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 چکيده
مهارت فورهند تنيس روی ميز کودکان  تعيين اثر تمرين چشم آرام بر يادگيریکلي اين تحقيق  هدف

 )بيش فعالي–کودک مبتال به اختال ل قق  توهه  03مي باشد.  بيش فعالي– ل قق  توهه مبتال به اختال

و تمرين تکنيکي اختصاص داده گروه های تمرين چشم آرام   هبه صورت کامال تصادفي بساله(  12 - 7

داده رار ق کيدستگاه تحليل حرکت به روش پالگين روی ققاط مورد قظر آقاتومي یمارکرهاشدقد. در حاليکه 

 .شرکت کردقد پس آزمون و آزمون پيگردی ،در پيش آزمون ،پوشيدقد سيارچشم  ابيردعينک  کيشد و 

کوششي مطابق  13، بصورت سه  بلوک هفته چهارمدت مداخالت تمريني به صورت دو هلسه در هفته و به 

شرکت در  عدمو  هفته بي تمريني 6پس از آزمون پيگردی  .داده شدگروه تمريني به آقها های پروتکل 

 ردياب و داده های دستگاه تحليل حرکت فعاليت های ورزشي و کاردرماقي شرکت کننده ها اقجام گرفت.

و بي گيز پردازش شدقد سپس داده های  به ترتيب با قرم افزارهای کورتکس هريک بصورت هداگاقه چشم

وشش به صورت تصادفي وارد ک 043دو دستگاه با قرم افزار متلب هم فرکاقس و همزمان شدقد. سپس 

، مدت چشم آرام و تواتر خيرگي از داده خيرگي از همله زمان شروع، اقحرافداده های  مرحله کدگزاری

 ايجنت های ردياب چشم با توهه به زمان شروع حرکت دست به دست آمده از دستگاه تحليل حرکت شدقد.

مدت زمان چشم  اف چشم آرام،و افزايش اقحرزمان شروع چشم آرام  تواتر خيرگي و کاهشتحقيق حاکي از 

گروه  دو تواتر خيرگي درصد ضربات موفق کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل است. اما بينو  آرام

معناداری وهود داشت. اقحراف چشم آرام و مدت زمان چشم آرام  تفاوتچشم آرام و تمرين تکنيکي  تمرين

داشتند در طو ل زمان اين پيشرفت پايدارتر و ماقدگارتر خواهد بود. که دارای پيشرفت بيشتری  افرادیدر 

استفاده از تمرين چشم آرام به عنوان يک پروتکل اينکه تحقيق حاضر تأييد مي کند که  گيری نتيجه

حرکتي مي تواقد برای کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل از طريق تغيير الگوی –يادگيری ادراکي 

  . موثر باشد و موهب کنتر ل و کاليبره بهتر عمل شودادراک بينايي 

رويکرد بينايي در عمل، کودکان مبتال به قق   تمرين چشم آرام، چشم آرام، :یديکل ژگانوا

 .، تنيس روی ميزتوهه و بيش فعا ل، دستگاه رديابي چشم سيار
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 4 ، مژگان خادم 3 ، عليرضا فارسي 2 بهرام ، عباس 1 زهرا عبدالملکي

 .داقشجوی دکتری رفتارحرکتي داقشگاه خوارزمي 1
 .داقشيار داقشگاه خوارزمي 2
 .داقشيار داقشگاه شهيد بهشتي 0
 .ي شهيد بهشتيداقشيار داقشگاه علوم پزشک 4
 

 قام قويسنده مسئو ل:
 زهرا عبدالملکي

اثر تمرين چشم آرام بر يادگيری مهارت فورهند تنيس روی ميز 

 بيش فعالي-در کودکان مبتال به نقص توجه

http://www.psyj.ir/


 333 -362، ص 3131، بهار  31فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 مقدمه
اری ارتباط با محيط از آن استفاده مي گردد و به عنوان بينايي يکي از سيستم های حسي است که برای مطلع کردن از محيط و برقر

( سيستم بينايي را به صورت تعامل بين متغيرهای سخت 8918) مهم ترين گيرقده ی بيروقي ههت کنتر ل حرکتي اقتخاب شده است. آبرقتي

سالمت عمومي چشم، ويژه مثل -کليفمتغيرهای سخت افزاری سيستم بينايي به تواقايي های غير تتوصيف کرد.  2و قرم افزاری 1افزاری

، ادراک عمق، شناسايي رقگ و ديد پيراموقي گفته مي شود و از طريق تکنيک های های اپتومتريکي تيزبيني، تواقايي های ديد دو چشمي

ز بينايي، جسم، تمرکمثل ت بينايي استاقدارد اقدازه گيری مي شوقد. متغيرهای قرم افزاری سيستم بينايي شامل هنبه های شناختي و ادراکي

 ادراک بينايي، زمان واکنش بينايي و هستجوی بينايي است و اغلب با استراتژی های هستجوی بينايي و حرکات چشم بررسي مي شوقد.

مطالعات در حوزه ققش بينايي بر عملکرد و يادگيری حرکتي قشان دادقد که متغيرهای سخت افزاری چشم محدوده کننده در اهرای ورزشي 

 دستند بلکه اين متغيرها مي تواقند محدوديت های را برای کارکرد متغيرهای قرم افزاری ايجاد کنند. بنابراين برای ايجاد تمايز بين افراقي

 یيرهاورزشکار و غيرورزشکار، ماهر و غير ماهر و افراد سالم و افراد مبتال به اختال ل الزم است علت تفاوت درسطح اهرای اين افراد را در متغ

 قرم افزاری چشم وابسته به تکليف آقها بررسي کرد تا از اين رو بتوان ههت بهبود عملکرد و يادگيری افراد از برقامه های تمريني ادراکي

 .(1889؛ آبرقتي و ديگران ، 1886آبرقتي، )مناسبي استفاده کرد

اقسان برای درک دقيق محيط اطراف  خيرگي است.يادگيری ادراکي، متغير  ک ما از فرآينديکي از متغيرهای مهم ههت بهبود در 

لکه زرد در شبکيه چشم قرار بگيرد که به اين فرايند کنتر ل خيرگي  روی کند تا تصاوير ايجادخود، بايد حرکات هدفمند چشم، سر و بدن را 
اشياء به تصوير ي کند تا چشم کمک م 4ساکاد تچشم تشکيل مي شود مثال حرک طريق برخي حرکاتگفته مي شود. کنتر ل خيرگي از  0

 داشته مي شوقدبر روی لکه زرد ثابت قگه  اين اطالعات 6و رديابي تعقيبي 0منطقه مورد قظر در لکه زرد آورده شود و از طريق حرکات تثبيت

 .(2337ويکرز، )تا هزئيات استخراج شود

(. تواتر 2337؛ 1886)ويکرز،بررسي مي شود 9 آرامو قوعي خيرگي خاص به قام چشم  7دو متغير تواتر خيرگي از طريقکنتر ل خيرگي 

( قشان داد در شرايط ههت دهي 2337است. ويکرز)در طو ل اقجام تکليف  خيرگي، تعداد اقحراف زاويه خيرگي از روی منطقه يا شي مورد قظر

با تغيير حرکات چشم همراه است. ، هايگاه خيرگي و توهه به يک موقعيت مشابه شي در فضا هدايت شده است و تغيير توهه 8توهه آشکار

در اين شرايط، کنتر ل تواتر خيرگي با اهميت است و مي تواقد تعيين کننده مهم توهه و دقت در اهرای تکاليف حرکتي هدايت شده توسط 

رد و عملک تبحری کنتر ل خيرگي است که مربوط به سطوح باال ديگر(. متغير چشم آرام، متغير 2338؛ لند 2311، 2338بينايي باشد)ويکرز، 

( در مطالعه فرا تحليل خود قشان دادقد که چشم آرام يکي از سه شاخ  کليدی 2337ماقا و همکاران) (.2337؛ 1886در افراد است )ويکرز،

ه حرکتي درون سه دره-است. چشم آرام تثبيت قهايي يا رديابي خيرگي به سمت يک مکان يا شي خاص در فضای کاری چشمي تبحرو مهم 

است که به عنوان سنجش کنتر ل توهه بينايي و خيرگي بهينه  13قهاييهزارم ثاقيه پيش از اهرای حرکت  133يه بينايي برای حداقل زاو

 -2به يک مکان يا يک شي مهم در محيط اهرا هدايت مي شود،  -1چهار ويژگي است:  شامل(.  چشم آرام 2337پذيرفته شده است )ويکرز، 

مدت آن است که برای  -0ايي است که به طور مشترک برای همه ی اهراکننده های مهارت ها اتفاق مي افتد، شروع آن قبل از حرکت قه

چشم آرام پايدار است که قياز به يک تمرکز مطلوب بر مکان يا شي قبل از اهرای  -4اهرا کننده های قخبه تمايل به طوالقي تر شدن دارد و 

تعيين مي شود که مکان، شروع، مدت و  11ام توسط تکنيک های رفتاری مثل تکنيک رديابي چشمقهايي مهارت را تاييد مي کند. چشم آر

 (. 2337؛ ويکرز، 1887ويکرز و آدولف، ؛1886د )ويکرز، حا ل اهرای مهارت حرکتي ثبت مي کن دررا اقحراف خيرگي شرکت کننده ی 

اطالعات بينايي برای توليد  تواقايي استفاده ازکه به  تبرای ايجاد يادگيری و اهرای حرکتي ضروری اس 12حرکتي-هماهنگي چشمي

 ينياست که به صورت ع حرکتي -يادراک ريمتغ، 10. ويکرز بيان مي کند که متغير مدت چشم آرامفرماقهای حرکتي مناسب، گفته مي شود

  (.2338؛ 2337؛ 1886،کرزيکند )و يم يرا بررس حرکتي– يچشم فيدر تکال يو حرکت يرگيکنتر ل خ ييو فضا يزماق يهماهنگ

                                                           
1 Hardware 
2 Software 
3 Gaze control 
4 saccades 
5 fixation 
6 Pursuit tracking 
7 Gaze frequency 
8 Quiet Eye  
9  Overt attention 
10  critical 
11 Eye Tracking 
12 Visuomotor coordination 
13 Quiet eye duration 
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از ديدگاه روان شناسي شناختي مدت زمان چشم آرام، مدت زمان الزم برای پردازش اطالعاتي را قشان مي دهد که شخ  روی آن 

مدت ( بيان کردقد که 2332اطالعات تثبيت و رديابي را اقجام داده است و توهه را به تقاضاهای تکليف متمرکز کرده است. ويليامز و همکاران)

است که سيستم های شناختي، ادراکي و عصبي به زمان بهينه  بنابراين مشخ . استپردازش های شناختي ههت چشم آرام يک دوره مهم 

 برای پردازش اطالعات بينايي مهم قبل از اقجام يک عمل قياز دارقد.

صبي برای کنتر ل حرکت را قشان مي دهد از ديدگاه علوم عصب شناختي مدت زمان چشم آرام، مدت زمان سازماقدهي شبکه های ع

(. در ديدگاه عصب شناختي،  شبکه های عصبي زيربنای سطوح عملکرد 2339، بهاقز و ويلسون،  2332، ويليامز و همکاران، 1886)ويکرز، 

تر ل اقدام ها را راه بنای کنباالتر است که با اطالعات بينايي خيلي دقيق بيروقي تغذيه مي شوقد تا بتواقند سيستم های عصبي پيچيده ی زير

 اقدازی و فعا ل کنند.

 زمان مدت زمان الزم ههت هماهنگي با فراهم سازها و قيود است. از اين رو، مدتتم های بوم شناختي، مدت چشم آرام، از قظر سيس

قيود محيطي است )آهاقس  حرکتي مهم ههت بهينه سازی هريان قوری و ههت دهي بهتر اهراکننده قسبت به-چشم آرام يک متغير ادراکي

 (. 2337؛ الوريا و همکاران، 2330، 2332و همکاران، 

لوب در تعيين الگوی مط قيود )ارگاقيسم، تکليف و محيط(( تعامل سه دسته 1884در رويکرد قيود محور قيوو ل و مک دوقالد )

ای فضکه به طور فعا ل اطالعات قاشي از عمل -ادراک است. همچنين در اين رويکرد بر اهميت چرخه بيان شده هماهنگي و کنتر ل هر فعاليت

در رويکرد بوم شناختي ،  حرکتي  مي شود، تاکيد مي کند.  -حرکتي را هست و هو مي کند و منجر به هماهنگي ادراکي-کاری ادراکي

( و  کاليبره 1891کارلو، ؛ ميچلز و 2332؛ هاکوبس و ميچلز، 1866)گيبسون،  14حرکتي شامل دو فرآيند آموزش توهه-يادگيری ادراکي

( است. آموزش توهه به عنوان فرآيند اقتخاب و تمايز اطالعات توصيف شده 2332؛ وايتگان و ميچلز، 2332)هاکوبس و ميچلز،  10کردن عمل

قد (. هاکوبس و ميچلز بيان کرد101-103؛ ص 2331است بطوريکه فراهم ساز يک رويداد، شي يا طرح مشخ  مي شود )گيبسون و پيک، 

که آموزش توهه شامل تغيير از شناسايي متغيرهای غيرويژه )کمتر مفيد( به متغيرهای ويژه )مفيدتر( است. به طور خالصه آموزش توهه به 

عنوان فرآيندی است که شخ  ياد مي گيرد به کدام متغيرها در کدام شرايط توهه کند يعني فرآيندی است که ياد مي گيرد تا شناسايي 

 (. کاليبره کردن عمل فرايند تنظيم کردن حرکات برای محيط است2330کنتر ل کند )ون درکمپ، اوهاقس و ساولسبرگ، اطالعات را 

(. در اين مرحله شخ  به سمت ايجاد و حفظ يک رابطه ی خاص بين اطالعات هدايت 2332؛ وايتگان و ميچلز، 2332)هاکوبس و ميچلز، 

(. تواقايي شناسايي 2332؛ وايتگان و ميچلز، 2330) ون درکمپ، اوهاقس و ساولسبرگ، کننده حرکات و خود حرکات هدايت مي شوقد 

متغيرهای مفيد و ويژه به طور خودکار منجر به هدايت فرد به سمت عمل بهينه قمي شود بلکه فرايند يادگيری به برقراری ارتباط بين اين 

 آموزش توهه و کاليبره کردن عمل احتماال از لحاظ زماقي همپوشاقي دارقد.  متغيرها و عمل موفقيت آميز قياز دارقد. در عمل، فرآيندهای

هدف کمک به اهراکننده است تا بتواقد ويژگي های چشم آرام  با حرکتي-دستورالعمل های ادراکياز  يکبه عنوان ي چشم آرام نيتمر

د. چرا که افراد ماهر به طور دقيق مي داقند در تطبيق ده ل اهرای يک مهارت حرکتي خود را با قيمرخ چشم آرام افراد بسيار ماهر در حا

هنگام اهرای يک مهارت حرکتي به کجا و چه هنگام خيرگي شان را به منظور کسب مهم ترين اطالعات از محيط برای کنتر ل عمل هدايت 

 (.  2314وين و همکاران، ؛ 2337ويکرز،قمايند)

بتدی در مقايسه با دستورالعمل های تمرين تکنيکي در حوزه ورزشي موفقيت مطالعات تمرين چشم آرام در کسب مهارت افراد م

(. 2311در افراد مبتدی شده است)وين و ويلسون، افزايش مدت چشم آرام و کاهش تواتر خيرگي آميزتر بوده است به اين خاطر که موهب 

م آرام موهب شناسايي طوالقي تر اطالعات مفيدتر برای کاهش تواتر خيرگي موهب شناسايي اطالعات مهم و بهبود توهه و افزايش مدت چش

 (.1879کنتر ل عمل و کاليبره بهتر عمل را قشان مي دهند) فيتچ و تروی، 

از آقست  است که شديدتر و شايع تر تکاقشگری، الگوی پايدار بي توههي و يا بيش فعالي و رفتارهای بيش فعالي -اختال ل قق  توهه 

از خصوصياتي که بيش از  همه ذکر مي گردد (. 2333) اقجمن رواقپزشکي آمريکايي، سطح رشد مشابه ديده مي شود که معموال در کودکان با

شامل بيش فعالي، اختال ل ادراک حرکتي، بي ثباتي هيجاقي، قق  هماهنگي کلي، قق  توهه )ميدان توهه کوتاه، حواس پرتي، درهاماقدگي، 

ف(، تکاقشگری )اقدام قبل از اقديشيدن، تغييرات قاگهاقي فعاليت و از ها پريدن در کالس(، اختال ل قاتواقي در اتمام تکاليف و تمرکز ضعي

حافظه و تفکر، قاتواقيهای اختصاصي يادگيری، ققاي  گفتاری و شنيداری، عالئم مبهم عصبي و بي قظمي های قوار مغزی مي باشند )کاپالن 

ش بي -بيش فعالي با غلبه الگوی بي توههي، قق  توهه  -قق  توهه قالب سه دستهدر  DSM-IV-TRاين اختال ل در  (.2330و سادوک 

مبتال قي کودکان، قوهواقان و بزرگساال بيش فعالي مرکب طبقه بندی شده است. -بيش فعالي و قق  توههو  فعالي با غلبه الگوی تکاقشگری

زه های توهه، از همله تمرکز و تداوم توهه و سازماقدهي دچار قاتواقي بيش فعالي با غلبه الگوی بي توههي در بسياری از حو -به قق  توهه

                                                           
14 Education of attention 
15  Calibration of action 
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، اشدب مشکالت در حوزه های کنتر ل مهار و تکاقه و رفتار بيش فعاالقه مي عمدتابا غلبه الگوی تکاقشگری شناسايي شده اقد آقهايي که هستند. 

 اقشگری را با هم قشان مي دهند. همچنين افرادی که دارای قوع مرکب اين اختال ل هستند قق  توهه و تک

بيش فعالي قشان دادقد که کودکان مبتال به -مطالعات متعدد در حوزه ی بررسي حرکات چشم کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه

م ابيش فعالي قسبت به کودکان عادی دارای مشکالتي در زمينه کنتر ل حرکات ساکاديک، تثبيت و حرکات تعقيبي آر-اختال ل قق  توهه

اسکن تصاوير و اقتخاب هنبه های مرتبط با متحرک، توهه در (، 1898،بيالسما  2330موقز ، 2333راقدا ل هي راس ، 2330، موقز و سداگال)

  .دارقد (2330 ،دريسکو ل)در مهار حرکات چشمي، (2334، هاروی اپتسينبه اهداف )

-ابي خيرگي و دست پسران قوهوان مبتال به اختال ل قق  توهه( مقاله ای با عنوان کنتر ل ردي2332) 16ويکرز، رادريجس و براون

روه همساالن بيش فعالي را با گ-رفتار بينايي و حرکتي پسران قوهوان مبتال به اختال ل قق  توهه و گروه کنتر ل سالم به بررسيبيش فعالي 

هداف سمت چپ و راست داشت را با استفاده از تحليل سالم در يک تکليف تنيس روی ميز اصالح شده که قياز به رديابي توپ و ضربه زدن به ا

فعالي به  بيش-کينماتيکي سه بعدی خيرگي، دست و توپ پرداخت. آقها دريافتند ويژگي های خيرگي کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه

ام رديابي تعقيبي، مدت رديابي طور معناداری قسبت به گروه کودکان طبيعي متفاوت است. به طوريکه آقها دارای دقت کم، شروع ديرهنگ

ال تتعقيبي کم و تواتر باالی خيرگي بر توپ داشتند. همچنين آقها دريافتند استفاده از دارو به طور معناداری تواتر خيرگي شرکت کنندگان مب

 .بيش فعالي را کاهش داد اما به طور عجيبي منجر به افزايش در رديابي تعقيبي آقها قشد-به اختال ل قق  توهه

دکان قتي ساکاديک در کوآح اولين حرکات الکه از تمرينات هستجوی بينايي استفاده کردقد اثبات شده است که اصي در تحقيقات

ان يم بيش فعالي و مهار پاسخ در اين کودکالگذارد و منجر به کاهش ع بيش فعالي بر تواقايي شناختي آقها تأثير مي -قق  توهه مبتال به 

 (2332 ،و هوزف استافن واقدر استايچل، 1889و بيدرمن، ، فاروئوقه) است )ريتالين(کرد مشابه اثر متيل فنيديتشود که اين عمل مي

-هماهنگي چشميمشکالت قق  توهه و عدم ، مشاهده ی يادگيری ادراکي و فرايندهای آنبا توهه به مباقي قظری ذکر شده درباره 

( مبني بر متفاوت بودن ويژگي 2332ش فعالي و همچنين قتايج آزمايش ويکرز و همکاران)بي-حرکتي در کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه

، اين سئوا ل به ذهن محققين آمده است که آيا تمرين و کودکان سالمبيش فعالي -های رفتار خيرگي کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه

ش تواترخيرگي و افزايش مدت چشم آرام در کودکان مبتال به حرکتي از طريق کاه-چشم آرام مي تواقد موهب بهبود هماهنگي چشمي

 حرکتي مثل فورهند تنيس روی ميز گردد.-بيش فعالي گردد و از اين طريق منجر به يادگيری بهتر مهارت ادراکي-اختال ل قق  توهه

 مهارت ادراکي حرکتيو يادگيری حرکتي ميتواقد بر اهرا -آيا تمرين چشم آرام به عنوان يک برقامه ادراکياين است  سئوا ل تحقيق

بررسي  بنابراين هدف اين تحقيقبيش فعالي تاثير داشته باشد يا قه؟ . -کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه)مهارت فورهند تنيس روی ميز( 

چون حرکتي هم -کيبيش فعالي در يک مهارت ادرا-حرکتي کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه -اثر تمرين چشم آرام بر يادگيری ادراکي

 فورهند تنيس روی ميز است.

 

 روش شناسي

 شرکت کنندگان:
به بيمارستان امام  86-80بيش فعالي که در سا ل -ساله مبتال به اختال ل قق  توهه  12-7شرکت کنندگان تحقيق حاضر را کودکان

 حسين)ع( تهران بخش رواقپزشکي مراهعه کرده اقد، تشکيل مي دهند. 

پروقده بررسي شد که از بين آقها  233دسترس است. پس از دريافت مجوز از بيمارستان،  در نندگان از قوعاقتخاب شرکت ک روش

با  بيش فعالي( را داشتند. سپس-پروقده شرايط اوليه ورود به مطالعه )دامنه ی سني و تشخي  پزشک به ابتال به اختال ل قق  توهه 133

  قفر تمايل خود را ههت شرکت در تحقيق اعالم قمودقد. 41 آقها برای شرکت در تحقيق تماس گرفته شد که

 معيارهای ورود شرکت کنندگان در اهرای تحقيق:

 ميز يا بدمينتون از طريق پرسشنامه بررسي شد. روی تنيس رشته حرفه ای در ی فعاليت سابقه عدم -1

 ي گرديد.قرما ل بودن سيستم سخت افزاری بينايي)بينايي عمومي( که توسط اپتومتريست بررس -2

توسط رواقشناس متخص  از طريق مصاحبه ، وسواس و هرگوقه تيک حرکتي که 19، قاتواقي يادگيری 17اضطراباختال ل عدم  -0

 ( بررسي گرديد.k-SADAقيم ساختاری تشخيصي )

                                                           
16 Vickers, Rodrigues and Brown 
17 Anxiety disorder 
18  Learning disability 
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متخص  رفتار حرکتي کودکان از طريق که توسط  49-09يا پذيرش قمره سطح تبحر حرکتي  18عدم اختال ل هماهنگي رشدی -4

 فرم کوتاه بررسي گرديد. 23اوزرتسکي-ون تبحر حرکتي بروقيکيسآزم

چهار ، سيستم بينايي عمومي ، دو قفر دارای مشکلتنيس روی ميز دارای فعاليت حرفه ایک قفر ي در فرايند بررسي معيارهای ورود

که از بودقد  09ره تبحر حرکتي کمتر از قم رشدی با دارای اختالالت يادگيری، اضطراب و تيک حرکتي، چهار قفر دارای اختال ل هماهنگيقفر 

و به صورت کامال تصادفي برای گروه های وارد مطالعه قفر  03پس از اتمام بررسي معيارهای ورودی تعداد  ورود به تحقيق حذف شدقد.

ده ههت شرکت قطعي در قفر گروه کنتر ل(. سپس رضايت قامه ای به خاقوا 10قفر گروه آزمايشي و  10آزمايشي و کنتر ل اقتخاب شدقد )

د شرکت تعداتحقيق داده شد که رضايت خود را ههت شرکت در گروه مورد قظر برای تحقيق با تکميل پرسشنامه ی رضايت قامه اعالم کردقد. 

دکان، و، مشکالت عدم همکاری کی تحقيقهای آزمايشي و کنتر ل به دليل افت شرکت کنندگان ) طوالقي بودن دوره ی اهرا گروهکنندگان در 

 قد.بودقفر(  7و گروه کنتر ل  13) گروه آزمايشي قفر  17مجموع در با هم متفاوت و داده های همع آوری شده با کيفيت پايين( 

قوع، مدت و دوز مصرف داروی اصلي مرتبط با اختال ل سابقه درمان،  بيش فعالي،–ميزان اختال ل قق  توهه  در طو ل اهرای تحقيق

 د.کنتر ل گرديوره های کاردرماقي کودکان، فعاليت های بدقي و ورزش های ديگر ، دبيش فعالي–قق  توهه 

 

 تکليف:

شرکت کننده پشت ميز تنيس روی ميز استاقدارد در حالت گارد شروع مي ايستد و از او مي خواهيم با يک فورهند ساده به مکان 

ميز يک بازيکن باتجربه تنيس روی ميز برای اهرای  پاسخ دهد. طرف ديگربه سرويس های هدفي که در آن طرف ميز مشخ  کرديم، 

ثاقيه ای که برای همه کوشش ها با يک سرعت متوسط  0سرويس ساده فورهند ايستاده و از او مي خواهيم که بعد از شروع کوشش با مکث 

ا کند )برای شرکت کننده در سمت راست شرکت کننده اهر 63*43و يکسان سرويس را بطوريکه فرود سرويس هم تقريبا در يک محوطه 

چپ دست بالعکس(. تکليف از زمان برخورد صفحه همزماقي با ميز شروع و تا برخورد توپ با راکت شرکت کننده )در ضربات قاموفق: تا عبور 

 توپ از اقتهای ميزشرکت کننده( پايان مي يابد.

 

 ابزارها:

 (  SMI, Germany)21عينک ردياب چشم سيار (1

هرتز بر ثاقيه اطالعات هر دو مردمک چشم را به طور همزمان ثبت مي کنند. دقت  63خ قموقه برداری دوربين های چشمي با قر

درهه عمودی است.  63درهه افقي و  93درهه و دامنه رديابي خيرگي  13/3درهه، وضوح فضايي  0/3رديابي خيرگي دوربين های چشم  

 1293*863هرتز و رزوليشن  03ن قگاه مي کند را ضبط مي کند با سرعت شي يا مکاقي را که آزمودقي در محيط به آ 22دوربين صحنه

و تحليل داده   iview ETG. قرم افزار ثبت داده ها  درهه افقي است. 46درهه افقي و  63پيکسل ثبت مي کند. ميدان ديد دوربين صحنه 

استفاده قموديم. به همين منظور صفحه ای برای  برای کاليبره کردن دستگاه ردياب چشم از روش سه ققطه ای است. Be Gaze 3.5ها 

کاليبره کردن براساس اقدازه و رقگ توپ و همچنين رقگ ميز تنيس روی ميز درست کرديم. طبق دستورالعمل کاليبره کردن سه ققطه در 

کت را بر اساس قد قشسته شرره کاليب راس يک مثلث قرار گرفت تا در يک راستا و دور از هم قباشند که موهب حرکت سر شود. ارتفاع صفحه

و فاصله صفحه کاليبره را هم به اقدازه تقريبا طو ل ميز تنيس روی ميز تقيم به صفحه قگاه مي کند تنظيم مي گرديد کننده که بصورت مس

شد. آزمايش ثابت با متر( قرار داديم و بعد از اين تنظيمات برای هر شرکت کننده صفحه کاليبره را روی ديوار قصب مي کرديم تا در طو ل2)

در اين قابليت قرم افزاری را ايجاد کرده است که اگر کاليبره  BeGazeدستگاه ردياب چشم بسيار حساس به کاليبره است بنابراين قرم افزار 

کوشش  اتمام هربصورت قرم افزاری تصحيح کنيم. بنابراين برای اين منظور هم قبل و بعد از بتواقيم صحيح قبوده آن را طو ل اهرای تحقيق 

يه روی آن خيرگي خود را ثابت کنند تا از يک توپ تنيس روی ميز را به شرکت کننده قشان مي داديم و از او مي خواستيم برای چند ثاق

 کاليبره بودن دستگاه قبل و بعد از اهرای تکليف مطمئن باشيم.

 

 

 

                                                           
19  Developmental Coordination Disorder(DCD)  
20 Bruininks –Oseretsky test of motor proficiency 
21  Mobile Eye tracking Glasses 
22 Scene camera 
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  20دستگاه تحليل حرکت (2

فريم  243دوربين مادون قرمز با قابليت  9اين دستگاه از  به کار برده شد.ع حرکت يق شروبه منظور ارزيابي دقدستگاه تحليل حرکت 

استفاده  26و برای کاليبره پويا از وقد 20آيد. برای کاليبره کردن ايستا از ا ل فريمبه اهرا درمي 24ي شده است و با قرم افزار کورتکسدر ثاقيه طراح

ط آقاتوميکي گردن، زائده آخرومي شاقه، اپي کنديل خارهي آرقج، مرکز مچ دست، مرکز بر روی ققا 27مارکر گذاری به روش پالگين کرديم.

( قرار داده شد. همچنين راکت و توپ هم مارگذاری شدقد و روی ميز يک 2332استخوان ساعد شرکت کنندگان )پژوهش راهرز و همکاران،

 مارکر مرهع قرار داديم.

 

 دوربين فيلمبرداری (3

در  يينايب کرديرو .برای سيستم بينايي در عمل استفاده گرديدهرتز بر ثاقيه  03با سرعت فيلمبرداری ) canon دوربين فيلمبرداری)

 ابياز رد ي فرد در همان زمانرگيققطه خ همزمان لميو ف از دوربين فيلمبرداری فيتکل یفرد در حا ل اهرا کيفيلم همزمان  یعمل قما

 (.2337 کرز،يدهد )و يرا قشان مچشم 
 

 اجرای تحقيقشيوه 

سه تنيس باز ماهر )بازيکناقي که سابقه حداقل سه سا ل مسابقات کشوری و ملي مطالعه مقدماتي قيمرخ رفتار خيرگي و عمل  دريک

م و محکم تنظيمتناسب سر و بيني شرکت کنندگان سپس عينک ردياب چشم  بررسي مي کنيم.فورهند تنيس روی ميز اهرای در داشتند( 

رار داده قبه روش پالگين روی ققاط تعيين شده،  ل اهرای تکليف حرکتي قداشته باشد. مارکرهای دستگاه تحليل حرکت مي شود تا در طو

دقيقه فرصت داده مي شود تا در محيط حرکت کند تا با عينک و مارکرهای روی بدن عادت کند. سپس پشت  0مي شود. به شرکت کننده 

سه  (پيگردی)پيش آزمون، پس آزمون و  ده خود را گرم مي کند. در هر هلسه آزموننزقسرويس دقيقه با شخ   13و به مدت ميز ايستاده 

ثاقيه ای )استراحت بين بلوک براساس قياز شرکت کننده( اهرا مي گردد  63کوشش( با فاصله بين کوششي  03کوششي ) همعا  13بلوک 

 اميد. دقيقه به طو ل مي اقج 63 تقريباکه تقريبا برای هر شرکت کننده 

 

 تمريني: مداخالت

به هر گروه برقامه ای که شامل روزها و ساعت های مشخصي ههت حضور در هلسات تمرين ههت اهرای مداخله است داده مي شود. 

در هر هلسه  دقيقه به مدت چهار هفته تمرين مي کنند. 43هر گروه طبق دستورالعمل های مربوط به گروه خود دو هلسه در هفته به ميزان 

کوشش اقجام داده اقد. طبق  763تايي مهارت فورهند تنيس روی ميز را اقجام مي دهند که در پايان هلسات تمريني همعا  03بلوک  0

مربوط به ارائه بازخورد  9و  6، 0مربوط به ارائه دستورالعمل و بازخورد کالمي و هلسات  7و  0، 4، 2، 1پيشينه تحقيقاتي هلسات تمريني 

 دهي است. ويدئويي و الگو

در هلسات تمريني مربوط به ارائه دستورالعمل برای هرگروه دستورالعمل مربوط به گروه خود را )گروه تمرين چشم آرام پروتکل 

تمرين چشم آرام و گروه تمرين تکنيکي پروتکل تمرين تکنيکي( روی تابلو قوشته و يکي يکي آقها را به شرکت کنندگان ارائه مي دهيم و از 

کوشش، بصورت شفاهي از شرکت کننده ها مي خواهيم بگويند کجا  0خواهيم آقها را اهرا کنند. در طو ل هلسات آموزشي بعد از هر  آقها مي

و تا چه مدت زمان آقجا را قگاه مي کند تا از اهرای دستورالعمل ها توسط آقها مطمئن شويم. در هلسات بازخورد ويدئويي گروه تمرين چشم 

دستگاه ردياب چشم سيار را مي پوشند و رفتار خيرگي آقها ضبط مي گردد و در همين هلسات از رفتار حرکتي گروه تمرين  آرام دوباره عينک

تکنيکي فيلم برداری اقجام مي گيرد و طبق دستورالعمل گروه مرتبط خود افراد بازخورد ويدئويي دريافت مي کنند، بطوريکه گروه تمرين 

 يرگي خود و گروه تمرين تکنيکي درباره حرکت خود بازخورد دريافت مي کنند. چشم آرام درباره رفتارهای خ

درخواست بازخورد به صورت خود کنتر ل و به درخواست خود شرکت کنندگان است اما تعداد بازخورد در طو ل هلسات دريافت 

شد تا قکات کليدی را به منظور بررسي فهم آقها  بازخورد توسط محقق کنتر ل خواهد شد. بعد از قگاه کردن هر ويدئو از شرکت کننده خواسته

در پايان هلسات تمريني يعني هلسه هشتم، آقها در يک آزمون يادداری فوری شرکت مي کنند و قبل از تکميل کوشش ها خالصه کنند. 

چشم  تا اثرات طوالقي مدت تمرينهفته ديگه دوباره آزمون مي شوقد  6داده های آقها به عنوان پس آزمون در قظر گرفته مي شود. سپس آقها 

                                                           
23 Motion analysis system 
24 cortex 
25 L frame 
26 Wand 
27  Plug-in 
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، شرکت در فعاليت های ورزشي و کاردرماقي شرکت کننده ها کنتر ل ين مدت رفتارهای استفاده از دارورا پيگيری کنيم در ضمن در ا آرام

 .مي گردد

 دستورالعمل های تمريني

 دستورالعمل تمرين چشم آرام برای فورهند در تنيس روی ميز

 مرحله شناسايي شي

 ستادن خود را تصور کنيد و مطمئن شويد خيرگي )قگاه( شما روی راکت قرار گرفته است.اي

 بعد از تنظيم کردن خيرگي تان روی راکت، خيرگي تان را روی توپ تثبيت کنيد.

در لحظه سرويس، توپ باال رفته را دقبا ل قکنيد و مطمئن باشيد خيرگي تان روی ققطه برخورد توپ با راکت 

 ت.ثابت اس

 پس برخورد توپ با راکت سرويس زقنده، توپ را به طور پيوسته در طو ل مراحل اوليه پرواز توپ رديابي کنيد. مرحله رديابي شي

 مرحله کنترل شي
 چند ثاقيه قبل از ضربه زدن به توپ مي تواقيد خيرگي تان را از روی توپ منحرف کنيد.

 قرار بدهيد.خيرگي تان را روی زمين مقابل و منطقه هدف 

 

 دستورالعمل تمرين تکنيکي برای فورهند در تنيس روی ميز

مرحله آماده 

 سازی عمل

 با پاهايتان که به اقدازه عرض شاقه از هم هدا هستند در راستای قيمه ميز بياستيد.

 درهه و زير بغل حدود زاويه بسته و حاد داشته باشد. 83زاويه بين ساعد و بازو تقريبا 

 درهه ای تشکيل دهد. 40فورهند راکت کمي متمايل به ميز و با ميز زاويه تقريبا رويه 

 مرحله عمل

بعد از اينکه توپ حريف به ميز برخورد کرد بعد از مرحله اوج توپ با حرکت دست، راکت را به سمت هلو و باال 

 حرکت دهيد.

 کمي رد کند. محدود حرکت دست ضربه، بايد به سمت هلو و باال و تيغه بيني را

 اقتقا ل وزن از عقب به هلو و حرکت روی پنجه های پاهاست.

 

 متغيرهای اندازه گيری

يادگيری به صورت تغيير در قتيجه و الگو مي باشد که تغيير قتيجه شامل تغيير امتيازات و تغيير در الگو هم شامل تغييرات ادراکي 

 است. 

 : )ضربات موفق و ضربات قاموفق(عملکردالف( 

قاموفق  ضرباتبه زمين سرويس زقنده برخورد مي کند. ضربات موفق ضرباتي است که توپ به راکت شرکت کننده برخورد مي کند و 

ضرباتي است که توپ به راکت شرکت کننده برخورد قمي کند و يا به راکت برخورد مي کند اما به زمين سرويس زقنده برخورد قمي کند 

 د. درصد ضربات موفق و قاموفق با توهه به تعداد کل ضربات محاسبه مي گردد.امتياز صفر دريافت مي کن

 ب( متغير ادراکي )کنتر ل خيرگي( 

قد. رفتار خيرگي در تکليف است که با دستگاه ردياب چشم اقدازه گيری مي شو 28و  چشم آرام 29متغيرهای ادراکي شامل تواتر خيرگي

)زمان سرويس توپ توسط سرويس  مرحله شناسايي شيمرحله متوالي بررسي مي شود: مهارت فورهند تنيس روی ميز در سه  03مهاری

ويکرز، ) شرکت کننده( زمان تماس توپ با راکت) مرحله کنتر ل شيبه شرکت کننده( و  وپقزديک شدن ت زمان) مرحله رديابي شيزقنده(، 

2337) . 

در ) رواز توپ يعني از زمان سرويس تا برخورد توپ با راکتتوپ در مدت پ-تواتر خيرگي با اقدازه گيری اقحراف زاويه خيرگي (1

هنگامي ثبت مي شود که خيرگي بيشتر از سه درهه زاويه  1ضربات قاموفق تا زمان عبور توپ از اقتهای ميز( بدست مي آيد. تواتر خيرگي 

 ديداری از توپ خارج شود.

درهه  0حرکتي درون -ي خاص در فضای کاری چشميتثبيت قهايي يا رديابي خيرگي به سمت يک مکان يا شچشم آرام  (2

مکان يا ، 01چشم آرام دارای چهار ويژگي زير است. مکان چشم آرام . هزارم ثاقيه پيش از اهرای حرکت است 133زاويه بينايي برای حداقل 

                                                           
28 Gaze  Frequency (GF)  
29 Quiet Eye (QE) 
30 Interceptive task 
31  Quiet Eye Location  
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شروع آخرين  02چشم آرام  زمان شروع حرکتي که خيرگي روی آن تثبت و عمل رديابي را اقجام مي دهد.-شي خاص در فضای کاری چشمي

از  آخرين تثبيت يا رديابيزماقي اتفاق مي افتد که  00 حرکت دست به هلو اتفاق مي افتد. اقحراف چشم آرامقبل از شروع  تثبيت يا رديابي

ف از زمان شروع از تفريق زمان اقحرا 04ميلي ثاقيه منحرف شود. مدت زمان چشم آرام  133لبه توپ بيشتر از سه درهه بينايي برای حداقل 

 .(2337)ويکرز، چشم آرام محاسبه مي گردد

 

 تحليل داده ها:
داده های هر يک از دستگاه ها بصورت هداگاقه پردازش گرديد بطوريکه داده های دستگاه تحليل حرکت با قرم افزار کورتکس و ابتدا 

داده های هر دو دستگاه با يکديگر،  داده های هر دو دستگاه دستگاه ردياب چشم با قرم افزار بي گيز پردازش گرديد. سپس ههت استفاده از 

کوشش همع  1623و همزمان شدقد. پس از حذف داده های بي کيفيت ههت تحليل،  از با برقامه قويسي در قرم افزار متلب هم فرکاقس 

ههت  .ديکوشش اقتخاب گرد 13 طيهرشرکت کننده از هر شرا یبرا کهياقتخاب شدقد بطور يکوشش بصورت تصادف 043آوری شده، 

هلوگيری از اثر سوء تحليل شخ  تحليل گر اسم افراد و گروه ها کدگزاری شدقد تا مشخ  قباشد کدام داده مربوط به چه شخصي از کدام 

م و تواتر سپس داده های خيرگي از همله زمان شروع چشم آرام، زمان اقحراف چشم آرام، مدت چشم آرا گروه و کدام مرحله از آزمون هست.

 خيرگي از داده های ردياب چشم با توهه به زمان شروع حرکت دست به دست آمده از دستگاه تحليل حرکت استخراج گرديد.

با توهه به اينکه زمان کوشش ها با همديگر يکسان  شدقد. spssسپس داده های استخراج شده ههت تحليل آماری وارد قرم افزار 

ههت قابل مقايسه کردن داده ها با يکديگر استفاده کرديم. برای فرايند قرما ل سازی از کسب زمان قسبت به مدت قبودقد از فرايند قرمالسازی 

شد و هر ققطه در تبديل ) زمان تماس توپ با راکت شرکت کننده(  %133به  پاياقشو  %3کل کوشش استفاده شد. هر کوشش، شروع آن به 

 (.1888) اشميت و لي،  زمان يک قسبت از زمان کل ارائه شده است

بررسي تفاوت ميان مياقگين ها به اينکه امکان به . با توهه استفاده قموديم 00طرح يک بين يک دروناز  در بررسي فرضيات تحقيق

بنابراين  ،امکان پذير قبوداز طريق تحليل وارياقس عاملي با اقدازه گيری مکرر با تکرار بر روی يک عامل  پيش آزمون دليل وهود متغير تعديل

فاده استهايگزين آماری  های به عنوان روش از تحليل کوارياقس يک متغيریبرای بررسي عامل گروه از تحليل وارياقس يکراهه و عامل زمان 

اده ف. همچنين به خاطر اثر اقتقا ل و همبستگي باال بين سه مرحله ی پيش آزمون، پس آزمون و آزمون پيگردی قيز از تفاوت قمرات استقموديم

تفاوت قمرات آزمون پيگردی و پيش آزمون معرف متغير  تفاوت قمرات پس آزمون و پيش آزمون معرف متغير مستقل گروه و قموديم بطوريکه

پس  06مستقل زمان است. در چنين صورتي به منظور حذف اثر پيش آزمون و با هدف يکسان سازی گروه ها در پيش آزمون از تفاوت قمرات

در صورت برقرار قبودن شرط توازی برای استفاده از تحليل کوارياقس، از  متغير همپراش استفاده مي قماييم.مون به عنوان آزمون و پيش آز

مياقگين تفاوت بين پس آزمون و پيش آزمون به عنوان شاخ  تعيين بلوک در قظر  استفاده قموديم. 07تحليل وارياقس بلوک های تصادفي

سطح  ياترضآزمون ف یبرا ربوط به کمتر از مياقگين و بلوک ديگر مربوط به اقدازه بيشتر از مياقگين دارد.گرفته شد. بطوريکه يک بلوک م

 .درقظر گرفته شد 30/3 یمعنادار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32  Quiet Eye Onset 
33  Quiet Eye Offset 
34  Quiet Eye Duration 
35 Between and Within design 
36 Gain score 
37 Randomized Block of analyses of variance(RB- ANOVA) 
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 نتايج

 زمان شروع چشم آرام:
ر و متغيرام زمان شروع چشم آمتغير وابسته تفاوت قمرات پس آزمون و پيش آزمون يک راهه در بررسي اثر  قتايج تحليل وارياقس

 S.E=232/3)کاهش زمان شروع چشم آرام بين شرکت کنندگان گروه چشم آرام قشان داد که  تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي مستقل گروه

است که از لحاظ آماری معنادار قيست. يعني   ≤30/3pو  F(1،16)=332/3( برابر با M=-129/3و  S.E=194/3( و گروه کنتر ل)M=-100/3و 

 روه های آزمايش و کنتر ل در کاهش زمان شروع چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل تفاوت معناداری وهود قداشت.بين گ

اثر متغير و  2ղ=321/3و  p=61/3 و F(1،16)=278/3زمان  مستقل يرد که اثر متغداقشان  ياقس بلوک های تصادفيوار يلتحل قتايجهمچنين 

کودکان مبتال به قق  توهه و بيش  شروع چشم آرامزمان بر   2ղ=107/3و  p=17/3و  F(1،16)=306/2 چشم آرام پيشرفت زمان شروعبلوک 

  کاهش زمان شروع چشم آرام در طو ل زمان ماقدگار قيست. يعني اثر .است فعا ل

 

 زمان انحراف چشم آرام:
پس آزمون و پيش آزمون زمان اقحراف چشم آرام و متغير متغير وابسته تفاوت قمرات يک راهه در بررسي اثر  قتايج تحليل وارياقس

افزايش زمان اقحراف چشم آرام بين شرکت کنندگان گروه چشم آرام  مستقل گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي قشان داد که

(234/3=S.E  303/3و=M(و گروه کنتر ل )196/3=S.E  370/3و=M برابر با )(1،16)=366/3F  30/3وp≥   است که از لحاظ آماری معنادار

قيست. يعني بين گروه های آزمايش و کنتر ل در افزايش زمان اقحراف چشم آرام تفاوت معناداری وهود قداشت. ميزان اثر تمرين چشم آرام 

وسط تمرين چشم ت درصد از وارياقس زمان اقحراف چشم آرام 4/3 قشان دهنده آن است که است که 2ղ=334/3بر زمان اقحراف چشم آرام 

و  p=80/3و  F(1،16)=339/3زمان  مستقلاثر متغير که دادقشان  بلوک های تصادفي تحليل وارياقسقتايج همچنين آرام تبيين مي شود. 

331/3=2ղ (1،16)=623/7پيشرفت افراد در زمان اقحراف چشم آرام قاشي از متغير مستقل زمان  و متغير بلوکF  32/3و=p  2=07/3وղ  بر

يعني کودکان مبتال به عدم توهه و بيش فعالي که دارای پيشرفت  .استن اقحراف چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل زما

پيشرفت کمتر مي باشند، در آزمون پيگردی زمان اقحراف چشم آرام ديرتری  یدارابيشتر در زمان اقحراف چشم آرام قسبت به افرادی که 

ر آقها که در طو ل زمان پيشرفت بيشتری در زمان اقحراف چشم آرام داشتند اثر اين پيشرفت برای آقها ماقدگارتر خواهد به عبارت ديگ داشتند

 بود.

 

 مدت زمان چشم آرام:

متغير وابسته تفاوت قمرات پس آزمون و پيش آزمون زمان اقحراف چشم آرام و متغير يک راهه در بررسي اثر  قتايج تحليل وارياقس

و  S.E=140/3شرکت کنندگان گروه چشم آرام ) نيمدت چشم آرام ب شيافزاوه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي قشان داد که مستقل گر

192/3-=M(و گروه کنتر ل )232/3=S.E  230/3و-=M (1،16=)361/3( برابر باF  30/3وp≥  يعني. ستيمعنادار ق آماری لحاظ از که است 

چشم آرام بر زمان شروع چشم  نياثر تمر زاني. مشتوهود قدا یمدت چشم آرام تفاوت معنادار شير افزاو کنتر ل د شيآزما یگروه ها نيب

همچنين  شود. يم نييچشم آرام تب نيمدت چشم آرام توسط تمر اقسيدرصد از وار 4/3است که قشان دهنده آن است که  2ղ= 334/3آرام 

 متغير بلوکو اثر   2ղ=166/3و  p=10/3و  F(1،16)=092/2 متغير مستقل زمانکه اثر قشان مي دهد  بلوک های تصادفي قتايج تحليل وارياقس

بر مدت زمان چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه  2ղ=008/3و  p=32/3و  F(1،16)=679/6 مدت زمان چشم آرام قاشي از زمان پيشرفت در

ه دارای پيشرفت بيشتر در مدت زمان چشم آرام قسبت به افرادی که يعني کودکان مبتال به عدم توهه و بيش فعالي ک است.و بيش فعا ل 

پيشرفت کمتر مي باشند، در آزمون پيگردی مدت زمان چشم آرام بيشتری داشتند به عبارت ديگر کودکاقي که در طو ل زمان پيشرفت  یدارا

 بود.بيشتری در مدت زمان چشم آرام داشتند اثر اين پيشرفت برای آقها ماقدگارتر خواهد 

 

 تعداد تواتر خيرگي:
متغير وابسته تفاوت قمرات پس آزمون و پيش آزمون زمان اقحراف چشم آرام و متغير يک راهه در بررسي اثر  قتايج تحليل وارياقس

و  S.E=602/3)مستقل گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي قشان داد که کاهش تواتر خيرگي بين شرکت کنندگان گروه چشم آرام 

23/1-=M(و گروه کنتر ل )499/3=S.E  296/3و-=M (1،16)=267/13( برابر باF  30/3وp≤   ست. يعني بين ااست که از لحاظ آماری معنادار

است  2ղ=436/3گروه های آزمايش و کنتر ل در کاهش تواترخيرگي تفاوت معناداری وهود داشت. ميزان اثر تمرين چشم آرام بر تواتر خيرگي 

لوک ب قتايج تحليل وارياقسهچنين  توسط تمرين چشم آرام تبيين مي شود. درصد از وارياقس تواتر خيرگي 41 ن است کهقشان دهنده آ که
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پيشرفت در تواترخيرگي  متغير بلوکو اثر  2ղ=129/3و  p=17/3و  F(1،16)=304/2 متغير مستقل زمان اثر که قشان مي دهد های تصادفي

 يعني اثر کاهش بر تواتر خيرگي کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل است. 2ղ=176/3و  p=11/3و  F(1،16)=890/2چشم قاشي از زمان  

 تواتر خيرگي قاشي از زمان ماقدگار قيست. 

 

 :درصد ضربات موفق
ير متغ متغير وابسته تفاوت قمرات پس آزمون و پيش آزمون زمان اقحراف چشم آرام ويک راهه در بررسي اثر  قتايج تحليل وارياقس

 S.E=220/06)بين شرکت کنندگان گروه چشم آرام افزايش درصد ضربات موفق مستقل گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي قشان داد که 

است که از لحاظ آماری معنادار قيست. يعني   ≤30/3pو  F(1،16)=337/3( برابر با M=29/24و  S.E=087/24( و گروه کنتر ل)M=-33/20و 

شان ق بلوک های تصادفي قتايج تحليل وارياقسهمچنين  ای آزمايش و کنتر ل درصد ضربات موفق تفاوت معناداری وهود قداشت.بين گروه ه

قاشي  درصد ضربات موفقپيشرفت افراد در متغير بلوک و اثر   2ղ=021/3و  p=31/3و  F(1،16)=120/14زمان  مستقل اثر متغير کهمي دهد

تال به قق  توهه و بيش فعا ل است. يعني کودکان مب درصد ضربات موفق بر 2ղ=090/3و  p=31/3و  F(1،16)=281/19از متغير مستقل زمان 

درصد ضربات موفق کودکان مبتال به عدم توهه و بيش فعالي در اثر گذر زمان و تمرين کردن بيشتر مي شود.  کودکان مبتال به عدم توهه و 

 پيشرفت کمتر مي باشند، در آزمون پيگردی درصد یداراضربات موفق قسبت به افرادی که  بيش فعالي که دارای پيشرفت بيشتر در درصد

ضربات موفق بيشتری داشتند به عبارت ديگر کودکاقي که در طو ل زمان پيشرفت بيشتری در ضربات موفق داشتند اثر اين پيشرفت برای آقها 

 ماقدگارتر خواهد بود.
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 بحث و نتيجه گيری
کودکان مبتال به قق  توهه و زمان شروع چشم آرام گروه های تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي  کاهش بين دقشان مي دهقتايج 

شروع چشم آرام کودکان  زمانکاهش همچنين بين ماری تفاوت معني داری وهود قدارد. لحاظ آپيش آزمون به پس آزمون از از  بيش فعالي

زمان شروع چشم آرام در هر دو به عبارت ديگر مختلف تفاوت معني دار وهود قداشته است. زمان های  مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل در

کاهش  بيش فعالي–گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي با اهرای مهارت فورهند تنيس روی ميز در کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه 

 داليلاثر اين کاهش در طو ل زمان پايدار باقي قمي ماقد.  ی معنادار قيست و لحاظ آمارپيدا مي کند اما تفاوت اين کاهش بين دو گروه از 

ف تنيس ماهيت تکلي. مربوط باشدبه قوع و ماهيت تکليف مي تواقد تمرين چشم آرام بر زمان شروع چشم آرام موثر قبوده است، اينکه احتمالي 

ان کودکموضوع مي تواقد منجربه خود سازماقي زمان شروع چشم آرام در  روی ميز به گوقه ای است که دارای محرک بينايي پويا است و همين

شود. زمان شروع چشم آرام هر دو گروه در پس  تمرين تکنيکي در گروه تمرين چشم آرام و هم در هم مبتال به عدم توهه و بيش فعالي

ی ميز بر زمان شروع چشم آرام است. بنابراين آزمون قسبت به پيش آزمون زودتر بوده است که قشان دهنده اثربخشي تکليف تنيس رو

محققين احتما ل مي دهند که ماهيت تکليف عامل تاثير قگذاشتن قوع دستورالعمل تمريني بر زمان شروع چشم آرام کودکان مبتال به عدم 

د. به قظر مي رسد علت اينکه توهه و بيش فعالي شود. در طو ل زمان اثر تکليف تنيس روی ميز بر زمان شروع چشم آرام پايدارتر مي گرد

 کوتاه بودن زمان تمرين تکليف تنيس روی ميز بوده است.  خاطر اثرزمان بر زمان شروع چشم آرام در اينجا معنادار قشده است، به

يش بکودکان مبتال به قق  توهه و زمان اقحراف چشم آرام گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي افزايش بين قشان مي دهد قتايج 

زمان های مختلف  اقحراف چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل در بين زمان همچنينتفاوت معني داری وهود قدارد.  فعالي

متر در ک پيشرفت یبا افراد دارا يسهدر مقا بيشتر در زمان اقحراف چشم آرام پيشرفت یافراد دارابين  تفاوت معني دار وهود قداشته است اما

بنابراين مي توان چنين استنباط کرد که متغير مستقل زمان بر  .وهود دارد تفاوت زمان اقحراف چشم آرام از لحاظ، اقحراف چشم آرام زمان

به عبارت ديگر زمان اقحراف چشم آرام در هر دو  کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي اثر پايداری دارد.افزايش زمان اقحراف چشم آرام 

افزايش  بيش فعالي–ين چشم آرام و تمرين تکنيکي با اهرای مهارت فورهند تنيس روی ميز در کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه گروه تمر

داليل پيدا مي کند اما تفاوت اين افزايش بين دو گروه از لحاظ آماری معنادار قيست اما اين افزايش در طو ل زمان پايدار باقي مي ماقد. 

در زمان رديابي در دسترس  09اقحراف چشم آرام موثر واقع قشده است مي تواقد قاشي از اثر سقفزمان مرين چشم آرام بر تاحتمالي اينکه 

ل کباشد بجای اينکه مربوط به قق  گروه تمرين چشم آرام در پيروی از دستورالعمل تمرين چشم آرام )توپ را تا ... دقبا ل کن( باشد. در پروت

آرام در مرحله رديابي شي تنها تاکيد بر رديابي پيوسته توپ شده است و به طور واضح مشخ  قکرده است که تا دستورالعمل تمرين چشم 

خيرگي  08کي بايد توپ را دقبا ل کند. عالوه بر اين، به قظر مي رسد قبل از تکميل تکليف فورهند تنيس روی ميز، يک ققطه اقحراف طبيعي

هزارم  46بيعي وهود دارد. بطوريکه زمان اقحراف چشم آرام گروه تمرين چشم آرام بعد از تمرين  از روی توپ برای همه افراد به صورت ط

به  نکهيغم اهزارم ثاقيه قبل از تکميل تکليف است. علي ر 06ثاقيه قبل از اتمام تکليف است در حاليکه زمان اقحراف چشم آرام گروه کنتر ل 

بخاطر ماهيت تکليف  43برای آقها تمرين پيگردیرسد که  ي، به قظر مه استوزش داده قشدآم گروه کنتر ل درباره زمان اقحراف چشم آرام

دقبا ل کرده است و از مزيت تمرين رديابي  لحظات در دسترس نيتوپ را تا آخرکنتر ل،  گروهکودکان  تنيس روی ميز اقجام شده است و

 گروه آزمايشي و کنتر ل وهود قدارد.  بنابراين تفاوتي بين زمان اقحراف چشم آرام دو برخوردار شده اقد.

اگر چه تمرين چشم آرام باعث تفاوت بين گروهي در زمان اقحراف چشم آرام بين دو گروه قشد اما در طو ل زمان کودکان مبتال به 

بتال به کودکان م قق  توهه و بيش فعالي که دارای پيشرفت بيشتر زمان اقحراف چشم آرام از پيش آزمون به پس آزمون شدقد در مقايسه با

قق  توهه و بيش فعالي که پيشرفت کمتری داشتند، تواقستند اين پيشرفت را در آزمون پيگردی بيشتر حفظ کنند. به قظر مي رسد زمان 

پذيرقد ق اقحراف چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي اساسا اين گوقه قيست که به طور ثابت از تمرين چشم آرام اثر بپذيرقد يا

بلکه گروهي از کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي قسبت به گروه ديگر اثرپذيرتر هستند که اين به خصاي  و ويژگي های زمان اقحراف 

چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل بر مي گردد. خصاي  و ويژگي های زمان اقحراف چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه 

بيش فعالي زمينه ای را ايجاد کرد که اثر پيشرفت زمان اقحراف قاشي از تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي مهارت فورهند تنيس روی ميز  و

در آقها در طو ل زمان ماقدگارتر شود. بنابراين ماهيت تکليف تنيس روی ميز به عنوان يک تمرين رديابي چشمي مي تواقد يکي از عواملي 

ث پيشرفت بيشتر اين کودکان شده باشد. از آقجا که زمان اقحراف چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي در پيش باشد که باع

ر تآزمون بسيار زود اتفاق مي افتد در قتيجه تمرينات رديابي مي تواقد به افزايش زمان اقحراف چشم آرام آقها کمک کرده و باعث پيشرفت بيش

                                                           
38 Ceiling effects 
39 Natural departure point 
40 Following training 
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آرام آقها شده باشد. همچنين شدت عدم توهه و تکاقشگری کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي مي تواقد بر زمان زمان اقحراف چشم 

اقحراف چشم آرام آقها اثر بگذارد. بطوريکه ممکن است تمرينات چشم آرام بر زمان اقحراف چشم آرام کودکاقي که دارای شدت بيشتری از 

هستند قسبت به کودکان با شدت کمتر، اثرگذارتر باشد. الزم است تحقيقات بيشتری در اين حوزه برای  قق  توهه و تکاقشگری/بيش فعالي

شناسايي ويژگي های موثر بر زمان اقحراف چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي اقجام گيرد. يافته های اين قسمت از پژوهش 

 ( همسو مي باشد.2310يلسون، با يافته های )مايلز، وود، وين، ويکرز و و

کودکان مبتال به قق  توهه و زمان چشم آرام گروه های تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي مدت افزايش بين قشان مي دهد قتايج 

لف تزمان های مخ زمان چشم آرام کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل درمدت بين  همچنينتفاوت معناداری وهود قداشت.  بيش فعالي

از  ،زمان چشم آراممدت کمتر در  پيشرفت یبا افراد دارا يسهدر مقابيشتر  پيشرفت یافراد دارا تفاوت معني دار وهود قداشته است و بين

به عبارت ديگر مدت زمان چشم آرام در هر دو گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي با  وهود دارد. تفاوت زمان چشم آراممدت  لحاظ

بيش فعالي افزايش پيدا مي کند اما تفاوت اين افزايش بين –رت فورهند تنيس روی ميز در کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه اهرای مها

بنابراين مي توان چنين استنباط کرد که متغير  دو گروه از لحاظ آماری معنادار قيست اما اين افزايش در طو ل زمان پايدار باقي مي ماقد. 

 کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي اثر پايداری دارد.زمان چشم آرام مدت زايش مستقل زمان بر اف

مدت زمان چشم آرام تحت تاثير زمان شروع و زمان اقحراف چشم آرام مي باشد. زمان شروع چشم آرام مربوط به شناسايي شي و 

اقحراف و مدت چشم آرام( مربوط به آماده سازی حرکت مي  زمان اقحراف چشم آرام مربوط به رديابي شي مي باشد که هر سه زمان)شروع،

باشند. هنگامي که مکان، شروع، اقحراف و مدت چشم آرام همگي بهينه باشند آقگاه اهرای حاصله عالي خواهد بود. هنگامي که هر يک از اين 

شدن مدت چشم آرام، زمان شروع يا اقحراف چشم آرام از ابعاد بهينه قباشند آقگاه اهرا پايين خواهد بود. اما سئوا ل اين است که برای بهينه 

اهميت بيشتری در آماده سازی حرکت دارد. با توهه به پيشينه تحقيقاتي و قتايج اين تحقيق به قظر مي رسد به قوع و ماهيت تکليف مربوط 

يست به يير مي کند و قابل پيش بيني قشود. بطوريکه در تکاليف مهاری تنيس روی ميز که مسيرحرکت توپ از کوششي به کوشش ديگر تغ

قظر مي رسد مرحله رديابي شي )زمان اقحراف چشم آرام( از اهميت بيشتری برای تعيين مدت زمان چشم آرام برخوردار است. چرا که 

، زمان در تکاليف مهاریتقاضاهای تکليف های مهاری به استفاده از آپديت های لحظه به لحظه از شي برای عملکرد بهتر تکيه دارد. بنابراين 

(. ويژگي بعدی که در بهينه بودن مدت زمان 2314اقحراف چشم آرام بيشتر از زمان شروع چشم آرام اهميت دارد)کلسترمن و همکاران، 

 د از شروعچشم آرام موثر است زماقي است که اقحراف چشم آرام اتفاق مي افتد. زمان اقحراف چشم آرام در تکاليف مهاری ميتواقد قبل يا بع

حرکت دست باشد، اما از لحاظ سيستم های کنترلي، زمان اقحراف چشم که قبل از شروع حرکت دست اتفاق بيافتد بهتر است چون از سيستم 

کنتر ل پيش بيني که سيستم کنترلي افراد ماهر است استفاده کرده است. بنابراين مدت زمان چشم آرامي برای يادگيری مناسب تر است که 

 ان شروع و هم زمان اقحراف چشم آرام قبل از شروع حرکت دست باشد. هم زم

دليل احتمالي ديگر اين يافته را مي تواقد تفاوت های فردی شرکت کنندگان از لحاظ ميزان تفاوت در عدم هماهنگي هماهنگي 

توهه وتکاقشگری /بيش فعالي آقها باشد که  رشدی، تفاوت در تواقايي اوليه آقها در ضربه زدن به توپ و همچنين تفاوت آقها در شدت قق 

 مي تواقند سيستم های درگير در کنتر ل حرکت )آقالين و آفالين( را متفاوت کند. بطوريکه کودکان با هماهنگي ضعيف تر بيشتر روی استراتژی

، متکي بر بر استراتژی کنتر ل پيش بيني کنتر ل آقالين و اطالعات ديرتر در تکاليف مهاری تاکيد دارقد در حاليکه کودکان با هماهنگي بيشتر

 اطالعات پيش بيني و زودتر تاکيد دارقد.

سئوا ل بعدی که به ذهن متواتر مي شود اين است که آيا هر ميزان مدت زمان طوالقي چشم آرام برای عملکرد حرکتي مناسب است؟  

مان بهينه چشم آرام تاکيد داشتند بنابراين هر قوع طوالقي تر هماقطور که در ادبيات تحقيقي مربوط به چشم آرام ديده شده است به مدت ز

( بيان کردقد که مدت 2332شدن مدت چشم آرام برای عملکرد حرکتي مناسب قيست و اتفاقا اثر معکوس خواهد گذاشت. ويليامز و همکاران)

که سيستم های شناختي، ادراکي و عصبي به  چشم آرام به عنوان يک دوره مهم است که پردازش های شناختي اقجام مي شود و واضح است

 دزمان بهينه برای پردازش اطالعات بينايي مهم قبل از اقجام يک عمل قياز دارقد. قتايج اين تحقيق قشان داد که مدت چشم آرام برای عملکر

 ستراتژی های کنتر ل حرکتي اشاره کرد.ماهراقه بهتر است که شروع و پايان آن قبل از شروع حرکت باشد. در تبيين اين قتيجه مي توان به ا

به طوريکه کودکاقي که از مدت زمان چشم آرام استفاده کردقد که هم زمان شروع و هم زمان اقحراف چشم آرام قبل از شروع حرکت بوده 

د ماهر است. مطابق با  ههت کنتر ل حرکت استفاده قمودقد که يک استراتژی سطح باالی کنتر ل حرکتي در افرا 41آقها از استراتژی پيش بيني

استراتژی کنتر ل پيش بيني، دوره ی طوالقي تر و زودتر چشم آرام، زمان پردازش کافي برای شناسايي شي و پيش بيني زمان و مکان رسيدن 

(. مزيت 2338توپ در اختيار شرکت کننده ههت برقامه ريزی حرکات مورد قياز برای اهرای موفقيت آميز را فراهم مي کند)پاقچاک و ويکرز، 
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اين استراتژی برای کودکان ممکن است بخاطر توليد يک مد ل پيشرو دروقي از طريق پيش برقامه ريزی باشد که منجر به ثبات سيستم حرکتي 

؛ 2311کودک از طريق تعيين پيامد حرکت قبل از اينکه بازخورد حسي حرکتي آرام تر در دسترس باشد، مي شود )ويليامز و همکاران، 

(.  کودکاقي که مدت زمان چشم طوالقي داشتند اما زمان شروع چشم آرام آقها قبل از اهرای حرکت و 2310مز، اميزلو، گالي و وقس، ويليا

ی ژزمان اقحراف چشم آرام تا بعد از اهرای حرکت قيز ادامه داشت، آقها از استراتژی آقالين ههت کنتر ل حرکت استفاده قمودقد که اين استرات

کنتر ل حرکتي است هرچند مدت زمان چشم آرام آقها از کودکان با استراتژی پيش بيني طوالقي بود اما اين طوالقي بودن مزيتي سطح پايين 

برای عملکرد حرکتي آقها قداشت. علت مغايرت قتايج تحقيق ما با تحقيقات ديگر ممکن است مربوط به ويژگي های شرکت کننده ها باشند. 

که مدت زمان چشم آرام به ويژگي های شرکت کننده ها حساس است. در همين راستا، در تحقيق)ميلز، وود، وين،  بنابراين به قظر مي رسد

( روی کودکان مبتال به عدم 2310؛ ويلسون، راداک، اسميت اقجليسمن و همکاران،2310؛ ويلسون و همکاران، 2310ويکرز و ويسلون، 

ا هماهنگي ضعيف تر بيشتر روی استراتژی کنتر ل آقالين و اطالعات ديرتر در تکاليف مهاری هماهنگي رشدی قيز قشان داده شد که کودکان ب

 تاکيد دارقد در حاليکه کودکان با هماهنگي بيشتر بر استراتژی متکي بر اطالعات پيش بيني و زودتر تاکيد دارقد. 

بعد از شروع حرکت دست بود اما در پس آزمون، زمان اقحراف چشم آرام گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي در پيش آزمون 

زمان اقحراف چشم آرام در گروه تمرين چشم آرام قبل از شروع دست و در گروه تمرين تکنيکي بعد از شروع حرکت دست بوده است. يعني 

. بنابراين نتر ل آقالين متکي استگروه تمرين چشم آرام کنتر ل آقالين را به کنتر ل پيش بيني تغيير داده در حاليکه گروه کنتر ل هنوز به ک

 هدر تبيين داده های مربوط به چشم آرام عالوه بر در قظر گرفتن مدت چشم آرام بايد قوع کنتر ل را در قظر گرفت. همچنين افرادی که تواقست

 قها تواقسته بودقد اين ويژگيبودقد زمان شروع و اقحراف چشم آرام خود را قبل از شروع حرکت دست قگه دارقد و پيشرفت آقها بيشتر بوده آ

کنتر ل پيش بيني را بيشتر در طو ل زمان حفظ کنند. بنابراين اثربخشي تمرين چشم آرام بيشتر در تغيير استراتژی کنتر ل است. کودکان 

(. آقها 1886مکاران، مبتال به قق  توهه و بيش فعالي در اقجام تکاليف طوالقي مدت که قياز به توهه پايدار دارد، مشکل دارقد)هاکسبون و ه

م شبرای اقجام اين تکاليف از اطالعات آخری وکنتر ل آقالين استفاده مي کنند. کنتر ل پيش بيني در آقها دچار اختال ل است. بنابراين تمرين چ

 آرام مي تواقد از اين ههت که بر تغيير کنتر ل اثر مي گذارد برای آقها مفيد باشد.

ی افراد سالم، مدت چشم آرام بهترين پيش بيني کننده ی عملکرد بوده است اما در افراد دچار در بسياری از مطالعات قبلي بر رو

( است که 2310( و ويلسون)2310اختال ل مدت چشم آرام بهترين پيش بيني کننده قبوده است. قتايج اين تحقيق همراستا با تحقيات ميلرز)

رای اختال ل مي تواقد مربوط به استراتژی های کنترلي مورد استفاده اين افراد باشد. قشان دادقد علت مغايرت قتايج افراد سالم با افراد دا

 ابطوريکه آقها قشان دادقد کودکان مبتال به اختال ل هماهنگي در رشد که دارای هماهنگي پايين تری بودقد به استراتژی کنتر ل آقالين و آقه

 به اطالعات زودتر و پيش بيني استفاده کردقد.  که دارای هماهنگي بيشتری هستند از استراتژی های مربوط

 یته هابر خواس يمختلف به طور متفاوت وههمتمرکز ت یکه دستورالعمل ها مياست فرض کن ي، منطقبازداری قيومن هيبر اساس فرض

رکز توهه مرتبط با حرکت، (. در دستورالعمل های تم2310و  2313؛ لوهاس و همکاران، 2313)هوسنر و همکاران، دقگذار يم ريتأث بازداری

چون اختصاصا روی يک قوع حرکت خاص تاکيد مي شود، در قتيجه فرايند بازداری زيادی برای بازداری از حرکات مختلف مورد قياز است. اما 

ود. مترسازی شدر شرايط دستورالعمل تمرکز توهه مرتبط با اثر، حرکت بدون قياز زيادی به بازداری مي تواقد بصورت لحظه به لحظه پارا

اگر هنبه  . در مقابل،ستياقتظار ق بازداری هيبر اساس فرضبنابراين در شرايط مرتبط با اثر، هيچگوقه تفاوت در کارايي زمان اقحراف چشم آرام 

مختل  مهار ممکن است نديمربوط به حرکت، مهار شود، فرآتوهه تمرکز  طيدر شرا حرکت، اهرایبه طور خاص در مرحله  ديمختلف با یها

استفاده از دستورالعمل مرتبط با حرکت )تمرين شود.  يارائه قم يزمان کاف ،اقحراف چشم آرام هياولزمان  ينيش بيپ ليبه دل رايشود، ز

تکنيکي( با توهه به فرضيه بازداری در آماده سازی حرکت مي تواقد با افزايش زمان اقحراف چشم آرام موهب کارآمدی زمان اقحراف چشم 

ود اما در حين اهرای حرکت مي تواقد به دليل اختال ل در فرايند بازداری حرکت موهب قاکارآمدی شود. اما استفاده از تمرين چشم آرام ش

 آرام چه در مرحله آماده سازی حرکت و چه در حين اهرای حرکت در کارامدی زمان اقحراف چشم موثر است.  

 اليکودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعای تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي بين کاهش تواترخيرگي گروه هقشان مي دهد قتايج 

زمان های مختلف تفاوت معني  بين کاهش تواترخيرگي کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل در تفاوت معناداری وهود داشت. همچنين

 تر خيرگيتوا از لحاظ، تواتر خيرگيکمتر در  پيشرفت یاد دارابا افر يسهدر مقابيشتر  پيشرفت یدارا کودکان دار وهود قداشته است و بين

وهود قدارد. به عبارت ديگر تواتر خيرگي در هر دو گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي با اهرای مهارت فورهند تنيس روی ميز  تفاوت

کاهش بين دو گروه از لحاظ آماری معنادار قيست و  بيش فعالي کاهش پيدا مي کند اما تفاوت اين–در کودکان مبتال به اختال ل قق  توهه 

ودکان کاين کاهش در طو ل زمان پايدار باقي قمي ماقد. بنابراين مي توان چنين استنباط کرد که متغير مستقل زمان بر کاهش تواترخيرگي 

 مبتال به قق  توهه و بيش فعالي اثر پايداری قدارد.
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راس آقها مي گردد ) تواتر خيرگيافزايش در بازداری از ساکاد مشکل دارقد و همين باعث ودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي ک

به قظر مي رسد  تواتر خيرگي هردو گروه آزمايش و کنتر ل کاهش يافته است. قتايج اين تحقيق قشان داد که (1884، 1880و همکاران، 

فاوت بين تواترخيرگي گروه های تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي تکليف تنيس روی ميز باعث کاهش تواتر خيرگي مي گردد. همچنين ت

تفاوت معناداری وهود داشت. به عبارتي ديگر تواتر خيرگي گروه تمرين چشم آرام قسبت به گروه  کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعالي

وده است. ببر روی تواتر خيرگي اثرگذار چشم آرام پروتکل تمرين استفاده از به قظر مي رسد تمرين تکنيکي کاهش بيشتری داشته است. 

 فعالي برای کودکان مبتال به قق  توهه و بيش تکليف تنيس روی ميزاستفاده از پروتکل تمرين چشم آرام در بنابراين مي توان در قظر گرفت 

بر تواتر خيرگي کودکان مبتال به قق   40آرام سازیاثر  ريتالين ( دريافتند که دارو2332روی خيرگي دارد. ويکرز و همکاران ) 42اثر آرام کننده

  ( بود.2332استا با تحقيق ويکرز )قتايج اين تحقيق همر قق  توهه و بيش فعالي دارد اما باعث افزايش مدت رديابي چشم آرام قشد.

ربات بين درصد ض اماکه درصد ضربات موفق هر دو گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي افزايش يافته است  قشان مي دهدقتايج 

اين مي بنابرتفاوت معني داری وهود قدارد.  کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعاليموفق گروه های تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي 

اثر گذار فق وضربات م برروش تمريني بر ميزان موفقيت در ضربات اثرگذار قبوده بلکه ميزان تمرين و تجربه آقها توان چنين استنباط کرد که 

بوده و چون مقدار تمرين برای هر دو گروه يکسان بوده است بنابراين تفاوت معناداری در درصد ضربات موفق آقها مشاهده قشده است. 

 زمان های مختلف تفاوت معني دار وهود بين درصد ضربات موفق کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل در قشان مي دهدقتايج همچنين 

ر آزمون د پيشرفت کمتر، کودکان بامقايسه با درصد ضربات موفق داشتند در در است. همچنين کودکاقي که دارای پيشرفت بيشترداشته 

 بيشتری را تجربه کردقد. درصد ضربات موفق  پيگردی

ي توان دريافت که بر اساس ويژگي های کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل )مشکل بازداری از ساکاد و عدم توهه پايدار( م

الگوی ادراک بينايي آقها شامل تواتر خيرگي زياد و مدت زمان چشم آرام کوتاه است. از ديدگاه شناختي، افزايش تواتر خيرگي و کاهش مدت 

ات اطالع زمان اقحراف چشم آرام در کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل به ترتيب موهب از دست دادن اطالعات مهم و قارسايي پردازش

مي گردد که به قوبه خود منجر به قق  در عملکرد حرکتي آقها مي گردد. از ديدگاه سيستم های بوم شناختي، افزايش تواتر خيرگي و کاهش 

مدت زمان اقحراف چشم آرام در کودکان مبتال به قق  توهه و بيش فعا ل به ترتيب موهب عدم شناسايي فراهم سازها و قيود و هماهنگي با 

ها مي گردد که به قوبه خود منجر به قق  در عملکرد حرکتي آقها مي گردد. استفاده از پروتکل تمرين چشم آرام برای کودکان مبتال به آق

د وقق  توهه و بيش فعالي مي تواقد الگوی ادراک بينايي آقها را تقريبا مشابه الگوی ادراک بينايي افراد سالم کند و از آن طريق موهب بهب

حرکتي آقها گردد. با کاهش تواتر خيرگي موهب شناسايي اطالعات مهم و فراهم سازها و با افزايش مدت چشم آرام موهب شناسايي  عملکرد

(. به قظر 1879طوالقي تر اطالعات مفيدتر و هماهنگي بهتر با فراهم سازها ههت کنتر ل عمل و کاليبره بهتر عمل مي شوقد ) فيتچ و تروی، 

آرام ابتدا بر کاهش تواتر خيرگي و سپس بر افزايش مدت زمان چشم آرام عمل مي کند. شايد علت اينکه تفاوت  مي رسد تمرين چشم

د تمرين چشم آرام باش معناداری بين مدت زمان چشم آرام گروه تمرين چشم آرام و تمرين تکنيکي مشاهده قشد مربوط به فرايند اثرگذاری

ه به طور قابل مالحظه ای بر مدت زمان چشم آرام اثر گذارد لذا پيشنهاد مي گردد همين تحقيق با زمان که قياز به زمان بيشتری دارد تا اينک

 اقجام گيرد. فعا لتمريني بيشتری برای کودکان مبتال به قق  توهه و بيش 

ه محدوديت ها باشيم کدر اغلب موارد ممکن است در اقجام يک تحقيق محدوديت هايي وهود داشته باشد که قاگزير به پذيرفتن اين 

 افت، اهرای پيش آزمونشامل اين تحقيق هود در تحقيق تأثيرگذار باشد. محدوديت های اين خود ممکن است بر قتايج و تعميم های مو

ه هنگام ب قق  توهه و بيش فعالي کودکان مبتال بهو شرايط رواقي خستگي عدم کنتر ل ميزان اقگيزش، تفاوت های فردی، ، شرکت کننده

 است. در هلسات تمرين و آزمونرکت ش

بيش -مبتال به اختال ل قق  توهه حرکتي کودکان–ادراکي مشکالت  با شناخت متخصصان رفتار حرکتيدر قتيجه به قظر مي رسدکه 

د ت بهبوبه کمک درماقگران، معلمان و مربيان بيايند و در هه کودکاندر راستای درمان اين  حرکتي-و طراحي پروتکل های ادراکي فعالي

 .حرکتي استفاده قمايند -حرکتي آقها از برقامه های تمرين ادراکي-ادراکييادگيری قق  توهه و مشکالت 

 

 

 

 

                                                           
42 Quieting effect 
43 Calming effect 
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