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چکیده
مهارت مختلف تنیس روي میز بر برخی دو تمرینی منتخب بینایی و ۀبررسی اثر یک برنامپژوهش،هدف از این 

ۀ غربالگري هاي اولیکنندگان پس از شرکت در آزمونبینایی دانشجویان پسر جوان بود. شرکتهاي مهارت
تمرینات بینایی وگروهکه عبارت هستند از:گروه تقسیم شدندچهار صورت تصادفی به هب،سنجیبینایی

وتمرینات بیناییگروهتمرینات بینایی و درایو فورهند تنیس روي میز، گروهتاس تنیس روي میز، هايسرویس
هفته تمرین، هشت از پسو پیش.)تاس تنیس روي میزهايسرویسدرایو فورهند و(ورزشیتمرینات گروه

دو × (گروه) چهار مرکبتحلیل واریانس عمل آمد. بهکنندگان از تمامی شرکتسنجی هاي استاندارد بیناییآزمون
سه و دو هاي گروهدر حرکات ساکادي،دو و یک هاي گروههفته تمرین، هشت پس از اتمام که دهدمینشان (زمان) 

،دستـمچشدر هماهنگییک گروه درنهایت،وزمان واکنش بینایی درسه و دو ،یکهاي گروه، در سهولت تطابقی
هاي بردن مهارتباالمنظورهکه بتوان نتیجه گرفت بنابراین، می؛ ارندهاي دیگر دبیشتري نسبت به گروهيبهبود

همراه بهتمرین ورزشی انجام ،بلکه.تنهایی کافی نیستبینایی خاص یک مهارت ورزشی، تمرین آن مهارت به
زهاي ادراکی ـ هم نیا،صورتدراینهمراه داشته باشد.تواند بهترین نتیجه را بهمیتمرینات بینایی مربوط به آن 

عنوان عامل تواند بهیابد و هم تمرین بینایی میمیتخصصی ورزشی بهبود تمریننظر از طریق موردحرکتی مهارت
را توسعه بخشد.نیازهاي بینایی مهارت،کمکی

تمرین بینایی، حرکات ساکادي چشم، سهولت تطابقی، زمان واکنش بینایی، :کلیديواژگان 
دستم ـ هماهنگی چش

:yahoo.com968elhamEmail@نویسنده مسئول                                      *
هاي بینایی اثیر یک برنامه تمرینی منتخب بینایی و ورزشی بر اکتساب و یادداري برخی مهارتتعنوان طرح پژوهشی:**

و ورزشی
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مقدمه
هاي ورزشی است. این هاي حسی دخیل در اجراي بسیاري از مهارتترین سیستمبینایی یکی از اصلی

سیستم ارتباط مستقیمی با مراکز حس عمقی مغز دارد. این مراکز، مسئول کنترل موقعیت بدن در 
رغم نقش اما علی؛ باشندمیاي دارندالعادهدر طول فعالیت بدنی و ورزش اهمیت فوقویژهبهکهفضا

هاي تمرینی، اهمیت آن کمتر مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار اساسی آن، هنگام طراحی برنامه
دادندسترس براي تمرین و یا کمبود مطالعات براي نشان). ممکن است زمان اندك در1گرفته است (

مفهوم هاي بینایی در ورزشچه تمرین). اگر2توجهی باشد (هاي بینایی دلیل این کممزایاي تمرین
هاي کلینیکی که براي ورزشکار قیمت ها و محیطها بیشتر در آزمایشگاهاما این تمرین؛جدیدي نیست

،العات آزمایشگاهیآمده از مطدستهنتایج ب،طرفی). از1شده است (انجام میرد گزافی را در بردا
ۀهاي ورزشی هنوز به مرحلها در محیطبیشترین کاربرد را در شرایط کلینیکی دارند و کاربرد آن

).3شدن نرسیده است (اجرایی
هاي مهارتيارتقامنظورهبتمرینات خاصی رادهند که ورزشکاراننشان میهاپژوهش،کلیطوربه

عملکرد ،افراد مبتدينسبت بهطوري که بهدهند.میانجام خودگیري بینایی و افزایش مهارت تصمیم
هاي درگیر در این عملکرد بهتر شناسایی مکانیزم،لذا؛)4ـ7دارند (هادر این مهارتبسیار بهتري

استعدادیابی منظورتري را بهتر و کاربرديهاي دقیقریزيبرنامهکمک نماید تا پژوهشگرانتواند به می
طور عمومی پذیرفته شده است که اجراکنندگان این نکته نیز به).4زشکاران ارائه نمایند (و آموزش ور

ها را آناي که دارند هاي شناختی پیشرفتهپایه، بلکه.هاي بینایی صرف نیستندداراي مهارت،ماهر
ارت کمتري ایان خود که داراي مهسازد تا اطالعات ادراکی را به نحو کاراتري نسبت به همتقادر می
).8دریافت کنند (هستند
هاي سخت افزاري ها را مهارتاو آنکه (هاي بیناییبرخی از مهارتکه) نشان داد1987(1آبرنتی
هاي که مهارتدهند. درصورتی) بیشتر ذاتی بوده و به تمرینات بینایی پاسخ چندانی نمیه استنامید

2طبق نظر الدك و فریراگیرند.تأثیر تمرینات بینایی قرار میبیشتر اکتسابی بوده و تحت،افزارينرم

از: تیزبینی، تطابق، فیوژن و ادراك عمق که هستندافزاري عبارت هاي بینایی سخت)، مهارت2003(
از: ادراك بینایی، تمرکز هستندافزاري یا شناختی نیز عبارت هاي نرمو مؤلفهباشند میبیشتر ذاتی 

تأثیر ها بیشتر تحتبینایی، زمان واکنش بینایی، آگاهی مرکزي ـ پیرامونی و تصویرسازي. این مهارت
پیشرفت هستند. و قابلتمرین و تجربه قرار دارند

1. Abernethy
2. Ludeke & Ferreira
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دهند که تمرینات بیناییهاي بینایی، مطالعات نشان میبودن یا نبودن مهارتپذیرنظر از تمرینصرف
زمینه و ـ مناطق مغزي مرتبط با بینایی از جمله حافظۀ بینایی، ادراك شکلۀتواند موجب توسعمی

خوبی ها را بهها بتواند آنکند تا با کسب این قابلیتشناسی شود. این امر به ورزشکار کمک میجهت
هاي بینایی بر اجراهاي بودن تمرینبخشچه شواهدي مبنی بر اثراگرکار گیرد. ورزشی خود بهۀدر رشت

براي ؛هاي متناقض نیز در این زمینه وجود دارداما برخی یافته؛)5،9(باشدمیدسترس ورزشی در
ها هنگام اجرا با سودمندي این برنامهنشان دادند که)1997،2001(1مثال، مطالعات وود و آبرنتی

).10(باشدمیبیشتر از تمرین بدنی تنها ن،تمرینات بدنی
غیرورزشکاران هاي بینایی بین ورزشکاران ومهارتۀمقایسارتباط با در هاپژوهشبرخیهمچنین، 

)، تأخیر ساکادي 12نقل از به11(داري میان حرکات ساکادي چشم اهاي معننشان دادند که تفاوت
)، 41،11نزدیک (ۀگرایی نقط، آگاهی پیرامونی و هم2)، زمان واکنش بینایی، مهارت ورژنس13کمتر (

پاي بازیکنان و ـ)، زمان واکنش چشم ـ دست و چشم15بینی و استراتژي جستجوي بینایی (پیش
اما در مهارت تیزبینی ؛ ) وجود دارد17سهولت تطابقی (و)، تیزبینی در شرایط نور کم16غیربازیکنان (

هاي حرکت چشم تصادفی و مهارتبندي ها در زمان پاسخ پیرامونی، زمانایستا و پویا، عملکرد آن
میان تفاوتی ،بینیتشخیص مسافت و برجستهۀگستر، دامن)، سهولت تطابقی، زمان بینایی پیش14(

نشان داد که تفاوت فاحشی بین افراد ورزشکار )1987(3). مک لود12نقل از به11آنان وجود ندارد (
ها، نقش اما او اعتقاد داشت که این مهارترد؛داهاي بینایی وجود ماهر و غیرماهر در انجام مهارت

خصوصایننقش اصلی را دربلکه،سازي سیستم ادراکی این افراد ندارند.خاصی در سرعت آماده
منظور بهنیز ) 2001(4داولین، سندز و شولتز).18کند نه سیستم بینایی (سیستم حرکتی ایفا می

نشان کارهاي ژیمناستیک زنان ژیمناستعملکرد مهارتبررسی نقش احتمالی بینایی پیرامونی در 
- اي و زمانسرعت زاویهـهاي مفصلیها، زاویهشدن بینایی پیرامونی ژیمناسترغم محدودعلیدادند

چهار در تعادل فرود در راداري اتفاوت معنهمچنین، ماند. میها بدون تغییر باقی بندي حرکت آن
ها ثبات الزم در در هنگام عدم حضور بینایی مرکزي، ژیمناست.کردندبررسی مشاهده نموقعیت تحت

هنگام فرود را نداشتند. 
هاي سیستم بینایی انسان در رسیدن تنیس روي میز، محدودیتهاي توپی بسیار سریع مانند در ورزش

تأمل است. از میان عوامل درگیر در موفقیت، عوامل ادراکی بینایی هایی با سرعت باال قابلبه توپ
ها عبارتگونه ورزشنیاز در اینهاي مهم بینایی موردبرخی از مهارتباشند.میبسیار حائز اهمیت 

1. Wood & Abernethy
2. Vergence
3. McLeod
4. Davlin, Sands & Shultz
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تطابق و هماهنگی واز: تیزبینی ایستا و پویا، ادراك عمق، حرکات چشم، بینایی پیرامونیندهست
توپ را در مکان و زمان مناسب ودتنیس روي میز، فرد بایۀکه در رشتجاییآنچشم و دست. از
میزان توانایی چشم در تغییر وضعیت ،بنابراین؛ثري به آن بزندؤمۀو ضربکند صحیح شناسایی 

ها براي شناسایی موقعیت توپ (حرکات )، حرکات جهشی و سریع چشم(سهولت تطابقیاشتطابقی
تشخیص (هماهنگی چشم و دست) و زمان حرکات چشم با دستدن همکرهماهنگتوانایی ساکادي)، 

(زمان واکنش بینایی) در موفقیت این رشته اهمیت فواصل مختلفو دامنه و نیزدر سرعتتوپ
کند.زیادي پیدا می

تنها ،هاي بینایی و حرکتی ورزشکاراناثر تمرینات بینایی بر مهارتۀدر زمینکهنشان دادها بررسی
در این پژوهش نشان داده شد که ترکیب تمرینات ).19در ایران انجام شده است (پژوهشییک کار 

هايپژوهشمجموع و با توجه به مرور اما در؛هاي بینایی داردبینایی و ورزشی اثر بیشتري بر مهارت
ورزشی ـبینایی و بیناییمورد اثربخشی تمرینات رسد که هنوز دیدگاه یکسانی درنظر میبهپیشین

مان تمرینأکه به بررسی اثر تومطالعاتی،دیگرسويبر عملکرد بینایی و ورزشی وجود ندارد. از
اند بسیار محدود بوده و داراي هاي بینایی ورزشکاران پرداختههاي بینایی و ورزشی بر مهارتمهارت
) 20(باشندمیفاقد گروه کنترل هاآناز برخی ،براي مثال؛شناختی متعددي هستندهاي روشضعف

عنوان هاي بینایی و ورزشی را بهمان مهارتأ، اثر توپژوهشاند در طراحی و برخی دیگر نتوانسته
نیازهاي بینایی باالي این ،تنیس روي میزۀ). علت انتخاب رشت9هاي جداگانه بررسی کنند (متغیر

وهاي بینایی خاصتعیین مهارت،توجه در این زمینهقابلۀنکت).21(باشد میورزشیۀرشت
یک از تا مشخص شود کدامباشدمیکه نیازمند بررسی استهاي مختلف در این رشته مهارت
کند. ورزشی ایفا میۀهاي مختلف یک رشتتري را حتی در اجراي مهارتهاي بینایی نقش مهممهارت

ورزشی و تمرین ورزشی ـتا اثر تمرینات بینایی، بینایین هستیمدنبال ایبهحاضر پژوهشلذا، در 
تنیس روي میز نقش بیشتري ۀرسد در رشتنظر میهاي بینایی که بهصرف را بر منتخبی از مهارت

مهارت دو ال که تمرین ؤاین سايدارند را در افراد مبتدي مورد بررسی قرار دهیم تا پاسخی بیابیم بر
مهارتدو هاي بینایی خاص آن بر مهارتاثريچه ،همراه تمرینات بیناییمیز بهمختلف تنیس روي 

هاي بینایی تواند باعث بهبود مهارتتنهایی میهاي ورزشی بهتمرین این مهارتکه آیا دارد؟ و این
ضروري است؟نیز ها شود یا انجام تمرینات بینایی مربوط به آن

ژوهشپروش
با تجربیلحاظ روش، نیمهبهو بوده اي مقطعی است که از نظر هدف، کاربردي حاضر مطالعهپژوهش

19از فراخوان عمومی از دانشجویان پسر باشد. پسآزمون با گروه کنترل میپسـآزمونطرح پیش
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کرده و در نفر اعالم آمادگی50تعداد علوم و تحقیقات تهران،مقطع کارشناسی دانشگاهۀسال26تا 
تنیس روي میز را نداشتند.ۀگونه فعالیت در رشتهیچۀکنندگان سابقنمودند. شرکتپژوهش شرکت

از هاي چشمیبیماري:سنجی که شاملغربالگري بیناییۀهاي اولیها در تستآنتمامیهمچنین،
و افرادي که داراي ندشرکت نمودبودچشمیهاي درونبیماريوجمله دید رنگ، شکست انکساري
19نفر پسر 40هاي اولیه، ها بودند حذف شدند. پس از اتمام آزمونهرگونه نقص واضح در این آزمون

که عبارت تقسیم شدندنفره10گروه چهار صورت تصادفی به به) 39/21(با میانگین سنیساله 25تا 
تنیس تاس هايو سرویسین بینایی تمرتمرین بینایی و درایو فورهند تنیس روي میز،هستند از: 
فقط تمرین ورزشی.  وفقط تمرین بیناییروي میز، 

2ریون و گیبور1ورزشی مخصوص ورزشکارـ شامل تمرینات بیناییپژوهشتمرینات بینایی این 

جمله بینایی پیرامونی، سهولت تطابقی، هاي بینایی اصلی ازمهارتيمنظور ارتقاکه به)1981(
و اولین تمرینات بینایی استاندارد استبینایی و حرکات ساکادي چشم طراحی شدهۀورژنس، حافظ

به 3بینایی آمریکاۀسسؤصورت یک نوار ویدئویی و توسط مکه بهباشدمیسنجی بیناییۀدر حیط
تحریک نوري، چرخش حلزونی،:حاضر شاملپژوهشرفته در کارتمرینات به.بودرسدفروش می

هاي چرخنده، گوي نوسان، تعقیب توپ با انگشت، رنگحالریسمان متصل به توپ، تمرین با توپ در
). قبل و بعد از انجام تمرینات بینایی، 22هاي پشت و روشونده و کشیدن طناب بود (در کارتن، کارت

دن را کرکردن و سرد) تمرینات گرم1981کنندگان طبق راهنماي تمرینات ریون و گیبور (شرکت
انجام دادند. 

روبات ۀوسیلهتاس تنیس روي میز بهايتمرینات ورزشی نیز شامل تمرین درایو فورهند و سرویس
. جلسات انجام شد5نظر مربی رسمی فدراسیون جهانی تنیس روي میزتحت4باترفاليانداز توپ

دقیقه20تمرین بینایی و ورزشی هاي نظر گرفته شد. گروهدقیقه در40ها گروهتمامیتمرینی براي 
جلوگیري از منظوربهپرداختند. دقیقه به تمرین مهارت ورزشی 20هاي بینایی و به تمرین مهارت

گروه سه هر از یک مربی تنیس روي میز در تنهاهاي آموزشی و بازخوردي، تفاوت در دستورالعمل
در هاي استاندارد بینایی آزمونهاآزمودنیاز ،هفته تمرینهشت تجربی استفاده شد. قبل و بعد از 

براي 6ها عبارت بودند از: آزمون لنز راكاین آزمونعمل آمد.بهسنجی معتبر یک آزمایشگاه بینایی

1. Sports vision programme of eye exercise for athletes
2. Revien & Gabor
3. American optometric association
4. Butterfly
5. International table tennis federation
6. Rock
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افزار دست توسط نرمـ سنجش سهولت تطابقی، آزمون زمان واکنش بینایی و هماهنگی چشم
.هاي متوالی صرف براي سنجش حرکات جهشی چشمآزمون تثبیتواپتوسیس

عبارت بودند از:      پژوهشهاي بینایی و ورزشی این آزمون
. گردیددیوپتر استفاده ±00/2آزمون از لنز کروي این سهولت تطابقی توسط آزمون لنز راك: در . 1
متري مقابل ورزشکار قرار سانتی40ۀیک جدول مسافت نزدیک در فاصلمنظور انجام این آزمون، به

(در یک اتاق با نور 25/20از او خواسته شد تا نگاه خود را بر روي یک ردیف حروف وداده شد
خواست با صداي بلند بایست هر حرفی را که آزمونگر میمیها ). آزمودنی17مناسب) تثبیت کند (

خواست تا دوباره حروف را ها میداد و از آنخواندند. در همین زمان، آزمونگر لنز را تغییر میمی
گردید میشدن دید آزمودنی ثبت هاي تعویض قدرت لنزها در یک دقیقه و واضحبخوانند. تعداد چرخه

)23.(
گیري زمان واکنش بینایی، آزمودنی در افزار اپتوسیس: جهت اندازهزمان واکنش بینایی توسط نرم. 2

سرعت (کسري از ثانیه) در نقاط و نقاط نورانی بهنشستمیاینچی 15مقابل یک صفحه مانیتور 
با استفاده از بایستآزمودنی میشدند. محو می،و سپسشده طور تصادفی ظاهر بهمختلف صفحه

گذاشت. پس از گذشت یک دقیقه، یشدن هر نقطه بر روي آن عالمت ماز محوپیشماژیک، یک 
).17شد (فرد در نظر گرفته میةعنوان نمرمانیتور بهۀهاي روي صفحتعداد عالمت

گیري حرکات ساکادي براي اندازه:هاي متوالی صرفها توسط آزمون تثبیتحرکات ساکادي چشم. 3
خواست متري مقابل آزمودنی نگه داشته و از او میسانتی40ۀساکادي را در فاصلۀچشم، آزمونگر تخت

تر نگاه خود را از یک سمت تخته به سمت دیگر (و چه تمامتا در طول یک دقیقه، با سرعت هر
.)23(کردها را ثبت میهاي حرکت صحیح چشمتعداد چرخه،بالعکس) حرکت دهد. سپس

در مقابل مانیتور کنندهشرکتدر این آزمون،: اپتوسیسافزار نرمتوسطدست -هماهنگی چشم. 4
هاي کامپیوتر نشسته و اشکال مختلف (ستاره، مربع، مثلث و پنج ضلعی) با آرایش تصادفی و در زمان

شده را ستفاده از یک ماژیک، اشکال ارائهبا ابایستمیويشدند. اي بر روي صفحه ظاهر میثانیهپنج 
.)24(شدشده در یک دقیقه شمرده میکشید. سپس تعداد اشکال صحیح کشیدهمیبر روي مانیتور 

توسط آمار کنندگان سن شرکتانحراف معیار عات، میانگین وبندي اطالدستهمنظور و بهدر ابتدا 
استفاده وفآزمون کلوموگروف ـ اسمیرنازهابودن دادهنرمالتعیینمنظوربهآوري شد. توصیفی جمع

آزمون تحلیل ،پژوهشۀگان4هاي در گروهپس از مداخلههاي بینایی مهارتۀجهت مقایسوگردید
تعیین تفاوت آزمون تعقیبی توکی نیز براي کار رفت.به)زمان(دو × )گروه(چهار مرکبواریانس

α=0.05هاي آماريبراي تمام روشاري داسطح معن. قرار گرفتاستفاده موردهانمرات میان گروه
(دوسویه) در نظر گرفته شد.
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یجانت
نتایج آورده شده است. 1شکلکننده در مطالعه در هاي شرکتمیانگین و انحراف معیار سن گروه

ها از توزیع نرمال برخوردار که تمامی دادهاستاسمیرونوف بیانگر آن ـاي کولموگروفنمونهتکآزمون 
.باشندمی

بررسیهاي تحتمیانگین و انحراف معیار مربوط به سن گروهـ1شکل

ها بر روي حرکات ساکادي، سهولت تطابقی، زمان تعیین تأثیر تمرینات مربوطه در گروهمنظورهب
از آزمون تحلیل اثر زمان و تعامل زمان در گروه، نیزواکنش بینایی و هماهنگی چشم و دست و 

داده شده است.نشان1جدول(زمان) استفاده شد که نتایج آن در دو × (گروه) چهار مرکب واریانس 
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منظور تعیین اثرات اصلی و تعاملی زمان و گروهنتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب بهـ1جدول

.باشدمیα=0.05دارياسطح معن

متغیر وابسته چهار توان مشاهده کرد که اثرهاي اصلی گروه و زمان در هر با توجه به جدول باال می
. باشندمیمعنادار زمان واکنش بینایی و هماهنگی چشم و دست) (حرکات ساکادي، سهولت تطابقی،

گروه تفاوت وجود دارد. چهار گروه از این دو هاي بینایی حداقل مهارتاتمیان نمر،دیگرعبارتبه
ن ا. این بدباشدمیآزمون آزمون و پسها در پیشتفاوت نمرات گروهةدهندمعناداري اثر زمان نیز نشان

اما اثر تعاملی میان ؛اندها اثربخش بودهاي بینایی و ورزشی در گروهتمرینات مداخلهست که امعنا
لذا براي تعیین محل باشد؛میجا که اثر گروه معنادار آنازهمچنین، د. وشمیگروه و زمان مشاهده ن

یک اي هراي برمقایسهشکل آزمون، از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که این اختالف نمرات در پس
)، زمان 3شکل)، سهولت تطابقی (2شکلطور جداگانه در حرکات ساکادي (ها بهها در گروهاز مهارت

) آورده شده است.5شکلدست (ـ) و هماهنگی چشم4شکلواکنش بینایی (

مجموع غییراتتمنابع 
مجذورات

درجات 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

اثر تعامل
621/21621/2780/0388/0حرکات ساکادي
959/121959/12042/3096/0سهولت تطابقی

959/91959/9801/0102/0زمان واکنش بینایی
090/121090/1212/1096/0هماهنگی چشم ـ دست

اثر گروه

685/53685/5204/3025/0حرکات ساکادي
222/153222/15573/3013/0سهولت تطابقی

512/133512/13874/6006/0زمان واکنش بینایی
414/113414/11064/12001/0دستهماهنگی چشم ـ

اثر زمان

163/121163/1212/4014/0حرکات ساکادي
710/101710/10514/4029/0سهولت تطابقی

741/131741/13903/2013/0بیناییزمان واکنش 
016/61016/6832/6001/0هماهنگی چشم ـ دست

خطا

170/6733359/3حرکات ساکادي
199/8533260/4سهولت تطابقی

136/6633187/2زمان واکنش بینایی
463/6333712/2هماهنگی چشم ـ دست
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هاآزمون حرکات ساکادي گروهآزمون و پسمیانگین نمرات پیشـ2شکل

) 91هاي تمرینات بینایی و فورهند (میانگین: شود بین گروهفوق مشاهده میشکل طور که در همان
طور گروه بهدو اما این ؛داري وجود ندارداتفاوت معن)89نات بینایی و سرویس (میانگین: و تمری

تمرینات بینایی نیز ) و گروه 83) از گروه تمرینات بینایی (میانگین: α،P=0.013=05.0داري (امعن
) بهتر هستند.64از گروه تمرینات ورزشی (میانگین: )α،017.P=0=05.0(دارياطور معنبه

هاآزمون سهولت تطابقی گروهآزمون و پسمیانگین نمرات پیشـ3شکل
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) و گروه تمرینات بینایی و فورهند 6/18تمرینات بینایی (میانگین: شود که بین گروهمشاهده می
داري اطور معنگروه بهدو ، اما این )α،153.P=0=05.0(داري وجود ندارد ا) تفاوت معن7/17(میانگین: 

طور ) نیز به8/15و گروه تمرینات بینایی و سرویس (میانگین: )α،012.P=0=05.0(گروه دیگردو از 
) بهتر هستند.8/12(میانگین: از گروه تمرینات ورزشی ) α،031.P=0=05.0(داري امعن

هاآزمون زمان واکنش بینایی گروهآزمون و پسمیانگین نمرات پیشـ4شکل

)، تمرینات بینایی و 9/59هاي تمرینات بینایی (میانگین: شود بین گروهطور که مشاهده میهمان
داري وجود ا) تفاوت معن86/58تمرینات بینایی و سرویس (میانگین: و)85/58فورهند (میانگین: 

از گروه تمرینات )α،031.P=0=05.0(داري اطور معنگروه بهسه اما این ؛)α،071.P=0=05.0(ندارد 
) بهتر هستند.09/52ورزشی (میانگین: 

52 50 50 51
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هادست گروهـ آزمون هماهنگی چشمآزمون و پسمیانگین نمرات پیشـ5شکل

) 13/18شود، گروه تمرینات بینایی و سرویس (میانگین: فوق مشاهده میشکل طور که در همان
هاي تمرینات بینایی بین گروهاما؛)=α،023.0P=05.0(دیگر بهتر هستند هايداري از گروهاطور معنبه

05.0(داري وجود نداردا) تفاوت معن98/16) و تمرینات بینایی و فورهند (میانگین: 19/16(میانگین: 

=α،216.0P=(میانگین: اگروه به طور معندو این ،. همچنین) 18/14داري از گروه تمرینات ورزشی (
آزمون هر آزمون و پس. جهت تعیین محل اختالف بین نمرات پیش)α،009.P=0=05.0(بهتر هستند 

نشان داده است.2جدولدر ي آنهابسته استفاده شد که یافتههمتی گروه، از آزمون
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هابسته در گروههمتی هاي حاصل از آزمونیافتهـ2جدول
مهارت 
میانگینگروهبینایی

آزمونپیش
میانگین

معناداريtآزمونپس

دي
اکا

ت س
رکا

6489012/4001/0تمرینات بینایی و سرویسح

6691812/4001/0تمرینات بینایی و فورهند
6283423/3001/0تمرینات بینایی (کنترل)

6064543/0216/0(کنترل)تمرینات ورزشی

قی
طاب

ت ت
هول

س

90/1480/15098/1061/0تمرینات بینایی و سرویس

80/1570/17043/2043/0تمرینات بینایی و فورهند

60/1360/18865/1013/0تمرینات بینایی (کنترل)
1/1280/12843/0198/0(کنترل)تمرینات ورزشی

ش
اکن

ن و
زما

9/5186/58865/11001/0تمرینات بینایی و سرویس
32/5085/58065/8001/0تمرینات بینایی و فورهند

8/4990/59432/12001/0تمرینات بینایی (کنترل)

50/5009/52430/0098/0(کنترل)تمرینات ورزشی

شم
ی چ

هنگ
هما

ـ
ست

د
52/1313/1805/11001/0تمرینات بینایی و سرویس

08/1398/1615/6001/0تمرینات بینایی و فورهند

12/1219/1612/9001/0تمرینات بینایی (کنترل)

13/1418/14030/0638/0(کنترل)تمرینات ورزشی

مهارت بینایی به چهار ها در آزمون گروهکه تمام نمرات پسشودر مبناي جدول فوق مشاهده میب
نسبت به نمرات،سرویسـ بیناییسهولت تطابقی در گروهنیزاستثناي گروه تمرین ورزشی و 

).P=0.039؛ α=0.05(نداهداري داشتاآزمون بهبود معنپیش

گیريبحث و نتیجه
هفته تمرینات بینایی و ورزشی بر بهبودهشت انجام هاي این مطالعه حاکی از اثرگذاري یافته

هاي بینایی حرکات ساکادي، سهولت تطابقی، زمان واکنش بینایی و بهبود مهارت هماهنگی مهارت
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ورزشی، کارایی پژوهشگرانیکی از مناقشات اصلی پیش روي ،هاي گذشتهدر سالدست بود.ـچشم
ند که هستمعتقدپژوهشگرانتمرین بینایی و بهبود عملکرد ورزشی ناشی از آن بوده است. برخی از 

تمرین ،اي دیگرعده). 2،10هاي ورزشی ندارد (داري بر بهبود مهارتااثر معن،انجام تمرینات بینایی
کدام از؛ اما هر)9،25ـ27(دانندبینایی را عامل مهمی در بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران می

مورد گیري دراند که نتیجهگذشته داراي مشکالت یا کمبودهایی در روش کار خود بودههايپژوهش
هاي توپی، توافق جمعی اما در رابطه با ورزش؛ مشکل نموده استهابراي آنحدودي تااین موضوع را 

بر این است که ورزشکاران ماهر در مقایسه با ورزشکاران مبتدي، در تشخیص و فراخوانی پژوهشگران
گیري قامتی اساس جهتاي برهاي زمینهدر تشخیص نشانه،تر هستندتر و دقیقسریع،الگوهاي بازي

نایی دانش باالتري از احتماالت موقعیتی دارند و راهبرد جستجوي بی، کنندبهتر عمل میان خودحریف
).28(دهند کاراتري را مورد استفاده قرار می

طور که در هاي بینایی بود. همانبررسی اثر تمرینات بینایی بر مهارتپژوهش،یکی از اهداف این 
داري ا) اثر معن1981هفته تمرینات بینایی ریون و گیبور (هشت شود، انجام ها مشاهده میبخش یافته

دست و زمان واکنش بینایی ـتطابقی، حرکات ساکادي، هماهنگی چشمهاي سهولت بر بهبود مهارت
صاحب و باالهايیافتهبا آنهاي داراي تمرین بینایی داشته است که از این نظر، نتایج تمامی گروه
) 1392مالحی و همکاران ()،2011و همکاران (1)، ویلسون2001)، آبرنتی و وود (2008همکاران (

تواند رسد انجام تمرینات بینایی مینظر میخوانی دارد. بههم)1996(2لمن و وسونو کلوکا، الو، کو
توافق تمامی این نکته تقریبًا موردهاي بینایی در سطوح آزمایشگاهی را بهبود بخشد.مهارت

طبق نظرات ،همچنین).17،29،30(باشدمیسنجیبیناییۀرشتپژوهشگرانویژهبهپژوهشگران،
پژوهشهاي این افزاري مانند مهارتهاي بینایی نرممهارت)،2003) و الدك و فریرا (1987آبرنتی (

سودمندي تمرینات بینایی پژوهشگران برخی همچنین، .ثیر تمرین پیشرفت کنندأتند تحتتوانمی
قشري مسئول توجه، ۀشبککنند که گونه بیان میاینرا در تکالیف توجهی در بهبود عملکرد شناختی

، براینعالوه.شودمدت میپذیري عصبی کوتاهدچار شکلو احتماالًبودهشناخت و حرکات چشمی 
توان نتایج حاضر می،بنابراین؛باال ببرنديثرؤطور متوانند کنترل توجه را بهحرکات ساکادي چشم می

پیشنهاد نیز )1981(3. ریویس و سونسونمورد حرکات ساکادي را توسط این فرایند نیز توجیه کرددر

1. Wilson et al.
2. Kluka, Love, Kuhlman, Hammach & Wesson
3. Reivis & Swenson
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دیگر نیازمند تولید یک نیروي پویا توسط ۀه نقطبکردند که حرکت ساکادي چشم از یک نقطه 
).31تواند به این امر کمک کند (تمرینات بینایی میوباشدمیعضالت چشم 

هاي سهولت تطابقی، حرکات ساکادي، هماهنگی مهارتکه مشاهده شدطورهمان،همچنین
تاس تنیس روي هايدست و زمان واکنش بینایی افرادي که مهارت درایو فورهند و سرویسـچشم

از افراد گروه تمرینات باالتردارياطور معنهاي بینایی تمرین کرده بودند، بهمیز را همراه با مهارت
همراه تمرینات بینایی، شاید بتوان گفت که با انجام تمرینات ورزشی خاص به؛ لذا،صرف بودبینایی

این بود که تأمل دیگر در این پژوهش ۀ قابل). نکت17یابد (هاي بینایی نیز بهبود میبرخی از مهارت
هاي داري در مهارتامهارت تنیس روي میز باعث بهبود معندو ورزشی در این انجام تمرینات بینایی و

صورت که مهارت سهولت تطابقی در اثر انجام تمرینات بینایی و این. بهگردیده استبینایی متفاوتی
. باشدنمیدار ااما این پیشرفت معناست؛ورزشی در گروه تمرینات بینایی و سرویس بهبود پیدا کرده

ایجاد کند. شاید دلیل داري در این مهارت اتمرین درایو توانست بهبود معنطور که مشاهده شد، همان
گونه توجیه کرد که در اجراي مهارت درایو الزم است که وضعیت تطابقی چشم این یافته را بتوان این

ۀاست طوري تغییر کند که فرد بتواند ضربويشدن به سمتفرد نسبت به توپی که درحال نزدیک
دیگرسوياز.باشدنمیر حرکت اما در اجراي سرویس، توپ به سمت چشم د؛مناسبی به توپ وارد کند

به زیادآمدن توپ از ارتفاع نسبتاً فرد بایستی در زمان مناسبی از پایین،تاسهايدر مهارت سرویس
هاي بینایی حرکات ساکادي و هماهنگی چشم و دست بنابراین، نیاز شدیدي به مهارت؛آن ضربه بزند

لذا، شاید بتوان گفت که ؛ید این مطلب استؤحاضر نیز مپژوهشهاي در آن وجود دارد که یافته
در دعامل مهمی است که بایورزشیۀهاي بینایی خاص هر مهارت و رشتانتخاب نوع مهارت

آتی به آن توجه بیشتري شود.هايپژوهش
کند میزان درگیري بینایی ورزشکار به نیازهاي ویژگی که بیان میۀاز فرضیحاضر پژوهشنتایج ،لذا

هاي ها و نیز مهارتدیگر، رشتهعبارتکند. بهحمایت میورزشی او وابسته استۀو نوع رشتمحیطی
تمرین یک مهارت همچنین، ).32،33طلبند (هاي بینایی خاص خود را میورزشی مختلف، مهارت

تمرینات بسا اگر تنهایی کافی نیست و چهبههاي بینایی خاص آن مهارتبردن مهارتبراي باالورزشی
همراه تواند بهترین نتیجه را بهبتمرینی ورزشکاران گنجانده شود ۀبینایی خاص آن مهارت نیز در برنام

هاي بینایی بر بهبود مهارتطور خاص بهتوان گفت اگرچه تمرینات بینایی می،کلیطورداشته باشد. به
د داشت نخواهیاما در کارآیی عملکردهاي حرکتی نیز اثرات سودمند غیرمستقیم؛اندمتمرکز شده

ادراکی و ـهاي بیناییتوجهی را در تواناییتمرینات بینایی ورزشی تغییرات قابلبراین،عالوه). 26(
هاي بینایی بوده و تا) که این فرایند نیازمند آموزش مهارت17،34کند (حرکتی ایجاد میـبینایی

) بستگی دارد. 35هاي بینایی () و ماهیت مهارت25،21ورزشی (ۀحد زیادي به نوع رشت
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اینبرمطالعاتازبرخی. بودخبرهورزشکارانازاستفادهعدمحاضر،پژوهشهايمحدودیتازیکی
تمرینبودناختصاصیاصلتابعکامالورزشکاراننیازهايباال،مهارتیسطوحدرکهندهستعقیده

مندان انجام به عالقهبنابراین؛)2(ندارندافراداینبرايمناسبیاثربخشی،بیناییتمریناتوباشدمی
ماهرورزشکارانرويبرورزشیوبیناییتمریناتتعاملیاثر،شودپیشنهاد میدر این زمینه پژوهش 

ماندگاري اثرات ،بعديمطالعاتدرکه شودمیپیشنهاد،همچنینقرار دهند.بررسیمورد نیزرا 
.شودبررسیبلندمدتومدتکوتاهیادداريهايآزمونازاستفادهباهاي بینایی نیز تمرینی بر مهارت

هاي بینایی ویژة کنیم که مهارتبه مربیان و ورزشکاران رشتۀ تنیس روي میز توصیه می: پیام مقاله
ها به تمرینات تخصصی بینایی بپردازند. این مهارترشتۀ خود را شناسایی کرده و در جهت ارتقاي 

استفاده در این پژوهش جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت هاي بینایی موردهمچنین، از دسته آزمون
د.س روي میز استفاده شوهاي بینایی بازیکنان تنیمهارت
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Abstract

The aim of present study was to investigate the effect of training visual and two
different table tennis skills programs on some visual skills in male students. All of
the participants completed the optometric screening tests and then were randomly
assigned into four groups: 1: visual training &high toss service; 2: visual training &
forehand drive; 3: visual training; 4: service & drive training. Before and after eight
weeks subjects participated in some standard optometric tests. Mixed ANOVA 4
(group) * 2 (time) indicated that saccadic eye movements in the groups 1 & 2;
facility of accommodation in the groups 2 & 3; visual reaction time in the groups 1,
2 & 3 and eye-hand coordination in the group 1 had more improvements after eight
weeks (P<0.05). Therefore, we can conclude that exercising the sport skills won't
be sufficient for enhancing their special visual skills. It seems that visual and sport
training together will have the best results. As both the perceptual-motor and visual
needs can be promoted.

Keywords: Visual training, Saccadic eye-movements, Facility of accommodation,
Visual reaction time, Eye-hand coordination
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