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 یادگیريو  یرگیرفتار خ ي،ریگمیچشم ساکن بر تصم یناتتمر ریتأث

 یستن یسمهارت سرو
 
 

  3احمد قطبی ورزنه  – 2∗داریوش خواجوي  – 1 نیلوفر زمانی فرد
شگاه اراك، اراك، ایران1 علوم ورزشی، دان شکدة  علوم ورزش2. کارشناسی ارشد، دان شکدة  شیار، دان ی، . دان

شگاه اراك، اراك،  شگاه تهران، تهر. 3رانیادان علوم ورزشی، دان دنی و  شکدة تربیت ب  ان، ایراندکتري تخصصی، دان
 

 
 

 چکیده
 تمرینی يهامهبرنا ۀمهارت،  به توسع يدر ورزش و ارتباط آن با سطح عملکرد و اجرا یشناخت خبرگی تیبا توجه به اهم

اضر با هدف حتحقیق  . بنابرایناستي، نیاز باز موقعیت یاساس يهاشامل جنبه ییو اجرا یبهبود عوامل شناخت يبرا
انجام گرفت. در این  گیري، رفتار خیرگی و یادگیري مهارت سرویس تنیسیمتصمچشم ساکن بر  یناتتمر یرتأثبررسی 

باز مرد مبتدي یستن 30روزه انجام گرفت،  14آزمون با دورة پیگیري پس -آزمونتجربی که با طرح پیشپژوهش نیمه
تمرینات چشم  نفري 15 گروه 2 در دند وشصورت در دسترس انتخاب به 30 تا 20 سنی دامنۀ با ۀ اصفهانمجموعۀ خان

کردند که رفتار خیرگی  سرویس تنیس را اجرا 12 کنندگانشرکتآزمون در مرحلۀ پیش .گرفتند ساکن و کنترل قرار
یري گاندازهمنظور به کنندگانشرکتیري شد. همچنین با دوربین گوپرو سرویس گاندازهدر حین عمل نیز  کنندگانشرکت

هفته  8تجربی به مدت  گروهتوسط محقق ثبت شد. سپس  کنندگانکتشربر این، عملکرد گیري ضبط شید. افزونیمتصم
نترل به اجراي کره، گروه پرداختند. در طول این دو موردنظردقیقه به اجراي تمرینات  30جلسه و هر جلسه  3و هر هفته 

ین جلسه مرحلۀ آخرته پس از آزمون، و دو هفجلسه تمرین مرحلۀ پس 24هاي روزمرة خود پرداختند. پس از پایان یتفعال
یري تکراري گاندازهیانس با واراز طریق آزمون تحلیل  آمدهدستبهي هادادهآزمون اجرا شد. یادداري همانند مرحلۀ پیش

گیري، افزایش طول دورة چشم ساکن و افزایش یمتصمج نشان داد که تمرینات چشم ساکن بر بهبود تحلیل شد. نتای
 تیبر اهم یمبن ریزيبرنامهیشپ یۀاز فرض تحقیق نیا جینتا). P>05/0دارد ( اداريمعنیر تأثعملکرد سرویس تنیس 

 .کندیم تیحما حیو انتخاب پاسخ صح یزيربرنامه
 

 کلیدي ناگواژ
ریزي.برنامهیشپفرضیۀ ، تنیس، چشم ساکن، تمرینات خیرگی گیري،یمتصم
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 مقدمه

 .)1( است شیدر حال افزا ی،مهارت ورزش کنندةیینتع عواملاز  ،ر حال حاضر عالقه به کسب دانشد

 ياجرا يها) و مؤلفهايیهو دانش رو گیريیممثال، تصمراي (ب یعوامل شناخت تیاهمبر محققان مختلف 

به  يدایتا حد ز خبرگی، سطح یشناخت یشناسدر سطح روان. )2( اندکرده یدتأک خبرگیمهارت در 

در یک خ محرك و انتخاب پاس ریتفس نیدارد که ب یبستگ یشناخت يندهایو فرا یدرون یذهن هايیشنما

انجام  دیاب يچه کار يباز ۀدر هر لحظ نکهیاز نظر ا یشناخت يندهایفرا زمینه نیدر ا .)3(ند پیوستار

 کنانیبقه، باز) دارند. در طول مساسرویس در تنیسمثال  برايباز ( يهادر رشد مهارت ینقش مهم ،گیرد

عناصر شامل  نی. اکندیم نییرا تع یورزش تیکنند که موفق نییرا تع يعمل باز يعناصر ساختار دیبا

 است رهیو غ یدفاع ای یتهاجم يباز ي، الگوهاحریف يری، محل قرارگفی، حرهاازیامت يمانند تابلو یعوامل

آن را  یکی، دانش تاکتشودیروز مو به شده رهیذخ کنیباز ۀطور مداوم در حافظاطالعات به نی. ا)4(

 يو در طول باز نندک ریرا تفس يباز تیتا وضع سازدیرا قادر م کنانیباز نی، بنابراکندیم يکربندیپ

 )تنیسمثال  براي( باز يهادر ورزش گیريیمتصم وتحلیلیهتجز .)5( رندیبگ آمیزیتموفق هايیمتصم

 دیبا کنانیباز زمینه نیر اد .)6( استجۀ باالیی از تغییرپذیري که دارند، مهم علت ماهیت تکلیف و دربه

موجود  طیشرا اسب بدارند، تا متنا گیريیمدر تصم یروشن ریتأث ییهابفهمند که چه محرك سرعتبه

و ارتباط  )9( شدر ورز یشناخت خبرگی تیبا توجه به اهم. )8 ،7(پاسخ را انتخاب کنند  ینترمناسب يباز

 ییو اجرا یختبهبود عوامل شنا يبرا تمرینی يهابرنامه ۀمهارت، به توسع يآن با سطح عملکرد و اجرا

 گیریفتار خشان داده است که رن یقبل قاتیتحق .)10(است ي، نیاز باز موقعیت یاساس يهاشامل جنبه

در  .)11(کار رود به گیريیمدر مورد تصم نشیب ۀارائ يبرا اینديفر یابیرد يبرا ياریعنوان معبه تواندیم

 . ستا خی يرو یدر هاک گیريیمشاخص تصم ساکنچشم گزارش کرد که  )12(این مورد مارتل 

از تثبیت نهایی یا ردیابی خیرگی بر یک مکان یا یک شیء ساده در فضاي  عبارت استچشم ساکن 

. آغاز چشم ساکن )13(ثانیه یلیم 100درجه به مدت حداقل  3حرکتی با زاویۀ دیداري -کاري دیداري

پذیرد که تثبیت یا ردیابی یمشود و پایان چشم ساکن زمانی صورت یمقبل از بخش بحرانی حرکت شروع 

ثانیه منحرف شود. در یلیم 100یا مدت زمان بیشتر از  درجه 3خیرگی از شیء یا مکان با زاویۀ بیشتر از 

 -ابل تمایز در خبرگی ادراکیعنوان عامل ق، چشم ساکن به)14() 2011و همکاران ( 1فراتحلیل مان

                                                           
1. Mann 
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تغییرپذیري با اغلب  ، چشم ساکن)15() 1992( 1ویکرز فردمنحصربهحرکتی شناسایی شد. پس از مطالعۀ 

 مرتبط) کوشش موفق در برابر ناموفق( يعملکرد) و دروننخبه در مقابل مبتدي(فردي بین حرکتیمهارت 

یر است و مطالعات اخ پذیر. همچنین نشان داده شده است که چشم ساکن متغیري تمرین)16( است

ي هاپروتکلهدف  .)17(شده است عملکرد ۀ تمرینی چشم آرام سبب بهبود اند که مداخلنشان داده

هاي خیرگی همانند ذ راهبرداستاندارد تمرینات چشم ساکن، طوالنی کردن مدت زمان چشم ساکن و اتخا

مورد چشم ساکن بهینه  بحث درهاي نمونۀ نخبه و یلمفایند شامل مشاهدة فر یناافراد نخبه است. 

 یککنندگان شرکت به سپساست. (بازخورد) فرد خود  فیلم ردیابی بینایی ةو مشاهد (پیشخوراند)

نتایج تحقیقات مختلف بر اهمیت  .شودیداده م دیداريبا تمرکز بر کنترل  ارمندساخت عملکردیشپ

یر تأث. در این مورد، )22-18(ید دارد تأکي ورزشی هامهارتتمرینات چشم ساکن بر بهبود عملکرد انواع 

، یادگیري )19 ،18(ي ورزشی مانند پرتاب آزاد بسکتبال هامهارتتمرینات چشم ساکن بر یادگیري 

ي بنیادي هامهارتیید شده است. همچنین در مورد تأ )22(و دریافت والیبال  )21(مهارت پرتاب دارت 

، کودکان با اختالل هماهنگی )23(پرتاب و دریافت کودکان سالم  مهارتیر تمرینات چشم ساکن بر تأث

ییدي تأیید شده است. اگرچه نتایج مطالعات مختلف تأ )25(و کودکان با اختالل یادگیري  )24(رشدي 

تلف است، با توجه به اینکه ي ورزشی مخهامهارتبر اهمیت تمرینات چشم ساکن بر بهبود و یادگیري 

در  گرفتهانجام مطالعاتي حرکتی به تصمیم پاسخ صحیح نیاز دارد، همچنین بیشتر هامهارتاجراي 

 گرفته انجامصورت تکالیف ایستا و کامپیوتري غلب بهاگیري در دنیاي غیرواقعی بوده و یمتصمحیطۀ 

به دنیاي واقعی و تکلیف واقعی ضرورت دارد؛  یم تأثیرات تمرینات چشم ساکنتعماست؛ بنابراین اهمیت 

گیري سرویس تنیس خاکی ضرورت یمتصمبه این سبب در تحقیق حاضر اثر تمرینات چشم ساکن بر 

(اطالعات  بینییشپ يهااستفاده از نشانه يهامتمرکز بر آزمون قاتیتحق شتری، بسیدر مورد تنیافت. 

در مقایسه  سیماهر تن کنانی. باز)26(است  سینوع و جهت سرو نییتع يبرا حریف) از یتیوضع ۀشرفتیپ

 ياز رفتارها، )27(خود بهترند  فیحر تیاز وضع شرفتهیپ يهادر انتخاب نشانه با بازیکنان با مهارت کمتر

 هايیمیشنعنوان انبه اغلبکه  ی؛ و با اطالعات حرکت)28(کنند یمدتر استفاده ماکار بینایی يجووجست

با انواع  یشگاهیآزما طیمطالعات در مح نیر ابیشت. )29( شوندیسازگار م تریعسر شوند،ینقطه ارائه م-نور

انجام گرفته  )29(نقطه -نور هايیمیشنو ان )31( يبعدسه ،)30( يبعددو هايیلممانند ف سیتن هايیلمف

                                                           
1. Vickers 
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انجام گرفته است، بنابراین نتایج باید بااحتیاط تعمیم  )33 ،32( واقعی طیدر مح ی. فقط مطالعات کماست

هاي ویدئویی یپکلو با استفاده از  گیري در شرایط ایستایمتصمداده شوند. همچنین در مطالعات پیشین 

یري شد، که تعمیم نتایج این شرایط به شرایط واقعی رقابت مشکل گاندازهبا استفاده از انسداد زمانی 

در  گیريیمشاخص تصم  ساکنچشم گزارش کرد که  )12() 2001( 1بر این، اگرچه مارتل. افزوناست

ي با عنوان تمرینات چشم امطالعههاي اطالعاتی یگاهپاوجوي محقق در ، اما با جستاست خی يرو یهاک

گیري ضرورت دارد. از یمتصمگیري یافت نشد. بنابراین بررسی تمرینات چشم ساکن بر یمتصمساکن بر 

. استي مختلف هامهارتپذیري تمرینات چشم ساکن به یمتعمدیگر اهداف اصلی تحقیق حاضر قابلیت 

از چشم مشابه  یفراتعین بنابرا ،ندامتفاوت یو حرکت یشناخت ی،ادراک یازهاين يمختلف دارا يهامهارت

و  2نامثال مور براي .را داراستمختلف  تکالیف ها ومهارت عملکرد متفاوت درنشان دادن  ییتواناساکن، 

 يسوارکار سازیهشب یک تکلیفدر طول با فشار دادن کلید پاسخ را  ، چشم ساکن)34( )2016( همکاران

 ین،ا با وجود .)35(رفته بود  کارفوتبال بهی پنالت بۀضر یفی بود که در تکلیفتعرمشابه و  کردند یبررس

) مشابه است، هنوز دارت در مقابل سرویس تنیسمهارت ( يبندکه از لحاظ دسته یفیبا تعار یحت

 .)36( دارند حرکتی -بیناییاز کنترل  یبه فرم خاص یازوجود دارد که ن ي تکلیفدر پارامترهایی هاتفاوت

 یرتأثیابد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف یمي مختلف ضرورت هامهارتبنابراین بررسی این تمرینات در 

 انجام گرفت. گیري، رفتار خیرگی و یادگیري مهارت سرویس تنیسیمتصمچشم ساکن بر  یناتتمر

 

 یشناسروش

روزه  14آزمون با یک دورة پیگیري پس -آزمونتجربی و با طرح پیشتحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه

. جامعۀ آماري تحقیق استاز نوع کاربردي  آمدهدستبهبود. همچنین این تحقیق به لحاظ استفاده از نتایج 

که  یکنانیعنوان بازبهدي، بازان مبتیستنبازان مبتدي خانۀ اصفهان شهر اصفهان بودند. یستنتمامی 

 5/2از ) 3NTRPی (مل سیتن يبندرتبه ۀبرنام ازاتیامت يشدند و دارا فیتعر ،مسابقات ندارند ۀتجرب چیه

                                                           
1. Martell 
2. Moran 

3. NTRP یسینوبرنامه هاييبنداست. دسته متحده االتیا سیتن یۀاتحاد گیل ۀبرنام يسطح رقابت برا یابیارز یرسم ستمیس 
کنند،  يبندممکن است خود را رتبه کنانی. اگرچه بازکندیمارائه ) نفرهو دو نفره(تک کنانیدر مورد سطح مهارت باز یاطالعات

واحد نیم -واحدها نیميبند) است. رتبهنی(باالتر 7) تا نی(کمتر 1از  هايبند. دستهکنندیم دییآنها را تأ NTRPکنندگان دییتأ
 .شودیم فیتعر یکالس جهان کنیباز کیعنوان به 7مثال،  برايمسابقه است،  جیبراساس نتا يبندرتبه تی. در نهایابدیمافزایش 
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 براساسنمونۀ آماري تحقیق  ).20012، متحده االتیا سیشده توسط انجمن تندیی(تأ هستند 15/3 تا

 * Gتوان ( ۀنفر در هر گروه) با محاسب دوازدهنفر ( 24نمونه  ةحداقل اندازجی پاور محاسبه شد.  افزارنرم

Power در دست آمدبه 30/0اثر  ةدرصد و انداز 80درصد، بتاي  5) با استفاده از آلفاي  3,1,9,2 ۀنسخ .

(گروه تمرینات  نفر در هر گروه 15ها در مراحل مختلف تحقیق، تعداد حاضر جهت افت نمونه تحقیق

-20سالم، بازان مرد یستنمعیارهاي ورود به تحقیق شامل . شدندانتخاب  چشم ساکن و گروه کنترل)

. معیارهاي خروج از تحقیق عبارت بود از اینکه استبودن  دستراستداراي دید طبیعی و  ،ساله 30

ۀ تمرینی را کامل انجام ندهند یا دو جلسه غیبت برنامافرادي که در مدت تحقیق دچار آسیب شوند یا 

همچنین براي افراد شرح داده شد که در هر زمان  .ه باشند، از روند مطالعه حذف خواهند شدمتوالی داشت

 .توانند انصراف دهندیماز مراحل انجام تحقیق در صورت عدم تمایل به ادامۀ همکاري 

 يریگاندازه ابزار

براي شرکت در تحقیق استفاده  کنندگانشرکتمنظور کسب رضایت از از این برگه بهبرگۀ رضایت: 

 شد.

(سن  کنندگانشرکتالعات بیوگرافی منظور ثبت اطاز این پرسشنامه بهپرسشنامۀ مشخصات فردي: 

 و سابقۀ تنیس) استفاده شد.

 4ي دیکابلیساحرفهمدل بدون سیم  3از دستگاه ردیابی حرکات چشم ارگونیردستگاه ردیابی چشم: 

کند، استفاده یمهرتز ثبت  60آلمان که نقطۀ خیرگی در هر لحظه را با فرکانس  5ساخت کمپانی ارگونیر

آمده از دستي بههاداده. استشد. این سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط پورتابل 

 منظورشود. بهیمصورت نوار ویدئویی به کامپیوتر داراي قابلیت اتصال فرستاده طریق سیستم وایرلس به

 شد.و سیستم پردازش اطالعات ساخت این کمپانی استفاده  6افزار دي لبثبت حرکات و تغییرات چشم از نرم

                                                           
 کنیباز کی است و در پوشش زمین کامالً ضعیف است. توپ تیثابت در مورد موقع يهافاقد قضاوت 5/2با نمرة  کنیباز کی .1

. او هنگام کنترل جهت، عمق ستیها راحت نبا سرعت متوسط نسبتاً سازگار است، اما با تمام ضربه ضرباتهنگام زدن  3با نمرة 
 اجراهابه ضربه دارد.  يشتریب نانیاطم تیبا کنترل جهت در ضربات متوسط قابل 5/3با نمرة  کنیباز کیست. اجراقدرت فاقد  ای

 .دهدیرا نشان م ي زمین بازيهااز پوشش یو برخ است تریتهاجم کنیباز نیفاقد عمق و تنوع هستند. ا
2.  Available: http://www.usta.com/usaleague/ ntrp.htm1 [2001, Mayl] 
3. Ergoneers Eye Tracking System 
4. Dikablis Professional Wireless 
5. Ergoneers 
6.  Dlab 
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 1دوربین گوپرو

شود تا بتوان زمان شروع حرکت و یمبا دستگاه ردیابی بینایی لینک فاي واي صورتدوربین گوپرو به

 .نیز استفاده شد استفاده از ابزار مشاهده يبراچشم ساکن را محاسبه کرد. از این دوربین 

 )37() 2001( 2فرسونمکنیلسن و  ةابزار مشاهد

استفاده  )37( فرسونمکنیلسن و  ة، از ابزار مشاهدسیتن کنانیباز گیريیممهارت تصم یابیارز يبرا

شد یمتفاوت اعمال م تبحربا  بازانیسبود، که در مورد تن شدهمطالعات استفاده  ریسا يبرا ابزار نیشد. ا

 3و توماس فرسونمک هايیشنهاد، مطابق با پخبرگیتفاوت در  یابیارز يبرا يدیابزار مف نی. ا)37(

که در مجموع  ستگیري و اجرایمتصممقیاس کنترل، این ابزار داراي سه خردهاست.  )38() 1989(

صورت ذیل ها و نحوة امتیازهاي آن بهیاسمقسنجد. خردهیمگیري بازیکنان تنیس را یمتصمامتیازها، 

 .است

 و کنترل آن را حفظ کرده است؟ گرفته در دسترا  سیتوپ تن کنیباز ایآکنترل: 

را در دست  سیو توپ تن ه باشدقرار گرفت يبه عالمت مرکز کینزد زنندهسرویس: اگر یک امتیاز

از عالمت وسط  زنندهسرویس: الف) اگر امتیاز صفر کند؛یم یرپذعمل را امکان کیکه انتخاب  داشته باشد

رویس سب) اگر  بزند؛ سیسرو نیبه وسط زم ای فیفاصله داشته باشد و توپ را به سمت طرف مقابل حر

 شود. زدهتعادل و بدون کنترل بدون ، فیپرتاب ضع لیدلبه

 اتخاذ کرده است؟ یمناسب میتصم ویژه، موقعیتدر  کنیباز ایآگیري: یمتصم

 تالش گونه رالف) ه: گیردیرا در نظر م فیحر تیو موقع کنانیباز ةشد: عمل انتخاب1امتیاز 

زننده سرویس تالش گونه ب) هر .صورت ضعیف توپ را برگشت دهدزننده که سبب شود حریف بهسرویس

صورت ضعیف توپ را که سبب شود حریف به ضعیف حریفسمت  یا به، به طرف خالی زمین حریف

شده فقط اتخاذ کند. عمل انتخاب یفیضع میتصم ویژه طیدر شرا کنیبازاگر  امتیاز صفر: .برگشت دهد

صورت نرم و آرام به سمت حریف توپ را به زنندهسرویس: الف) اگر گیردیرا در نظر م کنانیباز تیموقع

ها را یسسروزننده سرویسب) اگر  ؛حمله برگرداند صورتبهتوپ را  دهدیاجازه م فیکه به حر بزند

                                                           
1. Gopro Hero 4 Black Edition 
2. Nielsen &  McPherson 
3. McPherson & Thomas 
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زننده توپ را به سمت باز سرویسج) اگر  آرام، بزند؛ ، یک سرویسپرقدرتصورت نامنظم، یک سرویس به

 توپ را با حمله برگرداند. دهدیاجازه م فیکه به حر زمین یا طرف ضعیف حریف نزند

 ؟ه استاجرا کرد تیرا با موفق میتصم کنیباز ااجرا: آی

کند و یفشار وارد م فیمعموالً به حر توپ، سرعت، چرخش قدرت لیدلکه به یسی: سروامتیاز سه

چرخش و  ، سرعتقدرتکمبود  لیدلبود، اما به آمیزیتکه موفق یسی: سروامتیاز دو. آمیز باشدیتموفق

امتیاز  شد.ینمابعاد زمین حریف را شامل که  سیسرو کی امتیاز یک:وارد کند.  فیبه حر یفشار کم توپ

  .نت سیسرو کی صفر:

گروه جوانان و  يرو ايدر مطالعه )38( )1989( مشاهده توسط مک فرسون و توماس روایی ابزار

توسط سه  یدنبال اعتبارسنجبه )37( )2001( و مک فرسون لسنیشد. بعداً، ن دییتأ یدانشگاه کنانیباز

 توانیم نیبزرگسال اعمال کردند. بنابرا بازیسنخبگان تن ي، آن را در مطالعه روسیتن از کارشناسان تن

با استفاده از پروتکل مشاهده، توسط  پایایی تیمطالعه قابل استفاده دانست. قابل نیا يهاگروه يآن را برا

 بیو ضر 92/0کنندگان مشاهده نیب پایایی بیآمده است، که ضر دستبه یدهدگر آموزشدو مشاهده

بین  پایایی تیقابل. در تحقیق حاضر، )37(دست آمد براي درون مشاهده به 91/0و  94/0 پایایی

شد.  استفاده هایآزمودنیک هر هايیستمام سرو حیصح ةمشاهد يگر برامشاهدهو درون  گرانمشاهده

و  سیانتخاب شدند. ناظران متخصصان تن وتحلیلیهتجز يها براکوشش يحجم باال لیدلهفت ناظر به

آنها در  ۀگران برگزار شد تا همبا مشاهدهی آموزش ۀجلس یکبودند.  ممنظ ةمشاهد يندهاایباتجربه در فر

 ة کاپاي کوهنبرسند. آمار مشاهده نیو ب درونالزم  نانیاجرا به سطح اطم ریو در متغ گیريیمتصم ریمتغ

 یمنتف یصورت تصادفآمار، توافق به نیدر ا رایکننده محاسبه شد، زدرون مشاهده پایایی تیقابل يبرا

اجرا  يهامهارت يو برا 84/0 گیريیمتصم يهامهارت يآمده برادستبه ریمقاددر تحقیق حاضر است. 

 يبرا )ICCموردي (درون یهمبستگ بیاز ضر. )39( استیید تأمورد  75/0از  شتریب ریبود. مقاد 88/0

 ریو در متغ 81/0 گیريیمتصم ریدر متغ ICC ریقادمکنندگان استفاده شد. مشاهده نیب پایایی تیقابل

 . )40(شود یدر نظر گرفته م یعال اریبس پایایی تی، قابل75/0از  شتریب ICC ریبود. مقاد 85/0اجرا 

  ITNآزمون سرویس 

استفاده شد. این آزمون برگرفته از  کنندگانشرکتیري اجراي گاندازهمنظور از این آزمون به

 :استصورت ذیل که به استالمللی تنیس ینبیون فدراسي هاآزمون

 (WIDE) (MIDDLE)شود. یمقسمت شورت کات یک زمین به دو قسمت چپ و راست تقسیم 
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 سرویس).12شود (یمسرویس زده  3مرحله هستند که در هر مرحله  4ها شامل یسسرو

امتیاز و اگر داخل باکس زده شوند،  4اگر در منطقۀ موردنظر زده شوند،  3و  1هاي شمارة یسسرو

 امتیاز دارد. 2

 امتیاز دارد. 1امتیاز و داخل باکس  2 موردنظرهر مرحله در منطقۀ  2هاي شمارة یسسرو

 شود.ینمزده نشود، اوت محسوب شده و امتیازي را شامل  موردنظراگر داخل مناطق 

 شود.یم 2عالوة به شدهگرفتهشود، امتیاز   Aمنطقۀ باس توپ اگر وارد

 شود.یم 3عالوة به شدهگرفتهوارد شود، امتیاز  Bاگر در منطقۀ 

 شود.یم 4عالوة به شدهگرفتهوارد شود، امتیاز   Cاگر در منطقۀ

 
 ITN. نحوة امتیازدهی آزمون سرویس 1شکل 

 
 اجرا روش

با اهداف  کنندگانشرکتدر تحقیق حاضر کسب شد. سپس  کنندگانشرکتدر ابتدا اجازة کتبی از 

آزمون آشنا شدند. سپس در مرحلۀ پیش موردنظري هاآزمونتحقیق و نحوة امتیازدهی و اجراي 

در حین عمل  کنندگانشرکتسرویس تنیس کردند که رفتار خیرگی  12اقدام به اجراي  کنندگانشرکت
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) عملکرد سرویس یري شد. همچنین توسط دوربین گوپرو (که در قسمت ابزار توضیح داده شدگاندازهنیز 

 گروهتوسط محقق ثبت شد. سپس  کنندگانشرکتبر این، عملکرد ضبط شد. افزون کنندگانشرکت

پرداخت.  موردنظردقیقه به اجراي تمرینات  30جلسه و هر جلسه  3هفته و هر هفته  8تجربی به مدت 

هاي یتفعالتنها به انجام شایان ذکر است که در این مدت گروه کنترل از انجام تمرینات محروم بودند و 

 روزمرة خود پرداختند.

 پروتکل تمرینات چشم ساکن

 بود که به شرح ذیل بود: )13(تمرینات براساس تمرینات چشم ساکن ویکرز 

دیابی ردر ابتدا فرد خبره سرویس را اجرا کرد که طی این اجرا حرکات چشم او توسط دستگاه .1

 چشم ثبت شد.

 آنهات چشم جراي سرویس پرداختند، که طی این اجرا حرکابه ا کنندگانشرکتسپس هریک از .2

 وسیلۀ دستگاه ردیابی چشم ثبت شد.به

 اده شد. فیلم اجراي خود و فرد ماهر نشان د کنندگانشرکتدر مرحلۀ بعد به هریک از .3

ي هازماني تثبیت چشم و هامکانروي هر دو فیلم به آزمودنی بازخورد داده شد. بازخوردها در مورد .4

 . استتثبیت چشم 

 اده شد. ي بین زمان و مکان تثبیت چشم اجراي آزمودنی و اجراي فرد خبره توضیح دهاتفاوت.5

ها میزان ثابت شدن یآزمودندر مرحلۀ تمرینی، با توجه به میزان چشم ساکن فرد خبره، محقق به .6

دهی با سیستم هدفون دستگاه ردیابی چشم . نحوة اطالع)41(به توپ و هدف را اطالع خواهد داد 

به آزمودنی  انجام خواهد گرفت که آزمونگر میزان تثبیت روي هدف و توپ را همانند اجراي فرد ماهر

 اطالع داد. 

 را در شرایط مشابه با رقابت تمرین کردند. موردنظرتکلیف  کنندگانشرکت.7

و  1ید بر محل و زمان چشم ساکن بود. با توجه به تحقیق مایلزتأکمورد تمرینات چشم ساکن  در

در نظر گرفته  کنندگانشرکتتر براي مدت زمان طول دورة چشم ساکن بلندمدت )24() 2015همکاران (

ین جلسه مرحلۀ یادداري اجرا آخرآزمون، و دو هفته پس از جلسه تمرین مرحلۀ پس 24شد. پس از پایان 

سرویس تنیس کردند که رفتار خیرگی  12اقدام به اجراي  کنندگانشرکتشد که در این مراحل 

                                                           
1. Miles 
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وسیلۀ دوربین گوپرو (که در قسمت ابزار یري شد. همچنین بهگاندازهدر حین عمل نیز  کنندگانشرکت

بر گیري ضبط شد. افزوننیمتصمیري گاندازهمنظور به کنندگانشرکتاده شد) عملکرد سرویس توضیح د

 نیز توسط محقق ثبت شد. کنندگانشرکتاین، عملکرد 

 روش آماري

ي مرکزي و هاشاخصي آمار توصیفی براي محاسبۀ هاروشوتحلیل اطالعات، از یهتجز منظوربه

استفاده شد. از آزمون لوین  هادادهپراکندگی استفاده شد. از آزمون شاپیرو ویلک براي بررسی نرمال بودن 

یري تکراري براي گاندازهو از آزمون تحلیل واریانس با  موردنظربراي بررسی برابري واریانس متغیرهاي 

ته استفاده شد. در ادامه از آزمون تی مستقل یر و مقایسه هریک از تمرینات بر متغیرهاي وابستأثتعیین 

انجام  22نسخۀ  SPSS افزارنرمبا استفاده از  هادادهوتحلیل یهتجزاستفاده شد.  هاگروهبراي مقایسۀ بین 

و به روش کدگذاري فریم به فریم انجام  3,50لب افزار ديوسیلۀ نرمي بینایی بههادادهگرفت. تحلیل 

 گرفت.

 

 پژوهش يهاافتهی

ها در گروه تمرینات یآزمودنو تجربۀ  باز مرد مبتدي حضور داشتند. میانگین سنیستن 30در این تحقیق 

ماه بود. همچنین میانگین سن و تجربۀ  62/3±43/0سال و  75/24±23/3یب برابر ترتبهچشم ساکن 

 ماه بود. 23/3±54/0سال و  43/25±01/4یب برابر ترتبهها در گروه کنترل یآزمودن

و چشم ساکن ، سرویس(عملکرد  یقوابسته تحق یرهايمتغ یارو انحراف مع یانگینم 1در جدول 

 است. شدهمراحل مختلف آزمون ارائه  یمختلف طي ها) در گروهگیريیمتصم
مراحل مختلف  یمختلف ط يهاپژوهش در گروه متغیرهاي و انحراف استاندارد یانگین. م1جدول 

 آزمون
ثانیه)یلیمچشم ساکن ( عملکرد سرویس مرحله گروه گیريیمتصم   

 تمرینات چشم
آزمونپیش  23/2±53/11 76/36±47/713 77/3±00/16 
آزمونپس  42/5±86/22 16/41±33/812 45/3±33/30 

 66/20 ± 57/3 33/742 ± 68/30 33/14±43/2 یادداري

 کنترل
آزمونپیش  76/1± 86/10 18/28±67/712 28/3±66/15 
آزمونپس  65/1±40/12 33/37±87/707 69/3±06/15 

 26/15 ± 67/3 93/694 ± 62/32 13/11 ± 29/2 یادداري
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گروه  2یري تکراري (گاندازهي این تحقیق براي هریک از متغیرهاي تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با هادادهبراي تحلیل 

داري امعن. با توجه به عدم سطح استیانس کووارفرض اول این آزمون برابري ماتریس یشپیري) استفاده شد. گاندازهمرحله  3× 

. استبرابر  هادادهیانس کووار)، ماتریس Pگیري یمتصم=P ،419/0=چشم ساکن P ،257/0=سرویس129/0( آزمون باکس

دار امعنت موخلی استفاده شد. با توجه به . براي برقراري این اصل از آزمون کرویاستفرض دوم این آزمون اصل تقارن مرکب یشپ

مربوط به  (F) يهاشاخص)، Pگیري یمتصم=P ،889/0=چشم ساکن P ،190/0 =سرویس054/0نبودن آزمون کرویت موخلی (

هاي خطا از آزمون لوین یانسوارگروهی، براي برابري بر این پیش از بررسی تأثیرات بینافزون .اثر فرض کرویت گزارش شد

آزمون =پیش240/0دار نیست (امعنگروهی ي درونهاعاملیک از یچهبراي  Fاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که آزمون استف

P ،587/0آزمون =پسP ،649/0 یادداري=P ي متغیر مستقل هاگروهدهد که مفروضۀ همگنی واریانس در بین یم) و این نشان

 برقرار است.

 یرهاياز متغ یکهر يبرا يتکرار یريگبا اندازه یانسوار یلمربوط به آزمون تحل هايیافته. 2جدول 
 یقتحق

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 داريامعن

مجذور 
 اتا

عملکرد 
 سرویس

 576/0 0001/0* 96/37 74/338 2 48/677 زمان
 694/0 0001/0* 58/63 61/513 1 61/513 گروه

 437/0 0001/0* 75/21 07/194 2 15/388 زمان * گروه

 چشم ساکن
 402/0 /0001* 78/18 0/19813 2 0/39626 زمان
 579/0 0001/0* 55/38 7/58267 1 7/58267 گروه

 406/0 001/0* 17/19 6/20218 2 3/40437 زمان * گروه

 گیريیمتصم
 482/0 /0001* 09/26 53/370 2 06/741 زمان
 796/0 001/0* 2/109 50/1102 1 50/1102 گروه

 521/0 001/0* 46/30 53/432 2 06/865 زمان * گروه
 

، η2،0001/0=sig =437/0دلیل اینکه اثر تعاملی متغیرهاي عملکرد سرویس (شود، بهیممشاهده  2که در جدول طورهمان

75/21=F) 406/0)، چشم ساکن= η2،001/0=sig ،17/19=F 521/0گیري (یمتصم) و= η2،001/0=sig ،46/30=F معنادار (

یري براي گاندازهگروهی براي عامل مراحل شود. در ادامه از یک طرح تحلیل واریانس درونیم نظرصرفاست، از تأثیرات اصلی 

دار نبودن آزمون کرویت امعنبه با توجه  .ي تمرینی در مراحل مختلف آزمون استفاده شدهاگروهیر هریک از تأثمشخص کردن 

 .مربوط به آزمون فرض کرویت گزارش شد (F) يهاشاخص)، P=کنترل P ،409/0= چشم ساکن 462/0موخلی (
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 يبرا ینیتمر يهااز گروه یکدر هری گروهدرون یانسوار یلمربوط به آزمون تحل هايیافته. 3جدول 

 یقتحق یرهاياز متغ یکهر

 گروه متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

مقدار 
F 

سطح 
 معناداري

مجذور 
 اتا

عملکرد 
 سرویس

 721/0 0001/0* 24/36 75/522 2 51/1045 چشم ساکن
 174/0 069/0 940/2 06/10 2 12/20 کنترل

 چشم ساکن
 690/0 001/0* 10/31 75/38769 2 51/77539 چشم ساکن

 095/0 249/0 46/1 95/1261 2 91/2523 کنترل

 گیريیمتصم
 812/0 001/0* 44/60 66/801 2 33/1603 چشم ساکن

 007/0 912/0 092/0 40/1 2 80/2 کنترل
 

یري نشان گاندازهیري تکراري روي عامل مراحل گاندازهگروهی با نتایج آزمون تحلیل واریانس درون

، η2،001/0=sig =721/0داري دارد (امعنیر تأثداد که تمرینات چشم ساکن بر یادگیري سرویس تنیس 

24/36=F از مرحلۀ  کنندگانشرکت). نتایج آزمون پیگردي بنفرونی نشان داد که عملکرد سرویس

داري امعنافزایش  80/2و  33/11یب با اختالف میانگین ترتبهآزمون و یادداري آزمون تا مراحل پسپیش

یري تکراري روي عامل گاندازهگروهی با ل واریانس درون). دیگر نتایج آزمون تحلی>P 017/0داشته است (

داري دارد امعنیر تأثیري نشان داد که تمرینات چشم ساکن بر طول دورة چشم ساکن گاندازهمراحل 

)690/0= η2،001/0=sig ،10/31=F نتایج آزمون پیگردي بنفرونی نشان داد که طول دورة چشم ساکن .(

 86/98یب با اختالف میانگین ترتبهآزمون و یادداري آزمون تا مراحل پساز مرحلۀ پیش کنندگانشرکت

). دیگر نتایج آزمون تحلیل واریانس >P 017/0داري داشته است (امعنثانیه افزایش یلیم 86/28و 

کن بر یري نشان داد که تمرینات چشم ساگاندازهیري تکراري روي عامل مراحل گاندازهگروهی با درون

). نتایج آزمون پیگردي بنفرونی η2،001/0=sig ،44/60=F =812/0اداري دارد (معنیر تأثگیري یمتصم

یب ترتبهآزمون و یادداري آزمون تا مراحل پساز مرحلۀ پیش کنندگانشرکتگیري یمتصمنشان داد که 

 . )>P 017/0داري داشته است (امعنافزایش  66/4و  33/14با اختالف میانگین 

گروهی در هریک از مراحل آزمون با گروهی به بررسی تفاوت بیني درونهاتفاوتپس از بررسی 

 ارائه شده است. 4پردازیم که نتایج آن در جدول یماستفاده از آزمون تی مستقل 
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 یريگاز مراحل اندازه یکمستقل در هر یمربوط به آزمون ت هايیافته. 4جدول 

 مرحله متغیر
 آزمون لون

اختالف 
 میانگین

درجۀ 
 آزادي

 tمقدار 
سطح 

 Fمقدار  داريمعنا
سطح 

 داريمعنا

عملکرد 
 سرویس

 372/0 907/0 28 66/0 240/0 441/1 پیش آزمون
 001/0* 108/7 28 466/10 165/0 389/2 پس آزمون
 001/0* 700/3 28 200/3 649/0 212/0 یادداري

 چشم ساکن
 947/0 067/0 28 800/0 504/0 459/0 پیش آزمون
 001/0* 281/7 28 46/104 587/0 301/0 پس آزمون
 001/0* 099/4 28 40/47 663/0 194/0 یادداري

 گیريتصمیم
 799/0 258/0 28 333/0 328/0 991/0 پیش آزمون
 001/0* 688/11 28 266/15 485/0 500/0 پس آزمون
 001/0* 078/4 28 400/5 917/0 011/0 یادداري

 
آزمون بین شود، در متغیر عملکرد سرویس در مرحلۀ پیشیممشاهده  4که در جدول طورهمان

و  46/10آزمون با اختالف میانگین ). اما در مرحلۀ پسsig=372/0داري وجود ندارد (امعنتفاوت  هاگروه

گروه تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گروه کنترل امتیاز  20/3در مرحلۀ یادداري با اختالف میانگین 

که در  استحاکی از این  4). دیگر نتایج در جدول >P 05/0باالتري در عملکرد سرویس کسب کردند (

). sig=947/0داري وجود ندارد (امعنتفاوت  هاگروهآزمون بین در مرحلۀ پیشمتغیر طول دورة چشم ساکن 

ثانیه و در مرحلۀ یادداري با اختالف میانگین یلیم 46/104آزمون با اختالف میانگین اما در مرحلۀ پس

ي تریطوالنثانیه گروه تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گروه کنترل طول دورة چشم ساکن یلیم 40/47

گیري در مرحلۀ یمتصمکه در متغیر  استحاکی از این  4). همچنین دیگر نتایج جدول >P 05/0داشتند (

آزمون با اختالف ). اما در مرحلۀ پسsig=799/0داري وجود ندارد (امعنتفاوت  هاگروهآزمون بین پیش

چشم ساکن در مقایسه با گروه تمرینات  40/5و در مرحلۀ یادداري با اختالف میانگین  26/15میانگین 

 ).>P 05/0گیري کسب کردند (یمتصمگروه کنترل امتیاز باالتري در 
 

 يریگجهیبحث و نت

گیري، رفتار خیرگی و یادگیري مهارت یمتصمچشم ساکن بر  یناتتمر یرتأثتحقیق حاضر با هدف 

یر تأثانجام گرفت. نتایج نشان داد که تمرینات چشم ساکن بر یادگیري سرویس تنیس  سرویس تنیس
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آزمون تا بازان مبتدي از مرحلۀ پیشیستندار امتیاز امعنداري دارد و این تمرینات سبب افزایش امعن

تحقیق شد. همراستا با نتایج  80/2و  33/11یب با اختالف میانگین ترتبهآزمون و یادداري مراحل پس

دار امعننشان دادند که تمرینات چشم ساکن سبب بهبود  )42() 2019و همکاران ( 1حاضر، میزوساکی

نیز نشان دادند که تمرینات چشم ساکن  )19() 2019امتیازهاي پرتاب دارت شد. ویکرز و همکاران (

 مشابه يهاپروتکل مطالعات این همخوانی دالیل شود. ازیمدار پرتاب بسکتبال امعنموجب افزایش 

 این کلی، پیشنهاد طوربه .است شده یري استفادهگهدف تکالیف از مطالعات در اینکه و استشده استفاده

 و اطالعات تفصیلی پردازش ساکن، تمرینات چشم طول در یژهوبه طوالنی، يهانگاه یتتثب که است

 .دهدیم اجازه رامؤثرتر  عملکرد ریزيبرنامهیشپ براي ضروري قشري سازماندهی

 است داشته ارتباط کمتر حرکت کُندتر شناسیجنب با ساکن چشم تریطوالن يهامدت نتیجه، در

یزي حرکت و انتخاب ربرنامه. با توجه به اینکه در بخش )43(کند یم ملزم را کمتري ینآنال اصالحات که

یزي حرکت و اجراي حرکت ربرنامهها براي استخراج اطالعات و يبندزمانعمل، کشف تعادل مطلوب بین 

ي ورزشی یافت هارشتهبسیاري از  در طول اعمال حرکتی با محدودیت زمانی مهم است که در خصوصبه

شود، ظهور و ایجاد اعمال و حرکات مناسب را تسهیل یمکه براي آمادگی یک حرکت صرف شود، زمانییم

ویکرز از فرضیۀ بازداري حمایت کرد  1996کند. در سال یمکردن خطا کمک  ترکوچککرده و اغلب به 

. )44(کند یمسازي از تداخل برنامۀ حرکتی از بازخورد بینایی آنالین جلوگیري که این رفتار موقوف

یراً با تکالیف پیچیده مانند تمرین متغیر اخکه  ساکنچشم ت زمان تمرینات رو با توجه به تأثیرات مدازاین

ة مداوم (سیستم آوران) کنندنظارتهاي یگنالستواند بازخورد و یم، این مسئله اندشدهو تصادفی مرتبط 

یکپارچه  ساکنچشم شود که در طول تمرینات یمباشد، که شامل اطالعات بینایی و سیستم آوران 

یزي ربرنامهکند و زمان مورد نیاز براي یمپردازش اطالعات را تسهیل  ساکنچشم . تمرینات )45(د شونیم

. در ادبیات موجود در زمینۀ )46(دهد یممات دقیق پاسخ را براي رسیدن به عملکرد دلخواه نشان و تنظی

یري گهدفی تمرینات چشم ساکن براي نقش تعدیلی چشم ساکن در عملکرد موفق در تکالیف اثربخش

ي عملکرد هاشاخصچشم ساکن یکی از  اندکردههاي قوي ذکر شده است و محققان ادعا یتحماو مهاري 

. تا به امروز کارکرد تمرینات چشم ساکن با توجه به چندین نظریه و فرضیه توجیه )14(است ماهرانه 

یزي پاسخ ویکرز ربرنامهو دیدگاه  )47() 2008و همکاران ( 2کوربتا شده، اما دو دیدگاه کنترل توجه

                                                           
1. Mizusaki 
2. Corbeta 
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 تمرینات چشم ساکن مورد توجه قرار گرفته است. کنندة تأثیراتیهتوجعنوان بیشتر به )44() 1996(

داري امعنیر تأثدیگر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات چشم ساکن بر طول دورة چشم ساکن 

آزمون و آزمون تا مراحل پساز مرحلۀ پیش کنندگانشرکتدارد و سبب افزایش طول دورة چشم ساکن 

ثانیه شده است. در این زمینه میزوساکی و یلیم 86/28و  86/98یب با اختالف میانگین ترتبهیادداري 

ي چشم ساکن هامشخصهنشان دادند که تمرینات چشم ساکن سبب بهبود  )42() 2019همکاران (

قیق حاضر نیز همخوان شود که با نتایج تحیم (مکان، آغاز، پایان، طول دورة چشم ساکن و فاز حرکت)

دانشجو به بررسی  240ي با تعداد نمونۀ باال امطالعهدر  )18() 2017است. همچنین ویکرز و همکاران (

کلی نتایج نشان داد که  طوربهتاب آزاد بسکتبال پرداختند. یر تمرینات چشم ساکن بر بهبود دقت پرتأث

 هاتفاوتمعناداري باالتر از گروه تمرینات تاکتیکی بود که این  طوربهدقت گروه تمرینات چشم ساکن 

 در تحقیقی اثر )48() 2019علت سطح مهارت و فشار دفاع بود. همچنین پرویزي و همکاران (تنها به

 هندبک سرویس یادگیري و اجرا بر متغیر -ثابت و خودکنترل بدنی سازماندهی با چشم ساکن تمرین

 هر در چشم ساکن دورة نتایج نشان داد که طول .را بررسی کردند مبتدي دختر دانشجویان در بدمینتون

یرگذاري این تمرینات تأثدر بحث . داد نشان را داريمعنا افزایش یادداري تا آزمونپیش مرحلۀ از گروه دو

وسیلۀ تعداد فضاهاي کاري ادراکی ـ حرکتی، تعداد و تواند بهیمتوان گفت که تمرینات چشم ساکن یم

ي حیاتی، کانون هانشانهحرکتی، موقعیت قرارگیري  -و اهداف موجود در یک فضاي بینایی هامکاننوع 

گرفته در زمینۀ پدیدة تمرینات یر قرار دهد. مطالعات انجامثتأي بهینۀ خیرگی را تحت بندزمانتوجه و 

خیرگی  تنهانهکه وقتی سطح باالیی از مهارت کسب شده باشد،  انددادهچشم ساکن در ورزش نشان 

ي هانشانهشود، بلکه یمو اهداف با بیشترین اهمیت در فضاي عملکرد معطوف  هامکانیم به مستقطور به

و  1. وین)41(شود یمکسب و دریافت  موقعبهلکرد بهینه در یک زمان درست و یرساخت عمزحیاتی و 

تر ارائه کردند. نخستین یطوالنیر مثبت چشم ساکن زودتر و تأثسه توضیح براي  )17() 2014همکاران (

در زمان مناسب براي استخراج مورد با کنترل توجه ارتباط داشت. کانون توجه دیداري بر موقعیت مناسب 

ست که . دومین توضیح این ا)49(اطالعات دیداري بهینۀ مرتبط با تکلیف، بسیار حائز اهمیت است 

کنند، که طی آن پاسخ یمیزي بحرانی ایجاد ربرنامهتر چشم ساکن یک دورة پیشیطوالني هادوره

. توضیح )50(شود یمتر منتهی یقدقو  مؤثرترشود و این مسئله به حرکات یمیزي و سازماندهی ربرنامه

                                                           
1. Vine 
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 ارائه شد، این است که چشم ساکن کانون توجه بیرونی را )17() 2014آخر که توسط وین و همکاران (

 .)51(کند (عکس کانون توجه درونی) که با یادگیري حرکتی و اجراي تکلیف بهتر ارتباط دارد یمایجاد 

داري امعنیر تأث کنندگانشرکتگیري یمتصمدیگر نتایج پژوهش نشان داد که تمرینات چشم ساکن بر 

آزمون و یادداري آزمون تا مراحل پساز مرحلۀ پیش کنندگانشرکتگیري یمتصمسبب افزایش دارد و 

هاي یگاهپاوجوي محقق در شده است. اگرچه با جست 66/4و  33/14یب با اختالف میانگین ترتبه

مارتل  گیري یافت نشد، در این مورد،یمتصمیر تمرینات چشم ساکن بر تأثي با عنوان امطالعهاطالعاتی، 

. در این مورد، است خی يرو یدر هاک گیريیمشاخص تصم ساکنچشم گزارش کرد که  )12() 2001(

 احتمال موقعیتی مدل هايیژگیو هیشب تریطوالنمعتقد است که طول دورة چشم ساکن  )12(مارتل 

 تکلیف کیدر ورزش، ورزشکاران با گیري یمتصم موقعیتیي احتمال هامدل. در است )52(گیري یمتصم

 ازین یاحتمال میتصم نیاحتماالت در مورد چند عیسر نیرو هستند، که به تخمهروب یزمان واکنش انتخاب

 قاتیاگر تحق یمعتقدند که حت )53( )1999( و همکاران 1امزیلیدر ورزش، و گیريیمدر بحث تصم .دارند

وضوح وجود بهمشواهد  ،در ورزش وجود داشته باشد یاحتماالت ذهن تیدر مورد اهم قیتحق يبرا یکم

 چشم دورة کلی،طور بهکنند. یاستفاده م اکاتادر تیهدا ياحتماالت برا نیاز ا کنانیکه باز دهدینشان م

 حرکتی کنترل مسئول دیداري اطالعات پردازش براي شدهصرف زمان ةدهندنشان کارکردي نظر از ساکن

 که است شده داده ارتباط عمل، یزيربرنامهپیش با اغلب آن، يسازمفهوم از پس ساکن چشم دورة. است

 یرگذاريتأث بدون عقبی نوسان آغاز از پیش که است حرکتی سازماندهی با معادل یريگهدف تکالیف در

 شده داده نشان یزي،ربرنامهپیش فرضیۀ ییدتأ در. دهدیم رخ عمل این بر عمقی حس یا دیداري بازخورد

 ناحیۀ در را بیشتر قشري يسازفعال و ساکن چشم طوالنی دورة هایرخبرهغ با مقایسه درها خبره که است

 تثبیت طول در یژهوبه طوالنی، يهانگاه یتتثب که است این پیشنهاد. گذارندیم نمایش به راست مرکزي

 ضروري قشري سازماندهی و اطالعات تفصیلی پردازش است، ساکن چشم دورة کنندةیفتعر که نهایی نگاه

 با ساکن چشم تریطوالن يهامدت نتیجه، در. دهدیم اجازه رامؤثرتر  عملکرد ریزيبرنامهیشپ براي

 کندیم ملزم را کمتري ینآنال اصالحات که است داشته ارتباط کمتر متغیر و کارامدتر حرکت شناسیجنب

 يآورجمع کند؛یم عمل اطالعات پردازندة عنوانبه انسان که معتقدند شناختی شناسانروان. )44(

 برونداد تا درونداد از مستمر فرایند این. شودیم منجر حرکت برونداد به نهایت در آن شپرداز و اطالعات

                                                           
1. Wiliams 
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اغلب  محرك شناسایی. )54( پاسخ یزيربرنامه و پاسخ انتخاب محرك، شناساییاست:  مرحله سه شامل

 مرحلۀ به سپس شود،یم دریافت محرك ارزیابیمنظور به حواس تمامی از اطالعات است، حسی مرحلۀ

 و شودمی تفسیرها محرك به مربوط اطالعات مرحله، این در. شودیم منتقل) پاسخ انتخاب( بعدي

 و سازماندهی نقش پاسخ یزيربرنامه مرحلۀ نهایت، در. گیردیم انجام حرکت مورد در گیريیمتصم

 و صحیح حرکتی پارامترهاي به پاسخ طریق از حرکت مؤثر تولیدمنظور به را حرکتی سیستم یزيربرنامه

 سازوکار عنوانبه ياطور گستردهبه یزي پاسخربرنامهمراحل انتخاب پاسخ و . داراست مناسب جهت در

 براي الزم زمان ساکن، چشم زمان مدت که است آن از حاکی و شده مطرح ساکن چشم زیربنایی

 الزم هايسازوکار با حسی اطالعات دوره، این طول در. کندیم فراهم را بعدي حرکت مؤثر سازيشاخص

 ضربۀ در مثال، براي. شودیم ترکیب حرکتی مناسب پاسخ) آنالین( کنترل و) یزيربرنامهپیش( طرح براي

 است، خیره کهیدرحال يکارۀ حافظ در مطلوب ضربۀ خط مورد در را اطالعاتی بتواند بایدباز گلف گلف،

 به رسیدن براي مناسب جهت و الزم نیروي با مناسب حرکتی برنامۀ فراخوانی با و داردنگه توپ روي

 طوالنی کافی اندازة به باید ساکن چشم زمان مدت نتیجه، در. )14( بزند ضربه توپ بهموردنظر  نتیجۀ

بنابراین این افزایش  .)55( کند فراهم را حرکتی پاسخ یک هماهنگی و گیري و پردازشیمتصم تا باشد

ها یمتصمتواند زمان الزم براي انتخاب بهترین یمطوالنی دورة چشم ساکن در اثر تمرینات چشم ساکن، 

ید این مطلب بود که در اثر تمرینات چشم مؤکار قرار دهد که نتایج تحقیق حاضر نیز را در اختیار ورزش

 بهبود یافت. کنندگانشرکتگیري یمتصمساکن، 

گیري، طول دورة چشم ساکن و یادگیري سرویس یمتصمکلی نتایج تحقیق حاضر بر بهبود  طوربه

تنیس در اثر تمرینات چشم ساکن اشاره دارد. نتایج  تحقیق حاضر بر اهمیت تمرینات چشم ساکن بر 

ید دارد تأکگیري) مهارت سرویس تنیس یمتصمهاي رفتاري (عملکرد) و فرایندي (چشم ساکن و یژگیو

شود بیش از پیش به این یما ورزشکاران مبتدي پیشنهاد که در نتیجه به مربیان و متخصصان کار ب

هاي میدانی و آزمایشگاهی براي ارتقاي عملکرد و فرایند یطمحتمرینات چشم ساکن توجه کنند و در 

تمرینی (مرحلۀ یبحرکت بهره جویند. از آنجا که نتایج تمرینات چشم ساکن قابلیت انتقال براساس دورة 

ي هامهارتاي در این مهارت و دیگر یژهوراین این نتایج ممکن است کاربردهاي یادداري) را داشت، بناب

گیرد، یمقرار  فیزیولوژیکی و روانی یر متقابل فشارهايتأثماهرانه تحت  حرکتی بینایی ورزشی که عملکرد

در  نهاآشود که به تمرینات چشم ساکن و تأثیرات احتمالی یمداشته باشد. در نتیجه به مربیان پیشنهاد 

 و روانی اي داشته باشند تا بتوانند حداقل بر تأثیرات منفی (فشارهايیژهومتغیرهاي خیرگی توجه 
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 بهینۀ يهادوره آموزش -چشم ساکن آموزش کلی، براساس برخی شواهد طوربهفیزیولوژیکی) فائق آیند. 

 تا کند کمک )46(کارها تازه و )56( باتجربه بازیکنان به تواندیم -ویدئویی آموزش طریق از چشم ساکن

چشم  آموزش مزایاي مورد در دیگري شواهد کهیدرحالباشند.  داشته بهتري عملکرد روانی فشار تحت

 به . اما تا)16( دارد وجودها ورزش از وسیعی دامنۀ در فشار تحت عملکرد و مهارت کسب براي ساکن

 انجام فیزیولوژیکی استرس تحت احتمالی آموزش چشم ساکن مزایايدر مورد  يالعهمطا هیچ امروز،

 مهار بهبود به تواندیم چشم ساکن آموزش آیا که کند بررسی باید آینده تحقیقات بنابراین، .است نگرفته

 نشان که روشی همان به کند یا خیر؟ آیا آموزش چشم ساکن کمک فیزیولوژیکی استرس از پریشان عالئم

تواند به یمو  )38(کند یم کمک عملکرد هايینگران به مربوط یپرتحواس افکار مهار به است، شده داده

 ي فیزیولوژیکی کمک کند یا خیر؟اهاسترسعالئم پریشانی ناشی از 

 تقدیر و تشکر

ي ابراهیمی مدیر اکادمی تنیس خاکی مجموعۀ خانۀ اصفهان و تمامی آقانویسندگان از جناب 

 ، کمال تشکر و قدردانی را دارند.کردندبازانی که در این تحقیق ما را همراهی یستن
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Abstract 
Given the importance of cognitive expertise in sports and its relationship with 
performance and skill level, it is suggested that there is a need to develop 
training programs to improve cognitive and executive factors that include the 
basic aspects of the game situation. Therefore, the current study was to 
examine the effect of quiet eye training on decision making, gaze behavior 
and tennis service skill learning.In this semi-experimental study, which was 
performed with a pre-test-post-test design with a 14-day follow-up period, 30 
novices male tennis players of Isfahan House with an age range of 20 to 30 
were selected and those located in quiet eye training and control groups. In the 
pre-test phase, the participants performed 12 tennis services, which also 
measured the participants' gaze behavior during the operation. Participants' 
service was also recorded by GoPro camera to measure decision making. In 
addition, participants' performance was recorded by the researcher. Then, the 
experimental group performed the desired exercises for 8 weeks, 3 sessions 
per week and 30 minutes per session. During this period, the control group 
performed their daily activities. At the end of 24 practice sessions, the post-
test phase, and two weeks after the last session, the retention phase was 
performed as the pre-test phase. Data were analyzed by repeated measures 
analysis of variance.The results showed that quiet eye training have a 
significant effect on improving decision making, increasing the length of the 
quiet eye period and increasing the performance of the tennis service (P 
<0.05). The results of this study support the pre programming hypothesis that 
the importance of planning and choosing the correct answer. 
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Decision making, gaze training, pre programming hypothesis, quiet eye, 
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