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A b s t r a c t

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 ath-
letes in ball and non-ball fields. Thirty people were randomly selected from 
the elite male and female athletes of the Faculty of Physical Education, Uni-
versity 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 con-
stantly 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 individu-
al characteristics may also be influential factors on visual pursuit skills.
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چکیده
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــت ک ــی اس ــای بینای ــن مولفه          ه ــی از مهمتری ــی یک ــب بینای ــارت تعقی مه
ــدف  ــود. ه ــی ش ــی م ــرد ورزش ــت در عملک ــبب موفقی ــروری س ــات ض ــردازش اطالع از پ
ــته          های  ــرف          ای رش ــکاران ح ــی در ورزش ــب بینای ــارت تعقی ــی مه ــر بررس ــش حاض از پژوه
ــه طــور تصادفــی از بیــن ورزشــکاران  ــود. تعــداد 30 نفــر ب ورزشــی توپــی و غیــر توپــی ب
ــی)14  ــی دانشــگاه تهــران در رشــته هــای توپ ــر و پســر دانشــکده تربیــت بدن ــه دخت نخب
ــا  نفــر( و غیــر توپــی )16 نفــر( انتخــاب شــدند. مهــارت تعقیــب بینایــی شــرکت          کننده          ها ب
ــا  ــل داده          ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــوا ب ــون مان ــری و از آزم ــا اندازه          گی ــتگاه وین ــتفاده از دس اس
ــان  ــی زم ــته          های توپ ــکاران رش ــه ورزش ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ــج ای ــد. نتای ــتفاده ش اس
ــی  ــکاران غیرتوپ ــه ورزش ــبت ب ــی نس ــب بینای ــارت تعقی ــری در مه ــای کمت ــب و خط تعقی
ــن  ــج ای ــد )P>0/05(. نتای ــارت دارن ــن مه ــری در ای ــرد بهت ــی عملک ــور کل ــه ط ــد و ب دارن
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 
ورزش          هــای توپــی می          توانــد یــک عامــل مهــم در ارتقــاء مهــارت تعقیــب بینایــی باشــد. بــا 
ــد  ــوع تکلیــف و ویژگی          هــای فــردی نیــز می          توان ــر محیــط احتمــاال ن ایــن وجــود، عــالوه ب

ــر مهــارت تعقیــب بینایــی باشــد. از عوامــل تاثیرگــذار ب

واژه هــای کلیــدیواژه هــای کلیــدی::  پــردازش بینایــی، ردیابــی چشــمی، ســاکاد، ورزشــکار نخبــه، سیســتم 
وینــا.

سیســتم بینایــی در تشــخیص اطالعــات مــورد نیــاز بــرای عملکــرد 
ــه  ــت و ب ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــای ورزش ــه مهارت          ه ــر در هم مؤث
ــزی و  ــم برنامه          ری ــرکات چش ــه ح ــت ک ــده اس ــات ش ــی اثب خوب
ــای  ــورد مهارت          ه ــص در م ــده دارد و نق ــر عه ــرکات را ب ــرل ح کنت
ــی در اجــرای حرکتــی داشــته باشــد  ــد تاثیــر مخرب بینایــی می          توان
)1(. در حقیقــت بینایــی ســیگنالی اســت کــه عضــالت بــدن را بــه 
ــی  ــکار اطالعات ــک ورزش ــرای ی ــد و ب ــت می          کن ســمت پاســخ هدای

مبنــی بــر اینکــه چــه زمانــی و کجــا حرکــت صحیــح را اجــرا کنــد، 
ــد  ــز معتقدن ــزرگ نی ــان ب ــیاری از مربی ــد )2(. بس ــم می          کن فراه
ــم  ــانه          های مه ــروی نش ــم          ها ب ــت چش ــح حرک ــتراتژی صحی ــه اس ک
می          توانــد بخــش مهمــی از یــک تمریــن پیشــرفته ورزشــی باشــد و 
ــد  ــی می          کن ــک ورزشــکار را پیش          بین ــت ی ــادی موفقی ــا حــدود زی ت
ــرکات  ــرای ح ــی در اج ــای بینای ــن مهارت          ه ــی از مهمتری )3(. یک
ــی چشــم          ها  ــه توانای ــه ب ــی اســت ک ــب بینای ــارت تعقی ورزشــی مه
در تعقیــب یــک شــی از نقطــه          ای بــه نقطــه دیگــر اطــالق می          شــود. 
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ایــن ردیابــی بــا دو مکانیــزم مجــزا می          توانــد انجــام شــود. یکــی بــا 
حرکــت تعقیبــی چشــم1 کــه بــه توانایــی تعقیــب آرام یــک شــی در 
ــک  ــب ی ــل تعقی ــه می          شــود )مث ــک مســیر توســط چشــم          ها گفت ی
ــاکادی  ــرکات س ــال( و دوم ح ــان فوتب ــده دروازه          ب ــاب ش ــوپ پرت ت
ــه  ــه نقط ــه ب ــک نقط ــم          ها از ی ــریع چش ــرش س ــه پ ــه ب ــم2 ک چش
ــای حــرکات تعقیبــی  ــا مزای دیگــر گفتــه می          شــود )4(. در رابطــه ب
چشــم مطالعــات قبلــی در پــی پاســخ بــه ایــن ســوال بوده          انــد کــه 
ــه ســبب بهبــود  ــی دقیــق چشــمی چطــور و چگون ــوع ردیاب ــن ن ای
ــات در  ــی، تحقیق ــور کل ــه ط ــود )5-7(.  ب ــی می          ش ــرد حرکت عملک
ــتراتژی  ــی از اس ــتم بینای ــه سیس ــد ک ــان می          دهن ــه نش ــن زمین ای
ــد  ــی چشــمی )حــرکات تعقیبــی و ســاکادی( اســتفاده می          کن ردیاب
تــا بتوانــد حرکــت ســریع شــی را بــروی شــبکیه چشــم تثبیــت کنــد 
و از ایــن طریــق فراینــد پــردازش اطالعــات بینایــی کــه بــرای اجرای 
ــه،  ــا اینک ــد )4(. ب ــام ده ــت را انج ــروری اس ــی ض ــرکات ورزش ح
ــی  ــی، ردیاب ــرل خیرگ ــد کنت ــی مانن ــای بینای ــای مهارت          ه مؤلفه          ه
و چشــم ســاکن در ورزش          هــای مختلــف از اهمیــت باالیــی برخــوردار 
اســت، امــا اثــرات تمریــن و نــوع رشــته ورزشــی بــر ایــن مهارت          هــا 
همچنــان نامشــخص اســت )8(. برخــی تحقیقــات ابتدایــی تفــاوت 
ــره وری  ــه به ــی از جمل ــای بینای ــه ه ــی مؤلف ــاداری را در برخ معن
)10( ســاکادیک چشــمی  پاســخ          های  و   )9( حــرکات چشــمی 

ــاهده  ــبال مش ــان بیس ــکاران بازیکن ــر ورزش ــکاران و غی ــن ورزش بی
ــد. در برخــی مطالعــات دیگــر نیــز نشــان داده شــده اســت  نکرده          ان
ــکاران  ــن ورزش ــی بی ــی محیط ــه ادراک بینای ــی در مؤلف ــه تفاوت ک

ــدارد )11(.   ــود ن ــران وج ــران و پس ــی و در دخت ــی و غیر          توپ توپ
 اگــر چــه بــه طــور کالســیک مهارت          هــای حــرکات چشــمی 
نیازهــای  بــا  مــدت  طوالنــی  ســازگاری          های  منعکس          کننــده 
محیطــی یــک ورزش خــاص اســت، بــا ایــن وجــود بــه طور یکســانی 
مهارت          هــای ذاتــی و یــا ترکیبــی از هــر دو نیــز می          توانــد بــر 
مهارت          هــای بینایــی تاثیرگــذار باشــد )12(. برخــی تحقیقــات نشــان 
داده          انــد کــه نــه تنهــا تمرینــات ادراکــی ویــژه )13( بلکــه عملکــرد 
ورزشــی آنهــا و نــوع ورزش )12( می          توانــد روی مهارت          هــای بینایــی 
از جملــه تعقیــب بینایــی در ورزشــکاران تأثیرگــذار باشــد. در ایــن 
زمینــه تحقیقاتــی وجــود دارنــد کــه نشــان می          دهنــد ورزشــکاران در 
ــه غیــر ورزشــکاران از وضعیــت  اغلــب مؤلفه          هــاي بینایــی نســبت ب
ــن در رشــته          هاي ورزشــی  ــه تمری ــد و اشــتغال ب ــري برخوردارن بهت
کــه اجــراي بهتــر در آنهــا نیازمنــد عملکــرد مطلــوب در مؤلفه          هــاي 

1. Pursuit eye movement
2. Saccadic eye movement
3. Piras
4. Hadrien
5. Smooth-pursuit

ــه ارتقــاي عملکــرد بینایــی افــراد  بینایــی اســت، می          توانــد منجــر ب
ــه  ــکاران نخب ــن ورزش ــی بی ــای اصل ــی از تفاوت          ه ــود )14(. یک ش
ــود را  ــمان خ ــه چش ــکاران نخب ــه ورزش ــت ک ــن اس ــه ای و غیر          نخب
ــراس3  ــد )15(. پی ــت می          دهن ــتری حرک ــت بیش ــرعت و کفای ــا س ب
ــی  ــای بینای ــی مهارت          ه ــه برخ ــی در مقایس ــی تحقیق )2010( ط
دانشــجویان ورزشــکار رشــته          های توپــی )دروازه          بــان فوتبــال( و 
غیرتوپــی )جــودو( نشــان دادنــد کــه عــالوه بــر اینکــه مهارت          هــای 
خیرگــی و ردیابــی چشــمی بیــن ورزشــکاران نخبــه و مبتــدی هــر 
رشــته متفــاوت اســت، رفتارهــای بینایــی بیــن ایــن دو رشــته نیــز 
ــن  ــاوت ای ــت متف ــه ماهی ــا را ب ــن تفاوت          ه ــا ای ــاوت دارد. آنه تف
رشــته          های ورزشــی )توپــی و غیــر توپــی بــودن( و تفــاوت در 
ادراک          هــای فضایــی دور و نزدیــک ورزشــکاران ایــن دو رشــته نســبت 
داده          انــد )3(. همچنیــن، هادریــن4 و همــکاران )2016( در تحقیقــی 
ــس  ــکاران تنی ــه ورزش ــد ک ــان دادن ــف نش ــای مختل روی ورزش          ه
ــاداری  ــه طــور معن ــی ب ــب آرام5 بینای ــارت تعقی ــی( در مه ــاز )توپ ب
از ورزشــکاران رشــته          های ژیمناســتیک و شــنا )غیرتوپــی( عملکــرد 

ــد )8(.  ــری دارن بهت
اگــر چه بینایی یکی از اصلی          ترین سیستم          هاي حسی دخیل در اجراي 
بسیاري از مهارت          هاي ورزشی است بــا ایــن وجــود، نقش اساسی 
مربیان  توجه  مورد  تمرینی کمتر  برنامه          هاي  هنگام طراحی  بــه  آن 
و ورزشکاران قرار گرفته  است )16( و اثــرات تمریــن رشــته          های 
ــر مولفه          هــای مهــارت بینایــی همچنــان روشــن  ورزشــی مختلــف ب
نیســت )8(. از طرفــی، هرچنــد در تحقیقــات مختلــف تفــاوت 
ــی( بیــن  ــی و تعقیــب بینای ــی )مثــل ادراک بینای مهارت          هــای بینای
ورزشــکاران نخبــه و مبتــدی بررســی شــده اســت )3, 14, 15(، امــا 
تفــاوت مهــارت تعقیــب بینایــی بیــن ورزش          هــای توپــی و غیرتوپــی 
تاکنــون بررســی نشــده اســت. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، مطالعــات 
و  توپــی  رشــته          های  ورزشــکاران  بینایــی  مهارت          هــای  اندکــی 
غیرتوپــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد و نیــز بــه دلیــل ضــرورت 
ــش  ــق در پژوه ــی در ورزش، محق ــب بینای ــارت تعقی ــت مه و اهمی
ــه  ــت ک ــی اس ــوال اصل ــن س ــه ای ــخگویی ب ــدد پاس ــر در ص حاض
ــا  بیــن مهــارت           تعقیــب بینایــی ورزشــکاران رشــته          های توپــی و  آی
غیرتوپــی تفــاوت وجــود دارد؟  بنابرایــن، فــرض کلــی ایــن تحقیــق 
ــب  ــارت تعقی ــی در مه ــی و غیرتوپ ــکاران توپ ــه ورزش ــود ک ــن ب ای

ــد.  ــا یکدیگــر تفــاوت دارن بینایــی ب

یاسر خنجری
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روششناسیروششناسی
شرکت کننده هاشرکت کننده ها

ــه  ــدف، بودج ــاس ه ــر اس ــق ب ــر در تحقی ــای حاض ــداد نمونه          ه تع
ــار ســنی  ــن و انحــراف معی ــا میانگی ــر ب ــان، 30 نف ــات و زم و امکان
ــکده  ــر دانش ــر و پس ــکار دخت ــجویان ورزش ــال از دانش 4/5±26 س
تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه تهــران بــه صــورت تصادفــی 
انتخــاب شــدند. در نهایــت نمونه          هــای تحقیــق بــه دو گــروه 14نفــر 
ورزش          هــای توپــی )بــا میانگیــن ســنی 2±24( و 16 نفــر غیر          توپــی 
ــت  ــر اس ــه ذک ــدند. الزم ب ــیم ش ــنی 3±23( تقس ــن س ــا میانگی )ب
کــه رشــته          های توپــی شــامل فوتبــال، فوتســال، بســکتبال، والیبــال، 
ــه،  ــامل کارات ــی ش ــته          های غیر          توپ ــز و رش ــس روی می ــال، تنی هندب
تکوانــدو، شــنا و دوومیدانــی بودنــد و اغلــب شــرکت          کننده          ها ســابقه 
ــتن  ــتند. داش ــی( را داش ــم مل ــا تی ــتانی ت ــه ای )اس ــی حرف ورزش
ــکالت  ــابقه مش ــه س ــر گون ــتن ه ــالم،  نداش ــمی س ــرایط جس ش
ــودن در رشــته ورزشــی جــزء شــرایط  ــن ماهــر ب ــی و همچنی بینای
ــود. تمــام شــرکت          کنندگان  ورود شــرکت          کننده          ها در ایــن تحقیــق ب
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.  

ابزارابزار
ــزار  ــکاران از اب ــی ورزش ــی بینای ــارت ردیاب ــی مه ــور بررس ــه منظ ب
ــی  ــرل حرکت ــری و کنت ــگاه یادگی ــود در آزمایش ــا6 )17( موج وین
ــتگاه  ــد. دس ــتفاده ش ــران اس ــگاه ته ــی دانش ــت بدن ــکده تربی دانش
ــای  ــرای آزمون           ه ــری ب ــای کامپیوت ــه ه ــه           ای از برنام ــا مجموع وین
روانشــناختی اســت. آزمون           هــای طراحــی شــده در آن، دامنــه 

6. Vienna Test

ــاختار  ــی، س ــی، اختصاص ــای عموم ــنجش توانایی           ه ــیعی از س وس
شــخصیت، عالقــه و انگیــزش در آزمون           هــای بالینــی می           باشــد. 
مجموعــه ایــن آزمون           هــا در بررســی           های بالینــی، تحقیقاتــی و 

روانشناســی ورزش کاربــرد دارد. 

روش اجراروش اجرا
شــیوه اجــرای آزمــون بدیــن ترتیــب بــود کــه شــرکت           کننده           ها بعــد 
از پــر کــردن فــرم رضایــت، ســالمت جســمانی و بینایــی و مشــخص 
ــی کــه صفحــه نمایشــگر و صفحــه  ــر، روی صندل شــدن دســت برت
ــروی آن قــرار داشــت در محیــط آزمایشــگاه  کلیــد دســتگاه وینــا ب
بــدون هیــچ گونــه ســر و صــدا یــا محــرک مزاحــم مــی نشســتند. 
ــد  ــح داده ش ــرکت           کننده توضی ــه ش ــتگاه ب ــوه کار دس ــدا نح در ابت
ــب  ــف تعقی ــه تکلی ــک مرتب ــراد ی ــری اف ــان از یادگی ــرای اطمین و ب
ــروع  ــگام ش ــکل 1(. هن ــد )ش ــام می                      ش ــرد انج ــط ف ــی توس بینای
ــف  ــر تکلی ــت برت ــا دس ــرکت              کننده           ها ب ــه ش ــت ک ــون می           بایس آزم
ــد و  ــه کلی ــه روی صفح ــرار گرفت ــره           ای ق ــد دای ــا کلی ــی را ب ردیاب
نمایــش تصویــر روی نمایشــگر کامپیوتــر انجــام دهنــد. بــه محــض 
فشــار دادن کیــد قرمــز رنــگ )کلیــد شــروع( فلــش قرمــز رنــگ بــه 
ــت کــه  ــرار می           گرف ــچ ق ــک مســیر مارپی ــروی ی ــی ب صــورت تصادف
شــرکت           کننده            می                      بایســت انتهــای مســیر را بــا ردیابــی دقیــق خــط 
دنبــال کنــد و شــماره انتهــای مســیر را بــا فشــردن شــماره مربوطــه 
ــیر  ــرای 9 مس ــن کار ب ــاند. ای ــام برس ــه اتم ــد ب ــه کلی ــروی صفح ب
ردیابــی بــه صــورت جداگانــه انجــام می           شــد )شــکل 1(. ســه متغیــر 
ــاز )score(، تعــداد تعقیب           هــای صحیــح )answer( و زمــان  امتی
ــتم   ــط سیس ــش )working-time( توس ــر کوش ــرای ه ــب ب تعقی
ــز  ــرای آنالی ــا ب ــات آنه ــت و از اطالع ــرکت           کننده            ثب ــر ش ــرای ه ب

داده           هــا اســتفاده شــد. 

شکل شکل 11.. اجرای آزمون تعقیب بینایی با ابزار وینا

6. Vienna Test
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روش روش آماریآماری
ــه ای  ــی- مقایس ــت عل ــا ماهی ــردی ب ــوع کارب ــر از ن ــق حاض تحقی
اســت. بــرای آمــار توصیفــی داده هــا  از میانگیــن و انحــراف معیــار 
اســتفاده شــد. از آزمــون کولموگــروف- اســمیرنف بــه منظــور 
ــری  ــرای براب ــون ب ــون ل ــا و از آزم ــع داده            ه ــودن توزی ــی ب طبیع
واریانــس گروه            هــا اســتفاده شــد . از روش آمــاری مانــوا بــه منظــور 
ــرای  ــون Box's M ب ــن از آزم ــق و همچنی ــه تحقی ــون فرضی آزم
برابــری ماتریــس کواریانــس هــای گــروه هــا اســتفاده شــد. ســطح 
معنــی            داری P ≥0/05   و نرم            افــزار SPSS نســخه 18 بــرای تحلیــل 

ــه شــد.  ــا در نظــر گرفت داده            ه

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

ــراف  ــن و انح ــد. میانگی ــان می            ده ــق را نش ــرکت            کننده            های تحقی ش
اســتاندارد متغیــر امتیــاز کلــی بــه ترتیــب در مجمــوع رشــته هــای 
توپــی 16/20 و 1/61 ، و  در رشــته هــای غیــر توپــی 14/13 و 2/26 
ــکاران  ــد ورزش ــان می            ده ــه نش ــت ک ــده اس ــزارش ش ــدول گ در ج
ــن و  ــن، میانگی ــد. همچنی ــری دارن ــاز باالت ــوع، امتی ــی در مجم توپ
انحــراف معیــار تعــداد پاســخ صحیــح بــه ترتیــب در مجمــوع رشــته 
هــای توپــی 16/67و 1/04 ، و در رشــته هــای غیــر توپــی 14/07 و 
1/58گــزارش شــده اســت کــه نشــان مــی دهــد ورزشــکاران توپــی 
در مجمــوع، تعــداد پاســخ            های صحیــح بیشــتری در تعقیــب بینایــی 
داشــته انــد.  در نهایــت، میانگیــن و انحــراف اســتاندارد متغیــر زمــان 
ــه ترتیــب در مجمــوع رشــته            های توپــی 3/52 و 0/52 ، و   تعقیــب ب
ــه  ــده اســت ک ــزارش ش ــی 3/43 و 0/69 گ ــر توپ ــته            های غی در رش
ــته            های  ــن رش ــادی بی ــاوت زی ــر تف ــن متغی ــد در ای ــان می            ده نش

ــدارد.  توپــی و غیرتوپــی وجــود ن

یاسر خنجری

انحراف استانداردمیانگینتعدادنوع ورزشمتغیر

امتیاز

Score

1416/201/61توپی

1614/132/26غیرتوپی

3015/162/19مجموع

پاسخ  صحیح

answer

1416/671/04توپی

1614/071/58غیرتوپی

3015/371/86مجموع

زمان تعقیب

Working-time

143/520/52توپی

163/430/69غیرتوپی

303/470/60مجموع

جدولجدول11.. آمار توصیفی

در ایــن تحقیــق از از ازمــون K-S  بــرای نرمــال بــودن توزیــع داده 
ــتفاده  ــا اس ــس گروهه ــری واریان ــرای برای ــون ب ــون ل ــا و از آزم ه
ــا توجــه بــه نتایــج ایــن آزمون             هــا  )P<0/05( شــرایط  شــده کــه ب
ورود بــه آزمــون مانــوا برقــرار بــود. فــرض کلــی ایــن تحقیــق ایــن 
ــان  ــداری )زم ــب دی ــون تعقی ــای آزم ــرده مقیاس             ه ــه در خ ــود ک ب

ــی  ــای توپ ــن ورزش ه ــی ( بی ــاز کل ــح و امتی ــب، پاســخ صحی تعقی
و غیرتوپــی تفــاوت معنــی             دار وجــود دارد. در جــدول2، نتایــج 
ــاداری متغیرهــای وابســته  ــوا نشــان داد کــه ســطح معن آمــاری مان
ــر  ــح P>0/001 کمت ــداد پاســخ صحی ــی P=0/008 و تع ــاز کل امتی
ــر  ــن دو متغی ــن ای ــاوت معنــی داری بی ــن تف از 0/05 اســت، بنابرای
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در رشــته توپــی و غیرتوپــی وجــود دارد)P>0/05(. بــا ایــن وجــود، 
ــان  ــر وابســته زم ــی             داری در متغی ــه ســطح معن ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تعقیــب P =0/688 اســت، بنابرایــن تفــاوت معنــی داری بیــن رشــته 
هــای توپــی و غیرتوپــی در ایــن متغیــر وجــود نــدارد)P<0/05(. بــه 

ــج نشــان مــی دهــد کــه ورزشــکاران رشــته  ــن نتای ــی، ای طــور کل
هــای توپــی در مهــارت ردیابــی بینایــی عملکــرد بهتــری نســبت بــه 

ــد. ــی دارن ورزشــکاران غیرتوپ

جدولجدول22.. نتایج آزمون مانوا در متغیرهای امتیاز کلی، پاسخ صحیح و زمان تعقیب

 Mean SquareFSigدرجه آزادیمتغیر وابستهمتغیرها

نوع ورزش

132/038/2950/008امتیاز کلی 

150/7028/2410/000پاسخ صحیح      

10/0630/1640/688زمان تعقیب

بحثبحث
هــدف از مطالعــه حاضــر، بررســی و مقایســه مهــارت تعقیــب بینایــی 
در ورزشــکاران حرفــه ای رشــته              های توپــی و غیرتوپــی بــود. نتایــج 
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ورزشــکاران رشــته              های توپــی در 
مهــارت تعقیــب بینایــی بــه طــور معنــاداری عملکــرد بهتــری نســبت 
ــه از  ــد ک ــود دارن ــی وج ــد. تحقیقات ــی دارن ــکاران غیرتوپ ــه ورزش ب
ــی  ــای توپ ــمی در ورزش              ه ــرکات چش ــی و ح ــی بینای ــری ردیاب برت
حمایــت مــی کننــد. بــرای مثــال، پیــراس7 )2010( طــی تحقیقــی 
ــی دانشــجویان ورزشــکار  ــای بینای ــروی مقایســه یرخــی مهارت              ه ب
رشــته              های توپــی )دروازه بــان فوتبــال( و غیرتوپــی )جــودو( نشــان 
ــی و  ــای خیرگ ــارت ه ــه مه ــی از جمل ــای بینای ــه رفتاره ــد ک دادن
ــن  ــا ای ــاوت اســت. آنه ــته  متف ــن دو رش ــن ای ــب چشــمی بی تعقی
ــی  ــن رشــته              های ورزشــی )توپ ــاوت ای ــه ماهیــت متف ــا را ب تفاوت              ه
و غیــر توپــی بــودن( و تفــاوت در ادراک              هــای فضایــی دور و نزدیــک 
ــای  ــد )3(. در ورزش              ه ــبت داده              ان ــته نس ــن دو رش ــکاران ای ورزش
ــوپ  ــک ت ــرواز ی ــیر پ ــا مس ــکاران دائم ــس ورزش ــد تنی ــی مانن توپ
را تعقیــب می              کننــد )تمریــن می              کننــد( )18, 19( ولــی ایــن 
ــت8 و  ــت. دو توی ــم نیس ــی حاک ــر توپ ــای غی ــرایط در ورزش              ه ش
ــد  ــروی دانشــجویان نشــان دادن ــه              ای ب ــکاران )2011( در مطالع هم
کــه تمرینــات بینایــی ورزشــی9 می              توانــد بــروی مهارت              هــای 
ــی چشــم و  ــی و هماهنگ ــی، تیز              بین ــی بینای ــه ردیاب ــی از جمل بینای
دســت موثــر باشــد و عملکــرد ورزشــی را ارتقــاء دهــد )20(. تمریــن 

7. Piras
8. DU TOIT
9. Sports vision exercises
10. Campher
11. Blantor Collier 
12. Vision therapy

مهــارت هــای بینایــی ســبب تغییــر در ســاختار عصبــی و در پــی آن 
تصمیــم گیــری ســریع و پاســخ حرکتــی ســریعتر مــی شــود )21(. 
کمپهــر10 و همــکاران )2009(  نیــز در مطالعــه              ای نشــان دادنــد کــه 
ــان کریکــت  ــرد بازیکن ــود عملک ــر بهب ــی ب ــای بینای ــن مهارته تمری
موثــر اســت )16(. کولیــر11 یکــی از مربیــان بــزرگ فوتبــال، تمریــن 
ــی  ــمی را بینای ــی چش ــن ردیاب ــه تمری ــی از جمل ــای بینای مهارت              ه
ــاد  ــز ی ــن چشــم و مغ ــوان تمری ــه عن ــد و از آن ب ــی12  می نام درمان
مــی کنــد کــه مــی توانــد تــا حــد زیــادی عملکــرد ورزشــی را بهبــود 
بخشــد )22(. در تحقیــق حاضــر نیــز شــرکت              کننده              ها مــی بایســت 
مســیر انتهایــی مــورد نظــر را بــرای هــر مبــداء را  طــی یــک تعقیــب 
چشــمی پیــش               بینــی کننــد. از آنجایــی کــه ورزشــکاران توپــی دائمــا 
ــا ردیابــی و تعقیــب مســیر حرکــت یــک تــوپ ســرو کار دارنــد و  ب
آن را تمریــن کــرده انــد، بــه نظــر می              رســد کــه بهتــر از ورزشــکاران 
ــای  ــد و از مزای ــام دهن ــی را انج ــن ردیاب ــد ای ــی می              توانن ــر توپ غی
حاصــل از آن بهــره منــد شــوند. بنابرایــن تمریــن مــداوم ردیابــی یک 
ــاء  ــم در ارتق ــل مه ــک عام ــد ی ــی می              توان ــای توپ ــی در ورزش              ه ش
مهــارت ردیابــی بینایــی باشــد و می              تــوان آن را یــک فاکتــور مهــم 
بــرای موفقیــت در رشــته              های توپــی دانســت. ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــال حرکت ــی در ح ــوال ش ــی معم ــر توپ ــته              های غی ــه در رش ک
وجــود نــدارد کــه بازیکنــان بخواهنــد آن را ردیابــی کننــد و مســیر 
یــک شــی را توســط آن پیــش بینــی نماینــد. در ورزش              هــای غیــر 
توپــی احتمــاال ورزشــکاران ســعی می              کننــد بــه ســمت هــدف مــورد 
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یاسر خنجری

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 ورزش              هــا بیشــتر 
از مهــارت بینایــی چشــم ســاکن و خیرگــی بــرای پــردازش اطالعــات 

مهــم بهــره مــی برنــد.

در مطالعــات قبلــی نشــان داده شــده اســت کــه مهارت              هــای حرکات 
چشــمی منعکس              کننــده ســازگاری              های طوالنــی مــدت بــا نیازهــای 
ــن وجــود ویژگــی هــای  ــا ای ــک ورزش خــاص اســت، ب محیطــی ی
ذاتــی و یــا ترکیبــی از هــر دو نیــز مــی توانــد بــه طــور یکســانی بــر 
مهارتهــای بینایــی تاثیرگــذار باشــد )12(. برخــی تحقیقــات نشــان 
داده انــد کــه نــه تنهــا تمرینــات ادراکــی ویــژه )13( بلکــه عملکــرد 
ــروی مهــارت هــای  ــد ب ــوع ورزش )12( مــی توان ــا و ن ورزشــی آنه
بینایــی از جملــه تعقیــب بینایــی در ورزشــکاران تاثیــر گــذار باشــد. 
ــه  ــک شــی ب ــا حرکــت ی ــا ب ــی ورزشــکاران دائم در ورزشــهای توپ
نــام تــوپ ســروکار دارنــد و احتمــاال طــی تمرینــات مــداوم، حــرکات 
چشــم و برخــی مولفــه هــای بینایــی ماننــد حــرکات تعقیبــی آرام 
ــود  ــازگار می              ش ــوپ س ــرواز ت ــیرهای پ ــا مس ــم ب ــاکادیک چش و س
بینــی  پیــش  را  تــوپ  فــرود  انتهایــی  و می              توانــد مســیرهای 
ــی در  ــب بینای ــارت تعقی ــری مه ــل برت ــی از عل ــن، یک ــد. بنابرای کن
ــرکات  ــازگاری ح ــن و س ــه تمری ــوان ب ــی ت ــی را م ــکاران توپ ورزش
ــا حــرکات تــوپ نســبت داد. ایــن در حالــی اســت کــه در  چشــم ب
ورزشــهای غیــر توپــی بــه دلیــل ایــن کــه شــی یــا توبــی در حرکــت 
نیســت معمــوال ایــن ســازگاریها کمتــر اتفــاق مــی افتــد. اســپرینگ 
ــی  ــی آزمودن ــات بینای ــی اطالع ــی تحقیق ــکاران )2011( ط و هم
ــور  ــه از روی مانیت ــی ک ــوپ کوچک ــت ت ــی بایس ــه م ــی را ک های
ــی  ــو م ــیری مح ــی مس ــس از ط ــرد و پ ــی ک ــور م ــر عب کامپیوت
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 شــرکت              کنندگانی کــه از آنهــا خواســته شــده 
ــی کننــد عملکــرد  ــه طــور دقیــق ردیاب ــوپ را ب ــن ت ــود مســیر ای ب
ــش روی  ــی آزمای ــه در ط ــی ک ــه آن              های ــبت ب ــری نس ــیار  بهت بس
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 دقیق              تــر 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 می              کنــد تــا حــرکات بــدن بــا 

13. Hadrien
14. Posner

حرکــت شــی ســازگار شــود و سیســتم عصبــی بتوانــد حــرکات شــی 
را پیــش بینــی کنــد )5(. نتایــج ایــن محققــان نشــان مــی دهــد در 
ورزش              هــای توپــی کــه ورزشــکاران دائمــا بــا تــوپ در حــال حرکــت 
ــب  ــداوم از تعقی ــه طــور م ــی بایســت چشــم              ها ب ــد م ســروکار دارن
بینایــی بــه منظــور پــردازش اطالعــات مهــم اســتفاده کننــد و توجــه 

ــی ســبب تضعیــف عملکــرد می              شــود.  ــدون ردیاب ــه هــدف ب ب

هادریــن13 و همــکاران )2016( در تحقیقــی بــروی ورزش              هــای 
ــی( در  ــاز )توپ ــس ب ــکاران تنی ــه ورزش ــد ک ــان دادن ــف نش مختل
ــکاران  ــاداری از ورزش ــور معن ــه ط ــی ب ــی آرام بینای ــارت ردیاب مه
ــری  ــرد بهت ــی( عملک ــنا ) غیرتوپ ــتیک و ش ــای ژیمناس ــته ه رش
ــاد  ــاوت در ابع ــه تف ــا را ب ــاوت ه ــن تف ــان ای ــن محقق ــد. ای دارن
شــناختی مثــل تخصیــص توجــه، توانایــی کاربــرد نشــانه و تمریــن 
ــه  ــبت ب ــی نس ــای توپ ــته ه ــوپ در رش ــی ت ــه ردیاب ــداوم روزان م
ــبب  ــدن در ورزش س ــی ش ــد )8(. تخصص ــبت دادن ــی نس غیرتوپ
تخصیــص توجــه موثــر بــه ویژگــی هــای تمریــن شــده و یــا اســتفاده 
ــرده  ــه کار ب ــه ب ــوع توج ــت )23(. ن ــا اس ــانه ه ــش نش ــر از پی موث
ــتگی دارد.  ــک ورزش بس ــی ی ــای محیط ــرایط و نیازه ــه ش ــده ب ش
ــی و مهــارت  ــده توانای ــی چشــم معمــوال نشــان دهن حــرکات ردیاب
ــا شــی در حــال حرکــت اســت. در ورزش  ــی ب ــظ تمــاس بینای حف
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 
)8(. بــر اســاس مــدل ســنتی پوســنر14 )1980( جهــت یابــی توجــه، 
مربــوط بــه جدایــی از توجــه فعلــی و حرکــت آن بــه ســمت هــدف 
ــی رســد در  ــه نظــر م ــن، ب ــروی آن اســت )24(. بنابرای ــز ب و تمرک
ــوپ در  ورزش              هــای توپــی تخصیــص توجــه، بیشــتر روی تعقیــب ت
حــال حرکــت اســت و در ورزش              هــای غیــر توپــی کــه تــوپ در حــال 
ــا اســتفاده از  حرکــت وجــود نــدارد، توجــه تخصیــص داده شــده )ب
حــرکات ســاکاد چشــمی( بــروی هــدف مــورد نظــر باشــد. بــا توجــه 
بــه نتایــج مطالعــه حاضــر و تفســیر نتایــج قبلــی آشــکار اســت کــه 
ــم  ــن، اســتفاده از پیــش نشــانه              ها )عالئ ــوع تمری ماهیــت تکلیــف، ن
و نشــانه هایــی در محیــط اجــرا کــه یــک ورزشــکار بــرای بهبــود و 
ارتقــاء عملکــرد خــود از آنهــا اســتفاده می              کنــد(، تخصیــص توجــه 
و آمادگــی حرکتــی در ورزش              هــای توپــی و غیرتوپــی متفــاوت اســت 
ــی  ــاوت در ردیاب ــبب تف ــود س ــا خ ــن ویژگی              ه ــز در ای ــه تمای ک

ــود.  ــی می              ش ــی و غیرتوپ ــای توپ ــی در ورزش              ه ــارت بینای مه

ــی را در  ــا تفاوت ــج آنه ــه نتای ــی ک ــتند تحقیقات ــان هس ــن می در ای
برخــی مولفــه هــای بینایــی در بیــن ورزشــکاران توپــی و غیرتوپــی 
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نشــان نمی              دهــد. خنجــری و طهماســبی )2019( در مطالعــه              ای 
نشــان داده              انــد کــه بیــن برخــی مولفه              هــای بینایــی همچــون ادراک 
بینایــی محیطــی بیــن ورزشــکاران توپــی و غیــر توپــی در دختــران 
ــر چــه برخــی  ــدارد )11(. اگ ــاداری وجــود ن ــاوت معن و پســران تف
ــی  ــب بینای ــی و تعقی ــی، خیرگ ــد تیزبین ــی مانن ــای بینای مولفه              ه
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 
ــی در  ــی و غیرتوپ ــکاران توپ ــی در ورزش ــی بینای ــی و ردیاب محیط
مطالعــه حاضــر و مطالعــات قبلــی توجیــه پذیــر اســت. کرافــت15 و 
همــکاران )2010( طــی 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 
ــاوت  ــا متف ــن ورزش              ه ــم              ها در ای ــط چش ــوپ توس ــی ت ــان ردیاب زم
اســت )25(. بنابرایــن، وقتــی حتــی اســتراتژی هــای ردیابــی بینایــی 
در ورزش هــای توپــی بــا یکدیگــر متفــاوت اســت، منطقــی اســت که 
ــا غیــر توپــی متفــاوت  ایــن اســتراتژی هــا در ورزش هــای توپــی ب
باشــد. تحقیقاتــی نیــز وجــود دارنــد کــه نشــان مــی دهنــد مهــارت 
ــی در ســال              های اول زندگــی بهبــود چشــمگیری دارد  تعقیــب بینای
)26(. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه کودکانــی که در ســال هــای اول 
زندگــی در چالش              هــای مهــارت هــای ردیابــی بینایــی بیشــتر درگیــر 
می              شــوند و ایــن مهارت              هــا را تمریــن مــی کننــد،  عملکــرد بهتــری 
در بزرگســالی داشــته باشــند. بنابرایــن، صــرف نظــر از تمریــن یــک 
ــری در  ــالی،  قرارگی ــی در بزرگس ــا غیرتوپ ــی ی ــی توپ ــته ورزش رش
ــت  ــن اس ــه ممک ــی اولی ــب در دوران کودک ــی مناس ــط تمرین محی
ــه  ــن مطالع ــه در ای ــر چ ــد. اگ ــارت باش ــن مه ــاء ای ــر ارتق ــی ب دلیل
نشــان داده شــد کــه نــوع تکلیــف ورزشــی )توپــی – غیرتوپــی( در 
ــه نظــر می              رســد  ــر اســت، ب ــی موث ــی بینای ــارت ردیاب ــرد مه عملک
محیــط )تمرینــات اولیــه کودکــی( و فــرد )ویژگــی هــای ذاتــی ( در 
ایــن نــوع مهــارت موثــر باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مطالعــه 
ــنین  ــی و س ــن بینای ــدار تمری ــرکت              کننده              ها، مق ــیت ش ــوع جنس ن
ــود در  ــنهاد می              ش ــت، پیش ــه اس ــرار نگرفت ــی ق ــورد بررس ــر م باالت
تحقیقــات آتــی اثــرات متغیرهــای دیگــری همچــون تمریــن ردیابــی، 

جنســیت و ســن بــر ایــن نــوع مهــارت بررســی شــود.

نتیجهگیرینتیجهگیری
ــی  ــته               های توپ ــکاران رش ــه ورزش ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــج ای نتای
ــری  ــرد بهت ــاداری عملک ــور معن ــه ط ــی ب ــب بینای ــارت تعقی در مه

15. Croft

نســبت بــه ورزشــکاران غیرتوپــی دارنــد. از آنجایــی کــه ورزشــکاران 
توپــی دائمــا بــا ردیابــی و تعقیــب مســیر حرکــت یــک تــوپ ســرو 
ــر  ــه بهت ــد ک ــر می               رس ــه نظ ــد، ب ــن کرده               ان ــد و آن را تمری کار دارن
از ورزشــکاران غیــر توپــی می               تواننــد ایــن ردیابــی را انجــام دهنــد. 
ــی  ــای توپ ــک شــی در ورزش               ه ــی ی ــداوم ردیاب ــن م ــن تمری بنابرای
ــی  ــب بینای ــارت تعقی ــاء مه ــم در ارتق ــل مه ــک عام ــد ی ــی توان م
باشــد و مــی تــوان آن را یــک فاکتــور مهــم بــرای موفقیــت در رشــته 
هــای توپــی دانســت. ایــن در حالــی اســت کــه در رشــته               های غیــر 
توپــی معمــوال شــی در حــال حرکتــی وجــود نــدارد کــه بازیکنــان 
بخواهنــد آن را ردیابــی کننــد. بــه نظــر مــی رســد کــه ورزشــکاران 
ــردازش  ــرای پ ــی ب ــارت خیرگ ــتر از مه ــی بیش ــته               های غیرتوپ رش
اطالعــات مهــم بهــره می               برنــد کــه بــرای تاییــد آن نیــاز بــه 
تحقیقــات بیشــتری در آینــده اســت. بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات 
ــتراتژی               های  ــه اس ــد ک ــر می               رس ــه نظ ــر، ب ــه حاض ــی و مطالع قبل
ــی در  ــات مهــم بینای ــردازش اطالع ــه منظــور پ حــرکات چشــمی ب
رشــته               های توپــی و غیرتوپــی متفــاوت اســت. در نهایــت، نتایــج ایــن 
مطالعــه نشــان شــد کــه نــوع تکلیــف ورزشــی )توپــی - غیرتوپــی( 

ــر اســت.  در عملکــرد مهــارت تعقیــب بینایــی موث

مالحظاتاخالقیمالحظاتاخالقی
حامی مالیحامی مالی

ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانیتقدیر و قدردانی

از همــه دانشــجویان دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی 
دانشــگاه تهــران و کارشناســان آزمایشــگاه یادگیــری و کنتــرل 
ــاری  ــق ی ــن تحقی ــا را در ای ــکیبایی م ــر و ش ــا صب ــه ب ــی ک حرکت

کردنــد تشــکر و قدرانــی می شــود.
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