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 چکیده 

تنيس   هایر يادگيری مهارت های چشم ساکن دمدی تمرين ررسی کارآ ب ، مطالعهاز انجام اين هدف 

گروه کنترل  . در دو گروه قرار گرفتندطور تصادفی به بازيکن مبتدی  28 ، منظوربدين  روی ميز بود. 

  های جلسه تمرين  12و   چشم ساکن  هایيک جلسه تمرين   تجربی  رايج و گروه  هایجلسه تمرين  12

در  گروه تجربی که نتايج نشان داد  انجام دادند. را  چشم ساکن هایرايج با تمرکز بر تمرين 

در گروه  بهبود يافتند و ميانگين دقت عملکرد  هادر تمام مهارت عملکرد فاکتورهای بينايی و دقت 

ترتيب در اجرای سرويس و دريافت  ( به M  ،6.3    =M=    10.2( و تجربی )M  ،3.2    =M=  7.1کنترل )

های  کنند که تمرين زمينه حمايت می ی دراين پژوهش حاضر از ادبيات    های مطالعةيافته .  بودسرويس  

و  بخشنداد مبتدی را سرعت می اکتساب مهارت در افرهای رايج، چشم ساکن در مقايسه با تمرين 

ند تأثير تمرينی  توانهای تمرينی چشم ساکن مختصر می کل تکه پرو دندهنشان می  شواهد اوليه 
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 مقدمه
که  ، جاییحتی در محیط ورزشی بینایی در تکالیف روزمره مهم است؛اطالعات به موقع دستیابی به

ها برای درک درست محیط باید حرکات هدفدار انسان. حیاتی است ،یددست آعملکرد دقیق باید به

مفهومی که کنترل  قرار دهند؛ 1(تولید کنند تا تصاویر را در کانون بینایی )فوواچشم، سر و بدن را 

عالقه شیء موردنام دارد. کنترل خیرگی شامل تعدادی از حرکات چشمی متفاوت است که  2خیرگی

جزئیات  ،بنابراین ؛کندمیطور ثابت حفظ و این اطالعات را بهها( شود )یعنی ساکادمیورده آبه فووا 

بین  تناوبجوی بینایی و. رفتارهای جست (هاو پیگردی هاتوانند استخراج شوند )یعنی تثبیت می

توسط تثبیت نهایی  ،شودگذاری میرفتار خیرگی که چشم ساکن نام و و ساکادها هستند هاتثبیت 

 دهدت روی میبینایی، قبل از شروع حرک ر هدف تکلیف مرتبط یا فضاهایی درزمینةطوالنی ب نسبتاً

 غیری است که مرتبط با مهارت است؛عمل است و مت -چشم ساکن یک متغیر ادراک ،واقعدر(. 1)

  (.2) یادگیری حرکتی و تمرین است ی درزمینةپژوهش هایای برای سؤال ، پایهبنابراین

گیری هدف کلیدی از اجرای کارآمد در تکالیف مهاری و کنندةبینیعنوان یک پیشچشم ساکن به

و  تواند تمرینمی نیز رفتار خیرگیبلکه  ،ثیر داردفقط در عملکرد تأ ساکن نهمدت چشم  (.3است )

حرکات چشم الگوی  کننده برای انطباق های چشم ساکن بر آموزش اجرا(. تمرین4، 5آموخته شود )

هارل  .(4،  6،  7ند )بر یادگیری و اجرا دار  ی مثبتکه اثر است  شده دادهو نشان    ماهر متمرکز هستند

درزمینة  را اولین مطالعاتیکی از ( در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان نزدیک به نخبه، 8) 3و ویکرز

های عملکردی گروه تمرین نشانگر مزیت انجام دادند کههای چشم ساکن در عملکرد تمرینمنافع 

، (4پات گلف )گیری دیگر مانند چشم ساکن در تکالیف هدف های. کاربرد تمرینچشم ساکن بود

 4کاوزر . ه استفع عملکردی مشابهی را آشکار کردنیز منا( 6تیراندازی با تفنگ )( و 5پنالتی فوتبال )

. ای، درطی هشت هفته انجام دادندتیرانداز در سطح حرفه فرد 20 ای رویمطالعه( 6)و همکاران 

بازان در سطح ساعتی( برای گلفابهی را در تمرین خالصه )یک( منافع مش4)و همکاران  5واین

روی پنالتی فوتبال ( با هفت هفته تمرین چشم ساکن  5)  6وود و ویلسون   پژوهش.  ای یافتندحرفه نیمه 

چشم  هایای در گروه تمرینبازیکنان حرفهتر مؤثرنشان داد که دقت بیشتر و کنترل توجهی بینایی 

بیان کردند که افراد مبتدی ازطریق ( 9) 7ویلسونواین و  ساکن نسبت به گروه کنترل معنادار بود.

 
1. Fovea 

2. Gaze Control  

3. Harle & Vickers 

4. Causer 

5. Vine 

6. Wood & Wilson 

7. Vine & Wilson 
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های توانند اکتساب مهارتهای سنتی و تکنیکی، میرالعمل چشم ساکن نسبت به دستو هایتمرین

دادن افراد است که تمرین( معتقد  10. ویکرز )تر شوندد و نسبت به فشار مقاومورزشی را تسریع بخشن

های پیشرفت هاآنچشم ساکن افراد نخبه باعث خواهد شد تا ی هادادن ویژگیمبتدی برای انطباق 

و همکاران   1مایلز  .های سنتی داشته باشندی در مقایسه با رویکردهای تمریندر اجرای حرکتبیشتری  

فتن کردن و گرشم ساکن برای هدایت یادگیری بلندمدت پرتابچ  های»تمرین با عنوان  پژوهشی  (  11)

مدت هشت های سنتی و چشم ساکن و بهدر دو گروه تمرین پژوهشاین . انجام دادند در کودکان«

رتر بود بیادداری  آزموندر مزیت عملکردی گروه چشم ساکن که  هفته طول کشید. نتایج نشان داد

بود.  کردنشده در عملکرد گرفتن و پرتابریزی برنامهبینایی حرکتی پیش 2و نشانگر اهمیت راهبرد

 ، فتار خیرگی خاصی مانند چشم ساکن در اجرای مهارت حرکتی داردکه ررا  مطالعات تجربی، اهمیتی  

ند موجب بهبود الگوهای توانچشم ساکن می هایاند که تمریننشان داده ها. پژوهشاندتوصیف کرده

چشم ساکن به بازیکنان مبتدی کمک  های(. همچنین، تمرین6، 12د )نکننده شوحرکتی اجرا

(. چشم ساکن 13د )نتری هماهنگ کنمؤثرطور ا خیرگی و سیستم حرکتی خود را به ند تنکمی

یند بازیکنان مبتدی استفاده شود و فراراهنمایی رفتار  برای تمرینی عنوان یک وسیلةتواند بهمی

با به مقدار زیادی  ،اعمال در ورزش هنگام اجرایرا تسریع کند. همچنین، دقت به هاآنیادگیری 

داوران  ان ویببینایی و انتخاب موفق راهبرد بهینة مرور بینایی )ورزشکاران، مرجوی وکارآمدی جست

مدت عناصر کلیدی به براکادها هستند( یا تثبیت خیرگی با سطوح باالتر تمرینی کمتر متمایل به س

دهد که افراد ماهر در مقایسه با های متاآنالیز نشان مینتایج پژوهش (.14-16است )مرتبط  ،طوالنی

های کمتر تری در مناطق کاری مرتبط داشتند و تثبیتبا مدت طوالنی  های بیشترتثبیت  افراد مبتدی

، حال(؛ بااین17تری نیز داشتند )کاری زائد و طول ساکادهای طوالنیبا مدت کمتری در مناطق 

 ،(18) 3لی ، در مطالعةمثالعنوان ند؛ بهیافت شد هادر تضاد با نتایج این پژوهش نیز هاییپژوهش

در دو گروه با مدت چشم ساکن کوتاه و طوالنی بازیکنان مبتدی در تکلیف پرتاب پات گلف عملکرد 

انجام به  چشم ساکن،  تضاد در نتایج مطالعات  وجود  با  گروهی معناداری یافت نشد.  و اثر  تفاوتی نداشت

بیشتر  شود که( مشاهده می10، 19)نیز  مقاالت مروری با مطالعةو  بیشتری نیاز است هایپژوهش

به انجام مطالعات اند و از این نظر یا کمتر را در هر گروه استفاده کرده 10 نمونة مطالعات اندازة

در حوزة  ها. پژوهش(19) تری نیاز استتر و متنوعهای بیشها و حوزه با نمونه ای بیشتریمداخله

 
1. Miles 

2. Strategy 

3. Lee 
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پات گلف و دریافت سرویس  تکالیف ضربة گیری وبه تکالیف مهاری یا هدفم ساکن چش هایتمرین

هستند و منحصر کردن در کودکان ، پنالتی فوتبال و تکالیف دریافتوالیبال، شوت آزاد بسکتبال

زش تنیس روی  در ور(. 8، 9، 12اند )گروه افراد مبتدی پرداخته ر محدودی به بررسی مطالعات بسیا

آهنگ هستند گیری خودهای هدفند. مهارتوجود دارمتنوعی گیری های مهاری و هدفمهارتمیز 

کند. در حرکت می ی دورسمت هدفکه شیء بهمانند زمانی زیادی نیاز دارند؛دقت  به و عموماً

هایی مانند گلف، تیراندازی و تیروکمان، توانایی انتخاب پارامترهای درست حرکت برای اجرای  ورزش 

ها ضروری موفق حیاتی است. دستیابی به محرک بینایی مربوط و پردازش مؤثر اطالعات در این ورزش

ار یا ابزار در دست و بدن ورزشکهماهنگی آهنگ نیز به هاری یا برونبندی م(. تکالیف زمان20است )

ی تکالیف ول ؛هدفی ثابت هستند گیری برتکالیف هدفیا منطقة هدف در محیط نیاز دارند.  شیء

ای هستند. در تنیس روی میز که رشته ثابت  شده  بینیبینی یا پیشپیشمهاری اغلب بر روشی غیرقابل

ات را براساس پیوسته اطالع تثبیت کند و  ورزشکار باید توپ موردهدف را پیگیری و ،مهاری نیز است

هایش را برای انطباق صله و جهت اندامعالوه باید نیرو، فاروز کند و بهکنندة محیطی بهعوامل مختل

های در ورزش   ویژهریزی کند. با توجه به اینکه زمینة بینایی در ورزش و بهعمل با هدف متحرک برنامه

و نامرتبط با   د مرتبطتوانغنی از اطالعاتی باشد که میاند وسیع و  توسرعتی مانند تنیس روی میز می

که اطالعات را تعیین کند  ترین مناطقی از صحنه  کننده باید قادر باشد مهمد، اجراتکلیف موردنظر باش

ت که اسهمچنین، در تکالیف مهاری نیاز و توجهش را به آن نقاط متمرکز کند. ند دهکافی به او می

تواند بینی پرواز توپ می، بهبود در پیشعالوهای در لحظة تماس هدایت شود. بهثانویهبه هدف  شیء

 های کلیدی انجام شود.طریق توجه به نشانهاز

نخبه و افراد ة گیری و مقایستکالیف هدففردی بر طور منحصربه  بههای چشم ساکن تقریباًپژوهش

پذیری افراد های چشم ساکن بر تمرینها نیز تمرینپژوهش(. در بیشتر 21) اندمبتدی متمرکز شده

، رو(؛ ازاین7،  22)  اندهای نخبه انجام شدهاند و مطالعات متعددی روی اجراکنندهدهتجربه متمرکز شبا

افراد مبتدی، این  چشم ساکن در هایها در حوزة تمرین که با توجه به کمبود پژوهشرسد نظر میبه

های تکنیکی شامل این پژوهش متمرکز بر مهارت .های بیشتری نیاز داردوهشحوزه به انجام پژ

آهنگ )یعنی اجراکننده باید به رویدادی ند اجرای مهارت سرویس زدن و برونتکالیف خودآهنگ مان

ین مطالعه با ا  ،بنابراین  است؛کنترل حرکتش واکنش نشان دهد( مانند دریافت سرویس    خارجی برای

های تأثیر تمرین  پژوهش. این  است  شدهآهنگ و خودآهنگ در این رشته انجام  برون محوریت تکالیف  

ند نتواچشم ساکن می هایه است و اینکه آیا تمرین کردبررسی را ر بازیکنان مبتدی چشم ساکن ب

ند در نتوامی ها؟ و آیا این تمریندنموجب بهبود دقت در دریافت سرویس و اجرای سرویس شو

از هدف  ،کلیطوربه د یا خیر؟نتأثیرگذار باش ها و ساکادهامانند تثبیت  فاکتورهای بینایی بازیکنان
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بازیکنان تنیس های چشم ساکن بر یادگیری تکنیک  هایتأثیر تمرین بررسی حاضر،  پژوهشانجام 

  است.روی میز 
 

 پژوهش روش
  جامعة آماری تمام دانشجویان دختر . استکاربردی  ،نظر هدفتجربی و ازشبه  حاضر، پژوهشروش 

واحد تنیس روی   1396-97لی  تحصی  که در نیمسال دوم سال  بودندبدنی دانشگاه ارومیه  تربیت   رشتة

صادفی طور تشدند و بهنفر انتخاب  28. از این تعداد بودند ی طبیعیو دارای دید داشتندرا  میز یک

ها الگوی مرین)در این ترا  چشم ساکن    هایقرار گرفتند. یک گروه تمریندر دو گروه کنترل و تجربی  

جلسه بازخورد ویدئویی  ت به افراد مبتدی گروه تجربی در یکحین اجرای مهاربینایی فرد ماهر در

انجام دادند  ینی(تمر جلسة 12)در شش هفته شامل  رایج هایهمراه تمرینبهشود( می دادهآموزش 

دنبال   تمرینی(  جلسة  12)در شش هفته شامل    رایج خود را  هایدیگری گروه کنترل بود که تمرین  و

های گروه تجربی دستورالعمل   .یکسان بود  کامالًجسمانی دو گروه    هایهای تمرین. تعداد جلسهندکرد

قبل از شروع  ،ایجلسه طبق تمرین یکبرای دریافت و اجرای سرویس را  تمرینی چشم ساکن

الگوی   ،در این پژوهش  .(در بخش پیوست هستند  هاپروتکل)  کردنددریافت  جسمانی خود    هایتمرین

و به بازیکنان مبتدی آموزش داده شده  دست آمده استاز بازیکن ماهر لیگ برتر کشور به د ماهرفر

افراد پس آزمون  آزمون وپیش در مراحل و آوری الگوی ماهردر مرحلة جمعها نوع سرویس .است

در ابتدا  ،آهنگآهنگ و خودها در تکالیف برونکنندهگیری عملکرد شرکتاندازه .مبتدی یکسان بود

برای انجام  .ارزیابی شد( 23)دقت  آزمون( توسط آزمونپس تمرینی ) ( و انتهای دورةاجرای اولیه)

ر . د()شکل شمارة یک دشمتر تقسیم سانتی 50 ابعاد میز به شش مربع بزرگ به دیگر نیمة ،آزمون

یین متر تعسانتی 25در  25شکل به ابعاد کننده، یک هدف مربعهر مربع در ردیف دورتر از شرکت

که صورتیشد. درامتیاز سه داده  (  به هدف )شمارة یک یا سه  توپ  اصابتشد. درطی آزمون، درصورت  

به د. شکرد، امتیاز دو داده میهای چهار و پنج( برخورد میهای هدف )شمارهضربه به خارج از مربع

شش؛  و های چهارهر توپی که در خارج از نقاط یک و چهار یا سه و شش هدف و در اطراف مربع

هایی که شد. به توپداده مییک امتیاز  کرد،میها برخورد اور هریک از این مربعهای مجیعنی خانه

 شدصفر داده میامتیاز کردند، به خارج از میز اصابت مییا به غیر از نقاط با امتیازهای سه، دو و یک 

ند. اددمیانجام  شدهدر نقاط تعییندریافت سرویس را  10اجرای سرویس و  10بازیکنان باید  .(24)
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ثبت فاکتورهای بینایی برای  آلمانکشور  1SMIشرکت ساخت  ETG دستگاه ردیابی چشماز 

 گیرد؛قرار میراحتی جلوی چشم  صورت عینکی است که به این دستگاه به  شد.استفاده  ها  کنندهشرکت

شدنی انجامکت سر و بدن کند که ردیابی حرکات چشم در حالت حراین امکان را فراهم می ،روازاین 

دستگاه   .ها و حرکات ساکادی چشم را داردها، مدت تثبیتها، زمان تثبیتو توانایی ثبت تثبیت باشد

 10  کنندگان، شرکتابتدا.  است  برای تحلیل  BeGazeو  برای آزمایش    iView ETGافزار  شامل دو نرم

 اجرای سرویس ، هشت  سپساجرا کردند.  صورت تمرینی  بهدریافت و اجرای سرویس را    ،توپ تمرینی

)اجرا توسط مربی دریافت سرویس  هشتو ( های یک و سهشده روی میز )شمارهدر اهداف تعیینرا 

با توجه به اینکه در این تحقیق از روش پیش آزمون و پس  .دادندانجام  اصلی برای آزمونرا ماهر( 

 .واریانس استفاده شدکوتحلیل  واز روش تجزیه  از بین بردن اثر پیش آزمون  برایآزمون استفاده شده،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دقت دريافت و اجرای سرويس  آزمون -1شکل 
 

 نتایج
های ها آمارهبرای تمام دادهاستفاده شد.    کشیدگیآزمون چولگی و    از  هاداده  بودنطبیعی  بررسی  برای

 .است طبیعی هاداده توزیع ،درنتیجه هستند؛ 1و  -1چولگی و کشیدگی بین 

اند. نتایج نمایش داده شدههای پژوهش های گروهجدول توصیفی و میانگین در جدول شمارة یک،

ترتیب گروه تجربی، بهآزمون گروه کنترل و ه میانگین دقت اجرای سرویس در پسدهد کنشان می

ترتیب ، بهتجربیگروه  آزمون گروه کنترل و  میانگین دقت دریافت سرویس در پس  و  10و    01/7  برابر با

  است. برابر با سه و شش
 

 
1. Sensomotoric Instruments 
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  های پژوهش و ميانگينگروه -1جدول 

 تعداد متغير مهارت هاگروه

 آزمونپس آزمونپيش

 ميانگين
انحراف 

 استاندارد
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

 کنترل

 اجرای سرویس

 001/0 0/2 1 0/3 14 تعداد تثبیت

 1/266 526 327 734 14 مدت تثبیت

 02/1 0/1 09/1 0/2 14 تعداد ساکاد

 02/247 309 150 334 14 مدت ساکاد

 1 01/7 1 0/8 14 دقت 

 دریافت سرویس

 1 3 001/0 0/4 14 تعداد تثبیت

 320 791 217 940 14 مدت تثبیت

 1 05/3 001/0 0/3 14 تعداد ساکاد

 186 335 61 383 14 مدت ساکاد

 2 3 2 3 14 دقت 

  تجربی

 اجرای سرویس

 1 04/3 1 09/3 14 تعداد تثبیت

 08/252 05/641 332 734 14 مدت تثبیت

 1 2 1 2 14 تعداد ساکاد

 148 05/410 154 339 14 ساکادمدت 

 2 10 2 9 14 دقت 

 دریافت سرویس

 04/1 3 001/0 3 14 تعداد تثبیت

 08/320 798 214 839 14 مدت تثبیت

 1 07/3 1 3 14 تعداد ساکاد
 147 342 95 363 14 مدت ساکاد

 07/3 6 1 3 14 دقت 

 
 

 معنادار شده است ر تمام موارد بثیر متغیر مستقل )گروه( تأ دهد که نشان می جدول شمارة دو نتایج

( اختالف معناداری بین نمرات انسریاآزمون )کووکردن تأثیر پیشپس از خارجدهد که نشان می

رد ها  بر نبود تفاوت بین گروهمبنی  ، فرض صفر پژوهشبنابراین  ها مشاهده شده است؛آزمون گروهپس

با  ها معنادار گزارش نشد.( بین گروه088/0متغیر تعداد ساکادها در اجرای سرویس ) تنها،شود. می

اثرهای زمان تثبیت و  رها پایین بود و اندازةشده برای تمامی متغیة اثر گزارشتوجه به جدول، انداز

ن نشا بود که مقداری کم است و 062/0و  065/0ترتیب برابر با ، بهزمان ساکاد در اجرای سرویس
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درصد از تغییرپذیری متغیر وابسته توسط متغیر مستقل توضیح داده  2/6و  5/6تنها که دهد می

  شود.می

 
 هابين گروه برای مقايسة نتايج تحليل کوواريانس -2جدول 

 متغير منبع مهارت
ميانگين 

 مجذورات

 درجة

 آزادی
F معناداری 

 اندازة

 اثر

اجرای 
 سرویس

 گروه

 01/0 037/0 4 1 4 هاتعداد تثبیت
 065/0 001/0 1 1 92066 هازمان تثبت

 01/0 088/0 3 1 3 تعداد ساکادها
  062/0 001/0 1 1 63882 زمان ساکادها
 01/0 007/0 8 1 37 دقت عملکرد 

دریافت 
 سرویس

 گروه

 01/0 001/0 001/0 1 001/0 هاتعداد تثبیت
 012/0 001/0 001/0 1 24903 هازمان تثبت

 016/0 001/0 001/0 1 001/0 تعداد ساکادها
 01/0 001/0 029/0 1 849 زمان ساکادها
 01/0 014/0 6 1 53 دقت عملکرد

 

 گیریبحث و نتیجه 
)سرویس و  هایمهارت یادگیریچشم ساکن بر  هایبررسی تأثیر تمرین ،پژوهشاین از انجام هدف 

تفاوتی بین سطوح عملکرد در  پژوهش در اینتنیس روی میز بود. مبتدی بازیکنان  دریافت(
گروه از سطح مبتدی  هر دودهد، وجود نداشت که نشان میآزمون در دو گروه کنترل و تجربی پیش

دو گروه  هربهبود عملکرد در  ،آزموندر پسنتایج نشان داد که . اندیکسانی از عملکرد شروع کرده
  بود. توجهی بهترطور قابل؛ ولی عملکرد گروه تجربی بهوجود داشت
پردازش  هایفرضیهمبنای ند برتوانمی تعدادی رویکرد ،چشم ساکن هایتمرین  آثاردر تبیین 
این د. نشو داده( توضیح 26)و همکاران  2ولف شدةفرضیة عمل محدود ( و25) 1مسترز  هوشیارانة

بهبود یادگیری و حفظ عملکرد توجه برای کمک به توجه بیرونی درطی اجرا بر به تمرکز  هافرضیه 
است که  دادهنشان  پژوهشسال  15 شود.میمنجر نوعی توجه بیرونی  چشم ساکن به. کنندمی

توجه بیرونی به بر  زتمرک شود.میباعث تسهیل عملکرد حرکتی و یادگیری توجه بیرونی بر تمرکز 
شود منتهی به بهترین نتایج محتمل طور اتوماتیک اجرا شود و دهد تا بهکنترل حرکتی اجازه می

 .(27) استکرده ولف بیان اهم کند که را فر چشم ساکن ممکن است »تمرکز بیرونی توجه«(. 27)

 
1. Masters 

2. Wulf 
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 ،مطالعات آزمایشگاهی و میدانیاست که در برخی  سینگر نشان داده ایمرحله، راهبرد پنجعالوهبه

برای حالت عملکردی  هاتمرکز بر ایجاد موقعیتشاهده شده است و متسهیل یادگیری و عملکرد 
وجه متمرکز بهینه با انتخاب نشانة د که تنکنمیکید تأ این نکات  « بوده است.»فقط انجامش بده
ین قبل از  عنوان بخشی از روت(. چشم ساکن ممکن است به28، 29آید )میدست خارجی مناسب به

خارجی مرتبط با  تواند کنترل کند )یک نشانةمیچیزی که اجرا برای کمک به اجراکننده باشد تا بر 
کنیک عملی برای هدایت تمرکز بیرونی چشم ساکن یک ت هایتمرین (.30متمرکز شود ) ،عملکرد(

د )کنترل نکنهدایت می با حرکات مهم آن را در رابطهبندی زمان ،همچنینهستند و توجه بینایی 
 . (12) بینایی حرکتی(

این یافته و  دتوجهی معنادار بوطور قابلبهنیز  کنندگانشرکت آزمون در عملکردافزایش دقت در پس
بررسی چشم ساکن و عملکرد حرکتی   در  هااست. آن (  31)و همکاران    1کلوسترمن  پژوهشراستا با  هم

 به افزایشتواند می و گذاردتأثیر میکه چشم ساکن بر عملکرد حرکتی  کردنداز این فرضیه حمایت 

 ی بنیادی در تسهیل پردازش اطالعات ایفا. چشم ساکن نقششودمنجر دقت در یک تکلیف پرتابی 
مانند دریافت و اجرای سرویس در  یابد؛طی با نیازهای تکلیف افزایش میدر شرای ویژهبهکند؛ می

ن نباشد و پیچیدگی تکلیف سادگی تابعی از مدت آکه چشم ساکن به  رسدنظر میبهتنیس روی میز.  
ای برای چشم ساکن وسیله هایاند که تمرینکرده ناان بیپژوهشگر ،عالوهبه. ثر استدر آن مؤ

ند شکلی از یادگیری پنهان را ایجاد نتواچشم ساکن می هایتمرین . یادگیری حرکتی پنهان هستند
 کندمیطریق تمرکز بر اهداف خارجی محافظت ادگیرنده تاحدی از قوانین آشکار ازکه یزمانی ؛ندنک

دهی توجه به نشانة با جهت های چشم ساکنتمرینشود. میو دیگر بر کنترل حرکتی متمرکز ن
قوانینی که اجرای مهارت حرکتی را کنترل  دگیری، تعهد به دانش آشکار را دربارةطی یاخارجی در

طی ( پیشنهاد کردند که تمرکز بر توجه بیرونی در23)و همکاران    2د. پولتوننکنکنند، محدود میمی

اری مستقل ک ه از حافظةتشویق کند کیادگیری ممکن است حالت پردازش حرکتی پنهان غالبی را 
حاضر نیز   پژوهشو ممکن است دلیلی بر عملکرد برتر گروه تمرین چشم ساکن در افراد مبتدی    است

 باشد. 

در اجرای  های بیشتری را که افراد گروه تجربی مدت تثبیت حاضر نشان داد پژوهشنتایج  ،عالوهبه
یابی بهتر با موقعیت تواندمی خاص یروی مکاناین تثبیت بیشتر که  نشان دادندسرویس و دریافت 

کارآمد و  ،برای اجرای مهارتکه  کندبندی اعمال اندام مشارکت تر و زمانبدن، وضعیت متعادل

 
1. Klosterman 

2. Poolton 
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 ها در گروه تجربی نیز بیشتر از گروه کنترل در تکلیف اجرای سرویس تعداد تثبیتاقتصادی هستند. 

 ،دادند  که نشان  ( است17)و همکاران    1تاآنالیز گگنفرتنربا م  راستاهماین نتایج    .بوددریافت سرویس    و
تثبیت و مکان  مدت. دارند های مرتبط با تکلیفدر حوزه  های بیشتریافراد ماهرتر تعداد تثبیت

که مکان تثبیت طوری به دهند؛میکننده برای استخراج اطالعات را نشان ی اجراهاتثبیت، راهبرد
دازش اطالعات گیری و مدت تثبیت بیانگر نیازهای پراستفاده در تصمیمی مهم موردهابیانگر نشانه

(، خبرگی و مهارت، میزان پردازش اطالعات 32کاهش اطالعات ) برمبنای فرضیة  برای مجری است.
برای اختصاص  کند که ازطریق مالحظات راهبردیبهینه می  با حذف اطالعات نامرتبط با تکلیفرا 

و آموزش  ( بیان کردند که با یادگیری32) 2شود. هایدر و فرنچانتخابی منابع توجهی تکمیل می
، کاهش اطالعات بنابراین «؛دشونباشد، نادیده گرفته میادراکی، هر زمان که ممکن »اطالعات زائد 

د، (. اگر این فرضیه درست باش33محرک است )   شدن بین متغیرهای آرایةدرنتیجة توانایی تمایز قائل
های زائد ی روی حوزه با مدت کمتر یهای کمترکند که افراد ماهر تثبیتاین مفهوم را دنبال می

نظر های مرتبط با تکلیف دارند. بهحوزهتری روی با مدت طوالنی یترهای بیشتکلیف دارند و تثبیت
 . فرضیة کاهش اطالعات استما همسو با  نتایج پژوهش که رسدمی

 (.34شوند )افراد ماهر تعیین می عنوان مشخصةرفتارهای بینایی برتر بهکه  اندمطالعات نشان داده
دهند. های مرتبط با تکلیف نشان میحوزه  تری را رویطوالنیهای بیشتر با مدت افراد ماهر تثبیت

 راستاهمکه این نتایج    (17،  35)دهند  تری را نیز نشان میساکادهای طوالنیطول  افراد ماهر    ،عالوهبه
های هستند؛ اما تمرینحاضر افراد مبتدی  پژوهشکنندگان شرکت .با نتایج مطالعة حاضر نیز است

 .دنایجاد کن هاآنساکادهای چشم ساکن توانستند تغییراتی در فاکتورهای بینایی ازجمله در 
ها در و تعداد و مدت آن شوندمیمنجر  هابه ایجاد تغییر بین تثبیتساکادها  ،که بیان شدطورهمان

ولی در اجرای سرویس  ؛حاضر بیشتر از گروه کنترل در دریافت سرویس بود پژوهشگروه تجربی 

براساس   بیشتر بود.اندکی    ،در گروه تجربی  ،حال؛ بااینمشاهده نشدتفاوت معناداری در تعداد ساکادها  

که  بر این استفرض  ،متمرکز است 4بصری  بر گسترش دامنةکه ( 36) 3مدل جامع ادراک تصویر

دهد که به های ادراکی را به روشی تغییر میدهی زمانی پردازشازمانسمهارت و خبرگی، 
وتحلیل جامع اولیه به تجزیة ریزتر اجزای ساختاری دهد تا از تجزیههای ماهرتر اجازه میدگیرندهیا

تر و مناطق فراتر از فووا استخراج  افراد ماهر اطالعات را از فواصل وسیع  مراتبی ادامه دهند؛ یعنیسلسله 
فووا گسترش دهند، توانایی پردازش فرا طریق، اگر افراد ماهر دامنة بصری خود را ازبنابراین ؛کنند

 
1. Gegenfurtner 

2. Haider & Frensch 

3. Holistic Model of Image Perception 

4. Visual Span 
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توانند این نتایج می  ،همچنین  باشد.  ترطول ساکادهای طوالنی  کنندةوتحلیل جامع باید منعکستجزیه 

 تواندمی و این مند تعداد ساکادهای بیشتری نیز هستندنیازباشند که  هاتعداد بیشتر تثبیت  دلیلبه
 د که این روش نیید کند تأ نتوانباشد و نتایج عملکردی دقت نیز می نیزافزایش تعداد ساکادها دلیل 

  با توجه به دستورالعمل که  امکان دارد    ،عالوهبهایجاد نکرده است.  کاهش  افراد گروه تجربی    در عملکرد
شده کنند به دستورالعمل ارائه نقطة تثبیت خود سعی میغیرارادی  افراد گروه تجربی با تغییر    ،شدهارائه 

در تکالیف متفاوت طی بازی و های تعاملی دروت سرعت و پیچیدگیسطوح متفا ،همچنین بازگردند.
دلیل پیچیدگی (. ممکن است به31، 37) ارت بینایی استهای متفاوتی از مهپذیرینیازمند انطباق 

شده در این مدت تمرینی فی بر خیرگی با دستورالعمل ارائه تکلیف و سطح مهارت بازیکنان، تسلط کا
 پذیری،برای انطباق   با توجه به نوع سختی تکلیف  یهای تمرینی بیشتربرای افراد مشکل باشد و دوره

 د. ننظر قرار گیرمد
 .عملکرد بهتری از گروه کنترل کسب کردندامتیاز دقت چشم ساکن در  های، گروه تمرینعالوهبه

مهمی که زیربنای  هایمحرکند تا فرد بر شوچشم ساکن موجب می هایکه تمرینرسد مینظر به
عنصری عنوان ، پدیدة چشم ساکن بهطور خاصرفتار خیرگی و به .تمرکز کند عملکرد بهینه هستند،

اند که نشان داده هاپژوهشاجرا است.  شناختی زیربنایی یادگیری و -یندهای ادراکیکلیدی در فرا
های تسریع یادگیری در ورزشموجب  نند برای عملکرد سودمند باشند و  تواچشم ساکن می  هایتمرین
  . (21) دنگیری و مهاری شوهدف

چشم ساکن در بهبود  های، منافع تمرینرسدمینظر بهنتایج این است که  تأییددر  توضیح دیگر
داخلی باشد که ازطریق   یجلودلیل ایجاد یک مدل روبهگیری بهی مهاری و هدفهامهارت
این امر ازطریق شود. میمنجر ردن ثبات در سیستم حرکتی فرد کریزی به فراهمبرنامهپیش

ممکن   ،باشددسترس  دری  ترحرکتی آهسته   -قبل از اینکه بازخورد حسیو    کردن نتایج حرکتیتعیین

تواند ی ورزشی بسیار سرعتی مانند تنیس روی میز میهادر رشته  ویژهبه  نکتهاین    .(38،  39)شود  می
 شود. منجر در عملکرد  توجهیقابلبه تغییرات کننده باشد و تعیین
چشم ساکن  هایند که تمرینکنمیزمینه حمایت ی دراینپژوهشحاضر از ادبیات  ی مطالعةهایافته

ای را و شواهد اولیه کنندمیرایج تسریع  هایاد مبتدی را در مقایسه با تمریناکتساب مهارت در افر
 نند تأثیر تمرینی بلندمدت برتوای تمرینی چشم ساکن مختصر میهاکلتند که پرونکمیفراهم 
با هدف بررسی تأثیر  پژوهش، این کلیطوربهد. ناجرای سرویس داشته باش های دریافت ومهارت
های تنیس روی میز انجام اجرای مهارتا هدف بهبود یادگیری و عملکرد چشم ساکن ب هایتمرین

تمامی عملکرد و یادگیری را در  ندچشم ساکن توانست هایشده است. نتایج نشان داد که تمرین 
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نظر کاربردی نیز د. ازنطور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش دهتورهای بینایی و دقت، بهفاک

د و نکنبرای راهنمایی یادگیری مهارت بینایی حرکتی فراهم می  ی مفیدچشم ساکن روش  هایتمرین
این  د.نی متفاوت اجرا باشهاکننده در موقعیتشناختی برای هدایت اجراد تکنیکی رواننتوانمی

انجام  ورزش و در محیط واقعیهای ورزشی سریع است که در مهارت مطالعه جزو مطالعات معدودی
موفق که نقش چشم ساکن را  نظریهای مدل ( نیز معتقد است،40ه ویکرز )کطوراست. همان شده

نظر رمیلی ثانیه( را د 200)کمتر از  باید تکالیف پویای سریع ،دهنددر عملکرد موفق توضیح می
جای یک بار که در مطالعة اخیر انجام هبهای چشم ساکن که تمرین رسد نظر میبه همچنین،بگیرند. 

توجه به اینکه در   با ،همچنین انجام شوند.نیز تمرین  طول دورةدر چند مرتبه دربهتر است ، شدند
در فواصل چشم ساکن  هایه شده است و اثر ماندگاری تمریناستفاد آزمونپسپژوهش حاضر از 

ها را نیز بررسی کنند. تر این تمرینطوالنی  اثرتوانند  می  بررسی نشده است، پژوهشگران  ،زمانی بیشتر
است و  گیری نکردههای رقابتی اندازهر موقعیتها را د، این پژوهش بررسی اثر تمرینعالوهبه

ی رقابتی واقعی هاچشم ساکن در موقعیت هایبه بررسی تأثیر تمریننیز کمی  هایپژوهش
ی رقابتی هادر موقعیت ثرهااآینده این  هایپژوهش درکه شود میپیشنهاد  ؛ بنابراین،اندپرداخته 

زمان امواج مغزی برای بررسی ابعاد تغییرات فیزیولوژیک های همگیریاندازه  ،همچنین .بررسی شوند
 د. نانجام شومغز 

در مقایسه اد مبتدی افریادگیری به های چشم ساکن، د با کمک تمریننتوانمربیان می: پيام مقاله

 رایج سرعت دهند. هایبا تمرین
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 پيوست

 دستورالعمل تمرينی در اجرای سرويس

 اید.توپ خیره شدهان حاصل کنید که به موقعیت خود را تنظیم کنید و اطمین. 1

شده روی میز برای چند گذاری توپ در دستتان، خیرگی خود را بر هدف نشانه پس از تنظیم. 2

 ثانیه حفظ کنید.

حالت آماده باشد و حداقل دستتان قبل از اجرای سرویس و در  روی توپ درخیرگی نهایی باید . 3

 چند ثانیه طول بکشد. 

 گام اصابت به میز پیگیری شود.بعد از اجرای سرویس، توپ تا هن. 4

 دستورالعمل تمرينی در دريافت سرويس

 حالت آماده داشته باشید.  وضعیت خود را برای دریافت سرویس تنظیم کنید و. 1

  به توپ در دستان حریف نگاه کنید.. 2

شود و خیرگی نهایی شما باید قبل از اجرای سرویس )قبل از برخورد توپ با راکت( حریف شروع . 3

 چند ثانیه )تا هنگام اصابت توپ به راکت حریف( طول بکشد.

 خیرگی شما بعد از ضربه به توپ با پیگیری توپ تا هنگام اصابت به میز دنبال شود.. 4
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Abstract 

The main purpose of this study was to investigate the efficiency of quiet eye training 

practices on the learning skills of table tennis. For this purpose, 28 novice players were 

randomly placed in two Control and Experimental groups. The Control group participants 

attended 12 sessions of usual table tennis training practices, whereas the Experimental 

group had one specialized training session on quiet eye technique, along with 12 sessions 

of usual exercises focused on quiet eye training. The results demonstrated that the visual 

factors and performance accuracy of the participants attending the Experimental group 

significantly improved throughout all skills. The average performance accuracy, 

respectively in serve and return of serve, was calculated at M=7.1, M= 3.2 for Control 

group and M=10.2, M= 6.3 for Experimental group. Findings of the present study support 

research literature in this context, acknowledging that quiet eye training practices, 

compared to typical table tennis practices, accelerate acquisition of skills for the beginners. 

They further provide basic evidence suggesting that short-term quiet eye practice 

protocols can leave long-term effects.  

 

Keywords: Quiet Eye Training, Performance Accuracy, Fixation and Saccade, 
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