
  
 

1400 زمستان  – ورزشی_ رشد و یادگیري حرکتی 

 

457  - 472  :ص   ،4شمارة ، 13دورة 

 

 پژوهشی    –نوع مقاله: علمی 
1400 / 08  /27 تاریخ دریافت : 

 

1400 / 11 / 10:  پذیرشتاریخ    

 

 

مهارت و دقت چشم ساکن  مدت زمانبر  یورزش یدد یناتتمر ریتأث

 اختالل یادگیريدر کودکان با  يمهار -يریگهدف

 
 

 3رخساره بادامی -  2∗زهره مشکاتی - 1شمشیرينیره 
سگان)، اصفهان، ای1 آزاد اسالمی، واحد اصفهان (خورا شگاه  علوم ورزشی، دان شکده  شجوي دکتري، دان  ران.دان
شیار، 2 سگان)،اصفهان، ایران . دان آزاد اسالمی، واحد اصفهان (خورا شگاه  علوم ورزشی، دان شکده  شیار، .3دان دان

سگان)، اصفهان، ایران آزاد اسالمی، واحد اصفهان (خورا شگاه  شکده علوم ورزشی، دان  دان
 

 چکیده
تحقیق هدف دارند. بنابراین هاي خیرگی در تکالیف مختلف کودکان با اختالل یادگیري استفادة ناکارامدتري از راهبرد

 با نکودکا در مهاري -یريگهدف یر تمرینات دید ورزشی بر مدت زمان چشم ساکن و دقت مهارتتأثبررسی  حاضر
 30، انتقال) -یادداري -آزمونپس -زمونآیشپهاي زمانی (يبا طرح سرتجربی یادگیري بود.در این تحقیق نیمه اختالل
 وشدند انتخاب  صورت در دسترس،سال، به 10تا  7 یسن ۀبا دامن یادگیري شهر اصفهان پسر داراي اختالل آموزدانش

کنندگان اقدام به آزمون شرکتیشپ ۀقرار گرفتند. در مرحل کنترلو  یورزش یدد یناتگروه تمر دودر  یصورت تصادفبه
پس  ت.انجام گرف جلسه 3هفته و هر هفته  8طی  اکتساب ۀدند. مرحلکرپرتاب کردن و گرفتن توپ تکلیف  کوشش 10

، انتقال ۀمرحلر د و یادداري ۀدر مرحل تمرینییآزمون، در دو هفته بپس ۀدر مرحل ینی،تمر ۀجلس یناز اتمام آخر
توسط ار خیرگی رفتاز مراحل  یکدند. در هرکرتوپ  کوشش تکلیف پرتاب کردن و گرفتن 10اقدام به  کنندگانشرکت

با  یانسوار به روش تحلیل ها. دادهشدتوسط محقق ثبت  تکلیف پرتاب کردن و گرفتنو عملکرد  یابی چشمرددستگاه 
بر افزایش دقت مهارت  یزشور یدد یناتنشان داد که تمر یجنتا شد. یلتحل 05/0داري امعني با سطح تکرار یريگاندازه
داري دارد. امعنیر تأثردن کودکان با اختالل یادگیري هاري و افزایش طول دورة چشم ساکن مرحلۀ پرتاب کم -یريگهدف

یر تأثادگیري یاما دیگر نتایج نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر چشم ساکن مرحلۀ دریافت کردن کودکان با اختالل 
لکرد کودکان داراي اختالل یادگیري ی بر عمورزش یدد یناتتمر یتحاضر بر اهم تحقیق یجنتا یطور کلبهداري ندارد.امعن
یري یا مهاري) گفهد( موردنظرید دارد؛ اما در مورد اثر تمرینات دید ورزشی بر رفتار خیرگی با توجه به نوع تکلیف تأک

 به تحقیقات بیشتري نیاز دارد.
 

 هاي کلیديواژه
 هاري.م -یريگهدفچشم ساکن، دقت، دید ورزشی، مهارت ، اختالل یادگیري، تمرینات خیرگی

                                                           
 zmeshkati@gmail.com :Email                                       32757400913نویسندة مسئول: تلفن: ∗
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 مقدمه

کننده در عملکرد حرکتی یینتعبینایی نقش مهمی در هماهنگی حرکتی دارد. هماهنگی حرکتی عاملی 

وایی، حس از کمبود در ادراك (دیداري، شن 1. کودکان با اختالل یادگیري)1( استکودکان و بزرگساالن 

بر این، . افزون)2(برند یمي اجراي حرکت رنج هاحوزههاي حرکتی منتهی به ییتواناحرکتی و المسه) یا 

سازي و پاسخ به اطالعات یرهذخاختالل یادگیري، اختالل نورولوژیکی است که توانایی مغز در پردازش، 

. راهبرد ثبت خیرگی، بینش روشنی را در مورد چگونگی استفاده از اطالعات )3(دهد یمیر قرار تأثرا تحت 

. )4(کند یمحرکتی مبتنی بر هدف و حرکات مهاري فراهم  بینایی خارجی براي راهنمایی و کنترل اعمال

 در بینایی کنترل و نقش نقایصی، چنین در موجود سازوکارهاي بیشتر درك براي تالش در محققان

 از يامجموعهشرایط رشد طبیعی هستند.  در کودکان با مقایسه در اختالل یادگیري به مبتال ودکانک

 دیداري اطالعات پردازش و دیداري حرکتی کنترل در توجه شایان اختالالت به شواهد، اختالل یادگیري را

 )7(اشیا  ردیابی ،)6(اعمال  هدایت براي کنندهبینییشپ اطالعات از استفاده ، توانایی)5(مرتبط با تکلیف 

 صورتبه تحقیقات برخی کهیدرحال. )6(است  کرده دیداري مرتبط اهداف در تثبیت حفظ توانایی و

 کنترل و تولید براي آشکاري پیامدهاي بینایی، کنترل درها نقص این انجام گرفته است، آزمایشگاهی

 ردیابی و دیداري هدف یک در تثبیت حفظ توانایی مثال، براي .دارد واقعی دنیاي در هماهنگ حرکت

هستند،  هايباز و ورزش در فعالیت اساسی هايیهپا که مهاري و یريگهدف يهامهارت براي شیء یک

 . )8(ضروري است 

رسد تمرین عناصر شناختی و ادراکی یم نظربهت خبرگی این است که گیري دقیق از ادبیایجهنتیک 

یک مهارت حرکتی به همان اندازه و شاید حتی از انجام واقعی یک الگوي حرکتی در رسیدن به سطوح 

 ، نشان دادند که تمرین عناصر ادراکی و شناختی)10(و همکاران  2. آبرنتی)9(باشد  ترمهمباالي مهارت 

تواند در رسیدن به خودکاري مهارت مؤثر باشد. بر یمو  استدر بهبود کیفیت و اجراي مهارت سودمند 

عنوان عوامل اثرگذار در رسیدن به یی هستند که بههاروشترین یجرااین اساس، تمرینات بینایی، از 

ي بینایی هامهارتي اخیر تمرینات متفاوت بینایی براي بهبود هاسال. در )11(شوند یمخودکاري مطرح 

. تمرینات دید )12( استو عملکرد استفاده شده است که یکی از این تمرینات، تمرینات دید ورزشی 

ي دیداري متفاوت است. فرضیۀ اصلی و هامهارتتمرین مبتنی بر اپتومتري براي بهبود  9ورزشی، شامل 

                                                           
1. Learning difficulty 
2. Abernethy 



  459                        ... يمهار -يریگمهارت هدفو دقت چشم ساکن  مدت زمانبر  یورزش یدد یناتتمر ریتأث
 

هاي یرندهگهاي ادراك بصري دید حرکتی و یستمسبنیادي دید ورزشی این است که استرس یا فشار 

تواند ورزشکار را براي رقابت بهتر آماده کند. از نظر مفهومی، یمات ورزشی عمقی بینایی هنگام انجام تمرین

 هايینتمر یشی،گرا هايینتمرکز، تمر هايین(شامل تمر هایکاز تکن يابه مجموعه یورزش یدد یناتتمر

 یناییکارکرد ب ۀتوسع يکه برا شودیپا) اطالق م -دست و چشم -چشم یهماهنگ هايینو تمر یتوال

 کلی تمرینات طوربه. )13(رود کار میبه یندفرا ینا یقاز طر یورزش يورزشکاران و با هدف بهبود اجراها

، )17(، تصاویر یا ویدئوهاي ویژة ورزش )16-14 ،12(اپتومتریک  تکالیف درها محرك از که ورزشی، دید

 بینایی بهبود که است شده پیشنهاد ایده این کند، بایم استفاده )14(استروبوسکوپی بینایی  بین تداخل یا

  .شد خواهد لکردعم بهبود سبب باشد، همراه حرکتی اعمال با است ممکن که چشمی، تمرینات با

 تمرین قیطر از بینایی يهامهارت بینایی، بهبود تمرینات يهابرنامه يبرایکی از عوامل ضروري 

بهبود  مطالعاتي بینایی از طریق تمرین است. نتایج هامهارتاین مورد، بیانگر بهبود  در یعموم نظر. است

 ،)20(تقابلی  تیحساس ،)19(، تیزبینی پویا )18(ایستا  ي بینایی، مانند تیزبینیهامهارتي از اگسترده

 سرعت ،)25(، زمان واکنش )24 ،23(بینی یشپ، )22( عمق ادراك ،)21(حرکات ساکادي چشم 

را از طریق تمرین نشان  )28(دست -چشم هماهنگی و )27(شده تقسیم توجه ،)26(بینایی  وجويجست

صورت در تکالیف مرتبط با اپتومتریک است که بیشتر به ذکرشدهوجود این، نتایج مطالعات  با .دهدیم

ایستا و با تکالیف کامپیوتري انجام گرفته است. شاید یکی از دالیلی که تأثیر تمرینات دید ورزشی به 

وجوي بینایی) هاي واقعی انتقال نیافته است، به این دلیل است که رفتار خیرگی (جستیطمح

ه این دلیل باید رفتار یر این تمرینات قرار نگرفته است. بتأثدر تکلیف محیط واقعی تحت  کنندگانشرکت

یري و مشخص شود آیا این تمرینات قابلیت گاندازهدر حین تکلیف واقعی  کنندگانشرکتخیرگی 

با توجه به اینکه کودکان داراي اختالل یادگیري اثرگذاري بر رفتار خیرگی در تکلیف واقعی را دارد یا خیر؟ 

 اطالعات از استفاده ، توانایی)5(ط با تکلیف مرتب دیداري اطالعات پردازش و دیداري حرکتی در کنترل

دیداري در  اهداف در تثبیت حفظ توانایی و )7(اشیا  ردیابی ،)6(اعمال  هدایت براي کنندهبینییشپ

برند؛ و با توجه به اینکه تمرینات بینایی دید ورزشی در بهبود یمهاي واقعی رنج یطمحاجراي تکالیف در 

نابراین ب، است مؤثر )16-14(ي سالم و ورزشکار هانمونهي بینایی (ساکاد، تثبیت و تیزبینی) هامهارت

 یر تمرینات دید ورزشی بر مدت زمان چشم ساکن و دقت مهارتتأثتحقیق حاضر با هدف بررسی 

 یادگیري انجام گرفته است.  اختالل با کودکان در يمهار-یريگهدف
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 یشناسروش

با توجه به طول  ینو همچن یتجربیمهن یقات، از نوع تحقشدهبینییشپژوهش حاضر، با توجه به اهداف پ

 یق. طرح تحقاست يآمده، کاربرددستبه یجو به لحاظ استفاده از نتا یاز نوع مقطع یقتحق يزمان اجرا

انتقال) با گروه کنترل بود.  -یادداري -آزمونپس -آزمونیش(مراحل پسري زمانی صورت به

ي حرکتی هامهارتیادگیري دچار اختالل  ۀسال 10تا  7آموز پسر دانش 30کنندگان شرکت

مرکز از  کنندگان. شرکتشدندصورت در دسترس انتخاب بودند که به ید طبیعیبا د )1پراکسییسد(

انتخاب شدند (در این مطالعه براي اطمینان از وجود  چهار شهر اصفهان ۀاختالالت یادگیري درخشان ناحی

آموزان ایی و تشخیص سریع دانشپرسشنامۀ مشکالت یادگیري کلورادو براي شناساختالل یادگیري از 

نات یتمر ينفر 15آزمون (عملکرد) به دو گروه براساس نمرات پیش ) ودچار مشکالت یادگیري استفاده شد

 یادگیريآموز با اختالل شامل پسران دانش پژوهشورود به  یط. شرایم شدندو کنترل تقس دید ورزشی

خروج  یطبودن است. شرا یعیطب یدد يودن و دارادست بسال، راست 10-7شهر اصفهان، دارا بودن سن 

در مراحل  دیدگییبو آس یقدر روز انجام تحق یبتغ یق،شامل انصراف از شرکت در تحق تحقیق نیزاز 

 . بود یقمختلف تحق

شرکت ساخت  3ي دیکابلیساحرفهبدون سیم  مدل 2از دستگاه ردیابی حرکات چشم تحقیقدر این 

 يها، براي ثبت دادهکندیهرتز ثبت م 60خیرگی در هر لحظه را با فرکانس  ۀآلمان که نقط 4ارگونیرز

 ي خیرگی متحركهاداده خیرگی استفاده شد. این سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط

. شودیبه کامپیوتر داراي قابلیت اتصال فرستاده م سیمیآمده از طریق سیستم بدستبه هايیلماست. ف

شرکت و سیستم پردازش اطالعات ساخت  DLabافزار منظور ثبت حرکات و تغییرات چشم از نرمبه

 طرفبا نصب در  يهرتز 60با فرکانس  GoPro Hero 4 Black Editionاستفاده شد. از دوربین  ارگونیرز

رتاب کردن و مهارت پ ياز اجرا برداريیلمف يبرا يدو متر ۀدر فاصل های) آزمودندست پرتاب(جانبی 

د ش متصلدستگاه ردیابی بینایی  هبسیم یصورت باین دوربین بهشد. استفاده  هایکردن آزمودن یافتدر

 د.کررا محاسبه  ساکنتا بتوان زمان شروع حرکت و چشم 

                                                           
1. Dyspraxia 
2. Eye tracking 
3. Dikablis Professional Wireless 
4. Ergoneers 
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 -ي ارزیابی حرکتی کودکانهاآزموناز مجموعه  مطالعه شامل آزمون پرتاب کردن و گرفتن ینا یفتکل

وایی این ایجاد شد. پایایی و ر )29(که توسط هندرسون و همکاران  استآزمون چهارم) دهنسخۀ دوم (خر

یید شد. تأ )31(و صارمی و همکاران  )30(ترتیب توسط اکبري و همکاران آزمون در داخل کشور به

یوار به سمت درو از روبهرا  یسو سپس توپ تن ایستندیم یواراز د يمتر 2 ۀکنندگان در فاصلتشرک

 يبرا یشانهاکه تنها از دست یدندکنندگان آموزش د. شرکتیرندتا آن را بگ کنندیپرتاب  و تالش م

هند که توپ با اجازه د یدکنندگان نباشرکت ین. همچنیرندکمک نگ ینهو از س کنندگرفتن توپ استفاده 

 برخورد داشته باشد. ینزم

 روش اجرا

نامۀ آگاهانه یترضاي تحقیق حاضر به روش میدانی بود. در ابتدا از والدین هادادهروش گردآوري 

صورت شفاهی تمایل خود را براي شرکت در پژوهش اعالم کردند. کتبی کسب شد. همچنین کودکان به

آشنا شدند. تحقیق  موردنظري هاآزمونبا اهداف تحقیق و نحوة امتیازدهی و اجراي  کنندگانشرکتسپس 

آزمون، یادداري و انتقال بود. در ابتدا آزمون، مداخله (تمرین)، پسحاضر شامل مراحل پیش

بار پرتاب کردن و دریافت کردن پرداختند.  5به اجراي  موردنظربراي آشنایی با تکلیف  کنندگانشرکت

کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند که در حین  10اقدام به انجام  کنندگانشرکتآزمون رحلۀ پیشدر م

یري گاندازههمزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم  کنندگانشرکتاجراي این تکلیف رفتار خیرگی 

 شد. 

یقه به طول دق 30جلسه و هر جلسه  3هفته و هر هفته  8در مرحلۀ مداخله (تمرین) که به مدت 

دید ورزشی به تمرینات مربوط پرداختند. شایان ذکر است که در این مدت گروه کنترل به  گروهانجامید، 

 هاي معمول و روزانه خود پرداختند. یتفعالاجراي 

بود. این تمرینات  )13(تمرینات دید ورزشی در تحقیق حاضر برگرفته از تمرینات ویلسون و فالکل 

دست و  -هاي هماهنگی چشمینتمرهاي توالی و ینتمرهاي گرایشی، ینتمرهاي تمرکز، ینتمر شامل

هاي دور و نزدیک یتفعالهاي تمرکز، توانایی حرکت سریع، آسان و دقیق چشم در ینتمرپا بود. در  -چشم

هاي گرایشی به آزمودنی این ینتمرکنند. یمي دور نگاه انقطهي نزدیک به انقطهاز  هاچشماست که 

ي توالی هاینتمرسریع و آسان تغییر دهد.  طوربهدهد که فاصلۀ دید خود را از هدف زمانی یمتوانایی را 

به آزمودنی کمک خواهد کرد که اطالعات بینایی را کسب و سازماندهی کند. توالی به آزمودنی کمک 
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 -هاي هماهنگی چشمینتمردست آورد. ین زمان ممکن بهترکوتاهین اطالعات را در ترمهمخواهد کرد که 

 فت و یا پرتاب قرار گیرد. پا به آزمودنی کمک خواهد کرد تا در بهترین وضعیت براي دریا -دست و چشم

  1مطالعۀ مقدماتی

نفر  15ده از در این تحقیق براي تعیین تمرینات دید ورزشی براي کودکان، مطالعۀ مقدماتی با استفا

جهش ینات تمر موردنظراز پسران داراي اختالل یادگیري انجام گرفت. در این مطالعه از بین تمرینات 

، راغ قوهچکردن نور  بیتعق، ايساکادهاي دورشته، دور و نزدیک جدول، به دور یکنزد ۀچشم از فاصل

فکر ، محرکات مداو، جدول رمزگشایی، انداختن سکه، هاسوراخ کردن دایره، جدول وپ، توپ ودي پی

ۀ حافظ، دامنۀ شنوایی یا بینایی، پیگردي آهسته، حرکات ستونی جهشی، کردن با توپ وي دي پی

ات دید پروتکل تمرین 1و فرمان سیمون گردید. در جدول  افظۀ تأخیريح، تعادل دستۀ جارو، تصویري

 ورزشی ارائه شده است.

 ))13( و فالکل، یلسون(اقتباس از و یورزش یدد ینات. پروتکل تمر1جدول 
 نوع تمرین هدف

نزدیک به دور ۀجهش چشم از فاصل تغییر تمرکز سریع و دقیق چشم از نقطۀ نزدیک به دور به نقطۀ دور  

 جدول دور و نزدیک بهبود انعطاف چشم، بهبود توانایی دید واضح

ايساکادهاي دورشته افزایش سرعت و دقت حرکات جهشی  

کردن نور چراغ قوه بیتعق تعامل حرکت چشم  

تر و بدون زحمت حرکات چشمکنترل دقیق  توپ ودي پی 

پا – چشم و دست –چشم  یکپارچگیافزایش هماهنگی و   جدول وپ 

یتوسعۀ هماهنگی چشم و دست و توسعۀ دید دوچشم هاسوراخ کردن دایره   

 انداختن سکه توسعۀ دقت و هماهنگی چشم و دست و توسعۀ حرکات پیگردي

هاي پیگرديتوسعۀ هماهنگی چشم و دست و تقویت مهارت  جدول رمزگشایی 

 حرکات مداوم توسعۀ دقت و هماهنگی چشم و دست و دید محیطی

 فکر کردن با توپ وي دي پی توسعۀ توانایی حرکات آرام و دقیق چشم در حال فکر کردن

                                                           
1. Pilot study 
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 حرکات ستونی جهشی توسعۀ حرکات جهشی سریع و دقیق چشم

کردن دقیقدنبال   پیگردي آهسته 

 دامنۀ شنوایی یا بینایی توسعۀ دامنۀ شنوایی، بینایی و راهکارهاي مهم

هاي حافظهتمرین توالی مهارت  حافظۀ تصویري 

 تعادل دستۀ جارو تکامل کنترل ظریف حرکتی

 حافظۀ تأخیري بهبود حافظۀ بصري

شود.میها گوش داده که به فرمانپیشرفت هماهنگی، درحالی  فرمان سیمون 

 
اقدام  کنندگانشرکتیقاً پس از آخرین جلسۀ تمرینی اجرا شد. در این مرحله دقآزمون مرحلۀ پس

کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند که در حین اجراي این تکلیف رفتار خیرگی  10به انجام 

حلۀ یادداري که پس از یري شد. در مرگاندازههمزمان با استفاده از دستگاه ردیابی چشم  کنندگانشرکت

کوشش پرتاب کردن و گرفتن  10اقدام به انجام  کنندگانشرکتتمرینی اجرا شد، بار دیگر هفته بی 2

از دستگاه ردیابی  همزمان با استفاده کنندگانشرکتکردند که در حین اجراي این تکلیف رفتار خیرگی 

نجام گرفت، با ادقیقه پس از آزمون یادداري در همان روز  15یري شد. در مرحلۀ انتقال که گاندازهچشم 

اقدام  کنندگانشرکتافزایش در فاصلۀ پرتاب کردن و گرفتن (نیم متر به فاصلۀ دو متر قانونی اضافه شد)، 

مرینی تهفته پس از آخرین جلسۀ  2کوشش پرتاب کردن و گرفتن کردند. این مرحله نیز  10به انجام 

رفتن کردند که کوشش پرتاب کردن و گ 10اقدام به انجام  کنندگانشرکتن مرحله صورت گرفت. در ای

ه ردیابی چشم همزمان با استفاده از دستگا کنندگانشرکتدر حین اجراي این تکلیف رفتار خیرگی 

 یري شد. گاندازه

در تحقیق حاضر عملکرد گرفتن (گرفتن/نگرفتن توپ) توسط درصد نمرة مطلق محاسبه شد 

 D-Labbافزار نرم از طریق ساکن چشم يهاداده . پردازش)5(ي صحیح توپ) هاگرفتنتعداد ×  10/100(

ی چشم از روش از سیستم ردیاب شدهضبطي خام هادادهدر تحقیق حاضر براي پردازش . گرفت انجام 3.5

شدة خیرگی و حرکتی استفاده شد. همچنین ي جفتهادادهخودکار کدگذاري فریم به فریم دستی یا نیمه

 دست آمد. بود، به ي حرکتی از طریق دوربین گوپرو که با دستگاه ردیابی بینایی سینک شدههاداده
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مهارت پرتاب کردن: عبارت است از فاصلۀ زمانی بین شروع آخرین تثبیت چشم  1دورة چشم ساکن

. در تحقیق حاضر در تکلیف )5(که تثبیت چشم روي هدف منحرف شد تا زمانی موردنظرروي هدف 

، چشم ساکن عبارت است از آخرین تثبیت پیش از اجراي استیري گهدفپرتاب کردن چون یک تکلیف 

). شروع چشم ساکن در تکلیف پرتاب کردن استمهارت (اجراي مهارت زمان رها شدن توپ از دست 

همزمان با تاب عقبی بازوي  )8(و مطالعات مشابه در تکلیف پرتاب کردن  )11(مطابق با استدالل ویکرز 

در این تکلیف زمانی است که تثبیت منحرف شده و فاصلۀ زمانی . پایان چشم ساکن است کنندهپرتاب

 شود. یمعنوان طول دورة چشم ساکن در نظر گرفته بین شروع و پایان چشم ساکن به

چشم  دورة چشم ساکن مهارت دریافت کردن: عبارت است از فاصلۀ زمانی بین شروع اولین تثبیت

لیف دریافت کردن چون یک تکلیف . در تک)5(ف شد که تثبیت چشم روي توپ منحرروي توپ تا زمانی

فت تثبیت روي هدف. شروع چشم ساکن در تکلیف دریامهاري است، چشم ساکن عبارت است از اولین 

وي بیت راولین تث )8(و مطالعات مشابه در تکلیف دریافت کردن  )11(کردن مطابق با استدالل ویکرز 

زمانی  . پایان چشم ساکن در این تکلیف زمانی است که تثبیت روي توپ منحرف شده و فاصلۀاستتوپ 

 شود.یمشم ساکن در نظر گرفته چعنوان طول دورة بین شروع و پایان چشم ساکن به

 روش آماري

ون آزم از ي تحقیق با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک،هادادهپس از مشخص شدن توزیع طبیعی 

تا انتقال  آزمونشیپیر هریک از تمرینات از تأثیري تکراري براي نشان دادن گاندازهبا تحلیل واریانس 

محاسبات ه شد. در هریک از مراحل تحقیق از آزمون تی مستقل استفاد هاگروهاستفاده شد. براي مقایسۀ 

 .انجام گرفت 05/0داري امعندر سطح  22 ۀنسخSPSS  افزارها با استفاده از نرمداده وتحلیلیهو تجز

 

 پژوهش يهاافتهی

، چشم میانگین و انحراف معیار متغیرهاي وابستۀ تحقیق (چشم ساکن مرحلۀ پرتاب کردن 2در جدول 

 ست.اي مختلف طی مراحل مختلف آزمون ارائه شده هاگروهساکن مرحلۀ دریافت کردن و دقت) در 
  

                                                           
1. Quiet Eye Period 
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مراحل مختلف  یمختلف ط يهاگروهپژوهش در  متغیرهاي استانداردانحراف و  یانگین. م2جدول 
 آزمون

 مرحله گروه
 ۀچشم ساکن مرحل

)ثانیهیلیپرتاب (م  
 ۀچشم ساکن مرحل

)ثانیهیلی(م یافتدر  
 دقت

دید تمرینات 
 ورزشی

آزمونپیش  43/159±26/617 15/85±73/250 06/5±66/42 
آزمونپس  52/102±93/881 32/158±33/400 11/8±93/53 

 46/52±60/7 20/337±75/125 53/799±38/103 یادداري
 66/48±72/5 66/307±53/130 60/808±49/151 انتقال

 کنترل

آزمونپیش  89/141± 66/632 93/116±86/221 21/5±66/40 
آزمونپس  49/137±06/549 91/68±46/249 15/5±33/39 

 00/40±98/3 46/229 ± 7/111 13/631 ± 02/131 یادداري
 06/42±94/5 00/227±77/117 40/573±21/154 انتقال

یري گاندازهي تحقیق براي هریک از متغیرهاي تحقیق از آزمون تحلیل واریانس با هادادهبراي تحلیل 

 یري) استفاده شد.گاندازهمرحلۀ  4× گروه  2تکراري (

 یرهاياز متغ یکهر يبرا يتکرار یريگاندازهبا  یانسوار یلمربوط به آزمون تحل هايیافته. 3جدول 
 یقتحق

 منبع تغییرات متغیر
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 Fمقدار 
سطح 

 داريامعن
اندازة 

 اثر
چشم 
ساکن 
 پرتاب

6/351460 زمان  3 5/117153  06/14 0/0001* 251/0  

9/675831 گروه  1 9/675831  17/34 0/0001* 619/0  

3/370888 گروه زمان *  3 4/123629  42/7 0/0001* 261/0  

چشم 
ساکن 
 دریافت

1/129620 زمان  3 72/43206  68/2 059/0  161/0  

98/1736 گروه  1 98/1736  86/1 078/0  102/0  

16/1037 زمان * گروه  3 88/2195  202/0 895/0  014/0  

 دقت
80/2931 زمان  3 26/977  47/26 0/0001* 387/0  

67/6103 گروه  1 67/6103  68/47 0/0001* 694/0  

96/2331 زمان * گروه  3 32/777 53/10 0/0001* 334/0  

 
دلیل اینکه اثر تعاملی متغیرهاي چشم ساکن مرحلۀ شود، بهیممشاهده  3که در جدول طورهمان

) η2،001/0=sig ،531/10=84،3F =334/0)، و دقت (η2،0001/0=sig ،42/7=84،3F =261/0پرتاب (

گروهی با شود. در ادامه از یک طرح تحلیل واریانس درونیم نظرصرفمعنادار است، از تأثیرات اصلی 

ي تمرینی هاگروهیر هریک از تأثیري براي مشخص کردن گاندازهیري تکراري روي عامل مراحل گاندازه
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یري گاندازهیري تکراري روي عامل مراحل گاندازهگروهی با نتایج آزمون تحلیل واریانس درون .استفاده شد

دار طول دورة چشم ساکن مرحلۀ امعنسبب افزایش  477/0نشان داد که تمرین دید ورزشی با اندازة اثر 

). نتایج آزمون پیگردي بنفرونی η2،0001/0=sig ،78/12=42،3F =477/0شد ( کنندگانشرکتپرتاب 

ول دورة چشم ساکن مهارت پرتاب کردن کودکان با اختالل نشان داد که در اثر تمرینات دید ورزشی، ط

ثانیه و یلیم 26/182آزمون تا یادداري ثانیه، از پیشیلیم 66/264آزمون آزمون تا پسیادگیري از پیش

داري یافته است. همچنین دیگر نتایج نشان داد امعنثانیه افزایش یلیم 33/191آزمون تا انتقال از پیش

سبب افزایش دقت مهارت پرتاب کردن و دریافت کردن  389/0ورزشی با اندازة اثر که تمرین دید 

). نتایج آزمون پیگردي بنفرونی نشان داد η2،0001/0=sig ،903/8=42،3F =389/0شد ( کنندگانشرکت

که در اثر تمرینات دید ورزشی دقت مهارت پرتاب کردن و دریافت کردن کودکان با اختالل یادگیري از 

افزایش  00/6آزمون تا انتقال ، از پیش80/9آزمون تا یادداري ، از پیش26/11آزمون آزمون تا پسپیش

اداري یافته است. اما دیگر نتایج نشان داد که تمرین دید ورزشی بر طول دورة چشم ساکن مرحلۀ معن

 . )η2،895/0=sig ،202/0=84،3F =014/0داري ندارد (امعنیر تأث کنندگانشرکتدریافت 

از مراحل آزمون  یکدر هر یگروهینتفاوت ب یبه بررس یگروهدرون يهاتفاوت یاز بررس پس

 .پردازیمیم

 یريگاندازهاز مراحل  یکمستقل در هر یمربوط به آزمون ت هايیافته. 4جدول 

 مرحله متغیر
 آزمون لون

اختالف 
 میانگین

 درجۀ
 آزادي

 tمقدار 
سطح 

 Fمقدار  داريامعن
سطح 

 داريامعن

چشم ساکن 
 مرحلۀ پرتاب

 782/0 -279/0 28 -40/15 637/0 228/0 آزمونپیش
 001/0* 517/7 28 86/332 087/0 509/3 آزمونپس

 001/0* 908/3 28 40/168 593/0 292/0 یادداري
 001/0* 214/4 28 20/235 195/0 762/1 انتقال

چشم ساکن 
مرحلۀ 
 دریافت

 446/0 773/0 28 86/28 078/0 356/3 آزمونپیش
 002/0* 384/3 28 86/150 086/0 173/3 آزمونپس

 019/0* 480/2 28 73/107 857/0 033/0 یادداري
 011/0* 142/2 28 66/80 720/0 131/0 انتقال

 دقت

 296/0 065/1 28 00/2 922/0 010/0 آزمونپیش
 001/0* 881/5 28 60/14 070/0 561/3 آزمونپس

 001/0* 624/5 28 46/12 118/0 196/2 یادداري
 004/0* 096/3 28 60/6 512/0 441/0 انتقال
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آزمون کنید، در متغیر چشم ساکن مرحلۀ پرتاب در مرحلۀ پیشیممشاهده  4که در جدول طورهمان

آزمون با اختالف میانگین ). اما در مرحلۀ پسsig=782/0داري وجود ندارد (امعنتفاوت  هاگروهبین 

ثانیه و در مرحلۀ انتقال با یلیم 40/168ثانیه، در مرحلۀ یادداري با اختالف میانگین یلیم 866/332

ثانیه گروه تمرینات دید ورزشی در مقایسه با گروه کنترل طول دورة چشم یلیم 20/235اختالف میانگین 

نشان داد که در  3). دیگر نتایج جدول >P 05/0رتاب کردن کسب کردند (تري در مرحلۀ پیطوالنساکن 

داري وجود ندارد امعنآزمون تفاوت طی مرحلۀ پیش هاگروهمتغیر چشم ساکن مرحلۀ دریافت بین 

)446/0=sigثانیه، در مرحلۀ یادداري با اختالف یلیم 86/150آزمون با اختالف میانگین ). اما در مرحلۀ پس

ثانیه گروه تمرینات دید یلیم 66/80ثانیه و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین یلیم 73/107 میانگین

تري در مرحلۀ دریافت کردن کسب یطوالنورزشی در مقایسه با گروه کنترل طول دورة چشم ساکن 

داري وجود امعنتفاوت  هاگروهنشان داد که در متغیر دقت بین  3). دیگر نتایج جدول >P 05/0کردند (

، در مرحلۀ یادداري با اختالف 60/14آزمون با اختالف میانگین ). اما در مرحلۀ پسsig=296/0ندارد (

گروه تمرینات دید ورزشی در مقایسه با گروه  60/6و در مرحلۀ انتقال با اختالف میانگین  46/12میانگین 

 ).>P 05/0( اندداشتهکنترل دقت بیشتري 

 

 يریگجهیبحث و نت

 یر هشت هفته تمرینات دید ورزشی بر دقت و چشم ساکن مهارتتأثتحقیق حاضر با هدف بررسی 

یادگیري انجام گرفت. نتایج حاکی از این بود که تمرین دید  اختالل با کودکان در يمهار-یريگهدف

دارد. داري امعنیر تأثورزشی بر دقت مهارت پرتاب کردن و دریافت کردن کودکان با اختالل یادگیري 

نتایج آزمون پیگردي نشان داد که در اثر تمرینات دید ورزشی دقت مهارت پرتاب کردن و دریافت کردن 

و از  80/9آزمون تا یادداري ، از پیش26/11آزمون آزمون تا پسکودکان با اختالل یادگیري از پیش

، جنرو و همکاران )32(فتۀ خانال داري یافته است. این یافته با یاامعنافزایش  00/6آزمون تا انتقال پیش

یر تمرینات دید ورزشی بر تأث )34(همخوان است. در این زمینه الفایالکاوي  )34(و الفایالکاوي  )33(

هاي جوان را بررسی کرد. نتایج نشان داد که تمرینات دید یستهندبالکارکردهاي بینایی و عملکرد شوت 

ي سیستم بینایی افزارمنریر دارد. تمرینات دید ورزشی سبب بهبود تأثورزشی بر عملکرد شوت هندبال 

ي هاجنبهي شناختی سیستم بینایی دارد تا هاجنبهیر بیشتري بر تأثشود؛ یعنی تمرینات دید ورزشی یم

یی که هامهارتتمرینات دید ورزشی بر این است که بر اصل ي) سیستم بینایی. افزارسختبیولوژیکی (



 1400، زمستان 4ة  ،  شمار13، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               468

 
ي افزارنرمتمرینات بینایی سبب بهبود یر داشته باشد. در این مورد تأثتواند یمپذیري دارد، قابلیت تمرین

ي شناختی سیستم بینایی دارد تا هاجنبهیر بیشتري بر تأثشود؛ یعنی تمرینات بینایی یمسیستم بینایی 

ي) سیستم بینایی. با توجه به اینکه کودکان داراي اختالل یادگیري در افزارسختي بیولوژیکی (هاجنبه

 دیداري اطالعات پردازش و حرکتی دیداري ي حرکتی (کنترلهامهارتدهاي شناختی اجراي کارکر

 )7(اشیا  ردیابی ،)6(اعمال  هدایت براي کنندهبینییشپ اطالعات ازاستفاده  توانایی ،)5(تکلیف  با مرتبط

اند؛ پس دور واقعی) دچار ضعف هايیطمح در تکالیف اجراي در دیداري اهداف در تثبیتحفظ  توانایی و

باعث بهبود عملکرد این کودکان شود.  هاجنبهیرگذاري بر این تأثاز انتظار نیست که این تمرینات بتواند با 

شود، این افزایش میدان دید یمبر این، تمرینات دید ورزشی سبب افزایش میدان بینایی افراد افزون

ي توپی شود که کودکان دچار اختالل یادگیري هامهارتب بهبود ردیابی بهتر اشیا و تعقیب تواند موجیم

توانند آنچه را که باید ببینند، ببینند یماند. با استفاده از تمرینات بینایی کودکان ضعیف هامهارتدر این 

یر بگذارد. همچنین تأث آنهاتواند بر سطوح تمرکز کودکان و عملکرد موفق و انگیزش یمکه این مسئله 

یر تأثتواند بر عملکرد یمبینی کودکان داراي اختالل یادگیري یشپاین تمرینات از طریق بهبود قابلیت 

 به جفت تواندیم تمرینات این در بینایی درك براي تمرینی حالت که دهدیم مسئله نشان این بگذارد.

  کند. کمک نیز پیچیده حرکتی يهامهارت در عمل وادراك  شدن

دیگر نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر طول دورة چشم ساکن مرحلۀ پرتاب کردن  

داري دارد که در اثر تمرینات دید ورزشی، طول دورة چشم ساکن مهارت پرتاب کردن کودکان امعنیر تأث

 26/182آزمون تا یادداري شثانیه، از پییلیم 66/264آزمون آزمون تا پسبا اختالل یادگیري از پیش

ي اثرگذارداري یافته است. در بحث امعنثانیه افزایش یلیم 33/191آزمون تا انتقال ثانیه و از پیشیلیم

توان تا حدودي به نتایج تحقیقات در زمینۀ یمتمرینات دید ورزشی بر طول دورة چشم ساکن 

در این زمینه الفایالکاوي  هگرفتانجامحث تحقیقات بینایی اشاره کرد. در ب افزارنرموجوي بینایی و جست

هاي جوان را بررسی کرد. نتایج نشان یستهندبالیر تمرینات دید ورزشی بر کارکردهاي بینایی تأث )34(

داد که تمرینات دید ورزشی بر هماهنگی چشم و دست، چشم و پا، دقت تیزبینی، حافظۀ دیداري، ردیابی 

ی سبب بهبود یر دارد. تمرینات دید ورزشتأثبینایی، ادراك عمق، زمان واکنش دیداري و میدان بینایی 

ي شناختی سیستم هاجنبهیر بیشتري بر تأثشود، یعنی تمرینات دید ورزشی یمي سیستم بینایی افزارنرم

د که نشان دادن )33( و همکاران ي) سیستم بینایی. جنروافزارسختي بیولوژیکی (هاجنبهبینایی دارد تا 

ی، دامنۀ همگرایی، زمان واکنش، حرکات چشم، حافظۀ دوچشمپذیري تمرینات دید ورزشی بر تطابق
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به این نتیجه رسیدند که تمرینات دید ورزشی  )33( و همکاران یر دارد. جنروتأثدیداري و آگاهی محیطی 

بر این، پائول و همکاران شود. افزونیمي دیداري هامهارتارکردهاي شناخت سبب افزایش با افزایش ک

 بهبود موجب بینایی سیستم بر بار اضافه افزایش یقطر دید ورزشی از نشان دادند که تمرینات )22(

نشان دادند که تمرینات دید ورزشی اجزاي دیداري  )21(شود. رضایی و همکاران یم دیداري يهامهارت

گذارد که یمیر تأثي سیستم بیناي افزارنرمي هاجنبهدهد. این تمرینات بر یمادراکی مهارت را افزایش 

توان گفت که تمرینات یمافزایش شناختی است. در این مورد یر این تمرینات از طریق تأثة دهندنشان

دهد. این افزایش میدان دید یمدید ورزشی میدان بینایی کودکان داراي اختالل یادگیري را افزایش 

را بهبود دهد که در این مورد، با استفاده از تمرینات دید  )7(تواند ضعف در ردیابی تعقیبی اشیا یم

 یابد.یمي ادراکی دیداري افزایش هامهارتتوانند ببینند آنچه را که باید ببیند و یمورزشی، کودکان 

ید این مطلب بود که تمرینات دید ورزشی بر طول دورة چشم ساکن در مؤدیگر نتایج تحقیق حاضر 

ي مرتبط با هاتفاوت فراتحلیلِپژوهش داري ندارد. در این زمینه، نتایج امعنیر ثتأمرحلۀ دریافت کردن 

 تعداد و پاسخ زمان یرتأث، ورزش نوعشد، نشان داد که  انجام )35( همکاران و مان توسطسطح مهارت که 

 تعداد و پاسخ دقت یرتأث (نمایش تکلیف) ارائهروش  کهیدرحال ،کندیم لیتعد را هایتتثب مدت طول و

 يهاورزش مثالبراي ( بود ناسازگار کنندهیلتعد اثر اول، مورد در. کندیم لیتعدرا  هایتتثب مدت طول و

 به نسبت زیادي یرتأث اما ،داشتند پاسخ زمان يبرا ر يهاورزش ي نسبت بهکمتر چشمگیر یرتأث گرید

 ،(نمایش) ارائه روش کنندةیلتعد اثر به توجه با). تثبیت ایجاد کردند زمان مدت يبرا يامداخله يهاورزش

بنابراین نوع تکلیف از . کردند ایجاد را یرتأث میزان ینتریشب ،اندگرفته انجامی واقع يایدن در که یمطالعات

، است. مهارت دریافت کردن که تکلیفی مهاري استیرگذار در مداخالت بینایی ورزشی تأثهاي شاخص

کند، که زمان در دسترس یماعمال  کنندهشرکتنوعی تکلیف قابل تمایز است، چون یک قید زمانی بر 

سازد. بنابراین یمحرکتی، مشخص  فرد براي ردیابی شیء و آغاز چشم ساکن را پیش از اجراي پاسخ

یرگذار تأث کنندگانشرکتیرگذاري تمرینات دید ورزشی بر رفتار خیرگی تأثتواند بر عدم یماعمال این قید 

 کنندگانشرکتهاي چشم ساکن ید این مطلب بود و تغییري در شاخصمؤباشد که نتایج تحقیق حاضر نیز 

 در مهارت دریافت کردن مشاهده نشد. 

کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات دید ورزشی بر دقت مهارت پرتاب کردن و  ورطبه

داري دارد. نتایج تحقیق حاضر بر اهمیت امعنیر تأثدریافت کردن و افزایش طول دورة چشم ساکن 

 ید دارد که درتأکهاي رفتاري و فرایندي مهارت پرتاب کردن و گرفتن یژگیوتمرینات دید ورزشی بر 
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شود بیش از پیش به تمرینات دید ورزشی توجه یمنتیجه به مربیان و متخصصان کار با کودکان پیشنهاد 

که  آنجاهاي میدانی و آزمایشگاهی براي ارتقاي عملکرد و فرایند حرکت بهره جویند. از یطمحکنند و در 

براین این نتایج کاربردهاي نتایج تمرینات دید ورزشی قابلیت انتقال براساس شاخص فاصله را داشت، بنا

ماهرانه  حرکتی بینایی ي ورزشی دارد؛ جایی که عملکردهامهارتي بنیادي و دیگر هامهارتاي در یژهو

شود که یمگیرد. در نتیجه به مربیان پیشنهاد یمقرار  فیزیولوژیکی و روانی یر متقابل فشارهايتأثتحت 

اي داشته باشند تا بتوانند یژهودر متغیرهاي خیرگی توجه  آنهابه تمرینات دید ورزشی و تأثیرات احتمالی 

 فیزیولوژیکی) فائق آیند. و روانی حداقل بر تأثیرات منفی (فشارهاي
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Abstract 
Introduction and Purpose: Children with learning disorder have more 
inefficient use of gaze strategies in various tasks. Therefore, the purpose of 
the current study was to examine the effect of sport vision training on quiet 
eye period and accuracy of targeting-interceptive skill in children with 
learning disorder.Methods: In this semi- experimental study with time series 
design (pre test- post test-retention-transfer), 30 male students with learning 
disorder in Isfahan, ranging in age from 7 to 10 years old, were availability 
selected and randomly assigned to two groups of sport vision and control. In 
the pre-test phase, participants performed 10 trails to throw and catch task the 
ball. Acquisition phase have done in eight weeks and three sessions in per 
weeks. At the end of the last training session, in the post-test phase, in two 
weeks of detraining in the retention and transfer phases, the participants 
performed 10 trials to throw and catch task the ball. At each phase, the gaze 
behavior was recorded by eye tracker system and the throw and catch task 
performance was recorded by the researcher. Data were analyzed by analysis 
of variance with repeated measures with 0.05 significant levels.Results: The 
results showed that sports vision training have a significant effect on 
increasing the accuracy of targeting-inhibitory skills and increasing the length 
of the quiet eye period of the throwing phase of children with learning 
disorder. But, other result indicated that sport vision training has not effect on 
quiet eye of catching phase.Conclusion: In general, the results of the current 
study emphasize the importance of sports vision training on the performance 
of children with learning disabilities; However, more research is needed on 
the effect of sports vision training on gaze behavior according to the type of 
task (targeting or interceptive). 
Key words 
Accuracy, gaze training, learning disorder, quiet eye, sport vision, targeting-
interceptive skill.  
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