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 و ناموفق در تیراندازان ي موفقهاکوششتغییرات کارامدي عضالنی طی 
 تپانچه: نقش میانجی چشم ساکن ماهر رشتۀ

 
 4 احمد قطبی ورزنه – 3لیرضا بهرامی ع  - 2∗اریوش خواجوي د  – 1 امیر شهاوند

شگاه یحرکت کنترل و يریادگی ارشد کارشناس. 1 ش .2، اراك، ایران اراك دان  یکتحر کنترل و يریادگی اریدان
شکد شگاهی، ورزش علوم ةدان ش .3 ، اراك، ایراناراك دان شکد ورزش یشناسروان اریدان  ی،ورزش علوم ةدان

شگاه شگاه یحرکت کنترل و يریادگی یحرکت رفتار یتخصص يدکترا .4، اراك، ایران اراك دان  ،رانته ،تهران دان
 ایران

 

 
 

 چکیده
  نقش چه باتپان با ماهر تیراندازان در ناموفق و موفق يهاکوشــش  طی عضــالنی  کارامدي هدف مطالعۀ حاضــر تغییرات 

سال براي   30تا  20منۀ سنی  مرد تیرانداز ماهر با تپانچه با دا 20رویدادي، بود. در این مطالعۀ پس ساکن  چشم  میانجی
شنایی،        شش آ شدند. پس از پنج کو شلیک     20 به اجراي کنندگانشرکت شرکت در مطالعه انتخاب  شش  پانچه از تکو

صلۀ   ستاندارهاي موجود پرداختند به ه موردنظرفا شش موفق و امتیازهاي کمتر از به 10 امتیاز .دف مطابق با ا  عنوان کو
شد.   به 10 شش ناموفق درنظر گرفته  ستفاده از آزمون   هادادهعنوان کو شان       tبا ا شد. نتایج ن ستراپ تحلیل  سته و بوت واب

سربازویی و      ضالت دو ضالنی ع شش  یی درسربازو سه داد که بین فعالیت ع ي وجود  معناداراوت ي موفق و ناموفق تفهاکو
آشکار کرد که   استراپ بوتي داشتند. همچنین نتایج  تري موفق فعالیت عضالنی کم هاکوشش در  کنندگانشرکت دارد و 

سربازویی و        ساکن، فعالیت عضالنی عضالت دو ي موفق و ناموفق میانجی هاکوشش یی را در سربازو سه طول دورة چشم 
  دوره، این طول در کنندهیینتع که عامل اســتیدي بر فرضــیۀ ثبات قامت تأکی نتایج پژوهش حاضــر کل طوربه. کندیم

 .شودیم منجر حرکتی سیستم در »نویز« کاهش به که است قامت ثبات افزایش
 

 هاي کلیديواژه

 تیراندازي، ثبات قامت، چشم ساکن، رفتار خیرگی، فعالیت عضالنی.
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 مقدمه

رزشی کشور برخوردار و ۀدر چند سال اخیر از رشد و توجه روزافزونی در میان جامع ویژهبهورزش تیراندازي 

یراندازي سطح کمی و کیفی ت يعلمی و آکادمیک این ورزش براي ارتقا يهاده است و توجه به جنبهش

زیاد و نیازهاي  ادراکی/شناختیتیراندازي مهارتی با مطالبات ). 1( دشویزمان دیگر احساس م بیش از هر

یرا شناسایی است که وابستگی شدیدي به عملکرد سیستم بینایی دارد، ز ییهاحرکتی کم است و از ورزش

یان تیراندازان مین شرایط در ). ا2( گسترده به عملکرد سیستم بینایی وابسته است طوربهو ردیابی هدف 

ها و اهداف نظامی را در طا رفتن حتی یک شلیک برنامه، زیرا به خکندینظامی اهمیت بیشتري پیدا م

 تیفظ وضعحنظامی، مثل  تیراندازانمورد نیاز  يهایژگی. و)3( دهدیعملیات جنگی، تحت تأثیر قرار م

که نوسانات  ايگونهبه، کنترل تعادل و نوسانات بدن، ایجاد نیروي عضالنی مناسب هاکیبدنی براي تمام شل

 ةدر محدود يرومناسب و کارامد از سیستم بینایی و تمرکز در حفظ عناصر نشانه ةستفادرا تشدید نکند، ا

از مرتبط با عملکرد مناسب تیراند به محدودیت زمانی براي تشخیص زمان شلیک، توجه بافضایی شلیک، 

ند که اممه پرسشخ به این ن نظامی پیوسته در پی یافتن پاسفرماندهان و مسئوالوجود این، ). با 4ست (ا

ن و با کمترین تلفات و با زمان ممک نیترنحو احسن در کوتاهبه هاي نظامی رامأموریت توانیچگونه م

 -ي ادراکیهامؤلفهر اهمیت ). در سه دهۀ گذشته، محققان ب5( نفس انجام داددقت، هوشیاري و اعتمادبه

 به رسیدن در که اختیشن -ادراکی يهاهمؤلف ). از6( اندکردهشناختی براي رسیدن به اوج عملکرد تأکید 

 .)7است ( رفتار خیرگی ،است تأثیرگذار عملکرد اوج

خیرگی ورزشکاران در ضربۀ گلف را سنجید و  طور جامع رفتاربود که به یکس یناول) 1992( 1ویکرز

ی ابیمکاني و بندزمانخبرگی را بررسی کرد. او نشان داد که و  عملدقت  دیداري، ین تثبیتارتباط ب

آمیز ، یک ویژگی کلیدي براي عملکرد موفقیتندیگویم 3که به آن چشم ساکن 2استراتژي ویژة خیرگی

 (یا ردیابی خیرگی) بر یک شیء یا هدف ارتباط دارد، با این 4و ماهرانه است. چشم ساکن با تثبیت نهایی

، یعنی دهدیمحال، این استراتژي خیرگی، آغاز پاسخ حرکتی را که بسیار حائز اهمیت است، مدنظر قرار 

آوري اطالعات بینایی مهم براي اجراي یک تکلیف، در تثبیت نهایی قبل از آغاز بخش بحرانی حرکت، جمع

 ).8( دشویم

                                                           
1 . Vickers 
2 . Gaze 
3 . Quiet Eye (QE) 
4 . Final fixation 
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 براي چشم ردیابی روش از اتمطالع از زیادي تعداد )،1992فرد ویکرز (منحصربه تحقیق این ر پید

 مثال براي( ظریف حرکتی هايمهارت سایر و مختلف يهاورزش در چشم ساکن زمان مدت يریگاندازه

 کامالً تصویري مطالعات ). این9-13( اندکرده استفاده عملکرد و خبرگی از کارکردي عنوانبه ،)جراحی

ساکن  چشم زمان مدت دي،افراد مبت با مقایسه در افراد ماهر آن، موجب به که اندداده ارائه را سازگار

) حرکات چشم و عملکرد پات گلف 2017یمونز و همکاران (س -طور مثال، والتربه .داشتند يتریطوالن

ماهر در  بازانگلف تریطوالنمبتدي و ماهر را بررسی کردند. نتایج حاکی از چشم ساکن  بازانگلفدر 

ا تغییرپذیري ب، چشم ساکن شدهاشارهمبتدي بود. اگرچه مطابق با تحقیقات  بازانگلفمقایسه با 

لۀ ) در مقا2016اران (فردي (نخبه در مقابل مبتدي) مرتبط بود؛ لبائو و همکهاي حرکتی بینمهارت

ق در عملکردي (کوشش موفکردند که چشم ساکن با تغییرپذیري درون اشاره نکتهمروري خود به این 

 تنها ن،ساک چشم که دریافتند) 2009( پرسی و برابر ناموفق) نیز مرتبط است. در این مورد، ویلسون

 ساکن شمچ زمان مدت و است ماهر بازان گلف در ناموفق و موفق ضربۀ یک بین تمایز براي خیرگی متغیر

ساکن،  چشم کارایی با مرتبط يهاتفاوت چنین .)14بود ( تریطوالن ناموفق ضربۀ به نسبت موفق ضربۀ

نیز یافت  )2008) و بهان و ویلسون (1398)، عبدلی و همکاران (1399در مطالعات شهاوند و همکاران (

 ). 15-17شده است (

؛ اول استي موجود در زمینۀ مطالعات چشم ساکن، توجه به دو نکته ضروري هانهیشیپبا بررسی 

چشم ساکن در ارتباط با عملکرد بهتر و خبرگی  تریطوالنالقول بر مدت متفق هانهیشیپاینکه اگرچه 

) معتقدند که در جفت شدن ادراك و عمل براي اجراي حرکت، 2016تأکید دارند، رینهوف و همکاران (

). 12شم ساکن ممکن است با تغییرپذیري درونی و کینماتیک اجراي حرکت مرتبط باشد (طول دورة چ

 مغز، کورتیکال يهاتیفعال با ساکن چشم ارتباط که معتقدند نیز) 2000( همکاران و جانل طورکههمان

) تأکید کرده است، روشن است که 2016ویلیامز (همچنین  .)18( ندهست اجرا تغییرپذیري از کارکردي

را تغییر دهد، اما معلوم نیست چه  1هاي چشم ساکن در یک سطح رفتاريمشخصه تواندیمچشم ساکن 

، کنترل 3يالحظهریزي بهتر حرکات یا کنترل (مثل برنامه ابدییمتغییر  2چیزي در سطح مکانیکی

ي عضالنی). بنابراین بررسی فعالیت الکتریکی عضالت ضرورت دارد؛ هاتیفعالانگیختگی، الگوي بهتر و 

ة کنندینیبشیعنوان پبه مدت زمان چشم ساکناز  یتحما يبرا ياشواهد گسترده اگرچهدوم اینکه، 

                                                           
1. Behavioural level 
2. Mechanistic level 
3. Control online 
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 ةکنندینیبشیعنوان پرا بهید شواهد چشم ساکن وجود دارد، با یهاي حرکتاز مهارت یاريدر بسخبرگی 

منظور محقق درصدد است در تحقیق حاضر بدین .)19یم (قرار ده سؤالمورد  ویژههاي در مهارت خبرگی

 حرکتی (تکلیف تیراندازي) بپردازد که این تکلیف به حفظ -به بررسی این شواهد در یک تکلیف دیداري

مطالب ). بنابراین با توجه به 20مناسب وابسته است ( حرکتی پاسخ يزیربرنامه و هدف بر مبتنی توجه

، محقق درصدد بررسی کارامدي عضالنی و نقش میانجی طول دورة چشم ساکن در بررسی شدهبیان

ي موفق و هاکوششدر  تپانچه ماهر با سربازویی تیراندازانفعالیت الکتریکی عضالت دوسربازویی و سه

 ناموفق است.

 

 ی تحقیقشناسروش

رویدادي، و به لحاظ استفاده از ي پسهاپژوهشع شده، از نوبینییشپپژوهش حاضر با توجه به اهداف 

هر، با جنسیت مرد و دامنۀ ۀ مابا تپانچتیرانداز  20در پژوهش حاضر  .، کاربردي استآمدهدستبهنتایج 

ر در این منظور از تیراندازان ماه .سال از شهر اراك به روش در دسترس انتخاب شدند 30تا  20 سنی

اي و تجربۀ شرکت در مسابقات کشوري سال سابقۀ فعالیت حرفه چهار پژوهش افرادي بودند که حداقل

 .)2و داراي دید طبیعی بودند ( دستراست کنندگانشرکتتمامی . را داشتند

 يریگاندازهابزار 

 2ي دیکابلیساحرفهمدل بدون سیم  1ارگونیردستگاه ردیابی چشم: از دستگاه ردیابی حرکات چشم 

، استفاده کندیمهرتز ثبت  60آلمان که نقطۀ خیرگی در هر لحظه را با فرکانس  3ساخت کمپانی ارگونیر

آمده از دستي بههاداده. استشد. این سیستم شامل عینک مجهز به دوربین و دستگاه ضبط پورتابل 

منظور . بهشودیمصورت نوار ویدئویی به کامپیوتر داراي قابلیت اتصال فرستاده طریق سیستم وایرلس به

و سیستم پردازش اطالعات ساخت این کمپانی استفاده  4دي لبافزار ثبت حرکات و تغییرات چشم از نرم

 شد.

                                                           
1. Ergoneers Eye Tracking System 
2. Dikablis Professional Wireless 
3. Ergoneers 
4 . Dlab 
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 ۱دوربین گوپرو
مان شروع حرکت و زتا بتوان  دشویمبا دستگاه ردیابی بینایی لینک فاي واي صورتدوربین گوپرو به

 چشم ساکن را محاسبه کرد.

هاي الکترومایوگرافی از دستگاه مگاوین استفاده شد. دستگاه ثبت داده منظوربهالکترومایوگرافی: 

ME6000  مدلMT-M6T16  8تریکی گیري فعالیت الکاندازه بهکانال بوده و همزمان قادر  16داراي 

استفاده شد.  MEGAVIN Software Version 2.2افزار وتحلیل نتایج آن از نرمعضله است. براي تجزیه

ابتدا  گنالیثبت س منظوربهاستفاده شد.  یعضالن تیثبت اطالعات فعال يبرا یسطح یوگرافیالکتروما

قرار  موردنظرعضالت  يشد. الکترودها رو زیزائد و سپس الکل تم يبا حذف موها يمحل الکترودگذار

. الکترودها شدگنال ثبت یشکم عضله قرار دارد، س يالکترودها رو نکهیاز ا نانیو با حصول اطمشده داده 

مرکز عضله  یبرآمدگ ي(مرکز تا مرکز) از هم بر رومترسانتیدو  ۀو به فاصل یعضالن يجهت تارها با يمواز

 يرو زین یخنث يانجام گرفت. الکترودها ریفایوست و آمپلپ يرو هاکابل تیتثب در نهایت. شدندقرار داده 

شامل جذر  یوگرافیالکتروم شدةثبت گنالیاز س مورد استفاده هايداده. شدندمتصل  یزوائد استخوان

آمد. در مطالعۀ حاضر دست ولت بهکرویم برحسبو  سازينرمال ندیکه پس از فرا بودمربعات  نیانگیم

یی سربازوسه) عضالت دوسربازویی و 21ي (ریگهدفمطابق با مطالعات پیشین در این زمینه در تکالیف 

براي بررسی انتخاب شدند. مکان الکترودگذاري براي عضالت مورد آزمون از سایت سنیام اقتباس گردید 

)www.seniam.org( . ي دامنۀ سازنرمالبرايEMG یشینۀ انقباض ارادي استفاده شد. در این مورد ب

 یک اجراي با یی در برابر مقاومت حداکثر منقبض شدند. در این مورد، عضالتسربازوسهعضالت دوسر و 

 متوسط طوربه( دست دو هر از قدرت گرفتن نیروي حداکثر. شدند آزمایش نیرو حداکثر با گرفتن فشار

  .شد تعیین دستی دینامومتر با) آزمایش 3

 روش اجرا

و اهداف تحقیق احتمالی  هايخطر ،ها، مزایابرنامه تمامیتوجیهی  ۀ، در  جلسآزموناز  پیشیک هفته 

کنندگان اطمینان خاطر داده در این جلسه به شرکت ،بر اینعالوهشد. کنندگان توضیح داده براي شرکت

 دشویکلی گزارش م صورتبه در نهایتو  محرمانه حفظ صورتبه محققشد که اطالعات شخصی آنها نزد 

همکاري  ۀبتوانند در صورت عدم تمایل به ادام آزمونو به آنان نیز این اختیار داده شد که در هر مرحله از 

                                                           
1. Gopro Hero 4 Black Edition 

http://www.seniam.org/
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آگاهانه  صورتبهداده شد تا  نامهرضایتفرم  هایآزمودن ۀر پایان این جلسه به همانصراف دهند. همچنین د

در روز آزمون ابتدا  تمرینی اعالم کنند. يهاو داوطلبانه آمادگی خود را براي شرکت در پروتکل

مان کوشش شلیک پرداختند که همز 5ي، به اجراي ریگاندازهبراي آشنایی با آزمون و ابزار  کنندگانشرکت

به عضالت دوسربازویی و  EMG، و دستگاه کنندگانشرکتدستگاه ردیاب بینایی بر روي چشم 

 کنندگانشرکتي آشناسازي، به هاکوششي قرار گرفت. بعد از ریپذتطابقبراي آشنایی و  سربازوییسه

اطالع داده شد که تمام تالش خود را در جهت گرفتن حداکثر امتیاز در هر کوشش صرف کنند. سپس 

ثانیه استراحت درنظر گرفته شد.  30شلیک پرداختند که بین هر کوشش  20به اجراي  کنندگانشرکت

این  . دراجرا شد کنندگانشرکتصورت انفرادي و با حضور محقق براي هریک از تمامی مراحل آزمون به

عنوان کوشش ناموفق درنظر گرفته به آن عنوان کوشش موفق و امتیازهاي کمتر  ازبه 10 مطالعه، امتیاز

 ).22( شد

 روش آماري

استفاده شد. پس از اطمینان از صحت  2016افزار متلب ، از نرمEMGي مربوط به هابراي آنالیز داده

 باالگذرو فیلتر  شدهثبتبراي تعدیل نویزهاي ) هرتز 10-500( گذرانی، از فیلتر مشدهثبتخام  اطالعات

انقباض ارادي نرمال  ۀحاصل به بیشین يهااستفاده شد. سپس داده قبلیبراي حذف نویز  )23( هرتز 30

 . محاسبه شد RMS و جدا شدهها میانی اجراي حرکت براي هر آزمودنی، از داده ثانیۀشد. سه 

منظور پردازش انجام گرفت. در مطالعۀ حاضر به D Lab 3.50 افزارنرمي بینایی از طریق هادادهتحلیل 

 خودکارمهیناز سیستم ردیابی چشم از روش کدگذاري فریم به فریم دستی یا  شدهضبطي خام هاداده

و شدة خیرگی و حرکتی استفاده شد. در این روش کدگذاري ضرورتاً شامل تعریف مکان ي جفتهاداده

منظور تعیین مدت زمان به هامیفر. تعداد است شدهيآورجمعي هادادهنوع رفتار خیرگی براي هر فریم از 

. دستگاه ردیابی چشم ارگونیر است زمانی ردیابی چشم وابسته وضوح بهشود و حرکت چشم استفاده می

شش فریم  صورتبهیک تثبیت معموالً  رونیازا، ندکیمهرتز ضبط  60تصاویر ویدئویی را در فرکانس 

ي هادادهنیز پس از مالحظۀ  صحنه در موردنظریا نواحی  هاتیموقع). هیثانیلیم 7/16( شودیمتعریف 

تعیین شد و یک سیستم کدگذاري براي هر نوع خیرگی از طریق موقعیت (براي مثال  کنندگانشرکت

ار خیرگی هر کوشش نیز مشخص شد. براي محاسبۀ یک تثبیت به سر) توسعه یافت. شروع و پایان رفت

قبل از شروع چشم  هیثانیلیم 200 هاکوششو در همۀ  کنندگانشرکتزمان شروع حرکت براي تمامی 

 ).24عنوان شروع هر حرکت درنظر گرفته شد () به2017ساکن مطابق با استدالل وود و همکاران (
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در سربازویی عضالت دوسربازویی و سه RMSایسۀ در مطالعۀ حاضر از آزمون تی وابسته براي مق

ي موفق و ناموفق استفاده شد. همچنین از آزمون بوت استراپ براي نقش میانجی طول دورة هاکوشش

 استفاده شد. یی سربازوسهعضالت دوسربازویی و  RMSچشم ساکن در 

 

 نتایج

سال حضور  38/6±81/2سال و سابقۀ  38/26 ±88/3تیرانداز ماهر با میانگین سن  20در این مطالعه 

ي موفق و ناموفق را نشان هاکوششهاي مربوط به طول دورة چشم ساکن در یافته 1داشتند. جدول 

 .دهدیم
 موفق و ناموفق يهاکوششچشم ساکن در  ة. میانگین و انحراف معیار طول دور1جدول 

 انحراف معیار میانگین کوشش متغیر
RMS  ییسربازوسهعضلۀ 

 (میکروولت)
 78/4 84/17 موفق
 02/2 54/31 ناموفق

RMS عضلۀ دوسربازویی 
 (میکروولت)

 19/2 52/5 موفق
 08/3 78/9 ناموفق

 83/123 56/938 موفق )هیثانیلیمچشم ساکن (
 65/154 44/725 ناموفق

 

ي هاکوششنتایج مربوط به آزمون تی وابسته براي مقایسۀ فعالیت الکتریکی عضالت در  2در جدول 

 موفق و ناموفق ارائه شده است.

ي هاکوششیی در سربازوسه، بین فعالیت الکتریکی عضلۀ دشویممشاهده  2طورکه در جدول همان

دهد که فعالیت عضلۀ ). این نشان می=001/0P=،81/11-tوجود دارد (معناداري موفق و  ناموفق تفاوت 

) بود. همچنین دیگر 54/31ي ناموفق (هاکوشش) کمتر از 84/17هاي موفق (یی در کوششسربازوسه

ي موفق و ناموفق تفاوت هاکوششیی در دوسربازونتایج حاکی از این بود که بین فعالیت الکتریکی عضلۀ 

یی در دوسربازودهد که فعالیت عضلۀ نشان می ). این=003/0P=،07/5-tوجود دارد (معناداري 

 ) بود.78/9ي ناموفق (هاکوشش) کمتر از 52/5هاي موفق (کوشش

 
  



 1399، زمستان 4ة  ،  شمار12، دورة ورزشی _رشد و یادگیري حرکتی                                               488

 
 ي موفق و ناموفقهاکوششوابسته فعالیت الکتریکی عضالت در  tهاي آزمون . یافته2جدول 

 میانگین کوشش متغیر
انحراف 

 t معیار
درجۀ 
 آزادي

سطح 
 يدارامعن

RMS  عضلۀ
یی سربازوسه

 (میکروولت)

 78/4 84/17 موفق

81/11- 19 001/0 
 02/2 54/31 ناموفق

RMS  عضلۀ
یی دوسربازو

 (میکروولت)

 19/2 52/5 موفق

07/5- 19 003/0 
 08/3 78/9 ناموفق

 

عملکردي فعالیت الکتریکی ي درونهاتفاوتدر مطالعۀ حاضر از آنجا که طول دورة چشم ساکن 

استفاده شد (هیس  MEDIATE SPSS، از تحلیل کندیمیی را میانجی سربازوسهعضالت دوسربازویی و 

 غیرمستقیم و مستقیم کل، تأثیر پیشنهادي اثرات سري یک طریق از تحلیل، ). این2014و همکاران، 

 و ،آوردیم دستیی بهسربازوسهزویی و فعالیت الکتریکی عضالت دوسربا بر را ي موفق و ناموفقهاکوشش

فعالیت  آیا اینکه کردن مشخص . برايشودیمگزارش  استرپ، بوت اطمینان درصد فواصل از استفاده با

؛ 1نوع کوشش (موفق: ،شودیممیانجی  وسیلۀ چشم ساکنبه ییسربازوسهالکتریکی عضالت دوسربازویی و 

 متغیر عنوانبه ییسربازوسهفعالیت الکتریکی عضالت دوسربازویی و  مستقل، متغیر عنوانبه )2ناموفق:

 استراپ بوت از حاصل نتایج. شدند تحلیل میانجی عنوانبه جداگانه صورتبه چشم ساکن و وابسته

که چشم ساکن فعالیت الکتریکی عضالت دوسربازویی  داد نشان) يریگنمونه 10000 میزان براساس(

)95% confidence interval=5.89 to 21.19(  یی سربازوسهو)95% confidence interval =-3.54 to –

 . کندیمرا میانجی  )12.44

 

 يریگجهینتبحث و 

یی در سربازوسهعملکردي فعالیت الکتریکی عضالت دوسربازویی و مطالعۀ حاضر با هدف تغییرات درون

انجام گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت عضلۀ  تپانچه ماهر با ي موفق و ناموفق تیراندازانهاکوشش
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 78/9ي ناموفق (هاکوششطور معناداري کمتر از ثانیه) بهیلیم 52/5هاي موفق (یی در کوششدوسربازو

طور ثانیه) بهیلیم 84/17هاي موفق (یی در کوششسربازوسهثانیه) بود. همچنین فعالیت عضلۀ یلیم

ثانیه) بود. دیگر نتایج در این زمینه حاکی از این بود یلیم 54/31فق (ي ناموهاکوششمعناداري کمتر از 

 44/725( ي ناموفقهاکوششاز  تری) طوالنثانیهیلیم 56/938( ي موفقهاکوششکه دورة چشم ساکن در 

ي موفق و ناموفق، چشم ساکن و فعالیت الکتریکی هاکوششچون در تحقیق حاضر طی  .بود) ثانیهیلیم

ي شد، براي بحث و بررسی از مطالعاتی ریگاندازه کنندگانشرکتیی سربازوسهربازویی و عضالت دوس

ي شده است. در تنها مطالعۀ ریگاندازهاستفاده شد که همزمان فعالیت الکتریکی عضالت و چشم ساکن 

ت گلف ) اثر تمرینات چشم ساکن را بر روي عملکرد پا2012گرفته در این مورد، مور و همکاران (انجام

بر تکرار عالوه). 25مبتدیان، طول دورة چشم ساکن، کینماتیک و پارامترهاي فیزیولوژیکی بررسی کردند (

، برتري بیشتري هروزهفتآموزشی  ۀ، مداخلمنشعبو کاهش خطاي ضربات موفق  درصد باالتر مانندنتایج، 

تمرینات چشم ساکن در مقایسه با گروه تکنیکی نشان داد. در گروه  اضافیرا در مورد پارامترهاي 

ي مشابه با پات گلف هاکینماتیک) 1تمرینات چشم ساکن ( کنندگانشرکتي یادداري و فشار، هاآزمون

، کاهش تریطوالن) اثربخشی بیشتر کانون توجه بیرونی، با طول دورة چشم ساکن 2ي و (احرفهورزشکاران 

) 2012طورکه مور و همکاران (ربان قلب و کاهش فعالیت عضالنی را نشان دادند. همانتر ضبیشتر و سریع

. دهندیمفرض کردند، ورزشکاران مبتدي با اتخاذ استراتژي خیرگی ورزشکاران نخبه، خبرگی را فریب 

د. ي فشار در مقایسه با گروه تکنیکی مشاهده شهاآزموندر  تریطوالنعالوه، طول دورة چشم ساکن به

را براي گروه تمرینات  1ي کینماتیک کاهش شتاب عمودي و خارجی سر چوب گلفهالیتحلهمچنین 

. بنابراین، تعامل دقیق استباز نخبه کنندة حرکت مشابه با گلفچشم ساکن نشان داد که منعکس

ربان قلب زنندة توپ ممکن است در نتیجۀ چشم ساکن باشد. با توجه به پارامترهاي فیزیولوژیکی (ضضربه

، از جمله در گروه تمرینات چشم ساکن کاهش ضربان هاگروهي بین دارامعني هاتفاوتو فعالیت عضالنی)، 

درصد کاهش فعالیت عضالنی در زمان تماس چوب گلف  50قلب پیش از حرکت چوب گلف و حداکثر تا 

) و 2011)، ویکرز (2012ران (به استدالل مور و همکا توانیمبا توپ مشاهده شد. براي توجیه این یافته 

 یینها يهاتفاوت مسئول و تکلیف، اجراکننده يدستکار). 25-27) اشاره کرد (2011وین و همکاران (

 ةدور سمیمکان مورد در مهم یۀفرض. ساکن با عملکرد بهتر مرتبط است چشم ،یجهنت . دراست عملکرد

                                                           
1. Clubhead 
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عملکردي تغییرات درون به مربوط جینتا است ممکن کردیرو نیا. است قامت ثبات به مربوط ساکن چشم

 به که است نیا ساکن چشم مثبت يامدهایپ از یکی. دهد حیتوض را ي موفق و ناموفقهاکوششدر 

-27( آورد دستبه را حرکتیی و سیستم روانعضالن -یعصب ستمیس آرامش تا کندیمکمک  اجراکننده

 است قامت ثبات شیافزا دوره، نیا طول در کنندهیینتع عامل که گفت توانیها مفرض نیا براساس. )25

همراه خواهد ي را بهشتریب تکلیف دقت یجهنت در و شودیم منجر حرکتی ستمیس در »نویز« کاهش به که

 کاهش ،شودیم ثباتیب فشار حرکتی در شرایطروان ستمیسدلیل اینکه به ه،یفرض نیا به توجه با داشت.

 بدن سکون کاهش سبب ساکن چشمزمان  کاهش چون دهد،یمرخ  فشار ای دیتهد شرایط در عملکرد

کانون توجه  از طریق یعضالن یعصب سکون ةدور نیا که کردند بیان )2012( همکاران و مور. شودیم

 فرض یقبل قاتیتحق. شودیم حمایت) ساکن ة چشمدور توسط شدهیان(ب مربوطه ۀنشانیک  به بیرونی

اساسی براي  سازوکاري تواندیم که کند،یم فراهم را کانون توجه بیرونی ساکن، چشمدورة  کهاند کرده

 يبرا کاربردي روش کی عنوانبه ساکن چشم نه،یزم نیا در. ساکن باشد چشم قیطر از بهبود عملکرد

. )28( شودیمدیداري حرکتی درنظر گرفته  کنترل شیافزا با مطابق دیداري توجه کانون بیرونی تیهدا

 کنترل و خیرگی بهینۀ یهماهنگتسهیل  و دقیق طوربه فرد توجهتمرکز بر  ساکن، کارکرد چشم ن،یبنابرا

 که ،باشد )2014بازداري (کالسترمن و همکاران،  یۀفرض ،نجایا در نکتۀ جالب دیشا. )28( است حرکتی

 يهاتیقابل مهار قیطر از دهیچیپ حرکات در تریطوالن ساکن چشمطول دورة  حیتوض يبرا تالش در

 ،شودیم منجر ساکن چشم شدن تریطوالن به حرکت يهاشینما شتریب تغییر. است دسترس در تاحرک

کانون توجه  که ددنکر استدالل) 2014( همکاران و). کالسترمن 29( دنشو مهار دیبا يشتریب تاحرک رایز

ي حرکتی هااحتمال آن، با مطابق و دبینجام حرکت مختلف انواع یشنما به است ممکنمرتبط با حرکت 

 کالسترمن طورکههمان. شودیمي براي چشم ساکن ایجاد تریطوالني مورد نیاز است و مدت زمان شتریب

 ییکارا يهاتفاوت نیهمچن و خبرگی يهاتفاوت است ممکن هیفرض نیا د،کردن بیان )2014( همکاران و

 شود. یبررسبیشتر  ندهیآ قاتیتحق در دیبا هیفرض نیا اما ،گیردبر در را

عملکردي فعالیت ي درونهاتفاوتدیگر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که طول دورة چشم ساکن 

هاي ویلسون و . این یافته با یافتهکندیمگري یانجیمیی را سربازوسهالکتریکی عضالت دوسربازویی و 

). در 31،30،24همخوان است ( )2017) و وود و همکاران (2014)، مایلز و همکاران (2013همکاران (

) آرام چشم تمرینات( خیرگی تمرینی مداخلۀ بررسی به يامطالعه در) 2017( همکاران و این مورد، وود

 داد نشان نتایج .)24پرداختند ( DCD کودکان کردن دریافت و کردن پرتاب بر یگروهدرمان رویکرد با
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 کنترل گروه با مقایسه در گرفتنشان عملکرد و خیرگی رفتار آرام چشم تمرینات گروه کنندگانشرکت که

 زودتر شروع کردن، پرتاب عمل در آرام چشم طوالنی دورة که داد نشان میانجی هايتحلیل. یافت بهبود

 .بود گرفتن موفق عملکرد کنندةبینیپیش در نهایت که کندیم بینیپیش را گرفتن از قبل توپ ردیابی

) در 2012مور و همکاران (). 25( است) ناهمخوان 2012اما این یافته با یافتۀ مطالعۀ مور و همکاران (

بازان مبتدي پرداختند. ي به بررسی تأثیر تمرینات چشم ساکن بر عملکرد و کینماتیک ضربۀ گلفامطالعه

شتر، کارامدي بهتري گروه با تمرینات چشم ساکن، مدت چشم ساکن بی شدیمبینی طورکه پیشهمان

ي اضافی نشان داد که تنها شتاب ضربه هالیتحلرا در ضربۀ گلف (شتاب کمتر) نشان دادند. با وجود این، 

در  هاگروهگري کند. تفاوت ي کنترل و تمرین چشم ساکن را میانجیهاگروهتفاوت بین اجراي  تواندیم

گري کند، بنابراین نویسندگان استدالل میانجیرا  هاگروهمدت زمان چشم ساکن نتوانست تفاوت اجراي 

کردند که مطالعه نتوانست تأییدات قویی را براي نقش احتمالی چشم ساکن در افزایش عملکرد فراهم 

ي از مدت چشم ساکن ممکن است کمبود ارتباط بین عملکرد و اآستانهکند. بنابراین آنها بیان کردند که 

 مدت چشم ساکن را توضیح دهد. 

طور کلی نتایج مطالعۀ حاضر بر اهمیت طول دورة چشم ساکن در فعالیت الکتریکی عضالت به

ي موفق در تیراندازان ماهر با هاکوششي موفق در مقایسه با هاکوششیی در سربازوسهدوسربازویی و 

د نظامی) دارد، (مانن هاطیمحي در ورزش و دیگر اژهیوتپانچه تأکید دارد. بنابراین این نتایج کاربردهاي 

. ردیگیمقرار  فیزیولوژیکی و روانی یر متقابل فشارهايتأثماهرانه، تحت  حرکتی-بینایی جایی که عملکرد

 تحت توجهی کنترل بهبودمنظور به را کاري حافظۀ عمومی کارکردهاي بتوان همچنین احتمال دارد که

 )، کنترل2000کاري (میاك و همکاران،  ي اخیر حافظۀهامدلداد. مطابق با  فیزیولوژیکی آموزش استرس

 شامل که دارد اشاره تکلیف اهداف به دستیابی در کاري حافظۀ اصلی کارکردهاي نسبی ییکارا به توجه

 یروزرسانبه و) تکلیفیدرون کنترل ،مثال راي(ب تغییر ،)یپرتحواس برابر در مقاومت ،مثالراي (ب بازداري

 آموزش ابزار از کمتري حمایت کهیدرحال .استی اطالعات مبتنی بر حافظه) روزرسانبه، مثالراي (ب

 حافظۀ کاري آموزش که دهدنشان می هاتیحما برخی ،)32( دارد وجود حوزة مطالعاتی از خارج شناختی

، مثال رايببخشد.  بهبودفشار  تحترا  )چشم ساکن( توجه کنترل و هم ورزشی عملکرد هم تواندیم

هم آموزش کارکردهاي  و ییتنهابه بازداري کارکرد آموزش هم که دادند نشان )2016و همکاران (داکروکو 

 .بخشند بهبودفشار  تحت را تنیس والیبال عملکرد و توجه کنترل توانندیم) 33ی (روزرسانبهتغییر و 

یر تمرینات حافظۀ کاري بر کارکردهاي توجهی چشم تأثدر تحقیقات آینده  دشویمبنابراین پیشنهاد 
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بر این، مطالعۀ ساکن و همچنین کارکرد این تمرینات در شرایط روانی و فیزیولوژیکی بررسی شود. عالوه

است. همراه  تکلیف يهایژگیو ای تکلیف یدگیچیپ رییتغ با تکلیف يدستکار شامل یقبل مطالعاتحاضر و 

. دگیریم انجام مرتبطتکلیف  ي یکبرا بنیادي تغییرات یلۀوسبه تکلیف تغییرحداکثر  ،یناوجود  با

قابلیت  مورد در ،اندداده ارائه ساکن چشم ارزش و مفهوم از يادیز تیحما محققان کهیدرحال ن،یبنابرا

 شواهد تنها است که شده دادهنشان  ن،یا برعالوه. است صحبت شده کمتر مشابه تکالیف به آن انتقال

 به توجه با ).34وجود دارد ( تثبیت زمان مدت مانند یادراک هايمهارت یعموم انتقال يبرا يمحدود

مثال  راي(ب ردیپذ صورت يشنهادیپ يهاسازوکار به توجه با انتقالمنطقی است که  ،ساکن چشم ةدور

 بر فرض باشد، تیبااهم ي با فاصلۀ دورریگهدفتکلیف  کی يبرا ساکن چشم دورة در خیرگی ثبات اگر

 درك يبرا یمهم کاربردهاي که ،است)نیز مهم  مشابه یري با فاصلۀ دورگهدفتکالیف  يبرا که است نیا

 تیقابل یبررس ارزش )2015( همکاران و رینهوف جینتا. دارد یورزش هايمهارتاکتساب  در محققان

 چشم انتقال درك در گام نیاول مطالعه نیا که است نیا مهم. کندیم برجسته را ساکن چشم انتقال

 .)35( است مورد نیازوضوح به نهیزم نیا در يشتریب مطالعات و است ساکن
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate muscle efficiency 
changes during successful and unsuccessful trials in elite pistol shooters 
with the mediating role of quiet eye. In this ex-post facto study, 20 elite 
male pistol shooters (age range 20-30 years) were selected to participate 
in this study. After 5 familiarization trials, participants performed 20 
trials of pistol shooting to target from the required distance according 
to available standards. Score 10 was considered as successful, and those 
less than 10 were considered as unsuccessful. Data were analyzed using 
paired t-test and Bootstrap test. The results indicated significant 
differences between biceps and triceps muscle activity in successful and 
unsuccessful trials, and participants had lower muscle activity in 
successful trials. Also, Bootstrap results revealed that the quiet eye 
period mediates biceps and triceps muscle activity in successful and 
unsuccessful trials. Overall, these results confirmed postural stability 
hypothesis; increased postural stability is the determining factor during 
this period which reduces "noise" in the motor system. 
 
Keywords  

Gaze behavior, muscle activity, postural stability, quiet eye, 
shooting. 
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