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 کانون توجه بر کنترل یهاو دستورالعمل هيثانو فيشدت بار تکل ريتأث
 9و دقت پرتاب دارت یرگيخ

 

 – 0زهرا جهانبانی – 3مهدی تختائی  – 1يوب اسدیا  – 9داود حومنيان شريف آبادی 

  5جتبی رحمانی م

 ،. دکتری تخصصی1 دانشگاه تهران، تهران، ايران ،یورزش یبدن تيدانشکدة ترب ،یاستاديار، گروه رفتار حرکت .9
ارشد، گروه رفتار  . کارشناسی3 دانشگاه تهران، تهران، ايران ،یورزش یبدن تيدانشکدة ترب ،یگروه رفتار حرکت

ارشد، گروه  یکارشناس دانشجوی .0 ، تهران، ايرانتهران دانشگاه ،یو علوم ورزش یبدن تيدانشکدة ترب ،یحرکت
. دانشجوی کارشناسی ارشد، 5 ندانشگاه تهران، تهران، ايرا ،یو علوم ورزش یبدن تيدانشکدة ترب ،یرفتار حرکت

 راناي تهران، تهران، دانشگاه ورزشی، علوم و یبدن تيترب ی ورزشی و حرکات اصالحی، دانشکدةشناسبيآسگروه 
 

 
 چکيده
دو در  نیا تأثیر نیا وجود است، با شده یبررس حرکتی عملکرد برچشم ساکن  وکانون توجه تأثیر یادیز قاتیدر تحق

 یرونیب و یتوجه درون یهادستورالعمل ریتأثبررسی هدف پژوهش حاضر،  نیمبهم است؛ بنابرا فیمختلف بار تکل یهاشدت

در پرتاب دارت بودند  مبتدی فرد 02کنندگان بود. شرکت هیثانو فیکلبر چشم ساکن و دقت پرتاب دارت در دو شدت ت

بدون برآورد تن صدا، توجه  -یدوگانه شامل توجه درون فیتکال طیچهار شراکه به روش در دسترس انتخاب شدند و در 

ن  صورت کانترباالبا برآورد تن صدا به -یرونیبا برآورد تن صدا و توجه ب -یبدون برآورد تن صدا، توجه درون -یرونیب

 یدوچشم یینایب ابیدستگاه رد وسیلۀبه زیآنها ن یرگیطور همزمان اطالعات خنجام دادند که بها را دارت مهارت پرتاب

دت بار ش طیو در شرا ینسبت به توجه درون یرونیتوجه ب طشرای درکنندگان دقت نشان داد که شرکت جینتا ثبت شد.

 یلچشم ساکن نشان داد تنها اثر اص جینتاهمچنین داشتند.  یکمتر یشعاع ینسبت به باال خطا نییپا یۀثانو فیتکل

شم ساکن زمان چ مدت نییباال نسبت به پا هیثانو فیبار تکل طشرای درکنندگان د که شرکتبو دارامعن هینوثا فیتکل

ملکرد پرتاب دارت ع یبرا نییباال و پا یۀثانو فیبار تکل طیرا در شرا یرونیتوجه بکانون  تیاهم جینتا نیداشتند. ا یشتربی

ارت در عملکرد پرتاب د و کانون توجه چشم ساکنتأثیرات  نقش ترقیعم یبررس منظوربهرا  ندهیآ قاتیبرجسته و تحق

 .کندیم یدهجهت
  

 های کليدیواژه
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 مقدمه
از  یو آگاه یاریاز هوش یتوجه است که به سطح ی،حرکت یهامهارت یعوامل در اجرا نیاز مؤثرتر یکی

 ریعنوان دو متغ( بهیداری( و چشم ساکن )توجه دیکانون توجه )توجه ذهن .کندیاجرا اشاره م ای طیمح

معطوف کردن توجه به  ندیفرا. (0،1)شده است  پژوهش محققان واقع مورد نهیزم نیعالقه در ا مورد

آنها  نساختمنظور معطوف به منابع موجود به دنینظم بخش یکردن توجه معروف است و به معنا یکانون

ست. ا یرونیدر مقابل توجه ب یاز ابعاد کانون توجه، توجه درون یکی. (6)خاص است  یبه منابع اطالعات

 نیحرکات خود در ح ایاز بدن  یاشاره دارد که فرد توجه خود را به بخش ییهاتیبه موقع ،یتوجه درون

اشاره دارد که فرد، توجه خود را  ییهاتیبه موقع ،یرونیدر مقابل، توجه ب .کندیمتمرکز م فیتکل یاجرا

مستلزم  یهادر مهارت قاتیتحق بیشتر. (1) سازدیمعطوف م طیحرکت خود در مح جیو نتاتأثیرات به 

و  (3)گلف  ۀ، ضرب(5)، پرتاب آزاد بسکتبال (4)حرکت مانند دقت پرتاب دارت ۀ جینت ۀنیزم دقت چه در

 نیب حو ضربان قل یمثل الکتروانسفالوگراف ییربنایز یهاسمیمکان ایحرکت  ندیفرا ۀنیزم در نیهمچن

مؤثرتر  یاهیزاو کیماتنیو ک (5)در پرتاب آزاد بسکتبال  افتهیکاهش یعضالن تی، فعال(7) رتپرتاب دا

 یدودمح قاتیتحق .اندنشان داده یبا توجه درون سهیرا در مقا یرونیتوجه ب ییکاراو  یاثربخش، (4)دارت 

گلف  ۀدر مهارت ضرب انیمبتد یرا برا یتوجه درون ی( برتر0226ستاکو و همکاران ) -نزیپرکمانند  زین

عمل  یۀ( با طرح فرض0221(. وولف و همکاران )0216وولف،  ر.ک: شتریمرور ب ی)برا (1) نشان دادند

به  یتوجه درون هیفرض نیپرداختند. براساس ا ینسبت به درون یرونیتوجه ب یایمزا حیمحدود به توض

 یرونیدر مقابل تمرکز ب .شودیممنجر موزون و نرم حرکات  یحرکات و اخالل در اجرا ۀارانیکنترل هوش

 دهدیم شیحرکات را افزا یمداو کار یدنبال آن اثربخشو به ،یحرکت ستمیکنترل خودکار را به س ةاجاز

 یوجه درونت یشناخت یازهاین یدوگانه به بررس فیتکل یابیارز قیاز طر قاتیاز تحق یگرید ۀ. دست(12،9)

 فیکلت یدر اجرا یرونیو ب یتوجه درون نیکنندگان در حشرکت قاتیتحق نیاند. در اپرداخته یرونیو ب

 قاتیتحق یبرخ یاصل فیتکل یابیدر کنار ارز نهیزم نیرا اجرا کردند. در ا هیثانو فیتکل کیهمزمان  ،یاصل

 نداپرداخته یریگبدون اندازه هیثانو فیصرفاً اعمال تکل ای (9) یاصل فیهمراه تکل هینوثا فیتکل یابیبه ارز

 طیشرا درنج سدستگاه تعادل یرو کهیکنندگان درحال( شرکت0221وولف و همکاران ) قی. در تحق(11)

نها نشان آ جینتا. پاسخ دادند ییمحرک شنوا کیبا دست راست به  ،بودند ستادهیا یرونیو ب یتوجه درون

اما  (.9) بود ترعیسر ینسبت به درون یرونیتوجه ب طیدر شرا یادداریالعمل در اکتساب و داد زمان عک 

 یدرون یتوجه طیدو شرا درکنندگان مهارت پرتاب دارت را (، شرکت0214راسل و همکاران ) قیدر تحق
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. اشتنددیبرتر نگه مریدست را با دست غ یداریپا یۀثانو فیتکل کیو همزمان،  دادندیانجام م یرونیو ب

 فیکلنامرتبط با ت یهاتوجه افراد بر جنبه یدستکار یدست برا یداریپا یۀثانو فیمطالعه از تکل نیدر ا

 ربوط،ام/ نیرونی/ مربوط، بیرونیب یتوجه طیچهار شرا درکنندگان شده بود. شرکت پرتاب دارت استفاده

 در یآنها نشان داد که افراد مبتد قیتحق جیپرداختند. نتا نی/ نامربوط به تمری/ مربوط و درونیدرون

 .  (11) داشتند یملکرد بهترع ط،یشرا ریمربوط نسبت به سای رونیب یتوجه ودیق طیشرا

 تیحکا کی ،دنباش گذردیآنچه در درون مغز م یبازنما توانندیها مکه چشم دهیا نیا نیهمچن

 یتعددشناسان مکرده است. روان جادیا باره نیا در یعلم قاتیبه تحق یادیز ۀبوده و عالق ربازیاز د یفلسف

 ۀ. توسع(10) دنآوریم همفرا یکیولوژیو ب یشناختروان یندهایفرا یرا برا ینشیها بچشم کهاند نشان داده

رک به د ینیطور عمحققان فراهم کرد که به یامکان را برا نیا ستمیدر قرن ب یینایب یابیرد یفناور

 کی( QEچشم ساکن ) نهیزم نی. در ا(16) بپردازندها از حوزه یحرکات چشم و عملکرد در تعداد تیماه

 کیدر  ءیش اینقطه  کی یرو یرگیخ بیتعق ای تیتثب نیعنوان آخرست ک بها یحرکت-یینایب ریمتغ

. آغاز (14) شودیگفته م هیثانیلیم 122مدت  ی)کمتر( برا دید یۀزاو ۀدر سه درج یحرکت-یینایب طیمح

 افتدیاتفاق م یچشم ساکن زمان انیو پا شودیشروع م یحرکت فیتکل یچشم ساکن قبل از حرکت اصل

 فی. در تکال(0)ست ا هیثانیلیم 122از  شیبه مدت ب دید یۀبا انحراف سه درجه از زاو تیتثب نیکه آخر

فق مو یعملکرد حرکت نیو همچن یدر افراد ماهر نسبت به مبتد تریچشم ساکن طوالن یمختلف ورزش

 نی( اذعان کرد در ح1993) کزیچشم ساکن، و یایح مزایتوض یبرا. (0)است  شده دهینسبت به ناموفق د

 نی. بر ا(14) ابدییکاهش م یپرتو حواس دهدیرخ م یحرکت یپارامترها یزیربرنامهشیچشم ساکن پ

 ،یو پرس لسونیکند )و یریجلوگ یرونیتوجه ب نینامربوط در ح یدادهایاز رو دیاساس چشم ساکن با

 ودشیم تیچشم ساکن تقو ۀلیوسبه یرونیکه توجه ب کردندمطرح  زی( ن0210همکاران ) (. مور و0229

 دهدیرا بهبود م یباشد که چشم ساکن عملکرد حرکت یاحتمال ییربنایز سمیمکان کیکه ممکن است 

رار ق دیتأکمورد  نهیبه یداریکانون توجه د ۀمؤلف کیعنوان چشم ساکن به ج،ینتا نی. براساس ا(15)

 و همکاران نهوفیاند. رتعامل چشم ساکن و توجه پرداخته یبه بررس یدودمح قاتی. تحق(13)است  گرفته

ت و سابا عملکرد بهتر پرتاب آزاد بسکتبال در ارتباط  تری( نشان دادند که چشم ساکن طوالن0215)

 یای( مزا0214کالسترمن و همکاران ) کهی، درحال(17) است تریطوالن یچشم ساکن در کانون توجه درون

 ییکارا نیا ربعالوه .گلف نشان دادند ۀرا بر عملکرد ضرب تریر کانون توجه و چشم ساکن طوالنیهر دو متغ

. اما کئورفورت و (11)شد  دهید یتنها در توجه درون ،که با عملکرد بهتر در ارتباط بود یچشم ساکن



 9311، پاييز 3،  شمارة  91، دورة ورزشی _رشد و يادگيری حرکتی                                               390

 
اب عملکرد پرتنه و  تریچشم ساکن طوالن یرا نه برا یرونیتوجه ب یای( نتوانستند مزا0213همکاران )

ت متفاو یتوجه یازهایو ن تیماه ،قاتیتحق نیمتناقض ا جینتا یاحتمال لی. از دال(19) دارت نشان دهند

 یبار پردازش طی( نشان دادند تنها در شرا0216کالسترمن و همکاران ) نهیزم نی. در ااست فیتکال نیا

 زی( ن0227. وولف و همکاران )(02) ستا دیمف یریگعملکرد هدف یبرا تریچشم ساکن طوالن ةباال، دور

دارند،  ازین ییباال یبه پردازش کنترل گریدعبارتدارند و به یثباتیکه خطا و ب ییهانشان دادند در مهارت

 یهابه نسبت مهارت یشتریب یو اثربخش شودمیکنترل آگاهانه  نیا ییموجب رها یرونیتوجه ب ۀارائ

 میو تقساست  فیروزمره شامل انجام همزمان دو تکل یهاتیاغلب فعال نکهی. با توجه به ا(01) تر داردساده

کانون توجه  نیشیپ قاتیآنچه در تحق ،(06،00) کندیوارد م یو حرکت یشناخت ستمیس یمداتوجه کار

انه با دوگ فیخصوص تکالهدوگانه ب فیدر تکال ریدو متغ نیتعامل ا ،است نشده یو چشم ساکن بررس

زمان چشم  کانون توجه بر دقت و مدت ریهدف از پژوهش حاضر تأث نی. بنابرااستمختلف  یهاشدت

 ست. امتفاوت  یپردازش یهابا شدت یریگهدف ۀدوگان فیساکن تکل

 

 یشناسروش

 (.1)جدول  استدوراهه  یگروهبا طرح درون یکاربرد یتجربپژوهش از نوع شبه نیا روش پژوهش:

نوع شدت تکلیف ثانویه )باال،  2بیرونی( و نوع توجه )درونی،  2. طرح پژوهش شامل 1جدول 

 پایین(

 توجه

 بيرونی درونی

 -درونی

 شدت باال

 -بيرونی

 شدت باال
 شدت باال

 

 -درونی تکلیف ثانویه

 شدت پايين

 -بيرونی

 شدت پايين
 شدت پایین

 

 انحراف ± نیانگیمرد )م یدانشجو 02کنندگان پژوهش حاضر شامل شرکت کنندگان:شرکت

در پرتاب دارت دانشگاه  ینیتمر ۀسابق گونهچیه بدوندست ( راستسال 16/06±79/6: سن استاندارد

صورت در دسترس انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از بودند که به 97-91 یلیتهران در سال تحص

با  یریگچهار بار اندازه یگروه دارا کی ی( براf=65/2اثر بزرگ ) ةبراساس انداز G*Power 3.1افزار نرم
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به کانترباالن  کردن  ازینفر برآورد شد که با توجه به ن 19تعداد  95/2و توان آزمون  25/2 یسطح آلفا

و  یمجس یمشکل گونهچیکنندگان هشرکت نینفر درنظر گرفته شد. ا 02 یینها ۀحجم نمون طیچهار شرا

 نتایج پژوهش اثرگذار باشد، مصرف نکرده بودند. و پیش از پژوهش داروی خاصی را که بر نداشتند یذهن

کامل خود در پژوهش  تیبه محقق اعالم و با رضا یخودگزارش قیخود را از طر یینایصحت سالمت ب این

ه اطمینان داد کنندگانشرکتقبل از شروع پژوهش به بودند.  اطالعیشرکت کردند و از اهداف پژوهش ب

خروج از  یهامالکخطری برای آنها ندارد.  گونهچیهتی و خیرگی ی حرکهایابیارزو  مداخالتشد که 

 شنرو ایکوچک بودن  مانند یینایب ابیشدن دستگاه رد میپژوهش شامل داشتن مشکالت مربوط به تنظ

 ابیمربوط به چشم رد یهانیدورب وسیلۀبهمردمک چشم  ییها بود که مانع شناساچشم ازحدشیبودن ب

 .شدیم یینایب

 یبررس وردم یۀاول فیدوگانه بود. تکل فیتکل میصورت پاراداحاضر به قیتحق طیشرا یتمام :فيتکل

و از جن  کاغذ فشرده به قطر  رهیاستفاده به شکل دا دارت مورد ۀحاضر پرتاب دارت بود. تخت قیدر تحق

 بیرتتبه گساالنرشته در بزر نیا نیبود و فاصله و ارتفاع آن براساس قوان متریلیم 10و ضخامت  456

 یشعاع یثبت و خطا Yو  Xصورت حاصل از پرتاب در مختصات هدف به ةمتر بود و نمر 76/1و  76/0

صورت بود که به بم و ریاستفاده در پژوهش شامل دو تون ز مورد یداریشن یۀثانو فیتکلد. استخراج ش

تاب همزمان آن با پر یجراا تیقابل یداریشن یۀثانو فینوع تکل نیانتخاب ا لیدل. شدیارائه م یتصادف

 یشیآزما طیصدا در هر چهار شرا نیمهارت بود. ا نیا یحرکت یهاسمیدر مکان رییتغ ایدارت بدون اختالل 

 یول ،پرداختندیدارت م ییشده هنگام رهاپخش یافراد به برآورد تن صدا طیکه در دو شرا شدیارائه م

 شده نداشتند.پخش یاز تن صدا یبرآورد گرید طیدر دو شرا

 یینایب یابیرد ستمیس ۀلیوسپرتاب دارت به نیحرکات چشم در ححرکات چشم:  ليثبت و تحل

 کی( به Hzتز )ره 62با فرکان   یینایب ابیشد. رد یابیآلمان( ارز ل،یوپی)شرکت پ لیوپیپ یدوچشم

 ابیشده توسط ردضبط دئویوصل شده و و یاس ب ویکابل  قی( از طرکایتاپ )شرکت اپل، ساخت آمرلپ

 طیمح یو فضا یجانب نیدو دورب وسیلۀبهدستگاه حرکات دو چشم را  نی. اشدیم رهیدر آن ذخ یینایب

با سرعت  نچیدر هر ا کسلیپ 1012×1122با رزولوشن  یینایب ۀدرج 1با دقت  یشانیپ نیدورب ۀلیوسرا به

دارت  ۀصفح یرو یانقطهپنج یعیطب یژگیدستگاه به روش و ونیبراسیکال .کردیثبت م هیدر ثان میفر 62

 کی نیابر . عالوه(1گرفت )شکل کننده و آزمونگر انجام مشابه پرتاب دارت توسط شرکت تیقعدر مو

در سمت راست  هیدر ثان میفر 62با سرعت  یجانب یهوشمند از نما یگوش یبردارلمیف نیدورب
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. کردیضبط م لایتکنندگان را در سطح ساجپرتاب دارت شرکت کنندگان قرار داشت که حرکاتشرکت

بت ث یینایب ابیرد نیو دورب یجانب نیدورب از طریقکه  شدیارائه م زرینور ل کی وششقبل از هر ک

 استفاده شد. اطالعات یبعد یهالیتحل یبرا دئویدو و یسازهمزمان یعنوان رفرن  برانور به نی. اشدیم

شد که  لیتحل (مانآل ل،یوپی)شرکت پ ریپل لیوپیافزار پبا استفاده از نرم یینایب ابیحاصل از رد ییدئویو

 یو در خروج ییشناسا یچشم ساکن به روش چشم ریعنوان متغقبل از پرتاب دارت به تیدر آن تثب

ز با استفاده ا یجانب نیو دورب یینایب ابیحاصل از رد دئویافزار اکسل مشخص و ثبت شد. هر دو ونرم

اطالعات  قیدق یسازهمزمان ةجازروش ا نیشد. ا یسازهمزمان اینویافزار کنرم قیاز طر ینور دادیرو

 .کردیرا فراهم م یحرکت یهاو داده یرگیخ

ی هدفمند و اطمینان از نرمال بودن ریگنمونهبا توجه به  کنندگانشرکتپ  از انتخاب روش اجرا: 

 نهاآدر ابتدای آزمایش،  آنهاو همچنین نداشتن هر گونه ناهنجاری حرکتی و گرفتن رضایت از  آنهابینایی 

کوشش پرتاب دارت را بدون دریافت 11مطالعه و نحوة اجرای آزمایش آشنا شدند و در آن  هدف با

ی گروهندرودستورالعمل توجهی و ثبت نتیجه انجام دادند. برای جلوگیری از اثر ترتیب با توجه به طرح 

شرایط آزمایشی  4در 1کانترباالن  صورتبهنفری  5ی هادستهدر  کنندگانشرکتشده، تمامی استفاده

شرایط یکسان ولی ترتیب  4( را انجام دادند )بم و ریزی صداهاپرتاب دارت همراه با تکلیف ثانویه )پخش 

چشم نیز با استفاده از دستگاه حرکات  هاکوششطی اجرای  همزمانارائۀ شرایط در دسته متفاوت بود(. 

اب کالیبریشن ردی محاسبه شد. هایآزمودنمرحله چشم ساکن هریک از  نیا از بعدردیابی چشم ثبت شد. 

ی طبیعی تکلیف هایژگیوی با استفاده از انقطه 5بینایی برای ثبت دقیق اطالعات بینایی از طریق روش 

 صورتبهبود که  (04،4)در این پژوهش مشابه تحقیقات قبل  استفاده موردی هادستورالعمل انجام گرفت.

. یا آزمونگر قرائت شد آنهاقرار گرفت و قبل از هر کوشش توسط خود  کنندگانشرکتچاپی در دسترس 

دیداری بر روی مرکز صفحۀ دارت خیره شدند و پرتاب دارت را با حداکثر  صورتبهدر همۀ شرایط افراد 

تمرکز ذهنی رو مسیر پرتاب » دستورالعملدقت انجام دهند، با این تفاوت که در شرایط توجه بیرونی 

داده خواهد « تمرکز ذهنی روی حرکات دست پرتاب»در شرایط توجه درونی  کهیدرحالداده شد، « دارت

پخش شد و  بم و ریزی صداهاتاپ با پرتاب دارت نیز از طریق لپ همزمانشرایط آزمایشی شد. در همۀ 

طرح تحقیق  مجموع دراز شرایط توجهی نیز شامل دو شرایط برآورد و عدم برآورد تن صدا بود.  کدام هر

                                                           
1 . Counterbalance 
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بود. هر  بار تکلیف ثانویه )برآورد و عدم برآورد تن صدا( 0کانون توجه )بیرونی و درونی( در  0شامل 

کوششی بود. شایان ذکر است بعد از هر سه کوشش پرتاب  6بلوک  3کوشش در قالب  11شرایط شامل 

ثانیه و بین  62و کالیبراسیون دستگاه بررسی شد. بین هر بلوک  کردیمها را بازیابی دارت آزمونگر دارت

 .شدیمی توجهی ارائه هالدستورالعمدقیقه استراحت داده شد که در این زمان نیز  0هر شرایط نیز 

 
 . نحوة ارزيابی خيرگی و حرکتی پرتاب دارت9شکل 

 زمونها از آداده لیتحل یو برا لکیو-رویها از آزمون شاپداده عیتوز یبررس منظوربه :یروش آمار

استفاده شد. از آزمون  یبونفرون یبی( و تعقهیثانو فیبار تکل 0× کانون توجه  0) یعامل ان یوار لیتحل

 لیحلاستفاده شد. ت یو عملکرد ادراک یعملکرد حرکت نیب ۀرابط یبررس یبرا زین رسونیپ یهمبستگ

افزار نرم وسیلۀبه مودارهاجداول و ن میو ترس 02 ۀنسخ SPSS یافزار آمارها با استفاده از نرمداده

EXCELL 2025 یدر سطح معنادار یآمار اتیعمل تمامیانجام گرفت.  0213 ۀنسخ=α  گرفتانجام. 

 

 هاافتهی

بار تکليف ثانويه  1 درنوع توجه )درونی و بيرونی(  1. نتايج تحليل واريانس عاملی 1جدول 

 چشم ساکن زمانمدت)برآورد تن صدا، بدون برآورد تن صدا( بر دقت و 

 متغير
 شاخص 

 منابع تغييرات 
مجموع 
 مجذورات

درجة 
 آزادی

ميانگين 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

اندازة 
 اثر

 عملکرد

 01/2 *26/2 16/5 10/7 1 10/7 اثر توجه
 01/2 *26/2 25/5 06/10 1 06/10 اثر تکلیف

اثر تعاملی توجه 
12/2 و تکلیف  1 12/2  51/2  45/2  26/2  

مدت 
زمان 
چشم 
 ساکن

16/06019 اثر توجه  1 16/06019  223/6  29/2  16/2  
59/97476 اثر تکلیف  1 59/97476  45/4  *2/24 19/2  

اثر تعاملی توجه 
11/4946 و تکلیف  1 11/4946  31/2  41/2  26/2  

 است. دارامعن ≥P 25/2در سطح*
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ی بين شرايط توجه و بين شرايط هاتفاوتبرای ديدن تعقيبی بونفرونی . نتايج آزمون 3جدول 

 تکليف ثانويه در دقت پرتاب دارت

 یدارامعن اختالف ميانگين (j)شرايط  (i)شرايط  متغير

 *26/2 30/2 بیرونی درونی توجه

 *26/2 -71/2 برآورد صدا بدون برآورد صدا تکلیف ثانویه

 است. دارامعن≥P 25/2در سطح*

ی بين شرايط تکليف ثانويه در هاتفاوت. نتايج آزمون تعقيبی بونفرونی برای ديدن 0جدول 

چشم ساکن پرتاب دارت زمان مدت  

 یدارامعن اختالف ميانگين (j)شرايط  (i)شرايط  متغير

 *24/2 -11/39 برآورد صدا بدون برآورد صدا تکلیف ثانویه

 است. دارامعن ≥P 25/2در سطح *

شان داد ن جیکه نتا شد یبررس لکیو رویها با استفاده از آزمون شاپداده عیبودن توز یعیدر ابتدا طب

 (.P>25/2) استآمده نرمال دستبه یهاداده عیتوز

نشان داد که تأثیرات توجه برای دقت پرتاب دارت واریان  عاملی نتایج آزمون تحلیل 

(16/5=F ،26/2=P ،01/2=2η( و تکلیف ثانویه )25/5=F ،26/2=P ،01/2=2η )ولی اثر  دارامعن

(. برای متغیر مدت زمان چشم 0نبود )جدول  دارامعن( این دو F ،2/2=P ،2/2=2η=51/2تعاملی )

بود، ولی تأثیرات توجه  دارامعن( F ،24/2=P ،19/2=2η=45/4اثر اصلی تکلیف ) صرفاًساکن 

(223/6=F ،29/2=P ،16/2=2η( و تعاملی )31/2=F ،41/2=P ،26/2=2η )(. 0نبود )جدول  دارامعن

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای دقت پرتاب دارت نیز نشان داد که افراد در شرایط توجه بیرونی 

 ( و در شرایط عدم برآورد تن صدا نسبت به برآورد تن صداD ،26/2=P=30/2نسبت به درونی )

(71/2-=D ،26/2=P همچنین نتایج آزمون 1و شکل  6( خطای شعاعی کمتری داشتند )جدول .)

ه در شرایط برآورد تن صدا نسبت بافراد تعقیبی بونفرونی برای متغیر چشم ساکن نشان داد که 

چشم ساکن بیشتری داشتند )جدول  زمان مدت( D ،24/2=P=-39/2شرایط بدون برآورد تن صدا )

 (.0و شکل  4
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 رتاب دارت )خطای شعاعی( در شرايط کانون توجه در دو شدت تکليف ثانويه. دقت پ9شکل 

 

 

 پرتاب دارت در شرايط کانون توجه در دو شدت تکليف ثانويه چشم ساکن زمان مدت. 1شکل 

 

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

درونی بیرونی

ی
عاع
 ش
ی
طا
خ

بدون تن صدا برآورد تن صدا

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۶۰۰

۷۰۰

۸۰۰

۹۰۰

۱۰۰۰

درونی بیرونی

یه
ثان
ی 
میل

بدون تن صدا برآورد تن صدا
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از  کیزمان چشم ساکن با دقت پرتاب دارت در هر ارتباط مدت ایچشم ساکن  ییکارا دنید یبرا نیهمچن

زمان  دقت پرتاب دارت و مدت نیبود که ب از آن یحاک جیشد که نتا استفاده رسونیپ یاز آزمون همبستگ طیشرا

 (.5نشد )جدول  دهید یداراارتباط معن طیاز شرا کدامچیچشم ساکن در ه

 

چشم ساکن تحت  زمان مدت. نتايج آزمون همبستگی پيرسون برای ارتباط دقت و 5جدول 

 مختلفشرايط 

بيرونی/ توجه 

برآورد تن 

 صدا

توجه درونی/ 

برآورد تن 

 صدا

توجه 

بيرونی/بدون 

 برآورد تن صدا

توجه 

درونی/بدون 

 برآورد تن صدا

 شرايط

01/2  02/2-  26/2  13/2 ضريب  

 همبستگی

06/2  61/2  17/2  49/2 یدارامعن   

 

 یریگجهیبحث و نت

بر  یرونیو ب یدر تعامل با کانون توجه درون هیثانو فیتکل یبار شناخت ریتأث نییتع منظورهپژوهش حاضر ب

توجه  طشرای درکنندگان نشان داد شرکت جی. نتاگرفتمهارت پرتاب دارت انجام  یرگیدقت و کنترل خ

 یمترک یشعاع یتن صدا خطا ردعدم برآورد تن صدا نسبت به برآو طیو در شرا ینسبت به درون یرونیب

مان ز بدون برآورد تن صدا مدت طیآورد تن صدا نسبت به شرابر طیافراد در شرا نیا نیداشتند. همچن

 داشتند. یشتریچشم ساکن ب

 میو پارادا یلاص فیتکل طیکانون توجه در شرا یاثربخش ۀسیکه به مقا نهیزم نیدر ا نیشیپ قاتیتحق

نسبت به  یرونیرا در توجه ب یعملکرد بهتر هیثانو فیوجود تکل طیدر شرا ،دوگانه پرداخته بودند فیتکل

مختلف بار  یهاشدت یکه به بررس است یپژوهش نیحاضر اول قی؛ اما تحق(01،9)اند گزارش کرده یدرون

با  یگروهطرح درون کی. در ه استمختلف کانون پرداخت طیدوگانه در شرا فیتکل کیدرون  یشناخت

 یگروهنیکانون توجه نسبت طرح ب یاینشان دادن مزا ینوع طرح برا نیا ه ازتوجه به اثربخش بودن استفاد

 نی. اولشدند یدر مهارت پرتاب دارت بررس هیثانو فیو تکل یمختلف توجه طیافراد در چهار شرا ،(04)

متر ک یبار شناخت نظر از نوع کانون توجه، افراد دردقت پرتاب دارت نشان داد صرف یپژوهش برا ۀجینت

 یدا( خطا)برآورد تن ص هیثانو فیتکل شتریب ی)عدم برآورد تن صدا( نسبت به بار شناخت هیثانو فیتکل

توجه  طیافراد در شرا هیثانو فینظر از شدت بار تکلصرف نیدر پرتاب دارت داشتند. همچن یکمتر یشعاع
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لوسه و  قاتیتحقنتایج با  جینتا نیداشتند. ا یتوجه درون طینسبت به شرا یکمتر یشعاع یخطا یرونیب

لوسه  قی. در تحق(4–3) ( همسو بود0229) یو هارد ل( و ب0225و همکاران ) ی(، زاچر0212همکاران )

 ،بهبود دقت پرتاب دارت برعالوهپرواز دارت  یصورت تمرکز روبه یرونی( اتخاذ توجه ب0212و همکاران )

نشان دادند  زی( ن0225و همکاران ) ی. زاچر(4) دش ییسربازوسه ۀعضل یعضالن تیموجب کاهش فعال

خم شدن مچ( موجب بهبود دقت پرتاب آزاد  ی)رو یحلقه( نسبت به توجه درون ی)رو یرونیکه توجه ب

بیان ( 0229) ی. بل و هارد(5) عضالت دوسر بازو و سه سربازو شد یعضالن تیبسکتبال و کاهش فعال

دقت را در ضربه گلف  نیکمتر یتوجه درون طیو در شرا نیشتریدور ب یرونیب طیافراد در شراکردند 

( 0221عمل محدود )وولف و همکاران،  یۀفرض یهاینیبشیطور کامل از پبه جینتا نی. ا(3) داشتند

 یحرکات و اخالل در اجرا ۀارانیبه کنترل هوش یتوجه درون هیفرض نی. براساس ا(9) کندیم تیحما

و  ،یحرکت ستمیکنترل خودکار را به س ةاجاز یرونیدر مقابل تمرکز ب .شودیموزون و نرم حرکات منجر م

 یکل طوربه نیشیپ قاتیتحق نیهمچن. (05،1) دهدیم شیحرکات را افزا یمداو کار یاثربخش آن در پی

 شودیم فیضع دوگانه فیتکل طیشرا در انیمبتد یۀثانو فیو هم تکل یاصل فیاند که عملکرد تکلنشان داده

 هیاول فیلدر عملکرد تک یخلل هیثانو فیدادند که اعمال تکلنشان  زین یقاتی. البته در تحق (03–01)

بازان خبره ( نشان دادند گلف0220و همکاران ) الکی. ب(09،03) کندینم جادیخصوص در افراد ماهر اهب

 نیو چمبرل تی. اسم(03) عمل کردند هیثانو فیبدون تکل طیهمانند شرا هیثانو فیتکل دنینهنگام شبه

 یاحتمال که برا کی. (09) فوتبال نشان دادند یباتجربه و مبتد کنانیازدر برا  یمشابه جینتا زی( ن1990)

 فیکلدر ت یخودکار ،شده است فراد خبره مطرحا قاتیدر تحق یاصل فیدر تکل هیثانو فیعدم تداخل تکل

 فیو عملکرد آن در اثر توجه به تکل ستین یتوجه از منابع توجه صیتخص ازمندیکه ن است هیاول ای یاصل

 هیاول فیلتک نیکنترل آنال نیخودکار نبودن و همچن لیدلبه یدر افراد مبتد ی. ولشودینم فیضع هیثانو

 نتایج. (62،04) شودیم یاصل فیموجب افت در تکل هیثانو فیتوجه به تکل صیو تخص استتوجه  ازمندین

ا موجب برآورد تن صد قیاز طر هیثانو فیتکل یشناخت بار شیافزا بانشان داده شد که  زیحاضر ن قیتحق

 یاستدالل منابع توجه براساستوجه شد.  یدهنظر از جهتدر پرتاب دارت صرف یشعاع یخطا شیافزا

 یشتریب یمنابع توجه ازمندیبرآورد تن صدا ن طیدر شرا هیثانو فیتکل زیحاضر ن قیدر تحق رسدینظر مبه

شرایط بار  شدن دقت پرتاب دارت در ترفیامر موجب ضع نیو ا ستعدم برآورد تن صدا طینسبت به شرا

 فیکلنظر از نوع تبود که صرف نیاز ا یمربوط به چشم ساکن حاک ۀجینت نیاول شناختی باالتر می شود.

ظر از ن یداراتفاوت معن یرونیو ب یتوجه درون طیمدت زمان چشم ساکن پرتاب دارت در شرا نیب ،هیثانو
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دقت پرتاب دارت و مدت زمان چشم ساکن در  نیب یارتباط گونهچیه نیوجود نداشت. همچن یآمار

چشم ساکن در  ةکانون توجه را بر دور یاثرگذار یمحدود قاتینشد. تحق دهید طیشرا از کدامچیه

چشم ساکن پرتاب  تریه مدت زمان طوالنزمین نای در. اندکرده یمستلزم دقت بررس یورزش یهامهارت

نشان داده شد.  (61) یتوجه درون رگلف د ۀچشم ساکن ضرب یی، کارا(17) یآزاد بسکتبال در توجه درون

 مختلف طیچشم ساکن پرتاب دارت در شرا یرهایمتغ نینشان دادند ب زی( ن0213کئورفورت و همکاران )

کالسترمن ( و 0220ویلیامز و همکاران ). (19) نداشتوجود  یداراتفاوت معن یافراد مبتد یتوجه

 برن چشم ساک ریتأث حیبه توضبازداری  ی وزیربرنامهشیپترتیب با مطرح کردن فرضیات به( 0214)

ی دورة چشم ساکن اجازة پردازش دقیق اطالعات زیربرنامهاساس فرضیۀ پیش. برندپرداخت یعملکرد حرکت

چشم ساکن با حرکت کارامدتر مرتبط  تریطوالن، بنابراین دورة کندیمو تنظیمات قشر حرکتی را فراهم 

بود چشم ساکن موجب به تریطوالندورة  دادندفرضیه نشان  این دأییت. تحقیقات قبلی نیز در (60)است 

ی حرکت در دو بعد جهت و نیرو، کینماتیک بهینۀ حرکت با تغییرپذیری کمتر و زیربرنامهزمان حیاتی 

 .(0) شودیمکنترل بینایی آنالین 

موجب  یاضاف یحرکت راتییتغ یبازدار قیچشم ساکن از طر ةدوربازداری  یۀاساس فرضبر 

 شودیعملکرد بهتر م ،باشد تریدوره طوالن نیو هرچه ا شودیحرکت م نهیبه یپارامتربند

 یتوجه طیدر شرا یبازدار یۀفرض یهاینیبشیپ ی( به بررس0214و همکاران ) رمنکالست.(61،19،17)

 یموجب تقاضا یتوجه درون ندنشان داد و ندپرداخت یگلف افراد ماهر و مبتد ۀمختلف در مهارت ضرب

 مرتبط رتکه با عملکرد به یزمان چشم ساکن مدت، همچنین شودیم یرونینسبت به توجه ب شتریب یمهار

 نتایجمخالف با  ینیع ۀافتی نی. ا(61) افتدیاتفاق م یتوجه درون طیصرفاً در افراد ماهر در شرا است،

 نکهیا ای، (66) است تریچشم ساکن طوالن ةدور یرونیتوجه ب طیردند در شرابود که استنباط ک یقاتیتحق

مفاصل  یاطالعات مربوط موجب هماهنگ یآورو جمع یرونیصورت بتوجه به تیهدا از طریقچشم ساکن 

نشان داده شد افراد بزرگسال خبره  زین نیشیپ قاتی. در تحق(61) بخشدیو عملکرد را بهبود م شودمی

 تریطوالن ةافراد خبره دور یخصوص براهدارند و ب ینسبت به افراد مبتد یتریچشم ساکن طوالن ةدور

 (60)ریزی نامهبرشیپیات فرض یهاینیبشیپ رسدینظر م. به(0) چشم ساکن با عملکرد بهتر ارتباط دارد

تقدند مع یچشم ساکن بر عملکرد حرکت شتریزمان ب مدت یکه بر اثربخش یقاتیو تحق (61) یبازدار و

راد اف ةانداز حاضر به قیتحق مانند یآن در افراد مبتد یربخشدر افراد ماهر صادق است و اث شتری، ب(0)

 .ستیماهر ن



  315             و دقت پرتاب دارت یرگيکانون توجه بر کنترل خ یهاو دستورالعمل هيثانو فيشدت بار تکل ريتأث
 

 برآورد تن صدا نسبت طیزمان چشم ساکن در شرا بودن مدت یحاضر، طوالن قیتحق گرید ۀجینت اما

زمان چشم ساکن و دقت پرتاب  مدت نیب یداراارتباط معن نکهیا با ،عدم برآورد تن صدا بود طیبه شرا

( نشان داد که در 0216) رانکالسترمن و همکا قیتحقنتایج مختلف وجود نداشت.  طیدارت در شرا

 نییزمان چشم ساکن  نسبت به بار پا مدت شانه ریبا بار باال در مهارت پرتاب توپ از ز یاجرا طیشرا

زمان چشم ساکن با دقت پرتاب در  آنها مدت قیحاضر در تحق قیهرچند برخالف تحق بود، تریطوالن

کالسترمن و همکاران  قیچرا در تحق نکهی. ا(02) داده شد نچشم ساکن نشا یاثربخش ینوعارتباط بود و به

چشم ساکن  یتوانستند اثربخش یبودند ول یبدن تیترب انیحاضر دانشجو قتحقی مثلکنندگان که شرکت

اب از آنها )پرت قیپرتاب دارت( حاضر و تحق) قیتحق فیتفاوت در نوع تکل لیدلاحتماالً به ،را نشان دهند

 شیسن پاال شیاست که در اثر افزا یشناختمهارت بوم کی شانه ریاز ز تاب( باشد. مهارت پرشانه ریز

اوت متف ،است یخبرگ یبرا یادیز نیتمر ازمندیمثل پرتاب دارت که ن یتخصص یهاو با مهارت یابدمی

مرتبط با  یهادر جنبه یعمده و منظم شی، افزاشودیم کینزد یسالگ 11است. هرچه سن به حدود 

 ییقدرت، توانا ،یکیومکانیب راتییمرتبط با تغ توانندیم هاشرفتیپ نیا .افتدیاتفاق م یحرکت یعملکردها

د نحرکت و دقت در مهارت پرتاب باش یریگمیسرعت تصم ده،یچیپ شیاز نما یپردازش اطالعات ناش

رشد  یسالگ 11سن تا حدود  شیدو، همراه با افزا هر ایتجربه  ای یدگیبال قیاز طر هاییتوانا نی. ا(64)

( 0214) رانن و همکاکالسترم یبازدار یۀفرض یهاینیبشیپ دییتأ انگریب ینوعبه جینتا نی. ا(65) ابندیمی

 یبرا نی. بنابرا(61) دارد دیتأک یچشم ساکن در سطوح باالتر خبرگ ةکه بر اثربخش بودن طول دوراست 

 یورزش فیکالدر ت یدگیبال ایمنظم  نینقش تمر یبه بررس یدبا ندهیآ قاتیتحق نهیزم نیدانش در ا ۀتوسع

 ۀجامع. بپردازند فیتکال نیچشم ساکن در ا یاثربخش شتریدرک ب یدو برا نیا ۀسیو مقا یشناختو بوم

 میمدر تع نیپرتاب دارت بود، بنابرا یبررس مرد بودند و مهارت مورد انیپژوهش حاضر صرفاً دانشجو یآمار

 لیدلبه گرید یورزش یهامهارت نیزنان، ورزشکاران و کودکان و همچن مانندها گروه ریآن به سا جینتا

 ورطوجود داشته باشد. به ییهاتیو ساختار مختلف، ممکن است محدود یپردازش یزهاایمتفاوت بودن ن

 طیراپرتاب دارت در ش یبر عملکرد حرکت یرونیاز اثربخش بودن توجه ب یحاضر حاک قیتحق جینتا یکل

( 0221عمل محدود )وولف و همکاران،  یۀفرض یهاینیبشیو از پ است نییباال و پا هیثانو فیبار تکل

و اجراکنندگان پرتاب دارت ارائه  انیبه مرب ی راداطالعات ارزشمن دتوانیم نی. بنابرا(9) کندیم تیحما

که توجه اجراکنندگان را به  انیشده توسط مربارائه یهاکه استفاده از دستورالعمل صورتنیبد ،دهد

 .شودیم یعملکرد حرکت یسازنهیموجب به ،مرتبط با حرکت سوق دهد یرونیب یهاجنبه
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