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Abstract
Visual pursuit skill is one of the most important components of vision that
lead to success in athletic performance by processing essential information.
The aim of this study was to evaluate the visual pursuit skill of expert athletes in ball and non-ball fields. Thirty people were randomly selected from
the elite male and female athletes of the Faculty of Physical Education, University of Tehran in the field of ball (14 people) and non-ball (16 people).
The visual pursuit skill was measured using a Vienna device and MANOVA
test was used to analyze the data. The results of this study showed that ball
athletes have less pursuit time and error in visual pursuit skills than non-ball
athletes and generally perform better in this skill (P <0.05). The results of this
study showed that placing athletes in an environment where the ball is constantly moving and constantly practicing visual pursuit of a moving object by
players in ball sports can be an important factor in improving visual pursuit
skills. However, in addition to the environment, the type of task and individual characteristics may also be influential factors on visual pursuit skills.

Ke y wo r ds : Visual processing, Eye tracking, Saccade, Elite athlete, Vienna
system
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از پــردازش اطالعــات ضــروری ســبب موفقیــت در عملکــرد ورزشــی مــی شــود .هــدف

از پژوهــش حاضــر بررســی مهــارت تعقیــب بینایــی در ورزشــکاران حــرفای رشــتههای
ورزشــی توپــی و غیــر توپــی بــود .تعــداد  30نفــر بــه طــور تصادفــی از بیــن ورزشــکاران

نخبــه دختــر و پســر دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه تهــران در رشــته هــای توپــی(14

نفــر) و غیــر توپــی ( 16نفــر) انتخــاب شــدند .مهــارت تعقیــب بینایــی شــرکتکنندهها بــا
اســتفاده از دســتگاه وینــا اندازهگیــری و از آزمــون مانــوا بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــا

اســتفاده شــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ورزشــکاران رشــتههای توپــی زمــان
تعقیــب و خطــای کمتــری در مهــارت تعقیــب بینایــی نســبت بــه ورزشــکاران غیرتوپــی
دارنــد و بــه طــور کلــی عملکــرد بهتــری در ایــن مهــارت دارنــد ( .)P>0/05نتایــج ایــن

مطالعــه نشــان داد کــه قرارگرفتــن ورزشــکاران در محیطــی کــه تــوپ دائمــا در حــال حرکت

اســت و تمریــن مــداوم تعقیــب چشــمی یــک شــی در حــال حرکــت توســط بازیکنــان در
ورزشهــای توپــی میتوانــد یــک عامــل مهــم در ارتقــاء مهــارت تعقیــب بینایــی باشــد .بــا

ایــن وجــود ،عــاوه بــر محیــط احتمــاال نــوع تکلیــف و ویژگیهــای فــردی نیــز میتوانــد
از عوامــل تاثیرگــذار بــر مهــارت تعقیــب بینایــی باشــد.

واژههــای کلیــدی :پــردازش بینایــی ،ردیابــی چشــمی ،ســاکاد ،ورزشــکار نخبــه ،سیســتم
وینــا.

مقدمه
سیســتم بینایــی در تشــخیص اطالعــات مــورد نیــاز بــرای عملکــرد
مؤثــر در همــه مهارتهــای ورزشــی حائــز اهمیــت اســت و بــه
خوبــی اثبــات شــده اســت کــه حــرکات چشــم برنامهریــزی و
کنتــرل حــرکات را بــر عهــده دارد و نقــص در مــورد مهارتهــای
بینایــی میتوانــد تاثیــر مخربــی در اجــرای حرکتــی داشــته باشــد
( .)1در حقیقــت بینایــی ســیگنالی اســت کــه عضــات بــدن را بــه
ســمت پاســخ هدایــت میکنــد و بــرای یــک ورزشــکار اطالعاتــی
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مبنــی بــر اینکــه چــه زمانــی و کجــا حرکــت صحیــح را اجــرا کنــد،
فراهــم میکنــد ( .)2بســیاری از مربیــان بــزرگ نیــز معتقدنــد
کــه اســتراتژی صحیــح حرکــت چشــمها بــروی نشــانههای مهــم
میتوانــد بخــش مهمــی از یــک تمریــن پیشــرفته ورزشــی باشــد و
تــا حــدود زیــادی موفقیــت یــک ورزشــکار را پیشبینــی میکنــد
( .)3یکــی از مهمتریــن مهارتهــای بینایــی در اجــرای حــرکات
ورزشــی مهــارت تعقیــب بینایــی اســت کــه بــه توانایــی چشــمها
در تعقیــب یــک شــی از نقطــهای بــه نقطــه دیگــر اطــاق میشــود.
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ایــن ردیابــی بــا دو مکانیــزم مجــزا میتوانــد انجــام شــود .یکــی بــا
حرکــت تعقیبــی چشــم 1کــه بــه توانایــی تعقیــب آرام یــک شــی در
یــک مســیر توســط چشــمها گفتــه میشــود (مثــل تعقیــب یــک
تــوپ پرتــاب شــده دروازهبــان فوتبــال) و دوم حــرکات ســاکادی
چشــم 2کــه بــه پــرش ســریع چشــمها از یــک نقطــه بــه نقطــه
دیگــر گفتــه میشــود ( .)4در رابطــه بــا مزایــای حــرکات تعقیبــی
چشــم مطالعــات قبلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســوال بودهانــد کــه
ایــن نــوع ردیابــی دقیــق چشــمی چطــور و چگونــه ســبب بهبــود
عملکــرد حرکتــی میشــود ( .)7-5بــه طــور کلــی ،تحقیقــات در
ایــن زمینــه نشــان میدهنــد کــه سیســتم بینایــی از اســتراتژی
ردیابــی چشــمی (حــرکات تعقیبــی و ســاکادی) اســتفاده میکنــد
تــا بتوانــد حرکــت ســریع شــی را بــروی شــبکیه چشــم تثبیــت کنــد
و از ایــن طریــق فراینــد پــردازش اطالعــات بینایــی کــه بــرای اجرای
حــرکات ورزشــی ضــروری اســت را انجــام دهــد ( .)4بــا اینکــه،
مؤلفههــای مهارتهــای بینایــی ماننــد کنتــرل خیرگــی ،ردیابــی
و چشــم ســاکن در ورزشهــای مختلــف از اهمیــت باالیــی برخــوردار
اســت ،امــا اثــرات تمریــن و نــوع رشــته ورزشــی بــر ایــن مهارتهــا
همچنــان نامشــخص اســت ( .)8برخــی تحقیقــات ابتدایــی تفــاوت
معنــاداری را در برخــی مؤلفــه هــای بینایــی از جملــه بهــرهوری
حــرکات چشــمی ( )9و پاســخهای ســاکادیک چشــمی ()10
بیــن ورزشــکاران و غیــر ورزشــکاران بازیکنــان بیســبال مشــاهده
نکردهانــد .در برخــی مطالعــات دیگــر نیــز نشــان داده شــده اســت
کــه تفاوتــی در مؤلفــه ادراک بینایــی محیطــی بیــن ورزشــکاران
توپــی و غیرتوپــی و در دختــران و پســران وجــود نــدارد (.)11
اگــر چــه بــه طــور کالســیک مهارتهــای حــرکات چشــمی
منعکسکننــده ســازگاریهای طوالنــی مــدت بــا نیازهــای
محیطــی یــک ورزش خــاص اســت ،بــا ایــن وجــود بــه طور یکســانی
مهارتهــای ذاتــی و یــا ترکیبــی از هــر دو نیــز میتوانــد بــر
مهارتهــای بینایــی تاثیرگــذار باشــد ( .)12برخــی تحقیقــات نشــان
دادهانــد کــه نــه تنهــا تمرینــات ادراکــی ویــژه ( )13بلکــه عملکــرد
ورزشــی آنهــا و نــوع ورزش ( )12میتوانــد روی مهارتهــای بینایــی
از جملــه تعقیــب بینایــی در ورزشــکاران تأثیرگــذار باشــد .در ایــن
زمینــه تحقیقاتــی وجــود دارنــد کــه نشــان میدهنــد ورزشــکاران در
اغلــب مؤلفههــاي بینایــی نســبت بــه غیــر ورزشــکاران از وضعیــت
بهتــري برخوردارنــد و اشــتغال بــه تمریــن در رشــتههاي ورزشــی
کــه اجــراي بهتــر در آنهــا نیازمنــد عملکــرد مطلــوب در مؤلفههــاي

بینایــی اســت ،میتوانــد منجــر بــه ارتقــاي عملکــرد بینایــی افــراد
شــود ( .)14یکــی از تفاوتهــای اصلــی بیــن ورزشــکاران نخبــه
و غیرنخبــه ایــن اســت کــه ورزشــکاران نخبــه چشــمان خــود را
3
بــا ســرعت و کفایــت بیشــتری حرکــت میدهنــد ( .)15پیــراس
( )2010طــی تحقیقــی در مقایســه برخــی مهارتهــای بینایــی
دانشــجویان ورزشــکار رشــتههای توپــی (دروازهبــان فوتبــال) و
غیرتوپــی (جــودو) نشــان دادنــد کــه عــاوه بــر اینکــه مهارتهــای
خیرگــی و ردیابــی چشــمی بیــن ورزشــکاران نخبــه و مبتــدی هــر
رشــته متفــاوت اســت ،رفتارهــای بینایــی بیــن ایــن دو رشــته نیــز
تفــاوت دارد .آنهــا ایــن تفاوتهــا را بــه ماهیــت متفــاوت ایــن
رشــتههای ورزشــی (توپــی و غیــر توپــی بــودن) و تفــاوت در
ادراکهــای فضایــی دور و نزدیــک ورزشــکاران ایــن دو رشــته نســبت
دادهانــد ( .)3همچنیــن ،هادریــن 4و همــکاران ( )2016در تحقیقــی
روی ورزشهــای مختلــف نشــان دادنــد کــه ورزشــکاران تنیــس
بــاز (توپــی) در مهــارت تعقیــب آرام 5بینایــی بــه طــور معنــاداری
از ورزشــکاران رشــتههای ژیمناســتیک و شــنا (غیرتوپــی) عملکــرد
بهتــری دارنــد (.)8
اگــر چه ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﺴﯽ دﺧﯿﻞ در اﺟﺮاي
ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ورزﺷﯽ اﺳﺖ بــا ایــن وجــود ،ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ
آن بــه ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﺑﯿﺎن
و ورزﺷﮑﺎران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( )16و اثــرات تمریــن رشــتههای
ورزشــی مختلــف بــر مولفههــای مهــارت بینایــی همچنــان روشــن
نیســت ( .)8از طرفــی ،هرچنــد در تحقیقــات مختلــف تفــاوت
مهارتهــای بینایــی (مثــل ادراک بینایــی و تعقیــب بینایــی) بیــن
ورزشــکاران نخبــه و مبتــدی بررســی شــده اســت ( ،)15 ,14 ,3امــا
تفــاوت مهــارت تعقیــب بینایــی بیــن ورزشهــای توپــی و غیرتوپــی
تاکنــون بررســی نشــده اســت .بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،مطالعــات
اندکــی مهارتهــای بینایــی ورزشــكاران رشــتههای توپــی و
غیرتوپــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد و نیــز بــه دلیــل ضــرورت
و اهمیــت مهــارت تعقیــب بینایــی در ورزش ،محقــق در پژوهــش
حاضــر در صــدد پاســخگویی بــه ايــن ســوال اصلــی اســت كــه
آیــا بیــن مهــارت تعقیــب بینایــی ورزشــکاران رشــتههای توپــی و
غیرتوپــی تفــاوت وجــود دارد؟ بنابرایــن ،فــرض کلــی ایــن تحقیــق
ایــن بــود کــه ورزشــکاران توپــی و غیرتوپــی در مهــارت تعقیــب
بینایــی بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد.

1. Pursuit eye movement
2. Saccadic eye movement
3. Piras
4. Hadrien
5. Smooth-pursuit
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روششناسی
شرکتکنندهها
تعــداد نمونههــای حاضــر در تحقیــق بــر اســاس هــدف ،بودجــه
و امکانــات و زمــان 30 ،نفــر بــا میانگیــن و انحــراف معیــار ســنی
 26±4/5ســال از دانشــجویان ورزشــکار دختــر و پســر دانشــکده
تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تهــران بــه صــورت تصادفــی
انتخــاب شــدند .در نهایــت نمونههــای تحقیــق بــه دو گــروه 14نفــر
ورزشهــای توپــی (بــا میانگیــن ســنی  )24±2و  16نفــر غیرتوپــی
(بــا میانگیــن ســنی  )23±3تقســیم شــدند .الزم بــه ذکــر اســت
کــه رشــتههای توپــی شــامل فوتبــال ،فوتســال ،بســکتبال ،والیبــال،
هندبــال ،تنیــس روی میــز و رشــتههای غیرتوپــی شــامل کاراتــه،
تکوانــدو ،شــنا و دوومیدانــی بودنــد و اغلــب شــرکتکنندهها ســابقه
ورزشــی حرفــه ای (اســتانی تــا تیــم ملــی) را داشــتند .داشــتن
شــرایط جســمی ســالم ،نداشــتن هــر گونــه ســابقه مشــکالت
بینایــی و همچنیــن ماهــر بــودن در رشــته ورزشــی جــزء شــرایط
ورود شــرکتکنندهها در ایــن تحقیــق بــود .تمــام شــرکتکنندگان
قبــل از ورود بــه تحقیــق فــرم رضایــت داوطلبانــه شــرکت در تحقیق
را تکمیــل نمودنــد و در صــورت عــدم تمایــل بــه همــکاری در طــول
تحقیــق مــی توانســتند انصــراف دهنــد.

ابزار
بــه منظــور بررســی مهــارت ردیابــی بینایــی ورزشــکاران از ابــزار
وینــا )17( 6موجــود در آزمایشــگاه یادگیــری و کنتــرل حرکتــی
دانشــکده تربیــت بدنــی دانشــگاه تهــران اســتفاده شــد .دســتگاه
وینــا مجموعــهای از برنامــه هــای کامپیوتــری بــرای آزمونهــای
روانشــناختی اســت .آزمونهــای طراحــی شــده در آن ،دامنــه

وســیعی از ســنجش تواناییهــای عمومــی ،اختصاصــی ،ســاختار
شــخصیت ،عالقــه و انگیــزش در آزمونهــای بالینــی میباشــد.
مجموعــه ایــن آزمونهــا در بررســیهای بالینــی ،تحقیقاتــی و
روانشناســی ورزش کاربــرد دارد.

روش اجرا
شــیوه اجــرای آزمــون بدیــن ترتیــب بــود کــه شــرکتکنندهها بعــد
از پــر کــردن فــرم رضایــت ،ســامت جســمانی و بینایــی و مشــخص
شــدن دســت برتــر ،روی صندلــی کــه صفحــه نمایشــگر و صفحــه
کلیــد دســتگاه وینــا بــروی آن قــرار داشــت در محیــط آزمایشــگاه
بــدون هیــچ گونــه ســر و صــدا یــا محــرک مزاحــم مــی نشســتند.
در ابتــدا نحــوه کار دســتگاه بــه شــرکتکننده توضیــح داده شــد

و بــرای اطمینــان از یادگیــری افــراد یــک مرتبــه تکلیــف تعقیــب
بینایــی توســط فــرد انجــام میشــد (شــکل  .)1هنــگام شــروع
آزمــون میبایســت کــه شــرکتکنندهها بــا دســت برتــر تکلیــف
ردیابــی را بــا کلیــد دایــرهای قــرار گرفتــه روی صفحــه کلیــد و
نمایــش تصویــر روی نمایشــگر کامپیوتــر انجــام دهنــد .بــه محــض
فشــار دادن کیــد قرمــز رنــگ (کلیــد شــروع) فلــش قرمــز رنــگ بــه
صــورت تصادفــی بــروی یــک مســیر مارپیــچ قــرار میگرفــت کــه
کننده میبایســت انتهــای مســیر را بــا ردیابــی دقیــق خــط

شــرکت
دنبــال کنــد و شــماره انتهــای مســیر را بــا فشــردن شــماره مربوطــه
بــروی صفحــه کلیــد بــه اتمــام برســاند .ایــن کار بــرای  9مســیر
ردیابــی بــه صــورت جداگانــه انجــام میشــد (شــکل  .)1ســه متغیــر
امتیــاز ( ،)scoreتعــداد تعقیبهــای صحیــح ( )answerو زمــان
تعقیــب بــرای هــر کوشــش ( )working-timeتوســط سیســتم
کننده ثبــت و از اطالعــات آنهــا بــرای آنالیــز

بــرای هــر شــرکت
دادههــا اســتفاده شــد.
6. Vienna Test

شکل  .1اجرای آزمون تعقیب بینایی با ابزار وینا
6. Vienna Test
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روش آماری
تحقیــق حاضــر از نــوع کاربــردی بــا ماهیــت علــی -مقایســه ای
اســت .بــرای آمــار توصیفــی داده هــا از میانگیــن و انحــراف معیــار
اســتفاده شــد .از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنف بــه منظــور
طبیعــی بــودن توزیــع دادههــا و از آزمــون لــون بــرای برابــری
واریانــس گروههــا اســتفاده شــد  .از روش آمــاری مانــوا بــه منظــور
آزمــون فرضیــه تحقیــق و همچنیــن از آزمــون  Box's Mبــرای
برابــری ماتریــس کواریانــس هــای گــروه هــا اســتفاده شــد .ســطح
معنــیداری  P ≥0/05و نرمافــزار  SPSSنســخه  18بــرای تحلیــل
دادههــا در نظــر گرفتــه شــد.

نتایج
جــدول  1آمــار توصیفــی مربــوط بــه میــزان ســه متغیــر
وابســته امتیــاز کلــی ،تعــداد پاســخ صحیــح و زمــان تعقیــب

شــرکتکنندههای تحقیــق را نشــان میدهــد .میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد متغیــر امتیــاز کلــی بــه ترتیــب در مجمــوع رشــته هــای
توپــی  16/20و  ، 1/61و در رشــته هــای غیــر توپــی  14/13و 2/26
در جــدول گــزارش شــده اســت کــه نشــان میدهــد ورزشــکاران
توپــی در مجمــوع ،امتیــاز باالتــری دارنــد .همچنیــن ،میانگیــن و
انحــراف معیــار تعــداد پاســخ صحیــح بــه ترتیــب در مجمــوع رشــته
هــای توپــی 16/67و  ، 1/04و در رشــته هــای غیــر توپــی  14/07و
1/58گــزارش شــده اســت کــه نشــان مــی دهــد ورزشــکاران توپــی
در مجمــوع ،تعــداد پاســخهای صحیــح بیشــتری در تعقیــب بینایــی
داشــته انــد .در نهایــت ،میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیــر زمــان
تعقیــب بــه ترتیــب در مجمــوع رشــتههای توپــی  3/52و  ، 0/52و
در رشــتههای غیــر توپــی  3/43و  0/69گــزارش شــده اســت کــه
نشــان میدهــد در ایــن متغیــر تفــاوت زیــادی بیــن رشــتههای
توپــی و غیرتوپــی وجــود نــدارد.

جدول .1آمار توصیفی

متغیر

امتیاز
Score

پاسخ صحیح
answer

زمان تعقیب
Working-time

نوع ورزش

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

توپی

14

16/20

1/61

غیرتوپی

16

14/13

2/26

مجموع

30

15/16

2/19

توپی

14

16/67

1/04

غیرتوپی

16

14/07

1/58

مجموع

30

15/37

1/86

توپی

14

3/52

0/52

غیرتوپی

16

3/43

0/69

مجموع

30

3/47

0/60

در ایــن تحقیــق از از ازمــون  K-Sبــرای نرمــال بــودن توزیــع داده
هــا و از آزمــون لــون بــرای برایــری واریانــس گروههــا اســتفاده

شــده کــه بــا توجــه بــه نتایــج ایــن آزمونهــا ( )P<0/05شــرایط
ورود بــه آزمــون مانــوا برقــرار بــود .فــرض کلــی ایــن تحقیــق ایــن
بــود کــه در خــرده مقیاسهــای آزمــون تعقیــب دیــداری (زمــان

تعقیــب ،پاســخ صحیــح و امتیــاز کلــی ) بیــن ورزش هــای توپــی
و غیرتوپــی تفــاوت معنــیدار وجــود دارد .در جــدول ،2نتایــج
آمــاری مانــوا نشــان داد کــه ســطح معنــاداری متغیرهــای وابســته
امتیــاز کلــی  P=0/008و تعــداد پاســخ صحیــح  P>0/001کمتــر
از  0/05اســت ،بنابرایــن تفــاوت معنــی داری بیــن ایــن دو متغیــر
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در رشــته توپــی و غیرتوپــی وجــود دارد( .)P>0/05بــا ایــن وجــود،
بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــیداری در متغیــر وابســته زمــان
تعقیــب  P =0/688اســت ،بنابرایــن تفــاوت معنــی داری بیــن رشــته
هــای توپــی و غیرتوپــی در ایــن متغیــر وجــود نــدارد( .)P<0/05بــه

طــور کلــی ،ایــن نتایــج نشــان مــی دهــد کــه ورزشــکاران رشــته
هــای توپــی در مهــارت ردیابــی بینایــی عملکــرد بهتــری نســبت بــه
ورزشــکاران غیرتوپــی دارنــد.

جدول .2نتایج آزمون مانوا در متغیرهای امتیاز کلی ،پاسخ صحیح و زمان تعقیب

متغیرها

نوع ورزش

بحث

متغیر وابسته

درجه آزادی

Mean Square

F

Sig

امتیاز کلی

1

32/03

8/295

0/008

پاسخ صحیح

1

50/70

28/241

0/000

زمان تعقیب

1

0/063

0/164

0/688

هــدف از مطالعــه حاضــر ،بررســی و مقایســه مهــارت تعقیــب بینایــی
در ورزشــکاران حرفــه ای رشــتههای توپــی و غیرتوپــی بــود .نتایــج
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ورزشــکاران رشــتههای توپــی در
مهــارت تعقیــب بینایــی بــه طــور معنــاداری عملکــرد بهتــری نســبت
بــه ورزشــکاران غیرتوپــی دارنــد .تحقیقاتــی وجــود دارنــد کــه از
برتــری ردیابــی بینایــی و حــرکات چشــمی در ورزشهــای توپــی
حمایــت مــی کننــد .بــرای مثــال ،پیــراس )2010( 7طــی تحقیقــی
بــروی مقایســه یرخــی مهارتهــای بینایــی دانشــجویان ورزشــکار
رشــتههای توپــی (دروازه بــان فوتبــال) و غیرتوپــی (جــودو) نشــان
دادنــد کــه رفتارهــای بینایــی از جملــه مهــارت هــای خیرگــی و
تعقیــب چشــمی بیــن ایــن دو رشــته متفــاوت اســت .آنهــا ایــن
تفاوتهــا را بــه ماهیــت متفــاوت ایــن رشــتههای ورزشــی (توپــی
و غیــر توپــی بــودن) و تفــاوت در ادراکهــای فضایــی دور و نزدیــک
ورزشــکاران ایــن دو رشــته نســبت دادهانــد ( .)3در ورزشهــای
توپــی ماننــد تنیــس ورزشــکاران دائمــا مســیر پــرواز یــک تــوپ
را تعقیــب میکننــد (تمریــن میکننــد) ( )19 ,18ولــی ایــن
شــرایط در ورزشهــای غیــر توپــی حاکــم نیســت .دو تویــت 8و
همــکاران ( )2011در مطالعــهای بــروی دانشــجویان نشــان دادنــد
کــه تمرینــات بینایــی ورزشــی 9میتوانــد بــروی مهارتهــای
بینایــی از جملــه ردیابــی بینایــی ،تیزبینــی و هماهنگــی چشــم و
دســت موثــر باشــد و عملکــرد ورزشــی را ارتقــاء دهــد ( .)20تمریــن

مهــارت هــای بینایــی ســبب تغییــر در ســاختار عصبــی و در پــی آن
تصمیــم گیــری ســریع و پاســخ حرکتــی ســریعتر مــی شــود (.)21
کمپهــر 10و همــکاران ( )2009نیــز در مطالعــهای نشــان دادنــد کــه
تمریــن مهارتهــای بینایــی بــر بهبــود عملکــرد بازیکنــان کریکــت
موثــر اســت ( .)16کولیــر 11یکــی از مربیــان بــزرگ فوتبــال ،تمریــن
مهارتهــای بینایــی از جملــه تمریــن ردیابــی چشــمی را بینایــی
درمانــی 12مینامــد و از آن بــه عنــوان تمریــن چشــم و مغــز یــاد
مــی کنــد کــه مــی توانــد تــا حــد زیــادی عملکــرد ورزشــی را بهبــود
بخشــد ( .)22در تحقیــق حاضــر نیــز شــرکتکنندهها مــی بایســت
مســیر انتهایــی مــورد نظــر را بــرای هــر مبــداء را طــی یــک تعقیــب
ـش بینــی کننــد .از آنجایــی کــه ورزشــکاران توپــی دائمــا
چشــمی پیـ 
بــا ردیابــی و تعقیــب مســیر حرکــت یــک تــوپ ســرو کار دارنــد و
آن را تمریــن کــرده انــد ،بــه نظــر میرســد کــه بهتــر از ورزشــکاران
غیــر توپــی میتواننــد ایــن ردیابــی را انجــام دهنــد و از مزایــای
حاصــل از آن بهــره منــد شــوند .بنابرایــن تمریــن مــداوم ردیابــی یک
شــی در ورزشهــای توپــی میتوانــد یــک عامــل مهــم در ارتقــاء
مهــارت ردیابــی بینایــی باشــد و میتــوان آن را یــک فاکتــور مهــم
بــرای موفقیــت در رشــتههای توپــی دانســت .ایــن در حالــی اســت
کــه در رشــتههای غیــر توپــی معمــوال شــی در حــال حرکتــی
وجــود نــدارد کــه بازیکنــان بخواهنــد آن را ردیابــی کننــد و مســیر
یــک شــی را توســط آن پیــش بینــی نماینــد .در ورزشهــای غیــر
توپــی احتمــاال ورزشــکاران ســعی میکننــد بــه ســمت هــدف مــورد
7. Piras
8. DU TOIT
9. Sports vision exercises
10. Campher
11. Blantor Collier
12. Vision therapy
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نظــر نــگاه کننــد تــا اطالعــات بینایــی الزم را بــرای حــرکات بعــدی
پــردازش کننــد ،در حقیقــت ،بــه نظــر مــی رســد کــه ورزشــکاران
رشــته هــای غیرتوپــی بــا توجــه بــه ماهیــت ایــن ورزشهــا بیشــتر
از مهــارت بینایــی چشــم ســاکن و خیرگــی بــرای پــردازش اطالعــات
مهــم بهــره مــی برنــد.
در مطالعــات قبلــی نشــان داده شــده اســت کــه مهارتهــای حرکات
چشــمی منعکسکننــده ســازگاریهای طوالنــی مــدت بــا نیازهــای
محیطــی یــک ورزش خــاص اســت ،بــا ایــن وجــود ویژگــی هــای
ذاتــی و یــا ترکیبــی از هــر دو نیــز مــی توانــد بــه طــور یکســانی بــر
مهارتهــای بینایــی تاثیرگــذار باشــد ( .)12برخــی تحقیقــات نشــان
داده انــد کــه نــه تنهــا تمرینــات ادراکــی ویــژه ( )13بلکــه عملکــرد
ورزشــی آنهــا و نــوع ورزش ( )12مــی توانــد بــروی مهــارت هــای
بینایــی از جملــه تعقیــب بینایــی در ورزشــکاران تاثیــر گــذار باشــد.
در ورزشــهای توپــی ورزشــکاران دائمــا بــا حرکــت یــک شــی بــه
نــام تــوپ ســروکار دارنــد و احتمــاال طــی تمرینــات مــداوم ،حــرکات
چشــم و برخــی مولفــه هــای بینایــی ماننــد حــرکات تعقیبــی آرام
و ســاکادیک چشــم بــا مســیرهای پــرواز تــوپ ســازگار میشــود
و میتوانــد مســیرهای انتهایــی فــرود تــوپ را پیــش بینــی
کنــد .بنابرایــن ،یکــی از علــل برتــری مهــارت تعقیــب بینایــی در
ورزشــکاران توپــی را مــی تــوان بــه تمریــن و ســازگاری حــرکات
چشــم بــا حــرکات تــوپ نســبت داد .ایــن در حالــی اســت کــه در
ورزشــهای غیــر توپــی بــه دلیــل ایــن کــه شــی یــا توبــی در حرکــت
نیســت معمــوال ایــن ســازگاریها کمتــر اتفــاق مــی افتــد .اســپرینگ
و همــکاران ( )2011طــی تحقیقــی اطالعــات بینایــی آزمودنــی
هایــی را کــه مــی بایســت تــوپ کوچکــی کــه از روی مانیتــور
کامپیوتــر عبــور مــی کــرد و پــس از طــی مســیری محــو مــی
شــد را ثبــت کردنــد .در ایــن تحقیــق آزمودنــی هــا پــس از ناپدیــد
شــدن تــوپ بایــد مســیر نهایــی تــوپ را پیــش بینــی مــی کردنــد.
نتایــج آنهــا نشــان داد شــرکتکنندگانی کــه از آنهــا خواســته شــده
بــود مســیر ایــن تــوپ را بــه طــور دقیــق ردیابــی کننــد عملکــرد
بســیار بهتــری نســبت بــه آنهایــی کــه در طــی آزمایــش روی
هــدف مســیر متمرکــز بودنــد ،داشــتند .تفســیر نوســیندگان مقالــه
از ایــن نتایــج ایــن بــود کــه تعقیــب دقیــق چشــمی یــک شــی اوال
ســبب مــی شــود کــه اطالعــات حرکــت شــی بــه طــور دائــم بــروی
شــبکیه حفــظ شــود و از ایــن طریــق پــردازش اطالعــات بینایــی بــه
طــور دقیقتــر انجــام گیــرد ،ثانیــا در طــی تعقیــب چشــم ،سیســتم
عصبــی مرکــزی دائمــا یــک کپــی وابــران از اطالعــات شــی در حــال
حرکــت را یــه سیســتم حســی ارســال میکنــد تــا حــرکات بــدن بــا

حرکــت شــی ســازگار شــود و سیســتم عصبــی بتوانــد حــرکات شــی
را پیــش بینــی کنــد ( .)5نتایــج ایــن محققــان نشــان مــی دهــد در
ورزشهــای توپــی کــه ورزشــکاران دائمــا بــا تــوپ در حــال حرکــت
ســروکار دارنــد مــی بایســت چشــمها بــه طــور مــداوم از تعقیــب
بینایــی بــه منظــور پــردازش اطالعــات مهــم اســتفاده کننــد و توجــه
بــه هــدف بــدون ردیابــی ســبب تضعیــف عملکــرد میشــود.
هادریــن 13و همــکاران ( )2016در تحقیقــی بــروی ورزشهــای
مختلــف نشــان دادنــد کــه ورزشــکاران تنیــس بــاز (توپــی) در
مهــارت ردیابــی آرام بینایــی بــه طــور معنــاداری از ورزشــکاران
رشــته هــای ژیمناســتیک و شــنا ( غیرتوپــی) عملکــرد بهتــری
دارنــد .ایــن محققــان ایــن تفــاوت هــا را بــه تفــاوت در ابعــاد
شــناختی مثــل تخصیــص توجــه ،توانایــی کاربــرد نشــانه و تمریــن
مــداوم روزانــه ردیابــی تــوپ در رشــته هــای توپــی نســبت بــه
غیرتوپــی نســبت دادنــد ( .)8تخصصــی شــدن در ورزش ســبب
تخصیــص توجــه موثــر بــه ویژگــی هــای تمریــن شــده و یــا اســتفاده
موثــر از پیــش نشــانه هــا اســت ( .)23نــوع توجــه بــه کار بــرده
شــده بــه شــرایط و نیازهــای محیطــی یــک ورزش بســتگی دارد.
حــرکات ردیابــی چشــم معمــوال نشــان دهنــده توانایــی و مهــارت
حفــظ تمــاس بینایــی بــا شــی در حــال حرکــت اســت .در ورزش
هــای توپــی ،بازیکنــان در تمرینــات روزانــه خــود ردیابــی دیــداری
زیــادی از تــوپ هــای ســریع را تکــرار مــی کننــد کــه نشــان دهنــده
ســطح باالیــی از ایــن توانایــی بــرای حفــظ توجــه در بازیکنــان اســت
( .)8بــر اســاس مــدل ســنتی پوســنر )1980( 14جهــت یابــی توجــه،
مربــوط بــه جدایــی از توجــه فعلــی و حرکــت آن بــه ســمت هــدف
و تمرکــز بــروی آن اســت ( .)24بنابرایــن ،بــه نظــر مــی رســد در
ورزشهــای توپــی تخصیــص توجــه ،بیشــتر روی تعقیــب تــوپ در
حــال حرکــت اســت و در ورزشهــای غیــر توپــی کــه تــوپ در حــال
حرکــت وجــود نــدارد ،توجــه تخصیــص داده شــده (بــا اســتفاده از
حــرکات ســاکاد چشــمی) بــروی هــدف مــورد نظــر باشــد .بــا توجــه
بــه نتایــج مطالعــه حاضــر و تفســیر نتایــج قبلــی آشــکار اســت کــه
ماهیــت تکلیــف ،نــوع تمریــن ،اســتفاده از پیــش نشــانهها (عالئــم
و نشــانه هایــی در محیــط اجــرا کــه یــک ورزشــکار بــرای بهبــود و
ارتقــاء عملکــرد خــود از آنهــا اســتفاده میکنــد) ،تخصیــص توجــه
و آمادگــی حرکتــی در ورزشهــای توپــی و غیرتوپــی متفــاوت اســت
کــه تمایــز در ایــن ویژگیهــا خــود ســبب تفــاوت در ردیابــی
مهــارت بینایــی در ورزشهــای توپــی و غیرتوپــی میشــود.
در ایــن میــان هســتند تحقیقاتــی کــه نتایــج آنهــا تفاوتــی را در
برخــی مولفــه هــای بینایــی در بیــن ورزشــکاران توپــی و غیرتوپــی
13. Hadrien
14. Posner
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نشــان نمیدهــد .خنجــری و طهماســبی ( )2019در مطالعــهای
نشــان دادهانــد کــه بیــن برخــی مولفههــای بینایــی همچــون ادراک
بینایــی محیطــی بیــن ورزشــکاران توپــی و غیــر توپــی در دختــران
و پســران تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ( .)11اگــر چــه برخــی
مولفههــای بینایــی ماننــد تیزبینــی ،خیرگــی و تعقیــب بینایــی
ممکــن اســت بــا یکدیگــر رابطــه داشــته باشــند ،امــا بایــد در نظــر
داشــته باشــیم کــه ماهیــت و کارکــرد ایــن مهــارت هــای چشــمی بــا
یکدیگــر متفــاوت اســت .بنابرایــن ،تفــاوت دو مهــارت ادراک بینایــی
محیطــی و ردیابــی بینایــی در ورزشــکاران توپــی و غیرتوپــی در
مطالعــه حاضــر و مطالعــات قبلــی توجیــه پذیــر اســت .کرافــت 15و
همــکاران ( )2010طــی تحقیقــی نشــان دادنــد کــه حتی اســتراتژی
هــای ردیابــی بینایــی در ورزشــهای توپــی ماننــد کریکــت بــا والیبال
و تنیــس روی میــز نیــز بــا یکدیگــر متفــاوت اســت ،زیــرا کــه مــدت
زمــان ردیابــی تــوپ توســط چشــمها در ایــن ورزشهــا متفــاوت
اســت ( .)25بنابرایــن ،وقتــی حتــی اســتراتژی هــای ردیابــی بینایــی
در ورزش هــای توپــی بــا یکدیگــر متفــاوت اســت ،منطقــی اســت که
ایــن اســتراتژی هــا در ورزش هــای توپــی بــا غیــر توپــی متفــاوت
باشــد .تحقیقاتــی نیــز وجــود دارنــد کــه نشــان مــی دهنــد مهــارت
تعقیــب بینایــی در ســالهای اول زندگــی بهبــود چشــمگیری دارد
( .)26ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کودکانــی که در ســال هــای اول
زندگــی در چالشهــای مهــارت هــای ردیابــی بینایــی بیشــتر درگیــر
میشــوند و ایــن مهارتهــا را تمریــن مــی کننــد ،عملکــرد بهتــری
در بزرگســالی داشــته باشــند .بنابرایــن ،صــرف نظــر از تمریــن یــک
رشــته ورزشــی توپــی یــا غیرتوپــی در بزرگســالی ،قرارگیــری در
محیــط تمرینــی مناســب در دوران کودکــی اولیــه ممکــن اســت
دلیلــی بــر ارتقــاء ایــن مهــارت باشــد .اگــر چــه در ایــن مطالعــه
نشــان داده شــد کــه نــوع تکلیــف ورزشــی (توپــی – غیرتوپــی) در
عملکــرد مهــارت ردیابــی بینایــی موثــر اســت ،بــه نظــر میرســد
محیــط (تمرینــات اولیــه کودکــی) و فــرد (ویژگــی هــای ذاتــی ) در
ایــن نــوع مهــارت موثــر باشــد .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مطالعــه
نــوع جنســیت شــرکتکنندهها ،مقــدار تمریــن بینایــی و ســنین
باالتــر مــورد بررســی قــرار نگرفتــه اســت ،پیشــنهاد میشــود در
تحقیقــات آتــی اثــرات متغیرهــای دیگــری همچــون تمریــن ردیابــی،
جنســیت و ســن بــر ایــن نــوع مهــارت بررســی شــود.

نســبت بــه ورزشــکاران غیرتوپــی دارنــد .از آنجایــی کــه ورزشــکاران
توپــی دائمــا بــا ردیابــی و تعقیــب مســیر حرکــت یــک تــوپ ســرو
کار دارنــد و آن را تمریــن کردهانــد ،بــه نظــر میرســد کــه بهتــر
از ورزشــکاران غیــر توپــی میتواننــد ایــن ردیابــی را انجــام دهنــد.
بنابرایــن تمریــن مــداوم ردیابــی یــک شــی در ورزشهــای توپــی
مــی توانــد یــک عامــل مهــم در ارتقــاء مهــارت تعقیــب بینایــی
باشــد و مــی تــوان آن را یــک فاکتــور مهــم بــرای موفقیــت در رشــته
هــای توپــی دانســت .ایــن در حالــی اســت کــه در رشــتههای غیــر
توپــی معمــوال شــی در حــال حرکتــی وجــود نــدارد کــه بازیکنــان
بخواهنــد آن را ردیابــی کننــد .بــه نظــر مــی رســد کــه ورزشــکاران
رشــتههای غیرتوپــی بیشــتر از مهــارت خیرگــی بــرای پــردازش
اطالعــات مهــم بهــره میبرنــد کــه بــرای تاییــد آن نیــاز بــه
تحقیقــات بیشــتری در آینــده اســت .بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات
قبلــی و مطالعــه حاضــر ،بــه نظــر میرســد کــه اســتراتژیهای
حــرکات چشــمی بــه منظــور پــردازش اطالعــات مهــم بینایــی در
رشــتههای توپــی و غیرتوپــی متفــاوت اســت .در نهایــت ،نتایــج ایــن
مطالعــه نشــان شــد کــه نــوع تکلیــف ورزشــی (توپــی  -غیرتوپــی)
در عملکــرد مهــارت تعقیــب بینایــی موثــر اســت.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تامیــن مالــی
در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانی
از همــه دانشــجویان دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی
دانشــگاه تهــران و کارشناســان آزمایشــگاه یادگیــری و کنتــرل
حرکتــی کــه بــا صبــر و شــکیبایی مــا را در ایــن تحقیــق یــاری
کردنــد تشــکر و قدرانــی میشــود.

نتیجهگیری
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ورزشــکاران رشــتههای توپــی
در مهــارت تعقیــب بینایــی بــه طــور معنــاداری عملکــرد بهتــری
15. Croft
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