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  :تیراندازان ماهر و مبتدیعملکرد  یهاشاخصبر  موضعی اندام فوقانی اثر خستگی

  فردی و تکلیفی هاییتمحدود تقابل
 2سعید ارشم*، 1کامران شاهدوست

 چکیده

خستگی است.     گذاردمیاثر  گیریهدفبالقوه بر میزان لرزش پاسچری و عملکرد تکالیف   صورت بهاز جمله عواملی که : مقدمه و هدف

تابعی از   عنوانبهبتدی عملکرد تیراندازان ماهر و م هایشررراخ تحقیق حاضرررر با هدف تعییث اثر خسرررتگی موضرررعی انداب فو انی بر 
  اهداف فوق پاسچری و خودکاری حرکت انجاب شد. هایمکانیسم

  3.38( و تیراندازان ماهر )الس 23.33±2.40مبتدی )دو گروه تیراندازان و میزان تغییرپذیری نوسانات پاسچری  عملکرد :شناسیروش

  MVIC %80 - %70 - %60 - %40 هایشدت و پس از اعمال خستگی ایزوتونیک با    بل ایثانیه 60 ( طی دو کوشش سال  ±24.60
خطای شعاعی   منشعب،   یطا)خ یبعد دو هاییتمو عسنجش خطا در   هایشاخ  براساس   یعملکرد تیرانداز .مورد مقایسه  رار گرفت 

ساختار پویای غیرخطی     ( بRQAکمی بازپیدایی ) وتحلیلتجزیه. از روش شد  وتحلیلیهتجز (همتغیردوخطای  مرکز هدف و سه  رای مقای
شراخ     عنوانبهسرتگی بور   خو مقیاس ادراک  EMG یهادادهو از پارامتر میانه حوزه فرکانس  کنندگانشررکت نوسرانات پاسرچری   
گروه از تحلیل واریانس  دو ریتغییرپذی یرهایمتغ عملکردی و هایشاخ بر  خستگی هایشدتتعییث اثر  برای .گردیدخستگی استفاده  

  .شداستفاده  مکرر یهااندازهبا 

  کهیدرحال (>0.05P)تغییر یافت  دارییمعننتایج نشرران داد که با افزایش شرردت خسررتگی عملکرد تیراندازان مبتدی به طور   :هایافته

نمایانگر موضعی   خستگی  در شرایط اعمال اجرای تکلیف تیراندازی  وتحلیلتجزیه .(<0.05p) عملکرد تیراندازان ماهر همسان و ثابت بود 
  .بودتیراندازان ماهر در دو محور  دامی ر خلفی و میانی ر جانبی  نوسانات پاسچری تغییرپذیری هایمؤلفهمیانگیث  داریمعنکاهش 
 هاییتمحدوداثرات  توانندیمو  بر عملکرد هسرررتند یدارای اثر  درتمند بیرونی کانون توجه با  یف فوق پاسرررچریلاتک  :گیرینتیجه 

 .به حدا ل برسانند در تیراندازان ماهر فردی را
 

تغییرپذیری حرکتی، نوسانات پاسچری، تیراندازیخستگی، د ت عملکرد، تکلیف : کلیدی هایواژه  
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 مقدمه

کالسرریک  هایتکنیکالوه بر عایسررتا توصرریف کرد که  نسرربتاًیک ورزش  عنوانبه توانمیتیراندازی با کمان را 
 عنوانبه تیرکمان اسرت. ماارت در  ایشرانه کمربند  مخصروصراً  نیازمند کنترل ظریف پاسرچر و اسرتقامت بانتنه   

حس بینایی  رویثازا ،شودمییک پیکان به هدفی معیث در محدوده زمانی مشخ  تعریف  د یق توانایی تیراندازی
شرریدن، کشررش کامل، کمان، ک داشررتثنگهمرحله  6زی به . تیرانداشررودمیمحسررو   مام عملکردی فاکتور یک
العه کنترل حرکتی و ماارت از ایث مراحل برای مط هرکدابو  شودمیو دنبال کردن تقسیم  کردن رها، گیریهدف

 (.1،2یادگرفته شده در طول فرآیند کینماتیک ارادی ایده آل هستند )
سیله به دوبُعدیعملکرد تکالیف       شعب     و شعاعی مرکز هدف ، 1(MRE)سنجش خطاهای من و  2(SRE) خطای 

 اسررت گیریاندازه ابلد ت کلی، سرروگیری اجرا و همسررانی اجرا  هایشرراخ  عنوانبه 3(BVE) همتغیرخطای دو
شخ   (.3) ضربان  لب          م سچری و میزان  سانات پا ست که افزایش نو هش اثرگذار بر کا عوامل عنوانبهشده ا

که نیازمند همسانی و د ت هستند  هاییفعالیتو  گیریهدفعملکرد تکالیف  (.4) کنندمیعملکرد تیراندازی عمل 
. برخی از ایث حرکات   افتد میفیزیولوژیکی از جمله حرکات غیرارادی به خطر     های محدودیت  برخی از  وسررریله به 

سبب ایجاد نوفه  هستند  4لرزش فیزیولوژیکی سیستم حرکتی   از تغییرپذیری در نتایج کارکرد  شاخصی   عنوانبه 5که 
سچری شوند می سان در   6. اندازه لرزش پا ست و ع  تغییر ابلمختلف  هایزمانان سم با  واملیا مرکزی،  هایمکانی

بالقوه بر میزان لرزش پاسررچری و  صررورتبهکه  عواملیدارند. از جمله  نقشرفلکسرری و مکانیکی در ایجاد آن 
اغلب دارای اثرات متفاوتی بر سیستم حرکتی  آورخستگیخستگی است. تمرینات  گذاردمیعملکرد ایث تکالیف اثر 

موجب افزایشرری در اندازه لرزش  کنندمیفو انی بدن را درگیر  های سررمت معمونًکه  هاییفعالیتهسررتند ولی 
 زیر هایانقباضدر تیراندازی با تیروکمان  کهیا(. از آنج6،5) شرروندمیهای حسرری پاسررچری و تغییراتی در فرآیند

شینه  شکاران در معرض   معمونً شود میمکرری انجاب  بی و ایث فرآیند  گیرندمیعملکرد عضالنی  رار   تضعیف ورز
 .کندمیایجاد تداخل است در تیراندازی به یک هدف نزب  که با آنچه احتمانً
که خسررتگی عضررالنی با ت ثیر گذاشررتث بر کنترل حرکات  امتی و بازو، منجر به تضررعیف  شررودمی بینیپیش     

پویا چندیث عامل ممکث اسررت بر اثرات بالقوه  هایسرریسررتم  ظریهمطابق با ن حالباایث. عملکرد تیراندازی شررود
ست تحت ت ثیر         ستم حرکتی ممکث ا سی شد.  ستگی اثرگذار با عوامل محیطی یا فردی نظیر  تکلیف، هایویژگیخ

 (.7 رار گیرد ) شناختی از جمله کانون توجه هایویژگیظرفیت متفاوت افراد در پاسخ به خستگی، سطح ماارت یا 
سان توانایی آن برای باینه کردن کنترل حرکات      هایویژگی تریثجالبیکی از  ستم کنترل حرکتی ان  عنوانبهسی

بر مبنای تکالیف فوق  فرادال کنترل پاسررچرا، تنظیمات در هاییسررازگاری چنیث از یانمونهتابعی از توجه اسررت. 
سچری  ست،   7پا صاً  ا سیر موجود برای ا  .شود میبیرونی متمرکز  صورت به وجهت که زمانی مخصو ایث  هایافتهیث تف

سچری منجر به       ضافه کردن یک هدف فوق پا ست که ا سچری برای     هایکاهشا سانات پا خود به خودی در نو
یک شی،   داشتث نگهتکلیفی مانند  هایمحدودیتبنابرایث  (.9،8) شود میتسایل دستیابی به هدف فوق پاسچری    

 

1. Mean Radial Error 

2. Subject- Centroid Radial Error 

3. Bivariate Variable Error 

4. Physiological tremor 

5N . oise 
6P . ostural tremor 
7S . upra-postural tasks 



  245 های فردی و تکلیفيتقابل محدوديت های عملکرد تیراندازان ماهر و مبتدی:خستگي موضعي اندام فوقاني بر شاخصاثر 

را خنثی و  هرگونه اثر خسررتگی بر لرزش پاسررچریبالقوه  صررورتبهشرراید  گیریهدفلمس کردن، نگاه کردن و 
 د یق، پایا و کارآمد شود.  اییجهنتمنجر به دستیابی به 

 اینکتهنیز با همسانی عملکرد در افرادی با سطوح ماارتی مختلف   مکانیسم اهداف فوق پاسچری   رابطهچگونگی 
بیرونی و  صررورتبهبا تمرکز کانون توجه  شرردید ناشرری از تمریث 1مکانیسررم خودکاری حرکت اسررت. بحث ابل

شار زمان  کههنگامی ست ارتقا   اجراکننده تحت ف سطح   .(10) شود می عملکردی پایاو منجر به  یابدمیا بنابرایث 
یک عامل فردی شاید بر توانایی سیستم حرکتی برای سازگاری با خستگی و تعدیالت جبرانی در       عنوانبهماارت 

افسررران پلیس ( با بررسرری اثر خسررتگی بر عملکرد تیراندازی 3120) 2و همکاران براونالگوی حرکتی مؤثر باشررد. 
 (.11) شده است افراد ماهر سم موجب خنثی شدن اثرات خستگی بر عملکردنشان دادند که ایث مکانی

یافت ایث اسررت که  توانمی شررناختیبوب هایوتحلیلتجزیهتبیینی که برای اهداف فوق پاسررچری بر مبنای      
سچری     دهیسازمان  سانات پا ساس   وا عاًنو ست ح سط  درتمندی  صورت بهو  ا عدهای محیطی، تغییرات در بُ تو

سچرال در تکالیف       . با توجه به اینکهگیردمیتکلیفی و فردی تحت ت ثیر  رار  ستم کنترل پا دارای اهداف فوق سی
سچ  سی       ،گیردمی رار  عمل زیر مجموعری پا سچری در چندیث مطالعه به روش خطی برر سان پا تغییرپذیری نو

ایسرره با کانون توجه درونی، کانون توجه بیرونی در تکالیف فوق پاسررچری منجر به  در مق (.12،13) شررده اسررت 
ستدنل وجود دارد که افزایش  . شده است  ( MPF) 3فرکانس میانگیث توانکاهش میزان نوسانات پاسچری و    ایث ا

اثر معکوس  کهدرحالی شود میدر تکالیف فوق پاسچری موجب بان رفتث میزان ثبات   هاآشفتگی به  پذیریواکنش
کنترل حرکتی چگونه در بررسی کرد که سیستم     توانمیاساس رویکردهای غیرخطی  بر حالباایثآن وجود ندارد. 
انتخا  چه راهبردهایی در  و با دهیی تکلیفی مانند تکالیف فوق پاسررچری سررازمانهایمحدودیتهنگاب مواجه با 

سچری     سیدن به هدف تکلیفی دارد. اینکه در    ساختار پا سچری چه تغییراتی در   سعی در ر ضور تکالیف فوق پا  ح
و  6(Ent، پیچیدگی )5(%DETسرراختار )، درصررد 4(%Rec) بازپیداییدرصررد تغییرپذیری مانند سرراختار  هایمؤلفه
نمایانگر چه نیث تغییراتی چ و افتدیمتفاق کنترل پاسررچر ورزشررکاران مبتدی و ماهر ا  سرریسررتم  7(روند) ثباتیبی

درک اثرگذاری ایث   RQAمانند روش    غیرخطیابزارهای   شررراخصررری هسرررتند نیاز به بررسررری و مطالعه دارد.      
سم   دهندهشکل  هایمحدودیتسطح عصبی مکانیکی ممکث و تعامالت بالقوه موجود بیث    تریثپایهرا در  هامکانی
 طوربهکه تغییر نظم و پیچیدگی نوسررانات پاسررچری  شررودمی بینیپیش. برای مثال دهندمیرا نشرران  هاماارت
 (.14) یابدمیآن شرایط هرگونه سازگاری حرکتی افزایش  برای عملکرد حداکثری مام باشد که در ایمعقوننه
 شررودمید ت، همسررانی و ثبات پاسررچرالی تعییث  وسرریلهبهماارتی که اجرای آن  عنوانبهتیراندازی با کمان      
  هامحدودیتاثر ایث  توانمی و با ایجاد مداخالت خستگی  است تکلیفی  هایمحدودیت همراه با هایفعالیتنمونه 
ستگی      از آنجایکه  عملکرد ارزیابی کرد. تغییرپذیری برویرا  شی از خ سم ت ثیرپذیری تغییرپذیری حرکتی نا مکانی

ستراتژی حرکتی و تکنیکی یا     ست با تغییرات ا شد  سطح ماارت   نوعیبهممکث ا سی ایث مرتبط با در اثرات  برر
سررراختار   براسررراس 8مرکز فشرررار هایی دینامیک  بند طبقه  (.15) یابدمیضررررورت  ورزشرررکاران مبتدی و ماهر  

دهد. در افراد ماهر و مبتدی ارائه می شرردهکسرربهای پاسررچری های مامی از رفتار و حالتتغییرپذیری، ویژگی
 

1. Movement automaticity 

2. Brown et al 

3. Mean power frequency [MPF] 

4. Recurrence rate 
5. Determinism 

6. Entropy 
7. Trend 
8. Center of pressure (COP) 
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عنوان پارامترهای از ایث  یود به یککدابتوان فامید که که  یود فردی و تکلیفی باهم مقایسرره شرروند میهنگامی
در افراد ماهر ایث دسرررتکاری ها    . کنند میگیری از جمله تیراندازی با تیروکمان عمل      های هدف  کنترل در ماارت 
صحیح می مشخ  می  شود. برعکس در  کند که کداب پارامتر کنترلی منجر به توانایی و  ابلیت فرد برای عملکرد 

ستکاری ها مشخ  می   شود  عنوان محدودکننده عملکردی محسو  می کند که کداب عامل بهافراد مبتدی ایث د
ییث اثر خستگی موضعی انداب فو انی   هدف ایث مطالعه تع .یافتدست که با دستکاری آن بتوان به عملکرد صحیح   
سچری و خودکاری حرکت   هایمکانیسم تابعی از  عنوانبهبر عملکرد تیراندازی افراد ماهر و مبتدی  اهداف فوق پا

سری از تمرینات    ست. ما فرض کردیم که عملکرد تیراندازان ماهر بعد از یک  سبت به عملکرد پایه   آورخستگی ا ن
 دچار کاهش نخواهد شد.

 

 پژوهش  وشر
بدون گروه کنترل( و روش  آزمونپسرررر  آزمونپیشطرح تحقیق نیمه تجربی )با  تحقیق حاضر از نوع آزمایشی،  

 هایباشررگاهتیراندازان هیئت تیراندازی با تیروکمان کرج و یکی از  را تحقیق بالینی بود. جامعه آماری ایث تحقیق
شار   سال   1نفر( که دارای  6تیراندازان مبتدی ) گروه بود: 2شامل  . نمونه تحقیق دادندمیتشکیل   فعال در سطح 

شگاهی      سطح با سابقه فعالیت    4با حدا ل  نفر( 6و تیراندازان ماهر ) بودندسابقه فعالیت در  و تجربه  ایحرفهسال 
در آزمایشگاه    و حضور یافتند در ایث مطالعه  داوطلب صورت به کنندگانشرکت  (.16شرکت در مسابقات کشوری )   

شگاه خوارزمی تحت مداخله پژوهشی  رار گرفتند.    سنی بیث   هاآزمودنیمبنای انتخا  بیومکانیک دان مردان دامنه 
صبی        28-20 شکالت ع سابقه بیماری یا اختالل در بینایی، فقدان م ست برتری، بدون هیچ  ضالنی و   -سال، را ع

شانه و گردن )بر مبنای اظاارنظر   سمانی عادتی )  کنندگانشرکت درد در ناحیه  سطح فعالیت ج  یکسان  HPA)1( و 
 بود.
ستفاده از   هایآزمودنفعالیت جسمانی عادتی         فتدر طول ه 2(IPAQ) فعالیت جسمانی  المللیبیثپرسشنامه   با ا

ستفاده از ایث پرسشنامه )فرب بلند( سه نوع فعالیت ویژه شامل راه رفتث، فعالیت با شدت          روز هفته ارزیابی شد. با ا
متوسط و فعالیت شدید در چاار بعد او ات فراغت، فعالیت جسمانی مرتبط با کار منزل، فعالیت جسمانی وابسته به      

شغل و فعالیت جسمانی مرتبط با    ساس پروتکل  شود میال سؤ  وآمدرفتکار و   هایدادهپرسشنامه،    المللیبیث. برا
، ها آزمودنیارزیابی ترکیب بدن     منظوربه . (17)یک امتیاز کلی گزارش داد    عنوانبه  توانمیجمع آوری شرررده را 

در سرره نقطه بدن )در نقطه میانی پشررت بازو، زیر کتف و فوق خاصررره( و از  زیرپوسررتیچربی  عالوهبهوزن و  د 
ستفاده از کالیپر      ست با ا سشنامه برتری    شد.  گیریاندازهسمت را ست برتری    جانبیپر شخی  را ادینبر  برای ت

شد میبخش  4پرسشنامه مشتمل بر     به کار رفت. ایث  کنندگانشرکت  که به ترتیب به بررسی دست برتری، پا    با
شم   شامل   پردازدیمبرتری، گوش و برتری چ ستی  سیدن    سؤال 10. بخش برتری د ست که با پر از فرد یا  سؤال ا

دسررت برتر فرد را  شررودمیاسررتفاده  موردنظرتکلیف  10مرا بیث فرد در مورد اینکه از کداب دسررت در حیث انجاب 
و نمرات منفی  جانبیعدب برتری  کنندهمشخ راست برتر بودن، صفر  دهندهنشان. نمرات مثبت کندمیمشخ  

 (.18)(است -100تا  +100نمرات از  یدامنهحاکی از چپ برتر بودن است )

 

1. Habitual Physical Activity Level )HPA( 2. International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) 
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 . روش اجرایی                         1 شکل

 

 

ایزوتونیکخستگی   

 %40- %60- %70 - %80  

  روزه 2فاصله 
 

 خستگی ارادی

Borg & EMG 

COP   آزمونپس 

ی با اهیثان 60کوشش  2

  ثانیه 10تأخیر 

 

 عملکرد آزمونپس

تیراندازی با تأخیر کمتر از 

ثانیه بعد از هر خستگی 10  
دقیقه 1کوششی ـ  5 بلوک 2)

 فاصله(
 

  فردیثبت اطالعات 

اندام فوقانی  MVICثبت 

با  یاهیثان 5کوشش  3در 

 دقیقه 2فواصل 
 

 عملکرد آزمونشیپ

 تیراندازی
 قهیدق 1کوششی ـ  5 بلوک 2)

 فاصله(
 

COP  آزمونشیپ 

با  یاهیثان 60کوشش2

دقیقه1فاصله   
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ر خلفی    در (COPتغییرات مرکز فشار ) وفردی انجاب  صورتبهایث مطالعه       ر جانبی و  دامی   دو محور میانی 
شش  2عملکرد تیراندازی در  حیث شش   اییهثان 60کو صله   تیر( 5)هر کو سب  .شد ثبت  متری10از فا سیر  برح  تف

شف    ستانه ک شمث  1آ سته     ( 2000) 2لی و لی صله برج سانات بدنی از ایث فا شخی   ابلو  نو برای  (.8) خواهد بود ت
سات آزمون     اطمینان از ثابت بودن مکان پاها سر جل سرتا شه  در  ستگاه   هاآن، نق  MIEمدل )نیرو  سکوی بروی د

 .رسم شد (Hz 500انگلستان ر 
 حداکثر انقباض ارادی ایزوتونیک ،روی دیوارب کش های ارتجاعیمراحل تیراندازی توسرررط  سرررازییهشرررببا      
(MVIC)3 زیر  معادلهو  4تراباند کش های یبندرنگاز جدول برای ایث منظور  .شرردارزیابی  انداب فو انی تیراندازان
در مرحله بعد مطابق با  استفاده شد.  استراحت  د یقه  2و با فاصله   %200با ضریب ارتجاع   ایثانیه 5کوشش   3در 

 -%60 -%40 شررردتخسرررتگی با  هایپروتکلهر فرد کش هایی تعبیه و   د و حداکثر انقباض ارادی ایزوتونیک
70% - 80% MVIC صل   با شد  2فوا ستگی  (.20،19) روز انجاب  صله تیرانداز  ،بعد از اجرای هر پروتکل خ  بالفا

شروع به تیراندازی    سکوی نیرو رفته و  ثانیه( برای  12) شده تعییثکوششی( در محدوده زمانی    5دو بلوک )بروی 
 .کرد تیرهر 

1RM = w / [1/0278 – (0/0278 × r)] 
 (.19) تعداد دفعات تکرار است rنیروی تولیدی توسط تراباند و  w یک تکرار بیشینه، RM-1 معادلهدر ایث 

سی ت  سچری از روش   برای برر سانات پا شد.     VRA5 (2012) افزارنربدر  RQAغیرخطی  غییرپذیری نو ستفاده  ا
عد و شرررعاع مجاورت با اسرررتفاده از       بُ ،ابتدا با تعییث پارامترهای اولیه ت خیر       ر د RQAمتغیرهای   وتحلیل یه تجز
 شرردهیهتعبعد باتریث پارامتر بُمجاورت،  تریثیکنزدالگوریتم با اسررتفاده از  .صررورت گرفتمناسررب  هاییتمالگور

برای هر سررری زمانی با اسررتفاده از   یازموردنبه دسررت آمد. پارامتر ت خیری  6سررری زمانی  یهادادهبرای همه 
پارامتر شررعاع مجاورت بازپیدایی نیز با  .بود 19تا  15محاسرربه شررد و دارای دامنه بیث  دوطرفهاطالعات  الگوریتم
ستفاده ا  میانگیث هر کوشش  ، RQAبرای هر متغیر  شد. تعییث  یامرحلهحداکثر  طر فضای   %10رب ا لیدسی  ز نُا

 (.21) شددر نظر گرفته آماری  وتحلیلیهتجزمرتبط با شرایط آزمایشی محاسبه و برای 
ساس   وتحلیلیهتجز      صورت   6(D-2) یعددوبُ هاییتمو عسنجش خطا در   هایشاخ  عملکرد تیراندازان برا

سبه    (MREد ت کلی )شاخ   گرفت.  شش و هدف را محا  کندمی اختالف مطلق بیث اجرای وا عی در هر کو
 (.3) آمد به دستزیر  لهبا استفاده از معاد که

MRE = RE = (1/m)∑ (REi)m
i=1  

اندازه و جات سوگیری مو عیت تیر نسبت به    مورد در یاطالعاتامل ش  عدیدوبُ هایمو عیتسوگیری اجرا در       
 هاکوشررشاز  ایمجموعهسرروگیری ابتدا مو عیت هر تیر بروی هدف در مقدار برای اسررتخراج اسررت. مرکز هدف 
ش  شده بروی هدف،     دنمایش داده  سم  صات ر سپس با توجه به محورهای مخت صات   .  ر تیرانداز ه دفمرکز همخت
 (.3) تعییث گردید

 

1D . etection threshold 

2. Lee & Lishman 
3. Maximum voluntary isometric contraction 

(MVIC) 

4   Thera-Tubing Band .  
5. Visual Recurrence Analysis 

6. Two-Dimensional 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F15512881&ei=uqZvVNOkD-q4ygOp9oD4Cw&usg=AFQjCNGBo3rTLq9Vv3pnWC8BFGM9LMRuAA&bvm=bv.80185997,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEAQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F15512881&ei=uqZvVNOkD-q4ygOp9oD4Cw&usg=AFQjCNGBo3rTLq9Vv3pnWC8BFGM9LMRuAA&bvm=bv.80185997,d.bGQ&cad=rja
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(xc, yc)=( x−,  y−)=[(1/m)∑ xim
i=1  , (1/m)∑ yim

i=1 ] 

با اسرررتفاده از   (SREخطای شرررعاعی مرکز هدف آزمودنی )   بود( 0.0نقطه ) مرکز هدف در  نکه یابا توجه به      
ندازه سوگیری در طول  امرکز هدف و شاخصی از    تیر از ایث اندازه نمایانگر فاصله شعاعی   شد. معادله زیر محاسبه  

 (.3) آزمودنی خاص استمتعدد از یک  هایکوشش
SRE= (x2

c + y2
c
)1/2 

سانی    1(D-1) عدیبُتک هایمو عیتدر       ستاندارد    VE شده پذیرفتهشاخ  هم ست که انحراف ا سری  ا یک 
شش از  سو    هاکو شش مرکز هدف یک بلوک از  عدیدوبُ هایمو عیت. در مقابل، در شود میمح نمایانگر  هاکو

عد و فاصررله هر کوشررش از مرکز هدف اسررت. بنابرایث یک اندازه از انحراف اسررتاندارد در طول   میانگیث در دو بُ
جذر شده از  Kمیانگیث فاصله تیرهای ریشه دوب  وسیلهبه ررر (BVE) دومتغیرهخطای  ررر عدیدوبُ هایکوشش

 (.3شده است ) بندیفرمولزیر  صورتبهو  آیدمیبه دست  کنندگانشرکتمرکز هدف 
BVE = {(1/K)∑  [k

i=1 (xi − xc)2 + (yi, −yc)2]}1/2 
 2و مقیاس ادراک خسررتگی بور  (ررررر انگلسررتان کانال تلمتری 8با  MIEمدل )الکترومیوگرافی  یهادادهاز      
(RPE-CR-10) در مقابل دید  بور یک نسررخه چاپی از مقیاس  .شرردشرراخ  خسررتگی اسررتفاده    عنوانبه

شد تا مطابق با دشواری تکلیف     هاآنبروی دیوار نصب و از   کنندگانشرکت  سته  (. 22) را گزارش کنند عددیخوا
سرعت   EMG هایسیگنال  ست،     از عضالت   ایثانیه 30هرتز و در تناو   2000 گیرینمونهبا  سر بازویی را سه 

 پارامتر میانه ،حوزه فرکانساز پارامترهای شررد.  سررازینرمال MVICو با  آوریجمعدلتوئید چپ و ذوزنقه راسررت 
(MDF ) مبنایبر FFT  افزارنربدر MATLAB با توجه به نزدیکی شرردشرراخ  خسررتگی اسررتخراج  عنوانبه .

ضربان  لب،   شده گرفته هایدادهعضالت هدف با  لب و احتمال تداخل    عبور ECGخاب ابتدا از فیلتر  هایدادهبا 
سیله بهسپس   کرده ست ثانیه اول  5. از شد فیلتر  Band-pass پنجره و که در آن  ایثانیه 4پایه یک دوره  هایت
ارائه  مربوطه MVIC درصرردی از عنوانبهمیانگیث گرفته و  شرردنمیدیده  EMG هایدادهانحرافی در  گونههیچ
فعال منقبض  صررورتبهعضررالت هدف  هاآنکه در  بود هاییفاصررله. فرآیند انتخا  داده براسرراس انتخا  گردید
با دامنه کم که مربوط به دوره استراحت بیث مراحل انتقال ابداکشث ر اداکشث  هاییسیگنالبه ایث معنی که  .شدند

 (.23) حذف گردیدند وتحلیلتجزیه بودند ازو فلکشث ر اکستنشث 
 هایشاخ  تعییث رابطه  یو از رگرسیون برا  هادادهبرای تعییث نرمال بودن  از آزمون کولموگروف اسمیرنوف      

 2 هایبلوکل کلی، سرروگیری و همسررانی( دو گروه در طو د تاسررتفاده گردید. از عملکرد تیراندازی ) خسررتگی
دو زمان  بل و بعد  طول درمکرر  یریگاندازهبا تحلیل واریانس  با استفاده از آزمون ششی میانگیث گرفته شد و    وک
ستفاده از   هاداده وتحلیلتجزیه شدند.  وتحلیلیهتجز سطح(  4) خستگی  هایپروتکلاز  و در  SPSS16 افزارنرببا ا

 انجاب شد. >0.05P داریمعنیسطوح 

  هایافته
 استنباطی ایج بخش آمار نت .(<0.05p) طبیعی بود هادادهاسمیرنوف توزیع   نتایج آزمون کلموگروف رررربا توجه به  

شخ  کرد   شاخ  توده بدن    عمومی هایویژگیکه بیث میانگیث م سمانی  سطوح فعالی و  سث،  د، وزن،  ت ج
 (.1)جدول  (<0.05p) وجود نداشت دارییمعنمبتدی و ماهر اختالف  تیراندازانعادتی 

 

1. One-Dimensional 2. Rating of Perceived Exertion scale (RPE) 
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 کنندگانهای عمومی شرکت( ویژگی(SD)های توصیفی )میانگین . آماره1جدول 

 میانگین )انحراف استاندارد(
 متغیر )واحد(

 تیراندازان مبتدی تیراندازان ماهر

 سث )سال( 23.33( 2.40) 24.60( 3.38)

  د )سانتیمتر( 174.51( 6.15) 173.78( 6.75)

 )کیلوگرب( جرب 70.23( 5.25) 69.54( 7.22)

 ( د مجذورشاخ  توده بدنی )کیلوگرب/  25.1( 1.71) 24.5( 2.30)

 سطح فعالیت عادتی )کیلوکالری( 4.58( 1.20) 4.90( 0.97)

صی      هایپروتکل کنندگانشرکت همه       صا ی را تا خستگی اراد  MVIC %80و  %70، %60، %40خستگی اخت
ضالنی  انجاب دادند.  شان داد  کاهش میانه فرکانس فعالیت ع ستگی  مذکور هایپروتکلکه در طی اجرای ن رخ  خ
،  %84تا مقادیر که پارامتر میانه به ترتیب  دهدیمنشرران  1در شررکل  تحلیل توصرریفی عضررله ذوزنقه .داده اسررت
نیز با کاهش  کنندگانشرکتهمچنیث، مقادیر میانگیث ادراک خستگی  کاهش یافته است. %79 و 81.2%،  89.7%

و مقیاس بور  نیز با  EMGارزیابی مدل شاخ  خستگی    خطی افزایش یافت. صورت به EMGمیانه فرکانس 
 به دست آمد.<R 0.80استفاده از سه مدل لگاریتمی، درجه دوب و نمایی
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ی خستگی ارادیهاپروتکلی عینی پارامتر میانه عضله ذوزنقه در طی هااندازه .1شکل   

اثرگذاری متفاوت  نمایانگر 2جدول  در تیراندازان د ت عملکردی هایشرراخ انحراف اسررتاندارد  میانگیث و     
  تیراندازان مبتدی همسانی د ت کلی و  هایشاخ  مقادیر  .بودمبتدی و ماهر  کنندگانشرکت خستگی بر عملکرد  

 سرروگیری اما افزایش آزمونپیشنسرربت به مرحله  داریمعنی صررورتبهحداکثر انقباض ارادی  %40 اعمال بعد از
د ت عملکرد اثر  هایشرراخ از  کدابهیچدر تیراندازان ماهر خسررتگی بر  .(>0.05P) یافت کاهش هاآنعملکرد 
 دعملکرد ایث تیراندازان شرر همسررانی. افزایش شرردت خسررتگی موجب تغییرات جزئی در سرروگیری و  نداشررت

(0.05p>.)  
 

 دقت عملکردی تیراندازان مبتدی و ماهر در  هایشاخص (SD): میانگین 2جدول 

 و حین خستگی آزمونپیش
اجرا سطوح  

آزمونیشپ کنندهشرکت   
 شاخ 
 د ت

P %80  P %70  P %60  P %40  

0.0170.378 

68.02 
(5.81) 
20.36 
(4.95) 

0.0360.960 

67.24 
(6.96) 
18.95 
(3.66) 

0.039 
0.386 

52.32 
(5.64) 
22.82 
(6.44) 

0.970 
0.487 

37.15 
(4.06) 
16.61 
(4.43) 

37.67 
(6.43) 
18.61 
(5.38) 

 مبتدی
 ماهر

کلی د ت  

(MRE)  
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0.0270.709 

0.72 
(0.15) 
0.78 

(0.20) 

0.0390.144 

0.90 
(0.51) 
0.95 

(0.28) 

0.0450.676 

1.02 
(0.12) 
0.86 

(0.18) 

0.508 
0.922 

1.27 
(0.31) 
0.72 

(0.14) 

1.20 
(0.44) 
0.74 

(0.20) 

 مبتدی
 ماهر

 سوگیری
)SRE( 

0.0210.731 

2.90 
(0.41) 
1.09 

(0.61) 

0.0320.210 

2.54 
(0.64) 
0.96 

(0.67) 

0.0410.479 

2.43 
(0.83) 
1.05 

(0.62) 

0.549 
0.422 

2.15 
(1.04) 
1.19 

(0.55) 

2.22 
(0.87) 
1.13 

(0.53) 

 مبتدی
 ماهر

  همسانی
)BVE( 

 

متغیرهای تغییرپذیری نوسانات پاسچری تیراندازان مبتدی در ( SD) (: میانگینa) 3 جدول

 تکلیف ایستادن عمودی و عملکرد تیراندازی

تغییرپ

 ذیری

مح

 ور

 ایستادن با

 خستگی

 تیراندازی عملکرد

40% p 60% p 70% P 80% p 

%Rec 
AP 
ML 

(0.96 )3.28 
(1.05 )3.44 

(1.20 )
2.81 
(1.15 )

2.91 

0.0
34 
0.0
38 

(1.03 )
2.75 
(1.19 )

3.02 

0.0
29 
0.0
42 

(0.95)2.
072 

(1.04)2.
82 

0.025 
0.038 

2.65 
(0.84)  

(0.93 )
2.84 

0.0
14 
0.0
12 

%Det AP 
ML 

(5.54)89.59(5.20)
86.22 

(7.15)80
.10  
(5.12)79

.33 

0.0
31 
0.0
46 

(6.12)75
.81 
(4.79)77

.42 

0.0
19 

0.0
20 

(5.60)76
.08  

(5.20)76
.52 

0.0220.
031 

(5.10)79
.27 
(4.79)80

.51  

0.0
26 

0.0
48 

Ent AP 
ML 

(0.74 )2.78 
(0.82 )3.01 

(0.81 )
2.52 
(1.04 )

2.59 

0.0
25 
0.0
13 

(0.94 )
2.55 
(1.01 )

2.66 

0.0
31 
0.0
18 

(1.14)2.
31 
(1.06)2.

60 

0.011 

0.015 

(1.01)2.
54 
(0.94 )

2.63 

0.0
27 

0.0
15 

Trend AP 
ML 

(1.02)3.18- 
(1.01)2.90- 

(1.11 )
2.77- 
(1.06) 

2.49- 

0.0
21 
0.0
14 

(1.02 )
2.74- 
(0.92 )

2.50- 

0.0
17 
0.0
19 

(1.02)2.
61-  

(0.95)2.
53- 

0.008 

0.027 

(0.99)2.
60-  
(1.11)2.

25-  

0.0
00 
0.0
01 

 یریگاندازهبا تحلیل واریانس ی اثر نوع تکلیف بر تغییرپذیری نوسررانات پاسررچری با اسررتفاده از آزمون بررسرر     
در شرررایط اجرای . (=P=7.481F ,0.031) بود داریمعنن ماهر زااتیراند برایفقط  شرررایطنشرران داد که اثر  مکرر

ساختاری میانگیث  تکلیف تیراندازی، سچری    (RQA) متغیرهای  سانات پا  دامی ر  در دو محور تیراندازان ماهر نو
سبت به  داریمعنی صورت بهخلفی و میانی رررر جانبی  ستادن عمودی با حضور خستگی      ن یافت کاهش تکلیف ای

(05/0 >P)ساختاری   هایمؤلفه ناشی از شرایط خستگی    افزایش . در مقابلRQA  تیراندازان مبتدی در مو عیت
در مقایسه با شرایط ایستادن تغییر     تیراندازی حیث اجرای تکلیف هاشاخ  ایث  .دحفظ ش تیراندازی اجرای تکلیف 

 (.3)جدول  (.<0.05p) نداشت داریمعنی
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متغیرهای تغییرپذیری نوسانات پاسچری تیراندازان ماهر در ( SD) میانگین(: b) 3 جدول

 تکلیف ایستادن عمودی و عملکرد تیراندازی

تغییرپذیر

 ی

محو

 ر

ایستادن 

 با

 خستگی

 تیراندازی عملکرد

40% p 60% p 70% P 80% p 

%Rec 
AP 
ML 

3.  (1.10 )
06 
 (1.13 )

3.17 

3.03 
(1.20)  
(1.07) 

3.15 

0.66
0 
0.55
0 

(1.04 )3.00 
(1.06 )3.05 

0.56
0 
0.42
1 

(1.14 )3.21 
(1.02 )3.27  

0.31
0 
0.55
5 

2.95 
(1.05)  

(0.98) 
3.04 

0.61
1 
0.48
4 

%Det AP 
ML 

(8.07)72.6
7 

(5.52)73.8
1 

(7.08)76.8
1 

(5.13)78.2
2 

0.65
6 
0.44
2 

(6.96)76.93(5.15)79.
33 

0.60
3 
0.71
1 

(5.22)72.2
2 

(4.70)69.1
4 

0.79
0 
0.68
1 

(4.65)77.0
5 

(4.44)69.2
6 

0.49
9 
0.53
0 

Ent AP 
ML 

2.16 
(1.03)  

 (1.03 )
2.48 

 (1.15 )
2.00  

 (1.14) 
2.28   

0.28
5 
0.26
5 

2.15 (1.05)  

(1.02 )2.34 

0.50
0 
0.44
0 

2.24 (0.97)  

 (0.99 )
2.45 

0.40
5 
0.65
1 

 2.34 
(0.95)  

(1.14 )
2.33  

0.21
1 
0.37
4 

Trend AP 
ML 

(1.02)3.21
- 

(1.29)3.24
- 

-3.35  
(1.14)  

 (1.22 )
3.38- 

0.36
0 
0.55
1 

(1.05)3.23-  

(1.13)3.20- 

0.77
1 
0.65
2 

 
(0.96)3.09
-  

 
(1.06)3.23

- 

0.20
1 
0.74
7 

(1.00 )
3.05- 
(1.09) 

3.18- 

0.15
4 
0.56
6 
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در )ب(  ماهر و مبتدی )الف(زمانی نوسانات پاسچری تیراندازان  هاییسرنمودار  :3شکل 

تیراندازیعملکرد مرحله   

 گیرییجهنتبحث و 
که آیا عملکرد تیراندازی در افراد ماهر و مبتدی تحت ت ثیر بود  سرررؤالیافتث پاسرررخ ایث هدف پژوهش حاضرررر 
و  یخسررتگ شرررفتیپ ثیب یکه ارتباط زمان دهدنشرران میمرور مطالعات یا نه.  گیردمیخسررتگی جسررمانی  رار 

مطالعات مربوط به کانون و کانون توجه  رار گیرد.  های عملکردی چون نوع تکلیفمؤلفه تحت ت ثیر عملکرد شاید
شان داده  سچر حرکتی تحت ت ثیر      توجه ن ستم کنترل پا سی اند در مواردی که هدفی ظاهری از تکلیف وجود دارد 

ه چگونه ایث مکانیسم بر رسد درک ایث نکته است کآنچه در مطالعه حاضر مام به نظر می حالباایث گیرد. رار می
گیرد اثرگذار است. تریث سطح عصبی مکانیکی که توسط فرآیند خستگی تحت ت ثیر  رار می   کنترل حرکتی در پایه

و  (خسررتگی جسررمانی )هایی فردی عصرربی کنترل حرکتی در هنگاب مواجه با محدودیت دهیسررازمانچگونگی 
 فرآیندهابه درک ایث در افرادی با سرررطوح ماارتی مختلف نیز  (تکالیف فوق پاسرررچری)هایی تکلیفی محدودیت
ند. کمک می  با نظم و پیچیدگی ایث       ابزارهای غیرخطی می  برای ایث منظور ک طه  ند اطالعات مامی در راب توان

 سیستم در اختیار ما  رار دهند. 
افزایش با که  گی نشان داد خست  هایپروتکلعملکردی تیراندازان در طی اجرای  هایشاخ  نتایج مربوط به      

مبتدی   یراندازانت REMمیانگیث شاخ    تغییر کرد. داریمعنیشدت خستگی عملکرد تیراندازان مبتدی به طور   
تمایل  دهندهنشررانسرروگیری  افزایش یافت که نمایانگر کاهش د ت کلی اجرا اسررت. آزمونیشپدر مقایسرره با 

شرایط            شاخصی از توانایی انطباق ماارت با نیازهای خاص  ست و  سیدن به آن ا شتث از هدف یا نر شخ  به گذ
ست.    سط فرد ا شان داد که  اجرا تو ستگی      نتایج ن شدت خ سوگیری تیراندازان مبتدی همزمان با افزایش  میانگیث 

شکالت   یراندازانتیم نتیجه بگیریم که علت کاهش د ت کلی ایث توانمین رویثازا یافت.کاهش   هاآنمربوط به م
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مبتدی   یراندازانتعملکرد  همسانی افزایش میانگیث شاخ    .برای انطباق ماارت با نیازهای شرایط خستگی است   
از جمله نحوه  در طول ایث مطالعه شاید مبیث آن است که ایث افراد الگوی حرکت بنیادی مربوط به اجرای ماارت  

سچری ماارت را    سانات پا ست بهتغییرپذیری نو ستند      یدر شتر ه سب تجربه بی سب نکرده و نیازمند ک در (. 24،3) ک
زان ماهر  اد ت کلی، سوگیری اجرا و همسانی اجرای تیراند   هایشاخ  از  کدابهیچخستگی بر   هایشدت  ،مقابل
 .نداشت داریمعنی اثر
 هاییسپلبررسرری عملکرد تیراندازی  به که (2013)براون و همکاران  هاییافتهنتایج ایث بخش از مطالعه با      

ستگی پرداختند همخوانی دارد. نتایج    شرایط خ ضربان       هاآن ماهر تحت  ستگی )میانگیث  شان داد که با وجود خ ن
شته است. ایث نتایج به واکنش    داریمعنی بل و بعد از خستگی تغییر   جرایا همسانی  د ت و (bpm 164 لب  ندا
ست        اعما شده ا سبت داده  شی از نوع تکلیف در افراد ماهر ن که باعث رفع اثرات  ایگونهبهل تیراندازی خودکار نا

با بررسی نتایج حاصل از پژوهش حاضر چندیث عامل ممکث     (.11خستگی بر د ت تیراندازی شده است )    نامطلو 
ست   سم مکانا ستگی و حفظ عملکرد در حذ هایی د. نخست،  سطوح بان در تیراندازان ماهر را تبییث کن  ف اثرات خ

شدن هدفی فوق         ضافه  ست از طریق ا ستگی بر عملکرد تیراندازی در افراد ماهر ممکث ا هرگونه اثر نامطلو  خ
بیرونی تمرکز کرده  صررورتبهزمانی که افراد  معمونًاثر ایث  پاسررچری و تیراندازی به هدف کاهش یافته باشررد. 

تمایل برای  ،زمانی برای شروع عمل هایمحدودیتاز طرف دیگر وجود  (.13،9) یابدمیباشند افزایش چشمگیری 
 دهدیمرا افزایش  خودکارپاسررخ  هاییتظرفدرگیری در فرآیندهای پردازش هوشرریارانه را کاهش و اسررتفاده از  

ساً  تیراندازی با کمان  تکلیف ینکها با (.13) سا ست اما نتایج نشان داد که       ا ستفاده از کانون توجه بیرونی ا مستلزب ا
درونی متمرکز شررده اسررت. با ایث شرررایط کانون توجه درونی دارای اثر  صررورتبهتوجه تیراندازان مبتدی  احتمانً

توماس و   های یافته  ایث  سرررمت از مطالعه با      های یافته   (.25) زیانباری بر عملکرد ایث دسرررته از تیراندازان بود    
در  همخوانی دارد. (2010)ارنست و همکاران  ( و2004)، ولف و همکاران (2002)، نانسی و ولف (2000)همکاران 

شده        صد  شد که اتخاذ یک کانون توجه بیرونی بروی نتایج حرکتی   شان داده  مانند تیراندازی به  ایث مطالعات ن
آگاهانه  یهاتالشمخالف با  موضوع  . ایثشود میهدف موجب ارتقای خودکاری حرکت و بابود در اجرای تکلیف 

بنابرایث ترکیب عوامل فشار زمانی  (. 8، 9، 12، 13ت )درونی اس  صورت بهر هنگاب تمرکز در کنترل حرکات بدنی د
سطح تبحر   کنندگانشرکت بر  شده یلتحم سچری که موجبات ارتقای کانون     هاآنماهر،  ضور هدفی فوق پا و ح

 رغمیعلعملکرد تیراندازان ماهر  همسررانیتوجه بیرونی شررده اسررت، بر حفظ درجه بانیی از د ت، سرروگیری و  
بر  هااثرگذاری ایث فرآیند احتمالشررواهدی برای  اتایث مطالع در حالیثبااخسررتگی جسررمانی مؤثر بوده اسررت. 

با توجه به اینکه در عمل تیراندازی با کمان، کمان در نزدیکی  .اسررتارائه نشررده  یراندازانتتغییرپذیری نوسررانات 
تحت  عملکرد را تغییرپذیری نوسانات پاسچری به احتمال زیادی   شود می و رها داشته نگهثابت بدن محور مرکزی 
سی ایث فرض میانگیث   (.26) دهدیمت ثیر  رار  سچری   هایمؤلفهبرای برر سانات پا تحت  دو محور تغییرپذیری نو

سچری     هایشدت مجموع با  شرایط تیراندازی،  سانات پا ستگی که بر نو شد    اثرگذار تیراندازانی از خ سه   .بود مقای
شان داد که       نتایج  شرایط ن صلی  صل برای اثر ا سطح مختلف اج  دارییمعن یهاتفاوتحا  یراندازانترا در بیث دو 

در  داریمعنیتیراندازان ماهر به طور  RQA هایمؤلفهتحت شرایط اجرای تکلیف تیراندازی  . شود میماهر یافت 
 داریمعنیتغییر  هاشرراخ در تیراندازان مبتدی ایث  کهیدرحالخسررتگی در دو محور کاهش یافت  هایشرردت
 COPزمانی  هاییسرررشرررایط تکلیف تغییر یافته اسررت،  همچنان کهنتایج به ایث معنی اسررت که ایث  .نداشررت
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 ثباتییبو  (ترییثپا Ent( شرررده اسرررت و از پیچیدگی کمتر )ترییثپا %Detو  Rec%) ترنامنظمزان ماهر اتیراند
ساختار دو محور  ترییثپا Trendکمتر ) ساختار نوسانات       برخوردار MLو  AP( در  ست. پیچیدگی کمتر در  شده ا

تحت شرررایط اجرا تفسرریر شررود.   هاآنتغییرات متفاوت درون الگویی  عنوانبهد توانمیپاسررچری تیراندازان ماهر 
شرایط اجرا           یاگونهبه سچر در  ستم کنترل پا سی سازگاری کارکردی  ستیابی به   یابدمیتغییر  یاگونهبهکه  که د

، ایث سرررازگاری یا   دو محور Trendهمچنیث با توجه به کاهش میانگیث مؤلفه         .را ممکث سرررازد هدف تکلیف 
 دروا عپاسررچری و  یهاحالتد نمایانگر کاهش احتمال انتقال بیث توانمیسرریسررتم کنترل پاسررچر  یریپذانعطاف

 (.27، 28) حاکی از وجود ثبات در سیستم باشد
صورت       شود       عنوانبهدر ایث پژوهش  شده انجابتغییر نوع تکلیف  کهیدر شناختی در نظر گرفته  شرایط  تغییر 
( همخوانی دارد. نتایج  2013ایث مطالعه در مورد تیراندازان ماهر با نتایج پژوهش نگابان و همکاران )          یها افته ی 

ه، میانگیث تغییر تکلیف منفرد به دوگان و هنگاب دشررروارتر شررردن شررررایط اجرای تکلیف ایث مطالعه نشررران داد
سالم و بیمار  در هر دو گروه  یداریمعن صورت به Trendو  Ent،%Det ، %Rec هایمؤلفه  یابدمیکاهش افراد 
پژوهش حاضرررر نشررران داد که چنیث تغییراتی در زمینه ورزشررری فقط در افراد ماهر دیده  هاافتهی حالثیباا .(21)
شاید در    ییهاستم یس . شود می شکاران ماهر  ند فرآیندهای  طول اجرا نیازم با الگوهای منظم رفتاری از جمله ورز

پس از تغییر شرررایط شررناختی و مواجه  COPبنابرایث کاهش نظم و پیچیدگی  (.29،28) شررناختی کمتری باشررند
با هرگونه شرررایط  یاژهیود ت بیشررتر و سررازگاری   کنندهمنعکس عنوانبهد توانمی موردنظرورزشررکار با هدف 

با توجه به نتایج تفسیر شود.    )هدف فوق پاسچری(  آشفتگی در تیراندازان ماهر برای دسترسی به هدف  صد شده     
دهد ولی عواملی مانند نوع سرراختار تغییرپذیری را تغییر د توانمی گفت که اگرچه خسررتگی توانمی آمدهدسررتبه

اثرات  دتوانمیو  شررناختی از جمله نوع کانون توجه دارای اثر  درتمندتری بر عملکرد هسررتند  یهاجنبهتکلیف و 
سانن  هایمحدودیت سد یمبه نظر  د.فردی را به حدا ل بر کننده میزان ت ثیرپذیری سطح ماارت عامل تعییث که  ر

و های فردی به اصرررل تفاوتهای تمرینی در طراحی برنامهباید زان از خسرررتگی اسرررت و مربیان اعملکرد تیراند
 شدهکشف با توجه به رابطه  ای داشته باشند.  نوآموزان توجه ویژه درکانون توجه مخصوصاً    های تمرکز بیرونیشیوه 

ی در ارابطهگردد که وجود چنیث بیث خسررتگی، تکلیف تیراندازی و حفظ عملکرد در تیراندازان ماهر پیشررنااد می 
 بررسی شود.تحت ت ثیر سایر متغیرهای فردی مانند سث و جنس گیری و سایر تکالیف هدف
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