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تأثير شدت بار تکليف ثانويه و دستورالعملهای کانون توجه بر کنترل
9
خيرگی و دقت پرتاب دارت
داود حومنيان شريف آبادی – 9ايوب اسدی – 1مهدی تختائی – 3زهرا جهانبانی– 0
5
مجتبی رحمانی
 .9استاديار ،گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .1دکتری تخصصی،
گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .3کارشناسی ارشد ،گروه رفتار
حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه
رفتار حرکتی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران  .5دانشجوی کارشناسی ارشد،
گروه آسيبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکدة تربيت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

چکيده
در تحقیقات زیادی تأثیرکانون توجه و چشم ساکن بر عملکرد حرکتی بررسی شده است ،با وجود این تأثیر این دو در
شدتهای مختلف بار تکلیف مبهم است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر دستورالعملهای توجه درونی و بیرونی
بر چشم ساکن و دقت پرتاب دارت در دو شدت تکلیف ثانویه بود .شرکتکنندگان  02فرد مبتدی در پرتاب دارت بودند
که به روش در دسترس انتخاب شدند و در چهار شرایط تکالیف دوگانه شامل توجه درونی -بدون برآورد تن صدا ،توجه
بیرونی -بدون برآورد تن صدا ،توجه درونی -با برآورد تن صدا و توجه بیرونی -با برآورد تن صدا بهصورت کانترباالن
مهارت پرتاب دارت را انجام دادند که بهطور همزمان اطالعات خیرگی آنها نیز بهوسیلۀ دستگاه ردیاب بینایی دوچشمی
ثبت شد .نتایج دقت نشان داد که شرکتکنندگان در شرایط توجه بیرونی نسبت به توجه درونی و در شرایط شدت بار
تکلیف ثانویۀ پایین نسبت به باال خطای شعاعی کمتری داشتند .همچنین نتایج چشم ساکن نشان داد تنها اثر اصلی
تکلیف ثانویه معنادار بود که شرکتکنندگان در شرایط بار تکلیف ثانویه باال نسبت به پایین مدت زمان چشم ساکن
بیشتری داشتند .این نتایج اهمیت کانون توجه بیرونی را در شرایط بار تکلیف ثانویۀ باال و پایین برای عملکرد پرتاب دارت
برجسته و تحقیقات آینده را بهمنظور بررسی عمیقتر نقش تأثیرات چشم ساکن و کانون توجه در عملکرد پرتاب دارت
جهتدهی میکند.
واژههای کليدی
بار تکلیف ،تکلیف دوگانه ،توجه ،رفتار خیرگی ،هدفگیری.
 .1مقاله مستخرج از طرح پژوهشی به شماره پرونده  06931/1/5در دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران می باشد.
 نویسندة مسئول :تلفن29106015162:

Email: homanian@ut.ac.ir
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مقدمه
یکی از مؤثرترین عوامل در اجرای مهارتهای حرکتی ،توجه است که به سطحی از هوشیاری و آگاهی از
محیط یا اجرا اشاره میکند .کانون توجه (توجه ذهنی) و چشم ساکن (توجه دیداری) بهعنوان دو متغیر
مورد عالقه در این زمینه مورد پژوهش محققان واقع شده است ( .)0،1فرایند معطوف کردن توجه به
کانونی کردن توجه معروف است و به معنای نظم بخشیدن به منابع موجود بهمنظور معطوف ساختن آنها
به منابع اطالعاتی خاص است ( .)6یکی از ابعاد کانون توجه ،توجه درونی در مقابل توجه بیرونی است.
توجه درونی ،به موقعیتهایی اشاره دارد که فرد توجه خود را به بخشی از بدن یا حرکات خود در حین
اجرای تکلیف متمرکز میکند .در مقابل ،توجه بیرونی ،به موقعیتهایی اشاره دارد که فرد ،توجه خود را
به تأثیرات و نتایج حرکت خود در محیط معطوف میسازد ( .)1بیشتر تحقیقات در مهارتهای مستلزم
دقت چه در زمینۀ نتیجۀ حرکت مانند دقت پرتاب دارت ( ،)4پرتاب آزاد بسکتبال ( ،)5ضربۀ گلف ( )3و
همچنین در زمینۀ فرایند حرکت یا مکانیسمهای زیربنایی مثل الکتروانسفالوگرافی و ضربان قلب حین
پرتاب دارت ( ،)7فعالیت عضالنی کاهشیافته در پرتاب آزاد بسکتبال ( )5و کینماتیک زاویهای مؤثرتر
دارت ( ،)4اثربخشی و کارایی توجه بیرونی را در مقایسه با توجه درونی نشان دادهاند .تحقیقات محدودی
نیز مانند پرکینز -ستاکو و همکاران ( )0226برتری توجه درونی را برای مبتدیان در مهارت ضربۀ گلف
نشان دادند (( )1برای مرور بیشتر ر.ک :وولف .)0216 ،وولف و همکاران ( )0221با طرح فرضیۀ عمل
محدود به توضیح مزایای توجه بیرونی نسبت به درونی پرداختند .براساس این فرضیه توجه درونی به
کنترل هوشیارانۀ حرکات و اخالل در اجرای موزون و نرم حرکات منجر میشود .در مقابل تمرکز بیرونی
اجازة کنترل خودکار را به سیستم حرکتی ،و بهدنبال آن اثربخشی و کارامدی حرکات را افزایش میدهد
( .)12،9دستۀ دیگری از تحقیقات از طریق ارزیابی تکلیف دوگانه به بررسی نیازهای شناختی توجه درونی
و بیرونی پرداختهاند .در این تحقیقات شرکتکنندگان در حین توجه درونی و بیرونی در اجرای تکلیف
اصلی ،همزمان یک تکلیف ثانویه را اجرا کردند .در این زمینه در کنار ارزیابی تکلیف اصلی برخی تحقیقات
به ارزیابی تکلیف ثانویه همراه تکلیف اصلی ( )9یا صرفاً اعمال تکلیف ثانویه بدون اندازهگیری پرداختهاند
( .)11در تحقیق وولف و همکاران ( )0221شرکتکنندگان درحالیکه روی دستگاه تعادلسنج در شرایط
توجه درونی و بیرونی ایستاده بودند ،با دست راست به یک محرک شنوایی پاسخ دادند .نتایج آنها نشان
داد زمان عک العمل در اکتساب و یادداری در شرایط توجه بیرونی نسبت به درونی سریعتر بود ( .)9اما
در تحقیق راسل و همکاران ( ،)0214شرکتکنندگان مهارت پرتاب دارت را در دو شرایط توجهی درونی
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و بیرونی انجام میدادند و همزمان ،یک تکلیف ثانویۀ پایداری دست را با دست غیربرتر نگه میداشتند.
در این مطالعه از تکلیف ثانویۀ پایداری دست برای دستکاری توجه افراد بر جنبههای نامرتبط با تکلیف
پرتاب دارت استفاده شده بود .شرکتکنندگان در چهار شرایط توجهی بیرونی /مربوط ،بیرونی /نامربوط،
درونی /مربوط و درونی /نامربوط به تمرین پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که افراد مبتدی در
شرایط قیود توجهی بیرونی مربوط نسبت به سایر شرایط ،عملکرد بهتری داشتند (.)11
همچنین این ایده که چشمها میتوانند بازنمای آنچه در درون مغز میگذرد باشند ،یک حکایت
فلسفی از دیرباز بوده و عالقۀ زیادی به تحقیقات علمی در این باره ایجاد کرده است .روانشناسان متعددی
نشان دادهاند که چشمها بینشی را برای فرایندهای روانشناختی و بیولوژیکی فراهم میآورند ( .)10توسعۀ
فناوری ردیابی بینایی در قرن بیستم این امکان را برای محققان فراهم کرد که بهطور عینی به درک
ماهیت حرکات چشم و عملکرد در تعدادی از حوزهها بپردازند ( .)16در این زمینه چشم ساکن ( )QEیک
متغیر بینایی-حرکتی است ک بهعنوان آخرین تثبیت یا تعقیب خیرگی روی یک نقطه یا شیء در یک
محیط بینایی-حرکتی در سه درجۀ زاویۀ دید (کمتر) برای مدت  122میلیثانیه گفته میشود ( .)14آغاز
چشم ساکن قبل از حرکت اصلی تکلیف حرکتی شروع میشود و پایان چشم ساکن زمانی اتفاق میافتد
که آخرین تثبیت با انحراف سه درجه از زاویۀ دید به مدت بیش از  122میلیثانیه است ( .)0در تکالیف
مختلف ورزشی چشم ساکن طوالنیتر در افراد ماهر نسبت به مبتدی و همچنین عملکرد حرکتی موفق
نسبت به ناموفق دیده شده است ( .)0برای توضیح مزایای چشم ساکن ،ویکز ( )1993اذعان کرد در حین
چشم ساکن پیشبرنامهریزی پارامترهای حرکتی رخ میدهد و حواسپرتی کاهش مییابد ( .)14بر این
اساس چشم ساکن باید از رویدادهای نامربوط در حین توجه بیرونی جلوگیری کند (ویلسون و پرسی،
 .)0229مور و همکاران ( )0210نیز مطرح کردند که توجه بیرونی بهوسیلۀ چشم ساکن تقویت میشود
که ممکن است یک مکانیسم زیربنایی احتمالی باشد که چشم ساکن عملکرد حرکتی را بهبود میدهد
( .)15براساس این نتایج ،چشم ساکن بهعنوان یک مؤلفۀ کانون توجه دیداری بهینه مورد تأکید قرار
گرفته است ( .)13تحقیقات محدودی به بررسی تعامل چشم ساکن و توجه پرداختهاند .رینهوف و همکاران
( )0215نشان دادند که چشم ساکن طوالنیتر با عملکرد بهتر پرتاب آزاد بسکتبال در ارتباط است و
چشم ساکن در کانون توجه درونی طوالنیتر است ( ،)17درحالیکه کالسترمن و همکاران ( )0214مزایای
هر دو متغیر کانون توجه و چشم ساکن طوالنیتر را بر عملکرد ضربۀ گلف نشان دادند .عالوهبر این کارایی
چشم ساکنی که با عملکرد بهتر در ارتباط بود ،تنها در توجه درونی دیده شد ( .)11اما کئورفورت و
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همکاران ( )0213نتوانستند مزایای توجه بیرونی را نه برای چشم ساکن طوالنیتر و نه عملکرد پرتاب
دارت نشان دهند ( .)19از دالیل احتمالی نتایج متناقض این تحقیقات ،ماهیت و نیازهای توجهی متفاوت
این تکالیف است .در این زمینه کالسترمن و همکاران ( )0216نشان دادند تنها در شرایط بار پردازشی
باال ،دورة چشم ساکن طوالنیتر برای عملکرد هدفگیری مفید است ( .)02وولف و همکاران ( )0227نیز
نشان دادند در مهارتهایی که خطا و بیثباتی دارند و بهعبارتدیگر به پردازش کنترلی باالیی نیاز دارند،
ارائۀ توجه بیرونی موجب رهایی این کنترل آگاهانه میشود و اثربخشی بیشتری به نسبت مهارتهای
سادهتر دارد ( .)01با توجه به اینکه اغلب فعالیتهای روزمره شامل انجام همزمان دو تکلیف است و تقسیم
توجه کارامدی سیستم شناختی و حرکتی وارد میکند ( ،)06،00آنچه در تحقیقات پیشین کانون توجه
و چشم ساکن بررسی نشده است ،تعامل این دو متغیر در تکالیف دوگانه بهخصوص تکالیف دوگانه با
شدتهای مختلف است .بنابراین هدف از پژوهش حاضر تأثیر کانون توجه بر دقت و مدت زمان چشم
ساکن تکلیف دوگانۀ هدفگیری با شدتهای پردازشی متفاوت است.

روششناسی
روش پژوهش :این پژوهش از نوع شبهتجربی کاربردی با طرح درونگروهی دوراهه است (جدول .)1
جدول  . 1طرح پژوهش شامل  2نوع توجه (درونی ،بیرونی) و  2نوع شدت تکلیف ثانویه (باال،
پایین)
توجه
درونی

بيرونی

درونی-

بيرونی-

شدت باال

شدت باال

درونی-

بيرونی-

شدت پايين

شدت پايين

شدت باال
شدت پایین

تکلیف ثانویه

شرکتکنندگان :شرکتکنندگان پژوهش حاضر شامل  02دانشجوی مرد (میانگین  ±انحراف
استاندارد سن 06/16±6/79 :سال) راستدست بدون هیچگونه سابقۀ تمرینی در پرتاب دارت دانشگاه
تهران در سال تحصیلی  97-91بودند که بهصورت در دسترس انتخاب شدند .حجم نمونه با استفاده از
نرمافزار  G*Power 3.1براساس اندازة اثر بزرگ ( )f=2/65برای یک گروه دارای چهار بار اندازهگیری با
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کردن

چهار شرایط حجم نمونۀ نهایی  02نفر درنظر گرفته شد .این شرکتکنندگان هیچگونه مشکلی جسمی و
ذهنی نداشتند و پیش از پژوهش داروی خاصی را که بر نتایج پژوهش اثرگذار باشد ،مصرف نکرده بودند.
این صحت سالمت بینایی خود را از طریق خودگزارشی به محقق اعالم و با رضایت کامل خود در پژوهش
شرکت کردند و از اهداف پژوهش بیاطالع بودند .قبل از شروع پژوهش به شرکتکنندگان اطمینان داده
شد که مداخالت و ارزیابیهای حرکتی و خیرگی هیچگونه خطری برای آنها ندارد .مالکهای خروج از
پژوهش شامل داشتن مشکالت مربوط به تنظیم شدن دستگاه ردیاب بینایی مانند کوچک بودن یا روشن
بودن بیشازحد چشمها بود که مانع شناسایی مردمک چشم بهوسیلۀ دوربینهای مربوط به چشم ردیاب
بینایی میشد.
تکليف :تمامی شرایط تحقیق حاضر بهصورت پارادایم تکلیف دوگانه بود .تکلیف اولیۀ مورد بررسی
در تحقیق حاضر پرتاب دارت بود .تختۀ دارت مورد استفاده به شکل دایره و از جن

کاغذ فشرده به قطر

 456و ضخامت  10میلیمتر بود و فاصله و ارتفاع آن براساس قوانین این رشته در بزرگساالن بهترتیب
 0/76و  1/76متر بود و نمرة حاصل از پرتاب در مختصات هدف بهصورت  Xو  Yثبت و خطای شعاعی
استخراج شد .تکلیف ثانویۀ شنیداری مورد استفاده در پژوهش شامل دو تون زیر و بم بود که بهصورت
تصادفی ارائه میشد .دلیل انتخاب این نوع تکلیف ثانویۀ شنیداری قابلیت اجرای همزمان آن با پرتاب
دارت بدون اختالل یا تغییر در مکانیسمهای حرکتی این مهارت بود .این صدا در هر چهار شرایط آزمایشی
ارائه میشد که در دو شرایط افراد به برآورد تن صدای پخششده هنگام رهایی دارت میپرداختند ،ولی
در دو شرایط دیگر برآوردی از تن صدای پخششده نداشتند.
ثبت و تحليل حرکات چشم :حرکات چشم در حین پرتاب دارت بهوسیلۀ سیستم ردیابی بینایی
دوچشمی پیوپیل (شرکت پیوپیل ،آلمان) ارزیابی شد .ردیاب بینایی با فرکان

 62هرتز ( )Hzبه یک

لپتاپ (شرکت اپل ،ساخت آمریکا) از طریق کابل یو اس بی وصل شده و ویدئو ضبطشده توسط ردیاب
بینایی در آن ذخیره میشد .این دستگاه حرکات دو چشم را بهوسیلۀ دو دوربین جانبی و فضای محیط
را بهوسیلۀ دوربین پیشانی با دقت  1درجۀ بینایی با رزولوشن  1012×1122پیکسل در هر اینچ با سرعت
 62فریم در ثانیه ثبت میکرد .کالیبراسیون دستگاه به روش ویژگی طبیعی پنجنقطهای روی صفحۀ دارت
در موقعیت مشابه پرتاب دارت توسط شرکتکننده و آزمونگر انجام گرفت (شکل  .)1عالوهبر این یک
دوربین فیلمبرداری گوشی هوشمند از نمای جانبی با سرعت  62فریم در ثانیه در سمت راست
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شرکتکنندگان قرار داشت که حرکات پرتاب دارت شرکتکنندگان را در سطح ساجیتال ضبط میکرد.
قبل از هر کوشش یک نور لیزر ارائه میشد که از طریق دوربین جانبی و دوربین ردیاب بینایی ثبت
میشد .این نور بهعنوان رفرن

برای همزمانسازی دو ویدئو برای تحلیلهای بعدی استفاده شد .اطالعات

ویدئویی حاصل از ردیاب بینایی با استفاده از نرمافزار پیوپیل پلیر (شرکت پیوپیل ،آلمان) تحلیل شد که
در آن تثبیت قبل از پرتاب دارت بهعنوان متغیر چشم ساکن به روش چشمی شناسایی و در خروجی
نرمافزار اکسل مشخص و ثبت شد .هر دو ویدئو حاصل از ردیاب بینایی و دوربین جانبی با استفاده از
رویداد نوری از طریق نرمافزار کینویا همزمانسازی شد .این روش اجازة همزمانسازی دقیق اطالعات
خیرگی و دادههای حرکتی را فراهم میکرد.
روش اجرا :پ

از انتخاب شرکتکنندگان با توجه به نمونهگیری هدفمند و اطمینان از نرمال بودن

بینایی آنها و همچنین نداشتن هر گونه ناهنجاری حرکتی و گرفتن رضایت از آنها در ابتدای آزمایش ،آنها
با هدف مطالعه و نحوة اجرای آزمایش آشنا شدند و در آن 11کوشش پرتاب دارت را بدون دریافت
دستورالعمل توجهی و ثبت نتیجه انجام دادند .برای جلوگیری از اثر ترتیب با توجه به طرح درونگروهی
استفادهشده ،تمامی شرکتکنندگان در دستههای  5نفری بهصورت کانترباالن 1در  4شرایط آزمایشی
پرتاب دارت همراه با تکلیف ثانویه (پخش صداهای زیر و بم) را انجام دادند ( 4شرایط یکسان ولی ترتیب
ارائۀ شرایط در دسته متفاوت بود) .همزمان طی اجرای کوششها حرکات چشم نیز با استفاده از دستگاه
ردیابی چشم ثبت شد .بعد از این مرحله چشم ساکن هریک از آزمودنیها محاسبه شد .کالیبریشن ردیاب
بینایی برای ثبت دقیق اطالعات بینایی از طریق روش  5نقطهای با استفاده از ویژگیهای طبیعی تکلیف
انجام گرفت .دستورالعملهای مورد استفاده در این پژوهش مشابه تحقیقات قبل ( )04،4بود که بهصورت
چاپی در دسترس شرکتکنندگان قرار گرفت و قبل از هر کوشش توسط خود آنها یا آزمونگر قرائت شد.
در همۀ شرایط افراد بهصورت دیداری بر روی مرکز صفحۀ دارت خیره شدند و پرتاب دارت را با حداکثر
دقت انجام دهند ،با این تفاوت که در شرایط توجه بیرونی دستورالعمل «تمرکز ذهنی رو مسیر پرتاب
دارت» داده شد ،درحالیکه در شرایط توجه درونی «تمرکز ذهنی روی حرکات دست پرتاب» داده خواهد
شد .در همۀ شرایط آزمایشی همزمان با پرتاب دارت نیز از طریق لپتاپ صداهای زیر و بم پخش شد و
هر کدام از شرایط توجهی نیز شامل دو شرایط برآورد و عدم برآورد تن صدا بود .در مجموع طرح تحقیق

1 . Counterbalance
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شامل  0کانون توجه (بیرونی و درونی) در  0بار تکلیف ثانویه (برآورد و عدم برآورد تن صدا) بود .هر
شرایط شامل  11کوشش در قالب  3بلوک  6کوششی بود .شایان ذکر است بعد از هر سه کوشش پرتاب
دارت آزمونگر دارتها را بازیابی میکرد و کالیبراسیون دستگاه بررسی شد .بین هر بلوک  62ثانیه و بین
هر شرایط نیز  0دقیقه استراحت داده شد که در این زمان نیز دستورالعملهای توجهی ارائه میشد.

شکل  .9نحوة ارزيابی خيرگی و حرکتی پرتاب دارت

روش آماری :بهمنظور بررسی توزیع دادهها از آزمون شاپیرو-ویلک و برای تحلیل دادهها از آزمون
تحلیل واریان

عاملی ( 0کانون توجه ×  0بار تکلیف ثانویه) و تعقیبی بونفرونی استفاده شد .از آزمون

همبستگی پیرسون نیز برای بررسی رابطۀ بین عملکرد حرکتی و عملکرد ادراکی استفاده شد .تحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ  02و ترسیم جداول و نمودارها بهوسیلۀ نرمافزار
 EXCELLنسخۀ  0213انجام گرفت .تمامی عملیات آماری در سطح معناداری  α=2025انجام گرفت.
یافتهها
جدول  . 1نتايج تحليل واريانس عاملی  1نوع توجه (درونی و بيرونی) در  1بار تکليف ثانويه
(برآورد تن صدا ،بدون برآورد تن صدا) بر دقت و مدت زمان چشم ساکن
متغير

عملکرد
مدت
زمان
چشم
ساکن

شاخص
منابع تغييرات
اثر توجه
اثر تکلیف
اثر تعاملی توجه
و تکلیف
اثر توجه
اثر تکلیف
اثر تعاملی توجه
و تکلیف

* در سطح P≤ 2 / 25معنا دار است.

مجموع
مجذورات
7/ 10
10/ 06

درجة
آزادی
1
1

ميانگين
مجذورات
7/ 10
10/ 06

5/ 16
5/ 25

2/ 12

1

2/ 12

2/ 51

2/ 45

06019/ 16
97476/ 59

1
1

06019/ 16
97476/ 59

6/ 223
4/ 45

2/ 29
2/24

4946/ 11

1

4946/ 11

2/ 31

2/ 41

F

سطح
معناداری
* 2 / 26
* 2 / 26

اندازة
اثر
2/ 01
2/ 01
2/ 26

*

2/ 16
2/ 19
2/ 26
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جدول  . 3نتايج آزمون تعقيبی بونفرونی برای ديدن تفاوت ها ی بين شرايط توجه و بين شرايط
تکليف ثانويه در دقت پرتاب دارت
متغير

شرايط ( )i

شرايط () j

اختالف ميانگين

توجه
تکلیف ثانویه

درونی
بدون برآورد صدا

بیرونی
برآورد صدا

2/30
-2 /71

معنا داری
2 /26
2 /26

*
*

* در سطح P≤ 2 / 25معنا دار است.
جدول  . 0نتايج آزمون تعقيبی بونفرونی برای ديدن تفاوت ها ی بين شرايط تکليف ثانويه در
مدت زمان چشم ساکن پرتاب دارت
متغير

شرايط ( )i

شرايط () j

اختالف ميانگين

تکلیف ثانویه

بدون برآورد صدا

برآورد صدا

-39 /11

معنا داری
2 /24

*

*در سطح  P≤ 2 / 25معنادار است.
در ابتدا طبیعی بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بررسی شد که نتایج نشان داد
توزیع دادههای بهدستآمده نرمال است (.)P<2/25
نتایج آزمون تحلیل واریان

عاملی برای دقت پرتاب دارت نشان داد که تأثیرات توجه

(  ) η 2 =2/ 01 ، P=2 / 26 ، F=5 /16و تکلیف ثانویه (  ) η 2=2 /01 ،P=2 / 26 ، F=5 /25معنادار ولی اثر
تعاملی ( ) η 2=2 / 2 ، P=2 /2 ، F=2 / 51این دو معنا دار نبود (جدول  .) 0برای متغیر مدت زمان چشم
ساکن صرفا ً اثر اصلی تکلیف (  ) η 2=2 /19 ، P=2 / 24 ، F=4 /45معنادار بود ،ولی تأثیرات توجه
(  ) η 2=2 / 16 ، P=2 /29 ، F=6 /223و تعاملی ( ) η 2=2 / 26 ، P=2 /41 ،F =2 /31معنادار نبود (جدول .) 0
نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای دقت پرتاب دارت نیز نشان داد که افراد در شرایط توجه بیرونی
نسبت به درونی ( ) P=2 / 26 ، D =2 /30و در شرایط عدم برآورد تن صدا نسبت به برآورد تن صدا
(  ) P=2 / 26 ، D=-2 /71خطای شعاعی کمتری داشتند (جدول  6و شکل  .) 1همچنین نتایج آزمون
تعقیبی بونفرونی برای متغیر چشم ساکن نشان داد که افراد در شرایط برآورد تن صدا نسبت ب ه
شرایط بدون برآورد تن صدا ( ) P=2 /24 ، D=-2/ 39مدت زمان چشم ساکن بیشتری داشتند (جدول
 4و شکل .) 0
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۱۲

۱۰
۸

۴

خطای شعاعی

۶

۲
۰
بیرونی
برآورد تن صدا

درونی
بدون تن صدا

شکل  . 9دقت پ رتاب دارت (خطای شعاعی) در شرايط کانون توجه در دو شدت تکليف ثانويه
۱۰۰۰
۹۰۰
۸۰۰
۷۰۰
۵۰۰

۴۰۰

میلی ثانیه

۶۰۰

۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

۰
درونی

بیرونی
برآورد تن صدا

بدون تن صدا

شکل  .1مدت زمان چشم ساکن پرتاب دارت در شرايط کانون توجه در دو شدت تکليف ثانويه
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همچنین برای دیدن کارایی چشم ساکن یا ارتباط مدت زمان چشم ساکن با دقت پرتاب دارت در هریک از
شرایط از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که بین دقت پرتاب دارت و مدت زمان
چشم ساکن در هیچکدام از شرایط ارتباط معناداری دیده نشد (جدول .)5
جدول  . 5نتايج آزمون همبستگی پيرسون برای ارتباط دقت و مدت زمان چشم ساکن تحت
شرايط مختلف
توجه بيرونی/

توجه درونی/

توجه

توجه

برآورد تن

برآورد تن

بيرونی/بدون

درونی/بدون

صدا

صدا

برآورد تن صدا

برآورد تن صدا

2/01

-2 /02

2/26

2/13

2/06

2/61

2/17

2/49

شرايط
ضريب
همبستگی
معنا دار ی

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر بهمنظور تعیین تأثیر بار شناختی تکلیف ثانویه در تعامل با کانون توجه درونی و بیرونی بر
دقت و کنترل خیرگی مهارت پرتاب دارت انجام گرفت .نتایج نشان داد شرکتکنندگان در شرایط توجه
بیرونی نسبت به درونی و در شرایط عدم برآورد تن صدا نسبت به برآورد تن صدا خطای شعاعی کمتری
داشتند .همچنین این افراد در شرایط برآورد تن صدا نسبت به شرایط بدون برآورد تن صدا مدت زمان
چشم ساکن بیشتری داشتند.
تحقیقات پیشین در این زمینه که به مقایسۀ اثربخشی کانون توجه در شرایط تکلیف اصلی و پارادایم
تکلیف دوگانه پرداخته بودند ،در شرایط وجود تکلیف ثانویه عملکرد بهتری را در توجه بیرونی نسبت به
درونی گزارش کردهاند ()01،9؛ اما تحقیق حاضر اولین پژوهشی است که به بررسی شدتهای مختلف بار
شناختی درون یک تکلیف دوگانه در شرایط مختلف کانون پرداخته است .در یک طرح درونگروهی با
توجه به اثربخش بودن استفاده از این نوع طرح برای نشان دادن مزایای کانون توجه نسبت طرح بینگروهی
( ،)04افراد در چهار شرایط مختلف توجهی و تکلیف ثانویه در مهارت پرتاب دارت بررسی شدند .اولین
نتیجۀ پژوهش برای دقت پرتاب دارت نشان داد صرفنظر از نوع کانون توجه ،افراد در بار شناختی کمتر
تکلیف ثانویه (عدم برآورد تن صدا) نسبت به بار شناختی بیشتر تکلیف ثانویه (برآورد تن صدا) خطای
شعاعی کمتری در پرتاب دارت داشتند .همچنین صرفنظر از شدت بار تکلیف ثانویه افراد در شرایط توجه
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بیرونی خطای شعاعی کمتری نسبت به شرایط توجه درونی داشتند .این نتایج با نتایج تحقیقات لوسه و
همکاران ( ،)0212زاچری و همکاران ( )0225و بل و هاردی ( )0229همسو بود ( .)4–3در تحقیق لوسه
و همکاران ( )0212اتخاذ توجه بیرونی بهصورت تمرکز روی پرواز دارت عالوهبر بهبود دقت پرتاب دارت،
موجب کاهش فعالیت عضالنی عضلۀ سهسربازویی شد ( .)4زاچری و همکاران ( )0225نیز نشان دادند
که توجه بیرونی (روی حلقه) نسبت به توجه درونی (روی خم شدن مچ) موجب بهبود دقت پرتاب آزاد
بسکتبال و کاهش فعالیت عضالنی عضالت دوسر بازو و سه سربازو شد ( .)5بل و هاردی ( )0229بیان
کردند افراد در شرایط بیرونی دور بیشترین و در شرایط توجه درونی کمترین دقت را در ضربه گلف
داشتند ( .)3این نتایج بهطور کامل از پیشبینیهای فرضیۀ عمل محدود (وولف و همکاران)0221 ،
حمایت میکند ( .)9براساس این فرضیه توجه درونی به کنترل هوشیارانۀ حرکات و اخالل در اجرای
موزون و نرم حرکات منجر میشود .در مقابل تمرکز بیرونی اجازة کنترل خودکار را به سیستم حرکتی ،و
در پی آن اثربخشی و کارامدی حرکات را افزایش میدهد ( .)05،1همچنین تحقیقات پیشین بهطور کلی
نشان دادهاند که عملکرد تکلیف اصلی و هم تکلیف ثانویۀ مبتدیان در شرایط تکلیف دوگانه ضعیف میشود
( . )03–01البته در تحقیقاتی نیز نشان دادند که اعمال تکلیف ثانویه خللی در عملکرد تکلیف اولیه
بهخصوص در افراد ماهر ایجاد نمیکند ( .)09،03بیالک و همکاران ( )0220نشان دادند گلفبازان خبره
بههنگام شنیدن تکلیف ثانویه همانند شرایط بدون تکلیف ثانویه عمل کردند ( .)03اسمیت و چمبرلین
( )1990نیز نتایج مشابهی را در بازیکنان باتجربه و مبتدی فوتبال نشان دادند ( .)09یک احتمال که برای
عدم تداخل تکلیف ثانویه در تکلیف اصلی در تحقیقات افراد خبره مطرح شده است ،خودکاری در تکلیف
اصلی یا اولیه است که نیازمند تخصیص توجه از منابع توجهی نیست و عملکرد آن در اثر توجه به تکلیف
ثانویه ضعیف نمیشود .ولی در افراد مبتدی بهدلیل خودکار نبودن و همچنین کنترل آنالین تکلیف اولیه
نیازمند توجه است و تخصیص توجه به تکلیف ثانویه موجب افت در تکلیف اصلی میشود ( .)62،04نتایج
تحقیق حاضر نیز نشان داده شد که با افزایش بار شناختی تکلیف ثانویه از طریق برآورد تن صدا موجب
افزایش خطای شعاعی در پرتاب دارت صرفنظر از جهتدهی توجه شد .براساس استدالل منابع توجهی
بهنظر میرسد در تحقیق حاضر نیز تکلیف ثانویه در شرایط برآورد تن صدا نیازمند منابع توجهی بیشتری
نسبت به شرایط عدم برآورد تن صداست و این امر موجب ضعیفتر شدن دقت پرتاب دارت در شرایط بار
شناختی باالتر می شود .اولین نتیجۀ مربوط به چشم ساکن حاکی از این بود که صرفنظر از نوع تکلیف
ثانویه ،بین مدت زمان چشم ساکن پرتاب دارت در شرایط توجه درونی و بیرونی تفاوت معناداری از نظر
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آماری وجود نداشت .همچنین هیچگونه ارتباطی بین دقت پرتاب دارت و مدت زمان چشم ساکن در
هیچکدام از شرایط دیده نشد .تحقیقات محدودی اثرگذاری کانون توجه را بر دورة چشم ساکن در
مهارتهای ورزشی مستلزم دقت بررسی کردهاند .در این زمینه مدت زمان طوالنیتر چشم ساکن پرتاب
آزاد بسکتبال در توجه درونی ( ،)17کارایی چشم ساکن ضربۀ گلف در توجه درونی ( )61نشان داده شد.
کئورفورت و همکاران ( )0213نیز نشان دادند بین متغیرهای چشم ساکن پرتاب دارت در شرایط مختلف
توجهی افراد مبتدی تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)19ویلیامز و همکاران ( )0220و کالسترمن
( )0214بهترتیب با مطرح کردن فرضیات پیشبرنامهریزی و بازداری به توضیح تأثیر چشم ساکن بر
عملکرد حرکتی پرداختند .براساس فرضیۀ پیشبرنامهریزی دورة چشم ساکن اجازة پردازش دقیق اطالعات
و تنظیمات قشر حرکتی را فراهم میکند ،بنابراین دورة طوالنیتر چشم ساکن با حرکت کارامدتر مرتبط
است ( .)60تحقیقات قبلی نیز در تأیید این فرضیه نشان دادند دورة طوالنیتر چشم ساکن موجب بهبود
زمان حیاتی برنامهریز ی حرکت در دو بعد جهت و نیرو ،کینماتیک بهینۀ حرکت با تغییرپذیری کمتر و
کنترل بینایی آنالین میشود (.)0
براساس فرضیۀ بازداری دورة چشم ساکن از طریق بازداری تغییرات حرکتی اضافی موجب
پارامتربندی بهینه حرکت میشود و هرچه این دوره طوالنیتر باشد ،عملکرد بهتر میشود
(.)61،19،17کالسترمن و همکاران ( )0214به بررسی پیشبینیهای فرضیۀ بازداری در شرایط توجهی
مختلف در مهارت ضربۀ گلف افراد ماهر و مبتدی پرداختند و نشان دادند توجه درونی موجب تقاضای
مهاری بیشتر نسبت به توجه بیرونی میشود ،همچنین مدت زمان چشم ساکنی که با عملکرد بهتر مرتبط
است ،صرفاً در افراد ماهر در شرایط توجه درونی اتفاق میافتد ( .)61این یافتۀ عینی مخالف با نتایج
تحقیقاتی بود که استنباط کردند در شرایط توجه بیرونی دورة چشم ساکن طوالنیتر است ( ،)66یا اینکه
چشم ساکن از طریق هدایت توجه بهصورت بیرونی و جمعآوری اطالعات مربوط موجب هماهنگی مفاصل
میشود و عملکرد را بهبود میبخشد ( .)61در تحقیقات پیشین نیز نشان داده شد افراد بزرگسال خبره
دورة چشم ساکن طوالنیتری نسبت به افراد مبتدی دارند و بهخصوص برای افراد خبره دورة طوالنیتر
چشم ساکن با عملکرد بهتر ارتباط دارد ( .)0بهنظر میرسد پیشبینیهای فرضیات پیشبرنامهریزی ()60
و بازداری ( )61و تحقیقاتی که بر اثربخشی مدت زمان بیشتر چشم ساکن بر عملکرد حرکتی معتقدند
( ،)0بیشتر در افراد ماهر صادق است و اثربخشی آن در افراد مبتدی مانند تحقیق حاضر به اندازة افراد
ماهر نیست.
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اما نتیجۀ دیگر تحقیق حاضر ،طوالنی بودن مدت زمان چشم ساکن در شرایط برآورد تن صدا نسبت
به شرایط عدم برآورد تن صدا بود ،با اینکه ارتباط معناداری بین مدت زمان چشم ساکن و دقت پرتاب
دارت در شرایط مختلف وجود نداشت .نتایج تحقیق کالسترمن و همکاران ( )0216نشان داد که در
شرایط اجرای با بار باال در مهارت پرتاب توپ از زیر شانه مدت زمان چشم ساکن نسبت به بار پایین
طوالنیتر بود ،هرچند برخالف تحقیق حاضر در تحقیق آنها مدت زمان چشم ساکن با دقت پرتاب در
ارتباط بود و بهنوعی اثربخشی چشم ساکن نشان داده شد ( .)02اینکه چرا در تحقیق کالسترمن و همکاران
که شرکتکنندگان مثل تحقیق حاضر دانشجویان تربیت بدنی بودند ولی توانستند اثربخشی چشم ساکن
را نشان دهند ،احتماالً بهدلیل تفاوت در نوع تکلیف تحقیق (پرتاب دارت) حاضر و تحقیق آنها (پرتاب از
زیر شانه) باشد .مهارت پرتاب از زیر شانه یک مهارت بومشناختی است که در اثر افزایش سن پاالیش
مییابد و با مهارتهای تخصصی مثل پرتاب دارت که نیازمند تمرین زیادی برای خبرگی است ،متفاوت
است .هرچه سن به حدود  11سالگی نزدیک میشود ،افزایش عمده و منظمی در جنبههای مرتبط با
عملکردهای حرکتی اتفاق میافتد .این پیشرفتها میتوانند مرتبط با تغییرات بیومکانیکی ،قدرت ،توانایی
پردازش اطالعات ناشی از نمایش پیچیده ،سرعت تصمیمگیری حرکت و دقت در مهارت پرتاب باشند
( .)64این تواناییها از طریق بالیدگی یا تجربه یا هر دو ،همراه با افزایش سن تا حدود  11سالگی رشد
مییابند ( .)65این نتایج بهنوعی بیانگر تأیید پیشبینیهای فرضیۀ بازداری کالسترمن و همکاران ()0214
است که بر اثربخش بودن طول دورة چشم ساکن در سطوح باالتر خبرگی تأکید دارد ( .)61بنابراین برای
توسعۀ دانش در این زمینه تحقیقات آینده باید به بررسی نقش تمرین منظم یا بالیدگی در تکالیف ورزشی
و بومشناختی و مقایسۀ این دو برای درک بیشتر اثربخشی چشم ساکن در این تکالیف بپردازند .جامعۀ
آماری پژوهش حاضر صرفاً دانشجویان مرد بودند و مهارت مورد بررسی پرتاب دارت بود ،بنابراین در تعمیم
نتایج آن به سایر گروهها مانند زنان ،ورزشکاران و کودکان و همچنین مهارتهای ورزشی دیگر بهدلیل
متفاوت بودن نیازهای پردازشی و ساختار مختلف ،ممکن است محدودیتهایی وجود داشته باشد .بهطور
کلی نتایج تحقیق حاضر حاکی از اثربخش بودن توجه بیرونی بر عملکرد حرکتی پرتاب دارت در شرایط
بار تکلیف ثانویه باال و پایین است و از پیشبینیهای فرضیۀ عمل محدود (وولف و همکاران)0221 ،
حمایت میکند ( .)9بنابراین میتواند اطالعات ارزشمندی را به مربیان و اجراکنندگان پرتاب دارت ارائه
دهد ،بدینصورت که استفاده از دستورالعملهای ارائهشده توسط مربیان که توجه اجراکنندگان را به
جنبههای بیرونی مرتبط با حرکت سوق دهد ،موجب بهینهسازی عملکرد حرکتی میشود.
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