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 تأثیر تمرینات چشم ساکن بر یادگیری حرکتی تیراندازان تپانچه

 
 4موسوی واعظ محمدکاظم سید، 3باقرلی ژاله ،2رفیعی صالح، 1دهکردی بهرامیان ژاله

 

 چکیده

چشم ساکن بر بهبود  ناتیتمر ری. در پژوهش حاضر، تأثباشد یم یریگ و هدف یمهار فیکارامد تکال یدر اجرا یدیکل  کننده ینیب شیپ کیچشم ساکن  :مقدمه

 .قرار گرفت یتپانچه مورد بررس راندازانیعملکرد ت

، متر حاضر در مسابقات مطرح کشور دهرشته تپانچه کننده در  شرکتتیرانداز زن و مرد  06این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده بود. از بین  ها: روشمواد و 

انتخاب شدند و بر اساس نمرات  و در دسترسنامه، به صورت هدفمند  ، پس از تکمیل فرم رضایتمتر 545-555رکورد بین سال و  00با میانگین سنی تیرانداز  06

( نفر 06تکنیکی )هر گروه و تمرینات چشم ساکن گروه  در دو( ABBAترین نمره و به صورت یک در میان )روش  آزمون، از باالترین نمره به پایین ندی شده پیشب رده

مطابق با  چشم ساکنگروه نی نمودند. پروتکل تمریاجرا  آزمون و آزمون یادداری ، پسآزمون پیش هر یک از مراحلکوشش را در  06 کنندگان گرفتند. شرکتقرار 

 های  ها با استفاده از آزمون درپی بود. داده پی شلیک 06بلوک  ششجلسه و در  هشتبه مدت العمل کالمی  الگوی به دست آمده از الگوی تیرانداز نخبه به همراه دستور

Independent t ،Repeated measures ANOVA  و تعقیبیBonferroni  افزار  نرمدرSPSS  65/6و سطح > P تحلیل قرار گرفت مورد تجزیه و. 

آزمون تا یادداری نشان داد که این تغییرات برای گروه  های مورد بررسی از مرحله پیش در گروه Repeated measures ANOVAنتایج آزمون  :ها یافته

( و P=  606/6آزمون ) ، گروه تمرینات چشم ساکن در مراحل پسBonferroni. بر اساس نتایج آزمون تعقیبی (P=  660/6دار بود ) تمرینات چشم ساکن معنی

های  داری بین گروه ، تفاوت معنیIndependent tآزمون عملکرد تیراندازی بهتری داشتند. مطابق با نتایج آزمون  ( نسبت به مرحله پیشP = 606/6یادداری )

 .( مشاهده گردیدP = 664/6( و یادداری )P = 660/6آزمون ) تمرینات چشم ساکن و تکنیکی در مرحله پس

 .تپانچه شود یراندازیمهارت ت یریادگیموجب بهبود  تواند یم ،یداریتوجه د یرونیب تیهدا قیچشم ساکن از طر ناتیتمر گیری: نتیجه

 یحرکت یریادگی ؛یراندازیچشم ساکن؛ ت ناتیتمر ها: کلید واژه

 

. تأثیر تمرینات چشم ساکن بر یادگیری حرکتی تیراندازان تپانچه .کاظمسید محمد یواعظ موسوژاله،  یباقرلصالح،  یعیرف، ژاله یدهکرد انیبهرام ارجاع:
 .9-16 :16؛ 1399ی پژوهش در علوم توانبخش

 

 11/1/1033تاریخ چاپ:  10/1/1033تاریخ پذیرش:  03/11/1031تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
در حال  مدامدر محیطی که  هستند مجبور گانها، اجراکنند بسیاری از ورزشدر 

به بازیکنان  هایی ورزش. در چنین گیری کنند به سرعت تصمیمتغییر است، 
فقط روی منابع اطالعاتی ضروری و  بایدعملکرد، افزایش کارایی  بهبود و منظور

از کجا نگاه کنیم، به  و چه زمانیکه  رو، تشخیص این مربوط توجه کنند. از این
به  تحقیقات متعددی ،های اخیر عملکرد ماهرانه است. در ساله جنب عوامل مهم

های انتخاب شده از نمایش  حوزه بر روی گانجراکنندهای ا بررسی حرکت چشم
مشخص شده است که الگوی های به عمل آمده  اند. در بررسی پرداخته

اساس  شود، بلکه بر انجام نمیصورت تصادفی ه ب جستجوی بینایی ماهرانه
گیرد. در حوزه مطالعات رفتارهای بینایی در  راهبردهای ادراکی عمدی صورت می

مورد توجه برخی از محققان قرار گرفته  ساکنمتغیر چشم  ،های ورزشی زمینه
 ءتثبیت یا ردیابی بینایی روی مکان یا شی» تحت عنوان ساکنچشم (. 1) است

ثانیه  میلی 1۱۱درجه زاویه دید به مدت حداقل  3حرکتی با  -دیداری زمینهدر 
هنگامی اتفاق  ساکنچشم  ،در واقع. شود میتعریف « نبدون حرکت زل زد

 ثانیه میلی 1۱۱درجه از زاویه دید برای حداقل  3افتد که به یک موقعیت با  می
ک عمل است که با شروع ی -یک متغیر ادراک ساکنچشم  ،. بنابراینتثبیت شود
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 است که  نشان داده ها پژوهشبرخی از  (.2) گردد حرکت ویژه در تکلیف آغاز می
 ،همچنین (.3، 4)یابد  دقت و خبرگی بهبود میساکن، با افزایش مدت چشم 

های  در کوشش ساکنمدت چشم  نتایج مطالعات دیگر حاکی از آن است که
بهبود این بنابراین،  (.5، 6) های ناموفق بیشتر است موفق نسبت به کوشش

تواند یکی از عوامل مورد نیاز برای ورزشکاری باشد که  مهارت بینایی می
خواهد به سطح باالتری از مهارت دست پیدا یابد؛ به طوری که بازیکنان  می

 های بینایی هستند. نخبه دارای برترین مهارت
ند تا ک تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، کمک می

هایی درباره ساختار زیربنایی تکلیف ایجاد گردد. به عنوان مثال،  بینی پیش
باشد و چگونه  وان تعیین نمود که کدام منبع اطالعاتی با عملکرد مرتبط میت می

 (.7کند ) این منبع اطالعاتی با توسعه مهارت تغییر می
ها،  برای درک صحیح از محیط نیاز است که از طریق حرکات هدفمند چشم

و بدن، تصاویر در کانون بینایی قرار داده شود که کنترل خیرگی نام دارد.  سر
کنترل خیرگی شامل تعدادی از حرکات چشمی متفاوت یا همان ساکادها است 

شود و این اطالعات را به طور  که شیء مورد عالقه به کانون بینایی آورده می
ها و  ج شوند )یعنی تثبیتتوانند استخرا ند. بنابراین، جزییات میک ثابت حفظ می

ها(. ساکادها، حرکات چشمی پرتابی هستند که نقطه بیشینه دقت بینایی  پیگردی
(. 8تواند به وضوح دیده شود ) آورند. بنابراین، شیء می را به کانون بینایی می

ها و خیرگی،  شود، اما ساکادها، تثبیت پردازش اطالعات بین ساکادها سرکوب می
کند. بنابراین، مشاهده منسجمی از صحنه  به هم وصل می پیگرد تعقیبی را

درجه از  3تا  1ای از  شود. تثبیت، حفظ یک خیرگی ثابت در دامنه دریافت می
باشد که اجازه پردازش اطالعات را  ثانیه می میلی 15۱تا  8۱زاویه بینایی به مدت 
با مهارت (. بنابراین، چشم ساکن متغیری است که 2کند ) برای آن فراهم می

ی برای سؤاالت تحقیقی در زمینه یادگیری حرکتی و تمرین ا ارتباط دارد و پایه
ها  (. تکنولوژی چشم ساکن روشی را برای کشف و فهم مکانیسم9، 1۱باشد ) می

های زیربنایی، پردازش شناختی در زمان واقعی که منجر به اجرای  و پویایی
طوری که چشم ساکن به عنوان یک (؛ به 11کند ) شود، فراهم می ماهرانه می

گیری در طی  کننده کلیدی از اجرای کارآمد در تکالیف مهاری و هدف بینی پیش
 (.6سالیان گذشته بوده است )

های ردیابی حرکت چشم متحرک  تحقیقات انجام شده با استفاده از سیستم
، دارت، گیری از جمله تیراندازی لفه هدفؤهای دارای م مبتنی بر ویدئو در ورزش

ای که  (؛ به گونه1۱، 12-15) و فوتبال تکرار شده است تنیس روی میز، بیلیارد
ریزی برای پاسخدهی(  ه و برنامهتوج تمرکز توجه، کنترل)بالقوه  مفهوم سه

تواند به عملکرد بهتر  می ساکنچشم چگونه  کننده این موضوع است که بیان
 (.16) گیری کردن تسریع کند های هدف بهره رساند و یادگیری را در ورزش

هایی مانند تیراندازی، تیراندازی با تیر و کمان و دارت نیاز به هر دو  ورزش
 (.17) ندمهارت عالی در کنترل بهینه حرکتی و تمرکز بر روی هدف دار

ی که عملکرد حرکات چشم و کنترل حرکت تفنگ را بر روی ا نتایج مطالعه
ثبات حرکت تفنگ و طول عمر  شان داد کهتیرانداز ماهر بررسی کرد، ن 24

برای عملکرد موفق در تیراندازی به اهداف پروازی بسیار  تر چشم ساکن، طوالنی
 (.18) مهم است

نتایج پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر 
ی چشم ساکن تیراندازان نخبه نظامی انجام گرفت، به این نتیجه دست ها ویژگی

یافت که آغاز، پایان و دوره چشم ساکن تحت شرایط تمرکز بیرونی نسبت به 

 (. 17تر بود ) درونی به ترتیب زودتر و طوالنی
 جهتبه عنوان یک ابزار آموزشی  ساکنچشم  از محققان موفقیت برخی

و به ( 19-21) اند گیری مختلف استفاده کرده های هدف بهبود عملکرد در ورزش
کار رفته ه به عنوان یک ابزار ب ساکنچشم  نیزاز حیطه ورزشی  تازگی خارج

 به جراحى های آموزشی وابسته مهارتآن در مانند زمانی که تمرینات  ؛است
مطالعات، آموزش برخی  در. رود می کاره ب( 23) جمعیت بیماران بالینی ( و یا22)

منجر به  ،که به کجا باید نگاه کرد و برای چه مدت نگاه کرد( )این ساکنچشم 
 (.16، 24)شود  می ساکنچشم افزایش عملکرد ناشی از افزایش نسبی در 

های مربوط به  یک پروتکل تمرینی جفت شدن برای توضیح نقش
بازیکن  21بر روی ساکن، چشم زمان در طی دوره  ریزی و کنترل هم برنامه پیش

گلف مبتدی هنگام شروع تاب به عقب دسته در شرایط دید کامل و دید مسدود 
نتایج نشان داد که در شرایط دید کامل در مقابل دید مسدود، خطای  و شد انجام

 (.25)بیشتر بود  ساکنچشم باالتر و طول دوره ( Radial error) شعاعی
بازیکنان بسکتبال نیمه ماهر و ماهر در  ساکنچشم رفتار  ،دیگری پژوهشدر 
گردید.  بررسی های شرایط بازی دفاعی در مقابل غیر دفاعی مقایسه و موقعیت

در حالت دفاعی را  ساکنثیرات افزایش دهنده عملکرد طوالنی مدت چشم أت ،نتایج
به  ساکنچشم عالوه بر این، شروع زودتر  .نشان دادنسبت به بازی غیر دفاعی 

پیشین مرتبط بود که نه تنها مدت  هایآمیز در حمایت از پیشنهاد ای موفقیتاجر
در  ساکنثیرات مثبت چشم أها نه تنها ت این یافته بندی مهم بود. زمان، بلکه زمان

در  ساکنبلکه نقش چشم  ،دهد عملکرد حرکتی برای شرایط بازی پویا را بسط می
 (.26)کند  پشتیبانی مینویسی و پردازش اطالعات را  پاسخ به برنامه

قهرمانان با هر سطحی از توانایی را قادر به تشخیص  ،های بینایی مهارت
اولین گام برای  ،امر سازد. این سریع، دقیق و پردازش اطالعات بینایی می

باشد و یکی از  سازی بدن به منظور ایجاد یک پاسخ مناسب طی مسابقه می آماده
های بینایی  . بهبود مهارتشود محسوب میعناصر مهم موفقیت در ورزش 

خواهد به سطح  مورد نیاز برای ورزشکاری باشد که می عواملتواند یکی از  می
که بازیکنان نخبه دارای برترین  طوریه ب؛ باالتری از بازی دست پیدا کند

 های بینایی هستند. مهارت

چشم ی ها ثیر مداخلهأکه در ادبیات تحقیقی مربوط، ت با توجه به این
بر اجرا و یادداری متغیرهای مهم در تکلیف تیراندازی با تپانچه هنوز  ساکن

ال است ؤبه این س پاسخ در پی یافتن مطالعه حاضرپاسخ باقی مانده است،  بی
تواند موجب بهبود  می شده طراحی ساکنچشم که آیا پروتکل تمرینی 

ثری بین ؤکه ارتباط م با توجه به این ؟رشته تپانچه شود انیراندازتعملکرد 
 یهای تمرین در ورزش به عنوان اولین تکنیک ارتقا حرکت چشم و روش

هایی است که  عملکرد مطرح شده است و ورزش تیراندازی یکی از مهارت
 حاضر، پژوهش انجام، هدف از کند ایفا میثری در آن ؤعملکرد بینایی نقش م

. بر اساس بودتیراندازان بر عملکرد  ساکنچشم ثیر انجام تمرینات أبررسی ت
چشم های مختلف ورزشی، طراحی تمرینات  در رشته صورت گرفتهتحقیقات 

ثر بر عملکرد تیرانداز را بهبود بخشد ؤم ساکنتواند مدت زمان چشم  می ساکن
تر به بهترین نتیجه در  و به تیرانداز نخبه و حتی نیمه ماهر جهت رسیدن سریع

 کمک نماید. تیراندازی
 

 ها روش مواد و
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل شده بود که طرح آن به صورت 
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آزمون و یادداری با دو گروه تمرینات چشم ساکن و تمرینات  پس -آزمون پیش

هماهنگی با فدراسیون تیراندازی جمهوری اسالمی تکنیکی انجام گردید. ابتدا طی 

حرکات چشم،  ردیابی به وسیله دستگاه عملکرد چشم ساکن تیراندازان نخبه ،ایران

 بررسی و ثبت شد.نفر از تیراندازان تپانچه عضو تیم ملی  5چشم بر روی 

متر حاضر  1۱رشته تپانچه ان زن و مرد تیراندازنفر از  6۱جامعه پژوهش را 
تشکیل داد که بر  آزاد(و  )لیگ برتر، قهرمانی کشور در مسابقات مطرح کشور
 نمونه، حجم بودن و محدود مهارت(، به دلیل سطح 2۱اساس تحقیقات پیشین )

انتخاب و در دسترس نفر به صورت هدفمند  2۱نامه،  پس از تکمیل فرم رضایت
صورت یک ترین نمره به  آزمون از باالترین تا پایین شدند و بر اساس نمرات پیش

تمرینات و نفر(  1۱تمرینات چشم ساکن )گروه  در دو( ABBAدر میان )روش 
متر،  545-555شامل رکورد معیارهای ورود گرفتند. قرار ( نفر 1۱)تکنیکی 

 سال بود. 24تا  18سو: راست برتر، دامنه سنی  بینایی طبیعی، چشم و دست هم
 کنندگان از لوازم و تجهیزات شخصی مربوط به ورزش تیراندازی شرکتکلیه 
 نمودند. مطالعه حاضر با کد، استفاده کردند با آن تمرین می که همیشه خود

در کمیته اخالق در پژوهش پژوهشگاه  IR.SSRI.REC1398.132اخالق 
در  IRCT20200223046592N1تربیت بدنی و علوم ورزشی و کد کارآزمایی 

 مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران مورد تأیید قرار گرفت.
، شرکت USB ST4-12)مدل  SCATT از دستگاه ،ثبت امتیاز به منظور

SCATT روسیه( استفاده گردید که سنسور اپتیکال آن در زیر لوله تپانچه نصب ،
 جهت زمان  هم و اطالعات آن از طریق کابل در رایانه اول ذخیره شد.

 حرکات چشم  ردیابی ساکن، دستگاهبررسی شروع و مدت زمان چشم 
(Pupil eye tracking مدل( )Pupil Eye Tracking USB شرکت ،PUPIL ،

قرار گرفت و اطالعات آن از ها  بر روی چشمآلمان( مورد استفاده قرار گرفت که 
 طریق کابل در رایانه دوم ثبت گردید.

ها در سالن اختصاصی تیراندازی  دقیقه قبل از شروع آزمون، آزمودنی 3۱
 به آزمون اجرای از قبل مراحل شهر اصفهان حاضر شدند. تمام المپیک سپاهان

 روند با ها آن و شد داده کنندگان توضیح برای شرکت آزمونگر توسط کامل طور
دقیقه  1۱کوشش را در مدت زمان  1۱تیرانداز هر  سپس .شدند آشنا آزمون انجام

  .نمودآزمون اجرا  به عنوان پیش
تمرینات چشم ساکن، ضمن این که از گروه در اولین جلسه تمرین 

تیراندازان درخواست شد به جزء تمرینات چشم ساکن در تمرینات تیراندازی 
 بر روی یکساکن شیوه شرکت در تمرینات چشم دیگری شرکت نداشته باشند، 

تمرینات  ،هر تیرانداز .شدتوضیح داده چشم ساکن گروه کنندگان  نفر از شرکت
لگوی به دست آمده از الگوی تیرانداز نخبه و از طریق مطابق با ارا ساکن چشم 

 بلوک  6جلسه و در  8به مدت نمایش فیلم به همراه دستورالعمل کالمی 
کننده در که در هر بلوک دو نفر شرکت یطور هانجام داد؛ ب یاپیپ یاقهیدق 1۱

 1۱به مدت  راکوشش  1۱و  شدندحاضر  نیدر محل تمر یزمان مشخص شده قبل
مگسک و  یبر رو یرگینقطه خ 5با  تیدر هر بلوک )بلوک اول و دوم تثب قهیدق

مگسک و بلوک پنجم و  یبر رو یرگینقطه خ 3با  تیبلوک سوم و چهارم تثب
 راندازیمگسک با حرکات چشم ت یبر رو یرگینقطه خ 3 تیتثب قیششم با تطب

 در بلوک هر ازاتیامت و دادندآزمون با نظارت محقق انجام  طینخبه( مشابه با شرا
کوشش را اجرا  48۱ راندازیهر ت ،( که در مجموع27) دیگرد ثبت ینیتمر جلسه هر

 یخود شامل تماشا یکیتکن ناتیتمر آموزشبه  زین یکیتکن ناتیتمر. گروه نمود
همراه با توجه به  کیرشته تپانچه المپ راندازیاز قهرمانان ت یکی یآموزش یدئویو

بلیس یرو بر نیتمر و( ساچمه)بدون  خشک ناتیتمر شده، اجرا یکیتکن نکات
 ساکن چشم ناتیتمر گروه با مشابه جلسات و زمان مقدار اساس بر و ینیتمر یها
. پرداختند ساکن چشم ناتیتمراز گروه  یاخود و در ساعت جداگانه یمرب نظر ریز

عنوان آزمون اکتساب  به یراندازیآزمون تپس کیها آن از بالفاصله ن،یپس از تمر
 (. 28گرفته شد ) یادداریساعت آزمون  24و پس از 
های آمار توصیفی شامل محاسبه  های به دست آمده با استفاده از روش داده

سازی و توصیف شد. برای  میانگین، انحراف معیار و ترسیم جدول، خالصه
بررسی  منظوربه  و Shapiro-Wilkها از آزمون  بررسی نرمال بودن داده

 ،Repeated measures ANOVAهای  از آزمون های تحقیق فرضیه
Independent t  و تعقیبیBonferroni ها در  استفاده گردید. در نهایت، داده

( version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) 2۱نسخه  SPSSافزار  نرم
 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

 ها یافته
مورد بررسی  Shapiro-Wilkها با استفاده از آزمون  توزیع دادهابتدا طبیعی بودن 

(. روند P > ۱5/۱باشد ) ها نرمال می قرار گرفت و نتایج نشان داد که توزیع داده
آزمون، جلسات اکتساب و مراحل  های پژوهش در مرحله پیش تغییرات گروه

 ارایه شده است. 1آزمون و یادداری در شکل  پس
 

 
جلساتطیپژوهشهایگروهتیراندازیعملکردتغییرات.1شکل

پژوهشمراحلوتساباک

 
 Mauchlyبا فرض کرویت  Repeated measures ANOVAنتایج آزمون 

(۱5/۱ < Pبرای دیدن تغییرات گروه ) آزمون تا یادداری  های تحقیق از مرحله پیش
دار بود، اما برای  معنینشان داد که این تغییرات برای گروه تمرینات چشم ساکن 

نشان داد  Bonferroniدار نبود. نتایج آزمون تعقیبی  گروه تمرینات تکنیکی معنی
آزمون و یادداری نسبت به مرحله  که گروه تمرینات چشم ساکن در مراحل پس

داری بین مراحل  آزمون عملکرد تیراندازی بهتری داشتند. تفاوت معنی پیش
، تفاوت Independent tه نشد. بر اساس نتایج آزمون آزمون و یادداری مشاهد پیش
آزمون  های تمرینات چشم ساکن و تکنیکی در مرحله پیش داری بین گروه معنی

داری بین این دو  آزمون و یادداری تفاوت معنی وجود نداشت، اما در مراحل پیش
گروه مشاهده شد؛ بدین صورت که گروه تمرینات چشم ساکن نسبت به گروه 

 (.1نات تکنیکی عملکرد تیراندازی بهتری را نشان داد )جدول تمری
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دنیدیبراRepeated measures ANOVAآزمونجینتا.1جدول

مختلفمراحلدریراندازیتعملکردیگروهدرونتفاوت

گروه
یهاشاخص

عامل

درجات

یآزاد

FمقدارPهانداز

اثر

 ناتیتمر

 ساکن چشم

 10/3 *331/3 22/13 2 طیشرا

 - - - 11 خطا

 ناتیتمر

 تکنیکی

 11/3 003/3 11/1 2 طیشرا

 - - - 11 خطا
 P ≤ 31/3داری در سطح  معنی*

 
نشان داد که گروه تمرینات چشم ساکن  Bonferroniنتایج آزمون تعقیبی 

آزمون عملکرد تیراندازی  آزمون و یادداری نسبت به مرحله پیش در مراحل پس
داری مشاهده  آزمون و یادداری تفاوت معنی پیشبهتری داشتند. بین مراحل 

های تمرینات چشم  نشان داد که بین گروه Independent tنگردید. نتایج آزمون 
داری وجود نداشت، اما در  آزمون تفاوت معنی ساکن و تکنیکی در مرحله پیش

داری بین این دو گروه مشاهده شد؛  آزمون و یادداری تفاوت معنی مراحل پیش
صورت که گروه تمرینات چشم ساکن نسبت به گروه تمرینات تکنیکی بدین 

 (.2عملکرد تیراندازی بهتری را نشان داد )جدول 

 
هایبینبرایدیدنتفاوتBonferroniنتایجآزمونتعقیبی.2جدول

مراحلپژوهشگروهتمریناتچشمساکن

Pمقداراختالفمیانگین(jمرحله)(iمرحله)

 *313/3 -11/3 آزمون پس آزمون پیش

 *323/3 -11/3 یادداری

 333/3 32/3 یادداری آزمون پیش
 P ≤ 31/3داری در سطح  معنی*

 
های تمرینات چشم  نشان داد که بین گروه Independent tنتایج آزمون 

داری وجود نداشت، اما در  آزمون تفاوت معنی ساکن و تکنیکی در مرحله پیش
داری بین این دو گروه مشاهده گردید؛  یادداری تفاوت معنیآزمون و  مراحل پیش

بدین صورت که گروه تمرینات چشم ساکن نسبت به گروه تمرینات تکنیکی 
 (.3عملکرد تیراندازی بهتری را نشان داد )جدول 

 
عملکردیهاتفاوتدنیدیبراIndependent tآزمونجینتا.3جدول

یکیچشمساکنوتکنناتیدوگروهتمرنیبیراندازیت

Pمقدار Tاختالفمیانگیندرجهآزادیمرحله

 223/3 -93/3 -12/3 11 آزمون پیش

 *339/3 32/0 22/3 11 آزمون پس

 *332/3 23/0 13/3 11 یادداری
 P ≤ 31/3داری در سطح  معنی*

 
 

 بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات چشم ساکن بر بهبود 
عملکرد تیراندازان تپانچه بود. چشم ساکن اثرات مفیدی بر روی عملکرد از 

توان به عنوان یک ابزار  های آموزشی مؤثر دارد و از آن می طریق پروتکل
نمود که  گیری استفاده های مختلف هدف آموزشی جهت بهبود عملکرد در ورزش

(. 16دهد ) یک رابطه همبستگی آشکاری را بین چشم ساکن و عملکرد نشان می
ها در خصوص اثر تمرینات چشم ساکن نشان داد که گروه تمرینات چشم  یافته

آزمون، عملکرد  آزمون و یادداری نسبت به مرحله پیش ساکن در مراحل پس
داری  ادداری تفاوت معنیآزمون و ی تیراندازی بهتری داشتند و بین مراحل پیش

مشاهده گردید. به عبارت دیگر، انجام تمرینات چشم ساکن در گروه چشم 
های  ساکن، موجب افزایش رکورد تیراندازان شده بود که این نتایج با یافته

 باشد. ( همسو می12، 16، 24، 26مطالعات پیشین )
 که نمود استدالل توان میچشم ساکن  تمرینات تأثیرگذاری بحث در

اند تو حرکتی، می ادراکی کاری فضاهای تعداد وسیله به تمرینات چشم ساکن
 موقعیت حرکتی، بینایی فضای در یک موجود اهداف و ها مکان نوع و تعداد

 تأثیر تحت را خیرگی بهینه بندی زمان توجه و کانون حیاتی، های نشانه قرارگیری
 است، شده انجام ورزش ساکن درپدیده چشم  زمینه در که تحقیقاتی .قرار دهد

 به خیرگی تنها نه باشد، شده مهارت کسب از باالیی سطح وقتی که دهد می نشان
 معطوف عملکرد فضای در بیشترین اهمیت با اهداف و ها مکان به مستقیم طور
 و درست زمان یک در بهینه زیرساخت عملکرد و حیاتی های نشانه بلکه گردد، می
همکاران  و Causerمثال،  به عنوان (.29شود ) می دریافت و کسب موقع به

 مبتدی تیراندازان به نسبت ماهر در تیراندازان ساکن چشم زمان مدت که دریافتند
های تحقیق حاضر و نتایج  ( که با یافته18است ) تر طوالنی داری معنی طور به

بر عملکرد و و همکاران مبنی بر اثربخشی تمرینات چشم ساکن  Milesپژوهش 
( همسو بود. بنابراین، 3۱، 31سال ) یادگیری پرتاب و دریافت کودکان کم

موقع  بندی مناسب و به تواند نشان دهنده تأثیر تمرینات چشم ساکن بر زمان می
(. با بررسی عوامل اثرگذار بر مهارت تیراندازی و 21چشم ساکن و عملکرد باشد )

( از طریق آموزش 18بت ماندن بر روی هدف )به ویژه کسب رکورد بیشتر، ثا
شناختی مانند چشم ساکن، عملکرد تیرانداز را تحت تأثیر  -های ادراکی مهارت

 (.2، 16، 32، 33قرار داد )
 بر ساکن چشم تأثیر تمرینات بررسی به و همکاران که Moore  در مطالعه

 گروه مشاهده گردید که، پرداخت مبتدی بازان گلف ضربه کینماتیک و عملکرد
گلف  ضربه در بهتری کارامدی و ساکن بیشتر چشم مدت ساکن، تمرینات چشم

 شتاب تنها که داد ا نشانه بیشتر آن های کمتر( داشتند. همچنین، تحلیل )شتاب
 توضیح را ساکن چشم تمرین و شاهد های اجرای گروه بین تفاوت تواند می ضربه

 روی نیز وجود دارد. بنابراین، سالح و نشانه دهد که این موضوع در کینماتیک
 بین ارتباط کمبود است ممکن ساکن مدت چشم از ای آستانه که کردند استدالل
 مورد آستانه ساکن چشم (. اگر2۱) دهد را توضیح ساکن چشم مدت و عملکرد

 و ساکن چشم دوره طول افزایش باعث نتواند که دارد باشد، احتمال نداشته را نظر
 بررسی در ساکن چشم که رسد می نظر به .گردد عملکرد آن، بهبود دنبال به

 .گردد رکورد افزایش باعث است توانسته که رسیده نظر مورد آستانه به حاضر

ریزی وجود دارد که  های برنامه ارتباط قوی بین حرکت چشم و شبکه
های  اهمیت فهمیدن مکانیزم(. 34) مهم باشد ساکنممکن است در طول چشم 

های  استراتژی های رفتاری و عصبی و دانش بیشتری از مکانیزم ساکن،چشم 
 ،سازد. همچنین وری توسط ورزشکاران متخصص را فراهم می افزایش بهره

مدتر برای بهبود مسیر هدایت حرکات نه اهای آموزش کار بندی پروتکل فرمول
یت بیماران بالینی جمع بینمانند جراحی و  تنها در ورزش، بلکه در سایر موارد
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 نیزمانند کودکان با هماهنگی توسعه اختالالت و بازماندگان سکته مغزی 
دقت و  ساکن،با افزایش مدت چشم (.؛ به طوری که 35) شدتسهیل خواهد 

در  ساکنچشم افزایش مدت زمان  ،همچنین(. 4، 36)یابد  خبرگی بهبود می
تواند یکی از عوامل  ر، میهای ناموفق بیشت های موفق نسبت به کوشش کوشش

خواهد به سطح باالتری از مهارت دست  مورد نیاز برای ورزشکاری باشد که می
 (.5، 6، 37پیدا کند )

 روی بر را تصویر از اطالعاتی حوزه کند که اجراکننده، این موضوع بیان می
 های اطالعات، مهارت پیچیده پردازش کند و می تثبیت کانون بینایی

 دلیل به کند؛ به طوری که می راهنمایی را او حرکتی کنترل و گیری تصمیم
 کمتر های تثبیت از بینایی جستجوی استراتژی طی ساکادها، در اطالعات سرکوب

(. نتایج 38کند ) استفاده می کارامدتر و تر، به صورت مؤثرتر طوالنی مدت به و
بازداری  به منجر، تثبیتی نقاط به توجه تخصیص تحقیقات نشان داده است که

 بنابراین،. شود ساکادها( می شتاب و دامنه در )کاهش حرکتی بینایی سیستم
به  توجه عدم و نقطه آن به توجه تخصیص به نقاط، منجر روی بر فعاالنه تثبیت

زمان تثبیت قبل از (؛ به طوری که مدت 39) شود های محیطی می موقعیت
های چشم ساکن، تفاوت بین  اجرای یک حرکت به عنوان یکی از استراتژی

(؛ در 26کند ) مهارت حرکتی تخصصی و اجرا را در تکالیف حرکتی دقیق بیان می
 و بهینه بندی زمان دقیق، های نشانه در انتخاب بهینه خیرگی کنترل که حالی

 تیراندازی مهارت نیازهای از طوالنی مدت برای ساختن توجه متمرکز توانایی
تواند استدالل  نماید و همچنین، می می تأیید را حاضر نتایج پژوهش که است

 ( باشد.4۱، 41های بررسی حاضر با نتایج مطالعات گذشته ) همسو بودن یافته
توان چنین بیان نمود که  استدالل دیگر در تأیید نتایج تحقیق حاضر را می

 به کمک برای اجرا،   از قبل روتین از بخشی به عنوان است ممکن ساکن چشم
با  مرتبط کنترل کند )یک نشانه خارجی تواند می که چیزی بر تا باشد اجراکننده

 عملی تکنیک یک ساکن بنابراین، تمرینات چشم(. 33) شود متمرکز ،)عملکرد
 با رابطه در را آن بندی زمان و باشد می بینایی بیرونی توجه تمرکز هدایت برای

از طریق  ساکن چشم. (27حرکتی( ) بینایی کند )کنترل می مهم هدایت حرکات
 منجر تواند می و گذارد می تأثیر حرکتی عملکرد تسهیل در پردازش اطالعات، بر

 که رسد می شود. به نظر پرتابی تکلیف یک در افزایش دقت و عملکرد به
زیربنای  که مهمی های محرک بر فرد تا شود می موجب ساکن تمرینات چشم

 (.42-44نماید ) تمرکز هستند، بهینه عملکرد
 یمهم ارتقا های تکنیکیکی از  ،های بینایی در ورزش مهارت یارتقا
های تمرین بینایی و یا کمک گرفتن  گنجاندن برنامه از طریق .باشد میعملکرد 

ها، به  این نوع از مهارت یارتقا ثیرگذار درأهای متفاوت و ت از ابزارها و شیوه
بهبود بینایی محیطی، هماهنگی چشم، های بیان شده باعث  ای که شیوه گونه

 (. 45)دست، بدن، ادراک عمق، بینایی و آگاهی فضایی گردد، امری مسلم است 
توان به عنوان  حرکتی است و از آن می -چشم ساکن نوعی مهارت ادراکی

ای استفاده نمود.  بر روی ورزشکاران مبتدی و حرفهیک تکنیک تقویت عملکرد 
همچنین، ارتباط مثبت چشم ساکن و تمرکز خارجی، منجر به آموزش و بهبود 

های  شود و نگاه خیره بر روی نواحی تمرکز در اغلب پروتکل عملکرد می
آموزشی چشم ساکن به کار گرفته شده است. سهم نسبی آموزش چشم ساکن از 

ای چشم ساکن و به کمک کنترل خیرگی برای شناسایی ه طریق دستکاری
چه مدت نگاه د و برای رنگاه کاین که به کجا باید )زمانی چرایی، چگونگی و 

(. 16، 24مؤثر باشد )بر روی عملکرد تواند  گیری، می در طی تمرینات هدف( کرد

ها و سطح مهارت  در بررسی اثر تمرینات چشم ساکن، نیاز است به ویژگی
ورزشکاران توجه نمود؛ به طوری که ورزشکاران مبتدی در مرحله اول یادگیری 

باشند و به توجه بسیار زیادی نیاز دارند. بنابراین،  شناختی( می -)مرحله کالمی
استفاده از این نوع تمرینات به دلیل تحمیل بار شناختی باال و اثرات معکوس آن 

 . شود بر عملکرد و یادگیری فرد، توصیه نمی
 

 ها محدودیت
کنندگانی که صبح در جلسه تمرین  ها برای شرکت عدم کنترل خواب آزمودنی

ها شب  ها بود. این احتمال وجود داشت که آن شرکت داشتند، از جمله محدودیت

خواب کافی نداشته باشند و یا این که به دلیل بیماری، در جلسات تمرینی داروی 

 بر تأثیرگذار شخصی مسائل و خواب تغذیه،آور مصرف کرده باشند.  خواب

 .بود پژوهش های محدودیت دیگر از حرکتی عملکرد

 

 پیشنهادها
حرکتی است که  -با توجه با این که چشم ساکن نوعی مهارت ادراکی

های زمانی خاص خود را دارد و همچنین، عامل مهم و تأثیرگذاری در  ویژگی
باشد، پیشنهاد  گیری می های هدف عملکرد و کسب امتیاز بیشتر در اغلب ورزش

های زمانی آن و  با توجه به ویژگیشود در مطالعات آینده، این مهارت  می
های مهارت در تعداد جلسات بیشتر  زمان با تمرینات تمرکز بر اجرای تکنیک هم

های راکتی مانند  های انجام شده در رشته ارایه گردد. همچنین، با توجه به بررسی
تنیس روی میز، بدمینتون، تنیس خاکی که بیشتر ورزشکاران با دست غالب به 

شود  پردازند، تاکنون تحقیقاتی انجام نشده است، پیشنهاد می ت میاجرای ضربا
های آینده به بررسی رابطه تمرینات چشم ساکن و نحوه اجرای  در پژوهش

زمان با دست برتر ضربات را اجرا  حرکت دست ضربه زننده که ورزشکار هم
 ه شود.نماید و همچنین، میزان انتقال یادگیری به دست غیر برتر نیز پرداخت می

 

 گیری نتیجه
بر  یتأثیر مثبتتواند  می تمرینات چشم ساکننشان داد که  مطالعه حاضرنتایج 

با توجه به این که چشم ساکن شته باشد و داعملکرد و بهبود امتیاز تیراندازان 
های  عامل مهم و اثرگذاری در عملکرد و کسب امتیاز بیشتر در اغلب ورزش

 تیرانداز بهباشد،  کمتر مانند تیراندازی با تپانچه میگیری و با شرایط پویایی  هدف

به  دهد و انجام کارامدتر را حرکات ثابت، گیری هدف تکلیف در که می کند کمک
 .روی داشته باشد نشانه لحظه درتری  مناسب کنترل، آن دنبال

تواند یکی از  گیری کرد که این نوع مهارت بینایی می توان چنین نتیجه می
گیری  های هدف دهی و استعدادپروری ورزش مهم در نحوه تمرینهای  شاخص

توان از این تمرینات در  های تکلیف ورزشی باشد که می با توجه به ویژگی
 مدارس و مراکز استعدادپروری ورزشی استفاده نمود.

 

 تشکر و قدردانی
 شی)گرا یرفتار رحرکت یتخصص یبرگرفته از رساله مقطع دکتر حاضر قیتحق

و کد اخالق  1۱12124981۱۱1( به شماره یحرکت یریادگی
R.SSRI.REC1398.132، باشدیم یمرکز تهران واحد یاسالم آزاد دانشگاه مصوب. 

 کیالمپ یراندازیت باشگاه ریمد صولت، یمهد محمد یآقا جناب از لهیوس نیبد
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 و یمرب انیرزائیم یغالمعل یآقا جناب ن،یهمچن و یمل میت اسبق یمرب و اصفهان
 در که یحرکت رفتار یدکتر یاسد دکتر یآقا جناب و یراندازیت رشته کی درجه داور

  آورند یم عمل به یقدردان و تشکر نمودند، یهمکار پژوهش نیا انجام
 

 نویسندگان نقش
 و تجهیزات کردن مطالعه، فراهم پردازی ایده و ژاله بهرامیان دهکردی، طراحی

 تخصصی نتایج، خدمات تفسیر و ها، تحلیل داده آوری جمع، مطالعه های نمونه
مطالعه،  علمی و اجرایی و پشتیبانی نوشته، صالح رفیعی، خدمات دست آمار، تنظیم

 جهت نهایی نوشته دست علمی، تأیید مفاهیم نظر از نوشته دست تخصصی ارزیابی
 تا آغاز از مطالعه انجام فرایند یکپارچگی حفظ مجله، مسؤولیت دفتر به ارسال
  را بر عهده داشتند. داوران نظرات به پاسخگویی و انتشار

 

 منابع مالی
رساله مقطع  از مستخرج اطالعات از بخشی تحلیل ثانویه مطالعه حاضر بر اساس

 رفتار رحرکتی )گرایش یادگیری حرکتی( با شماره تخصصی دکتری
کارآزمایی  ثبت کد و R.SSRI.REC1398.132اخالق  کد، ۱12124981۱۱1

و با حمایت مالی مرکز مطالعات و  IRCT20200223046592N1بالینی 
 1276۱-212364با کد مصوب  های راهبردی وزارت ورزش و جوانان پژوهش

 .انجام گردید
 

 تعارض منافع
 .باشند یتعارض منافع نم یدارا یسندگاننو
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Abstract 
 

Introduction: A quiet eye is a key predictor in the efficient implementation of the inhibitory tasks and targeting. 

This study aims to investigate the effect of quiet eye training on improving the performance of pistol shooters. 

Materials and Methods: This was a controlled clinical trial study in which the participants included 20 male and 

female shooters with an average age of 22 years and a record between 545 and 555 m. The subjects were purposively 

selected from among 60 male and female shooters who participated in the 10-meter pistol race and in the country’s 

top competitions. Ater completing the consent form, the subjects were classified from the highest score to the lowest 

score based on the pre-test scores and were placed in two groups as one in between (ABBA method) (10 in quiet eye 

training and 10 in technical training). The participants performed 10 attempts at each of the pre-test, post-test, and 

retention tests. The training protocol of the quiet eye group was in accordance with the pattern obtained from the elite 

shooter pattern along with the verbal instruction for 8 sessions and in 6 blocks of 10 consecutive shoots. Data was 

analyzed through the independent t-test, repeated measures analysis of variance (ANOVA), and Bonferroni post-hoc 

test in the SPSS software (version 20, IBM Corporation, Armonk, NY, USA) at the level P < 0.050. 

Results: The repeated measures ANOVA results of the study groups (from pre-test to retention) showed that these 

changes were significant for the quiet eye training group (P ≤ 0.001). According to the results of the Bonferroni  

post-hoc test, the quiet eye training group had a better shooting function in the post-test (P ≤ 0.010) and retention  

(P ≤ 0.020) stages compared to the pre-test. The results of the independent t-test indicated that there was a significant 

difference between the quiet training and technical groups in the pos-test (P ≤ 0.007) and retention phases  

(P ≤ 0.004). 

Conclusion: The findings suggested that the quiet eye training can improve the learning of pistol shooting skills 

through external guidance of visual attention. 

Keywords: Quiet eye training; Shooting; Motor learning 
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