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 Introduction: The purpose of this study was a comparison of environmental constraints changes
 on quiet eye factors during performance skill of throw targeting between various athletes with
 three different levels of skill. Materials and Methods: Thirty athletes (22-28 years) were selected
 in three levels; elite, expert, and novice. The interaction of regulatory conditions (stationary/in
 motion) and intertrial variability (present/absent) created four target conditions and recorded
 characteristics related to gaze behavior continuously in any scenario. Using an eye-tracking
 device, gaze behavior was recorded and analyzed by an information processing system.
 Results: Athletes at the elite level had significantly quiet eye onset and longer quiet eye periods
 compared to athletes with semi-skilled and beginner levels. Conclusion: The results of the
 present study emphasized the importance of quiet eye characters on the successful performance
 of athletes with earlier onset and longer duration of the quiet eye, particularly when presented
assignment-related information in different shapes and regions in the wide field of vision.n
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چــــــــكيد  ه

واژه هاي كلیدي:

1- فناوری ردیابی چشم
2- محیط

3- مهارت های حرکتی
4- عملکرد ورزشی

مقدمــه: هــدف از ایــن مطالعــه مقایســة تغییــرات بافــت محیط بــر مؤلفه های چشــم آرام در حیــن اجرای 
مهــارت هدف گیــری پرتابــی در ورزشــکاران بــا ســطوح مختلــف مهارتــی بــود. مــواد و روش هــا: 30 
ورزشــکار )22 تــا 28 ســال( در ســه ســطح ماهــر، نیمه ماهــر و مبتــدی انتخــاب شــدند. تعامــل شــرایط 
تنظیمــی )ثابــت/ در حــال حرکــت( و تغییرپذیــری بیــن کوششــی )بــا/ بــدون تغییرپذیــری( چهار شــرایط 
هــدف را ایجــاد کــرد و ویژگی هــای مربــوط بــه رفتــار خیرگــی بــه طــور مــداوم در هــر ســناریویی ثبــت 
شــد. بــا اســتفاده از دســتگاه ردیابــی چشــمی، رفتــار خیرگــی توســط یــک سیســتم پــردازش اطالعــات 
ــا  ــا ورزشــکاران ب ثبــت و تجزیــه و تحلیــل شــد. یافته هــا: ورزشــکاران در ســطح ماهــر در مقایســه ب
ــری  ــم آرام طوالنی ت ــان و دوره چش ــر و پای ــم آرام کوتاه ت ــاز چش ــدی، آغ ــر و مبت ــه ماه ــطوح نیم س
ــق  ــر اجــرای موف ــای چشــم آرام ب ــت مؤلفه ه ــر اهمی ــج پژوهــش حاضــر ب ــری: نتای ــتند. نتیجه گی داش
ورزشــکاران بــا شــروع زودتــر و مــدت طوالنی تــر چشــم آرام، تأکیــد نمــود، خصوصــاً زمانــی کــه در میــدان 
ــه می شــود. ــا تکلیــف، در اشــکال و مناطــق مختلــف ارائ بینایــی دامنــة وســیعی از اطالعــات مرتبــط ب

اطالعات مقاله:
دریافت: 13 آذر 1399                             اصالحیه: 2 خرداد 1400                           پذیرش: 24 خرداد 1400
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مقدمه
مکانیســم های درگیــر در خبرگــی1 در دهــة اخیــر بــه شــدت 
مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار گرفتــه اســت. آن هــا بــه دنبــال 
کشــف ایــن مطلــب هســتند کــه چگونــه افــراد بــرای کســب 
مهــارت بیشــتر بــا تکالیــف پیچیــده رو بــه رو می شــوند و بــر 
بــه ســبب وجــود  محدودیت هــا غلبــه می کننــد. ورزش 
ــای  ــرای پژوهش ه ــذاب ب ــه ای ج ــتثنایی، حیط ــای اس اجراه
خبرگــی می باشــد )1(. رســیدن بــه ســطح خبرگــی در 
بســیاری از مهارت هــا، می توانــد تحــت تأثیــر متغیرهــاي 
مختلفــی قــرار گیــرد، کــه از آن میــان می تــوان بــه عملکــرد 
سیســتم های حرکتــی، بینایــی، ادراکــی– شــناختی2، عصبــی- 
عضالنــی3، و غیــره اشــاره نمــود و هــر یــک از ایــن متغیرهــا 
می توانــد به عنــوان ارکان مهــم در فعالیت هــای ورزش بــه 
ــی4، دســته  ــد )2(. مهارت هــای هدف گیــری پرتاب حســاب آین
ادراکــی–  توانایی هــای  بــه  نیازمنــد  مهارت هــای  از  ای 
ــتند و از  ــم هس ــی ک ــای حرکت ــی ه ــاد و توانای ــناختی زی ش
ــرد  ــه عملک ــدیدی ب ــتگی ش ــه وابس ــتند ک ــی هس ورزش های
سیســتم بینایــی دارنــد، زیــرا شناســایی و ردیابــی هــدف بــه 
ــی اســت  ــه عملکــرد سیســتم بینای طــور گســترده وابســته ب
)3(. در دهــة اخیــر، پژوهش هــا بیشــتر بــرروی نیازهــای 
ــراب  ــرد و اضط ــی، عملک ــخ های فیزیولوژیک ــمانی و پاس جس
ــة  ــت جنب ــه اهمی ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــوده اس ــز ب متمرک
شــناختی ایــن قبیــل مهارت هــا، می تــوان گفــت کــه رســیدن 
بــه ســطح خبرگــی، تحــت تأثیــر راهکارهــاي ادراکــی- 
شــناختي نیــز قــرار دارد )7-4(. لــذا ایــن موضــوع محققــان را 
ــاي  ــه طــور گســترده روي جنبه ه ــه ب ــرآن داشــته اســت ک ب
ــان  ــري بازیکن ــد. برت ــز کنن ــرا تمرک ــناختی اج ــی- ش ادراک
ماهــر بــر بازیکنــان غیــر ماهــر بــر پایــة پژوهش هــاي گســترده 
بــر اســاس تســت هاي طراحــی شــده در مهارت هــاي  و 
ادراکــی- شــناختی نشــان داده شــده اســت. از ایــن رو بــه نظــر 
ــل  ــک عام ــناختی ی ــی - ش ــاي ادراک ــه مهارت ه ــد ک می رس
ضــروري و الزم جهــت کســب موفقیــت در مهارت های ورزشــی 
ــری و  ــت هدف گی ــا ماهی ــی ب ــوص مهارت های ــف بخص مختل
از  یکــی  هســتند،  تصمیم گیــری  و  پیش بینــی  نیازهــای 
مولفه هــای ادراکــی- شــناختی کــه در رســیدن بــه اوج 
ــن  ــت )9-8(. ای ــم آرام5 اس ــت، چش ــذار اس ــرد تأثیرگ عملک
مؤلفــه در ســال 1996 توســط ویکــرز6 ارائــه گردید. چشــم آرام 
ــت  ــن تثبی ــی، آخری ــاص )یعن ــی خ ــار خیرگ ــه رفت ــاره ب اش
چشــم قبــل از اجــرای حرکــت( در طــی اعمــال ورزشــی دارد 
)10(. ویکــرز بیــان کــرد کــه آخریــن تثبیــت چشــم7 بــه یــک 
ــا ســه  نقطــه یــا شــیء خــاص در فضــای بینایــی- حرکتــی ب
ــه را  ــزارم ثانی ــر از 100 ه ــزی در کمت ــی مرک ــه از بینای درج
چشــم آرام گوینــد )10(. چشــم آرام از ســه مؤلفــه آغــاز 

ــکیل  ــم آرام10 تش ــم آرام9 و دوره چش ــان چش ــم آرام8، پای چش
شــده اســت. بــه شــروع آخریــن تثبیــت شــدن بــر روی هــدف 
ــن  ــه آخری ــی ک ــد. زمان ــم آرام گوین ــاز چش ــر، آغ ــورد نظ م
تثبیــت شــدن بــر روی هــدف مــورد نظــر منحــرف می گــردد، 
ــة  ــه فاصل ــود. ب ــناخته می ش ــم آرام ش ــان چش ــوان پای به عن
زمانــی بیــن آغــاز و پایــان چشــم آرام، دوره آرام گوینــد. دوره 
ســازماندهی  بــرای  الزم  زمــان  نشــان دهندۀ  چشــم آرام 
شــبکه های عصبــی و پارامتربنــدی بینایــی اســت کــه مســئول 
دوره  ایــن  طــول  در  می باشــد.  دقیــق  حــرکات  کنتــرل 
ــزی و  ــرای برنامه ری ــا مکانیســم های الزم ب ــات حســی ب اطالع
ــب  ــی مناس ــخ حرکت ــاد پاس ــرای ایج ــه، ب ــرل در لحظ کنت
ترکیــب می شــود. هــر دو عامــل شــروع زودتــر و مــدت 
طوالنی تــر چشــم آرام بــا ســطح باالیــی از خبرگــی و عملکــرد 
مرتبــط اســت )11(. پژوهش هــا نشــان داده کــه چشــم آرام بــا 
ــد )10(.  ــاط دارن ــی ارتب ــرد و خبرگ ــی از عملک ــطح باالی س
ویکــرز )1992( الگوهــای نــگاه کــردن را در میــان گلف  بــازان 
ــه  ــان داد ک ــرار داد و نش ــه ق ــورد مقایس ــازه کار م ــه و ت نخب
بازیکنــان نخبــه در یــک مــکان خــاص قبــل از تمــاس بــا تــوپ 
ــگاه می کننــد. ایــن تثبیــت قبــل از  ــوپ ن ــه ت ــرای مدتــی ب ب
شــروع حرکــت، بعدهــا در بازیکنــان بســکتبال نیــز مشــاهده 
شــد )12(. گایووینکــو11 و همــکاران )2015( در پژوهشــی 
تفــاوت بیــن رادیولوژیســت های ماهــر و کارآمــوز را در الگــوی 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــم م ــردی چش ــرکات پیگ ــی و ح خیرگ
ــی(،  ــات )خیرگ ــی، ثب ــرکات جهش ــور ح ــن منظ ــد. بدی دادن
زمــان صــرف شــده کلــی و درصــد تشــخیص آســیب را بیــن 
هفــت رادیولوژیســت ماهــر و نــه نفــر مبتــدی مقایســه کردنــد 
و گــزارش کردنــد کــه گــروه ماهــر 16 درصــد زمــان کمتــری 
بــرای تشــخیص ســپری کردنــد، افــراد ماهــر در هــر ثانیــه 13 
درصــد نقــاط خیرگــی کمتــری داشــتند. ایــن افــراد در 
ــتند، و  ــریع تری داش ــتاب س ــد ش ــی 12 درص ــرکات جهش ح
نیــز 8 درصــد میانگیــن زمــان صــرف شــده بیشــتری در هــر 
ــراد مبتــدی در تمــام شــدت های آســیب  نقطــه داشــتند و اف
زمــان خیرگــی کمتــری داشــتند )13(. در پژوهــش دیگــری 
ــای  ــی راهبرده ــه بررس ــف2014( ب ــکاران )ال ــراس12 و هم پی
جســتجوی بینایــی در طــول اجــرای اولیــن گرفتــن در جــودو 
کاران پرداختنــد و رفتــار خیرگــی دو گــروه ماهــر و مبتــدی را 
در طــول اجــرای حرکــت ارزیابــی کردنــد و نشــان دادنــد کــه 
ــدت  ــری داشــتند و م ــداد ســکون کمت ــر تع جــودوکاران ماه
هــر ســکون نســبت بــه افــراد مبتــدی طوالنی تــر بــود. 
ــر  ــراد ماه ــه اف ــت حمل ــج نشــان داد در موقعی ــن نتای همچنی
بیشــترین زمــان ثابــت شــدن بینایــی را بــر روی ناحیــه یقــه و 
صــورت حریــف داشــتندکه مرکــز قســمت فوقانــی بــدن بــود 
ــد  ــر نواحــی محیطــی مانن ــان بیشــتر ب ــه مبتدی ــی ک در حال
آســتین، دســت پــا و قســمت پاییــن پیراهــن توجــه داشــتند 

1 Expertise
2 Perceptual- Cognitive
3 Neuromuscular
4 Throwing Targeting Skills
5 Quiet Eye
6 Vickers

7 Eye Fixation
8 Quiet Eye Onset
9 Quiet Eye Offset
10 Quiet Eye Duration
11 Giovinco
12 Piras
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)14(. آلــدر13 و همــکاران )2014( در پژوهشــی ارتبــاط بیــن 
ــی را در پاســخ  ــب14 و جســتجوی بینای ــرکات رقی ــب ح ترکی
ــت  ــک حرک ــد و کینماتی ــی کردن ــون بررس ــان بدمینت بازیکن
چهــار نفــر از بازیکنــان بدمینتــون مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت 
ــرای پیش بینــی پاســخ مــورد  ــراد ب ــو ایــن اف و در ادامــه ویدئ
اســتفاده قــرار گرفــت. هشــت نفــر ماهــر و هشــت نفــر مبتــدی 
در حالــی کــه سیســتم ثبــت حــرکات چشــم را پوشــیده بودنــد 
مــکان ســرویس را پیش بینــی کردنــد. افــراد ماهــر نســبت بــه 
افــراد مبتــدی دقــت بیشــتری در پاســخ داشــتند )15(. پیراس 
و همــکاران )2014( در پژوهشــی راهبردهــای جســتجوی 
بینایــی، زمــان پاســخ و دقــت پیش بینــی را در بازیکنــان 
ــا  ــی ب ــی حرکت ــف بینای ــال در تکالی ــدی والیب ــر و مبت ماه
ــد.  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــی م ــای واقع ــتفاده از محرک ه اس
ــه افــراد مبتــدی  نتایــج نشــان داد کــه افــراد ماهــر نســبت ب
ســریع تر و دقیق تــر جهــت ضربــه را پیش بینــی کردنــد 
ــار  )16(. میلســالگل15 و همــکاران )2013( در مطالعــه ای رفت
ــد.  ــی کردن ــر بررس ــه ماه ــر و نیم ــی را در داوران ماه خیرگ
نتایــج نشــان داد کــه نقطــه ســکون در داوران ماهــر در نقطــه 
مــدت  و  می شــود  شــروع  زودتــر  پرتابــه  کــردن  رهــا 
ــراد نیمــه ماهــر ادامــه دارد )17(.  ــه اف ــری نســبت ب طوالنی ت
کاســر16 و همــکاران )2010( در پژوهشــی مــدت ســکون 
ــر  ــر و نیمه ماه ــدازان ماه ــگ را در تیران ــت تفن چشــم و حرک
بررســی کــرد. در همــه وضعیت هــای شــلیک تیرانــدازان ماهــر 
ــر  ــراد نیمه ماه ــه اف ــبت ب ــر را نس ــر و طوالنی ت ــروع زودت ش
نشــان دادنــد )4(. کارکــرد بینایــی انســان در دو مســیر کلــی 
)ســیگنال های  قدامــی17  مســیر  می کنــد،  پیــدا  جریــان 
ــردازش  ــییء را پ ــکان ش ــی و م ــه چگونگ ــن18( ک باالبه پایی
می کنــد و از قشــر بینایــی تــا لــوب آهیانــه19 گســترده اســت 
و مســیر شــکمی20 )پاییــن بــه بــاال21( کــه چیســتی و ماهیــت 
شــییء را پــردازش می کنــد و از قشــر بینایــی تــا قشــر 
گیجکاهــی تحتانــی22 گســترش یافتــه اســت )18(. در همیــن 
راســتا مــدل شــناختی- عصبــی بــرای توجیــه کارکــرد چشــم 
ــا23 و  ــط کوربت ــه توس ــه توج ــرل بهین ــظ کنت ــرای حف آرام ب
همــکاران )2002 و 2008( ارائــه شــده اســت )19(. ایــن مــدل 
ــت  ــری دالل ــف هدف گی ــه در تکالی ــرل توج ــت کنت ــر اهمی ب
دارد و بــه تعــادل میــان جهــت هــدف بین مســیر ســیگنال های 
ــیرهای  ــت. مس ــاس اس ــاال حس ــه ب ــن ب ــن و پایی باالبه پایی
باالبه پاییــن حامــل اطالعــات غنــی و متفاوتــی دربــاره ی 
مفاهیــم رفتــاری هســتند کــه درک محتــوای بینایــی را 
ــات بیشــتری از ورودی  ــد جزئی تســهیل کرده و اجــازه می دهن
اســتخراج شــود )20(. در مســیر ســیگنال های بــاال بــه  پاییــن 
ــش  ــز آن بخ ــت و مرک ــور اس ــدف مح ــی ه ــتم توجه سیس
پشــتی، ریشــه پشــتی و قشــر پیشــانی اســت. ایــن نواحــی بــا 
ــا انتخــاب  ــوط و پاســخ ی ــه محــرک مرب ــزی پاســخ ب طرح ری
عمــل مرتبــط اســت. از ســوی دیگــر سیســتم توجهــی محــرک 

ــز آن  ــه مرک ــاال( ک ــه ب ــن ب محــور )مســیر ســیگنال های پایی
قشــر آهیانــه ای و قســمت شــکمی قشــر پیشــانی اســت و در 
ــر  ــته درگی ــته و ناخواس ــای برجس ــخیص محرک ه ــول تش ط
ــه پاییــن را می شــکند )19(.  ــاال ب اســت و حلقه هــای توجــة ب
در تکالیــف هدف گیــری عملکــرد خیرگــی و سیســتم توجهــی، 
ــری  ــرل هدف گی ــط و کنت ــدف در محی ــت ه ــن موقعی تعیی
ــه ســه  شــیء در ناحیــه هــدف اســت. تکالیــف هدف گیــری ب
ــرای  ــی ب ــرل خیرگ ــوند، کنت ــیم می ش ــه تقس ــر مجموع زی
اهــداف ثابــت، اهــداف انتزاعــی24 و اهــداف در حــال حرکــت. 
ــه  ــدن ب ــه بیــرون از ب در ایــن تکالیــف یــک شــیء معمــوالً ب
ــاب می شــود  ــه ســوی هــدف پرت ــا پاهــا ب وســیله دســت ها ی
ــوان  ــی اســت. به عن ــت و همســانی عملکــرد، هــدف نهای و دق
مثــال، شــوت بســکتبال، ضربــه گلــف و پرتــاب دارت و 
ــن  ــر روی حیاتی تری ــز ب ــف تمرک ــن تکالی ــدازی. در ای تیران
بخــش هــدف و زمــان اکتســاب اطالعــات مهــم اســت و 
ــری  ــرکات هدف گی ــی و ح ــن خیرگ ــه بی ــدگی بهین جفت ش
ــرل  ــه می شــود )10(. به منظــور کنت ــه عملکــرد بهین منجــر ب
خیرگــی در اهــداف ثابــت، هــدف بــرای خیرگــی و هدف گیــری 
در فضــا ثابــت و قابــل پیش  بینــی اســت، ماننــد حلقــه 
بســکتبال. ســطح باالیــی از تمرکــز بــرای اجــرای خــوب مــورد 
ــه یــک نقطــه خــاص  ــت شــدن ب ــه ثاب ــاز اســت و دقــت ب نی
اســت.  وابســته  انجــام هدف گیــری  از  قبــل  روی هــدف 
همچنیــن به منظــور کنتــرل خیرگــی در اهــداف اهــداف 
انتزاعــی، اهــداف بــرای خیرگــی و هدف گیــری در فضــا ثابــت 
ــی  ــداف انتزاع ــه و اه ــت چندگان ــب در ماهی ــا اغل ــت، ام اس
ــارد.  ــا بیلی ــیب دار ی ــن ش ــف در چم ــه گل ــد ضرب ــت. مانن اس
ــای  ــوند، فض ــام ش ــت انج ــا دق ــف ب ــن تکالی ــه ای ــرای اینک ب
ــده  ــای پیچی ــود، الگوه ــه ش ــیر و ترجم ــد تفس ــی بای بینای
ــار  ــه از رفت ــی بهین ــک توال ــد ی ــود و بای ــخیص داده ش تش
خیرگــی قبــل از اینکــه هدف گیــری انجــام شــود، در محیــط 
و اهــداف ویــژه شــکل گیــرد. بــرای کنتــرل خیرگی اهــداف در 
ــرای خیرگــی و هدف گیــری در حــال  حــال حرکــت، هــدف ب
حرکــت اســت و تــوپ یــا دیگــر اهــداف بــه ســمت آن پرتــاب 
می شــوند کــه بــه وســیلة دیگــر بازیکنــان دریافــت می شــود، 
ماننــد پرتــاب در فوتبــال آمریکایــی و پــاس در فوتبــال )21(. 
ــی  ــری پرتاب ــای هدف گی ــر روي مهارت ه ــق حاض ــه تحقی پای
ــاره  ــه اش ــه ک ــرا همان گون ــت. زی ــرار گرف ــاب دارت( ق )پرت
ــه ورزش هایــی  ــی از جمل شــد، مهارت هــای هدف گیــری پرتاب
هســتند کــه مهارت هــای روانشــناختی در آن نســبت بــه 
دیگــر ورزش هــا، ســهم بیشــتری در موفقیــت ورزشــکار دارد، از 
طرفــی چشــم آرام از جملــه مؤلفه هــای ادراکــی- شــناختی در 
رســیدن بــه اوج عملکــرد و خبرگــی می باشــد. لــذا توجــه بــه 
مهارت هــای شــناختی اثرگــذار بــر عملکــرد ورزشــکاران 
ارتقــاء ســطح  و  آمــوزش  در جهــت  پرتابــی  رشــته های 
ــداف  ــی از اه ــن رو یک ــد. از ای ــروری می باش ــکاران ض ورزش

13 Alder
14 Kinematic
15 Millslagle
16 Causer
17 Dorsal Pathway
18 Top-Down

19 Parietal Lobe
20 Ventral Pathway
21 Bottom-Up
22 Inferior Temporal Cortex
23 Corbetta
24 Abstract Targets [

 D
O

I:
 1

0.
52

54
7/

sh
ef

a.
10

.1
.2

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

he
fa

ye
kh

at
am

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 13

http://dx.doi.org/10.52547/shefa.10.1.21
https://shefayekhatam.ir/article-1-2177-en.html


2525

دوره دهم، شماره يكم، زمستان 1400

2525

د وره دهم، شماره يكم، زمستان 1400

ــم آرام  ــه چش ــتر نظری ــعه بیش ــش توس ــن پژوه ــدی ای کلی
ــدد  ــوده و در ص ــی ب ــق نیمه تجرب ــک تحقی ــام ی ــط انج توس
اســت، اثــر تغییــرات بافــت محیــط25 را بــر مؤلفه هــای 
مختلــف چشــم آرام در میــان ورزشــکاران بــا ســطوح مختلــف 
ــت،  ــده اس ــی کاوش نش ــان قبل ــط محقق ــه توس ــی ک مهارت
بررســی نمایــد. لــذا بــا توجــه بــه اینکــه پژوهش هــا در زمینــة 
تغییــرات چشــم آرام انــدک اســت و از آنجایــی کــه مهارت هــای 
ــتند و  ــی هس ــای دقت ــه مهارت ه ــی از جمل ــری پرتاب هدف گی
اســاس آن هــا تمرکــز و اســتفاده مناســب از سیســتم توجهــی 
ــه ماهیــت پیچیــده  ــا توجــه ب ــی اســت، و همچنیــن ب و بینای
ــه  ــوع عملکــردی در رســیدن ب ــت محیــط و نیازهــای متن باف
موفقیــت در آن هــا، در مطالعــه حاضــر به مقایســه اثــر تغییرات 
ــرای  ــن اج ــم آرام در حی ــای چش ــر مؤلفه ه ــط ب ــت محی باف
مهــارت هدف گیــری پرتابــی در ورزشــکاران بــا ســطوح 
شــد. پرداختــه  مهارتــی  مختلــف 

مواد و روش ها
ــاری  ــة آم ــد. جامع ــه ای می باش ــوع مقایس ــش از ن ــن پژوه ای
ــر  ــر، نیمه ماه ــرد ماه ــکاران م ــامل ورزش ــر ش ــش حاض پژوه
و مبتــدی رشــته ورزشــی دارت در شــهر تهــران بــود. افــرادی 
کــه در مســابقات کشــوری حضــور داشــتند و از طــرف انجمــن 
دارت ج.ا.ا26 معرفــی شــده بودنــد به عنــوان افــراد ماهــر، 
افــرادی کــه در ســطح اســتانی و دانشــجویی حضــور داشــته اند 
ــرای دارت را  ــری و اج ــابقه یادگی ــال س ــج س ــت کم پن و دس
ــد به عنــوان افــراد نیمــه ماهــر و افــرادی کــه کمتــر از 1  دارن
ــق  ــدی در تحقی ــراد مبت ــوان اف ــه داشــته اند، به عن ســال تجرب
ــاس  ــر اس ــر ب ــورد نظ ــه م ــد. از جامع ــرکت کردن ــر ش حاض
جــدول مــورگان 30 نفــر بــه صــورت نمونه گیــری غیرتصادفــی 
در دســترس انتخــاب شــدند. در هــر ســطح مهــارت 10 نفــر 
حضــور داشــتند. همــه افــراد شــرکت کننده در پژوهــش 
ــد  ــال بودن ــن 2±22 س ــن س ــا میانگی ــکارانی ب ــر ورزش حاض
ــد.  ــرکت کردن ــر ش ــش حاض ــود در پژوه ــت خ ــا رضای ــه ب ک
ــل  ــالمت کام ــمانی از س ــر جس ــرکت کنندگان ازنظ ــام ش تم
ــک از  ــچ ی ــک(، و هی ــط پزش ــه توس ــد )معاین ــوردار بودن برخ
آن هــا از اهــداف ویــژه پژوهــش اطالعــی نداشــتند. در پژوهــش 
حاضــر از شــرکت کنندگان درخواســت شــد تــا تکلیــف پرتــاب 
دارت را بــا اســتفاده از پاســخ بــه چهــار الگــوی مختلــف از بافت 
محیــط انجــام دهنــد. در الگــوی اول کــه محیــط بــه صــورت 
ــود آزمودنی هــا  ــری بیــن کوششــی ب ــدون تغییرپذی ــت و ب ثاب
بــه یــک نقطــه ثابــت مشــخص شــده در صفحــه دارت، پرتــاب 
ــت و  ــورت ثاب ــه ص ــط ب ــه محی ــوی دوم ک ــد. در الگ می کردن
ــود هــدف در یکــی از پنــج  ــا تغییرپذیــری بیــن کوششــی ب ب
ــن  ــکان مشــخص شــده در صفحــه دارت ظاهــر می شــد. ای م
ــرای  ــی ب ــالش کم ــده، ت ــه ش ــط ارائ ــت محی ــت از باف حال
انجــام تکلیــف نیــاز داشــت، زیــرا هــدف ثابــت بــود، امــا نیــاز 

ــرکت کنندگان  ــه ش ــل ک ــن دلی ــه ای ــود، ب ــاد ب ــه زی ــه توج ب
نمی دانســتند کــه هــدف مــورد نظــر در هــر تکــرار، در کجــا 
ــه صــورت در  ظاهــر می شــود. در الگــوی ســوم کــه محیــط ب
حرکــت و بــدون تغییرپذیــری بیــن  کوششــی بــود. هــدف در 
ــی در  ــورت افق ــه ص ــد و ب ــر می ش ــپ دارت ظاه ــمت چ س
ــه ســمت راســت حرکــت می کــرد و پــس از  وســط صفحــه ب
آن در جهــت معکــوس و بــا ســرعت ثابــت 0/5 متــر بــر ثانیــه 
ــن شــرایط  ــه بازگشــت می نمــود. ای ــه موقعیــت شــروع اولی ب
مشــابه در ظهــور هــدف بــرای هــر الگــو نشــان می دهــد کــه 
ــود  ــش وج ــن آزمای ــی در ای ــن کوشش ــری بی ــچ تغییرپذی هی
نداشــت. امــا هــدف در حــال حرکــت بــود. در الگــوی چهــارم 
ــن  ــری بی ــا تغییرپذی ــه صــورت در حرکــت و ب ــط ب ــه محی ک
کوششــی بــود. هــدف بــه صــورت تصادفــی هربــار ظاهــر شــده 
ــت  و در یــک جهــت مشــخص حرکــت می کــرد، در ایــن حال
ــر  ــید. حداکث ــزان رس ــترین می ــه بیش ــف ب ــی تکلی پیچیدگ
ــت،  ــت در حرک ــدف در حال ــط ه ــده توس ــی ش ــافت ط مس
ــرکت کنندگان  ــه ش ــود و ب ــت ب ــر جه ــر در ه ــانتی مت 96 س
ــن 46 و  ــه ســمت هــدف بی ــاب ب ــه پرت ــوزش داده شــد ک آم
142 ســانتی متر )نقطــه ای در مرکــز( انجــام شــد. هــدف بعــد 
از هــر پرتــاب ناپدیــد می شــد و دوبــاره جهــت پرتــاب بعــدی 
ــرکت کنندگان  ــش، از ش ــروع آزمای ــل از ش ــود. قب ظاهرمي ش
درخواســت شــد تــا تکلیــف خــود را بــا هــدف کســب حداکثــر 
ــف  ــاب تکلی ــل انتخ ــد. دلی ــام دهن ــاب دارت انج ــاز پرت امتی
پرتــاب دارت ایــن بــود کــه محقــق قــادر بــه دســتکاری بافــت 
ــت  ــورت ثاب ــه ص ــده ب ــه یادگیرن ــی ک ــت، در حال ــط اس محی
می مانــد، و امــکان مقایســة نتایــج در میــان شــرایط مختلــف 
محیطــی را فراهــم می کنــد. بــرای جمــع آوری داده هــا از 
ــري  ــت برت ــنامه دس ــناختی، پرسش ــت ش ــنامه جمعی پرسش
ــم28 و  ــی چش ــتگاه ردیاب ــن27 )1987(، دس ــن و چاپم چاپم
صفحــه دارت تعبیه شــده اســتفاده شــد. از پرسشــنامه جمعیت 
شــناختی بــرای ســنجش ویژگی هــای آزمودنی هــا نظیــر 
ســن، ســطح فعالیــت بدنــی و ســابقه ورزش قهرمانــی اســتفاده 
شــد. همچنیــن از پرسشــنامه دســت برتــري چاپمــن و بــرای 
ــا اســتفاده شــد  ــودن آزمودنی ه ــان از راســت دســت ب اطمین
کــه دارای روایــی و پایایــی29 داخلــی 0/94 و 0/92 می باشــد. 
دســتگاه ردیابــی چشــم: از دســتگاه ردیابــی حــرکات چشــم30 
مــدل Dikablis Professional Wireless ســاخت کمپانــی 
ــر  ــی در ه ــه خیرگ ــه نقط ــان ک ــور آلم ERGONEERS کش
لحظــه را بــا فرکانــس 90 هرتــز ثبــت می کنــد، اســتفاده شــد. 
ــوردر  ــن و رک ــه دوربی ــز ب ــک مجه ــن سیســتم شــامل عین ای
پرتابــل می باشــد. داده هــای بــه دســت آمــده از طریق سیســتم 
ــر دارای  ــه کامپیوت ــی ب ــوار ویدوئ ــورت ن ــه ص ــیم31 ب بی س
قابلیــت اتصــال فرســتاده می شــود. بــه منظــور ثبــت حــرکات 
ــردازش  ــتم پ ــزار DLab و سیس ــرم اف ــم از ن ــرات چش و تغیی
اطالعــات ســاخت ایــن کمپانــی اســتفاده شــد. ایــن نــرم افــزار 

25 Environmental Constraint
26 Islamic Republic of Iran Darts Association
27 Chapman and Chapman

28 Eye tracking
29 Reliability and Validity
30 Ergoneers Eye tracking
31 Wireless
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ســه مؤلفــه چشــم آرام را مشــخص می کنــد: آغــاز چشــم آرام، 
پایــان چشــم آرام و دوره چشــم آرام. فهیمــی )1394( پایایــی 
ــدد 0/83  ــون مج ــون- آزم ــتفاده از آزم ــا اس ــزار را ب ــن اب ای
گــزارش کــرد. همچنیــن روایــی ایــن دســتگاه را بــا اســتفاده از 
روایــی همزمــان )دســتگاه ثبــات حرکات چشــم، در پژوهشــگاه 
ــه دارت:  ــت آورد )22(. صفح ــه دس ــناختی( 0/76 ب ــوم ش عل
ــا ابعــاد 1/22×1/22 توســط دســتگاه  یــک صفحــة کاغــذی ب
مختصــات دکارتــی، در انــدازه 0/91×1/22 ســانتی متر بــر 
روی کاغــذ ســفید نشــانه گذاری شــد. محورهــای افقــی 
و عمــودی بــا عناویــن x و y، بــه ترتیــب، بــا مختصــات 
)0،0( در مرکــز صفحــه نشــانه گذاری شــدند )تصویــر 1(.

ــدف،  ــت ه ــردن موقعی ــدرج ک ــرای م ــی ب از مختصــات دکارت
ــات  ــری مختص ــرای اندازه گی ــا و ب ــع آوری داده ه ــل از جم قب
ــاب،  ــر پرت ــد از ه ــده بع ــاب ش ــت دارت پرت X و Y از موقعی
ــر  ــا قط ــگ )ب ــز رن ــره قرم ــک دای ــدف ی ــد. ه ــتفاده گردی اس
ــد.  ــه ش ــر گرفت ــه دارت، در نظ ــرای صفح ــانتی متر( ب 14/5س
ــری طراحــی شــده و  ــزار کامپیوت ــرم اف ــک ن هــدف توســط ی

 ،IN112 ــدل ــوس م ــور اینفوک ــو پروژکت ــک ویدئ ــق ی از طری
ــرکت کننده  ــر ش ــد. ه ــرل می ش ــه دارت کنت ــر روی صفح ب
ــه 3 متــری از صفحــه و در ســمت راســت پروژکتــور  در فاصل
پرتــاب( در هــر  پرتــاب دارت )20  می ایســتاد و تکلیــف 
ــه  ــن مطالع ــام داد. ای ــی انج ــرایط محیط ــار ش ــک از چه ی
بــا رعایــت مالحظــات اخالقــي شــامل توضیــح اهــداف 
ــات،  ــودن اطالع ــه ب ــارکت کنندگان، محرمان ــه مش ــش ب پژوه
ــل  ــتن آزادی کام ــا و داش ــودن ارزیابی ه ــام ب ــا بي ن ــراه ب هم
مشــارکت کنندگان در همراهــی بــا پژوهــش انجــام شــد. 
ــازماني  ــه س ــش توســط کمیت ــام مراحــل پژوه ــن تم همچنی
IR.( اخــالق در پژوهش هــای دانشــگاه تهــران بــا کــد اخــالق

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تایی UT.SPORT.REC.1397.003( م
توزیــع طبیعــی داده هــا با اســتفاده از آزمــون شــاپیروویلک32 و 
تجانــس واریانس هــا بــا اســتفاده از آزمــون لــون بررســی شــد. 
بــرای تحلیــل داده هــا در ســطح توصیفــی از مقادیــر میانگیــن 
ــت شــرکت کنندگان  ــرای بررســی وضعی ــار و ب و انحــراف معی
در ســه ســطح ماهــر، نیمه ماهــر و مبتــدی از از روش تحلیــل 
واریانــس دوعاملــی اســتفاده شــد. بــرای بررســی تفــاوت زوجی 

32 Shapiro Wilk

تصویــر 1- نمــای کلــی از نحــوه قــرار گرفتــن آزمودنــی، صفحــه دارت و چهــار شــرایط محیطــی )A: الگــوی اول، محیــط بــه 
صــورت ثابــت و بــدون تغییرپذیــری بیــن کوششــی. B: محیــط بــه صــورت ثابــت و بــا تغییرپذیــری بیــن کوششــی. C: محیــط 
ــی( ــن کوشش ــری بی ــا تغییرپذی ــت و ب ــورت در حرک ــه ص ــط ب ــی. D: محی ــن کوشش ــری بی ــدون تغییرپذی ــت و ب ــورت در حرک ــه ص ب
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ــا  ــل داده ه ــت. تحلی ــه کار رف ــی ب ــی بونفرون ــون تعقیب آزم
ــیم  ــخه 20 و ترس ــاری SPSS نس ــزار آم ــتفاده از نرم اف ــا اس ب
ــخه 2018  ــل نس ــزار اکس ــط نرم اف ــا توس ــداول و نموداره ج
انجــام گرفــت. ســطح معنــي داری α=0/05 در نظــر گرفته شــد.

یافته ها
ــا  ــای گروه ه ــس داده ه ــان داد واریان ــون نش ــون ل ــج آزم نتای
ــک  ــاپیرو ویل ــون ش ــج آزم ــت )P>0/437). نتای ــس اس متجان
ــی  ــا طبیع ــع داده ه ــان داد توزی ــا نش ــز در روی کل گروه ه نی
ــن  ــي دار بی ــاوت معن ــن تف اســت )P>0/072(. به منظــور تعیی
ویژگی هــای چشــم آرام در ســطوح مهــارت پرتابــی هدف گیــری 
ماهــر، نیمه ماهــر و مبتــدی از روش تحلیــل واریانــس دوطرفــه 
اســتفاده شــد )جــدول 1(. بنابرایــن در ایــن قســمت متغیرهای 
در  دوره چشــم آرام  و  پایــان چشــم آرام  آغــاز چشــم آرام، 
بافت هــای مختلــف محیــط در بیــن ورزشــکاران بــا ســه ســطح 
ماهــر، نیمه ماهــر و مبتــدی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس دوطرفــه نشــان داد کــه اثــر 

اصلــی بافــت محیــط معنــي دار می باشــد و بیــن مؤلفــه آغــاز 
چشــم آرام در بافت هــای مختلــف محیطــی تفــاوت معنــاداری 
وجــود دارد )P>0/0005(. اثــر اصلــی ســطح مهــارت ورزشــی 
ــی  ــون تعقیب ــج آزم ــود )P>0/0005(. نتای ــي دار ب ــز معن نی
ــان  ــی نش ــای زوج ــل تفاوت ه ــن مح ــرای تعیی ــی ب بونفرون
ــا  ــر ب ــکاران ماه ــم آرام در ورزش ــاز چش ــه آغ ــن مؤلف داد بی
ــي داری وجــود  ــاوت معن ــدی تف ــر و مبت ورزشــکاران نیمه ماه
ــر  ــاز چشــم آرام در ورزشــکاران نیمه ماه ــة آغ ــن مؤلف دارد. بی
بــا ورزشــکاران مبتــدی تفــاوت معنــي داری وجــود دارد. 
میانگیــن مؤلفــة آغــاز چشــم آرام در ورزشــکاران ماهــر و 
نیمه ماهــر بهتــر از میانگیــن مؤلفــة آغــاز چشــم آرام در 
ورزشــکاران مبتــدی بــود. اثــر تعاملــی بافــت محیــط در 
ــود.  ــي دار ب ــدی معن ــر و مبت ــر، نیمه ماه ــی ماه ــطح ورزش س
نتایــج آزمــون تعقیبــی بونفرونــی و بررســی میانگین هــا 
نشــان داد بیــن مؤلفــه آغــاز چشــم آرام در بافت هــای مختلــف 
محیطــی در ســه ســطح ورزشــی ماهــر، نیمه ماهــر و مبتــدی 

P>0/05 جدول 1- نتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای مؤلفة آغاز چشم آرام در بافت های مختلف محیطی در سطوح ورزشی ماهر، نیمه ماهر و مبتدی معني داری در سطح

تفاوت هــای زوجــی معنــي دار اســت. بــا بررســی نتایــج آزمــون 
تعقیبــی و میانگین هــا در جــدول 1 مشــخص شــد بیــن 
ــدون  ــت ب ــط ثاب ــای محی ــم آرام در بافت ه ــاز چش ــة آغ مؤلف
ــری  ــا تغییرپذی ــت ب ــط ثاب ــن کوششــی، محی ــری بی تغییرپذی
بیــن کوششــی، محیــط در حرکــت و بــدون تغییرپذیــری بیــن 
کوششــی و محیــط در حرکــت بــا تغییرپذیــری بیــن کوششــی 
ــود دارد. در  ــي داری وج ــر تفاوت معن ــی ماه ــطح ورزش در س
ــت و  ــط ثاب ــت  محی ــدی در باف ــر و مبت ــکاران نیمه ماه ورزش
ــم آرام  ــاز چش ــة آغ ــی مؤلف ــن کوشش ــری بی ــدون تغییرپذی ب

ــری  ــا تغییرپذی ــت و ب ــط ثاب ــت محی ــه باف ــبت ب ــری نس بهت
بیــن کوششــی، محیــط در حرکــت و بــدون تغییرپذیــری بیــن 
کوششــی و محیــط در حرکــت و بــا تغییرپذیری بین کوششــی 
ــر  ــکاران ماه ــف محیطــی در ورزش ــای مختل ــتند. بافت ه داش
ــری  ــم آرام کوتاه ت ــاز چش ــة آغ ــي دار دارای مؤلف ــور معن به ط
بودنــد.  مبتــدی  و  نیمه ماهــر  ورزشــکاران  بــه  نســبت 
ورزشــکاران  در  محیطــی  مختلــف  بافت هــای  همچنیــن 
ــم آرام  ــاز چش ــة آغ ــي دار دارای مؤلف ــور معن ــر به ط نیمه ماه
کوتاه تــری نســبت بــه ورزشــکاران مبتــدی بودنــد )نمــودار 1(.

نمودار 1- مقایسة میانگین مؤلفة آغاز چشم آرام برای ورزشکاران ماهر، نیمه ماهر و مبتدی در چهار بافت مختلف محیطی
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بــا توجــه بــه نمــودار 1، میانگیــن مــدت زمــان آغــاز 
ــده در  ــی ش ــی بررس ــای محیط ــام بافت ه ــم آرام در تم چش
ورزشــکاران ماهــر کوتاه تــر از افــراد نیمه ماهــر و مبتــدی 
اســت. به منظــور تعییــن تفــاوت معنــي دار بیــن مؤلفــة 
پایــان چشــم آرام در چهــار بافــت مختلــف محیطــی در 
از روش  مبتــدی  و  نیمه ماهــر  ماهــر،  ورزشــکاران  ســطح 
.)2 )جــدول  شــد  اســتفاده  دوطرفــه  واریانــس  تحلیــل 

نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس دوطرفــه نشــان داد کــه اثــر 
اصلــی بافــت محیــط معنــي دار می باشــد و بیــن مؤلفــة پایــان 
چشــم آرام در بافت هــای مختلــف محیطــی تفــاوت معنــاداری 
ــارت ورزشــی  ــی ســطح مه ــر اصل وجــود دارد )P>0/001(. اث
نیــز معنــي دار بــود )P>0/001(. نتایــج آزمــون تعقیبــی 
ــان  ــی نش ــای زوج ــل تفاوت ه ــن مح ــرای تعیی ــی ب بونفرون
ــا  ــر ب ــکاران ماه ــم آرام در ورزش ــان چش ــة پای ــن مؤلف داد بی

P>0/05 جدول 2- نتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای مؤلفة پایان چشم آرام در بافت هاي مختلف محیطی در سطوح ورزشی ماهر، نیمه ماهر و مبتدی معني داری در سطح

ــود  ــي داری وج ــاوت معن ــدی تف ــر و مبت ــکاران نیمه ماه ورزش
دارد. بیــن مؤلفــة پایــان چشــم آرام در ورزشــکاران نیمه ماهــر با 
ورزشــکاران مبتــدی تفــاوت معنــي داری وجــود دارد. میانگیــن 
ــر  ــر و نیمه ماه ــکاران ماه ــم آرام در ورزش ــان چش ــة پای مؤلف
ــکاران  ــم آرام در ورزش ــان چش ــة پای ــن مؤلف ــر از میانگی بهت
ــط در ســطح ورزشــی  ــت محی ــی باف ــر تعامل ــود. اث ــدی ب مبت
ــون  ــج آزم ــود. نتای ــي دار ب ــدی معن ــر و مبت ــر، نیمه ماه ماه
تعقیبــی بونفرونــی و بررســی میانگین هــا نشــان داد بیــن 
ــی در  ــف محیط ــای مختل ــم آرام در بافت ه ــان چش ــة پای مؤلف
ســه ســطح ورزشــی ماهــر، نیمه ماهــر و مبتــدی تفاوت هــای 
زوجــی معنــي دار اســت. بــا بررســی نتایــج آزمــون تعقیبــی و 
ــان  ــة پای ــن مؤلف ــد بی ــخص ش ــدول 2 مش ــا در ج میانگین ه
ــن  ــری بی ــدون تغییرپذی ــت ب ــط ثاب ــت محی چشــم آرام در باف
ــی،  ــن کوشش ــری بی ــا تغییرپذی ــت ب ــط ثاب ــی، محی کوشش

محیــط در حرکــت بــدون تغییرپذیــری بیــن کوششــی و 
محیــط در حرکــت بــا تغییرپذیــری بیــن کوششــی در ســطح 
ورزشــی ماهــر تفــاوت  معنــي داری وجــود دارد، در ورزشــکاران 
ــت و  ــورت ثاب ــه ص ــط ب ــت  محی ــدی در باف ــر و مبت نیمه ماه
ــان چشــم آرام  ــة پای ــن کوششــی مؤلف ــری بی ــدون تغییرپذی ب
ــری  ــا تغییرپذی ــت و ب ــط ثاب ــت محی ــه باف ــبت ب ــری نس بهت
بیــن کوششــی، محیــط در حرکــت و بــدون تغییرپذیــری بیــن 
کوششــی و محیــط در حرکــت و بــا تغییرپذیری بین کوششــی 
ــر  ــکاران ماه ــف محیطــی در ورزش ــای مختل ــتند. بافت ه داش
ــر  ــم آرام طوالنی ت ــان چش ــة پای ــي دار دارای مؤلف ــور معن به ط
بودنــد.  مبتــدی  و  نیمه ماهــر  ورزشــکاران  بــه  نســبت 
ورزشــکاران  در  محیطــی  مختلــف  بافت هــای  همچنیــن 
ــم آرام  ــان چش ــة پای ــي دار دارای مؤلف ــور معن ــر به ط نیمه ماه
طوالنی تــر نســبت بــه ورزشــکاران مبتــدی بودنــد )نمــودار 2(.

نمودار 2- مقایسة میانگین مؤلفة پایان چشم آرام برای ورزشکاران ماهر، نیمه ماهر و مبتدی در چهار بافت مختلف محیطی
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بــا توجــه بــه نمــودار 2، میانگیــن مــدت زمــان پایــان 
ــده در  ــی ش ــی بررس ــای محیط ــام بافت ه ــم آرام در تم چش
ورزشــکاران ماهــر بیشــتر از افــراد نیمه ماهــر و مبتــدی 
اســت. به منظــور تعییــن تفــاوت معنــي دار بیــن مؤلفــة 
در  محیطــی  مختلــف  بافــت  چهــار  در  چشــم آرام  دوره 
از روش  مبتــدی  و  نیمه ماهــر  ماهــر،  ورزشــکاران  ســطح 
.)3 )جــدول  شــد  اســتفاده  دوطرفــه  واریانــس  تحلیــل 

نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس دوطرفــه نشــان داد کــه اثــر 
ــی بافــت محیــط معنــي دار می باشــد و بیــن مؤلفــة دوره  اصل
چشــم آرام در بافت هــای مختلــف محیطــی تفــاوت معنــي داری 
ــارت ورزشــی  ــی ســطح مه ــر اصل وجــود دارد )P>0/001(. اث
نیــز معنــي دار بــود )P>0/001(. نتایــج آزمــون تعقیبــی 
ــان  ــی نش ــای زوج ــل تفاوت ه ــن مح ــرای تعیی ــی ب بونفرون
داد بیــن مؤلفــة دوره چشــم آرام در ورزشــکاران ماهــر بــا 

P>0/05 جدول 3- نتایج تحلیل واریانس دوطرفه برای مؤلفة دوره چشم آرام در بافت های مختلف محیطی در سطوح ورزشی ماهر، نیمه ماهر و مبتدی معني داری در سطح

ــود  ــي داری وج ــاوت معن ــدی تف ــر و مبت ــکاران نیمه ماه ورزش
ــر  ــکاران نیمه ماه ــم آرام در ورزش ــة دوره چش ــن مؤلف دارد. بی
بــا ورزشــکاران مبتــدی تفــاوت معنــي داری وجــود دارد. 
ــر  ــر بهت ــکاران ماه ــة دوره چشــم آرام در ورزش ــن مؤلف میانگی
از میانگیــن مؤلفــة دوره چشــم آرام در ورزشــکاران نیمه ماهــر 
و مبتــدی بــود. اثــر تعاملــی بافــت محیــط در ســطح ورزشــی 
ــون  ــج آزم ــود. نتای ــي دار ب ــدی معن ــر و مبت ــر، نیمه ماه ماه
تعقیبــی بونفرونــی و بررســی میانگین هــا نشــان داد بیــن 
ــی در  ــف محیط ــای مختل ــم آرام در بافت ه ــة دوره چش مؤلف
ســه ســطح ورزشــی ماهــر، نیمه ماهــر و مبتــدی تفاوت هــای 
ــی  ــون تعقیب ــج آزم ــا بررســی نتای ــي دار اســت. ب زوجــی معن
ــة دوره  ــن مؤلف ــد بی ــخص ش ــدول 3 مش ــا در ج و میانگین ه
ــن  ــری بی ــدون تغییرپذی ــت ب ــط ثاب ــت محی چشــم آرام در باف

ــی،  ــن کوشش ــری بی ــا تغییرپذی ــت ب ــط ثاب ــی، محی کوشش
محیــط در حرکــت بــدون تغییرپذیــری بیــن کوششــی و 
محیــط در حرکــت بــا تغییرپذیــری بیــن کوششــی در ســطح 
ــي داری وجــود دارد، در ورزشــکاران  ورزشــی ماهــر تفاوت معن
ــت و  ــورت ثاب ــه ص ــط ب ــت  محی ــدی در باف ــر و مبت نیمه ماه
ــم آرام  ــة دوره چش ــی مؤلف ــن کوشش ــری بی ــدون تغییرپذی ب
ــری  ــا تغییرپذی ــت و ب ــط ثاب ــت محی ــه باف ــبت ب ــری نس بهت
بیــن کوششــی، محیــط در حرکــت و بــدون تغییرپذیــری بیــن 
کوششــی و محیــط در حرکــت و بــا تغییرپذیری بین کوششــی 
داشــتند. همچنیــن بافت هــای مختلــف محیطی در ورزشــکاران 
نیمه ماهــر به طــور معنــي دار دارای مؤلفــة دوره چشــم آرام 
طوالنی تــر نســبت بــه ورزشــکاران مبتــدی بودنــد )نمــودار 3(.

بــا توجــه بــه نمــودار بــاال، میانگیــن مــدت زمــان دوره 

نمودار 3- مقایسة میانگین مؤلفة دوره چشم آرام برای ورزشکاران ماهر، نیمه ماهر و مبتدی چهار بافت مختلف محیطی
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ــده در  ــی ش ــی بررس ــای محیط ــام بافت ه ــم آرام در تم چش
ورزشــکاران ماهــر بیشــتر از افــراد نیمه ماهــر و مبتــدی اســت.

بحث و نتیجه گیری
تغییــرات  مقایســة  و  بررســی  هــدف  بــا  پژوهــش  ایــن 
نیمه ماهــر  ماهــر،  پرتاب کننــد گان  چشــم آرام  مؤلفه هــای 
ــام  ــی انج ــف محیط ــت مختل ــار باف ــدی دارت در چه و مبت
ــج حاصــل در مــورد مؤلفــة آغــاز چشــم آرام نشــان  شــد. نتای
ــراد ماهــر، نیمه ماهــر  ــاز چشــم آرام اف ــان آغ داد کــه بیــن زم
ــي داری  ــاوت معن ــت محیطــی تف ــار باف ــدی در هــر چه و مبت
ــری،  ــدون تغییرپذی ــت و ب ــت محیطــی ثاب وجــود دارد. در باف
ــاز چشــم آرام گــروه نیمه ماهــر و مبتــدی بیشــتر از  مــدت آغ
ــت محیطــی  ــود. در باف ــر ب ــروه ماه ــاز چشــم آرام گ ــان آغ زم
ــن  ــی، همچنی ــن کوشش ــری بی ــدون تغییرپذی ــت و ب درحرک
ــی و  ــن کوشش ــری بی ــا تغییرپذی ــت ب ــی ثاب ــت محیط در باف
ــا تغییرپذیــری بیــن کوشــش  در بافــت محیطــی درحرکــت ب
ــان شــرکت کنندگان ماهــر  ــاز چشــم آرام در می ــان آغ ــز زم نی
ــان  ــه  پای ــود. مؤلف ــدی ب ــر و مبت ــروه نیمه ماه ــر از گ کوتاه ت
ــی  ــارت یعن ــرای مه ــدن اج ــر ش ــا پیچیده ت ــز ب ــم آرام نی چش
ــری  ــدون تغییرپذی ــت و ب ــی در حرک ــت محیط ــرا در باف اج
ــا  ــت ب ــی درحرک ــت محیط ــرا در باف ــا اج ــی ت ــن کوشش بی
ــر از  ــر طوالنی ت ــروه ماه ــی در گ ــن کوشش ــری بی تغییرپذی
گروه هــای نیمه ماهــر و مبتــدی مشــاهده شــد. تاکنــون 
مطالعــات اندکــی ویژگی هــای چشــم آرام را در بافت هــای 
مختلــف محیطــی مــورد بررســی قــرار داده انــد )23(، بــا ایــن 
وجــود یافته هــای پژوهــش حاضــر مبنــی بــر وجــود تفــاوت در 
مؤلفه هــای چشــم آرام در میــان ورزشــکاران ماهــر، نیمه ماهــر 
و مبتــدی بــا نتایــج پژوهش هــای ویکــرز )1992-1996( کــه 
الگوهــای نــگاه کــردن را در میــان گلــف بــازان نخبــه و تــازه کار 
مقایســه نمــود و پژوهــش گیووینکــو و همــکاران )2015( کــه 
ــه بررســی تفــاوت بیــن رادیولوژیســت های ماهــر و کارآمــوز  ب
در الگــوی خیرگــی و حــرکات پیگــردی چشــم پرداختــه بــود، 
و پژوهــش پیــراس و همــکاران )الــف2014( کــه راهبردهــای 
جســتجوی بینایــی را در طــول اجــرای اولیــن گرفتــن در جودو 
کاران ماهــر و مبتــدی بررســی نمودنــد، همســو بــود. همچنین 
ــکاران )2014( در بررســی  ــدر و هم ــج آل ــا نتای ــج ب ــن نتای ای
ــر و  ــون ماه ــان بدمینت ــخ بازیکن ــی در پاس ــتجوی بینای جس
ــدت  ــی م ــکاران )2014( در بررس ــاروی33 و هم ــدی، ه مبت
ــراس  ــان ســکون چشــم، در جراحــان ماهــر و مبتــدی، پی زم
و همــکاران )ب2014( در بررســی راهبردهــای جســتجوی 
بینایــی و زمــان پاســخ در بازیکنــان ماهــر و مبتــدی والیبــال، 
ــی  ــار خیرگ ــی رفت ــکاران )2013( در بررس ــالگل و هم میلس
ــکاران )2010(  ــر و هم ــر و کاس ــر و نیمه ماه در  داوران ماه
ــر  ــر و نیمه ماه ــدازان ماه ــم در تیران ــکون چش ــدت س در م
همســو می باشــد، در همــه ایــن پژوهش هــا، بیــن مــدت 

ــا  ــی گروه ه ــم آرام و رفتارخیرگ ــت چش ــکان تثبی ــان و م زم
تفــاوت معنــي داری مشــاهده شــد )25-24، 17-14، 4(. کــه 
ــه  ــبت ب ــر نس ــروه ماه ــری گ ــان دهنده برت ــاوت نش ــن تف ای
گروه هــای نیمه ماهــر و مبتــدی بــود. پژوهــش حاضــر تفــاوت 
مؤلفه هــای چشــم آرام را در میــان ســه ســطح مهارتــی از 
ورزشــکاران بررســی نمــود کــه در ایــن زمینــه بــا پژوهش هــای 
ــای  ــی مؤلفه ه ــن در ارزیاب ــت، همچنی ــاوت اس ــته متف گذش
چشــم آرام کمتــر تحقیقاتــی هماننــد ایــن پژوهــش به بررســی 
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــم آرام پرداخته ان ــه چش ــه مؤل ــر س ه
ــوص  ــه خص ــی، ب ــف ورزش ــته های مختل ــه در رش ــائلی ک مس
مهارت هــای تمرکــزی و هدف گیــری بــه آن نیــاز اســت، 
توانایــی در مهارت هــای ادراکــی– شــناختی و بــه طــور خــاص 
ــه،  ــن مقول ــاالی ای ــت ب ــل اهمی ــت )26(. دلی ــم آرام اس چش
ارتبــاط مســتقیم بــا مهارت هــای انتخــاب، شناســایی هــدف و 
ــرای اجــرای مهــارت در بافت هــای  در نهایــت تصمیم گیــری ب
ــوان  ــم آرام به عن ــه چش ــت )5(. و اینک ــی اس ــف محیط مختل
ــناخته  ــداری ش ــه دی ــون توج ــه کان ــای بهین ــی از مؤلفه ه یک
ــول دوره  ــه در ط ــت ک ــوان گف ــن می ت ــود )27(. بنابرای می ش
ــاق  ــت اتف ــای حرک ــزی پارامتره ــش برنامه ری ــم آرام، پی چش
می افتــد )28(. در همیــن خصــوص می تــوان مبتنــی بــر 
مــدل شــناختی- عصبــی کربتــا34 )2002 و 2008( بــه تبییــن 
ــم آرام  ــاالی چش ــت ب ــت. قابلی ــر پرداخ ــش حاض ــج پژوه نتای
ــش  ــا از کاه ــود ت ــث می ش ــر باع ــکاران ماه ــان ورزش در می
ــر  ــود. ب ــری ش ــری جلوگی ــای هدف گی ــرد در مهارت ه عملک
طبــق مــدل شــناختی- عصبــی کربتــا )2002 و 2008( دوره 
ــت  ــن فرص ــر ای ــکاران ماه ــرای ورزش ــم آرام ب ــی چش طوالن
را فراهــم می کنــد تــا آن هــا مــدت برنامه ریــزی پاســخ 
ــت  ــر باف ــی از تغیی ــالل ناش ــروز اخت ــترش داده و از ب را گس
محیطــی جلوگیــری کننــد )19(. بــه عبــارت دیگر ورزشــکاران 
ماهــر بــا حفــظ اثربخــش کنتــرل توجــه هــدف محــور، کنتــرل 
ــد،  ــش می دهن ــری افزای ــف هدف گی ــود را در تکالی ــه خ توج
زیــرا درک صحنه هــای بینایــی پیچیــده مســتلزم حجــم 
ــا  ــبات، تنه ــن محاس ــرای ای ــبات اســت و اج ــی از محاس باالی
ــن در  ــت، بنابرای ــر نیس ــرو میس ــازوکار پیش ــر س ــه ب ــا تکی ب
ــرل  ــواره از کنت ــری هم ــای هدف گی ــق مهارت ه ــرای موف اج
ــود  ــتفاده می ش ــن اس ــه پایی ــاال ب ــیگنال های ب ــا س ــه ب توج
ــرای  ــول اج ــل و در ط ــی چشــم آرام قب ــان طوالن ــدت زم و م
ــاال  ــه ب ــی کنتــرل توجــه ســیگنال های پاییــن ب تکلیــف پرتاب
ــیگنال های  ــبکه س ــا ش ــود ت ــث می ش ــش داده و باع را کاه
ــانی35 و  ــوب پیش ــب ل ــا اغل ــأ آن ه ــه منش ــن ک ــه  پایی ــاال ب ب
لــوب آهیانــه اســت، مســئولیت طرح ریــزی و اجــرای عمــل را 
ــن  ــه  پایی ــاال ب ــه ســیگنال های ب ــاز ب ــرا نی ــرد زی برعهــده بگی
ــد  ــش می یاب ــف، افزای ــی تکلی ــزان پیچیدگ ــن می ــاال رفت ــا ب ب
)31-27(. از ایــن رو چشــم آرام جهــت تســهیل پــردازش 
اطالعــات بــوده و مــدت زمــان آن، نشــان دهنــده زمــان الزم 

33 Harvay
34 Corbetta
35 Frontal Lobe
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بــرای برنامه ریــزی و ارائــه پاســخ اســت )32(. لــذا ورزشــکاران 
ــتند.  ــوردار هس ــم آرام برخ ــری از چش ــطح باالت ــره از س خب
ــوده و دوره  ــا بیشــتر ب ــان خیرگــی در آنه ــن مــدت زم بنابرای
چشــم آرام طوالنی تــری دارنــد. حــال آنکــه فعالیت هــای 
ورزشــی، یکپارچــه و ســاده نیســتند، بلکــه بســیار پیچیــده و 
دشــوار بــوده و بســیاری از رویدادهــا بــه طــور همزمــان اتفــاق 
ــوده و  ــا مشــخص نب ــه محرک ه ــق ارائ ــان دقی ــد و زم می افتن
گاهــی بایــد بــه محرک هایــی پاســخ داد کــه در حــال حرکــت 
هســتند و بــا ایــن شــرایط بــه دشــواری و پیچیدگــی تکلیــف 
ــکاران  ــن ورزش ــا بهتری ــت ت ــذا الزم اس ــود. ل ــزوده می ش اف
بداننــد کــه بــه چــه چیــزی بایــد نــگاه کننــد و چــه زمانــی و 
ــرای چــه مــدت زمانــی بایــد آن هــا را دنبــال کننــد. نتایــج  ب
ــا وجــود تمریــن و رســیدن  پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه ب
ــا  ــن ویژگی ه ــان ای ــر، همچن ــطح نیمه ماه ــه س ــکاران ب ورزش
ــکاران  ــردی در ســطح ورزش ــت نشــده و عملک ــا تقوی در آن ه
ــوب  ــه عملکــرد مطل ــوان رســیدن ب ــذا می ت ــد. ل مبتــدی دارن
از مهارت هــای خبرگــی  یکــی  به عنــوان  را  در چشــم آرام 
قلمــداد نمــود. ایــن نتایــج در کنــار نتایــج تحقیقــات قبلــی که 
ــه افــراد مبتــدی  گــزارش شــده اســت، افــراد ماهــر نســبت ب
ــی  ــان خیرگ ــدت زم ــا م ــد ام ــری دارن ــی کمت ــداد خیرگ تع
ــرد  ــات ارزشــمندی از چگونگــی کارک ــر اســت اطالع طوالنی ت
چشــم آرام در میــان ورزشــکاران بــا ســطوح مهارتــی مختلــف 
ــن  ــه در ای ــی ک ــن مطالعات ــد )34 ،33(. همچنی ــه می ده ارائ
ــرادی  ــد کــه خیرگــی در اف زمینــه انجــام شــده نشــان داده ان
ــتقیماً  ــد، مس ــب کرده ان ــارت را کس ــی از مه ــطح باالی ــه س ک
بــه نقــاط و اهــداف بــا بیشــترین اهمیــت در محیــط معطــوف 
ــه،  ــرد بهین ــاخت عملک ــی و زیرس ــانه های اساس ــده و نش ش
در زمانــی درســت و بــه موقــع، دریافــت می گــردد )10(. 
ــردازش شــناختی در ســطح  ــه اینکــه پ ــا توجــه ب ــی ب از طرف
بــاالی عملکــرد و خبرگــی، تعییــن کننــده اســت ورزشــکاران 

ماهــر در طــول ســال های تمریــن، ســاختار بهینــه چشــم آرام 
ــه  ــه ب ــت توج ــیله هدای ــه وس ــی ب ــرات اضاف ــر تفک را در براب
ــد )36 ،19(.  ــاد می کنن ــی( ایج ــه بیرون ــرون )توج ــمت بی س
ــی  ــوان توانای ــودن در ورزش به عن ــی کــه ماهــر ب ــذا از آنجای ل
حفــظ عملکــرد در ســطح ممتــاز تعریــف می شــود و بــه طــور 
ــرای  ــر اج ــکاران ماه ــه ورزش ــت ک ــده اس ــه ش ــی پذیرفت کل
بهتــری نســبت بــه افــراد مبتــدی دارنــد، امــا روشــن نیســت 
ــه خاطــر بهبــود  ــه تنهایــی ب ــا ایــن عملکــرد ممتــاز ب کــه آی
هماهنگــی حســی- حرکتــی اســت یــا خیــر. ورزشــکاران بایــد 
ــی خــود  ــدان بینای ــی را داشــته باشــند کــه در می ــن توانای ای
ــور  ــه ط ــد و ب ــخیص دهن ــات را تش ــار از اطالع ــی سرش نواح
ــه طــور کارآمــد  ــا ب مناســب توجــه خــود را هدایــت کننــد ت
و مؤثــر اطالعــات معنــی دار را اســتخراج کننــد. داشــتن 
اجراهــای موفــق در ورزشــکاران بدلیــل دانســتن کجــا و چــه 
ــدان  ــه در می ــی ک ــاً زمان ــت، خصوص ــم اس ــیار مه ــت، بس وق
ــف، در  ــا تکلی ــط ب ــات مرتب ــیعی از اطالع ــه وس ــی دامن بینای
ــا  ــود. ب ــه می ش ــاوت ارائ ــق متف ــاوت و مناط ــکل های متف ش
ــه  ــت ک ــوان گف ــر می ت ــش حاض ــای پژوه ــه یافته ه ــه ب توج
ــان  ــدت زم ــه م ــی ب ــطح خبرگ ــارت در س ــرای مه ــرای اج ب
طــی  طوالنی تــری  آرام  چشــم  دوره  و  بیشــتر  خیرگــی 
ــن  ــوده و ای ــاز ب ــی نی ــری پرتاب ــای هدف گی ــرای مهارت ه اج
نســبت ها در پاســخ بــه تقاضاهــای مختلــف محیطــی همــواره 
ــکاران و  ــه ورزش ــن، ب ــد. بنابرای ــی می مان ــر باق ــدون تغیی ب
ــه و  ــود توج ــرای بهب ــه ب ــود ک ــه می ش ــان ورزش توصی مربی
کارآمــدی اســتخراج اطالعــات از محیــط، از دســتورالعمل های 
به ویــژه  ورزشــکار  رفتارخیرگــی  کنتــرل  بــرای  مناســب 
منافــع:  تضــاد  کننــد.  اســتفاده  چشــم آرام  مؤلفه هــای 
ــه  ــه هیچ گون ــد ک ــح مي نمای ــندگان تصری ــیله نویس بدینوس
ــدارد. ــود ن ــر وج ــه حاض ــوص مطالع ــي در خص ــاد منافع تض
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