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 چكيده

های انیستتم، اما مكیی در تولید و کنترل حرکات دارندنقش و اهمیت اطالعات بینا درباره، ن اه متفاوتی مختلفنظری  آوردهایروی زمينه:

حت شتترایط های کنترل بینایی تبا هدف بررستتی مكانیستتم این تحقیق هدف: کنند؟ کنترل بینایی تحت شتترایط اضتتطرابی چ ونه عمل می

مطالعه این گلف باز مبتدی شهر اصفهان برای شرکت در     21، نیمه تجربیدر این مطالعه  روش:بازان مبتدی انجام گرفت. اضطرابی در گلف 

ضطراب(            ضطرابی )پایه در برابر ا شرایط متفاوت ا ضربه گلف تحت  شدند. تكلیف اجرای مهارت  سترس انتخاب  صورت در د شد ابه  . رائه 

ضطرابی به اجرای    شرکت  شرایط پایه و ا صورت کانترباالنس     1کنندگان در این مطالعه در  شش به  سداد    کو شرایط بدون ان در هر یك از 

 رامآهای چشم  )کنترل(، انسداد مرحله اول و انسداد مرحله آخر حرکت در هر یك از تكالیف پرداختند. همزمان با اجرای ضربه گلف، داده   

شد. داده       ست اه ردیابی چشم ثبت  شان داد  ن ها:يافته. شد راهه و آزمون پی ردی توکی تحلیل  دوها به روي تحلیل واریانس توسط د تایج ن

نتایج نشتتان داد که انستتداد ابتدایی  ،. همچنین(p=1110/1) داری یافتکنندگان کاهش معنی شتترکت آرامکه در شتترایط اضتتطراب چشتتم  

شتر دقت و چشم         ضعیف بی سداد انتهایی حرکت باعث ت سه با ان این به طور کلی نتایج  گيری:نتيجه. (p=1110/1شد )  آرامحرکت در مقای

ریزی، کنترل رنامهبپیش واژه كليدها: بازان مبتدی ت کید دارد.گلفدر  گلف ریزی در اجرای مهارت ضتتربهتحقیق بر ستتیستتتم پیش برنامه

 ، اضطراب، گلفآرامآنالین، چشم 
Background:  Various theoretical approaches have different views regarding the role and importance of vision 

information in the production and control of movements, but how vision control mechanisms act under anxious 

conditions? Aims: The present research  aimed to evaluate vision control mechanisms under anxious conditions in 

novice golf players. Method: In this  quasi-experimental study, 20 novice golf players were selected through 

convenience sampling in the city of Isfahan. The task of the current study was the performance of golf-putting skill 

under different anxious conditions (baseline vs. anxiety). In this study, participants in the baseline and anxious 

conditions performed 6 trials of counterbalance in each condition without blocking (control), the first phase blocking, 

and the last phase blocking of movement in each task. Simultaneously with  golf-putting  performance, the quiet eye 

data were recorded by an eye tracker system. Data were analyzed via two-way ANOVA and Tukey’s post hoc 

statistical methods. Results: The results indicated that participants’ quiet eye significantly decreased under anxiety 

conditions (p=0/0001). Also, the results showed that the initial blockage of movement caused further weakening of 

the accuracy and quiet eye compared to the final blockage of movement (p=0/0001). Conclusions: Overall, the 

results of the current study emphasize the pre-programming system in the performance of golf-putting skill in novice 

golf players. Key words: Pre-programming, Online control, Quiet eye, Anxiety, Golf 
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 مقدمه

چشتتم یك گیرنده حستتی حیاتی استتت که اطالعاتی را راجع به 

شیاء در محیط فراهم می حرکت  شم که از  ا کند. یكی از حرکات چ

بود.  2آرامدر خبرگی شروع شد، چشم     0با مطالعه ویكرز 0111سال  

گیری عینی از موقعیت، شروع، پایان و مدت تثبیت ، اندازهآرامچشم 

شرکت    شده در حالیكه  گان یك کنندکردن یا ردیابی خیرگی ثبت 

باشد. گزاري شده است که    ند، میدهحرکت یا مهارتی را انجام می

تر چشتتتم آرام، با ستتتطو هر دو عامل شتتتروع زودتر و مدت طوالنی

، 3، وین و وودباالیی از خبرگی و عملكرد مرتبط استتتت )ویلستتتون  

2111.) 

عام       به طور  نایی  و طول دوره  ،برای بررستتتی نقش اطالعات بی

 به طور خاص در تولید و کنترل حرکت، بررستتی نظریه آرامچشتتم 

ای متفاوت، ن اه باشتتد. رویكردهای نظریههای موجود ضتتروری می

صر به فردی  به نقش و اهمیت اطالعات بینایی در تولید و کنترل  منح

حرکات دارند. دو نظریه برجسته که به بررسی نقش اطالعات بینایی   

ند عبارت     ید و کنترل حرکتی پرداخت بازن  در تول ند از رویكرد  مایی  ا

، 7شتتناختی )شتتك و تننبائومهای پویا و بومتمذهنی و رویكرد ستتیستت

 رویكرد بازنمایی ذهنی در روانشتتناستتی شتتناختی ستتنتی پایه (.2117

ستا با برخی از دیدگاه    شده و همرا طرحواره،  مانند نظریهای ریزی 

های ذهنی و برنامه حرکتی طرح شتتده استتت. اصتتول استتاستتی  نقشتته

های وستیله بازنمایی  باشتد که به رویكرد بازنمایی ذهنی، عملكرد می

ی اخیرا شناخت های پویا و بومگردند. رویكرد سیستم  ذهنی تعدیل می

ریزی شتتده استتت. برخالف شتتناختی پایهدر حیطه روانشتتناستتی بوم

ادعا می شناختیهای پویا و بومرویكردهای شناختی، رویكرد سیستم

کنتتد کتته اطالعتتات بینتتایی در حین اجرای تكتتالیف حرکتی برای 

یان دی ر، اطالعات        عملكر به ب د موفق ضتتتروری و حیاتی هستتتتند. 

ند و می        ید و کنترل حرکات دار نایی، نقش حیاتی در تول  آنالین بی

والترز  وین، لی،بایست در حین اجرای مهارت نیز بكار گرفته شوند )

 (.2101 ،1سیمونز و ویلسون -

برای بررستتتی نقش  آراممطالعات انجام گرفته در حیطه چشتتتم 

د. در باشتتت م کنترل کننده این پدیده، محدود و متناقض می     مكانیستتت 

                                                           
1. Vickers 
2. Quiet Eye 
3. Wilson, Vine & Wood 
4. Schack & Tenenbaum 
5. Vine, Lee, Walters- Simons & Wilson 

( بر روی پرتتتاب آزاد   0111کتته توستتتط ویكرز )     اولین مطتتالعتته    

ست    سكتبالی های ماهر انجام گرفت، نتایج از دیدگاه بازنمایی ذهنی ب

 ای برای برنامه  به عنوان دوره  آرامکرد و بر نقش چشتتتم حمایت می  

ید می     ت ک کت  تایج ریزی حر یامز     کرد. ن عات ویل طال ر و ، ستتتین م

مان          2112)  1فرهلیچ ماهر،  ماهر و غیر  یارد  نان بیل بازیك ، ( بر روی 

، ( در ضربه گلف بازان ماهر و کازر 2100) 4جانلو کومبس، موساو  

نت  یدی     2104) 8هیس، هوپر و ب پات گلف بر نقش کل ( در مهارت 

دند رریزی حرکت  ت کید کای برای برنامهبه عنوان دوره آرامچشتتم 

. اما،  کنند و نتایج این مطالعات از دیدگاه بازنمایی ذهنی حمایت می         

 وین و همكاران ( و2103) و ویلستتون 1، لی، مورنتایج مطالعات وین

( بر خالف دیدگاه بازنمایی ذهنی بود، و بر مكانیستتتم آنالین 2101)

اند. در این مطالعات انسداد مرحله انتهایی حرکت، بینایی ت کید کرده

 اعث تضعیف بیشتر عملكرد گردید. ب

  ( در مورد نتایج متناقض مكانیستتتم   2101) 01، رایت و جانل   مان 

های اطالعات بینایی در حین اجرای تكلیف، به فشتتتار و اضتتتطراب 

کنند. در باالترین ستتطوح ورزشتتی، ورزشتتكاران با ستتطو اشتتاره می

شرایط غیرقابل پیش   شوند  یبینی رفتار رقیب روبرو مباالیی از فشار، 

شد   که کنترل آنها می شوار با شفیع  تواند د با  (.0381زاده و مرندی، )

، ی معینی از صفات شخصیتیتوجه به اینكه ورزشكاران دارای درجه

(؛ 0314ها و صتتتفات ان یزشتتتی هستتتتند )زارعی و ستتتلمان، توانایی

مهمترین عامل در اداره اضطراب توانایی مدیریت آن به طور بنابراین 

ای ه. با توجه به اینكه با جستجوی محقق  درمورد مكانیسمبهینه باشد

اطالعات بینایی در حین فشتتار اطالعات دقیقی وجود ندارد، بررستتی 

ه یابد. بنابراین با توجه بها در حین فشتتار ضتترورت می این مكانیستتم

ضد و نقیض و اثرگذاری   ضر بر    متغیرنتایج  ضطراب، در مطالعه حا  ا

شدیم که ت ثیر اضطرا   بررسی   های کنترل بیناییب را بر مكانیسم آن 

 نماییم.

 روش

  بینی شتتده، از نوع تحقیقاتپژوهش  با توجه به اهداف پیشاین 

با توجه به طول زمان اجرای تحقیق از نوع       تجربینیمه  بود. همچنین 

ست آمده، کاربردی می    ستفاده از نتایج بد شد.  بمقطعی و به لحاظ ا ا

6. Williams, Singer & Frehlich  
7. Mann, Coombes, Mousseau, & Janelle 
8. Causer, Hayes, Hooper, & Bennett 
9. Moore 
10. Mann, Wright, & Janelle 



 احمد قطبی ورزنه و همكاران                                                                            ...                بازان مبتدی تحتهای کنترل بینایی گلفبررسی مكانیسم  

 

 
411 

 

باز مبتدی شتتهر اصتتفهان  گلف 21کنندگان تحقیق حاضتتر شتترکت

که به صتتورت در دستتترس برای شتترکت در مطالعه حاضتتر     بودند

کنندگان به مطالعه شامل، راست   انتخاب شدند. مالك ورود شرکت  

 باشتتد. مالكدستتت بودن، دید نرمال و مبتدی بودن گلف بازان می

شرکت در مطالعه، غیبت در روز انجام     صراف از  خروج از مطالعه ان

 باشد.دیدگی در مراحل مختلف مطالعه میو آسیب آزمون

 ابزار

گونیر اردست اه ردیابی چشم: از دست اه ردیابی حرکات چشم 

مان که کشور آل ارگونیرساخت کمپانی  بدون سیم دیكابلیس مدل

کند، استفاده هرتز ثبت می 11نقطه خیرگی در هر لحظه را با فرکانس 

رتابل دوربین و دست اه ضبط پوشد. این سیستم شامل عینك مجهز به 

های به دست آمده از طریق سیستم وایرلس به صورت باشد. دادهمی

ود. به شنوار ویدوئی به کامپیوتر دارای قابلیت اتصال فرستاده می

و سیستم   DLabمنظور ثبت حرکات و تغییرات چشم از  نرم افزار

 پردازي اطالعات ساخت این کمپانی استفاده شد.

: برای فیلمبرداری از Lumix DMC-ZS10فیلمبرداری دوربین 

 ضربه و محاسبه خطای منشعب. 

دوربین گوپرو به صورت وای  GoPro Hero 4 Black: دوربین 

فتار گردد تا بتوان آغاز رفای با دست اه ردیابی بینایی لینك می

 برای محاسبه چشم آرام شناسایی نمود.  DLabخیرگی در نرم افزار

میكروسوییچ: برای انسداد مرحله ابتدایی و انتهایی حرکت از دو 

میكروسوییچ استفاده گردید که همزمان با تاب عقبی گلف و قطع 

 گردد. شدن سنسور نوری روشنایی محیط تنظیم می

سنسور نوری: ساخت شرکت تبریز پژوه که مجهز به آینه و به 

 باشد.متر می 3صورت لیزری تا برد 

 12/0لیف مورد مطالعه ضربه گلف به سمت هدف تكلیف: تك

 (.  2101، وین و همكاران) باشدمی متر

کنندگان و کسب فرم رضایت از آنها، در بعد از انتخاب شرکت

جلسه آشناسازی در مورد اهداف تحقیق توضیو داده شد. در مطالعه 

 12/0 فاصلهگلف در پات کنندگان به اجرای ضربه حاضر شرکت

کنندگان در این مطالعه در شرایط پایه به ند.  شرکتپرداخت متر

به صورت کانترباالنس در هر یك از  ضربه پات گلف 1اجرای 

شرایط بدون انسداد )کنترل(، انسداد مرحله اول و انسداد مرحله آخر 

                                                           
1. Causer, Holmes, & Williams 

های  گلف، دادهپات حرکت پرداختند. همزمان با اجرای ضربه 

توسط دست اه ردیابی چشم ثبت شد. همچنین با یك  آرامچشم 

دوربین فیلمبرداری، از هدف مورد نظر فیلم برداری شد تا خطای 

نندگان ک منشعب هر یك از ضربات به عنوان عملكرد ضربه شرکت

ثبت گردد. در شرایط پایه )بدون انسداد( در تمامی مراحل ضربه، 

حیط به صورت ریزی و اجرای حرکت، روشنایی مپیش برنامه

ننده کمعمول بود. در شرایط انسداد ابتدایی، هن امی که شرکت

-پشت توپ قرار گرفته )در مرحله پیش آمادگی( محیط تاریك می

باشد با شروع تاب عقبی چوب گلف و گذشتن از میكروسوییچ 

گردد و تا اجرای حرکت روشن خواهد ماند. در محیط روشن می

در مرحله پیش برنامه ریزی روشن بود،  شرایط انسداد انتهایی، محیط

با این وجود با شروع تاب عقبی چوب گلف )هن امی که سی نال 

شود( محیط تاریك خواهد شد و در میكروسوییچ شكسته می

 باشد.  سرتاسر اجرای ضربه تاریك می

برای ایجاد شرایط اضطراب مورد نظر در مطالعه حاضر از شرایط 

( 2100) 0ویلیامزو  ، هولمزمطالعه کازراضطرابی ایجاد شده توسط 

استفاده شد. دستورالعمل برای دستكاری شرایط اضطراب بدین گونه 

بود که آنها باید بهترین اجرا را داشته باشند و در قبالش جوایز نقدی 

هزار تومنی دریافت کنند )موقعیت رقابتی(، همچنین به آنها گفته  111

ها مقایسه شده و اجرایشان هیشد که عملكردشان با بقیه هم گرو

تر است و باید سعی کنند اجرایشان بهتر شود و نتایج پایین

 گردد.عملكردشان به فدراسیون و هیات استانی اعالم می

 هايافته

های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی داده

تحلیل گشت. از آزمون شاپیرو ویلك برای بررسی طبیعی بودن 

ها استفاده گردید. از آزمون لون برای بررسی برابر بودن وزیع دادهت

راهه دوها استفاده گردید. از آزمون تحلیل واریانس واریانس داده

سداد شرایط انسدادی )کنترل، ان× شرایط تكلیف )پایه و اضطرابی( )

ابتدایی و انسداد انتهایی(( برای مقایسه خطای منشعب اجرای ضربه 

اده از ها با استفاستفاده شد. تجزیه و تحلیل داده آرام گلف و چشم

انجام  11/1داری در سطو معنی 22نسخه  SPSSنرم افزار آماری 

 گرفت.
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میان ین و انحراف استتتتاندارد خطای منشتتتعب )بر        0در جدول  

)بر حستتب میلی ثانیه( ارائه گردیده  آراممتر( و چشتتم حستتب ستتانتی

مه  استتتت. در   تایج آزمون تح ادا یانس   ن یل وار هه برای متغیر   دول را

 عملكرد گلف )خطای منشعب( ارائه گردیده است.
 

 های توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق. یافته0جدول

 شرایط انسدادی

 خطای منشعب

 متر()بر حسب سانتی

 آرامچشم 

 )بر حسب میلی ثانیه(

 شرایط اضطرابی پایه شرایط شرایط اضطرابی شرایط پایه

 انحراف معیار ±میان ین 

11/08 کنترل ± 18/0  21/20 ± 21/2  31/444 ± 43/18  01/140 ± 71/71  

11/20 انسداد انتهایی ±  13/2  11/21 ±  31/2  21/471 ± 11/13  41/170 ± 04/21  

11/27 انسداد ابتدایی ±  18/2  41/24 ±  40/0  11/412 ± 14/12  31/120 ± 43/32  

 

 

نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه در عملكرد پات گلف نشان 

 بازان مبتدی تفاوتگلف بین شرایط متفاوت انسدادیداد که 

(. 2η ،1110/1=sig ،41/028=،2228F=131/1معناداری وجود دارد )

بتدایی انتایج آزمون پی ردی حاکی از خطای بیشتر شرایط انسداد 

( و شرایط پایه 14/23( در مقایسه با شرایط انسداد انتهایی )84/21)

دی ر نتایج حاکی از این بود که همچنین بین  همچنین،( بود. 14/21)

بازان مبتدی تفاوت معناداری وجود شرایط متفاوت اضطرابی گلف

(. نتایج آزمون 2η ،1110/1=sig ،21/270=،0228F=107/1دارد )

( در مقایسه 80/27حاکی از خطای بیشتر شرایط اضطرابی )پی ردی 

 ( بود. 13/20با شرایط پایه )

نتایج آزمون تحلیل واریانس دو راهه در چشم آرام مهارت پات  

 بازان مبتدی  بین شتتترایط متفاوت انستتتدادی گلف  گلف نشتتتان داد 

،  2η ،1110/1=sig=041/1تتتفتتاوت متتعتتنتتاداری وجتتود دارد )    

81/27=،2228F    حاکی از طول دوره چشتتتم تایج آزمون پی ردی  (. ن

( در مقایستته با شتترایط  02/112کمتر شتترایط انستتداد ابتدایی )  آرام

 همچنین،( بود. 21/427( و شتتترایط پایه )  14/111انستتتداد ابتدایی ) 

فاوت اضتتتطرابی         که بین شتتترایط مت حاکی از این بود  تایج  دی ر ن

عنتتاداری وجود دارد         گلف   م تفتتاوت  بتتتدی  م  ،2η=712/1) بتتازان 

1110/1=sig ،72/088=،0228F         نتتتایج آزمون پی ردی حتتاکی از .)

( در مقایسه با  43/177کمتر شرایط اضطرابی )   آرامطول دوره چشم  

 ( بود.03/471شرایط پایه )

 گيریبحث و نتيجه

سم      سی مكانی ضر با هدف برر ت های کنترل بینایی تحمطالعه حا

بازان مبتدی انجام گرفت. نتایج مطالعه شتتترایط اضتتتطرابی در گلف

حاضر نشان داد که بر اثر انسداد بینایی خطای منشعب بیشتری تحت       

سداد ابتدایی )    سداد انتهایی      84/21شرایط ان شرایط ان سه با  ( در مقای

دهد. همچنین در متغیر چشم  ( رخ می14/21( و شرایط پایه ) 14/23)

( در مقایسه با شرایط انسداد 02/112شرایط انسداد ابتدایی ) در، آرام

 آرام( طول دوره چشتتتم 21/427( و شتتترایط پایه ) 14/111ابتدایی ) 

سدادی      شرایط ان صلی مربوط به  ستم    مرتبط ب ،کمتر بود. یافته ا سی ا 

باشتتد. یافته مطالعه حاضتتر درگیر در اجرای مهارت ضتتربه گلف می

داد نستتتحاکی از این بود که انستتتداد ابتدایی حرکت در مقایستتته با ا

شم       شتر دقت و چ ضعیف بی دید. این گر آرامانتهایی حرکت باعث ت

ستم پیش برنامه     سی شان دهنده درگیری  ض یافته ن ربه ریزی در مهارت 

 باشد.گلف می

براستتاس رویكرد پردازي  آراماین مكانیستتم پیشتتنهادی چشتتم  

به عنوان یك دوره پردازي شتتناختی   آراماطالعات استتت؛ چشتتم   

آن پارامترهای حرکتی به صتتتورت دقیق  فرض شتتتده استتتت که در

سرعت(    ریزی میتنظیم و برنامه شوند )به عنوان مثال، نیرو، جهت یا 

هتتای نتیجتته، افراد خبره تثبیتتت          (. در2112)ویلیتتامز و همكتتاران،      

دهند و  تری را برای استتتتخراج اطالعات بحرانی نشتتتان می  طوالنی

، دوره ند؛ بنابراین  کنریزی میتری را برنامه  های حرکتی دقیق پاستتتخ 

شان دهنده دوره پیش برنامه  آرامچشم   ست، جایی    ن شناختی ا ریزی 

ستتازی حرکتی را دوره بحرانی آماده آرامتر چشتتم که مدت طوالنی

 آرامکند که دوره چشم  ( پیشنهاد می 0111دهد. ویكرز )افزایش می

منعكس کننده زمان پردازي اطالعات تثبیت شده و هدایت توجه به  

 ، مغزآرامباشتتتد. در نتیجه، در طول دوره چشتتتم نیازهای تكلیف می

های تعیین کننده ستتتاختارهای      زمان الزم برای ستتتازماندهی برنامه      

( به وضتتتوح  2100عصتتتبی و کنترل عمل را دارد. مان و همكاران )   

طوالنی، اجازه پردازي دقیق  آرام نشتتان دادند که یك دوره چشتتم 
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 اطالعات و ستتازماندهی قشتتر مغز برای عملكرد مؤثر حرکت را می 

عه ویكرز )                طال ته م یاف با  ته  یاف هد. این  تاب آزاد   در( 0111د پر

بازیكنان    در( 2112های ماهر، ویلیامز و همكاران )    بستتتكتبالیستتتت  

گلف بازان  ( در ضربه 2100بیلیارد ماهر و غیرماهر، مان و همكاران )

كاران )      کازر و هم پات گلف همخوان    2104ماهر و  هارت  ( در م

باشد. از دالیل اصلی همخوانی این مطالعات با مطالعه حاضر، نوع می

شده است. در همه مطالعات تكلیف مورد آزمایش،      ستفاده  تكلیف ا

 باشد. گیری میاز نوع تكالیف هدف

طول  ایط اضطرابی دی ر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که در شر   

یابد. به طور کلی، مشتتخص داری میکاهش معنی آرامدوره چشتتم 

در سطوح باالی اضطراب کاهش    چشم آرام شده است مدت زمان   

به  آرام( نشتتان دادند که چشتتم  2111) و همكارن یابد. ویلستتونمی

افزایش اضطراب شناختی ناشی از فشار رقابتی حساس است؛ کنترل        

در  تبال به شتتتدت تحت ت ثیر قرار گفت، کهخیرگی بازیكنان بستتتك

شان  ،شد. با این وجود  آرامنتیجه منجر به کاهش مدت زمان چشم    ن

، مداخلة مؤثری آرامداده شتتده استتت که افزایش مدت زمان چشتتم  

نظریه برای توضتتتیو اثرات   نبرای مقابله با فشتتتار استتتت. از چندی      

شم     ضطراب و چ شده ا      آراما ستفاده  شی ا ست. این  بر عملكرد ورز

 و (0112، 0کالو ها شتتتامل نظریه کارایی پردازي )ایزنك و        نظریه 

( 2114، 2کالوو  ، دراکشتتان، ستتانتوس نظریه کنترل توجهی )ایزنك

ننده  کباشتتتد. نظریه کارایی پردازي بر اثرات منفی افكار ن ران     می

تمرکز دارد که به نوبه خود منجر به در دستتتترس قرار گرفتن منابع       

ود. ش دازي اطالعات، حافظه کاری و انجام تكلیف میکمتر برای پر

دارد که ستتطوح بهینه اضتتطراب منجر نظریه کارایی پردازي بیان می

ود، در شتتبه افزایش ان یزي و بكارگیری منابع شتتناختی اضتتافی می

ضطراب می    سطوح باالی ا تواند منجر به کاهش ان یزي و حالی که 

شود. نظریه کنترل توجهی    برای کاهش ناکارآمدیکاهش عملكرد 

نظریتته کتتارایی پردازي و ارائتته توضتتتیو بیشتتتتر در مورد نحوه              

ضطراب باال     ضطراب بر عملكرد ارائه گردید. ا ت ثیرگذاری توجه و ا

 های نامربوط می  منجر به ناتوانی در کنترل توجه و پردازي محرك   

پایین و           به  باال  هدف محور  شتتتود. نظریه کنترل توجهی بین توجه 

ست. نظریه کنترل    توجه م شده ا حرك محور پایین به باال تمایز قائل 

کند که عمدتا اضتتطراب باال منجر به تغییری از بینی میتوجهی پیش

                                                           
1. Eysenck, & Calvo 

به استتتتراتژی خیرگی محرك      کنترل خیرگی هدف محور و توجه 

 گردد. شود که باعث افت اجرا میمحور می

ریزی در رنامهب به طور کلی نتایج تحقیق حاضر بر مكانیسم پیش  

اجرای مهارت ضتتتربه گلف تحت شتتترایط اضتتتطرابی ت کید دارد.       

بینایی  شتتود که بر تقویت این مكانیستتمبنابراین به مربیان پیشتتنهاد می

ر گردد با توجه به اهمیت خبرگی دکوشا باشند. همچنین پیشنهاد می   

(، در مطالعات آینده سطو  2101)مان و همكاران،  آرامپدیده چشم  

کت   حاظ گردد. عالوه بر این،      خبرگی شتتتر گان نیز ل ند  و مان کن

كاران )  با          2101هم عات مرتبط  طال که بیشتتتتر م ند  ( گزاري کرد

شم   شم آرام با     آرام،خبرگی در پدیده چ صورت کمی ارتباط چ به 

عملكرد را بررسی کردند این نویسندگان معتقدند که در جفت شدن 

ممكن  آرامادراك و عمل برای اجرای حرکت، طول دوره چشتتتم    

است با تغییرپذیری و کینماتیك اجرای حرکت مرتبط باشد. بنابراین 

سی کینماتیك و کارآمدی عضالنی به طور عام و به طور خاص     برر

 کند.در ورزشكاران اهمیت پیدا می
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