرو دستکاري مپذیر است. ازاینینتمرهستند که اکتسابی و 

هایی در یتمحدودکمک شایانی به کنترل حرکت و ارتقاي سطح کیفی و کمی مهارت کند. هرچند 

ود پیشینۀ مطالعۀ حاضر تحت کنترل محقق بود، مانند سن و جنسیت و سطح مهارت، اما مواردي مانند نب

قیق بود. تحقیق تح یتمحدودترین یاصلخصوص در داخل کشور، تحقیق متناسب با تحقیق حاضر، به

تغیر ، تکلیف ضربۀ گلف و مSMIحاضر از چند نظر بدیع بود؛ استفاده از عینک ردیابی حرکات چشم 

شود براي یمرو پیشنهاد اي یافت نشد. ازاینیشینهپیک در داخل کشور منبع و چشم ساکن که براي هیچ

بود احتمالی لف بررسی شود تا بهي مختهامهارتارتقاي عملکرد، متغیر چشم ساکن در تکالیف حرکتی و 

 کاربردي اجرا شود. صورتبهدر عملکرد 
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Abstract 
Quiet eye is considered as a special gaze to a location of Motor space that is an 
indicator of motor control. The Aim of this study was to investigate the relationship 
between quiet eye durations and location of gaze fixation with performance. The 
research sample included 60 right-handed boys. The Snellen chart was used to assess 
vision. Task was a golf putting and the visual information was recorded through eye 
track glasses and motor information via a Video camera. The results of the Pearson 
correlation coefficient test showed the relationship between quiet eye and 
performance. Also, the correlation between the location of gaze fixation with quiet 
eye and performance was determined by Eta correlation coefficient. The results of 
ANOVA test showed that there was a significant difference between location of gaze 
fixation in quiet eye and performance variables. In other words, the duration and 
location of the fixation affect the motor performance. The components of vision can 
have an effective role in motor control. 
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