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Abstract 

Background and Aims: The first step in learning is understanding and information. 

Therefore, understanding things from one perspective essentially depends on complex visual 

processes. This active and often skillful persuit is called search. The current study was 

conducted to evaluate the effect of visual training on motor function and visual search 

behaviors in dart throwing skills in physical education students. 

Materials and Methods: A total of 30 female bachelor students recruited using convenient 

sampling method. The study included three stages: pretest, visual training, and post-test. The 

study course was 12 sessions and students underwent 40 minutes of Revien & Gabor training. 

We used kolmogorov-smirnov test to check normality of distribution. We also used one-way 

ANOVA to analyze the data. 

Results: The results showed that visual training was significantly associated with number 

fixation, duration fixation, and especially saccadic movements. Number fixation and duration 

fixation were improved equally as the result of visual training. Visual training also improved 

motor function; however, the effect of these trainings was greater for visual search (number 

fixation, duration fixation, and saccadic movements). 
Conclusion: According to the results, it can be concluded that visual training can meet visual 

needs in terms of dart throwing skills. It is worth noting that visual trainings along with 

physical exercise can improve the results more efficiently. 
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 چکیده

 مقدمه و اهداف
فعاالنه و  یریگیپ نیدارد. ا یبستگ دهیچیپ یدارید یندهاآیفربه  عمالًمنظر  کیدر  ای. درک اشباشدیادراک و کسب اطالعات م ،یریادگیگام در  نیاول

مهارت پرتاب در  یینایب یجستجو یو رفتارها یبر عملکرد حرکت یینایب ناتیتمر ی. هدف از پژوهش حاضر، بررسشودیم دهیاغلب ماهرانه، جستجو نام
 .باشدیم هیدانشگاه اروم یبدن تیترب انیدارت دانشجو

 هاروشواد و م
پژوهش شرکت کردند.  نیکه به صورت داوطلبانه و در دسترس در ا بودند یدختر مقطع کارشناس یدانشجو 03شامل کنونی  کنندگان پژوهششرکت

، مدت تثبیت و حرکات تیتثبثبت تعداد دستگاه ردیاب بینایی جهت  ازآزمون بود. و پس یینایب ناتیتمر آزمون،شیسه مرحله پ دارایپژوهش  نیا
در نظر  آزمونو پس آزمونبه عنوان پیش باشند، همچنین ثبت امتیاز پرتاب دارتبینایی می های اصلی استراتژی جستجویساکادی چشم که مؤلفه

ها از داده عیبودن توز یعیطب یبررس یپرداختند. برا بوریو گ ونیر یینایب ناتیبه تمر قهیدق 43جلسه و هر جلسه  62کنندگان به مدت شرکت. گرفته شد
 استفاده شد. انسیراهه و کووارکی یها از آزمون آنواداده لیجهت تحل نیهمچن استفاده شد. رنوفیاسم-آزمون کلموگروف

 هایافته
در  تأثیرمقدار  که یبه طور ؛(>30/3p) داشته است تیو تعداد تثب تیمدت تثب ،یبر حرکات ساکاد یمعنادار تأثیر یینایب نیکه تمر دهدینشان م جینتا

 تأثیر ناتیتمر نیا نی. همچنافتندیاندازه بهبود  کیبه  باًیتقر تیو تعداد تثب تیبوده است، اما مدت تثب تیاز مدت و تعداد تثب شتریب یحرکات ساکاد
 ت،یمدت تثب) بینایی یجستجو یبر رفتارها یینایب ناتیتمر تأثیر. مقدار (>30/3p) مهارت پرتاب دارت داشته است یبر عملکرد حرکت زین یمعنادار

 بود. یاز عملکرد حرکت شتری( بیدو حرکات ساکا تیتعداد تثب

 گیرینتیجه
و باعث عملکرد بهتری  را ارتقا دهدکه به تمرکز بینایی بیشتری نیاز دارند ایی همهارت یینایب یازهاین تواندیم یینایب ناتیگرفت که تمر جهینت توانیم

 را انتظار داشت. جهینت نیبهتر توانیم یینایب ناتیبه همراه تمر یورزش ناتیالبته با انجام تمردر انجام آنها شود. 

 کلیدی یهاواژه

 پرتاب دارت ؛جستجوی بینایی ؛عملکرد حرکتی ؛تمرین بینایی
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 و اهدافمقدمه 

منبع  ]2[کند که بین ادراک و اجرای اعمال رابطه وجود دارد.شواهد بیان می ]6[باشد.در یادگیری، ادراک و کسب اطالعات می اولین گام

کند، زاویه شی نسبت به در محیط حرکت می یش کیهنگامی که  ]0[باشد.اولیه ادراک و کسب اطالعات یادگیرندگان بینا، چشمان آنها می

شود که این جریان بینایی اقسام زیادی از اطالعات مربوط به حرکت مجری را در ر کرده و جریان بینایی ایجاد میییچشم در طول زمان تغ
الزم است تا سیستم  ،ای قادر به عملکرد مناسب در یک موقعیت محیطی شوددر واقع برای اینکه اجراکننده [4]دهد.اختیار فرد قرار می

های معطوف کردن توجه بینایی برای تعیین نشانه 6ی اطالعات محیطی بپردازد. جستجوی بیناییاش به صورت فعال به جستجوبینایی
های مرتبط را از محیط پردازند تا نشانهها به جستجوی بینایی میسازی و اجرای بسیاری از مهارتمحیطی مناسب است و افراد برای آماده

کند تا اطالعات الزم را کسب کند که چه اعمالی باید انجام دهد، چگونه رد کمک میجستجوی محیط از طریق بینایی به ف ]0[انتخاب کنند.

های مغزی دانشمندان روانشناختی برای مطالعه جستجوی بینایی بیماران با آسیب ]1[این اعمال را اجرا کند و چه زمانی آنها را آغاز کند.
دهند، تکالیف متنوع با دشواری کم تا زیاد را به فرد د آزمایش قرار میمشخص که اختالالت عملکردی در جستجوی بینایی دارند را مور

کنند. در نتیجه اگر اختالالت عملکردی در جستجوی بینایی مشاهده شد، ارائه داده و اشتباهات و اختالالت موجود در نتیجه را بررسی می
شوند. همچنین در تحقیقات الکتروفیزیولوژیکی، از نواحی عملکردی مغز که با کارکرد جستجوی بینایی مرتبط هستند، مشخص می

به  عمالً بنابراین سادگی توان درک اشیا در یک منظر  ؛]6[شودهای الکترومیوگرافی برای بررسی جستجوی بینایی استفاده میروش
راهبرد جستجوی بینایی نیز به  [1]شود.دیداری پیچیده بستگی دارد و این پیگیری فعاالنه و اغلب ماهرانه، جستجو نامیده مییندهای آفر
کند. در فرضیاتی دهند، اشاره میهای مهم نمایش حرکت میهایی که اجراکننده به طور پیوسته چشم خود را برای تمرکز روی جنبهراه

است که این تر های کمتر در یک مدت زمان طوالنیو انتخابی شامل تثبیتمد آکارمربوط به مهارت جستجوی بینایی، الگوی جستجوی 
های تر به دلیل افزایش نقش بینایی محیطی در برداشت اطالعات مرتبط با تکلیف است. به بیانی دیگر، محدودیتمقادیر جستجوی پایین

کند و تعداد کمتر منابع های بینایی مختلف را مشخص میشود، استفاده از سیستمتکلیف که به وسیله تعداد منابع اطالعاتی بیان می
دهد. بنابراین در شرایط محدودیت زمانی، یک الگوی جستجو با اتی، افراد را به استفاده هرچه بیشتر از بینایی محیطی سوق میاطالع

 نیترعیسرهمچنین حرکات ساکاد  [1].در نظر گرفته شودمد آکارهای کانونی کمتر ممکن است به عنوان یک الگوی جستجوی تثبیت
 633دقیقه کمان )کوچک( تا  0توانند از این حرکات می [9]شود.تم حرکتی چشم انسان انجام میحرکات چشمی هستند که توسط سیس

ها در ارزیابی این حرکات دقت، سرعت چشم در ترین شاخصمهم [63]درجه بر ثانیه باشند. 6333تا  0درجه کمان )بزرگ( با سرعت اوج 
دانیم که ر حال تماشای ورزشکاری ماهر در یک رقابت ورزشی هستیم، میبنابراین هنگامی که د ؛باشدطی حرکت و زمان تاخیری می

ها حاکی از آن است که تیزبینی، حرکات ساکادی، دید پیرامونی، ادراک بینایی، برخی گزارش ]66[بینایی یک سیستم حسی غالب است.

( و پاوول و 6911) 2به طوری که کاهن ؛]62[باشدان میتوانایی رد اشیای متحرک و زمان واکنش بینایی در ورزشکاران، بهتر از غیرورزشکار
ها بهبود ( نشان دادند که یک دوره تمرینات بینایی، توانایی بینایی ورزشکاران را برای یادگیری و پاالیش مهارت2366همکاران )

تمرینات مکرر سیستم بینایی موجب  ( بیان کردند2366( و پاوول و همکاران )2331و همکاران ) 0عالوه بر این زوپان ]60، 2[بخشد.می

( خاطر نشان کردند که تمرینات 6092همچنین مالحی و همکاران ) ]64 ،2[شود.میمدتر آکارهای عصبی تقویت تارهای عضالنی و پاسخ

ی بر اجراهای های بینایاگرچه شواهدی مبنی بر اثربخش بودن تمرین ]60[های بینایی را بهبود بخشد.بینایی توانسته است سطح مهارت

( بیان کردند 6991های متناقض نیز در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال وود و آبرنتی )اما برخی یافته ،]66[باشدورزشی در دسترس می
شود. در این پژوهش هفته تمرینات بینایی مشاهده نمی 4که اثر مثبت تمرینات بینایی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران راکتی پس از 

همچنین  ]22[تواند به علت ناکافی بودن مقدار و مدت تمرینات باشد.پیشرفتی به دنبال انجام تمرینات بینایی مشاهده نگردید که می

، ]61[، شلیک تپانچه]61[های ورزشی بیلیارداند زمان تمرکز بینایی عامل مهمی در عملکرد بهینه بازیکنان ماهر رشتهتحقیقات نشان داده

های این گفته که تمام ورزشکاران دارای مهارت دیگر، است. از طرفی ]23[و باالخره پرتاب دارت ]69[، ضربه گلف]61[س والیبالدریافت سروی

های مربوط به توانایی به عبارت دیگر بسیاری از جنبه ]66[باشد.دیگر قابل قبول نمی ،حرکتی یکسانی هستند-ادراکی و بینایی-بینایی
به طوری که برخی پژوهشگران تمرین بینایی را عامل مهمی  ؛توان توسط تمرینات خاص آن ورزش ارتقا بخشیدمیورزشی ورزشکاران را 

های ورزشی ای دیگر معتقد هستند انجام تمرینات بینایی اثر معناداری بر بهبود مهارتعده ]26[دانند.در بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران می

 ]22[ندارد.
رسد ه نظر میبپس  ،انداثر گزارش کردهینات را بیای تمرینات بینایی را مفید و تعدادی این تمرعده ،های قبلیژوهشتوجه به نتیجه پبا 

اطالعات  تواندمی تمرینات بینایی به موضوع ترعمیق پرداختنبنابراین  ؛بیشتری است ی در ورزشکاران نیازمند بررسیادراک بینای بحث
                                                           
1 Visual Search 
2 Cohen 
3 Zupan 
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تمرینات  های قبلی بیشتر به تمرینات بدنی و نهایتاًدر پژوهش نظر به اینکههمچنین  یر پژوهشگران قرار دهد.ر اختیار ساتری را دجامع

در پژوهش لذا  ؛است ذهنی ورزشکاران پرداخته شده است و نقش تمرینات بینایی به عنوان زیرمجموعه تمرینات فیزیکی نادیده گرفته شده
را بر عملکرد حرکتی و رفتارهای جستجوی بینایی در افراد مبتدی مهارت اثر تمرینات بینایی  تاهستیم  سوال اینپاسخ به دنبال  حاضر

تمرینات بینایی  یا خیر. تواند باعث بهبود عملکرد حرکتی افراد مبتدی شودپرتاب دارت مورد بررسی قرار دهیم که آیا تمرینات بینایی می
بیت، تعداد تثبیت و حرکات ساکادی( دارد؟ نهایتاً کدام یک از عملکرد حرکتی و رفتارهای چه تاثیری بر رفتارهای جستجوی بینایی )مدت تث

 پذیرند؟بیشتری می ریتأثجستجوی بینایی از انجام تمرینات بینایی 

 هاروشمواد و 
ده شده است که از لحاظ آزمون استفاپس-آزمونشیپباشد و از یک طرح تجربی و به صورت میدانی مینیمهپژوهش حاضر از نوع مطالعات 

تحصیل کرده  91-90بدنی دانشگاه ارومیه که در نیمسال تحصیلی  هدف کاربردی است. جامعه آماری عبارت بود از دانشجویان تربیت

دست بود که به صورت داوطلبانه و در دسترس در پژوهش شرکت راستبدنی  نفر دانشجوی دختر تربیت 03بودند. نمونه آماری شامل 
همه از نظر انجام مهارت مبتدی بودند. افراد نمونه  نفر دیگر در گروه کنترل قرار داشتند. 60نفر در گروه تمرینات بینایی و  60. ندکرد

نظر و  گونه تجربه قبلی در مورد تکلیف موردبینایی طبیعی داشته و هیچ هاآنبودند.  ناآشناکنندگان با دستگاه جستجوی بینایی شرکت
جلسه بود و هر  62شده در این آزمایش را نداشتند. تعداد جلسات انجام این پژوهش استفادههمچنین ابزار ( غیرهبه )تیراندازی و تکالیف مشا

 باشد:میشامل موارد زیر حاضر های تحقیق محدویتدقیقه به طول انجامید.  43 باًیتقرجلسه 
 .سال قرار داشتند 20تا  69کنندگان در دامنه سنی همه شرکت

 کنندگان دختر بودند.همه شرکت
 دست بودند.راستکنندگان تمام شرکت

 ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش به شرح زیر است:

 (:(Eye Trackingدستگاه جستجوی بینایی  -6
اده شد. این کشور آلمان استف 2ساخت شرکت اس. ام. آی 203 6کنندگان از دستگاه ردیاب بیناییبرای بررسی جستجوی بینایی شرکت

ا های اصلی استراتژی جستجوی بینایی می، مدت تثبیت و حرکات ساکادی چشم که مؤلفهتیتثبدستگاه توانایی ثبت تعداد  باشند را ب
آوری شد. انجام آزمون بینایی ها به صورت انفرادی و در اتاق آزمون جمعدرجه دارد. تمام داده 4/3هرتز و دقت  203برداری سرعت نمونه

 دقیقه به طول انجامید. 60ای هر آزمودنی به طور متوسط بر

 تخته دارت -2

شده در پژوهش حاضر استفادهشده و شش عدد دارت استفاده شد. تخته دارت امتیازگذاری 63تا  3در پژوهش حاضر از صفحه دارت که از 
باشد. شش پیکان فلزی دارت متر میمیلی 01مت متر و ضخامیلی 400تخته دارت معمولی به شکل دایره و از جنس کاغذ فشرده با قطر 

متر از زمین قرار گرفت.  10/6ای که مرکز دارت در ارتفاع تخته دارت مد نظر بر دیوار آویخته شد به گونه جهت پرتاب به کار گرفته شد.

خط قرار گرفت. آزمودنی جهت  متر از صفحه دارت ترسیم شد که در زمان پرتاب پای آزمودنی در پشت 01/2خطی روی زمین به فاصله 
 شد.گرفت و عمل پرتاب دارت اجرا  انجام پرتاب در پشت خط قرار

 استفاده شد که شامل: 0برای انجام تمرینات بینایی از تمرینات ریون و گیبور

بکیه چشم را های مرکزی ششود تا سلولقوه دستی به تناوب خاموش و روشن میچراغتمرینات تحریک نوری: در این تمرین یک  .6

 جهت سازگاری با روشنایی و تاریکی تقویت کند.

کند. این کار باعث ایجاد توهم افزایش تمرین چرخش حلزونی: در این تمرین فرد به مدت طوالنی به یک مارپیچ حلزونی نگاه می .2
در حرکات ورزشی که نیازمند چرخیدن شود. با این روش سیستم ادراکی فرد با این توهم آشنایی پیدا کرده و اندازه در دیدن اشیا می

 شود.دچار توهم موقتی نمی ،سر است

تر نگاه خود را از یک توپ موجود روی ریسمان به توپ تمرین ریسمان متصل به توپ: در این تمرین فرد باید با سرعت هرچه تمام .0

 متر( و بالعکس حرکت دهد. 0به فاصله تقریبی ) گرید

توپی را که در حال نوسان است را دنبال  ،حرکت استکنندگان باید در حالتی که سرشان بیشرکتتمرین با توپ در حال نوسان:  .4

 شود.ها میکنند. این تمرین باعث بهبود حرکات ساکادی روان چشم

                                                           
1 Eye Tracking 
2 Senso Motoric Instrument (SMI) 
3 Revien & Gabor 
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 تعقیب توپ با انگشت: در این تمرین باید با انگشتان اشاره دست، توپ در حال نوسان را تعقیب کرد. .0

ه: در این تمرین یک صفحه گرد که نقاط مشکی متفاوت )از نظر شکل و اندازه( بر روی آن وجود دارد با های چرخندتمرین رنگ .1
 های متفاوت در حال چرخیدن است. فرد باید نقاط مورد نظر را روی صفحه دنبال کند.سرعت

گرفته وجود دارد. در وسط مقوا یک  عدد گوی رنگی در آن قرار 62تا  1تمرین گوی در کارتن: در این تمرین یک جعبه مقوایی که  .1

های موجود در مقوا را با انگشتان گوی ،اندکنندگان باید در حالی که نگاه خود را روی آن تثبیت کردهنقطه سیاه وجود دارد که شرکت
 مشخص حرکت دهند. یرهایمسخود در 

دارد که در وسط هر کدام یک دایره سیاه و در دو کارت وجود  633الی  03تمرین کارهای پشت و رو شونده: در این تمرین تعداد  .1
های مختلف متفاوت است. در حالی که ولی فاصله آنها در کارت ،اندگرفتهرقمی به فاصله یکسان از هم قرار طرف دایره دو عدد چند

 .ها را بخوانندکنندگان باید اعداد روی کارتشوند شرکتمی جاجابهها به سرعت در دست آزمونگر کارت

کننده شود تا شرکتکننده وصل میمتری شرکت 4متری به نحوی به دو قسمت دیوار در فاصله  1تمرین کشیدن طناب: یک طناب  .9
به طوری که  ،ستا هاطنابهای رنگی در هر کدام از بتواند هر دو سر آن را با دو دست خود بگیرد. هدف این تمرین وارد کردن گوی

 ]20[رار بگیرند.به فاصله مساوی از یکدیگر ق
 

-یکواریانس تحلیل های پژوهش توسط آزمون بندی اطالعات با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت و آزمون فرضیهآوری و دستهجمع

 .نیز برای عملیات آماری استفاده گردید 22نسخه  SPSSافزار آماری کوواریانس انجام شد. از نرمتحلیل راهه و آزمون 

 هایافته
آزمون در متغیرهای تحقیق تفاوت های دو گروه در تست پیشدهد، بین آزمودنیگونه که اطالعات حاصل از جدول نشان میهمان

گروهی(، برونگروه )آزمون در بین دو پیش متغیر بیشینه در نظر از هاآزمودنی که است آن از حاصل نتایج وجود نداشته است. اینی دارامعن

گروهی(، برابری واریانس رعایت درونجداگانه )ها در هر دو گروه به صورت همچنین بین آزمودنی. دارند برابری به لحاظ واریانس وضعیت
مستقل  متغیر تواند به دلیل اثرمی آزمایشی هایآزمون در گروهمتغیرهای وابسته در پس در ایجادشده در صورت تغییرات شده است. بنابراین

 باشد.( تمرینات بینایی)
 

 آزمونپیش در یرهای تحقیقمتغها، برای راهه مقایسه بین گروهیکنتایج آزمون آنوای  :9ل جدو

 مجموع مجذورات آماره
درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 معنادارای

 یرفتارها

 یجستجو

 یینایب

 تعداد تثبت

 632/3 030/0 233/6062 6 233/6062 گروهیبرون

   611/91 61 333/6169 گروهیدرون

    69 233/0316 کل

 مدت تثبیت

 130/3 314/3 636/3 6 636/3 گروهیبرون

   011/6 61 611/21 گروهیدرون

    69 219/21 کل

حرکات 

 ساکادی

 313/3 401/0 333/033 6 333/033 گروهیبرون

   033/640 61 333/2169 گروهیدرون

    69 333/0669 کل

 عملکرد حرکتی

 311/3 112/1 043/60 6 043/60 گروهینبرو

   164/3 61 113/62 گروهیدرون

    69 233/21 کل
*30/3≥α  دار است.امعنتفاوت 

**36/3≥α  دار است.امعنتفاوت 
 

یی تفاوت آزمون در متغیر تعداد تثبیت بیناگروه در تست پس ی دوهایآزمودندهد، بین نشان می 2جدول گونه که اطالعات حاصل از انهم
 ها دارد.بر تعداد تثبیت بینایی آزمودنیداری امعن ریتأثکه تمرینات بینایی  میریگیمبنابراین نتیجه  (.p<30/3وجود داشته است )ی دارامعن
 

 



محمدزاده و همکاران                                                                                                                                                                           

 

 * پژوهشی طب توانبخشی –علمی  فصلنامه     

 

606 

 آزمونپس تعداد تثبیت بینایی در ریمتغبرای  ،گروه دونتایج آزمون کوواریانس مقایسه بین : 0جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی راتمجموع مجذو منبع تغییر

 061/920a 6 061/920 111/1 362/3 شدهتصمیممدل 

 320/3* 360/0 310/001 6 310/001 اثر

 362/3 111/1 061/920 6 061/920 تعداد تثبیت بینایی

   113/661 61 112/2601 خطا

    23 333/11913 کل

    69 233/0316 شدهتصمیمکل 

*30/3≥α دار است.ااوت معنتف 
**36/3≥α دار است.اتفاوت معن 

 

آزمون در متغیر مدت تثبیت بینایی تفاوت گروه در تست پس ی دوهایآزمودندهد، بین نشان می 0گونه که اطالعات حاصل از جدول همان

 ری بر مدت تثبیت بینایی دانشجویان دارد.داامعن ریتأثتمرینات بینایی  که میریگیمبنابراین نتیجه  (.p<30/3است )وجود داشته ی دارامعن
 

 آزمونپس مدت تثبیت بینایی در ریمتغبرای  ،گروه دونتایج آزمون کوواریانس مقایسه بین  :3جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 101/21a 6 101/21 162/116 336/3 شدهمدل تصمیم

 301/3* 030/266 366/3 6 366/3 اثر

 336/3 162/116 101/21 6 101/21 مدت تثبیت بینایی

   301/3 61 100/3 خطا

    23 069/0301 کل

    69 219/21 شدهکل تصمیم

*30/3≥α دار است.اتفاوت معن 
**36/3≥α دار است.اتفاوت معن 
 

آزمون در متغیر حرکات ساکادی بینایی ه در تست پسگرو ی دوهایآزمودندهد، بین نشان می 4گونه که اطالعات حاصل از جدول همان

بر حرکات ساکادی بینایی داری امعن ریتأثتمرینات بینایی  که میریگیمبنابراین نتیجه  (.p<30/3وجود داشته است. )ی دارامعنتفاوت 

 ها دارد.آزمودنی
 آزمونپس دی درحرکات ساکا ریمتغبرای  ،گروه دونتایج آزمون کوواریانس مقایسه بین : 4جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 121/6122a 6 121/6122 231/22 333/3 شدهتصمیممدل 

 336/3** 696/23 061/6011 6 061/6011 اثر

 333/3 231/22 121/6122 6 121/6122 یحرکات ساکاد

   011/11 61 010/6091 خطا

    23 333/10924 کل

    69 333/0669 شدهتصمیمکل 

*30/3≥α دار است.اتفاوت معن 
**36/3≥α دار است.اتفاوت معن 

 

آزمون در متغیر عملکرد حرکتی تفاوت گروه در تست پس ی دوهایآزمودندهد، بین نشان می 0گونه که اطالعات حاصل از جدول همان
 دانشجوها دارد. بر عملکرد حرکتیداری امعن ریتأثتمرینات بینایی  که میریگیمبنابراین نتیجه  (.p<30/3است )وجود داشته ی دارامعن
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 آزمونپس ی درعملکرد حرکت ریمتغبرای  ،گروه دونتایج آزمون کوواریانس مقایسه بین  :5جدول 

 F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییر

 402/6a 6 402/6 301/66 301/3 شدهتصمیممدل 

 343/3** 661/23 101/21 6 101/21 اثر

 301/3 301/66 402/6 6 402/6 یعملکرد حرکت

   010/6 61 141/24 خطا

    23 616/020 کل

    69 233/21 شدهتصمیمکل 

*30/3≥α دار است.اتفاوت معن 
**36/3≥α دار است.اتفاوت معن 

ی دارامعنآزمون در متغیرهای تحقیق تفاوت دهد، بین آزمودنی دو گروه در تست پسنشان می 1گونه که اطالعات حاصل از جدول انهم

 به دلیل اثر آزمایشی هایآزمون در گروهمتغیرهای وابسته در پس در شدهکه تغییرات ایجاد است آن از حاصل نتایج وجود داشته است. این
تثبیت و  تعدادیی )مدت تثبیت، نایب یجستجو یرفتارهاکه تمرینات بینایی بر . به این صورت باشدی( متمرینات بینایی)مستقل  متغیر

تمرینات بینایی  ریتأثکه  دهدیممعناداری وجود دارد. با توجه به سطح معناداری نشان  ریتأثحرکات ساکادی( و عملکرد حرکتی دانشجویان 
است. همچنین اثرگذاری معنادار تمرینات بینایی بر مدت و زمان  بر حرکات ساکادی بیشتر از مدت تثبیت، زمان تثبیت و عملکرد حرکتی

 تثبیت بینایی به یک اندازه و بیشتر از عملکرد حرکتی است.
 

 آزمونپس در های تحقیقریمتغها، برای راهه مقایسه بین گروهیکنتایج آزمون آنوای  .6جدول 

 آماره
مجموع 

 مجذورات

درجات 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح 

 عنادارایم

حرکات 

 بینایی

 تعداد تثبت

 330/3* 004/00 303/41 6 303/41 گروهیبرون

   961/19 61 033/6161 گروهیدرون

    69 003/6111 کل

 مدت تثبیت

 330/3* 309/03 311/3 6 311/3 گروهیبرون

   036/6 61 321/21 گروهیدرون

    69 660/21 کل

حرکات 

 ساکادی

 336/3** 149/11 133/1911 6 133/1911 هیگروبرون

   111/602 61 233/2011 گروهیدرون

    69 333/66011 کل

 عملکرد حرکتی

 344/3* 312/21 909/22 6 909/22 گروهیبرون

   141/3 61 241/60 گروهیدرون

    69 610/01 کل
*30/3≥α دار است.اتفاوت معن 

**36/3≥α دار است.اتفاوت معن 
 

 بحث
های گذشته یکی از مناقشات اصلی پیش روی محققین ورزشی، کارایی تمرینات بینایی و بهبود عملکرد ورزشی ناشی از آن بوده در سال

برخی دیگر، تمرینات بینایی را  ]22[.های ورزشی ندارداست. برخی از محققین معتقدند که انجام تمرینات بینایی اثر معناداری بر بهبود مهارت

اما هر کدام از تحقیقات گذشته دارای مشکالت یا کمبودهایی در روش  ،]21، 24[دانندل مهمی در بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران میعام
 گیری در مورد این موضوع را برای آنها تا حدودی مشکل کرده است.اند که نتیجهکار خود بوده

ها مشااهده طور کاه در بخاش یافتاهر رفتارهاای جساتجوی بیناایی باود. هماان، بررسی اثر تمرینات بینایی بحاضر یکی از اهداف پژوهش
( اثر معناداری بر بهبود حرکات ساکادی، تعاداد تثبیات و مادت تثبیات افاراد مبتادی 6916جلسه تمرینات ریون و گیبور ) 62شود، انجام می

اما مدت و تعداد تثبیات تقریبااً باه یاک انادازه بهباود  ،بود در حرکات ساکادی ریتأثمهارت پرتاب دارت داشته است. به صورتی که بیشترین 
(، مالحای و 2366(، ویلساون و همکااران )2336(، آبرنتای و وود )2331های باالصااحب و همکااران )یافتند که از این نظر نتایج آن با یافته

رساد باه نظار می ]24، 21، 21، 60، 20، 22[خاوانی دارد.هم( 6094زاده و همکااران )( و عظیم6991(، کلوکا، الو، کولمن و وسون )6092همکاران )
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های بینایی در سطوح آزمایشگاهی را بهبود بخشد. این نکته تقریباً مورد توافق تمامی پژوهشاگران، باه تواند مهارتانجام تمرینات بینایی می

افازاری مانناد های بیناایی نرم(، مهارت2330ک و فریرا )( و الد2336طبق نظرات آبرنتی ) ]21[باشد.سنجی میویژه پژوهشگران رشته بینایی

همچنین برخی پژوهشاگران ساودمندی تمریناات بیناایی در بهباود  ]22، 21[تاثیر تمرین پیشرفت کند. تواند تحتهای این پژوهش میمهارت
تواناد کنتارل توجاه را اکادی چشام میکنند که شبکه قشری مسئول توجه و شناخت است و حرکات سعملکرد شناختی را این گونه بیان می

هاا توجیه کرد. همچناین برخای پژوهشیند آفرتوان نتایج حاضر در مورد حرکات ساکادی را توسط این بنابراین می ؛به طور مؤثری باال ببرند
میاان حرکاات سااکادی  هاای معنااداریهای بینایی بین ورزشاکاران و غیرورزشاکاران نشاان دادناد کاه تفاوتدر ارتباط با مقایسه مهارت

اماا در  ،وجاود دارد ]06[بازیکنااننان و غیردست بازیک-، زمان واکنش چشم]61[، استراتژی جستجوی بینایی]03[ساکادی کمتر ریتأخ، ]29[چشم

اضاافه  ]29، 22[.رد، تفاوتی میان آنها وجاود نادا]22[های حرکت چشممهارت تیزبینی ایستا و پویا، عملکرد آنها در زمان پاسخ پیرامونی و مهارت

های بینایی وجاود دارد، اماا او اعتقااد ( نشان داد که تفاوت فاحشی بین افراد ورزشکار ماهر و غیرماهر در انجام مهارت6911بر این مک لود )
سیساتم  سازی سیستم ادراکی این افراد ندارند، بلکه نقاش اصالی را در ایان خصاوصها، نقش خاصی در سرعت آمادهداشت که این مهارت

هاای بیناایی توجهی در مهارتقابال حااکی از بهباودنیاز ( 2331های باالصاحب و همکاران )یافته ]02[کند نه سیستم بینایی.حرکتی ایفا می

 ]24[بازان بود.کریکتگروه تمرینات بینایی از جمله ادراک عمق، حرکات ساکادی چشم و نیز عملکرد ورزشی 
ثر تمرینات بینایی بر عملکرد حرکتی افراد مبتدی مهارت پرتاب دارت باود. باا توجاه باه جاداول بخاش ، بررسی اکنونی هدف دیگر پژوهش

( اثر معناداری بر بهبود عملکرد حرکتای داشاته اسات کاه ایان نتاایج باا 6916ها مشخص شد که انجام تمرینات بینایی ریون و گیبور )یافته

، ]60[، مالحای و همکااران]00[و جنارو و همکااران ]24[، باالصااحب و همکااران]04[تون، لیبدینساکی و اسا]00[های رضایی و همکاارانیافته

هاای بیناایی متمرکاز توان گفت اگرچه تمرینات بینایی به طور خاص بر بهباود مهارتهمسو است. به طور کلی می]21[زاده و همکارانعظیم

هاایی رویان و گاابر بیاان کردناد کاه توانایی ]20[ستقیمی خواهند داشات.کارایی عملکردهای حرکتی نیز اثرات سودمند غیرم اند، اما برشده
تواناد دقات زیرا تمریناات بیناایی می ،تواند با تمرین بهتر شودگذارد و میمی ریتأثهای حرکتی بینایی، بر اجراهای ورزشی و اکتساب مهارت

. این ارزیابی مکانی با مهارت ادراکای مانناد جساتجو و شناساایی پاسخ حرکتی را از طریق ارزیابی مکان دقیق اطالعات بینایی بهبود بخشد

( بهبود عملکارد حرکتای باه دنباال 2366( و لیبدینسکی و استون )2362همچنین رضایی و همکاران ) ]2[باشد.های مربوط مرتبط میمحرک
، پری فرونتال، بخش مکمال پیچیادگی حرکتای حرکتیتمرینات بینایی را به گسترش برخی از نواحی مغزی از جمله لوب فرونتال )قشر پیش

( اثر تمرینات بیناایی را بار عملکارد حرکتای، مهاارت بیناایی و ادراک 2360اخیراً نیز جنرو و همکاران ) ]04-00[و بخش قشری(، نسبت دادند.

های یان عقیاده کاه بعضای از نموناه( در مطالعه خاود بار ا2332) ویلیامز همچنین ]00[بینایی بازیکنان هاکی روی یخ، مثبت ارزیابی کردند.

 ]61[کند.ارتباطی بین عملکرد حرکتی و رفتارهای بینایی وجود دارد، تاکید می
افزاری که بیشتر اکتسابی بوده و تحات تااثیر های نرمهای بینایی دو دسته هستند: مهارتهای فوق فریرا معتقد است که مهارتدر پیرو یافته

هاا در باین ورزشاکاران حتای ایان مهارت ]21[.گیرندافزاری که ژنتیکی بوده و تحت تاثیر تمرین قرار نمیتهای سختمرین هستند و مهارت

و برخی دیگر نیاز در باین افاراد  ]2[یابندهای ورزشی بهبود میها در اثر انجام مهارتخبره و مبتدی متفاوت هستند. یعنی برخی از این مهارت

باودن آن عامال پاذیرتمارینهای بیناایی، از این نظر، شاید بتوان گفت که در انتخاب نوع مهارت ]62[.دورزشکار خبره و مبتدی یکسان هستن
مهمی است که باید در تحقیقات آتی به آن توجه بیشتری شود. نوع تمرینات بینایی و میزان تاثیرگذاری آن بار عملکارد ورزشای نیاز عااملی 

های بینایی الزم بارای هار رشاته ورزشای، بسایاری از با توجه به عدم ایجاد دسته مهارت .یرداست که باید بیشتر مورد توجه محققین قرار گ
محققین برای انتخاب تمرینات بینایی تحقیق خود سر در گم بوده و انتخاب این تمرینات به سالیقه یاا تجرباه مربیاان یاا محققاین بساتگی 

، 1[.بر روی نتایج تحقیق، سعی در انتخاب تمرینات آزمایشاگاهی و کاامپیوتری دارنادشمار اثرگذار بیبرخی دیگر به دلیل متغیرهای  ]20[.دارد

هاای ماورد اساتفاده و شاید یکی از دالیل عدم توافق جمعی از محققین بر سودمندی تمرینات بینایی، پراکنادگی ناوع تمریناات و آزمون ]61

شاده قبلای، عادم توجاه باه انجاماشد. یکی دیگر از مشکالت تحقیقات های مورد نظر بهمچنین عدم بررسی دقیق تناسب تمرینات با آزمون
خاوانی نتیجاه های بینایی مناسب برای بهبود این نیاز است. همچناین از دالیال عادم هامنیازهای بینایی تکلیف مورد نظر و انتخاب مهارت

( یکای از دالیال 2336م تمریناات اسات. آبرنتای و وود )( زماان انجاا6991، آبرنتی 2336تحقیق حاضر با تحقیقات دیگر )مثال آبرنتی و وود 
هفتاه تمارین  4هفته( عنوان کردند. آنها اباراز کردناد کاه شااید  4های بینایی در تحقیق خود را در مدت کوتاه تمرین )عدم پیشرفت مهارت

رساد یکای از دالیال اثرگاذاری باه نظار می های ورزشی و بینایی شود. با توجه باه نتاایج ایان تحقیاقدر مهارتدار امعننتواند باعث بهبود 

 نایی، مدت تمرین باشد.تمرینات بی

 گیرینتیجه
تواند به بهبود عملکرد های مختلف میهای بینایی مورد استفاده در ورزشاساس مهارتانتخاب تمرینات بینایی بر  رسدبه نظر میدر مجوع 

های بینایی ریزان تمرینی به شناسایی مهارتمربیان ورزشی و برنامه شود تابنابراین پیشنهاد می ؛ان کمک کندورزشی ورزشکار
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توانند با مربیان می های تمرینی ورزشکارانشان بگنجانند. همچنینها را در برنامهرینات بینایی مربوط به این مهارتورزشکارانشان، تم

ادراکی و عملکرد حرکتی ورزشکاران -های شناختیمهارتاستفاده از تمرینات ارتقادهنده مهارت بینایی، شاهد پیشرفت چشمگیری در 
توجه  که باید مورد هستنداملی وبر عملکرد حرکتی ع هاآنشده و میزان تاثیرگذاری انجامباشند. بنابراین نوع تمرینات بینایی، مقدار تمرین 

ت بسته پرتاب دارت پرداخته شده است، به پژوهشگران به تاثیر تمرینات بینایی بر مهارحاضر پژوهش از آنجا که در  پژوهشگران قرار گیرد.
ها تنها از بین دانشجویان دختر های ورزشی بپردازند. همچنین در این پژوهش نمونههای باز و دیگر رشتهشود به تحقیق مهارتتوصیه می

الزم به ذکر بین دختران و پسران انتخاب نمایند. های خود را از شود که نمونهمند به این زمینه پیشنهاد میانتخاب شدند، به محققان عالقه
گیری واقعی و دقیق استفاده شود. های اندازهریزی و کنترل شوند و از تکنیکها بهتر طرحاست در تحقیقات آینده باید تالش شود تا روش

شوند، باید شناختی اجرا میارهای روانهای زمانی و سطوح مختلفی از فشتأثیر محدودکننده ها معمواًل تحتهمچنین از آنجا که ورزش
 از طریق معتبر شناختیبوم الگوهای توسعه به باید آتی بنابراین تحقیقات ؛های واقعی سنجیده شودسعی شود عملکرد بینایی، در موقعیت

 واقعی اجرای هایزمینه در را چشم حرکات که هاییپروتکل برای خصوص به. دهند ادامه ورزش در بینایی جستجوی راهبرد بررسی

 شود.می نیاز کند، احساس آوریجمع "دنیای واقعی"

 تشکر و قدردانی
باشاد. میاساتاد حسان محمادزاده باه راهنماایی  یادگیری حرکتای-رفتار حرکتیرشته  حدیث صفریمقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری 

 داریم.مساعدت نمودند، کمال تقدیر و تشکر را ابراز میکنندگانی که ما را در اجرای این تحقیق وسیله از تمامی شرکتبدین
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