
 

 مقاله تحقیقی 

 ساکن چشم یهایگیژبر و کانون توجه درونی و بیرونی تأثیر

 نظامی نخبهتیراندازان 

 3، مرتضی ناجی2یموسومحمدکاظم واعظ، سید1امین امینی*

 چکیده

هی ف از  شنیتن  مؤثر بر عملکرد تیران از  اس . -هی  ادراک چشم سیکن یک  از مؤلف  مقدمه:

کیینون توجی  درونی  و بیرونی  بیر      هیی  مخنلیف   دسینورالعمل  تأأثیر پژوهش حیضر، بررسی   

 بود.  نخب  نظیم تیران ازان سیکنچشم  هییژگ و

- 27تیران از نخب  نظیم  مرد بی میینگین سین     87در این مطیلع  نیم  تجرب ،  روش بررسی:

شی ه   ب  صورت در دسنرس اننخیی  ا ، سیل سیبق  تیران از  حرف  87کم سیل( و دارا  دس  21

زاویی   طراز ش ه منقیبل تح  دو شرایط کینون توج  درونی   تمرکیز بیر سییع ،     ب  صورت هم و

ب  اجرا  تکلییف تیرانی از  پرداتننی .    ( سیبل تمرکز بر  ( و بیرون هیدس  مچ و انگشنینآرن ، 

سییکن بیی اسینفیده از    هیی  چشیم  ویژگی  ش .  انجیما  ثینی  17کوشش  17 ،در هر شرایط توجه 

 گیر  مکرر تحلیل ش .واریینس بی ان ازه یلتحل دسنگیه ردییب  حرکیت چشم ثب  و بی آزمون

تح  شرایط تمرکز بیرونی  نسیب  بی      سیکندوره چشمو  ، پییینآغیزاد ننیی  نشین د ها:یافته

 (.≥778/7p تر بود ب  ترتیب زودتر و طوالن درون  

مشینر     ک گذار ی نظرو  عمل مح وداز فرضی  هی  این پژوهش ییفن : گیریبحث و نتیجه

و بیر   نمیوده تأییی    را مزایی  تمرکز بیرون  برا  اجرا در ورزشکیران میهرو  هحمیی  کردینز، پر

تیوان  بی توج  ب  ننیی  این پژوهش م .کردچشم سیکن تأکی   هی ویژگ اهمی  این نوع توج  بر 

ب  مربیین و تیران ازان نظیم  پیشنهید کرد ک  از دسنورالعمل کینون توج  بیرونی  بیرا  بهبیود    

 سیکن در سطح تبرگ  اسنفیده نمیین .چشم هی ویژگ 

 چشمسالح، حرکت  ،ادراک ،توجهکلمات کلیدی: 
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 91/9/31: رشیپذ خیتار 79/3/34: افتیدر خیتار

 ،)ع(دانشگاه جامع امام حسین  ،ایران ،تهران. پژوهشگر، 1

گروه تربیت بدنی و  ،و فرهنگیدانشکده علوم اجتماعی 

 amini.a@ut.ac.ir مسئول( )*مؤلفعلوم ورزشی 

 ،)ع(دانشگاه جامع امام حسین  ،ایران ،تهران، . استاد2

گروه تربیت بدنی و  ،دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

 علوم ورزشی

 ،)ع(دانشگاه جامع امام حسین  ،ایران ،تهران، . مربی3

گروه تربیت بدنی و  ،فرهنگیدانشکده علوم اجتماعی و 

 علوم ورزشی
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 مقدمه

و  ادیی ز یشیناخت  - یبیا مطالبیات ادراکی    یمهارت یراندازیت

 یاسیت کیه وابسیتگ    ییهاکم بوده و از ورزش یحرکت یازهاین

 یابیی و رد ییشناسا رایدارد، ز یینایب ستمیبه عملکرد س یدیشد

اسیت   یینیا یب سیتم یهد  به طور گسترده وابسته به عملکرد س

 دایی پ یشتریت بیاهم ینظام راندازانیت انیدر م طیشرا نی[. ا1]

هیا و اهیدا    برنامه ک،یشل کی یبه خطا رفتن حت رایز کند،یم

. دهییدیقییرار میی ریتحییت تییثی ،یجنگیی اتیییرا در عمل ینظییام

 یبیدن تیمثل حفظ وضع ،ینظام راندازانیت ازیمورد ن یهایژگیو

 یروین جادیکنترل تعادل و نوسانات بدن، ا ها،کیتمام شل یبرا

نکند، استفاده  دیکه نوسانات را تشد یامناسب به گونه یعضالن

و تمرکیز در حفیظ عناصیر     یینیا یب سیتم یمناسب و کارآمد از س

 تیباتوجیه بیه محیدود    ک،یشیل  ییدر محدوده فضیا  یرونشانه

[، بیا عملکیرد مناسیب    2] کیزمیان شیل   صیتشخ یبرا یزمان

 نیی ا یجنبه شناخت تیمرتبط است. حال با توجه به اهم راندازیت

گفت که عملکرد مطلیوب در آن، تحیت    توانیم ،یرشته ورزش

قرار دارد. در سه دهه گذشته  یشناخت -یادراک یراهکارها ریتثی

 دنیرس یبرا یشناخت -یادراک یهامؤلفه تیمحققان بر اهم زین

 -یادراکی  یهالفهؤاز م یکی[. 3اند ]نموده دیبه اوج عملکرد تثک

 اسییت،گییذار  ریبییه اوج عملکییرد تییثی دنیکییه در رسیی یشییناخت

ارائه  2ویکرز توسط 1996لفه در سال ؤاست. این م 1ساکنچشم

خرین آ)یعنی،  3گردید. چشم ساکن اشاره به رفتار خیرگی خا 

 قبل از اجرای حرکت( در طی اعمال ورزشیی دارد  4تثبیت چشم

بیان کرد که آخرین تثبیت چشم به ییک نقطیه ییا     ویکرز[. 4]

حرکتی بیا سیه درجیه از بینیایی      -شیا خا  در فضای بینایی

[. 5 ،4] هزارم یانیه را چشم ساکن گویندصدمرکزی در کمتر از 

 6، پایان چشم ساکن5چشم ساکن از سه مؤلفه آغاز چشم ساکن

                                                 
1. Quiet eye 

2. Vickers 

3. Specific gaze behavior 

4. Eye fixation 

5. Quiet eye onset 

6. Quiet eye offset 

تشکیل شده است. به شروع آخرین تثبییت   7و دوره چشم ساکن

شدن بر روی هد  مورد نظر، آغاز چشم ساکن گوینید. زمیانی   

که آخرین تثبییت شیدن بیر روی هید  میورد نظیر منحیر         

شود. به فاصله گردد، به عنوان پایان چشم ساکن شناخته میمی

فتیه  سیاکن گ سیاکن، دوره چشیم  زمانی بین آغاز و پایان چشیم 

بییرای  الزمزمییان  هدهنییدسییاکن نشییان. دوره چشییمشییودمییی

های عصبی و پارامتربندی بینیایی اسیت کیه    زماندهی شبکهسا

. در طول این دوره اطالعیات  است مسئول کنترل حرکات دقیق

، ریزی و کنترل در لحظههای الزم برای برنامهسازوکارحسی با 

شود. هر دو عامیل  برای ایجاد پاسخ حرکتی مناسب ترکیب می

االیی از ساکن بیا سیطم بی   تر چشمشروع زودتر و مدت طوالنی

 [.7 ،6] و عملکرد مرتبط است 8خبرگی

های چشم سیاکن  تواند بر ویژگیهایی که مییکی از مؤلفه

( کانون توجه 2117) 9. وولف[4] ایرگذار باشد، کانون توجه است

. تحقیقیات  [8] دانید را مکان تمرکز ورزشکار در طیی اجیرا میی   

هیای  مهارتاند که کانون توجه بر یادگیری و اجرای نشان داده

گذارد. یکیی از خطیوط تحقیقیاتی کیه توسیط      می تثییرورزشی 

در این زمینه شکل گرفتیه اسیت، جهیت     [9] وولف و همکاران

است. تحقیقات انجام شیده در ایین زمینیه بیه بررسیی       11توجه

 درونی، به توجه پردازد. کانونمی 11کانون توجه درونی و بیرونی

 از بخشیی  به را خود وجهت فرد که گرددمی اطال  هاییموقعیت

کنید،  میی  معطو  تکلیف اجرای حین در خود حرکات یا و بدن

 کیه  گیردد می اطال  مواقعی بیرونی، به توجه مقابل، کانون در

 محییط  در خیود  حرکیت  نتیایج  و اییرات  بیه  را خود فرد، توجه

در  و همکیاران  12اگرچه تحقیقات بییالک [. 9] سازدمی معطو 

( بیر برتیری   2117) 13کاستاندا و گریو  2114و  2112سالهای 

کانون توجه درونی نسبت به کانون توجه بیرونیی بیا توجیه بیه     

                                                 
7. Quiet eye period 

8. Expertise 

9. Wulf 

10. attentional direction 

11. internal & external attentional focus 

12. Beilock 

13. Castaneda B, Gray R. 
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عمده تحقیقات ، اما [11-12] اندتهسطم مهارت افراد تثکید داش

انجام گرفته در این زمینه تحقیقاتی، بیر مزاییای کیانون توجیه     

هیایی  بیرونی نسبت به شرایط توجه درونیی و پاییه در شیاخص   

افزایش ایربخشی و کارآمدی حرکت و عملکرد بهتر تثکید  نظیر

 [17] (2111) 1نیوین و شیی  . ولیف میک  [13-16 ،9] اندنموده

 2این برتری را با استفاده از فرضیه عمل محیدود شیده   سازوکار

توان ها برای بررسی این برتری میسازوکاربیان کردند. از دیگر 

اشاره نمود که بحف ( 1991) 3پرینز مشترک کدگذاری به نظریه

 بر که بود خواهد کارآمدتر زمانی اصلی آن این است که عملکرد

یکی دیگیر از  [. 18] گردد بازنمایی( بیرونی توجه) نتیجه اساس

شیکل   4هیای پوییا  هایی که توسیط طرفیداران سیسیتم   سازوکار

 [.21 ،19] است 5محور قیود گرفته است، رویکرد

توجیه بیرونیی و    کیانون ها نشان داده است که هم پژوهش

 ساکن با سطم باالیی از عملکرد و خبرگی ارتباط دارندهم چشم

. علت سطم باالی عملکیرد و خبرگیی در کیانون توجیه     [8 ،4]

تواند به واسطه این باشد که سیستم کنتیرل حرکتیی   بیرونی می

های تعییین  سیازوکار . در میورد  [21] خودکار در آن دخیل است

م باالی عملکرد و خبرگیی، بیه نظیر    ساکن در سطکننده چشم

رسد که پردازش شناختی در این دوره تعییین کننیده باشید.    می

کنید کیه در طیول دوره چشیم سیاکن،      ( بیان می1996ویکرز )

. [22] افتید رییزی پارامترهیای حرکیت اتفیا  میی     برنامه-پیش

هیدایت توجیه بیه صیورت      از طرییق بنابراین، چشم ساکن باید 

حفظ گردد. براساس این نتیایج،  فکرات اضافی در برابر تبیرونی 

های بهینه کیانون توجیه   از چشم ساکن به عنوان یکی از مؤلفه

. براساس این مفروضه، تحقیقات جدیید  [5] شوددیداری یاد می

در این زمینه به بررسیی همزمیان ایین دو مؤلفیه بیر عملکیرد       

های پیشیین، ارتبیاط بیین کیانون     حرکتی پرداختند. در پژوهش

توجه و چشم ساکن در ضربه گلف با استفاده از تمرینات چشیم  

                                                 
1. Wulf, McNevin, & Shea 

2. constrained action hypothesis 

3. Prinz’s theory of common coding 

4. dynamic systems 

5. constraints-led perspective 

ساکن در ورزشکاران مبتدی و ماهر بررسی شده و نتایج نشیان  

داده که دوره چشم ساکن به عنوان یک تکنیک کاربردی برای 

هدایت کانون بیرونی توجیه دییداری اسیت. بنیابراین تمرینیات      

و  کیرده ر بهینیه بیر توجیه افیراد تمرکیز      چشم سیاکن بیه طیو   

 نمایییدهمییاهنگی خیرگییی و کنتییرل حرکتییی را تسییهیل مییی 

( نییز در یکیی از اولیین    2114) و همکاران 6. رینهو [2523]

مطالعات در این زمینه به بررسیی تعامیل بیین کیانون توجیه و      

ها با سطوح متفاوت خبرگی )میاهر،  ساکن در بسکتبالیستچشم

کننیدگان در ایین مطالعیه    دی( پرداختند. شیرکت نیمه ماهر، مبت

براساس سطوح متفاوت خبرگی به اجرای پرتیاب آزاد بسیکتبال   

های کانون توجه مختلف )پایه، درونی تحت شرایط دستورالعمل

و بیرونی( پرداختند. نتایج این مطالعه نشیان داد کیه در سیطوح    

مختلف خبرگی میزان دقت پرتاب و دوره چشیم سیاکن تحیت    

. ایین یافتیه   [26] یافیت ایط کانون توجه بیرونی کاهش میی شر

مغایر با برتری کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی 

ای دیگیر بیه   ( در مطالعیه 2114) و همکیاران  7بود. کالسیترمن 

تعامل بین کانون توجه و چشم ساکن در ضربه گلف پرداختنید.  

گیی متفیاوت،   نتایج این مطالعیه نشیان داد کیه در سیطوح خبر    

کنندگان با تمرکز بر نتیجه حرکت )کانون توجه بیرونیی(  شرکت

خطای کمتیری در تکلییف میورد نظیر داشیتند و همچنیین در       

سطوح خبرگی متفاوت، مییزان دوره چشیم سیاکن در تکیالیف     

 ییق تحق ییه پا. [27] مربوط به نتیجه حرکت )بیرونی( بیشتر بود

دارد. زیییرا قییرار  ینظییامنخبییه  یرانییدازانت روی گییروهحاضییر 

هییای هییایی اسییت کییه مهییارت  تیرانییدازی از جملییه ورزش 

ها، سهم بیشیتری در  شناختی در آن نسبت به دیگر ورزشروان

سیاکن و توجیه از جملیه    موفقیت ورزشکار دارد، از طرفی چشیم 

در رسیدن به اوج عملکرد هسیتند.  شناختی  -های ادراکیمؤلفه

گذار بر عملکیرد تیرانیدازان   های شناختی ایرلذا توجه به مهارت

نظامی در جهت آموزش و ارتقاا ایین رشیته ورزشیی ضیروری     

                                                 
6. Rienhoff 

7. Klostermann 
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سیاکن  چشمتغییرات  زمینه در هاپژوهش اینکه به توجه بااست. 

 و است دقتی مهارت یک تیراندازی که آنجایی از و است اندک

 بینیایی توجهی و تمرکز و استفاده مناسب از سیستم  آن اساس

توجه به اهمیت باالی موفقییت تیرانیدازان    است، و همچنین با

در مطالعیه حاضیر بیه    ، های نظامی هر کشیور نظامی در برنامه

 کیانون توجیه   مختلف شرایط در ساکنهای چشمبررسی ویژگی

پرداخته شد. پژوهش حاضر به دنبال پاسیخ بیه ایین     یتیرانداز

بیر   های مختلف کیانون توجیه  دستورالعملاالت است که آیا ؤس

دارد؟ و  تیثییر  نظیامی  نخبیه تیرانیدازان  ساکن های چشمویژگی

باعیف   های مختلف کیانون توجیه  دستورالعملاینکه کدامیک از 

 خواهد شد؟ نظامینخبهتیراندازان ساکن های بهتر چشمویژگی

 روش بررسی

 31- 42)نظیامی  تیرانداز نخبه 11 شامل مورد مطالعهنمونه 

سییال سییابقه فعالیییت مسییتمر بییود.  11حییداقل دارای  و سییال(

 های تحقییق بیه روش در دسیترس و هدفمنید از جامعیه     نمونه

انتخاب شدند )این تعداد تا انتها حفیظ شیدند و    نظامی نیروهای

افت آزمودنی مشاهده نشد(. معیارهیای ورود افیراد بیه مطالعیه     

راست برتر بوده که سابقه آموزش  تیراندازان نخبه نظامیشامل 

هیای  ای تیراندازی و شرکت در عملیاترسمی و حرفهو تمرین 

هیای  میالک . نظامی و تیراندازی در شیرایط واقعیی را داشیتند   

شامل داشتن اختالل بینایی، اختالل حسیی   نیز خروج از تحقیق

 و حرکتی و اضطراب رقابتی باال بود.

کیه   1)ساخت کشور آلمیان(  از دستگاه ردیابی حرکات چشم

کنید،  هرتز یبت می 91در هر لحظه را با فرکانس نقطه خیرگی 

استفاده شد. این سیسیتم شیامل عینیک مجهیز بیه دوربیین و       

های بیه دسیت آمیده از طرییق     دستگاه ضبط پورتابل بود. داده

سیستم وایرلس به صورت نوار ویدوئی به کامریوتر دارای قابلیت 

 های چشیم اتصال فرستاده شد. به منظور یبت حرکات و ویژگی

و سیسیتم پیردازش اطالعیات سیاخت ایین       DLabافزار از نرم
                                                 
1. Dikablis Professional wireless Eye-Tracking - 

ERGONEERS 

سیاکن را  کمرانی استفاده شد. این نرم افیزار سیه مؤلفیه چشیم    

کند: آغاز چشم ساکن، پایان چشیم سیاکن و دوره   مشخص می

( پایایی این ابزار را با اسیتفاده  1394[. فهیمی )28] چشم ساکن

همچنیین   [.29] گیزارش کیرد   83/1آزمون مجیدد   -از آزمون 

روایی این دستگاه را با استفاده از روایی همزمان )دستگاه یبیات  

 دست آورده ب 76/1حرکات چشم، در پژوهشگاه علوم شناختی( 

[29.] 

گروهی تجربی و دارای طرح درونتحقیق حاضر از نوع نیمه

هیا بیه صیورت    . آزمودنیاست جهت بررسی ایرات کانون توجه

شیرایط کیانون توجیه درونیی      تحیت دو  2طراز شده متقابیل هم

 ( و بیرونیی هیا م  و انگشتان دستزاویه آرنج، )تمرکز بر ساعد، 

تیراندازی را با سالح انفیرادی جنگیی   ( تکلیف سیبل)تمرکز بر 

هیر  ، توجهی در هر شرایط. اجرا کردندمتصل به دستگاه اسکت 

اسیتراحت بیین    یانییه  11ای، با فاصله یانیه 21کوشش  21فرد 

، هیا از کوشیش  دقیقه استراحت بیین هیر بلیوک    5 ها وکوشش

سیاکن  هیای چشیم  ویژگیی کیرد و  اجرا میرا  تیراندازیتکلیف 

ها )آغاز، پاییان و دوره چشیم سیاکن( توسیط دسیتگاه      آزمودنی

هیای تیرانیدازی یبیت    ردیابی حرکات چشم در طیول کوشیش  

قبیل از هیر چییز در انجیام آزمیایش، بیرای داوطلبیان        شد. می

ها مشخص گردیده و به آشنایی و توجیه آنها ندازیمحدوده تیرا

کار پرداخته شد. تمام مراحل اجیرا و  برای انجام آزمایش و روش

کیه  ای هتوجیهات ایمنی برای آنها توضیم داده و به آنها اسیلح 

تا در ، برای بازرسی تحویل داده شد، قرار بود با آنها شلیک کنند

مواجیه نباشیند. در طیول مطالعیه،      مشیکلی هنگام آزمایش بیا  

آور منیع  ها از مصر  هرگونه مسکن و داروهای خیواب آزمودنی

شدند و از آنها خواسته شد تا از انجام هرگونه فعالییت و تمیرین   

خارج از برنامه مطالعه حاضر پرهیز نمایند. پس از رعاییت تمیام   

گرفتیه  نامیه کتبیی   رضایتکنندگان از شرکتنکات گفته شده، 

ییک جلسیه تیوجیهی بیرای     هیا،  . پس از انتخاب آزمیودنی شد

کنندگان در نظر گرفته شد و آنها با نحوه اجرای آزمایش شرکت

                                                 
2. Counterbalanced 
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کنندگان طی یک طرح درون گروهیی  آشنا شدند. سرس شرکت

کوشیش را در دو   21هیر بیار    طراز شده دوطرفه،همبه صورت 

زمیون از  برای انجام آشرایط توجه درونی و بیرونی اجرا نمودند. 

دقیقه پیش از اجرای آزمون، با لباس  21ها خواسته شد آزمودنی

نظامی در محل حضور پیدا کنند و در هنگام تیراندازی حیداکثر  

ها تالش خود را برای نمایش بهترین عملکرد انجام دهند. نمونه

در خط تیراندازی قرار گرفته و تیراندازی با فرمان استارت، آغاز 

راندازان اجازه داشیتند ده شیلیک قلیق بیرای     شد. هر یک از تی

که امتیاز آن یبت نشد. سیرس   انجام دهندتنظیم سالح با هد  

بیه  شلیک با سیالحی کیه    21دقیقه تعداد  21در مدت حداکثر 

دلیل استفاده از دسیتگاه  انجام دادند. دستگاه اسکت متصل بود، 

اسکت در این پژوهش جلوگیری از ضیربه ناشیی از شیلیک بیا     

ها )درونی ها ابتدا یکی از دستورالعملآزمودنیح جنگی بود. سال

سیرس بعید از   ، کردنید را به صورت کتبی مطالعه می یا بیرونی(

شیفایی   به صورت و قبل از اجرا تکلیفاجرای شدن برای  آماده

برای اینکه ایر ترتیب حذ  شد. داده می ات الزم به آنهاتوضیح

برای حیذ  اییر خسیتگی بیر     شود و از بازگشت به حالت اولیه 

ها در هر یک از شرایط، مطمئن شوند، هر یک از اجرای کوشش

نگاره طیرح   1در شکل  ساعت انجام شدند. 48شرایط با فاصله 

 نشان داده شده است. پژوهش

-لمیوگرو  وهیا از آزمیون ک  برای بررسی طبیعی بودن داده

بیودن   نرمالاستفاده شد و بعد از اطمینان از  (K-S) اسمیرنو 

شیرایط   گروهیی تحیت دو  ییرات درون ی، برای بررسیی تغ هاداده

در  1گییری مکیرر  اندازه تحلیل واریانس باآزمون کانون توجه از 

تغیییرات   یجهت بررسی استفاده شد.  ≥15/1p دارییسطم معن

داری یدر سیطم معنی  بیونفرونی  گروهی نیز آزمون تعقیبی درون

11/1 p≤بندی و مرتیب کیردن   مورد استفاده قرار گرفت. دسته

افیزار  جداول و نمودارهای توصییفی بیا اسیتفاده از نیرم     ،هاداده

Excel  آوری هیای جمیع  تحلییل داده  تجزیه و و 2111نسخه

 انجام شد. 21نسخه  SPSS افزارنرم ، توسطشده

                                                 
1. Repeated Measures ANOVA 

 هایافته

کیه   دهید ینشیان می  اسیمیرنو   -کولموگرو  آزمون یجنتا

لیذا   ؛اسیت  15/1هیا بزرگتیر از   داری در تمام گیروه یسطم معن

سیطم مهیارت    ینبی  یواقیع، تفیاوت   . دربود ها نرمالداده یعتوز

اطالعات توصیفی اکتساب وجود ندارد.  ۀقبل از مرحل هایآزمودن

 ارائه شده است. 1ها تحت دو شرایط توجهی در جدول آزمودنی

 

 مختلف کانون توجه طیدر شرا هایچشم ساکن آزمودن یهایژگیو -1جدول 

 یارمعانحرا  یانگینم توجه کانون هایدستورالعمل گروه ها

 چشم ساکن آغاز
 15/8 -55/224 یتوجه درون

 64/7 -57/117 بیرونیتوجه 

 چشم ساکن یانپا
 14/12 62/531 یتوجه درون

 37/27 24/722 بیرونیتوجه 

 ساکن چشم دوره
 63/22 16/313 یدرونتوجه 

 71/23 19/615 بیرونیتوجه 

 

دسیتورالعمل  شیرایط   گروهی تحیت دو دروننتایج تغییرات 

 گییری مکیرر  اندازه تحلیل واریانس باتوسط آزمون  کانون توجه

  نشان داده شده است. 2در جدول 

  های کانون توجهدستورالعمل 

    

     

 بیرونیجلسه دوم: کانون توجه   جلسه اول: کانون توجه درونی

     

 اجرای تکلیف تیراندازی  اجرای تکلیف تیراندازی

     

 های چشم ساکنیبت ویژگی  های چشم ساکنیبت ویژگی

     

    

  های چشم ساکنمقایسه ویژگی 
 نگاره طرح پژوهش حاضر -1شکل 
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 نیانگیم نیب شودیمشاهده م 2با توجه به اطالعات جدول 

سیاکن در دسیتورالعمل کیانون    و دوره چشیم  انینمرات آغاز، پا

 جینتیا  نیی وجیود دارد. ا  داریتفیاوت معنی   یرونیو ب یتوجه درون

کییانون توجییه بییر  یهییااز آن اسییت کییه دسییتورالعمل یحییاک

ارائییه  بییاسییاکن دارد و کییارکرد چشییم  ریسییاکن تییثی چشییم

. بیه منظیور   ابندییم رییمختلف کانون توجه تغ یهادستورالعمل

 یبی ی، بیا اسیتفاده از آزمیون تعق   مشخص شیدن محیل تفیاوت   

 یهیا سیاکن در دسیتورالعمل  چندگانه چشم سهیبه مقا یبونفرون

 آمده است. 3در جدول  جیکانون توجه پرداخته شد که نتا

در هیر   هانیانگیم سهیمقا نیو همچن یآزمون بونفرون جینتا

توجه نشان داد کیه میدت زمیان آغیاز      یهااز دستورالعمل کی

 یرونییییسیییاکن در دسیییتورالعمل کیییانون توجیییه ب  چشیییم 

 نسبت به دستورالعمل کیانون توجیه درونیی    (-64/7±57/117)

تییر بییوده اسییت داری کوتییاهطییور معنیییبییه (-15/8±55/224)

(1115/1p≤ .)دستورالعمل ساکن نیز در  مدت زمان پایان چشم

نسبت بیه دسیتورالعمل    (24/722±37/27) کانون توجه بیرونی

داری طییور معنیییبییه( 62/531±14/12) کییانون توجییه درونییی 

میدت زمیان   همچنیین  (؛ ≥111111/1pتر بوده اسیت ) طوالنی

 کییانون توجییه بیرونییی   دسییتورالعملسییاکن در  دوره چشییم

 نسبت به دستورالعمل کیانون توجیه درونیی    (71/23±19/615)

تیر بیوده اسیت    داری طیوالنی طور معنیی به( 63/22±16/313)

(1115/1p≤لییذا تغییییرات چشییم .)  تحییت دو شییرایط سییاکن

تغیییر   تیثییر دهنیده  نشیان  بود کیه  متفاوتتوجهی دستورالعمل 

ساکن تیراندازان نخبه نظیامی   های چشمویژگیکانون توجه بر 

توان گفت که در سطم خبرگیی،  است. با توجه به این نتایج می

توجه بیرونی باعف کاهش آغاز چشم ساکن و افیزایش پاییان و   

ه عملکرد بهتر در دهندساکن شده است که خود نشاندوره چشم

 این دستورالعمل کانون توجهی است.

 گیریو نتیجه بحث

توجیه بیر    کیانون  هد  از پژوهش حاضر تعییین اییر نیوع   

. نتیایج  ه اسیت بیود  ینخبه نظام تیراندازان ساکن چشم ییراتتغ

تمرکیز   در سیاکن  های چشیم ویژگی حاصل از مقایسه میانگین

نظامی نشیان داد کیه بیین    در تیراندازان نخبه  درونی و بیرونی

ساکن تحیت   چشم و دوره ساکن چشم یانپا، ساکن چشم آغاز

. اردداری وجیود د تفاوت معنی دو شرایط تمرکز درونی و بیرونی

تغیییرات  بیرونیی( بیر    -بدین معنی که نوع کانون توجه )درونی

. این داری داشتمعنی تثییرساکن تیراندازان نخبه نظامی  چشم

، و همکیاران  2؛ ویین (2112) و همکاران 1قات مورنتایج با تحقی

و  4 رینهیو   ،(2111) وین و ویلسیون  (،2111) 3مور و ویلسون

هیای  ( که ایرگذاری کانون توجه را بیر ویژگیی  2114) همکاران

نتیایج   سیایر . [23-25] ساکن تثیید نمودند، همسیو اسیت  چشم

در شیرایط   ساکن های چشمویژگی پژوهش حاضر نشان داد که

درونی بود. ابتدا جهیت تببیین    توجهاز کانون  بهتر بیرونی توجه

سیاکن   های چشمنتایج تحقیق حاضر مبنی بر چگونگی ویژگی

و  5توان به نتیایج تحقیقیات کیازر   در راستای بهبود عملکرد، می

( اشیاره نمیود.   2115) و همکیاران  ویلسون و (2112) همکاران

انید کیه   یافتیه  یج دستاین محققان در مطالعات خود به این نتا

سیاکن بیا سیطم     تر چشیم عوامل شروع زودتر و مدت طوالنی

هیا از  . این یافتیه [7 ،6] باالیی از خبرگی و عملکرد مرتبط است

د کیه در  نی کناین جهت به تبیین نتایج پژوهش حاضر کمک می

                                                 
1. Moore  

2. Vine 

3. Moore & Wilson. 

4. Rienhoff  

5. Causer  

تحت دو ساکن های چشمویژگی یسهبرای مقا مکرر گیریآزمون تحلیل واریانس با اندازه -2جدول 

 شرایط توجهی

 
 مجموع

 مجذورها
dF مجذورها یانگینم F  مقدارp 

 مجذور

 اتا یبضر

 997/1 1115/1* 756/2433 612/45774 1 612/45774 آغاز چشم ساکن
    818/18 7 658/131 خطا

 972/1 111111/1* 334/241 563/146881 1 563/146881 پایان چشم ساکن
    152/611 7 168/4278 خطا

 986/1 1115/1* 652/489 413/364876 1 413/364876 دوره چشم ساکن
    175/745 7 228/5216 خطا

های ویژگیتفاوت  یگاهجا یمنظور بررسبه یآزمون بونفرون هاییافته -3جدول 

 ههای کانون توجدر دستورالعملساکن چشم
 یرونی/ توجه ب یتوجه درون 

 pمقدار  خطای معیار اختالف میانگین ساکنهای چشمویژگی

 1115/1* 168/2 975/116 ساکنآغاز چشم 
 111111/1* 361/12 -625/191 پایان چشم ساکن
 1115/1* 649/13 -125/312 دوره چشم ساکن
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تر شدن مدت زمان آغاز پژوهش حاضر توجه بیرونی باعف کوتاه

تیر کیردن پاییان    سوی دیگر بیا طیوالنی  ساکن شده و از  چشم

سیاکن در عملکیرد    چشم ساکن، موجیب افیزایش دوره چشیم   

تیراندازان نخبه نظامی شده است. لذا باتوجه به اینکیه پیردازش   

شییناختی در سییطم بییاالی عملکییرد و خبرگییی، بییه عنییوان    

شیوند و  های تعیین کننیده چشیم سیاکن شیناخته میی     سازوکار

بیرونی بر پیردازش شیناختی، کیه بیا      باتوجه به ایرگذاری توجه

درگیر نمودن سیستم کنترل حرکتی خودکار باعف کیاهش نییاز   

به پردازش شناختی شده و در نهایت سیطم بیاالی عملکیرد و    

کند. در همیین راسیتا مطیابق گفتیه     یافتنی میخبرگی را دست

ن گفت که در طیول دوره چشیم سیاکن،    اتو( می1996ویکرز )

افتد. لیذا کیانون   ارامترهای حرکت اتفا  میریزی پبرنامه-پیش

تواند سیستم عصبی را در برابر تفکرات اضیافی  بیرونی می توجه

سیاکن   که باعف کیاهش کیارآیی و تغیییرات منفیی در چشیم     

 گردد حفظ کند.می

 این یافته بیا نتیایج غالیب تحقیقیات ایین حیطیه از جملیه       

ساکن از  چشمهای ویژگیروی را تحقیقاتی که ایر کانون توجه 

 1و همکیاران  میور  انید ماننید  بررسی کردهسطم مبتدی تا خبره 

و  (2111ویین و ویلسیون )   ،(2111) و همکیاران  وین، (2112)

 تثییدهمسو بوده و نتایج آنها را ( 2114) و همکاران 2کالسترمن

کانون توجه بیرونیی  این تحقیقات بر ارتباط [. 27 ،23-25] کرد

بیاالیی از عملکیرد و خبرگیی تثکیید     سیاکن بیا سیطم     و چشم

ها که سطوح خبرگی متفاوت را در تکیالیف  نمودند. این پژوهش

 گیری مورد بررسی قرار دادند، بر افزایش میزان دوره چشمهد 

ساکن در تکالیفی که بر نتیجه حرکت )بیرونی( اشیاره داشیتند،   

تثکید نمودند. همچنین از سوی دیگر نتایج پیژوهش حاضیر بیا    

( که نشان دادند در سطوح 2114) و همکاران های رینهو تهیاف

ساکن در شرایط مختلف خبرگی میزان دقت پرتاب و دوره چشم

 ، مغایر است.[26] یابدکانون توجه بیرونی کاهش می

                                                 
1. Moore 

2. Klostermann 

در راستای تبیین نتایج پژوهش حاضر مبنیی بیر ایرگیذاری    

نتایج  توان بهساکن، میهای چشممثبت توجه بیرونی بر ویژگی

 ه، تمرکز بر نتیجی اشاره نمود که (2119و نظر ولف و همکاران )

فراینید کنتیرل ناهشییارانه     حرکت )توجه بیرونی( موجب ایجیاد 

یابید؛  بهبیود میی   ،و اجیرا تسیهیل   ،و در نتیجه، ییادگیری  هشد

شود ورزشکار برای کنترل توجه درونی موجب می درصورتی که

که این امر، موجب کیاهش  حرکاتش تالش آگاهانه داشته باشد 

دهد در گونه که نتایج نشان می. لذا همان[31] شودعملکرد می

توان از فرضییه عمیل محیدود شیده و نظرییه      این پژوهش می

ین نتیایج اسیتفاده نمیود.    ینیز بیرای تبیی   مشیترک پر  یگذارکد

ها، زمانی که افیراد از راهبردهیای تیوجهی    براساس این دیدگاه

یابید. بیه   ، عملکرد حرکتی آنها بهبود میی گیرندبیرونی بهره می

(، تیالش  2111عنوان نمونه براساس فرضیه ولف و همکیاران ) 

برای کنترل آگاهانه حرکت، بیه شیکل شیرایط توجیه درونیی،      

سیستم حرکتی را محدود نموده و میانع از فراینیدهای شیناختی    

گیردد. بیرخال  ایین شیرایط،     الزم جهت کنتیرل حرکیت میی   

زمودنی نخبه از توجه بیر حرکیت و معطیو     دورساختن توجه آ

نمودن آن به سمت ایرات حرکت )شرایط بیرونیی( بیه سیسیتم    

. [31 ،21] خودسیازمانی نمایید   ،دهد بیه طیور طبیعیی   اجازه می

ماننید   تکیالیفی  در یرونیهای کانون توجه بدستورالعمل احتماالً

تیری  فعالیت شناختی پیچیدهدارند  نیازکه افراد  جایی، تیراندازی

 یطرا در شییرا  اییارانههوشیی کنتییرل و روش داشییته باشییند 

تیا بیرای    کنید یرا وادار می  هیا آزمیودنی  ،اتخاذ کنند یزانگچالش

 یف و جلوگیری از اختالل در فرایندهای شناختی آنهاتکل یلتکم

 مسثله منجیر بیه   یند. انکنترل خودکار استفاده کن فرایندهای از

ت الزم بیرای ردییابی و   تیری شیده و فرصی   دوره چشم طوالنی

 با ارائیه  ساکنچشم ینبنابراآورد. گیری بهینه را فراهم میهد 

آزمیودنی در  کیه   یزمان یژهبه و یرونیکانون توجه ب دستورالعمل

نشیان   یشواهد علمکند. یدا میبهبود پ ،سطم خبرگی قرار دارد

هیای شیناختی و   یسیتم خود، س حرکات که تمرکز روی دهندمی

که نیه تنهیا    شودیم حرکاتی و منجر به کردهرا محدود حرکتی 

کمتییری  ییاز کییارا عصییبی ترنیید، بلکییه در سییطمکییم دقییت
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 ییق در تحق ینکهابه ذکر است، با توجه  به دارند. البته الزمبرخور

بهتیر باشید در    یدشد، شا یبررسساکن  های چشمویژگیحاضر 

 -اکیی  هیای ادر لفیه مؤ یرزمیان سیا  هم کنترل به یآت یقاتتحق

 پرداخته شود. شناختی

ضییرورت و اهمیییت اسییتفاده از    ،نتییایج اییین پییژوهش  

های توجه بیرونیی را در هنگیام آمیوزش و تمیرین     دستورالعمل

گیری در سطم خبرگی نشان داد. زیرا مطیابق  های هد مهارت

هیای تیوجهی   تغیییرات در دسیتورالعمل   ،های این پژوهشیافته

تواند به شده که در نهایت می ساکن باعف ایجاد تغییر در چشم

تغییرات رفتاری و عملکردی منجر شود. البته باید توجه داشیت  

های توجهی بسته به نوع مهارت که استفاده از نوع دستورالعمل

ها متفاوت است و احتماالً تعمیم نتیایج  و سطم مهارت آزمودنی

ها و سطوح مختلف خبرگی منطقی این پژوهش بر سایر مهارت

های این پژوهش بر مهارت تیراندازی تثکیید نمیود.   نباشد. یافته

شناختی در تیراندازی سهم باالیی در موفقییت  های روانمهارت

در شناختی  -های ادراکیورزشکار دارد، همچنین از جمله مؤلفه

 سیاکن و توجیه   چشیم رسیدن به عملکرد بهینه در تیرانیدازی،  

براسیاس  نها تثکید نمود. های پژوهش حاضر بر آاست، که یافته

میورد،   یین )در ا تکلییف  در سیاختار  یفتفاوت ظر یحت هایافته

روی  یقیی اییر عم  تواندیها( مدر گفتن دستورالعمل یفظر ییرتغ

ین مربیان، بنابرا. آن داشته باشد یربناییز عوامل وخیرگی رفتار 

 یییر تغ کیه  باشند یارالزم است هوشکاران، ورزشگران و آموزش

و بیر اجیرا   شیناختی   -های ادراکی لفهؤمتوجه در سطم  کانون

توجیه بیه    یتهیای هیدا  راهبردید دارد و با یقیایر عمیادگیری 

 .دهند را توسعه یرونیاطالعات ب
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The effect of internal and external 

attention focus on quiet eye 

characteristics of military elite shooters 

*Amini A1, Vaezmousavi M2, Naji M3 

Abstract 

Background: Quiet eye is one of the cognitive factors that it affects 

shooting function. The aim of present study was to examine the 

effects of attention focus on quiet eye characteristics in military elite 

shooters.  

Materials and methods: In this semi-experimental study, 10 elite male 

military shooters (30-42 years old) with at least 10 years of 

experience in professional shooting, were selected as available 

samples and performed shooting under two conditions of internal 

(focus on forearm, elbow angle, wrists and fingers) and external 

focus (focus on Seibel) in a counter balance design. In each 

condition, 20 trails were conducted, each lasted 20 seconds. Quiet 

eye characteristics were recorded by eye tracking equipment and 

analyzed by paired repeated measures ANOVA method.  

Results: Our findings showed that the quiet eye onset was earlier and 

quiet eye period and offset were longer under external focus of 

attention (p≤0.001).  

Conclusion: Research findings supports constraint action hypothesis 

and Prinz’s theory of common coding and confirmed the benefits of 

external focus of attention for skilled athletes and emphasized its 

importance on improving quiet eye characteristics. According to 

results of the study, it can be suggested to coaches and military 

shooters to improve the quiet eye characteristics by using external 

focus of attention instructions.  

Keywords: Attention, Perception, Guns, Eye Movement 
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