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Abstract
Background and Aim: Quiet eye is a technique reported to improve outcomes in various tasks requiring
human visual attention. The aim of this study was to investigate the effect of quiet eye training on improving the
performance of novice military shooters.
Methods: This randomized controlled clinical trial was conducted on 30 undergraduate military science
students aged 18 to 23 years who were studying in of 2016‒17. They were selected from a military university and
were randomized to one of two groups of control and intervention. The intervention group received quiet eye
training for six weeks, along with shooting training (two sessions per week). The control group participated only
in shooting training during this period. The SCATT system was used to evaluate the shooter's performance preand post-test.
Results: The mean±SD age of the 30 novice military shooters included in the study was 19.8±4.7 years for
the control group and 20.12±7.02 years for the intervention group. The mean±SD shooting background (history)
was 8.54±6.82 months for the control group and 7.93±4.35 estnoo sh nom intervention group. The eye training
intervention was effective in improving the shooters’ performance and its sub-components of (p<0.05). There was
a significant difference between control and intervention group in the earned score (F=46.53, P=0.01), the average
aiming point fluctuations (F=26.62, P=0.02), the horizontal aiming point fluctuations (F=7.07, P=0.01), and the
vertical aiming point fluctuations (F=76.21, P=0.01).
Conclusion: The quiet eye training program is an appropriate method to improve performance level of novice
military shooters. Therefore, in order to improve the level of perceptual-cognitive readiness and processes
performance of the shooters, it is necessary to provide the quiet eye training program to military shooters.
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تاثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازهکار نظامي -کارآزمایي بالیني تصادفي
شده کنترل دار
امین امیني ⃰  ،سیدمحمدکاظم واعظموسوی ،مرتضي ناجي
گروه تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشکده علوم اجتماعي و فرهنگي ،دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،تهران ،ایران

چکیده
زمینه و هدف :چشم آرام ،تکنیکي برای بهبود نتایج در کارهای مختلفي است که نیازمند توجه بصری انسان مي باشد .هدف از این
مطالعه بررسي تأثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه کار نظامي است.
روشها :این مطالعه کارآزمایي بالیني تصادفي کنترل شده ،برروی  27دانشجوی دوره کارشناسي علوم پایه نظامي با محدود سني 71
تا  32سال ،مشغول به تحصیل در نیمسال دوم  ،39-39انجام شد .آزمودنيها به صورت در دسترس از یک دانشگاه علوم نظامي در شهر
تهران انتخاب شدند و به طور تصادفي با کمک جدول اعداد تصادفي در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .گروه مداخله به مدت  9هفته
برنامه آموزش چشم آرام را در کنار آموزش تیراندازی (دو جلسه در هفته) دریافت کردند .گروه کنترل تنها در آموزش تیراندازی شرکت نمودند.
به منظور ارزیابي عملکرد تیراندازان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ،از دستگاه اسکت استفاده شد.
یافتهها :میانگین سني  27تیرانداز تازهکار نظامي در گروه کنترل  73/1±4/0و در گروه مداخله  37/73±0/73سال بود .همچنین
میانگین سابقه تیراندازی برای آزمودنيهای گروه کنترل  1/94±9/13و برای گروه مداخله  0/32±4/29ماه بود .مداخلهی آموزشي چشم
آرام در بهبود عملکرد تیراندازان تازهکار نظامي و خرده مؤلفههای آن اثربخش است ( .)p<7/79بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنيداری
در میزان رکورد کسب شده ( ،)F=49/92 ،P=7/77میانگین نوسانات نقطه نشانهروی ( ،)F=39/93 ،P=7/73میانگین نوسانات افقي نقطه
نشانهروی ( )F=0/70 ،P=7/77و میانگین نوسانات عمودی نقطه نشانهروی ( ،)F=09/37 ،P=7/77وجود داشت.
نتیجهگیری :برنامه مداخله آموزشي چشم آرام روش مناسبي برای ارتقاء سطح عملکرد تیراندازان تازهکار نظامي است .لذا بهمنظور
بهبود سطح آمادگي ادراکي-شناختي و عملکرد فرایندی تیراندازان ،لازم است زمینة بکارگیری برنامه آموزشي چشم آرام برای تیراندازان
نظامي فراهم شود.
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تیراندازی مهارتي با مطالبات ادراکي/شناختي زیاد و نیازهای
حرکتي کم است و از ورزشهایي است که وابستگي شدیدی به
عملکرد سیستم بینایي دارد ،زیرا شناسایي و ردیابي هدف به طور
گسترده وابسته به عملکرد سیستم بینایي است ( .)7این شرایط در
میان تیراندازان نظامي اهمیت بیشتری پیدا ميکند ،زیرا به خطا
رفتن حتي یک شلیک برنامهها و اهداف نظامي را در عملیات
جنگي ،تحت تأثیر قرار ميدهد .ویژگيهای مورد نیاز تیراندزان
نظامي ،مثل حفظ وضعیتبدني برای تمام شلیکها ،کنترل تعادل
و نوسانات بدن ،ایجاد نیروی عضلاني مناسب به گونهای که
نوسانات را تشدید نکند ،استفاده مناسب و کارآمد از سیستم بینایي
و تمرکز در حفظ عناصر نشانهروی در محدوده فضایي شلیک،
باتوجه به محدودیت زماني برای تشخیص زمان شلیک ( ،)3با
عملکرد مناسب تیرانداز مرتبط است .حال با توجه به اهمیت جنبه
شناختي این رشته ورزشي ،ميتوان گفت که عملکرد مطلوب در
آن ،تحت تأثیر راهکارهای ادراکي -شناختي است .در سه دهه
گذشته نیز محققان بر اهمیت مؤلفههای ادراکي -شناختي برای
رسیدن به اوج عملکرد تأکید نمودهاند ( .)2یکي از مولفههای
ادراکي -شناختي که در رسیدن به اوج عملکرد تأثیر ميگذارد،
چشم آرام ( )Quiet eyeاست .این مؤلفه در سال  7339توسط
 Vickersارائه گردید .چشم آرام اشاره به رفتار خیرگي خاص
(یعني ،آخرین تثبیت چشم قبل از اجرای حرکت) در طي اعمال
ورزشي دارد ( Vickers .)4بیان کرد که آخرین تثبیت چشم به یک
نقطه یا شيء خاص در فضای بینایي -حرکتي با سه درجه از بینایي
مرکزی در کمتر از  777هزارم ثانیه را چشم آرام گویند ( .)4،9چشم
آرام از سه مؤلفه آغاز چشم آرام ( ،)onsetپایان چشم آرام ()offset
و دوره چشم آرام ( )durationتشکیل شده است .به شروع آخرین
تثبیت شدن بر روی هدف مورد نظر ،آغاز چشم آرام گویند .زماني
که آخرین تثبیت شدن بر روی هدف مورد نظر منحرف ميگردد،
به عنوان پایان چشم آرام شناخته ميشود .به فاصله زماني بین آغاز
و پایان چشم آرام ،دوره چشم آرام گویند .دوره چشم آرام نشان
دهندۀ زمان لازم برای سازماندهي شبکههای عصبي و پارامتربندی
بینایي است که مسئول کنترل حرکات دقیق ميباشد .در طول این
دوره اطلاعات حسي با مکانیسمهای لازم برای برنامهریزی و کنترل
در لحظه ،برای ایجاد پاسخ حرکتي مناسب ترکیب ميشود .هر دو
عامل شروع زودتر و مدت طولانيتر چشم آرام با سطح بالایي از
خبرگي و عملکرد مرتبط است (.)0 ,9
در حال حاضر ،یافته های پژوهشي نشان ميدهد که چشم
آرام مهارتي ادراکي  -شناختي است که ميتوان آن را آموزش داد.
بنابراین چشم آرام نه تنها به عنوان دستاورد حاصل از تجربه
محسوب ميگردد ،بلکه لازم است جهت دستیابي به عملکرد
ماهرانه آموزش داده شود ( .)9آموزش چشم آرام شامل راهنمایي
یادگیرنده جهت تصمیمگیری درباره زمان ،مدت و مکان تثبیت

تمرکز ،بر اهداف اصلي در حین اجرای مهارت است ( .)9در فرایند
آموزش چشم آرام ،جهت افزایش تمرکز و عملکرد چشم آرام ،از
مدلسازی ویدیوئي و ارائه بازخورد شفاهي بر مبنای عملکرد
اجراکنندگان نخبه ،استفاده ميشود (.)9
به طور کلي دو نوع آموزش چشمآرام وجود دارد که در ادبیات
ورزشي مورد بررسي قرار گرفته است .آموزش ورزشکاران مبتدی
برای بهبود مهارت های آنها و همچنین تنظیم مهارت های
ورزشکاران نخبه .اولین مطالعات مربوط به آموزش چشم آرام ،بر
توانایي افراد با تجربه ،تمرکز داشت .تعدادی از مطالعات نشان داده
است که تمرینات چشم آرام برای چنین جامعهآماری قابل اجرا است
( .)3 ,1به عنوان مثال Harle ،و  Vickersگروهي از ورزشکاران
خبره دانشگاهي را در طي دو فصل آموزش دادند و در نتیجه
آموزش چشمآرام ،در عملکرد آنها بهبود مشاهده شد ( .)1در
پژوهشي دیگر  Causerو همکاران به بررسي هشت هفته مداخله
آموزش چشم آرام بر سطح عملکرد تیراندازان نخبه نظامي
پرداختند .در این مطالعه برای گروه تجربي ،بازخورد ویدئویي
حرکات چشم خود اجراکنندگان ،نشان داده شد و سپس فرایند
آموزش چشم آرام با هدف افزایش طول مدت چشم آرام آغاز شد.
نتایج نشان داد ،گروهي که آموزش چشم آرام دریافت نموده بودند،
به طور معنيداری ردیابي سریع تری از خود نشان دادند .همچنین
بهبود معنيداری در عملکرد تیراندازی آنان مشاهده شد ،در حالي
که گروه کنترل تغییرات قابل توجهي در عملکرد و چشم آرام نشان
ندادند ( .)77در مطالعهای دیگر Lee ،و همکاران تأثیر آموزش
چشم آرام را در شرایط آزمایشگاهي و طبیعي در میان افسران با
تجربه نیروی دریایي ارتش بررسي نمودند .از  37نفر از افسران
نیروی دریایي نخبه خواسته شد تا ضمن اجرای  77حرکت در
شرایط طبیعي و آزمایشگاهي ،عملکرد آنها ثبت شده و پس از اتمام
این مرحله ،به صورت جداگانه آموزش چشمآرام دریافت نمایند .آنها
به طور تصادفي به دو گروه مداخله چشمآرام و گروه کنترل تقسیم
شدند .گروه مداخله چشمآرام بازخوردهای مربوط به چشم آرام را
در طول تمرین دریافت نمودند .نتایج نشان داد که گروه مداخله
چشمآرام مدت زمان چشمآرام را افزایش داده و در آزمون اکتساب
در شرایط طبیعي نسبت به گروه کنترل عملکرد بهتری داشتند.
گروه مداخله چشمآرام در هر دوره ،نسبت به دوره قبل از آموزش
امتیاز بهتری کسب نمودند ،در حالي که عملکرد گروه کنترل،
تغییری نشان نداد ( .)77در مقایسه با مطالعات قبلي آموزش چشم-
آرام ،مطالعات اخیر بر تمرینکنندگان تازهکار متمرکز شدهاند و
بررسي اینکه آیا آموزش چشم آرام ميتواند ،نه تنها باعث پیشرفت
سریعتر نیروهای نظامي تازهکار گردد ،بلکه به از بین بردن اثرات
نامطلوب اضطراب ،که اثرات مخربي بر عملکرد ،به خصوص برای
آزمودنيهای تازهکار دارد ،نیز کمک ميکند Causer .و همکاران
در مطالعهای تأثیر آموزش چشم آرام را بر روی کنترل چشم آرام و
عملکرد نیروهای نظامي مبتدی ،در اجرای مهارت تیراندازی،
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بررسي نمودند .در هر دو بررسي ،دو گروه از افراد مبتدی ،آموزش
چشم آرام را دریافت نمودند و گروه کنترل تنها آموزش دستورالعمل
توجه ،را با انجام  297تمرین انجام دادند .در هر دو بررسي ،گروه
مداخله چشم آرام نسبت به همتایان گروه کنترل در هر دو آزمون
اکتساب و یادداری کنترل چشم آرام و عملکرد بهتری نشان دادند
( .)77نتایج این مطالعات نشان ميدهد که مداخله چشم آرام ،در
سطوح مختلفي از مهارت ،ميتواند بر عملکرد آزمودنيها موثر
باشد .لذا باتوجه به نتایج حاصله ،ميتوان گفت که آموزش چشم
آرام ،روشي مؤثر برای بهبود عملکرد به حساب ميآید.
تا به امروز کارکرد آموزش چشم آرام با توجه به چندین نظریه
و فرضیه توجیه شده است .اما دو دیدگاه کنترل توجه  Corbettaو
 )72 ,73( Shulmanکه بر اهمیت کنترل توجه در تکالیف هدف-
گیری دلالت دارد و دیدگاه برنامهریزی پاسخ  )74( Vickersکه بر
اهمیت چشم آرام طولانيتر ،جهت برنامهریزی در پارامتربندی
حرکت (جهت و نیرو) اشاره دارد ،بیشتر به عنوان تبیینکننده اثرات
آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد ،شناخته ميشوند.
حال با توجه به اهمیت بالای دقت و سرعت به عنوان مولفه-
های مهم در تعیین موفقیت تیراندازی ،این احتمال وجود دارد که
مداخله ادراکي -شناختي مانند آموزش چشم آرام ،بتواند عملکرد
تیراندازان نظامي را تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به اینکه پژوهش-
ها در زمینه تأثیر آموزش چشم آرام روی افزایش عملکرد
ورزشکاران تازهکار اندك است و از آنجایي که تیراندازی یک
مهارت دقتي است و اساس آن تمرکز و استفاده مناسب از سیستم
بینایي است ،و همچنین با توجه به اهمیت بالای موفقیت تیراندازان
نظامي در برنامههای نظامي هر کشور ،بنابراین پایه تحقیق روی
این گروه از افراد قرار گرفت .لذا محقق در نظر دارد با مطالعه و
بررسي منسجم این روش آموزشي روی تیراندازان تازهکار نظامي،
اطلاعات لازم را برای افزایش عملکرد ،در اختیار تیراندازان و مربیان
آنها قرار دهد .لذا هدف مطالعه حاضر بررسي تأثیر آموزش چشم
آرام بر عملکرد تیراندازان نظامي بود.
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این مطالعه کارآزمایي بالیني تصادفي کنترل شده (با کد طرح
 )740/3977013در سال  ،7239بر روی  27نفر از دانشجویان دوره
کارشناسي علوم پایه نظامي واجد درس مهارت تیراندازی در یک
دانشگاه نظامي در شهر تهران انجام شد .حجم نمونه پژوهش بر
اساس نرمافزاری  G-powerو با اندازه اثر  ƒ2=7/9و تعداد گروه=3
و توان آماری= 7/39و سطح معنيداری یا آلفای  9درصد برای
تحلیل کواریانس ،تعداد  79نفر آزمودني در هر گروه برآورد شد.
نمونههای تحقیق به روش در دسترس و هدفمند از جامعه
دانشجویاني که در نیمسال دوم تحصیلي سال  7239-39در
دانشگاه نظامي مشغول تحصیل بودند ،انتخاب شدند (این تعداد تا
انتها حفظ شدند و افت آزمودني مشاهده نشد) .معیارهای ورود افراد

به مطالعه شامل هنرجویان راست برتر تازهکار در زمینه تیراندازی
بوده که تاکنون سابقه آموزش رسمي و حرفهای تیراندازی و شرکت
در عملیاتهای نظامي و تیراندازی در شرایط واقعي را نداشتند.
ملاكهای خروج از تحقیق شامل داشتن اختلال بینایي ،اختلال
حسي و حرکتي و اضطراب رقابتي بالا بود.
بعد از جمعآوری مشخصات دموگرافیک (سن ،قد ،وزن و سابقه
ورزشي) (جدول )7-و معاینه توسط پزشک ،اجازه انجام تمرینات
صادر شد.
قبل از هر چیز در انجام آزمایش ،برای داوطلبان محدوده
تیراندازیها مشخص گردیده و به آشنایي و توجیه آنها برای انجام
آزمایش و روشکار پرداخته شد .تمام مراحل اجرا و توجیهات ایمني
برای آنها توضیح داده و به آنها اسلحهای که قرار بود با آنها شلیک
کنند ،برای بازرسي تحویل داده شد ،تا در هنگام آزمایش با مشکلي
مواجه نباشند .در طول مطالعه ،آزمودنيها از مصرف هرگونه مسکن
و داروهای خوابآور منع شدند و از آنها خواسته شد تا از انجام
هرگونه فعالیت و تمرین تیراندازی خارج از برنامه مطالعه حاضر
پرهیز نمایند .پس از رعایت تمام نکات گفته شده ،از شرکت
کننندگان رضایتنامه کتبي گرفته شد .همچنین جهت ارزیابي
اضطراب رقابتي شرکتکنندگان از sport competition
) anxiety test martens (SCATاستفاده شد .در این آزمون از
ورزشکار سؤالهای ویژهای در مورد احساس وی پیش از مسابقه
پرسیده ميشود .نمره پاسخها جمع شده و میزان اضطراب صفتي
رقابتي به دست ميآید .روایي آزمون توسط  )7300( Martensبا
روش آزمون  -آزمون مجدد به میزان  7/31مناسب تشخیصداده
شده و مطالعاتي هم کـه در ایران انجام گرفتهاند روایي آزمون را
مناسب تشخیصدادهاند ( .)70-79 ,9پس از انتخاب آزمودنيها،
براساس همگن بودن از نظر سطح توانایي در تیراندازی ،نفرات به
طور تصادفي با کمک جدول اعداد تصادفي در دو گروه  79نفری
مداخله و کنترل تقسیم شدند .قبل از اجرای برنامه تمریني و به
منظور ارزیابي عملکرد تیراندازی از دستگاه اسکت استفاده شد.
برای انجام آزمون عملکرد تیراندازی توسط دستگاه اسکت ،از
آزمودنيها خواسته شد  37دقیقه پیش از اجرای آزمون ،با لباس
نظامي در محل حضور پیدا کنند و در هنگام تیراندازی حداکثر تلاش
خود را برای نمایش بهترین عملکرد انجام دهند .نمونهها در خط
تیراندازی قرار گرفته و تیراندازی با فرمان استارت ،آغاز شد .هر
یک از تیراندازان اجازه داشتند ده شلیک قلق برای تنظیم سلاح با
هدف انجام دهند که امتیاز آن ثبت نشد .سپس در مدت حداکثر
 37دقیقه تعداد  37شلیک با سلاحي که دستگاه اسکت به آن متصل
بود ،انجام دادند .دستگاه اسکت ابزاری است جهت تجزیه و تحلیل
عملکرد تیراندازی ،ساخت انحصاری کشور روسیه و دارای دو بخش
نرم افزاری (نسخه  )973قابل نصب بر روی رایانه و بخش سخت
افزاری شامل یک حسگر نوری قابل نصب روی سلاح ،یک واحد
کنترل هدف و یک هدف الکترونیک قابل نصب در فاصله  4تا 73
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نتایج
دو گروه از نظر متغیرهای سن ،قد ،وزن و سابقه پرداختن به
مهارت تیراندازی تفاوت آماری معناداری نداشتند ( .)p>7/79با
مقایسه فراوانيها و میانگینها نیز متغیرهای مداخلهگر احتمالي،
همسان بودند (جدول.)7-
میانگین و انحراف معیار نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه-
های مداخله و کنترل در متغیرهای مورداندازهگیری عملکرد و ابعاد
آنها در جدول  3 -به تفکیک ارائه شده است.

جدول .9-مشخصات فردی افراد مورد مطالعه در دو گروه
متغیر

سن (سال)

قد (سانتي متر)

وزن (کیلوگرم)

سابقه تیراندازی (ماه)

گروه آزمایش ( 79نفر)

73/1±4/07

703/07±0/72

07/70±3/19

1/94±9/13

گروه کنترل ( 79نفر)

37/73±0/73

702/72±1/94

03/72±77/23

0/32±4/29

همانگونه که در جدول 3-نشان داده شده است عمکلرد
تیراندازی بررسي شده دارای  9بعد است که هر یک از آنها به
مجله طب نظامي

دوره  ،20شماره  ،6بهمن و اسفند 9317

صورت مستقل از دستگاه  SCAPاستخراج ميشود .از مجموع
نمرات همه ابعاد با یکدیگر نمره عملکرد بهدست ميآید (لازم به
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متری تیرانداز و سیمهای رابط .این دستگاه تصویر هدف را روی
مانیتور نشان داده و همزمان مسیر نوسانات سرسلاح را به کمک
حسگر نوری نصب شده روی سر سلاح ،بر روی مانیتور نشان مي-
دهد .با کشیدن ماشه ،محل اصابت تیر فرضي بر روی مانیتور نقش
بسته و سپس بلافاصله اطلاعاتي در مورد مقیاسهای مختلف
عملکردی همان تیر ،مانند امتیاز کسب شده ،امتیاز تجمع تیر ،ثبات
ریتم تیراندازی ،قطر دایره تجمع تیر ،ثبات نشانهروی ،دقت
تیراندازی ،سرعت متوسط نوسانات سر سلاح و مؤلفه افقي و
عمودی آن ،متوسط زمان توقف دست روی هدف ،انحراف از مرکز
محدوده نشانهروی در لحظه شلیک ،ثبات روی مرکز هدف ( )77و
( ،)77/9ثبات روی مرکز محدوده نشانهروی ( )77و ( ،)77/9در
اختیار قرار ميدهد.
در این پژوهش ،آزمودنيها از یک سلاح انفرادی جنگي استفاده
نمودند .سپس در پروتکلهای تمریني شرکت نمودند .هر یک از
آزمودنيها به مدت  73جلسه  37شلیک در هر روز انجام دادند .در
مدت انجام آزمایش ،از آزمودنيها خواسته ميشد تا تنها به مهارت
در حال انجام تمرکز کنند .پروتکل تمریني که در این مطالعه
استفاده شد ،از پژوهشهای قبلي آموزش چشم آرام اقتباس شده
بود ( .)71 ,1 ,4این پروتکل سپس مورد بررسي و تأیید مربیان
تیراندازی واجد شرایط قرار گرفت .در روز اول ،هشتم و یازدهم،
گروه آزمایش یک جلسه بازخورد ویدئویي 27دقیقهای از عملکرد
یک تیرانداز نخبه دریافت نمودند ،بازخورد ارائه شده درباره ویژگي-
های چشم آرام تیرانداز نخبه ارائه شد.
روشگردآوریدادهها :بازخورد ویدئویي نمایش داده شده
شامل مراحل تشخیص هدف؛ ردیابي هدف و پاسخ به هدف مي-
باشد .سپس این استراتژی اجرا شده توسط مدل خبره با استراتژی
اجرا شده توسط یک مدل غیرماهر به مقایسه گذاشته شد .مقایسه
درباره زمان شروع چشم آرام و مدت زمان چشم آرام انجام گردید.
مدل ماهر انتخاب شده حداقل  79سال سابقه تیراندازی با اسلحه
داشت .تیرانداز خبره ،دارای رفتار بینایي کارآمد و سازگار با شرایط،
جهت بهترین پاسخ در بهترین زمان ممکن بود .در طول جلسات
آموزش چشم آرام ،آزمودنيهای گروه آزمایش در هر جلسه چندین
بار اجرای تیرانداز خبره را مشاهده نموده و تفاوت اجرای او را با
مدل غیر ماهر بررسي و استنباط نمودند و در زمان مشاهده بازخورد
کلامي نیز توسط مربي متخصص به آزمودني ارائه شد .اما شرکت-
کنندگان در گروه کنترل ،هیچ فیلمي از عملکرد ''تیرانداز نخبه''

مشاهده نکردند .همچنین هیچگونه بازخورد و یا آموزشي در رابطه
با ویژگيهای چشم آرام دریافت نکردند .شرکت کنندگان در گروه
کنترل ،آموزش معمول خود را برابر همان مقدار از زمان ،که
آزمودنيهای گروه مداخله آموزش ادراکي انجام دادند ،دریافت
کردند و به همان تعداد از تمرینات در طول مرحله اکتساب بهرهمند
شدند .پس از اتمام دوره ،برای بررسي اثر آموزش چشمآرام ،از هر
دو گروه پسآزمون به عمل آمد .مواردی که در آزمونها جهت
ارزیابي عملکرد مورد بررسي قرار گرفت شامل رکورد کسب شده،
امتیاز تجمع تیر ،میانگین نوسانات نقطه نشانهروی ،میانگین
نوسانات افقي نقطه نشانهروی ،میانگین نوسانات عمودی نقطه
نشانهروی و ثبات روی مرکز هدف بود .به منظور افزایش دقت
عملکرد در اجرای آزمونها ،از  2تن از مربیان تیراندازی که مسلط
به کار با دستگاه اسکت بودند ،برای همکاری در اجرای طرح
استفاده شد.
تحلیل آماری دادهها :از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف برای
بررسي نرمال بودن دادهها استفاده شد .همچنین همگوني
واریانسها با آزمون لون ( )Levineو تي مستقل بررسي و سپس
برای مقایسههای مورد نظر از آزمون کوواریانس ()ANCOVA
استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )37انجام شد .میزان  Pکمتر از  7/79معنيدار در
نظر گرفته شد.
ملاحظات اخلاقي :این مطالعه با رعایت ملاحظات اخلاقي
شامل توضیح اهداف پژوهش به مشارکتکنندگان ،محرمانه بودن
اطلاعات ،همراه با بينام بودن پرسشنامه و داشتن آزادی کامل
مشارکتکنندگان در تکمیل پرسشنامه انجام شد .همچنین تمام
مراحل پژوهش توسط کمیته سازماني اخلاق در پژوهشهای
دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت.

تاثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه کار نظامي 927 /

ذکر است که آن چه تحت عنوان رکورد کسب شده در سطر اول
جدول مشاهده ميشود صرفاً یکي از ابعاد عملکرد است و نمره
عملکرد کلي تیراندازان از مجموع نمرات همه خرده مؤلفهها برآورد
ميگردد).
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ،دو گروه مستقل از لحاظ
متغیرهای عملکرد مقایسه ميشوند ،ابتدا به منظور نرمال بودن
توزیع نمرات در پیشآزمون و پسآزمون و تصمیمگیری در مورد
استفاده از آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری ،همچنین بررسي
کفایت حجم نمونه از آزمون کلموگرف -اسمیرنوف و سپس به
منظور اطمینان نسبت به همساني واریانسهای دو گروه و عدم
وجود تفاوت معنيدار بین میانگینهای دو گروه در پیشآزمون از
آزمونهای آماری لون و تي مستقل استفاده شد که نتایج آن در
جدول 3-و جدول 2-ارائه شده است.
همانگونه که در جدول 3-مشخص است و با توجه به مقدار
احتمال آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای نتایج عملکرد در پیش-
آزمون و پسآزمون که به ترتیب برابر با  7/03و  7/03است،
مشخص ميشود که توزیع نتایج عملکرد تیراندازان در پیشآزمون
و پسآزمون نرمال است بنابراین مشخص ميشود که نمونه
پژوهش برای تحلیل آماری کافي است.
همچنین همانگونه که در جدول 2-مشاهده مي شود F
محاسبه شده برای همگوني واریانسها برای مقیاس عملکرد برابر
با  7/30و  tمشاهده شده نیز برابر با  -7/77محاسبه شده که هیچ
کدام از نظر آماری معنيدار نیست .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت
که میانگینها و واریانسهای دو گروه قبل از اجرای مداخله با
یکدیگر برابر بوده است.
بر اساس نتایج آزمون کواریانس ،بین گروههای کنترل و
مداخله مقدار  Fبه دست آمده برای عملکرد تیراندازی (رکورد کسب

شده ( ،)p=7/77میانگین نوسانات نقطه نشانهروی (،)p=7/73
میانگین نوسانات عمودی نقطه نشانهروی ( )p=7/77و میانگین
نوسانات افقي نقطه نشانهروی ( ))p=7/77بین دو گروه آزمایش و
کنترل معنيداری بوده است .اما از نظر امتیاز تجمع تیر ()p=7/70
و ثبات روی مرکز هدف ( )p=7/07تفاوت معنيداری وجود نداشت.
با این وجود نتایج تحلیل کواریانس تأثیر برنامه مداخله آموزش
چشم آرام را بر بهبود عملکرد نشان مي دهد (جدول.)4-
جدول .2-بررسي نرمال بودن توزیع نتایج عملکرد در پیشآزمون و پسآزمون
مقیاس

عملکرد

آماره  Zکلموگروف -اسمیرنوف

پیشآزمون
7/02

سطح معناداری

پسآزمون
7/91

پسآزمون
7/03

پیشآزمون
7/03

جدول .3-تفاوت میانگین و بررسي همساني واریانس ها در پیشآزمون
مقیاس

F

سطح معنيداری

t

سطح معنيداری

عملکرد

7/30

7/29

-7/72

7/32

بحث
تحقیق حاضر اثر برنامه مداخله آموزشي چشم آرام را بر بهبود
عملکرد تیراندازان تازهکار نظامي ،بررسي نمود .با ارائه آموزش و
انجام تمرینات ،افزایش معنيداری در رکورد کسب شده و کاهش
معنيداری در میانگین نوسانات نقطه نشانهروی ،میانگین نوسانات
افقي نقطه نشانهروی و میانگین نوسانات عمودی نقطه نشانهروی
در گروه مداخله آموزش چشم آرام مشاهده شد .با این وجود تفاوت
معنيداری در امتیاز تجمع تیر و ثبات روی مرکز هدف میان دو
گروه مشاهده نگردید .اما در مجموع ميتوان اثرگذاری مداخله
آموزشي چشمآرام بر عملکرد تیراندازان نظامي را با توجه به افزایش
رکورد کسب شده ،استنباط نمود.

جدول .3-نتایج آزمون کواریانس بر عملکرد تیراندازان در گروههای آزمایش و کنترل
گروه

آزمایش ( 91نفر)
پیش آزمون /پس آزمون
انحراف استاندارد  ±میانگین

تغییرات
(درصد)

تغییرات

انحراف استاندارد  ±میانگین

(درصد)

17/47±2/29 94/43±2/14
13/74±2/03 99/90±2/90
413/32±01/79 911/47±779/94
972/70±99/77 027/97±33/79
977/14±97/37 030/90±33/73
79/33±2/33 9/77±3/29

77/939
79/32
49/710
90/999
49/719
4/37

F

معناداری

49/92
7/24
39/93
0/70
09/37
7/74

*7/77
7/70
*7/73
*7/77
*7/77
7/07

*تفاوت معنيدار بین گروه آزمایش و کنترل

با دقت بر عوامل موثر بر مهارت تیراندازی ،در ميیابیم که
یکي از اساسيترین نیازهای تیرانداز ،ثابت شدن روی هدف است.
از این منظر بینایي نقش مهمي در تیراندازی دارد ( )3حال آنکه
فعالیتهای مختلف ميتواند از طریق اثرگذاری بر بینایي ،عملکرد
تیرانداز را تحت تأثیر قرار دهد .مطالعات مختلف ،آموزشهای
ادراکي  -شناختي مانند آموزش چشم آرام را در جهت اثرگذاری بر

عملکرد بررسي نمودهاند ( .)73 ,9 ,9پژوهشها نشان دادهاند که
آموزش و انجام تمرینات چشم آرام ميتواند آثار مثبتي بر عملکرد
ورزشکاران داشته باشد ،گزارشها نشان دادهاند که عملکرد حرکتي
و کارایي در تعدادی از تکالیف ،با استفاده از آموزش چشم آرام
افزایش پیدا کرده است ( )37 ,37 ,77که این نتایج همسو با یافته-
های پژوهش حاضر است ،تحقیقات نشان داده است که آموزش
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79/93 11/79±3/09 94/33±2/13
رکورد کسب شده
79/909 37/73±3/03 90/79±2/23
امتیاز تجمع تیر
707/11 200/43±99/43 037/39±773/31
میانگین نوسانات نقطه نشانهروی
773/19 422/73±99/90 903/37±34/32
میانگین نوسانات افقي نقطه نشانهروی
میانگین نوسانات عمودی نقطه نشانهروی 713/49 291/04±94/70 032/99±727/27
4/04
ثبات روی مرکز هدف
79/27±4/42 9/13±3/73

کنترل ( 91نفر)
پیش آزمون /پس آزمون

شاخص آماری
سطح

 / 923امیني و همکاران

مجله طب نظامي
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چشم آرام باعث ميشود تا امتیاز عملکرد افزایش یافته ،زمان
حرکت سریعتر شده و مدت پیگیری و دنبال کردن هدف طولانيتر
گردد ( .)33همه این عوامل در بهبود عملکرد تیراندازان نیز حائز
اهمیت هستند .لذا همانگونه که نتایج مطالعه حاضر نشان داد،
آموزش چشم آرام باعث بهبود عملکرد تیراندازان نظامي ميگردد.
این نتایج با یافته تحقیقات  Harleو  Vickersبر عملکرد
ورزشکاران خبره ( Causer ،)1و همکاران بر عملکرد عملکرد
تیراندازان نخبه ( Lee ،)30و همکاران بر عملکرد افسران نیروی
دریایي ( Causer ،)77و همکاران بر عملکرد تیراندازان نظامي
( Miles ،)77و همکاران بر عملکرد پرتابکردن و دریافتکردن
کودکان ( Causer .)34 ,32و همکاران بر عملکرد (Wood ،)73
و  Wilsonبر ضربه هدفگیری در افراد ماهر ( Vickers ،)39و
 Williamsبر عملکرد تیراندازی افسران پلیس ( ،)39همسو مي-
باشد .به عنوان مثال  Harleو  Vickersنشان دادند که آموزش
چشم آرام باعث بهبود عملکرد ورزشکاران خبره ميشود Lee .و
همکاران نیز نشان دادند که آموزش چشم آرام بر عملکرد افسران
نیروی دریایي با تجربه موثر است Wood .و  Wilsonنیز اثربخشي
آموزش چشم آرام بر مهارت هدفگیری را تأیید نمودند ( ،)39در
پژوهش حاضر نیز از آموزش چشم آرام جهت بهبود عملکرد استفاده
شده بود ،که با توجه به اثربخش بودن این مداخله بر عملکرد
ورزشکاران ،با نتایج این پژوهشها همسو است .از سوی دیگر
همسو با پژوهش حاضر Vine ،و  Wilsonدر دو مطالعه مجزا
اثربخشي آموزش چشم آرام را بر عملکرد پرتاب ورزشکاران تازهکار
بسکتبال و گلف بررسي نمودند و نتیجه گرفتند که آموزش چشم
آرام بر بهبود عملکرد گلفبازان و بازیکنان بسکتبال تازهکار موثر
است ( .)30 ,71همچنین  Causerو همکاران نیز در پژوهش خود
تأثیر آموزش چشم آرام را بر عملکرد تیراندازان نظامي نشان دادند
( .)34 ,32همچنین  Causerو همکاران نشان دادند که آموزش
چشم آرام ميتواند باعث بهبود هماهنگي چشم و دست
یادگیرندگان مبتدی شود ( .)3این نتایج از آن جهت با پژوهش
حاضر همسو است که علاوه بر اثرگذاری مداخله آموزش چشم آرام
بر عملکرد ورزشکاران ،در پژوهشهای خود از آزمودنيهای تازهکار
استفاده نمودند .از سوی دیگر در پژوهشي دیگر  Causerو
همکاران اثرگذاری آموزش چشم آرام بر عملکرد تیراندازان نخبه
را مورد بررسي قرار دادند .نتایج نیز نشان از موثر بودن این مداخله
بر عملکرد تیراندازان نخبه داشت ( .)30در همین راستا و همسو با
پژوهش حاضر  Vickersو  Williamsنیز نشان دادند که آموزش
چشم آرام بر عملکرد تیراندازی افسران پلیس موثر است .نتایج آنها
نشان داد که میانگین مدت زمان نقطه سکون در گروه آموزش
چشم آرام افزایش معنيداری پیدا کرد و گروه چشم آرام سریعتر و
با دقت عملکردی بیشتری اجرا نمودند .همچنین در جابجایي تفنگ
نیز کاهش معنيداری مشاهده شد ( .)39در هر دو این مطالعات اثر

بخشي آموزش چشم آرام را بر عملکرد تیراندازان بررسي نموده
بودند ،که از این لحاظ نتایج آنها با یافتههای حاضر همسو است.
در تبیین دلایل اثرگذاری آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد
تیراندازان تازهکار نظامي براساس تحقیقات انجام شده ،ميتوان
گفت که ،آموزش چشم آرام باعث کاهش اضطراب ورزشکاران
ميگردد .در همین راستا با توجه به اینکه فعالیت تیراندازی در میان
نظامیاني که به مناطق جنگي اعزام شدهاند و شرایط خاص این
مناطق و فشار رواني وارد شده بر نظامیان ،شرایط بروز اضطراب
شدیدی را برای تیرانداز به وجود ميآورد و با توجه به اینکه فعالیت
تیراندازی به عنوان یک فعالیت با ماهیت شناختي بالا ،نیازمند
کمترین میزان اضطراب و تنش رواني است ،لذا راهکارهایي که
بتواند میزان تنش و اضطراب را کاهش دهد ،مطمئناً ميتواند
عملکرد تیرانداز را ارتقاء بخشد .در همین راستا  Nibbelingو
همکاران نشان دادند که عملکرد آزمودنيهایي که آموزش چشم
آرام را دریافت نمودند ،نسبت به کساني که تنها روش سنتي را
آموزش دیده بودند ،در شرایط پراضطراب بهتر بود .همچنین گروه
آموزش چشم آرام رفتار خیرگي و حرکات دست کارآمدتری را بعد
از آموزش بدست آوردند .در نهایت دادههای حاصل از پژوهش آنها
نشان داد که اثربخشي آموزش چشم آرام نه تنها کارایي عملکرد را
بهبود ميبخشد ،بلکه اثر منفي اضطراب را بر عملکرد تعدیل مي-
کند ( .)31در همین رابطه و همسو با نتایج تحقیق حاضرVickers ،
و همکاران نشان دادند که آموزش چشم آرام باعث ميشود تا فرد
تحت شرایط اضطراب ،کنترل خیرگي بهینه در انتخاب نشانههای
دقیق ،زمانبندی بهینه و توانایي متمرکز ساختن توجه برای مدت
طولاني را بدست آورد ( .)33حال آنکه کنترل خیرگي بهینه در
انتخاب نشانههای دقیق ،زمانبندی بهینه و توانایي متمرکز ساختن
توجه برای مدت طولاني از نیازهای مهارت تیراندازی است که نتایج
تحقیق حاضر را تأیید ميکند .همچنین گزارش شده است ،آموزش
چشم آرام باعث بهبود دقت ،توجه و تمرکز ورزشکاران شده است،
از این لحاظ باتوجه به اهمیت تمرکز و توجه در میان تیراندازان،
ميتوان به این موضوع ،به عنوان ضرورتي دیگر در بهبود عملکرد
تیراندازان از طریق آموزش چشم آرام اشاره نمود Behan .و
 Wilsonنتیجه گرفتند که برنامههای آموزش چشم آرام ممکن
است برای افزایش کنترل توجه و حفظ عملکرد در محیطهای
اضطرابي یک مداخله مفید باشد ( .)27مطالعات مختلف نیز نشان
دادند که آموزش چشم آرام برای افزایش کنترل توجه بهینه در
تکالیف هدفگیری یک شاخص مفید بوده به خصوص در شرایط
افزایش اضطراب که نیارمند توجه بیشتری هستند ( .)4لذا در تبیین
کارآیي آموزش چشم آرام بر عملکرد تیراندازان ميتوان به
اثرگذاری آموزش چشم آرام بر توجه و ارتباط آن با انگیختگي نیز
اشاره نمود و این موضوع را در تحقیقات آینده بیشتر مورد تأکید
قرار داد.

تاثیر آموزش چشم آرام بر بهبود عملکرد تیراندازان تازه کار نظامي 922 /

نتیجهگیری
به طور کلي بررسي نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد که
آموزش چشم آرام به تیرانداز کمک ميکند که در تکلیف هدف-
گیری ثابت ،حرکات را با پیشطرحریزی کارآمدتر و متعاقب آن
کنترل در لحظه بهتری انجام دهد .درحالي که تیراندازان تازهکار
یاد ميگیرند که چگونه از طریق آموزش چشم آرام مدت نقطه
سکون کارآمد را داشته باشند .همچنین تیرانداز این توانایي را به
دست ميآورد که تحت شرایط اضطراب و فشار رواني ،توجه خود
را به نشانههای مربوط ،معطوف کند و عملکرد بهینه داشته باشد.
تشکر و قدرداني :بر خود لازم ميدانیم از زحمات مسئولان
و دانشجویان دانشگاه نظامي مورد بررسي و مسئولان فدراسیون
تیراندازی تشکر کنیم .این طرح با کد اخلاق
 IR.UY.SPORT.REC.1397.003در کمیته اخلاق دانشگاه
تهران مصوب گردید.
تضاد منافع :بدینوسیله نویسندگان تصریح مي نماید که هیچ
گونه تضاد منافعي در خصوص مطالعه حاضر وجود ندارد.
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در ادامه تبیین نتایج پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه مدل
شناختي -عصبي  Corbettaو همکاران بر اهمیت کنترل توجه در
تکالیف هدفگیری دلالت دارد و به تعادل میان جهت هدف بین دو
مسیر بالا به پایین (پشتي) و پایین به بالا (شکمي) حساس است .در
مسیر بالا به پایین سیستم توجهي هدف محور است و مرکز آن
بخش پشتي ،ریشه پشتي و قشر پیشاني است .این نواحي با طرح-
ریزی پاسخ به محرك مربوط و پاسخ یا انتخاب عمل مرتبط است.
از سوی دیگر سیستم توجهي محرك محور (مسیر شکمي) که
مرکز آن قشر آهیانهای و قسمت شکمي قشر پیشاني است و در
طول تشخیص محركهای برجسته و ناخواسته درگیر است و
حلقههای توجه بالا به پایین را ميشکند ( .)73بنابراین مطابق
یافتههای پژوهش حاضر باتوجه به اینکه در مهارت تیراندازی،
کنترل توجه بالا به پایین مورد نیاز است ،برای اثربخشي کامل
تکلیف ،فرایندهای محرك محور احتمالاً کنترل توجه اثربخش در
عملکرد تکالیف را تخریب ميکند ()9؛ بنابراین آموزش چشم آرام
در جهت افزایش مدت زمان چشم آرام ،قبل از اجرا و در طول
اجرای تکلیف ،سیستم شکمي را کاهش ميدهد و باعث ميشود
که شبکه پشتي که مسئول طرحریزی و اجرای هدفگیری است،
باعث اجرای موفق تیراندازی شده و در نتیجه عملکرد در سطح
بهینه حفظ شود.
از طرفي طبق دیدگاه برنامهریزی پاسخ ،چشم آرام طولانيتر،
مدت حیاتي برنامهریزی در طول پارامتربندی حرکت (جهت و نیرو)
را افزایش ميدهد و همچنین زمانبندی هماهنگي اندام را به طور
دقیقي میزانسازی ميکند ( .)74بنابراین مدت چشم آرام طولانيتر،
برای سیستم کنترل حرکتي اطلاعاتي درباره موقعیت هدف فراهم
ميآورد و باعث ميشود که کینماتیک حرکت و الگوی فعالیت
عضلات برای اجرای موفق مهارتهای هدفگیری بیشتر اثربخش
شود .بنابراین کارایي بیشتر الگوی حرکت ممکن است به عنوان
یک ارزیابي غیرمستقیم از اثربخشي برنامهریزی پاسخ مورد توجه
قرار گیرد .درواقع در مطالعاتي که از آموزش چشم آرام استفاده
کردهاند ،گزارش شده است که در هنگام اجرای حرکت ،الگوی
حرکت تغییر کرده است ( .)33 ,73 ,71به عنوان مثال  Causerو
همکاران گزارش کردند که گروه آموزش چشم آرام کاهش معني
داری را در جابجایي با سرعت زیاد تفنگ و حداکثر شتاب مطلق
نشان دادند درحالي که هیچ کدام از این متغیرها به طور آشکار
تمرین نشده بودند ( .)77همچنین  Alderو همکاران در سال
 3774گزارش کردند که کینماتیک حرکت ،تحت تمرینات چشم
آرام بهبود پیدا ميکند ( .)73این یافتهها ميتواند با پژوهش حاضر
همسو بوده و به تبیین نتایج پژوهش کمک کند ،به طوری که
نشان داده است که در آموزش چشم آرام عليرغم اینکه در آن
تمرکز صرفاً بر دستورالعمل کنترل خیرگي است ،اما ممکن است
به طور غیر مستقیم نیز مهارت را برای توسعه برنامهریزی پاسخ در

مهارتهای حرکتي تغییر دهد .با توجه به اینکه نتایج پژوهشها بر
افراد تازهکار به طور کلي نشانگر این است که تعداد ثابتهای
بیشتری دارند و مدت نگهداری هر ثبات کمتر است ،لذا ميتوان با
آموزش چشم آرام ،باعث بهتر شدن عملکرد و کارآمدتر شدن نقطه
سکون تیراندازان تازهکار شد .با این وجود باید مراقب بود که
پرداختن به آموزش چشم آرام ،آزمودني را از پرداختن به تمرین
اصلي مهارت ،دور نکند ،زیرا بر طبق قانون تمرین ،اجرای تمرین
اصلي ،اثرگذارتر از انجام تمرینات مکمل است .از طرفي باتوجه به
اینکه ورزشکاران تازهکار در مرحله اول یادگیری (مرحله کلامي -
شناختي) قرار دارند و باتوجه به شرایط این مرحله که در آن حرکات
ناشیانه و پراکنده و براساس آموختههای قبلي ،فرایندهای تصمیم-
گیری و خودگفتاری انجام ميشود و نیاز به توجه ،بسیار زیاد است
( ،)27لذا توانایي کمتری برای پاسخگویي به آموزشهای پیچیده
و دشوارتر وجود دارد ،بنابراین توصیه ميشود در استفاده از این
روشهای آموزشي ،ویژگيهای آزمودني در نظر گرفته شده و از
تحمیل اضافهبار ،که نتایج معکوسي بر عملکرد و یادگیری آزمودني
خواهد داشت ،خودداری گردد .تحقیقات حاضر همسو با تحقیقات
دیگر ،تلاش نمود تا فهم و دانش فعلي را در زمینه فرایندهای
زیربنایي آموزش چشم آرام و ارتباط این آموزشها با عملکرد
تیراندازان نظامي روشن کند ،با این وجود برای فهم کاملتر ،به
تحقیقات بیشتری نیاز است تا چگونگي کارکرد آموزش چشم آرام
تبیین شود.
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