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یادگیری حرکتی، توان آلفا و بر تمرین چشم ساکن و ذهن ساکن اثر 
حرکات چشم
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اولین سمینار نوروساینس ورزشی

:ارائه دهنده
دکتر ابراهیم نوروزی سید حسنی





رینتماثردرکهدریافته اندچنینورزشیمربیان

ردد،می گایجادورزشکارانبدندرتغییراتیبدنی

خوناکسیژنمقدارشده،قوی ترآنانماهیچه های

ن هاآوشدهکارآمدترفنیمهارت هایافزایش یافته،

خواهندرکمتتقالیباوجودبیشترعملانجامبهقادر

وفیزیکیتغییراتاین.(2006،ویکرز)بود

مغزمثبتاتتغییراماهستند،شناخته شدهبیوشیمیایی

فالکتروآنسفالوگراامواجمطلوبالگوهایمانند

(EEG)مترکفیزیکیتمریناثردرچشمحرکاتو

.(2006،ویکرز)استشناخته شده

بهترین،کنبازیترینبلندوترینقویبزرگترین،هاورزشاکثردر

.بودخواهدبازیکن

اماندارندراهاویژگیاینازکدامهیچکههستندورزشکارانیاما

قدبامسی،165قدبامارادونا.اندبودهدنیابازیکنانبهتریناز

.هستندفوتبالتاریخیستارگاناز172قدباپلهو170

ایی خود این بازیکنان از حداکثر پتانسیل ذهن و بین

اندبرای جبران ضعف فیزیکی استفاده کرده 

(.  2016ویکرز، )
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عملکرد 
مطلوب 
ورزشی

حرکتی-کنترل بینایی

کنترل خودکار حرکت

وضعیت مطلوب ذهنی

شود،هاستفادحرکتکنترلدرشناختیدانشاگر
دشومیمختلنظرموردحرکتخودکارکنترل

(2016گالچیو، )

ستامعروفنیزفکربدونوضعیتنامبهوضعیتاین

مطلوبحرکتی-بیناییکنترلعنوانبهساکنچشم
ویشناخت-ادراکیبرتریعاملکهشودمیتعریف

.استورزشیاعمالاجرایدرموفقیتعامل
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م ساکن  
ش  ن  چ  مری 

ت 

Quiet eye training

یری اثراتی مشابه با تمرین به روش یادگ
پنهان 

(.  2013وین و همکاران،)

implicit learning

رفتن اضطراب شناختی و تحت فشار قرار گبا افزایش
این باز . اجرا کننده، باز پردازش آگاهانه رخ می دهد

ا اما ب. پردازش منجر به افت عملکرد حرکتی می شود
از تمرین در شرایط یادگیری پنهان می توان اثر این ب

پردازش را به حداقل رساند

.(2013وین و همکاران،)

حفظ تمرکز روی یک محل در زمان 
چشم ساکنآماده سازی و اجرای حرکتی را

(.2012و همکاران، هورن)می گویند

تمرین چشم ساکن منجر به کاهش
شودشناختی میفعالیتتاکید بر 

(2103ین و همکاران، او)
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هن  ساکن   ن  ذ  مری 
ت 

Quiet Mind training

باعث کاهش فعالیت 4افپایین در منطقه آلفای

.شناختی هوشیار می شود

ته این پیشنهاد از مرور یافته ها برخاس
است که می توان با طراحی پروتکل

رکوب با تاکید بر سنوروفیدبکتمرین 
فظ آلفا، یادگیری پنهان را ارتقا داد و ح
نعت عملکرد در شرایط پر فشار را با مما

از باز پردازش شناختی ایجاد کرد

به می توان با سرکوب باند فرکانسی شرایطی مشا
. یادگیری پنهان را ایجاد کرد

implicit learning

آلفاد،بودنگرفتهیادرامهارتپنهانصورتبهکهافرادی
.ددادننشانپیشانیمناطقدرراتریپایینقدرتبا

ارخودکاجرایبرایمزیتیکپایینآلفایبنابراین،

.(2016همکاران،وگالچیو)استحرکتی
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وبمطلوعملکردبرایکهاستاینساکنذهنتعریف

اجرایبهخودکارصورتبهبایدورزشکارانماهرانه،

وضعیتاین.(2006موور،وگاردنر)بپردازندمهارت

عیتوضاین.استمعروفنیزفکربدونوضعیتنامبه

ازخاصیفرکانسطریقازتوانمیرافکربدون

بهازخوردبعنوانبهودادتشخیصیالکتروانسفالوگراف

.(2006،همکارانوهدفیلد)کردارائهورزشکار



ک مطالعه ن  ذر ی  مری 
وع ت  سه ذو ن  ای  رورت  مق  ض 

گاهجایهمان)راستنیمکرهدرآلفاباالیقدرت

سازماندهیدردشواریومشکلشاخص(4اف
یبتخربهمنجرواستفضایی-بیناییپارامترهای

.شودمیعملکرد

(.  2000جنل و همکاران، )

لفا بین دوره چشم ساکن و فعالیت آ
همبستگی معکوس و4افدر جایگاه 

.معنی داری وجود دارد

جاد نقطه اشتراک دو تمرین ای

.تشرایط خودکار حرکتی اس

الگوهای ( 1995)ریکلو پوسنربراساس پیشنهاد 
کار فعالیت کورتکس ممکن است روی کارآیی ساز و

.بینایی اثر گذار باشد
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Quiet 
Eye

Psychomotor 
Efficiency

13

EEG



(2016)سیال و همکاران 

در ای یکتاثیر آبیاری جویچه
ر وری آب دمیان بر افزایش بهره

اری بامیه را نسبت به روش آبی

.معمولی مورد مطالعه قرار دادند

(2015)دکوتا و همکاران 

مدیریت اراضی شور توسط 
های آبیاری مختلف که روش

ای معمولیشامل آبیاری جویچه
(EFI)ای یک ، آبیاری جویچه

و ثابت ( AFI)در میان متغیر 
(FFI  )

ابراهیمیان و همکاران 

(2012)

ت تحقیقاتی را بر خصوصیا
هیدرولیکی روش های آبیاری 

، یک (FFI)یک در میان ثابت 
و آبیاری ( AFI)در میان متغیر 

(EFI)معمولی 

ه تمرین بررسی تغییرات دامنه آلفا در نتیج
( 2016گالیچیو و همکاران، )

وگیجگاهیمناطقآلفایتمرینطولدر
حسافزایشباکهیابدمیکاهشپیشانی

.استهمراهحرکتدرخودکاری
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Superior 
performance

Quiet Eye 
Training
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Hatfield & Hillman, 2001; Hatfield & Kerick, 2007; Hatfield, 2018

Quiet mind 
training
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ه صورت   ر ب  وهش  حاض  ر  وذRCTروش  پ  . ن 

مراحل اندازه گیری های 
پژوهش



 شامل داده های خیرگی و ( 2000ویکرز، رودریگرز و ادورتی، )بینایی در عمل پرتاب دارت فرم
.شدخیرگی بر اساس مراحل حرکت عضو تحلیل . حرکت است

 بعد از . شدام انجکالیبره سه نقطه ای به منظور تفکیک نقطه خیرگی قبل از آزمون برای هر آزمودنی
داده ها به . شداستفاده 2.7نسخه WiewETGجمع آوری داده های خیرگی برای تحلیل آنها از نرم افزار 

SMI BeGazeصورت فرم به فرم با استفاده از نرم افزار  نصب 8030که بر روی لب تاب لنوو مدل  3.6
.  رفتگشده مورد تحلیل های تعقیبی قرار 
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.بودساکنچشمتمریناتمعروفگام7اساسبرحاضرپژوهشدرساکنچشمپروتکل

.شدشناساییپیشینهازاستفادهباتکلیفبهمربوطخیرگیراهبردهایاولمرحلهدر1.

ثبتخیرگیزمانهماندروپرداختدارتپرتابکوششاجرابهآزمودنیبعدمرحلهدر2.

.شد

.پرداختخبرهنمونهخیرگیهایرفتارویدئومشاهدهبهساکنچشمتمرینگروه3.

.دهدتشخیصراخبرهالگویوخودبیناییراهبردتفاوتکهشدخواستهورزشکاراز4.

رااکنسچشموتثبیتمانندبیناییراهبردازخاصیهایجنبهکهشدخواستهورزشکاراز5.

.(گیریتصمیمتمرینمرحله)دهدبهبودوتغییرتمرینادامهدرآنراوانتخاب

چشمقطریازتوجهارتقارویآنتاکیدکهپرداختشدهطراحیپروتکلتمرینبهورزشکار6.

.بودمطلوبساکن

گرفتانجامتمریناتادامهدرحرکتی-بیناییکنترلوعملکردپیگیری7.
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ات   ر  هی  ج 
ار و ت  ر  اپ 
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ه  ت  خ 
ذارت  ت 

Dart Board روکامت   ار پ  ار -سخ ت  اف ر  رم اف ر  ی و پ  ت 
ن  ت 
ف  ن  وگ راف  اب  ن  ب 

Procomp Infiniti biograaph

م 
ش  ات  چ  اه رذی  گ  ا ذسن  می ی 

ش  چ 
ی  اب  وری رذی 

ن  ا  ف 

SMI. eye tracking devices



Results - Analysis
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.شتدااثردارتکنندگانپرتابآلفاتوانبرساکنذهنوساکنچشمتمرین
27

Figure 1. Neurofeedback task with efficient (above) versus inefficient (below) alpha wave.
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میانگیناختالفباP)=0/001)ساکنذهنتمرینگروه

اختالفباP)=0/001)کنترلگروهنسبتبهو-0/053

میکمتریشعاعیخطایوتفاوتدارای-1/19میانگین

کهددارقرارساکنذهنتمرینگروهنیزبینایندر.باشد

برابرP)=0/001)کنترلگروهباآنمیانگیناختالفمقدار

.باشدمی-0/66با

لکردعمبرساکنذهنوساکنچشمتمریندیگر،عبارتبه

.داردمتفاوتتاثیردارتماهرکنندگانپرتابورزشی
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.داشتمتفاوتیتاثیردارتکنندگانپرتابساکنچشمدورهطولبرساکنذهنوساکنچشمتمرین 30

test session
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ساز و کار اثربخشی تمرین چشم ساکن 

همکفارا با نتایج تحقیقات آدلف،  و همسو •

  هفارلی و (2013)همکارا و ین او  (1997)

( 2012)همکفارا   هفور  و (2001)ویکرز 

  مففوور و یففن او  (2017)همکففارا میلففو و 

و همچنففین همراسففتا بففا ( 2011)ویلسففو  

. بود( 2016)فراتحلیل فگاتلی و همکارا  
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Superior 
Performance

Longer final fixation

longer quiet eye

Improved automatic processes

improved motor performances



ساز و کار اثربخشی تمرین ذهن ساکن  21

Superior 
Performance

8-12 
Hz

lower Alpha Power at F4

Improved implicit motor learning

More adaptive motor performances

همسفففو بفففا تحقیقفففات  فففالچیو 

  جنفففففل و همکفففففارا  (2017)

  دومینجئوس و همکفارا  (2000)

  ژوو و (2014)  کلیشمن (2008)

لنففففف رز و ( 2014)همکفففففارا 

  ویلسففففو  و (1996)همکففففارا  

. بود( 213)همکارا  



توجه شمابا تشكر و سپاس از 


