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 چکیده 

با هدف مقایسة تیراندازان    پژوهش حاضر  تپانچة  چشم ساکن  ناموفق   های موفقماهر در کوششبا  و 

سال برای    30تا   20سنی    تپانچه با دامنة  با  تیرانداز  مرد ماهر  20،  رویدادیپس   انجام شد. در این مطالعة

 شلیک   کوشش   20  اجرای  به  کنندگانشرکت  آشنایی،  کوششپنج    از   پسشرکت در مطالعه انتخاب شدند.  

  موفق   کوششعنوان  به   10  امتیاز  .پرداختند  موجود  استاندارهای  با  مطابق  ،هدف   به  دنظرم  فاصلة  از  تپانچه

با استفاده از آزمون  شد. داده  گرفته  نظر  در  ناموفق  کوششعنوان  به   10  از  ترپایین  امتیازهای  و تی  ها 

 هایکوشش   ساکن  چشم   دورة   نتایج نشان داد که بین.  ند وابسته و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد

نندگان طول  کهای موفق، شرکت در کوشش و    اشتد  وجود  دارامعن  تفاوت   ناموفق  هایکوشش  و  موفق

چشم ساکن با اجرای مهارت تیراندازی در    همچنین بین طول دورةداشتند.    دورة چشم ساکن بیشتری 

حاضر نشان داد که چشم    پژوهش نتایج    ی طورکل به .  معنادار وجود داشتتیراندازان ماهر ارتباط مثبت  

کوشش  )  یعملکرد( و درون نخبه در مقابل مبتدی )فردی  بین   حرکتی مهارت تغییرپذیری  با    غالباًساکن  

 .است  مرتبط( موفق در برابر ناموفق 
 

 . های ناموفق، چشم ساکن، تبحر حرکتی، تیراندازیهای موفق، کوششکوشش لیدی:کواژگان 
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 مقدمه 
ات  جوی فضای مکانی دیداری و کسب اطالع وتواند به فرد در جست کردن می نگاهدانستن مکان و زمان  

جوی بینایی، استفاده از ساکادهای کمتر )در مواردی و. از نظر جستمهم مرتبط با تکلیف کمک کند

تعداد خیرگی کمتر و مدت خیرگی    ( و که از دیدگاه نظری، اطالعاتی برای کسب و پردازش وجود ندارد

رزشی ارتباط  های مرتبط با خبرگی وهم تعقیب آهسته( با نشانهو  پایدار    های یتتثبتر )هم  طوالنی

دربارة1)  دارند استدال  (.  نکته  دراین  نخبه  ورزشکاران  است که  ویژمعرض موقعیتل شده  و های    ه 

ها برای شناسایی اطالعات مرتبط تنظیم  کی آنهای ادراگیرند تا مهارتتکالیف مشابه زیادی قرار می 

 یادآوریهایی نظیر  جوی دیداری کارآمد به مزیتوجست  1اند که راهبرد نشان داده  ها (. پژوهش2)شود  

است شدن  توپی که در حال نزدیک  اشیاء مانند  تریعسرو شناسایی    ی دهجهت و تشخیص الگوی بهتر،  

 (. 3انجامد )های زودهنگام و پیشرفته از وضعیت بدنی حریف میتوانایی دریافت نشانه و

های دیداری توجه افراد نخبه و مبتدی به نشانه  های ورزشی دربارة های زیادی در منابع و پیشینهمثال

(  4)  یسبال بدر    ،برای مثال   شده است؛سازی و اجرای پاسخ ارائه  در نقاط متفاوت طی آماده  گوناگون

اطالعات انتهایی    تبط اهمیت دارد. همچنینمر  دیداری به نشانة  یبند زمان  (5فوتبال )  بانیدروازهو  

تکلیف   یک  در  می   گیریهدفهدف  کاملانداز  بهتواند  پویا  اطالعات  )  ة  باشد  مفید  اجرا  (.  6برای 

و مکانزمان ویژةبندی  راهبرد  آن    یابی  به  که  )می  2«چشم ساکن»خیرگی  ویژگی    ،( 7گویند  یک 

چشم ساکن با تثبیت نهایی )یا ردیابی خیرگی(  (.  1و ماهرانه است )  آمیزیتموفقکلیدی برای عملکرد  

را که بسیار اهمیت    آغاز پاسخ حرکتی   ، این راهبرد خیرگیحالینباا  ارد؛بر یک شیء یا هدف ارتباط د

ایی قبل از در تثبیت نه  بینایی مهم برای اجرای یک تکلیف،  یعنی اطالعات  دهد؛ قرار می مدنظر  دارد،

 . شوندمی یآور جمع آغاز بخش بحرانی حرکت

حرکتی  -خبرگی ادراکی  در  دادنیتمایزعامل    عنوانبهچشم ساکن    (1)  در فراتحلیل مان و همکاران

-چشم ساکن طوالنی   ه آغاز چشم ساکن زودتر و طول دورةورزشکاران نخب  کهطوریبهد؛  شناسایی ش

مثال داشتند.  پژوهشتری  این مورد در  از  زیادی  دارد که    ها های  اهمیت چشم   دهندةنشانوجود 

های  پژوهش  برای مثال، ا )و هم در پیامد اجر(  7-9های  پژوهش  برای مثال،ساکن هم در تبحر حرکتی )

 .( است11-9

آمیزتر ارتباط  تر با اجرای موفقیتچشم ساکن طوالنی  ، آغاز زودتر چشم ساکن و طول دورةعالوهبه

در  ة خبرگی  کنند بینی  پیشعنوان  به  چشم ساکن  زمان   مدتاز    یتحما  یبرا  یاشواهد گسترده  .دارد

با اوجود دارد،    یحرکت  یهااز مهارت  یاریبس پ را بهید شواهد چشم ساکن  ما    ة کنندینی بیشعنوان 

 
1. Strategy 

2. Quiet Eye)QE ( 
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برآنیم به بررسی  حاضر    منظور در پژوهش بدین  .یم قرار ده  بررسیمورد    ویژه   یهادر مهارت  خبرگی

که این تکلیف به    حرکتی )تکلیف تیراندازی( بپردازیم-طول دورة چشم ساکن در یک تکلیف دیداری

براین، طول  عالوه  (.12مناسب وابسته است )  حرکتی  پاسخ  ریزیبرنامه  و   هدف  بر  مبتنی  توجه  حفظ

  بررسیفردی )نخبه در مقابل مبتدی(  ر در تغییرپذیری مهارت حرکتی بینچشم ساکن بیشت  دورة

  زمان  مدتهای افراد مبتدی و نخبه در  از تفاوت  چندین ارزیابیگلف    رای مثال، در ضربةب  است؛  شده

این  ( در مقالة مروری خود به  17و همکاران )   1اما در این مورد لبئو(،  16-13)چشم ساکن وجود دارد  

مهارت  تأکید نکته   تغییرپذیری  نتایج  که  بینکردند  حرکتی  دربارةهای  باید  تغییرات   فردی 

  تر بهتر است« زمان طوالنیمدترویکرد » ری از  تا بتوان حمایت بیشت عملکردی نیز بررسی شودندرو

های موجود دربارة »پارادوکس کارآمدی« جواب داد؛ بنابراین، از دیگر صورت گیرد و بتوان به تناقض

های موفق و  ماهر تپانچه در کوشش   تیراندازانعملکردی  بررسی تغییرات درون  حاضراهداف مطالعة  

 ناموفق بود. 

بین    هایپژوهشاگرچه  این،  برعالوه ارتباط  از وجود  و طوالنی  زمان  مدتمتعددی  تر چشم ساکن 

،  مثالبرای    ساکن و عملکرد همیشه وجود ندارد؛  (، ارتباط بین چشم17اند )عملکرد بهتر حمایت کرده

است، اما   ریزی پاسخ حساسنشان دادند که چشم ساکن به تقاضاهای برنامه( 18) و همکاران 2هورن 

معتقدند که چشم  پژوهشگران این مطالعه  چشم ساکن قرار نگرفت.  تأثیر  عملکرد پرتاب دارت تحت

کننده در عملکرد. نه یک عامل تسهیلامل واکنشی به تقاضای تکلیف باشد،  تواند فقط یک ع ساکن می

بازان با هندیکاپ پایین  های موفق و ناموفق گلفتفاوتی در چشم ساکن ضربه(  14)  و همکاران  3مان

دریافتند که تثبیت نهایی طوالنی روی توپ  (  61)  و همکاران  4لیر ون یکاپ باال مشاهده نکردند.و هند 

تر ارتباطی دادن چوب گلف قبل از زدن ضربه(، با عملکرد دقیقبگلف )تا   در فاز آمادگی تاب چوب

تر  مان طوالنیز  بیشتر از مفهوم »مدت  حمایت، با توجه به مطالب ذکرشده دربارة  بنابراین  ؛نداشت

چشم   تباط بین عملکرد حرکتی و طول دورةار  های بیشتر در زمینةو همچنین بررسی  بهتر است«

مقایسة طول دورة  های  ساکن در مهارت اصلی  با دو هدف  چشم ساکن در مختلف، مطالعة حاضر 

موفق تیراندازان ماهر و همچنین ارتباط بین چشم ساکن و اجرای تیراندازی های موفق و ناکوشش

 ماهر انجام شد.  تیراندازان

 

 
1. Lebeau 

2. Horn 

3. Mann 
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 پژوهشروش 
و به لحاظ استفاده    رویدادیهای پس، از نوع پژوهششدهبینییشپپژوهش حاضر با توجه به اهداف  

عملکردی )ویلسون دربارة تغییرات درون   مطابق با مطالعات پیشین  .کاربردی است  آمدهدستبهاز نتایج  

نفر((، در    17( )16)لیر و همکاران  نفر( و ون  12)(  18)و همکاران    نفر(، هورن( )شش  11)  1و پرسی 

دسترس  سال از شهر اراک به روش در  30تا    20  سنی  با دامنة  با تپانچهمرد    تیرانداز  20پژوهش حاضر  

بودند که حداقل  .انتخاب شدند افرادی  پژوهش  این  تیراندازان ماهر در  از  سال سابقة    چهار  منظور 

دست کنندگان راستتمامی شرکت.  شرکت در مسابقات کشوری را داشتند  ای و تجربةفعالیت حرفه

 . (19و دارای دید طبیعی بودند )

 مورد استفاده در پژوهش آمده است.  گیریابزار اندازهدر ادامه 

از شرکت  برایفرم رضایت   مشخصات   پرسشنامةو    ای شرکت در مطالعهکنندگان برکسب رضایت 

 د.استفاده ش  تیراندازی  کنندگان شامل سن و سابقةت شرک  شناختیبرای ثبت اطالعات جمعیت   فردی

ارگونیر   ،ردیابی چشم  برای بدون سیم حرفه  2از دستگاه ردیابی حرکات چشم   3ای دیکابلیسمدل 

کند،  هرتز ثبت می  60خیرگی در هر لحظه را با فرکانس  کشور آلمان که نقطة    4ساخت کمپانی ارگونیر 

ب مجهز  عینک  شامل  سیستم  این  شد.  استاستفاده  پورتابل  ضبط  دستگاه  و  دوربین  داده ه  های  . 

به کامپیوتر دارای قابلیت اتصال فرستاده   ویدئوینوار  صورتبهز طریق سیستم وایرلس ا آمدهدستبه

و سیستم پردازش اطالعات ساخت   5لبدی   افزارنرم   ثبت حرکات و تغییرات چشم از   منظوربهد.  نشومی

 این کمپانی استفاده شد. 

دفای  وای  صورتبهکه    6گوپرو دوربین   بینایی  با  ردیابی  زمان شروع  شودلینک میستگاه  بتوان    تا 

 حرکت و چشم ساکن را محاسبه کرد.

و اهداف  احتمالی    های خطر  ،ها، مزایابرنامههمة  توجیهی  ة  ، در یک جلسآزمونیک هفته قبل از شروع  

اطمینان    کنندگانشرکتدر این جلسه به  همچنین  شد.  کنندگان توضیح داده  برای شرکتپژوهش  

  درنهایتو    شودمیصورت محرمانه حفظ  بهپژوهشگر  ها در نزد  خاطر داده شد که اطالعات شخصی آن

بتوانند در    آزمونبه آنان نیز این اختیار داده شد که در هر مرحله از    شود. میصورت کلی گزارش    به

پایان این  هم  انصراف دهند.از شرکت در پژوهش  همکاری    ةبه ادام  نداشتنتمایلصورت   چنین در 

 
1. Wilson & Pearcy 

2. Ergoneers Eye Tracking System 

3. Dikablis Professional Wireless 

4. Ergoneers 

5. Dlab 

6. Gopro Hero 4 Black Edition 
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آگاهانه و داوطلبانه آمادگی خود را برای   صورتبهداده شد تا    نامهرضایتها فرم  آزمودنی  ةجلسه به هم

کنندگان برای آشنایی با آزمون در روز آزمون ابتدا شرکت های تمرینی اعالم کنند.شرکت در پروتکل 

روی  دستگاه ردیاب بینایی    زمانهمختند که  کوشش شلیک پرداگیری، به اجرای پنج  بزارهای اندازهو ا

های آشناسازی، به  پذیری قرار گرفت. بعد از کوششکنندگان نیز برای آشنایی و تطابقچشم شرکت

امتیاز در هر کوشش    تالش خود را در جهت گرفتن بیشترین  کنندگان اطالع داده شد که تمام شرکت

یه  ثان  30بیست شلیک پرداختند که بین هر کوشش  کنندگان به اجرای  صرف کنند. سپس شرکت

صورت انفرادی و با حضور پژوهشگر برای هریک به   آزمونمراحل    استراحت در نظر گرفته شد. همة

  10  از  ترپایین  امتیازهای   و   موفق  کوشش  عنوانبه  10  امتیاز   مطالعه،  این  در د.  کنندگان اجرا ششرکت

 (. 20)  ندشد گرفته نظر در ناموفق کوشش عنوانبه

های مرکزی استفاده شاخص  فی برای محاسبةهای آمار توصیاز روش  هاداده  وتحلیلتجزیه منظور  به

های موفق و  شچشم ساکن در کوش شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون تی وابسته برای مقایسة

ش استفاده  شاپیروناموفق  آزمون  از  بررسی    1ویلک -د.  طبیعی  برای  شدادهتوزیع  استفاده  د.  ها 

از  داده  وتحلیلتجزیه  استفاده  با  داده  21نسخه    2.اس.پی.اس.اس  افزارنرمها  تحلیل  شد.  های  انجام 

 و به روش کدگذاری فریم به فریم انجام گرفت.  50/3لب دی افزارنرمبینایی توسط 

 نتایج 
حضور داشتند. در جدول   38/6±81/2  و سابقة  38/26  ±88/3تیرانداز ماهر با سن    20در این مطالعه  

های موفق و ناموفق نشان داده شده  کوشش  چشم ساکن در  به طول دورةهای مربوط  یافتهشمارة یک  

 .است

 ناموفق های موفق و چشم ساکن در کوشش  میانگین و انحراف معیار طول دورة -1 جدول

Table 1- Mean and Standard Deviation of the Length of the Resident Quiet Eye in 

Successful and Unsuccessful Attempts 

 کوشش 
Attempt 

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard Deviation 

 موفق 
Successful 

938.56 123.83 

 ناموفق 
Unsuccessful 

725.44 154.65 

 
1. Shapiro-Wilk Test 

2. SPSS 
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  های موفق و ناموفق ارائه شمدهشچشمم سماکن در کوشم مقایسمةنتایج مربوط به  شممارة دودر جدول  

 است.

 های موفق و ناموفق چشم ساکن در کوشش  زمان مدت آزمون تی وابستة هاییافته -2جدول  

Table 2 - Findings of T-Test Dependent on the Duration of Quiet Eye in Successful 

and Unsuccessful Attempts 

 متغیر

Variable 

 کوشش 
Attempt 

 میانگین
Average 

 انحراف معیار
Standard 

Deviation 

T 

 درجة آزادی 
Degrees of 

Freedom 

 چشم ساکن 

Quiet Eye 

 موفق 
Successful 

938.56 123.83 

4.31 19 
 ناموفق 

Unsuccessful 
725.44 154.65 

 

جدول    طورهمان در  میکه  مشاهده  دو  دورة شمارة  بین  کوشش  شود،  ساکن  و  چشم  موفق  های 

که در    دهدمینشان  یافته  این    (. P = ،t = 4.31  0.01)وجود دارد    معنادارهای ناموفق تفاوت  کوشش

(  ثانیهمیلی  44/725های ناموفق )چشم ساکن از کوشش  دورة  (ثانیهمیلی  56/938های موفق )کوشش

 بود. تر طوالنی

ضریب همبستگی پیرسون  چشم ساکن و اجرای تیراندازی از آزمون    دورةبرای بررسی ارتباط بین طول  

 ده است.استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارة سه ارائه ش

 چشم ساکن   بستگی پیرسون بین اجرا و طول دورةنتایج آزمون ضریب هم -3جدول 

Table 3 - Pearson Correlation Coefficient Test Results Between Performance and 

Quiet Eye Length 

 متغیر
Variable 

 ضریب همبستگی   عملکرد تیراندازی
Shooting Performance Correlation Coefficient 

 داری طح معناس
Significance Level 

 چشم ساکن 
Quiet Eye 

0.33 *001.0 

 

اجرای مهارت ، بین طول دورة  شودمشاهده می  شمارة سهکه در جدول    طورهمان با  چشم ساکن 

 وجود دارد.  معناداریتیراندازی در تیراندازان ماهر ارتباط مثبت 
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 گیری بحث و نتیجه
چشم ساکن تیراندازان ماهر در    انجام گرفت: هدف اول مقایسة  اصلی  حاضر با بررسی دو هدف مطالعة  

مطالعة  های  کوشش نتایج  بود.  ناموفق  و  بینموفق  که  داد  نشان    ساکن  چشم   دورةطول    حاضر 

 دورة  که  بود  این  از  حاکی  نتایج.  داشت  وجودمعناداری    تفاوت  ناموفق  هایکوشش  و   موفق  هایکوشش

( ثانیهیلیم  44/725)  ناموفق  هایکوشش  از(  ثانیهمیلی  56/938)  موفق  هایکوشش   در  ساکن   چشم

نشان دادند که  ها  ( همخوانی دارد. آن21عبدلی و همکاران )  این یافته با یافتة پژوهش   . بودتر  طوالنی

با  موفق  هایکوشش   در  آرام  چشم  مدت مقایسه  ناموفقکوشش  در  بسکتبال   شوت جفتدر    های 

.  همخوانی دارد(  11ویلسون و پرسی )  همچنین این یافتة مطالعة حاضر با یافتة پژوهش  .بود  ترطوالنی

که  ها  آن  ساکندریافتند  ب  چشم  تمایز  برای  خیرگی  متغیر  در  تنها  ناموفق  و  موفق  ضربة  یک  ین 

و  گلف است  ماهر  به ضربة  چشم  زمان  مدتبازان  نسبت  بود.  ناموفق طوالنی   ساکن ضربة موفق  تر 

نتایج مطالعة یافتة مطالعة حاضر است10)  1یکرزپانچاک و و  همچنین  این  با  دریافتند که  ها  آن .  ( 

خوردند،  را که گل میدر مقایسه با ضرباتی    ، کردندکه مهار می را  ضرباتی    در  روی یخ بانان هاکی  دروازه

شم ساکن تیراندازان مبتدی چ  ( نیز دورة22)  2بهان و ویلسون م ساکن را داشتند.  تر چشطوالنی  دورة

های  تر چشم ساکن با کوششطوالنی  با تیرکمان را طی عملکرد بررسی کردند و دریافتند که دورة 

مرتبط با کارایی چشم    هایتچنین تفاو.  راستاستکه با یافتة مطالعة حاضر هم  موفق در ارتباط است

(  24تنیس روی میز )(،  23بیلیارد )(،  9همچون تیراندازی )  گیریهدفدر بسیاری از تکالیف  ساکن  

گیری از نوع تکالیف هدفشده  مطالعات تکلیف آزمایش  ةدر هم  ( نیز یافت شده است.25و فوتبال )

وجهی، تعیین موقعیت هدف در محیط و کنترل تین تکالیف عملکرد خیرگی و سیستم  . در ااست

کنترل    : شوندتقسیم می  زیرمجموعهگیری به سه  هدف است. تکالیف هدف  ةاحیدر ن   ء گیری شیهدف 

به    معموالًء  حرکت. در این تکالیف یک شی  رحالخیرگی برای اهداف ثابت، اهداف انتزاعی و اهداف د

هدف نهایی    شود و دقت و همسانی عملکرداب میهدف پرت  سویبهها یا پاها  دست  بابیرون از بدن  

مهم است و    و زمان اکتساب اطالعات   است  ترین بخش هدفین تکالیف تمرکز بر حیاتیاست. در ا

شود. برای  میمنجر  به عملکرد بهینه  گیری  بین خیرگی و حرکات هدفشدگی بهینه  جفتهمچنین  

پیچیده   الگوهای  شود،  ترجمه  و  تفسیر  باید  بینایی  فضای  شوند،  انجام  دقت  با  تکالیف  این  اینکه 

از اینکه هدف  ایتوالی بهینه ید  د و بانتشخیص داده شو در   ،انجام شودگیری  از رفتار خیرگی قبل 

کنترل   هگیری، بی قبل از هدف رفتار خیرگ  ةشکل بگیرد. این ایجاد توالی بهینمحیط و اهداف ویژه  

تر، مدت ( بیان کرد که چشم ساکن طوالنی13(. ویکرز )26)  ریزی این تکالیف داللت داردبرنامهپیش

 
1. Panchuk & Vickers 
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بندی و همچنین زمان  دهدحرکت را )جهت و نیرو( توسعه می  ریزی در طول پارامتربندیحیاتی برنامه

، برای چشم ساکنتر  طوالنی  زمانمدت ،بنابراینکند؛ می  سازیمیزان طور دقیقی هماهنگی اندام را به

شود که کینماتیک  آورد و باعث میموقعیت هدف فراهم می  یستم کنترل حرکتی اطالعاتی دربارةس

عضال فعالیت  الگوی  و  مهارتحرکت  موفق  اجرای  برای  شود.   اثربخشبیشتر    گیریهدفهای  ت 

آغاز میآنجااز از حرکت  قبل  زمان در طول کوشششود  که شروع چشم ساکن    های موفقو مدت 

های عصبی در حین اجرای  شبکهدهد که  نشان میزمانی را    تر است، دورة چشم ساکن بازةطوالنی

کنترل می و  سازماندهی  قبل  از  شبکهشوند  حرکتی  سازماندهی  برای  اطالعات  این  پیچیدة  و  های 

مغز را با اطالعات فضایی    ،ند. چشم ساکننکها را کنترل میبدن و اندام  اند وعصبی، اصلی و عمده

 (.13) دثر شروع و کنترل شوطور مؤکند که بهتغذیه می موردنیازمطلوب 

تر ارائه مثبت چشم ساکن زودتر و طوالنییر  تأث  دربارةسه توضیح  (  72)همکاران  و    1وین این،  برعالوه

دربارة آن بحث شد، کانون    تریشپ که  طورهمانبا کنترل توجه ارتباط داشت.  توضیح  کردند. نخستین  

مرتبط با   رای استخراج اطالعات دیداری بهینةموقعیت مناسب در زمان مناسب ب  توجه دیداری به

دارد   اهمیت  بسیار  لحاظ(.  28)تکلیف،  و همکاران    به  وین  توجه،  در  (  27)کنترل  را  چشم ساکن 

های توجه باال به  تعادل میان سیستمدربارة    و   کردند   یبررس  و همکاران  2مدل توجه کوربتا  عیتضو

پایین به باال )محرک محور(   پایین در ایجاد کردند  بحثپایین )همسو با هدف( و  به  . سیستم باال 

این،  باوجود  اری( برای انتخاب پاسخ، نقش دارد؛های دیدمانند نشانه)های مربوط  ارتباط میان محرک 

کند که سیستم باال به  شناسایی می را )اغلب نامرتبط با تکلیف(  سیستم پایین به باال اطالعات زیادی

  ،یجهدرنت  کند؛ توجه همسو با هدف را تضمین می  (. چشم ساکن حفظ29)  کنند پایین را مختل می

(. با حفظ  27دهد )محور را کاهش میسیستم محرکبر چشم ساکن،  رافات خارجی یا داخلی  انحیر  تأث

تواند اطالعات  بحرانی چشم ساکن، فرد می  تبط طی دورةهای دیداری مرمحرک  این کانون توجه به

پارا به  کندمربوط  دریافت  را  تکلیف  و  برنامه  مترهای محیطی  به  کار  این  و حرکات   مؤثرریزی  که 

های دیداری مهم نشانهبه  شدن انحراف، فرد ممکن است  این، با پدیدارباوجود  شود؛می  منجرتر  دقیق

 کند.  توجهشتر از حد نیاز کمتر یا بی

بحرانی ایجاد   یزیربرنامهتر چشم ساکن یک دورة پیشهای طوالنیدومین توضیح این است که دوره

تر  و دقیق  مؤثرترو این امر به حرکات    شودمی  یده سازمانریزی و  پاسخ برنامهآن،    اساسبر  که  کنند می

چشم    ای که دربارة ضربة بیلیارد انجام دادند، دورةمطالعهدر  (  23)همکاران  . ویلیامز و  شودمنتهی می

برای ضربهساکن طوالنی را  پیچیدهتری  این  های  کردند که  مشاهده  به    دهندةنشان  موضوعتر  نیاز 
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گستردهبرنامه نتیجهریزی  این  بود.  حرکت  طریقگیری  تر  پیچیده  از  واکنش  تکالیف  زمان  که  تر 

شتر پارامترهای تکلیف و این تکالیف به پردازش بی(؛ زیرا،  30است )شده    ییدتأ ،  تری داشتندطوالنی

بینی  برای پیش دهند که از مدل داخلی  ، شواهد نشان میعالوه بهگر نیاز دارند.  محیطی مداخله  عوامل

پارامترهای حرکت استفاده می تر،  چشم ساکن طوالنی  (. دورة31شود )پیامدهای حرکتی و تعیین 

که خود به هدایت بهتر   دهداین مدل در اختیار فرد قرار می  ی روزرسانبهبرای تولید و    زمان بیشتری

  (. 32) شودحرکتی منجر می پاسخ

این است که چشم ساکن کانون توجه بیرونی    آن را ارائه کردند،   (27)  توضیح آخر که وین و همکاران

کند )عکس کانون توجه درونی( که با یادگیری حرکتی و اجرای تکلیف بهتر ارتباط دارد را ایجاد می

خود   توجه به  یجابهحرکات فرد    یراتتأث  کانون توجه بهاز    عبارت است(. کانون توجه بیرونی  33)

شناختی فاکتورهای نوروفیزیولوژیک نظیر روان -شدن حرکتیآرام تواند به  (. این امر می34حرکات )

شده  کند. فرضیة عمل محدودشود که اجرا را بهتر می  منجرضربان قلب و فعالیت الکتریکی عضله  

  یهادستورالعمل   دهدیماست و نشان    کار شدهبه مثبت کانون توجه بیرونی  تأثیر    دادنبرای توضیح 

 طور بهد که  نشوحرکت منتهی می  ، به تالش فرد برای کنترل آگاهانةمرتبط با کانون توجه درونی

پردازش خودکار را متوقف می هایی را بر (. کانون توجه بیرونی چنین محدودیت35)  کنندتصادفی 

-یناناز اثربخشی حرکت )مثل انسجام، دقت و اطم  یبیترککند. اجرای ماهرانه  عملکرد اعمال نمی 

کانون توجه   ( با ارائة33)حرکت )حرکات روان، اقتصادی و خودمختار( است. ولف    ییکاراپذیری( و  

عنوان می ماهرانه  کند که جنبهبیرونی  عملکرد  و  های  این  عالوه بهشوند.  اجرایی می  تریعسربهتر   ،

  انتقال فعالی  یش توجه/بی مهارت )دقت پرتاب( کودکان با اختالل کمبود  با موفقیت به اجرا  ،نظریه

این یم بیشترین ارتباط را دارند،  تنظ ه مکانیسم با تکالیف ایستا و خوداین ساگرچه    (.36است )  یافته

مزیت که  دارد  وجود  ادراکی  احتمال  دورةیینتعهای  طول  ساکن    کنندة  جنبهنمایانچشم  های گر 

های بیشتری دربارة این فرایندها  بایست پژوهشمی( بیان کردند که  27). وین و همکاران  اندبسیاری 

پژوهشیگیری فعالیت. جهتانجام شود فهم میزان نمایش محصول جانبی   های  با هدف  باید  اخیر 

 چشم ساکن و نقش کارکردی آن در حمایت از عملکرد، صورت گیرد.

د. نتایج پژوهش  دازی و چشم ساکن بوبررسی ارتباط بین عملکرد تیراندومین هدف مطالعة حاضر،  

وجود دارد؛   معنادارچشم ساکن با عملکرد تیراندازی ارتباط مثبت    حاضر نشان داد که بین طول دورة

  این یافته با یافتة مطالعةیابد.  چشم ساکن، عملکرد تیراندازی بهبود مییعنی با افزایش طول دورة  

(   عملکرد   و  آرام  چشم  ارتباط  بررسی  به  و همکاران  فهیمی.  ( همخوان است37فهیمی و همکاران 

  با   گرفتن  عملکرد  بین  داد   نشان   نتایج .  پرداختند  رشدی   هماهنگی   اختالل  به  مبتال   کودکان   حرکتی

 ارتباط   آرام  چشم  دورة   و  آرام  چشم  پایان  با   گرفتن  عملکرد  بین  دار ومعنا  منفی  ارتباط  آرام  چشم  آغاز
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  (،14مان و همکاران )  هایپژوهش  هایبا یافته  پژوهش حاضریافتة ذکرشده  .  دارد  وجوددار  معنا  مثبت

. نتایج این مطالعات مبنی بر این  ( ناهمخوان است18هورن و همکاران )و  (  16لیر و همکاران )ون

  نبودکه    ه استکرد  یشنهادپ   یکرزوارتباط بین چشم ساکن و عملکرد همیشه وجود ندارد.  است که  

 جای به  توسط پژوهشگران،  خطا  یانگیننمرات مگیری  دلیل اندازه، بهعملکردو  چشم ساکن    بینارتباط  

،  اینوجودبا  (؛ 25)  ترند یقدقیری قطعی و  گاندازه  لحاظ   از  کهاست  های موفق و ناموفق  کوشش  یسةمقا

)که  طورهمان همکاران  و  ون14مان  و   )( همکاران  و  داده16لیر  نشان  حتیاند(  سنجش   ،  بررسی 

العه  ط م  چشم ساکن دربارة    ، پژوهشگرانی کهصورت  هر   در را آشکار کرد.    هایی عملکرد قطعی تناقض

در این صورت   اند کهکار گرفتهرا بهها  تصادفی انتخاب کوشش  بندیگروههای  ، اغلب طرحکنندمی

نشان دادند که  (  38)و همکاران    1. کوک وابستگی را نشان دهدتواند  ها میعملکرد در طول کوشش

تأثیر  ریزی پاسخ ضربات بعدی در تالش برای اصالح عملکرد  در گلف ضربات ناموفق قبلی بر برنامه

در  چشم ساکن    اتدهد که چرا اثر  یحتواند توضیم  «عملکرد  یوابستگ»  یب،ترتینهمبهگذارند؛  می

بیشتر برای ارزیابی  هایدادن پژوهشدرمجموع، انجام  . نیست  دادنیتوضیح یشه  هم  ی تصادفی هاطرح

 ازحد بیشوابستگی    خطرکه  این  ویژهبه ضروری است؛  ساکن    چشم  کارکردو  چشم ساکن  ارتباط عملکرد  

ا  فردمنحصربههای  کارنتایج  به   که تأثیر چنین کاری دور از دسترس این  با  .ینه وجود داردزم  یندر 

بود )مرتبط    گرفته  انجام  شناختیروشهای  با تجهیزات قدیمی و کاستی  (18،  16،  14)  است، مطالعات

  ،(17)تر در اجراکنندگان نخبه  طوالنیچشم ساکن    زمان  مدت  بارةتوافق در  ، اینوجودبا  با توان آزمون(.

خبرگیکنترل    یهایمپارادا  شدةپذیرفته  مفاهیم   باتقابل  در   و  عموماً  است  حرکتی  فرض  که    یةاز 

است که ورزشکاران نخبه نیازمند صرف   شده  نشان داده  .(39)ند  کنی م  یبانیپشت  یعصب  کارآمدی

باعث کاهش فعالیت قشر مغز در    این امر  کههستند  یندهای کارآمد مغز بیشترین فراانرژی حداقلی و  

ند که  دانشان د  (40و همکاران )  2، بیلوکمثالبرای    ؛(26)شود  ارتباط با عملکرد خودکار و کارآمد می

  ،یرارا حفظ کنند؛ ز  عملکرد ضربه  منابع توجه  یصکاهش تخص  عیتضوتوانستند در    نخبهبازان  گلف

 ؛ استمنابع کمتر    یازمندنبازان مبتدی  در مقایسه با گلفو    مستقل و خودکار است  هاآن   ضربة  مهارت

کردن زمان بیشتر برای پارامترسازی حرکت، فراهمدلیل  بهساکن    چشم   زمان  مدت، افزایش  بنابراین

کنندة یک  منعکس  تر بهتر است«طوالنی  زمانمدتو رویکرد »  رسدمینظر  منطقی دشوار به   نظر  از

 است   شده نامیده  های پیشنهادی، »پارادوکس کارآمدی«  تازگی این تناقضراهبرد ناکارآمد است. به

،  کاراییاگر  : »صورت مختصر بیان کردندبه   سؤالاین    همکاران این پارادوکس را با ارائة(. مان و  26)

مصرفی کند، پس چگونه   انرژیا کل  در رابطه ب  تردقیقکار بیشتر و    دادنورزشکار نخبه را قادر به انجام

 
1. Cooke 

2. Beilock 
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به    یاکارایی    دهندةنشانچشم ساکن   یافتهاینوجودبا  خواهد بود؟«  کارایی داشتن  قادر  اخیر ،  های 

پیشنهاد کردند که نخبگی بازتابی از کارآمدی  (  42)و همکاران    1و بابلیونی   (41)و همکاران    کوک

موج آلفا در مطالعة کوک و همکاران نشان داد که با    سازیفعالص، الگوی  اخ  طوربهپردازش نیست.  

، کاهش  حالبااین  کنند؛مصرف میرا  و منابع انرژی کمتری    ترندتوجه به جهت توپ، افراد نخبه ریلکس

 ،ریزیمنابع برنامه  یشترب تحرکدهند  نشان  ، حرکت  ی قبل و در ط  پایانی های یهدر ثانآلفا    موج  آشکار

مناطق    ویژهبه است  حرکتیدر  همکاران  2سترمن کال  .(43)  مغز  سال  (  44)  و  »فرضیة   2016در 

نشان دادند    هاکردند. آنتر در افراد نخبه ارائه  طوالنیچشم ساکن  توضیحی برای    عنوانبه را    بازداری«

حرکت    ی قبل و در ط  بازداری  برای  حرکت  گوناگونانواع  که افراد نخبه دانش بیشتری دارند؛ یعنی  

چشم  که  عملکردی،  افراد نخبهعملکرد   بارة در پژوهش مختلف   یهاینهگرفتن زمدرنظر  با .داردوجود 

های زیادی  استنتاج  رسد مینظر  ی، بهکلطوربه،  حالااین؛ بیستمشخص ن  ،با آن مواجه استساکن  

 وجود دارد.، کندمیخاص نگاه  یءش  یککه فرد به  ی زمانمدت دربارة

دراک آگاهانه  ا  فهم   ساکن در   چشم  ارزش  بارة در  را  یتوجه  درخور  نش یب  نتایج مطالعة حاضر   اگرچه

  از   استفاده   با   یانحصار  طوربه  یباًتقر   این مطالعه  اصلی این است کهنکتة    است،   در خبرگی ارائه کرده 

  و   یشناختبوم  یشناسروان  مانند  گری د  یهامیپارادا.  است  شده  انجام  اطالعات  پردازش  هایمیپارادا

 مشخص  یبررس  نیا  در  که  پژوهشی  شکاف  یبرا  را  یدیجد  یهاروش  توانندیم  یرخطیغ   دینامیک

 ی بررس یاچندرشته دیدگاه  از دهیپد  ن یا ی کم نسبتاً  هایدر پژوهش  ن،یبراعالوه . دهند  ارائه ، اندشده

(، مان و همکاران 45)  همکاران  و  3جانل )  ی عصب  یشناسروان  یهامدل  از  گسترده  ة استفاد.  شده است

ارزشمند تأثیر    ن یا  عمق  و   وسعت  نییتع  یبرا(  (46)  همکاران  و   4مور   ، مثال  رایب)  یولوژیزیف  و (  (14)

میبنابراین؛  است پیشنهاد  پژوهش،  در  از های  شود  ساکن  چشم  مکانیسم  بهتر  درک  برای  آینده 

الت و الگوهای مغزی(  عض  یسازفعالگیری کیفی )مانند تحلیل حرکات، الگوهای  رویکردهای اندازه

 .استفاده شود
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Abstract 
The purpose of current study was to comparison of quiet eye of elite pistol shooters in 

successful and unsuccessful trials. In post event study, 20 elite male pistol shooters 

selected for this study with age range 20-30 years old. After five trials familiarization, 

participants performed 20 trials to target with available standard. Scores of ten were 

considered successful, and scores of less than ten were considered unsuccessful. Data were 

analyzed using dependent t-test and Pearson correlation coefficient. The results indicated 

that there was significant difference between quiet eye period in successful and 

unsuccessful trials (sig=0.01), and participants had higher quiet eye in successful trials 

than unsuccessful trials. Also, there was significant positive correlation between quiet eye 

and performance. Overall, the results of current study indicated that quiet eye related with 

inter- individual motor skill variability (elite vs. novice) and intra- performance 

(successful and unsuccessful trials). 

 

Keywords: Successful Trials, Unsuccessful Trials, Quiet Eye, Motor Expertise, Pistol 

Shooters. 
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