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A b s t r a c t

Research has shown the effectiveness of quiet eye training and external fo-
cus of attention on children’s motor learning. Considering the role of vision 
in interceptive tasks that require attention, tracking, prediction and decision 
making. The purpose of this study was to investigate the effect of combined 
training (visual attention and quiet eye) on the length of tracking the ball and 
learning the skill of receiving volleyball serves for novice girls. The statistical 
sample of the current research was 20  novice female with an age range of 
10-12 years, who were selected as convinience and randomly assigned to 
2 groups, combined training and technical training .the participants in both 
groups participated in 9 separate training sessions, 3 sessions per week, and 
in each session, they performed 5 blocks of 10 trials to receive the volleyball 
service with a forearm .The first retention test was taken 48 hours after the 
last training session and the second retention test was taken 4 weeks later 
using the volleyball service reception test and eye tracker . The results of 
the 2x3 Mix ANOVA showed that the performance of the combined training 
group significantly increased compared to the technical group from the pre-
test to the first retention and the second retention (p=0.007). However, the 
results of the length of the ball tracking did not show a significant difference 
between the two groups (p=0.842). Combined training seems to have a sig-
nificant effect on motor learning and a similar effect on the length of the 
tracking period of novice than technical training.
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چکیده
 تحقیقــات اثربخشــی تمرینــات چشــم آرام و کانــون توجــه بیرونــی بــر یادگیــری حرکتــی 
ــد  ــه نیازمن ــاری ک ــف مه ــی در تکالی ــش بینای ــه نق ــت. باتوجه ب ــان داده اس ــودکان را نش ک
توجــه، ردیابــی، پیش بینــی و تصمیم گیــری اســت، هــدف پژوهــش حاضــر بررســی 
ــی تــوپ و یادگیــری  ــر طــول ردیاب تأثیــر تمریــن ترکیبــی )توجــه بینایــی و چشــم آرام( ب
مهــارت دریافــت ســرویس والیبــال دختــران مبتــدی بــود.  نمونــه آمــاری پژوهــش حاضــر 
ــورت در  ــه به ص ــد ک ــال بودن ــنی 12 - 10 س ــه س ــا دامن ــدی ب ــر مبت ــوز دخت 20 دانش آم
دســترس انتخــاب و به صــورت تصادفــی بــه دو گــروه )هــر گــروه 10 نفــر( تمریــن ترکیبــی 
ــن تکنیکــی تقســیم شــدند. شــرکت کنندگان در هــر  ــی و چشــم آرام( و تمری )توجــه بینای
ــه به صــورت 3 جلســه در هفتــه  دو گــروه بعــد از پیش آزمــون در 9 جلســه تمرینــی جداگان
شــرکت کردنــد و در هــر جلســه ۵ دســته 10 کوششــی مهــارت دریافــت ســرویس والیبــال 
بــا ســاعد را اجــرا کردنــد. آزمــون یــادداری اول 4۸ ســاعت بعــد از آخریــن جلســه تمریــن 
ــال و  ــرویس والیب ــت س ــون دریاف ــتفاده از آزم ــا اس ــد ب ــه بع ــادداری دوم 4 هفت ــون ی و آزم
ردیــاب چشــم گرفتــه شــد. نتایــج تحلیــل واریانــس مرکــب 3×2 نشــان داد عملکــرد گــروه 
ــادداری  ــادداری اول و ی ــا ی ــه گــروه تکنیکــی از پیش آزمــون ت تمرینــات ترکیبــی نســبت ب
دوم بــه شــکل معنــی داری افزایــش یافــت )p=0/007(. نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس مرکب 
طــول دوره ردیابــی تــوپ، تفــاوت معنــی داری را بیــن دو گــروه نشــان نــداد )p=0/۸42(. بــه 
نظــر می رســد تمریــن ترکیبــی )توجــه بینایــی و چشــم آرام( نســبت بــه تمریــن تکنیکــی 
ــراد  ــی اف ــول دوره ردیاب ــر ط ــابهی ب ــر مش ــی و اث ــری حرکت ــر یادگی ــی ب ــر قابل توجه تأثی

مبتــدی دارد.

واژه های کلیدیواژه های کلیدی:: توجه بینایی، تمرین چشم آرام، تکلیف مهاری، رفتار خیرگی          

ــری  ــرد و یادگی ــر عملک ــف ب ــل مختل ــر عوام ــی تأثی درک چگونگ
ــه ضــروری اســت  ــرای توســعه روش هــای تمرینــی بهین حرکتــی ب

.)1(
ــه  ــی ب ــه1 توجــه بیرون ــی بهین ــری حرکت ــه یادگی ــر نظری ــی ب مبتن
ــر  ــم در نظ ــی مه ــوان عامل ــف به عن ــدف تکلی ــر ه ــز ب ــل تمرک دلی

1. Optimal motor learning theory
2. constrain action hypothesis

ــد )2(.  ــهیل می کن ــی را تس ــرد حرکت ــه عملک ــود ک ــه می ش گرفت
ــا  ــی عملکــرد را ب ــر فرضیــه عمــل محــدود2، توجــه بیرون مبتنــی ب
ــا  ــق ب ــد )3(. مطاب ــودکار تســهیل   می کن ــرل خ ــد کنت ــاء فراین ارتق
ایــن فرضیــه ارائــه دســتورالعمل هــای توجــه بیرونــی بــه کــودکان 
ــرای  ــول اج ــح را در ط ــی واض ــه حرکت ــر نتیج ــه اث ــل اینک بدلی
ــن  ــه تری ــی بهین ــرد حرکت ــرای عملک ــد، ب ــج می کن ــت تروی حرک
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حالــت خواهــد بــود. بــه نظــر   می رســد کــه دســتورالعمل های توجــه 
ــا تکلیــف باشــند، نشــانه هــای  بیرونــی کــه قابــل درک و مرتبــط ب
بینایــی را برجســته می کنــد کــه بــرای یادگیــری حرکتــی کــودکان 

ــود )4(. ــن شــیوه خواهــد ب ــر تری موث
 برخــی از تحقیقــات نشــان داده انــد کــه ظرفیــت توجــه ورزشــکاران 
ــه طــور معنــی داری متفــاوت اســت  ــازه کار ب ــا ورزشــکاران ت ــر ب برت
و بــه طــور خــاص، توانایــی توجــه بینایــی ورزشــکاران بهتــر از غیــر 
از ورزشــکاران اســت )5(. بینایــی و توجــه بــه عنــوان یــک مهــارت 
ــه  ــد ک ــازی   می کن ــی را ب ــش مهم ــروری در ورزش نق ــناختی ض ش
ــان  ــازی و در زم ــط ب ــه ای در محی ــه مناطــق بهین ــد را ب نقطــه دی
ــت  ــت، هدای ــت در ورزش اس ــرای موفقی ــاری ب ــه معی ــب ک مناس

 .)6( می کنــد 
ــرای  ــی ب ــه بیرون ــات توج ــد تمرین ــرات مفی ــات اث ــی از تحقیق برخ
کــودکان را تأییــد کرده انــد )8، 7( بــا وجــود ایــن تحقیقــات هنــوز 
ــون توجــه را   می تــوان تنهــا  ــا تأثیــرات کان مشــخص نیســت کــه آی
ــد  ــری مانن ــل دیگ ــه عوام ــا اینک ــح داد ی ــی توضی ــل ذهن ــا عوام ب
ــش  ــر نق ــن ام ــی در ای ــل توجه ــور قاب ــه ط ــز ب ــی نی ــار خیرگ رفت
ــه در  ــد ک ــان کردن ــورد3 )9( بی ــا جــز و ف ــن راســتا ه ــد .در ای دارن
مطالعــات آینــده تعامــات بیــن دســتورالعمل هــای کانــون توجــه و 

ــرار گیــرد.  ــد مدنظــر ق رفتــار خیرگــی بای
رفتــار خیرگــی به ویــژه چشــم آرام عنصــری کلیــدی در فرایندهــای 
ادراکــی - شــناختی زیربنــای یادگیــری و عملکــرد در نظــر گرفتــه 
ــول دوره  ــه در ط ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــت  )10(، بنابرای ــده اس ش
ــان رخ  ــناختی همزم ــی و ش ــازگاری ادراک ــی، س ــری حرکت یادگی
ــر    می دهــد، تحقیقــات نشــان داده انــد کــه تمریــن تأثیــر مهمــی ب
ــرد دارد  ــی و عملک ــری حرکت ــای یادگی ــر بن ــناختی زی ــتم ش سیس
ــی را  ــل حرکت ــه  عم ــدی ک ــراد مبت ــم آرام در اف ــذا چش )11(. ل

تمریــن   می کننــد ، تغییــر می کنــد  )10(.
ــه  ــار مؤلف ــامل چه ــی ش ــار خیرگ ــی، رفت ــوی خیرگ ــه الگ  باتوجه ب
ــده چشــم آرام اســت )12(. چشــم  ــی و پدی ــاکاد، ردیاب ــت، س تثبی
ــف  ــی در تکالی ــص و خبرگ ــی  از تخص ــک ویژگ ــوان ی ــه عن آرام ب
ــا  ــت ی ــوان تثبی ــا عن ــه ب ــود ک ــان می ش ــری نمای ــاری و هدفگی مه
ــر یــک شــیء قبــل از شــروع  ــا ب ــر یــک مــکان ی ــی ب ــی نهای ردیاب
ــود )13(. ــف   می ش ــه تعری ــی ثانی ــل 100 میل ــرای حداق ــت، ب حرک

ــود  ــه بهب ــد ک ــان کردن ــنهادی بی ــکاران )14( در پیش ــو4 و هم  لیب
عملکــرد بعــد از تمریــن چشــم آرام  محصــول جانبــی توجــه بیشــتر 
بــه یــک نشــانه خارجــی اســت کــه منجــر بــه هماهنگــی بــر اجــرای 
تکلیــف حرکتــی می شــود؛ بنابرایــن چشــم آرام  نشــان دهنده 

3. Hodges,  Ford
4. Lebeau

کنتــرل بهینــه توجــه بینایــی اســت کــه به موجــب آن تصــور 
ــدگان  ــه اجراکنن ــر ب ــم آرام طوالنی ت ــای چش ــه دوره ه ــود ک می ش
ــد و  ــود می ده ــرکات خ ــزی ح ــرای برنامه ری ــتری را ب ــان بیش زم
درعین حــال حواس پرتــی ناشــی از ســایر محرک هــای محیطــی 

ــاند )16، 15(.  ــل می رس ــه حداق ــی را ب ــا احساس ی
نکتــه مهــم اینکــه پدیــده چشــم آرام نه تنهــا یــک نشــانی عملکــرد 
ــدی را  ــراد مبت ــه اف ــت؛ بلک ــی اس ــده بینای ــت ش ــاده هدای فوق الع
می تــوان از ایــن طریــق آمــوزش داد تــا اســتراتژی نگاهــی را اتخــاذ 
ــا  ــه ب ــا را در مقایس ــرد آنه ــی داری عملک ــور معن ــه ط ــه ب ــد ک کنن
آموزش هــای ســنتی بهبــود بخشــد )13(. بــر اســاس فرضیــه مهــار 
یــا بــازداری دوره چشــم آرام  بــرای یافتــن حرکــت بهینــه اســتفاده 
می شــود و همــه گزینــه هــای حرکتــی دیگــر بایــد قبــل از حرکــت 
ــم  ــام می دهی ــی را انج ــی حرکت ــی وقت ــور کل ــه ط ــوند، ب ــار ش مه
انــواع زیــادی از حــرکات ممکــن وجــود دارد کــه   می توانیــم از بیــن 
ــوع حرکــت بهینــه را  ــا ن آنهــا انتخــاب کنیــم، سیســتم حرکتــی م
ــری  ــر جلوگی ــای دیگ ــه گزینه ه ــد و از هم ــزی   می کن ــه ری برنام
می کنــد. بــرای برنامــه ریــزی حرکــت بهینــه ابتــدا بایــد اطاعــات 
ــد  ــاق می افت ــه در دوره چشــم آرام اتف ــود ک ــع آوری ش ــی جم بینای
)17(. مبتنــی بــر ایــن فرضیــه از آنجایــی کــه در حافظــه افــراد ماهــر 
بــه دلیــل تجربــه حرکتــی فضــای حــل تکالیــف وســیع تــری ایجــاد 
ــد،  ــار کنن ــرکات رامه ــواع ح ــتری از ان ــداد بیش ــد تع ــود، بای   می ش
ــاب  ــت انتخ ــر، جه ــی ت ــم آرام طوالن ــان چش ــدت زم ــن م بنابرای
ــد )18(.  ــر کمــک می کن ــراد ماه ــه اف ــی ب ــای نهای ــه پارامتره بهین
ــی -  ــرل بینای ــرای کنت ــی ب ــاری عین ــم آرام معی ــی چش به طورکل
حرکتــی در تکالیــف هدف گیــری و مهــاری اســت )19(. زیــرا انجــام 
ــق  ــی دقی ــتلزم هماهنگ ــاری مس ــف مه ــک تکلی ــز ی ــت آمی موفقی
ــال  ــیء در ح ــک ش ــا ی ــره... ب ــت و غی ــدام، راک ــد ان ــی مانن عوامل
ــف  ــب تکالی ــد در اغل ــر می رس ــه نظ ــت )14(. ب ــدن اس ــک ش نزدی
مهــاری تشــخیص اولیــه هدفــی کــه توســط ردیابــی مــداوم از شــیء 
ــرد باشــد،  ــن راهب ــن اســتراتژی و مهمتری ــال می شــود، مؤثرتری دنب
کــه در نهایــت شــیء بــا دســت یــا پــا گرفتــه   می شــود یــا بــه هــم 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــات نش ــود)6(. تحقیق ــاس داده   می ش ــی پ تیم
بــرای اجــرا کننــدگان بســیار ماهــر، دوره هــای طوالنــی تــر ردیابــی 
از لحظــه رهــا شــدن شــیء تــا لحظــه مهــار بــدون نیــاز بــه ســاکاد 

ــر اســت)20(.  امکان پذی
ــال  ــرویس والیب ــت س ــد دریاف ــاری مانن ــف مه ــات در تکالی تحقیق
ــدگان  ــه اجراکنن ــد ک ــان می ده ــز )22( نش ــس روی می )21(، تنی
ــا  ــه آنه ــد کــه ب ماهــر الگــوی خاصــی از خیرگــی را اتخــاذ می کنن
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ــول  ــف را در ط ــه تکلی ــوط ب ــم مرب ــات مه ــد اطاع ــکان می ده ام
ــه صــورت محــدود  ــد. تحقیقــات هرچنــد ب ــرواز جســم درک کنن پ
اثربخشــی تمریــن چشــم آرام در بهبــود یادگیــری مهــارت هدفگیری 
و ردیابــی در کــودکان را مــورد بررســی قــرار داده انــد )24، 23(.  بــه 
ــم  ــول دوره چش ــرد و ط ــه در آن عملک ــی ک ــال تحقیق ــوان مث عن
آرام کــودکان بــا هدایــت دســتورالعمل های کانــون توجــه درونــی و 
بیرونــی مــورد بررســی قــرار گرفــت، تأییــدی بــر اثــرات چشــم آرام 

ــد )25(.  ــودکان می باش در ک
ــه مشــخص نبــودن نقــش بینایــی در مزیــت کانــون توجــه  باتوجه ب
بیرونــی در کنتــرل و یادگیــری حرکتــی، مطالعــات مختلفــی رابطــه 
بیــن کانــون توجــه و رفتــار خیرگــی و مرتبــط بــودن ایــن دو متغیــر 
ــکاران  ــترمن5 و هم ــد )26، 17(. کلس ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس را م
)17( چشــم آرام در تمریــن گلــف بــازان را در شــرایط کانــون 
توجــه بیرونــی و درونــی مــورد بررســی قــرار دادنــد و نتایــج نشــان 
ــرد  ــرای عملک ــط ب ــدت فق ــی م ــان چشــم آرام طوالن ــدت زم داد م
در شــرایط توجــه درونــی مفیــد اســت کــه آنهــا ایــن نتیجــه را بــا 
فرضیــه مهــار تفســیر کردنــد. در تحقیقــی کــه توســط رینهــوف6 و 
ــه در  ــم آرام و توج ــن چش ــاط بی ــوص ارتب ــکاران )27( در خص هم
پرتــاب آزاد بســکتبال انجــام شــد، مــدت زمــان طوالنــی تــر چشــم 
آرام در شــرایط توجــه درونــی مشــاهده شــد. همچنیــن در تحقیقــی 
کــه توســط کئورفــوث7 و همــکاران )28( در ارتبــاط توجــه و مــدت 
ــان  ــد، نش ــام ش ــدی دارت انج ــان مبت ــم آرام در بازیکن ــان چش زم
ــر در  ــان چشــم آرام طوالنی ت ــدت زم ــه م ــی ب ــه درون ــه توج داد ک
ــه توســط  ــی ک ــدی دارت منجــر می شــود. در تحقیق ــان مبت بازیکن
مــور8 و همــکاران )26( انجــام شــد، ارتبــاط بیــن چشــم آرام و توجــه 
ــم  ــن چش ــیوه تمری ــه ش ــه ب ــرکت کنندگانی ک ــرای ش ــی را ب بیرون

ــد، نشــان داد.  ــده بودن آرام آمــوزش دی
باتوجه بــه اثربخشــی تمرینــات مختلــف توجــه بینایــی کــه در 
ــتفاده  ــی اس ــی ذهن ــی توانای ــرای جهت ده ــی ب ــه انتخاب آن از توج
ــود و  ــه ش ــده گرفت ــزی نادی ــه چی ــرا چ ــن اج ــه در حی ــود ک می ش
ــن  ــود )15( و همچنی ــت داده ش ــترین اهمی ــزی بیش ــه چی ــه چ ب
ــنتی در  ــای س ــه آموزش ه ــبت ب ــم آرام نس ــن چش ــی تمری اثربخش
ــق  ــوزش از طری ــی آم ــدی و اثربخش ــراد مبت ــی اف ــرد ورزش عملک
توجــه بینایــی و چشــم آرام در مهارت هــای بنیــادی کــودکان )24( 
و ارتبــاط و تعامــل آمــوزش چشــم آرام و کنتــرل توجــه بینایــی )16، 
ــن دو شــیوه  ــا ترکیــب ای ــر آن اســت کــه ب 14( پژوهــش حاضــر ب
ــه آمــوزش یــک تکلیــف مهــاری از مهارتهــای تخصصــی ورزشــی  ب

5. Klostermann
6. Rienhoff
7. Querfurth
8. Moore

ــم  ــات مه ــد درک اطاع ــه آن نیازمن ــرای ماهران ــه اج ــردازد ک بپ
مربــوط بــه تکلیــف در طــول پــرواز جســم   می باشــد کــه بــه اتخــاذ 
ــود )29(،  ــر می ش ــوپ( منج ــی ت ــی )ردیاب ــار خیرگ ــی از رفت خاص
تــا در صــورت مؤثــر بــودن ایــن شــیوه، بتوانــد راهــکاری کاربــردی 
ــی  ــای حرکت ــوزش مهارته ــت آم ــی جه ــت بدن ــان تربی ــرای مربی ب
ــی  ــخ حرکت ــاح پاس ــد اص ــرای آن نیازمن ــه اج ــد ک ــه ده ــاز ارائ ب
برنامه ریزی شــده بــر اســاس اطاعــات بینایــی در مــورد پــرواز 
شــیء اســت، بطوریکــه یادگیرنــدگان بتواننــد در عیــن جذابیــت ایــن 
گونــه شــیوه آموزشــی، بــا تمریــن در شــرایط غنــی شــده شــناختی و 
کنتــرل بیشــتر بــر سیســتم حرکتــی خــود بــه یادگیــری بهینــه ایــن 

ــوع مهارتهــا دســت یابنــد.   ن

روش شناسیروش شناسی

شرکت کننده هاشرکت کننده ها

اســاس  بــر  نیمه تجربــی  تحقیــق  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
ــر 10  ــوز دخت ــه )30( 20 دانش آم ــه بهین ــدازه نمون ــبات ان محاس
ــون والیبــال  ــا میانگیــن ســنی0/718±10/ 12 از کان ــا 12ســاله ب ت
آموزش وپــرورش شــیراز بودنــد کــه همگــی راست دســت بــوده 
و باتوجه بــه تســت بینایــی اســنلن  از بینایــی کامــل )20/20( 
برخــوردار بودنــد و هیچ کــدام دارای ضعــف بینایــی نبودنــد و 
ــارت  ــا در مه ــده، ام ــوزش  دی ــارت پنجــه و ســاعد را آم همگــی مه
ــا ســاعد مبتــدی بودنــد کــه بــه روش  دریافــت ســرویس والیبــال ب
ــدند و به صــورت  ــه انتخــاب ش ــری در دســترس و داوطلبان نمونه گی
ــی  ــه بینای ــی توج ــن ترکیب ــره )تمری ــروه 10 نف ــی در دو گ تصادف
ــی  ــوز اخاق ــدند. مج ــیم ش ــی( تقس ــن تکنیک ــم  آرام و تمری و چش
ــوم ورزشــی وابســته  ــی و عل تحقیــق از ســوی پژوهشــگاه تربیت بدن
IR.SSRI. ــا کــد ــران، ب ــوم تحقیقــات و فــن آوری ای ــه وزارت عل ب

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی REC.1398.454 م

ابزارابزار

جهــت ســنجش میــزان بینایــی از چــارت اســنلن و جهــت ســنجش 
دقــت مهــارت دریافــت ســرویس والیبــال در پیش آزمــون، یــادداری 
اول و یــادداری دوم از آزمــون دریافــت ســرویس والیبــال بــا ســاعد 
ــون  ــن آزم ــد ای ــتفاده ش ــال اس ــی والیب ــن مین ــه زمی ــه منطق از س
شــامل 20 دریافــت ســرویس والیبــال )10 ســاده و 10 چکشــی( در 



25

دوره2 || شماره 2 || تابستان 1401

نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

Sharafiyan F, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(2), 21-32, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.356812.1052

فاطمه شرفیان و همکاران

ســه منطقــه مشــخص شــده )1،3،4( زمیــن مینــی والیبــال و ارســال 
ــوپ  ــح از ت ــت صحی ــر دریاف ــه ازای ه ــه ب ــت ک ــور اس ــه پاس آن ب
ســرویس شــده و ارســال آن بــه منطقــه پاســور 1 امتیــاز کســب و در 
صــورت موفــق نبــودن در دریافــت تــوپ ســرویس شــده و ارســال آن 
بــه منطقــه پاســور امتیــاز آن کوشــش صفــر محاســبه می شــود. در 
 t=5/81( و روایــی )r=0/71 ، p≤0/05 ، n=10( ســال 1396 پایایــی
، p =0/001 ، df =18( ایــن آزمــون توســط محقــق مــورد ارزیابــی 
ــوپ  ــی ت ــول ردیاب ــی ط ــر خیرگ ــت  متغی ــت ثب ــت. جه ــرار گرف ق
قبــل از دریافــت، کنتــرل و ارســال تــوپ از دســتگاه ردیــاب چشــم 
مــدل Dikablis professronal wireless ســاخت کمپانــی 
Ergoneers اســتفاده شــد کــه نقطــه خیرگــی را در هــر لحظــه بــا 
ــز ثبــت می کنــد، و جهــت ثبــت حــرکات چشــم  فرکانــس 60 هرت
)ردیابــی، تثبیــت و ســاکاد( از نرم افــزار Dlab اســتفاده شــد. 
همچنیــن از یــک دوربیــن پرســرعت از نمــای جانبــی بــرای ضبــط 
حــرکات آزمودنی هــا و تطابــق آن بــا دوربیــن چشــمی بــا اســتفاده 
ــر  ــی ب ــرای تمرکــز آزمودن ــی ب ــاده از طــرف مرب از اعــام کلمــه آم
ــرای آغــاز تســت گیری  روی تــوپ و آمادگــی فــرد تســت گیرنــده ب
جهــت محاســبه طــول ردیابــی تــوپ در هــر ســه آزمــون اســتفاده 

شــد.  

روش اجراروش اجرا
ــپس  ــد س ــرم کردن ــی گ ــرکات ورزش ــا ح ــرکت کنندگان ب ــدا ش ابت
بــا دســتگاه ردیــاب چشــم مجهــز شــدند و پیش آزمــون کــه شــامل 
ــه  ــاده و 10 چکشــی( در س ــال )10 س ــرویس والیب ــت س 20 دریاف
منطقــه مشــخص شــده )1،3،4( زمیــن مینــی والیبــال و ارســال آن 
ــوپ از شــروع  ــی ت ــه شــد و طــول دوره ردیاب ــود گرفت ــه پاســور ب ب
پــرواز تــوپ بعــد از رهــا شــدن از دســت ســرویس زننــده تــا زمانــی 
ــه داشــت  ــده فاصل ــوی دریافت کنن ــر در جل ــوپ حــدود 2 مت ــه ت ک
ــد.  ــت ش ــرویس ثب ــت س ــرای 20 دریاف ــم ب ــاب چش ــط ردی توس
ســپس آزمودنی هــا به صــورت تصادفــی در دو گــروه 10 نفــری 
ــی( و  ــه بینای ــم آرام و توج ــی )چش ــوزش ترکیب ــروه آم ــامل گ ش
ــرویس  ــارت س ــپس مه ــد. س ــرار گرفتن ــی ق ــوزش تکنیک ــروه آم گ
والیبــال بــا ســاعد توســط اجــرای ویدئویــی فــرد ماهــر و همــراه بــا 
دســتورالعمل کامــی مربــی بــرای هــر دو گــروه آمــوزش داده شــد. 
ــر آموزش هــای اســتاندارد بــود و  آمــوزش گــروه تکنیکــی مبتنــی ب
جهــت یادگیــری الگــوی مهــارت دریافــت ســرویس والیبــال، الگــوی 
ــوزش  ــروه آم ــه گ ــد. ب ــوزش داده  ش ــا آم ــه آزمودنی ه ــارت ب مه
ترکیبــی چشــم آرام و  توجــه بینایــی عــاوه بــر آموزش هــای 
اســتاندارد الگــوی مهــارت جهــت یادگیــری مهــارت دریافــت 

9. Vicker

ــن  ــر حی ــرد ماه ــک ف ــی ی ــار خیرگ ــال، الگــوی رفت ســرویس والیب
ــازی  ــازی س ــت بهینه س ــاعد  جه ــا س ــال ب ــت ســرویس والیب دریاف
ــی تــوپ قبــل از دریافــت ســرویس آمــوزش داده شــد.  طــول ردیاب
هــر دو گــروه در 9 جلســه تمرینــی به صــورت جداگانــه و 3 جلســه 
ــوک 10  ــرد 5 بل ــر ف ــه ه ــر جلس ــد، در ه ــرکت کردن ــه ش در هفت
کوششــی دریافــت ســرویس والیبــال بافاصلــه 2 دقیقــه ای اســتراحت 
ــا در  ــروه تکنیکــی دریافت ه ــد. در گ ــوک اجــرا کردن ــر بل ــد از ه بع
ــل  ــور )نزدیــک، دور( در زمیــن مقاب ــف از ت جهــات و فواصــل مختل
ــپس  ــی و س ــورت قالب ــدا به ص ــات ابت ــن تمرین ــه ای ــد ک ــام ش انج
ــه  ــی )توج ــروه ترکیب ــات گ ــرا شــد و تمرین ــی اج به صــورت تصادف
ــم  ــات چش ــی از 7 گام تمرین ــامل ترکیب ــم آرام( ش ــی و چش بینای
آرام ویکــرز9 )6( و تمرینــات توجــه بینایــی بــه شــرح زیــر بــود: در 
گام اول، اطاعــات الگــوی رفتارخیرگــی نمونــه ماهــر حیــن دریافــت 
ســرویس والیبــال تعریــف شــد  کــه عبــارت بــود از: تثبیــت خیرگــی 
بــه نقطــه تمــاس دســت ســرویس زننــده بــا تــوپ و ســپس ردیابــی 
تــوپ از شــروع پــرواز تــوپ بعــد از رهــا شــدن از دســت ســرویس 
زننــده تــا زمانــی کــه تــوپ حــدود 2 متــر در جلــوی دریافــت کننده 
ــه  ــو  )منطق ــگاه در محوطــه جل ــظ ن ــه داشــت و در آخــر حف فاصل
ــا زمــان رســیدن  ــه جــای دیگــر ت پاســور( و منحــرف نکــردن آن ب
ــی(  ــی) ردیاب ــار خیرگ ــور. در گام دوم، رفت ــه پاس ــه منطق ــوپ ب ت
ــرای 20 دریافــت ســرویس در  ــاب چشــم ب آزمودنی هــا توســط ردی
پیــش آزمــون ثبــت شــد تــا بازخــورد بینایــی در عمــل و مقایســه آن 
بــا الگــوی رفتــار خیرگــی نمونــه ماهــر را فراهــم کنــد. در گام ســوم 
آزمودنیهــا بــا اســتفاده از فیلــم اجــرای فــرد ماهــر و همچنیــن فیلــم 
الگــوی خیرگــی نمونــه ماهــر جهــت کنتــرل رفتــار خیرگــی آمــوزش 
داده شــدند کــه مبتنــی بــر اطاعــات الگــوی رفتــار خیرگــی ذکــر 
ــی در عمــل  ــات بینای ــارم، اطاع ــود، در گام چه شــده در گام اول ب
آزمودنیهــا کــه در گام دوم ثبــت شــد بــا اطاعــات بینایــی در عمــل 
ثبــت شــده توســط فــرد ماهــر بــا اســتفاده از دو مانیتــور کنــار هــم 
ــا  ــا ب ــاوت آنه ــورد تف ــواالتی در م ــا س ــد و از آزمودنیه ــه ش مقایس
هــم در مــکان و مــدت زمــان چشــم آرام کــه ردیابــی تــوپ قبــل از 
اولیــن گام بــرای دریافــت ســرویس   می باشــد، پرســیده شــد. در گام 
پنجــم، بــا اســتفاده از آمــوزش تصمیــم گیــری از آزمودنیهــا  پرســیده 
ــر شــده  ــار خیرگــی ذک ــای رفت ــک از ویژگــی ه ــدام ی ــه ک شــد ک
ــد از  ــم ، بع ــند. در گام شش ــود بخش ــد بهب در گام اول را   می خواه
گــرم کــردن تمرینــات دریافــت ســرویس والیبــال ابتــدا بــه صــورت 
ــوک10  ــورت 5 بل ــه ص ــی ب ــورت تصادف ــه ص ــپس ب ــی و س قالب
کوششــی دریافــت ســرویس والیبــال بــا فاصلــه دو دقیقــه اســتراحت 
ــخیص و  ــی و تش ــه بینای ــش توج ــت افزای ــوک جه ــر بل ــد از ه بع
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ــن  ــه ای ــوپ طراحــی شــد ک ــی ت ــوپ و ردیاب ــگام ت کشــف زود هن
تمرینــات بــر گرفنــه از تمرینــات توجــه بینایــی آدولــف و همــکاران 
بــود کــه مبتنــی بــر توجــه بیرونــی   می باشــد )21(  ایــن تمرینــات 
عبــارت بودنــد از: الــف. ردیابــی و دریافــت تــوپ تنیــس پرتاب شــده 
ــی  ــوپ مین ــی ت ــاعد، ب. ردیاب ــا س ــر ب ــه دو مت ــوار از فاصل ــه دی ب
ــود در  ــداد روی آن نوشــته شــده ب ــال ســرویس شــده کــه اع والیب
ایــن تمریــن آزمودنــی می بایســت عــدد روی تــوپ را ردیابــی و بــا 
صــدای بلنــد بخوانــد و بــا ســاعد دریافــت کنــد. ایــن تمریــن ابتــدا 
از فاصلــه 2 و  بعــد 4 و 6 متــر از تــور اجــرا شــد. ج. خوانــدن اعــداد 
نوشــته شــده بــر روی تــوپ ســرویس شــده و دریافــت آن تــوپ از 
پشــت یــک مانــع کــه دیــد دریافــت کننــده را نســبت بــه ســرویس 
ــت  ــوپ و دریاف ــداد روی ت ــدن اع ــرد. د. خوان ــده مســدود   می ک زنن
ــه در  ــک چرخــش 90 درج ــا ی ــراه ب ــی هم ــد از ســوت مرب آن  بع
زمیــن والیبــال. ه. دریافــت ســرویس بــا ســاعد همــراه بــا خوانــدن 
ــب در  ــری و گارد مناس ــد و جاگی ــدای بلن ــا ص ــوپ ب ــداد روی ت اع
ــی و  ــول ردیاب ــم ط ــور.  در گام هفت ــه پاس ــال آن ب ــن و ارس زمی
توجــه بینایــی بصــورت رقابتــی ارزیابــی شــد، بــه ایــن صــورت کــه 
ــداد  ــد اع ــی  بای ــه آزمودن ــی ک ــن تمرینات ــام جلســات در حی در تم
ــه  ــد و ب ــی   می کــرد و   می خوان ــوپ را ردیاب ــر روی ت نوشــته شــده ب
ــداد شــمارش هــای نوشــته شــده  ــی تع ــاس   مــی داد، مرب پاســور پ
بــر روی تــوپ کــه  بصــورت صحیــح توســط هــر آزمودنــی خوانــده 
ــر روی    می شــد و همچنیــن زمــان خوانــدن شــماره نوشــته شــده ب
تــوپ کــه قبــل یــا بعــد از عبــور تــوپ از تــور بــود را جهــت ارزیابــی 
و ایجــاد رقابــت بیــن آزمودنــی هــای ایــن گــروه یادداشــت می کــرد، 
پــس از اتمــام آخریــن جلســه  تمریــن دو آزمــون یــادآوری اول بــا 
فاصلــه 48 ســاعت ویــک آزمــون یــادداری بلنــد مــدت بــا فاصلــه 4 
هفتــه بعــد از آزمــون یــادداری اول بــرای هــر دو گــروه اجــرا شــد.

روش آماریروش آماری
ــک  ــاپیرو - ویل ــون ش ــتفاده از آزم ــا اس ــا ب ــل داده ه تجزیه وتحلی
ــرد  ــل عملک ــرای تحلی ــا و ب ــی داده ه ــع طبیع ــی توزی ــرای  بررس ب
دریافــت ســرویس والیبــال و طــول ردیابــی تــوپ از آزمــون آنــوای 
مرکــب 3×2 در مراحــل پیش آزمــون، یــادداری اول و دوم و آزمــون 
ــل  ــی داری در مراح ــاوت معن ــن تف ــرای تعیی ــی ب ــی بونفرون تعقیب
ــزار  ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب ــل داده ه ــد تحلی ــتفاده ش ــون اس آزم

ــد. ــام ش ــی داریP≥0/05  انج ــطح معن ــخه 23 س spss نس

نتایجنتایج
ــا  ــع داده ه ــودن توزی ــی ب ــک طبیع ــاپیرو - ویل ــون ش ــج آزم نتای
ــد  ــورد تأیی ــروه م ــی دو گ ــول ردیاب ــرد و ط ــر عملک را در دو متغی

قــرار داد )P>0/05(. همچنیــن در آمــاره لویــن همگــن بــودن 
ــود  ــرار ب ــور برق ــای مذک ــه متغیره ــروه باتوجه ب ــس در دو گ واریان
)P>0/05( بــر اســاس نتایــج آزمــون ANOVA  مرکــب3×2 نتایــج 
ــرض  ــه پیش ف ــان داد ک ــال نش ــرویس والیب ــت س ــرد دریاف عملک
کرویــت موخلــی برقــرار اســت )p=0/582(. در ادامــه نتایــج نشــان 
داد کــه اثــر اصلــی آزمــون عملکــرد دریافــت ســرویس والیبــال معنــی دار 
اســت.  p=0/001 ، 2p=0/758 ، 56/27= )36 و F)2. همچنیــن نتایــج بیــن 
گروهــی باتوجه بــه  p=0/007 ،2p=0/342 ، 9/359= )18 و F)1  نشــان 
ــن  ــروه تمری ــال دو گ ــرویس والیب ــت س ــرد دریاف ــن عملک داد بی
تکنیکــی و تمریــن چشــم آرام تفــاوت معنــی دار وجــود دارد و اثــر 
تعاملــی گــروه و آزمــون عملکــرد دریافــت ســرویس معنــی دار بــود 
p=0/036 ، 2p=0/169 ، 3/658= )36 و 2(F )شــکل 1(.  در ادامــه 
 )p=0/036( ــروه ــون و گ ــل آزم ــزان تعام ــی داری می ــه معن باتوجه ب
ــه  ــس یک راه ــل واریان ــا تحلی ــا ب ــون در گروه ه ــر آزم ــرات ه تغیی
بیــن گروه هــا بــا هــم مقایســه شــد کــه نشــان داد عملکــرد 
ــا گــروه چشــم آرام در مرحلــه  دریافــت ســرویس گــروه تکنیکــی ب
یــادداری اول بــا F=7/550 ، p=0/013 و در مرحلــه یــادداری دوم بــا 
F=9/598 ، p=0/006 بــه طــور معنــی داری بــا هــم تفــاوت داشــتند. 
ــی از  ــی بونفرون ــون تعقیب ــی آزم ــه زوج ــج مقایس ــن نتای همچنی
ــرد  ــی داری را در عملک ــش معن ــادآوری اول افزای ــا ی ــون ت پیش آزم
ــروه  ــی )p=0/007( و گ ــن تکنیک ــروه تمری ــرویس گ ــت س دریاف
تمریــن ترکیبــی )چشــم آرام و توجــه بینایــی( )p=0/001( نشــان 
داد. همچنیــن از پیش آزمــون تــا یــادداری دوم افزایــش معنــی داری 
ــن  ــروه تمری ــی )p=0/006( و گ ــن تکنیک ــروه تمری ــرد گ در عملک
ترکیبــی )چشــم آرام و توجــه بینایــی( )p=0/001( مشــاهده شــد. 
ــادداری دوم در  ــا ی ــادداری اول ت ــی داری از ی ــاوت معن ــه تف در ادام
عملکــرد گــروه تمریــن تکنیکــی )p=1( و گــروه تمریــن ترکیبــی 

ــد. ــاهده نش ــی( )p=0/612( مش ــه بینای ــم آرام و توج )چش
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عملکرد دریافت سرویس والیبال

گروه تمرین تکنیکی گروه تمرین ترکیبی چشم آرام و توجه بینایی

شکلشکل11.. میانگین و انحراف استاندارد عملکرد دریافت سرویس والیبال در دو گروه تمرین تکنیکی و ترکیبی چشم آرام و توجه بینایی

بحثبحث
ــه  ــی توج ــن ترکیب ــر تمری ــه تأثی ــر مقایس ــه حاض ــدف از مطالع ه
بینایــی و چشــم آرام بــا شــیوه تمریــن تکنیکــی بــر طــول ردیابــی 
ــران  ــال دخت ــرویس والیب ــت س ــدت دریاف ــری بلندم ــوپ و یادگی ت
ــدن  ــی از بهترش ــج حاک ــه اول، نتای ــود ک ــال ب ــدی 12 -10 س مبت
ــی و  ــه بینای ــی )توج ــن ترکیب ــروه تمری ــر دو گ ــراد ه ــرد اف عملک
ــادداری اول و  ــا ی ــون ت ــی از پیش آزم ــن تکنیک ــم آرام( و تمری چش
یــادداری دوم بــود. همچنیــن عملکــرد دو گــروه در یــادداری اول بــا 
ــود  ــر بهب ــی ب ــه مبتن ــی داری نداشــت ک ــاوت معن ــادداری دوم تف ی
یادگیــری بــا  تمریــن در دیــدگاه ســنتی یادگیــری حرکتــی 
می تــوان اســتنباط کــرد کــه هــر دو شــرایط تمریــن یعنــی تمریــن 
ترکیبــی )چشــم آرام و توجــه بینایــی( و تمریــن تکنیکــی منجــر بــه 
یادگیــری حرکتــی شــده اســت )31(. ثانیــأ عملکــرد دریافــت 
ســرویس گــروه تمرینــات ترکیبــی )توجــه بینایــی و چشــم آرام( بــه 
ــن  ــروه تمری ــر از گ ــادداری اول و دوم بهت ــی داری در ی ــور معن ط
تکنیکــی بــود، کــه هــم راســتا بــا تحقیقاتــی اســت کــه اثــرات مفیــد 
تمرینــات توجــه بیرونــی را بــر کــودکان تأییــد کــرده انــد )8، 7(. که 
ــه یادگیــری حرکتــی بهینــه  ــد ایــن گــزاره از نظری ــن یافتــه مؤی ای
ــاد  ــی ایج ــه بیرون ــون توج ــاذ کان ــد اتخ ــان   می کن ــه بی ــد ک   می باش
ارتباطــات عصبــی مؤثــر کــه بــرای عملکــرد بهینــه حیاتــی هســتند 
را تســهیل کــرده و منجــر بــه یــک الگــوی حرکتــی مؤثــر و کارآمــد 
و افزایــش عملکــرد و یادگیــری   می شــود )32(. همچنیــن بــا فرضیــه 
ــه  ــد توج ــان   می کن ــه بی ــت ک ــیر اس ــل تفس ــدود قاب ــل مح عم
ــد،  ــه می باش ــرل آگاهان ــه کنت ــی ک ــه درون ــل توج ــی در مقاب بیرون
مهــارت بــه طــور خــودکار انجــام می شــود و ممکــن اســت از طریــق 

ــئول  ــه مس ــز ک ــی از مغ ــق خاص ــر در مناط ــی مؤث ــات عصب ارتباط
ــت  ــا جف ــف ی ــز تکلی ــش تمرک ــه افزای ــر ب ــتند منج ــن کار هس ای
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــود )33(. از طرف ــل ش ــدف- عم ــدن ه ش
ــری  ــه اول یادگی ــن مطالعــه مبتــدی و در مرحل ــدگان در ای یادگیرن
ــار  ــد، اســتفاده از نشــانه هــای توجــه بیرونــی باعــث کاهــش ب بودن
حافظــه فعــال شــده و منجــر بــه افزایــش عملکــرد در افــراد تــازه کار 
  می شــود )7(. در ایــن خصــوص ولــف و لیثویــت  )32( بیــان کردنــد 
ــر  ــران ب ــاء تمرکــز فراگی ــه ارتق ــی منجــر ب کــه اتخــاذ توجــه بیرون
روی هــدف می شــود کــه ارتبــاط و جفــت شــدن هــدف- عمــل کــه 
ــرای یادگیــری حرکتــی اســت را تقویــت  یــک مکانیســم اساســی ب
ــه ســمت هــدف،  ــه دور از بــدن و ب ــا هدایــت تمرکــز ب می کنــد و ب
ــرای  ــه ب ــد ک ــک می کن ــری کم ــی مؤث ــاالت عصب ــاد اتص ــه ایج ب
بنظــر   می رســد  بعــاوه  اســت.  حیاتــی  بهینــه  عملکــرد 
دســتورالعمل های توجــه بیرونــی کــه قابــل درک و مرتبــط بــا 
ــه  ــد، ک ــی را برجســته   می کنن ــای بینای ــانه ه ــف هســتند، نش تکلی
ــن  ــتند. همچنی ــن هس ــودکان مؤثرتری ــی ک ــری حرکت ــرای یادگی ب
مشــاهده شــده کــه توجــه بیرونــی بــه عنــوان یــک عامــل کلیــدی 
توجــه و انگیــزش در عملکــرد حرکتــی و یادگیــری کــودکان 
  می باشــد )4(. بعــاوه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس ناشــی از عملکــرد 
مؤثــر بــا توجــه بیرونــی ممکــن اســت منجــر بــه عملکــرد و مزایــای 
ــن مطالعــه هــم  ــی نتیجــه ای یادگیــری اضافــی شــود )32(. از طرف
راســتا بــا تحقیقاتــی اســت کــه اثــرات مفیــد تمریــن چشــم آرام را 
در یادگیــری حرکتــی کــودکان تأییــد کــرده انــد )25، 19(. تحقیقی 
ــد،  ــام ش ــودکان انج ــت ک ــاب و دریاف ــوزش پرت ــه آم ــه در زمین ک
نشــان داد آمــوزش از طریــق تمرینــات چشــم آرام نســبت بــه 

فاطمه شرفیان و همکاران
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تکنیکــی بــه بهبــود بلنــد مــدت یادگیــری حرکتــی کــودکان منجــر 
می شــود )24(. بــه طــور خــاص پیشــنهاد   می شــود در عمــل 
ــدف  ــک ه ــر ی ــز ب ــا تمرک ــم آرام ب ــوزش چش ــردن، آم ــت ک دریاف
خارجــی بــه بــدن اجــازه می دهــد تــا خــود را بــا یــک هــدف نهایــی 
خودســازماندهی کنــد، یعنــی دســتها را در زمــان و مــکان و موقعیــت 
مناســب  قــرار دهــد تــا عمــل گرفتــن ممکــن شــود )19(. دومیــن 
ــوپ در  ــی ت ــرات طــول ردیاب ــدف پژوهــش حاضــر بررســی تغیی ه
ــود. طــول دوره ردیابــی تــوپ  مهــارت دریافــت ســرویس والیبــال ب
هــر دو گــروه تمریــن ترکیبــی )توجــه بینایــی و چشــم آرام ( و گــروه 
تمریــن تکنیکــی از پیــش آزمــون تــا یــادداری اول افزایــش معنــی 
داری را نشــان داد و از یــادداری اول تــا یــادداری دوم کاهــش معنــی 
داری در هــر دو گــروه مشــاهده شــد. بــا ایــن وجــود تفــاوت میانگین 
طــول ردیابــی تــوپ در گــروه تکنیکــی از پیــش آزمــون تــا یــادداری 
ــی )چشــم آرام و  ــن ترکیب ــروه تمری ــا در گ ــود ام ــی دار نب دوم معن
توجــه بینایــی( بصــورت معنــی داری افزایــش یافــت. بــا ایــن وجــود 
ــن  ــی و تمری ــروه تکنیک ــوپ دو گ ــی ت ــول ردیاب ــن ط ــن میانگی بی
ترکیبــی )چشــم آرام و توجــه بینایــی( تفــاوت معنــی داری وجــود 
نداشــت. ایــن یافتــه هــا در خصــوص گــروه تمریــن تکنیکــی ایــن 
ــد در  ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــا پژوهش ــتا ب ــم راس ــش ه پژوه
طــول دوره یادگیــری حرکتــی ســازگاری هــای ادراکــی و شــناختی 
ــر  ــی ب ــر مهم ــن تأثی ــن تمری ــد )10(. بنابرای ــان رخ   می ده همزم
ــرد دارد  ــی و عملک ــری حرکت ــی یادگی ــناختی زیربنای ــتم ش سیس
ــر شــدن طــول دوره  ــی ت ــن اصــل، طوالن ــر ای ــی ب )34، 11(. مبتن
ــام  ــی را انج ــل حرکت ــک عم ــه ی ــدی ک ــراد مبت ــم آرام در اف چش
می دهنــد بــه دلیــل توســعه ســاختارهای بازنمایــی زیربنایــی 
ــی-  ــرد ادراک ــد عملک ــن   می توان ــذا تمری ــد )10(. ل ــوط   می باش مرب
ــاص ورزشــی  ــی خ ــای بینای ــارت ه ــود بخشــد و مه ــی را بهب بینای
  می توانــد عملکــرد ورزشــی را بهبــود بخشــد )35(. بطوریکــه 
افــرادی کــه بــه طــور منظــم در ورزش هــای ردیابــی اشــیاء )فوتبــال 
و راگبــی( شــرکت   می کننــد،  عملکــرد ردیابــی بهتــری نســبت بــه 
ورزش هــای غیــر ردیابــی ) شــنا و دویــدن( نشــان می دهنــد )36(. 
بنابرایــن مــدت زمــان چشــم آرام در افــراد مبتــدی کــه یــک عمــل 
ــی  ــد )10(. مبتن ــر   می کن ــده را انجــام   می دهــد تغیی حرکتــی پیچی
ــی  ــرد بینای ــد عملک ــی   می توان ــن ورزش ــا تمری ــه ه ــن یافت ــر ای ب
حرکتــی در کــودکان 9 تــا 12 ســاله را افزایــش دهــد )35(. همچنین 
نتایــج ایــن بخــش در گــروه تمریــن ترکیبــی )چشــم آرام و توجــه 
ــا پژوهشــی اســت کــه طــول دوره چشــم آرام در  بینایــی( موافــق ب
ــودکان  ــم آرام در ک ــن چش ــا تمری ــری ب ــاری و هدفگی ــف مه تکالی
افزایــش یافــت )24(. از طرفــی نتایــج ایــن بخــش موافــق بــا 
ــه  ــون توج ــم آرام و کان ــن چش ــاط بی ــه ارتب ــت ک ــی اس تمرینات

ــرای شــرکت کنندگانــی کــه بــه شــیوه تمریــن چشــم  بیرونــی را ب
آرام آمــوزش دیــده بودنــد، نشــان داد )37، 26(. همچنیــن در 
ــه در  ــرد ک ــا عملک ــون توجــه و چشــم آرام  ب ــل کان خصــوص تعام
ــی در دو  ــودن طــول دوره ردیاب ــا وجــود یکســان ب ــن پژوهــش ب ای
گــروه، عملکــرد گــروه تمریــن ترکیبــی) چشــم آرام و توجــه بینایــی( 
ــان  ــوان اذع ــود می ت ــی ب ــروه تکنیک ــر از گ ــی داری بهت ــور معن بط
کــرد کــه افــراد شــرکت کننــده در ایــن پژوهــش مبتــدی بودنــد و 
چشــم آرام یــک عامــل اصلــی مرتبــط بــا تخصــص ادراکــی- 
ــز   می کنــد  شــناختی اســت کــه افــراد ماهــر را از غیــر ماهــر متمای
)38(. بنابرایــن مبتنــی بــر فرضیــه مهــار اثــرات طوالنــی شــدن دوره 
چشــم آرام بــر عملکــرد حرکتــی، بیشــتر در افــراد ماهــر نشــان داده 
شــده اســت، زیــرا در اثــر تمریــن و کســب تجربــه در حافظــه افــراد 
ــن  ماهــر فضــای حــل تکلیــف وســیعتری تشــکیل   می شــود کــه ای
مــورد موجــب میشــود افــراد ماهــر در حیــن آمــاده ســازی برنامــه 
ــری از  ــار و جلوگی ــد مه ــت نیازمن ــرای حرک ــت اج ــی جه حرکت
انتخــاب حــرکات اضافــی و غیــر مطلــوب و انتخــاب حــرکات بهینــه 
  می باشــند، لــذا ایــن قضیــه مســتلزم صــرف زمــان بیشــتر در 
مرحلــه برنامــه ریــزی و در نتیجــه افزایــش دوره چشــم آرام در افــراد 
ــول  ــودن ط ــان ب ــوان یکس ــن   می ت ــد )17(. همچنی ــر   می باش ماه
ــژه  ــای وی ــارت و نیازه ــوع مه ــه ن ــروه را ب ــوپ در دو گ ــی ت ردیاب
ــچ  ــه هی ــاز ک ــه ب ــف حلق ــرا در تکالی ــاص داد، زی ــف اختص تکلی
تغییــر  بــرای  ن  می تــوان  را  حســی-عمقی  حرکتــی  بازخــورد 
پارامترهــای حرکــت پــردازش کــرد )همانطــور کــه در تکلیــف 
دریافــت ســرویس والیبــال وجــود دارد ( جمــع آوری اطاعــات 
بینایــی در اوایــل حرکــت از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت )39(. 
بعــاوه در تحقیقــات نشــان داده شــده اســت کــه دشــواری تکلیــف 
ــن  ــی و گرفت ــد دسترس ــت ماتت ــرکات دس ــی و ح ــار خیرگ ــر رفت ب
ــان چشــم آرام همیشــه  ــدت زم ــن م ــذارد )40(. بنابرای ــر می گ تأثی
ــی  ــت و پیچیدگ ــط نیس ــف مرتب ــک تکلی ــر در ی ــرد بهت ــا عملک ب
تکلیــف خــود دلیلــی بــر طــول دوره چشــم آرام در اجــرا کننــدگان 
ــارت  ــه مه ــه اینک ــا توجــه ب ــذا ب ــدی   می باشــد )41( ل ــر و مبت ماه
دریافــت ســرویس والیبــال یــک مهــارت مهــاری اســت کــه نیازمنــد 
ــت  ــیء جه ــی ش ــن ردیاب ــی و همچنی ــی و زمان ــی فضای ــش بین پی
ــن  ــه ای ــرد ک ــان ک ــوان اذع ــد،   می ت ــی   می باش ــرل و هماهنگ کنت
ــر  ــه در ه ــد ک ــی   می باش ــی از پیچیدگ ــطح باالی ــارت دارای س مه
ــان چشــم آرام  ــدت زم ــد دوره ای از م ــرا نیازمن ــت اج صــورت جه
ــا یکســان  ــروه ب ــر دو گ ــن نتیجــه در ه ــه ای ــی(   می باشــد ک )ردیاب
ــه در  ــن نتیج ــه ای ــد. ک ــاهده ش ــی مش ــول دوره ردیاب ــودن ط ب
پژوهــش حاضــر موافــق بــا پژوهــش انجــام شــده توســط ون لیــر  و 
ــازان  ــف ب ــه نشــان داد گل ــود ک ــازان ب ــف ب ــر گل ــکاران )42( ب هم
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ــف  ــرایط تکلی ــه ش ــه ب ــا توج ــود را ب ــی خ ــتجوی بینای ــار جس رفت
ــای  ــاز ه ــودن نی ــاوت ب ــه متف ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ــر دادن تغیی
توجــه و عملکــرد متفــاوت چشــم آرام در تکالیــف حلقــه بــاز و بســته 
ــودن  ــان ب ــش یکس ــن پژوه ــه در ای ــرد ک ــان ک ــوان بی )28(   می ت
ــارت  ــی مه ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــروه ب ــی دو گ ــول دوره ردیاب ط
ــه  ــن مهــارت ب ــژه ای ــاز وی ــه دلیــل نی ــال ب دریافــت ســرویس والیب
ســطح خاصــی از ردیابــی   می باشــد کــه در ایــن مرحلــه از یادگیــری 
ــی  ــورد کارای ــان در م ــد و در پای ــد آن بودن ــدگان نیازمن ــرا کنن اج
چشــم آرام، تحقیــق حاضــر هــم راســتا بــا تحقیقــی اســت کــه هیــچ 
ــداد  ــرد نشــان ن ــان چشــم آرام و عملک ــدت زم ــن م ارتباطــی را بی
)28(. بــا توجــه بــه کانــون توجــه بیرونــی بــه کار گرفتــه شــده در 
پژوهــش حاضــر و بــا توجــه بــه پژوهشــی کــه توســط کلســتر مــن 
)17( انجــام شــد، ممکــن اســت مزیــت یــک دوره چشــم آرام 
ــی  ــرایط توجه ــت ش ــر و تح ــراد ماه ــرای اف ــط ب ــر فق ــی ت طوالن
درونــی یافــت شــود کــه ایــن یافتــه در پرتــو فرضیــه مهــار تفســیر 
ــاص  ــدف اختص ــاد ه ــه ابع ــه ب ــی، توج ــه بیرون ــود، در توج می ش
ــی  ــت حرکت ــدون محدودی ــودکار و ب ــور خ ــت بط ــد و حرک می یاب
ــول  ــی در ط ــار کم ــای مه ــن تقاض ــود، بنابرای ــزی می ش برنامه ری
دوره چشــم آرام وجــود دارد امــا در توجــه درونــی، توجــه بــه 
ویژگیهــای عمــل، برنامــه ریــزی حرکتــی را تحــت محدودیت هــای 
ــم آرام  ــک دوره چش ــد ی ــن نیازمن ــد، بنابرای ــرار   می ده ــاص ق خ
ــه  ــر بهین ــای غی ــاب پارامتره ــی آن از انتخ ــه ط ــت ک ــی اس طوالن
جلوگیــری شــود. از محدودیــت هــای پژوهــش حاضــر می تــوان بــه 
اجــرا نشــدن آزمــون اکتســاب در هــر جلســه بــه دلیــل در دســترس 
ــر  ــه تأثی ــه ب ــا توج ــن ب ــم و همچنی ــاب چش ــتگاه ردی ــودن دس نب
ــه اجــرا  ــوان ب ــر عملکــرد ورزشــی   می ت شــرایط جنســیتی و ســن ب
شــدن ایــن تحقیــق تنهــا بــر دامنــه خاصــی از ســن و جنــس )تنهــا 
ــد  ــده بای ــای آین ــه در پژوهش ه ــرد ک ــاره ک ــران( اش ــر روی دخت ب

مدنظر قرار گرفته شود. 

نتیجه گیرینتیجه گیری
ــرویس  ــت س ــارت دریاف ــری مه ــی دار  یادگی ــاوت معن ــه تف باتوجه ب
ترکیبــی  تمریــن  گــروه  در  آن  بلندمــدت  حفــظ  و  والیبــال 
ــی  ــن تکنیک ــروه تمری ــه گ ــی( نســبت ب ــه بینای )چشــم آرام و توج
ــی  ــای ادراک ــازماندهی تمرین ه ــا س ــه ب ــود ک ــری می ش نتیجه گی
ــری  ــرایط یادگی ــوان ش ــری می ت ــات تصمیم گی ــناختی و تمرین - ش
ــای  ــد مهارت ه ــه نیازمن ــاری ک ــدی مه ــای زمان بن را در مهارت ه
و  پیش بینــی  الگــو،  بازشناســی  تمرکــز،  )توجــه،  شــناختی 
تصمیم گیــری( و رفتــار خیرگــی )ردیابــی، تثبیــت، و ســاکاد( 
ــه  ــن باتوجه ب ــرد. بنابرای ــریع ک ــید و  تس ــود بخش ــتند را بهب هس

نتیجــه پژوهــش حاضــر در خصــوص یادگیــری مهــارت پایــه 
ورزشــی در کــودکان، مربیــان تربیــت بدنــی می تواننــد در آمــوزش 
مهارت هــای پایــه ورزشــی بــه کــودکان مبتــدی از شــیوه تمرینــات 
ــی،  ــه بیرون ــات چشــم آرام و توج ــد تمرین ــری )15( مانن تصمیم گی
ــد  ــه بلن ــت آن در حافظ ــارت و تثبی ــش مه ــری اثربخ ــرای یادگی ب
مــدت اســتفاده کننــد. در مجمــوع بــا توجــه بــه اهمیــت یادگیــری 
مهارت هــای پایــه ورزشــی در کــودکان بعــد از مهارت هــای بنیــادی 
ــیوه  ــن ش ــد از ای ــی می توانن ــت بدن ــان تربی ــد مربی ــر می رس به نظ
تمرینــی در آمــوزش و یادگیــری ســایر رشــته های ورزشــی اســتفاده 

ــد.  کنن

مالحظات اخالقیمالحظات اخالقی

حامی مالیحامی مالی
ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تأمیــن مالــی 

در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان
فاطمه شرفیان: ایده و طراحی پژوهش، جمع آوری و تحلیل داده، 

تفسیر نتایج، تهیه پیش نویس، ویرایش و تایید دست نوشته

مهدی شهبازی: ایده و طراحی پژوهش، تحلیل داده

شهزاد طهماسبی بروجنی: تفسیر نتایج، ویرایش دست نوشته

یعقوب معمر قلعه خلیلی: جمع آوری و تحلیل داده

تعارض منافعتعارض منافع
بنابراظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

فاطمه شرفیان و همکاران
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