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مطالعات روانشناسی ورزشی

مقاله پژوهشي

تاثير آموزش آماية انتقال توجه بر بهبود دقت و سرعت تيراندازی
شهاب مرادی ،1و اسحاق رحيميان
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بوگر2

 .1دکتری روانشناسی تربیتی (نویسندة مسئول)
 .2دانشیار روانشناسی سالمت دانشگاه سمنان
تاريخ دريافت1397/05/04 :

تاريخ پذيرش1398/03/11 :

چکيده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود دقت و سرعت تیراندازی بود .طرح پژوهش نیمه
آزمایشی بود .نمونه شامل  26نفر از آن دانشجویان پسر دانشگاه سمنان در دو گروه  13نفری کنترل و آزمایش بود.
آموزش آمایة انتقال توجه شامل  8تکلیف پیشروند و چند الیه از پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه بود .ابزار
جمعآوری دادهها شامل تفنگ بادی و سیبلهای دارای امتیازبندی بود .تحلیل دادهها به روش تحلیل کوواریانس
چند متغیره انجام شد .نتایج نشان داد آموزش آمایة انتقال توجه به طور معناداری دقت در تیراندازی (برخورد تیرها
به هدف) ،سرعت عمل در تیراندازی ،تیراندازی در شرایط حرکت تیرانداز و تیراندازی در شرایط حرکت سیبل را در
گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش میدهد .بین دو گروه کنترل و آزمایش در دقت تیراندازی در شرایط
استتار هدف ،اختالف معناداری وجود نداشت .با توجه به نتایج پژوهش میتوان در محیطهای ورزشی و نظامی از
تکالیف ،مخصوصا تکالیف و ورزشهایی جسمانی که در اجرای آنها کارکردهای اجرایی مغز نقش دارد برای بهبود
کمیو کیفی تیراندازی و سایر عملکردهای مشابه بهره برد.
کليدواژهها :آمایة انتقال توجه ،تیراندازی ،مغز.

1. Email: Shahabmoradi66@gmail.com
2. Email: i_rahimian@semnan.ac.ir
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مقدمه
تیراندازی یکی از مهارتهای مهم برای نیروهای
نظامی و نیز یکی از ورزشهای پرطرفدار و البته توصیه
شده از نظر مذهبی است و تبحر در این ورزش یا
مهارت نظامیدارای ارزش است .تمرین یک عمل
باعث تقویت مهارت در آن عمل میشود؛ اما عمده
مهارت در همان موقعیت و همان تکلیفی ایجاد میشود
و انتقال آن به موقعیتهای دیگر با کیفیتِ موقعیتِ
تمرینی میسر نیست (ریچاردز و همکاران2006 1،؛
جک ،لین و مارسیا .)2007 2،تمرین تیراندازی باعث
مهارت در موقعیت تمرینی میگردد ،اما این احتمال
وجود دارد که مهارتِ موقعیتِ تمرینی به موقعیت
مسابقات بزرگ و یا نبردهای واقعی انتقال پیدا نکند.
تیراندازی مهارتی است که به توجه ،دقت ،سرعت در
تصمیمگیری و تمرکز بستگی دارد .آنچه در آموزشها
و تمرینهای تیراندازی مطرح است در قالب توانایی
کنترل حرکت دست ،توانایی دید خوب ،تمیزهای
دیداری ،توانایی هماهنگی چشم ،دست و تفنگ و به
طور کلی سرعت و دقت و تمرکز تعریف میشود (وبگاه
سازمان تیراندازی آمریکا .)2011 3،بنابراین باید برای
آموزش بیشتر و بهتر مهارت تیراندازی ،مهارتهای
شناختی و مغزی یک تیرانداز نیز تقویت گردد .یکی از
تواناییهای مغزی مربوط به این حوزه تواناییها آمایة
انتقال توجه 4است .آمایة انتقال توجه یکی از
کارکردهای اجرایی5مغز است .رفتارها و تکالیف نیازمند
آن است که به محرکهای مربوط به انجام یک تکلیف
یا تمرین توجه و تمرکز کرد و در عین حال محرکهای
نامربوط نادیده گرفته شوند .آمایة انتقال توجه مسئولیت
1. Richards, Aylward, Berninger, Field,
Grimme & Richards
2..Jack, Lynn & Mareia
3. USA shooting
4. Attention Set-Shifting
5. Executive Function

این کارکرد را بر عهده دارد (بایرل و براون.)2000 6،
ماتمدی ،بیرمان ،سینتیا )2015( 7آمایة انتقال توجه را
توانایی راهبردی تمرکز و دقت و نیز تمرکز و توجه به
محرکِ هدف و عدم توجه و تمرکز به محرکهای
غیرهدف به وسیله مقاومت در برابر تداخلِ تکالیف و
محرکها و مقاومت در برابر حواسپرتی تعریف
میکنند .بنابراین کارکرد اصلی این قوة ذهنی ،به طور
کلی کنترل توجه و دقت و انعطافپذیری آن است .این
توانایی به فرد اجازه میدهد تا به سرعت و به نحو
احسن تمرکز و توجه خود را با موقعیتهای مختلف
وفق دهند (ساوادا 8و همکاران .)2012 ،کارکرد آمایه
حفظ و انتقال توجه ،همان توانایی مغزی و شناختی
مورد نیاز برای تیراندازی و مهارت در این رشتة ورزشی
است .زیرا یک تیرانداز ماهر باید تمرکز مناسبی داشته
باشد ،بتواند سریع محل هدف را تغیر دهد ،سریعتر جای
دشمن را پیدا و به سمت آن تیراندازی کند و همزمان
متمرکز و متوجه چند نقطه باشد و محرکهای گوناگون
را پایش کند.
پژوهشها نشان دادهاند آموزش میتواند آمایة انتقال
توجه را تقویت نماید .سووریا ،واریس و الین)2013(9
نشان دادند آموزش و مداخله در این حوزه شناختی اثر
معناداری در بهبود عملکردهای مربوط به آمایة انتقال
دارد .مینیر و شاه )2008(10نشان داده اند مداخله و
آموزش باعث بهبود آمایة انتقال میگردد .کارباچ و
کری )2009(11نشان میدهند آموزشهای طراحی
شده برای مداخله در آمایة انتقال توجه باعث تقویت
آمایة انتقال و چند کارکرد دیگر میگردد .رستمان ،طالع
پسند و نظیفی ( )2011در پژوهش خود نشان دادند
6. Birrell & Brown
7. Motamedi, Bierman and Cynthia
8. Sawada
9. Soveri A, Waris &Laine
10. Minear & Shah
11. Karbach & Kray
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آموزش کنشهای اجرایی مبتنی بر رایانه باعث افزایش
توجه پایدار و طرحریزی و کاهش نشانههای نارسایی
توجه /فزونکنشی در همة زیرریختها شده است.
مینیر و شاه ( )2008در آزمایش خود به بررسی اثر
انتقال دور( 1عالوه بر انتقال نزدیک 2که در آن اثر
آموزش را بر حل و انجام تکالیف شبیه به تکالیف
آموزش داده شده سنجیدند) نشان دادند آموزش آمایة
انتقال باعث انتقال دور (یعنی حل موفقیت آمیز و انجام
تکالیفی که نیاز به درگیری آمایة انتقال دارد ،اما شبیه
به تکالیف آموزش دیده شده ،نمیباشد) میگردد.
کارباخ و کری ( )2009نشان میدهند مداخله در آمایة
انتقال باعث بهبود و ارتقاء انجام تکالیفی که نیاز به
درگیری آمایة انتقال توجه دارند ،میشود .همچنین
پژوهشهای مشابهی مبنی بر اثربخشی آموزشها و
مداخالت روانشناختی شناختی بر بهبود مهارت
تیراندازی انجام شده است که نشان از تاثیر کارکردها
شناختی بر مهارت تیراندازی دارد .از جمله آنکه ناجی
و ناجی ( )2019پژوهشی با هدف اثربخشی آموزش
کوتاهمدت آگاهی موقعیتی بر تنظیم شناختی هیجانی
و نمرات تیراندازی با تفنگ بادی انجام دادند و نشان
دادند آموزش کوتاهمدت آگاهی موقعیتی به طور
معناداری موجب افزایش تنظیم هیجانی و افزایش
رکورد تیراندازی در مرحله پسآزمون شده است.
صمدی و همکارن ( )2017نیز در پژوهشی با هدف
مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر
مدل شناختی-رفتاری و مداخلة مبتنی بر ذهن
آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان :پیگیری دو
ماهه ،نشان دادند اثرات مداخله شناختی پیشرفت
معناداری در بهبود عملکرد تیراندازی داشتهاست.
جان ،کومار و لیل )2012( 3نیز در تحقیقی با مقایسه
اثربخشی موسیقیدرمانی و تمرین مراقبه ذهن آگاهی

بر عملکرد ورزشکاران حرفهای تیراندازان ،افزایش
عملکرد را در دو گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل
نشان داد .هامیلتون و همکاران ( )2016نیز در پژوهشی
با هدف اثربخشی مهارتهای ذهنی همچون ذهن
آگاهی بر بهبود عملکرد دوچرخه سواران ،نشان دادند
گروه آزمایش عملکرد بهتری با دریافت اثرات آزمایشی
از خود نشان داده اند .تروالو )2014(4نیز در پژوهشی
نشان داده است مداخالت شناختی مبتنی بر راهکارهای
توقف افکار ،تمرین ذهنی و تصویرسازی ،خودگویی،
آرامسازی بهطور معناداری افزایش عملکرد ورزشی
ورزشکاران را پیشبینی میکند .تامپسون و همکاران
( )2017در تحقیق خود مبتنی بر اثرات بلندمدت (یک-
ساله) برنامة افزایش عملکرد ورزشکاران با مداخالت
شناختی در ورزشکاران تیراندازی تیروکمان در مقایسه
با دومیدانی ،نشان دادند این آموزشها موجب افزایش
معنادار مهارت تیراندازان میشود ،اما در ورزش
دومیدانی موثر نبوده است.
مرور ادبیات نظری و پژوهشی حاکی از وجود رابطه و
تاثیر کارکردهای شناختی بر مهارتهای ورزشی،
همچون ورزش تیراندازی است .با توجه به آنکه مهارت
مورد نیاز یک تیر انداز داشتن توجهِ متمرکز ،توجهِ آماده
تغییر در نبردها و رقابتها ،انعطافپذیری توجه و
تمرکز ،یافتن موقعیت دشمن در کمترین زمان و امثال
این توانمندیها است و در عین حال وظیفه آمایة انتقال
توجه نیز عمدتا فرماندهی این فعالیتها برای فرد است،
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مداخله و آموزش در
آمایة انتقال توجه بر بهبود کیفیت و آمادگی یک تیرانداز
برای تیراندازی بود .بنابراین سوالی که مطرح میشود
آن است که آیا مداخله و آموزش در آمایة انتقال توجه
بر کیفیت و آمادگی یک تیر انداز برای تیراندازی موثر
است یا خیر؟ .پرداختن به این مساله از چندین منظر

1. Far Transfer
2. Near Transfer

3. John, Kumar & Lal
4. Truelove
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اهمیت دارد .در حال حاضر پرداختن به موضوعات
شناختی در علوم روانشناسی و رفتاری اهمیت دارد؛ لذا
بررسی کارکردهای اجرای برای بازتوانیها و توان
بخشیها و توانافزایی مورد توجه است .اهمیت
پرداختن به این موضوع از منظر حفظ جان نیروهای
نظامی نیز قابل طرح است .این پژوهش از نظر
اقتصادی نیز توجیه دارد .افزایش مهارت تیراندازی از
طریق تمرین ،هزینة مالی و هزینة زمانی زیادی در بر
دارد ،و مهمتر آنکه انتقال مهارت به موقعیت واقعی
(رزمی یا مسابقهای) به طور کامل صورت نمیپذیرد.
بنابراین جستجوی راههای دیگر برای تقویت مهارت
تیراندازی اهمیت دارد.
بنابراین در این پژوهش پنج هدف ویژه ذیل بررسی
شد -1 :بررسی تأثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود
کمیت تیراندازی (تیرانداز چند اصابت موفق خواهد
داشت) -2 .بررسی تأثیر آموزش آموزش آمایة انتقال
توجه بر سرعت عمل تیرانداز برای تیراندازی در شرایط
استتار (آیا تیرانداز بعد از دریافت آموزش با سرعت
بیشتری (بر حسب زمان) هدف را پیدا خواهد کرد یا
خیر) -3 .بررسی تأثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر
بهبود آمادگی و موفقیت شلیک تیرانداز در شرایط استتار
دشمن (با توجه به وجود محرکهای فراوان و شرایط
استتار ،آیا تیرانداز بعد از دریافت آموزش ،نسبت به پیش
از آموزش در زمان کمتری هدف را پیدا ،و به سمت آن
تیراندازی موفق خواهد داشت یا خیر؟) -4 .بررسی تأثیر
آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود موفقیت تیرانداز در
شرایط حرکت سریع تیرانداز (آیا تیرانداز بعد از دریافت
آموزش در موقعیتی که خودش با سرعت زیاد در حال
حرکت است ،اصابتهای موفقتری خواهد داشت یا
خیر؟)  -5بررسی تأثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر
بهبود موفقیت تیرانداز در شرایط حرکت سریع هدف
(آیا تیر انداز بعد از دریافت آموزش در موقعیتی که سیبل
با سرعت زیاد در حال حرکت و جابهجایی است،
اصابتهای موفقتری خواهد داشت یا خیر؟)

روش پژوهش
طرح :طرح این پژوهش نیمهآزمایشی ،با گروه کنترل
و اجرای پیشآزمون و پسآزمون بود.
جامعه و نمونة آماری :جامعة آماری این پژوهش
دانشجویان پسر دوره کارشناسی دانشگاه سمنان در
سال تحصیلی  1395-96بوند .نمونة آماری این
پژوهش شامل تعداد  26از دانشجویان دوره کارشناسی
دانشکدههای دانشگاه سمنان در نیم سال تحصیلی دوم
 1395 -96بودند و به روش نمونهگیری داوطلبانه
انتخاب شدند .این تعداد شامل دو گروه  13نفری
آزمایش و کنترل بود .در این پژوهش جهت اطمینان
از کفایت حجم نمونهگیری و میزان  fقابل قبول برای
رد فرض صفر از نرم افزار جی-پاور نیز استفاده شد .با
توجه به نوع آزمون مورد نیاز یعنی؛  -1تحلیل
کوواریانس چند متغیره -2 ،وجود تعداد  5متغیر برای
مقایسه در دو گروه -3 ،تعریف میانگین پنج متغیرِ
گروهها در نرم جی-پاور -4 ،محاسبة اندازة اثرِ خروجی
از نرم افزار به میزان ( ،)40/41با ضریب آلفای  0/05و
 -5با سطح اطمینان یا سطح معناداری  ،0/95حجم
نمونه مکفی شناخته شد .همچنین میزان اف مورد نیاز
برای رد فرض صفر ( )11/29بهدست آمد.
جهت نمونهگیری برای شرکت در پژوهش ،فراخوان
داده شد .کسانی که داوطلب و دارای شرایط ویژه
شرکت در پژوهش بودند ،انتخاب اولیه شدند .به آنها
راجع به کار پژوهشی مورد نظر ،انجام تکالیف مورد نظرِ
پژوهش ،هدف پژوهش اطالعات و آگاهی داده شد .از
بین تمامی افراد متقاضی با توجه به رعایت معیارهای
ورود به پژوهش ،تعداد  26نفر برای شرکت در پژوهش
انتخاب شدند .بعد از انتخابِ صورت گرفته ،این  26نفر
به صورت جایگزینی تصادفی (با قید قرعه برای
جلوگیری از سوگیری) در دو گروه نمونه  13نفری قرار
داده شدند .در مرحلة بعد به صورت کاربندی تصادفی،
یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه به عنوان
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گروه کنترل انتخاب شد .برای جلب رضایت و رغبت
بیشتر شرکتکنندگان در این پژوهش ،برای آنان
فعالیتهای جبرانی خاص در نظر گرفته شد.
معيارهای ورود و خروج پژوهش -1 :افراد مورد
نظر باید فاقد ضعف بینایی جهت تشخیص طبیعی
سیبلهای هدف میبودند -2 .افراد نمونة پژوهش به
منظور حرکت ،جایگیری و حفظ تعادل جسمانی هنگام
تیراندازی ،باید دارای وزن مناسب میبودند -3 .افراد
مورد نظر باید دارای دانش و تجربه کافی جهت استفاده
از گوشیهای هوشمند ،تبلت و یا لپتاپ و کامپیوتر
برای اجرای تکالیف میبودند -4 .معیار دیگر ورود به
پژوهش نداشتن بیماریهای جسمانی همچون ضعف
عضالنی به منظور کنترل اسلحه تفنگ بادی و نیز
بیماریها یا اختاللهای روانشناختی فراگیر به منظور
کنترل طبیعی ذهنی بر عمل تیراندازی بود .این مورد
توسط مصاحبه کوتاه با تک تک افراد مشخص میشد.
مالکهای همتاسازی درونگروهی و
بينگروهی -1 :افراد هر دو گروه نمونه پژوهش از
نظر تناسب قد و وزن کنترل و همتا شدند -2 .افراد هر
دو گروه نمونه از نظر تیزی بینایی یا ضعف چشم با
توجه به اظهار نظر خودشان ،استفاده یا عدم استفاده از
عینکهای طبی همتا شدند؛ به عبارتی آنها ضعف
بینایی نداشتند -3 .افراد هر دو گروه نمونة پژوهش
خدمت سربازی نرفته بودند -4 .افراد هر دو گروه نمونة
پژوهش عضو باشگاههای تیراندازی نبودند -5 .افراد
هر دو گروه تجربه تیراندازی نداشتند.
ابزارهای پژوهش
 -1اسلحه :استفاده از یک قبضه اسلحه تفنگ بادی
کالیبر  5/5میلیمتر با قدرت  18ژول.
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 -2پايه يا استند :استفاده از یک پایه چوبی جهت
نگهداری سیبلهای که برای تیراندازی طراحی شده
بود.
 -3سيبلهای هدفِ تيرانداز :برای انجام
تیراندازی نیاز به سیبلهایی با ویژگیها و طرحهای
خاص بود .در این زمینه به اقتضای هدفهای پژوهش
سیبلهایی طرحی و در قالب بنر1یا در اصطالح فارسی
"بر نوشته"،چاپ شدند .مشخصات سیبلها با در نظر
گرفتن اهداف پژوهش ،به صورت ذیل بود( :ابزارها به
تفکیک برای گروه آزمایش و گروه کنترل صدق
میکند):
 )1-3ابزار هدف اول پژوهش :هدف اول
پژوهش "بررسی تاثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر
بهبود کمیت تیراندازی" بود .برای انجام این هدف1 ،
سیبل (بنر) ساده برای پیشآزمون و  1سیبل برای
پسآزمون (کامال مشابه) به ابعاد  120*120طراحی
شد و اندازه سیبل داخل آنها  1متر مربع بود .این
سیبلها با ده دایره سیاه که به واسطه خطوط سفید
باریک از هم مجزا شده بودند تهیه شد .در مجموع با
احتساب دایرة مرکزی  10دایره وجود داشت .به ترتیب
و به صورت قراردادی نمره  10برای اصابت تیر به دایر
مرکزی و به همین ترتیب نمره  9الی  1برای اصابت
به دایرههای پیرامونی در نظر گرفته شد .برای عدم
اصابت نمره صفر داده شد .فاصله تیراندازی به این نوع
سیبل با توجه به اندازه و نوع طراحی در نظر گرفته
شده 25 ،متر بود .این فاصله با در نظر گرفتن نوع تفنگ
بادی و ابعاد سیبل ،با مشورت یک مربی تیراندازی
انتخاب شد.
 )2-3ابزار هدف دوم پژوهش :هدف دوم
پژوهش "بررسی تاثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر
بهبود آمادگی تیر انداز برای تیراندازی در شرایط استتار
برای فهم محل استتار دشمن" بود .برای اجرای این
1. Banner
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هدف تعداد  10تصویر با طرح استتار (یک تصویر که
شئ ،تصویر آدم یا یک جانور در آن استتار شده بود ،در
اندازههای کوچک  A3طراحی شد در حالی که تصویر
استتار شده در آن تصویر (سیبل) حجم کوچکتری را در
این سایز  A3شامل میشد (برای این هدف کاغذ A3
پرینت گرفته شد و نه بنر) .دلیل انتخاب ده تصویر
متفاوت آن بود که تیرانداز در هر بار کوشش برای
تیراندازی ،قاعدتا مقداری با تصویر آشنا میشد؛ بنابراین
در کوششهای بعدی استتار در تصویر معنای خود را از
دست میداد .بدین خاطر برای ده مرتبه شانسِ
تیراندازی ،ده تصویر متفاوت در نظر گرفته شد .برای
پسآزمون نیز به همین ترتیب اقدام شد .الزم به ذکر
است همة افراد به این ده تصویر تیراندازی کردند و ده
تصویر برای هر فرد به طور خاص در نظر گرفته نشد.
اما برای جلوگیری از سرایت عمل آزمایش ،یا به عبارتی
جلوگیری از آنکه تیرانداز شماره یک ،تیرانداز شماره دو
را در جریان تصویر اول قرار ندهد ،همه تیراندازهها
پشت سر هم به تصویر یک تیراندازی کردند و بعد از
آن تیراندازی همه افراد به تصویر دوم و الی آخر .فاصله
تیرانداز از سیبل در این هدف  6متر بود .زیرا اندازه
سیبلهای طراحی شده کوچک ( )A3بود .بدان دلیل
کوچکتر چاپ شدند که هدفِ استتار شده در آن نیز
کوچکتر باشد؛ زیرا با انتخاب ابعاد بزرگتر برای این
سیبلها احتمال اصابت تصادفی و از روی شانس با آن
تصویر باال میرفت .همچنین اگر تصویر در ابعاد بزرگتر
انتخاب میشد ،با توجه به امتیازدهی  0برای عدم
اصابت و  1برای اصابت تیر به هدف ،ابهام در اینکه
فردی به مرکز هدف (تصویر استتار) تیر بزند یا به
پیرامون هدف (در حالی که پیرامونِ هدف نیز امتیاز
میگیرد) بسیار کمتر میشد .به عبارتی دیگر با کوچک
انتخاب کردن تصویر و متعاقب آن کوچکتر شدن هدفی
که باید به آن تیر اندازی شود ،اصابت تیر به مرکز یا
پیرامون تصویر چندان تفاوتی نداشت .زیرا مرکز و
پیرامون هدف به هم نزدیک شده است .فاصله  6متر

در واقع یک فاصله بهینه بود .زیرا قبل از انجام
پیشآزمون کاغذهای  A3مشابه با سیبلها به همه
افراد گروه نمونه نشان داده شد و آنها در فاصله  6متری
توانستند در میانگین  7ثانیه تصویرِ هدف را تشخیص
دهند .بنابراین یکی دیگر از شرایط تیراندازی در این
مورد حداکثر بازه زمانی  7ثانیه برای پرتاب تیر بود.
 )3-3ابزار هدف سوم پژوهش" :بررسی تاثیر
آموزش آمایة انتقال توجه بر سرعت عمل تیرانداز در
شرایط استتار دشمن" برای انجام این هدف ،در
تیراندازی برای هدف دوم ،عالوه بر صحت اصابت
برخورد تیر به هدف ،بُعد زمان نیز سنجیده شد .یعنی
زمان فرمان تیر تا شلیک هم بر حسب ثانیه محاسبه
گردید.
 )4-3ابزار بررسی هدف چهارم پژوهش:
هدف چهارم پژوهش "بررسی تاثیر آموزش آمایة انتقال
توجه بر بهبود موفقیت تیر انداز در شرایط حرکت سریع
تیرانداز" بود .برای انجام این هدف ،سیبلهایی دقیقا
مطابق با هدف یکم طراحی شد .لذا تفاوت در آن بود
که این بار تیرانداز باید در یک شعاع  10متری در حالی
که در حال دویدن است به سیبل شلیک کند .دویدن
در عرض سیبل بود و نه در طول آن .یعنی تیرانداز نه
در حال نزدیک شدن به سیبل ،بلکه در حال دویدن در
عرض آن باید تیراندازی میکرد .بدین خاطر در طول
سیبل تیراندازی صورت نگرفت تا نزدیک شدن به
سیبل بر موفقیت تیراندازی تاثیر نگذارد.
 )5-3ابزار بررسی هدف پنجم :هدف پنجم
"بررسی تاثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود
موفقیت تیر انداز در شرایط حرکت سریع هدف
(دشمن)" بود .برای بررسی هدف پنجم نیز سیبلهایی
شبیه به سیبلهایی که برای هدف شماره یک طراحی
شده بود ،طراحی شدند .با این تفاوت که ابعاد این سیبل
 40*40سانتی متری بود و نیز فاصله تیرانداز از آن
 12/5متر انتخاب شد .برای انجام این هدف ،سیبل
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مورد نظر به یک اهرم چوبی با طول نیممتر نصب
گردید .اهرم چوبی نیز به یک موتور الکتریکی وصل
شد .این موتورالکتریکی هنگام تیراندازی روشن شد تا
اهرم چوبی و در نتیجه سیبل به صورت دایرهوار حول
محور خود در حرکت باشد .بدین صورت تیرانداز هنگام
حرکت و چرخش سیبل به طرف آن تیراندازی میکرد.
نمره هر اصابت نیز از  10تا  ،1از اصابت به مرکز سیبل
تا پیرامونیترین الیه سیبل متغیر بود .به عدم اصابت
نمره صفر داده تعلق میگرفت.
 )4تکاليف شناختی مبتنی بر آماية انتقال

رنگ قرمز به تصادف و بدون حالت پیشبینی تغییر
میکند .انجام این تکلیف در پژوهش سواریا ،واریس و
الین )2013( 1برای صد بار انجام شده است و شامل
چهار کوشش بیست و پنج تایی بدون وقفه است .بین
هر  25کوشش یک استراحت کوتاه کمتر از یک دقیقه
انجام گرفت .این تکلیف برای انتقال دور و حذف
اطالعات و محرکهای غیرمرتبط بهکار میرود
(سواریا ،واریس و الین .)2013 ،این تکلیف به صورت
فایل پی دی اف2در دسترس و قابل اجراست.
 )2-4تکليف ان-بك :این تکلیف برای انتقال دور
بهکار میرود و در تقویت عملکرد سریع و فراخوانی
سریع اطالعات از حافظه کاری موثر است .در این
تکلیف اعداد  1تا  9در وسط صفحه نمایشگر به
شرکتکننده ارائه میگردد و از شرکتکننده
خواسته میشود که یک عدد آخر و یا سه عدد
آخر را به یاد بیاورد .اعداد به تصادف قرار گرفته
اند .مجموع این تکالیف  240تکلیف است که 120
تکلیف مربوط به یادآوری یک عدد آخر و 120
تکلیف مربوط به  120یادآوری سه عدد آخر است.
این تکلیف در  12مرحله ارائه میشود (شش
مرحله یک عدد آخر و شش مرحله سه عدد آخر).
در هر محله  9هدف (پاسخ) درست و  12پاسخ
غیرهدف وجود دارد ( 54هدف و  66غیر هدف).
در فرم دیگر این آزمون اشکال مختلف همانند
نقاشیهایی از اشیاء ،حیوانات و غیره ،ارائه
میگردد و همانند نواری از طرف راست صفحه به
سمت چپ صفحه نمایش داده میشود و محو
میشود و همزمان اشکال ارائه شده به تناوب و
تصادف تکرار میشود .شرکتکننده باید بر تصاویر
دقت و تمرکز کند و هر زمان که نمایشگر از او
خواست که دو تصویر آخر ،یا دو تصویری که قبلا

1. Soveri A, Waris &Laine

2. pdf

توجه در کارکردهای اجرايی :این تکالیف برگرفته
از پژوهشها و کتاب مخصوص مداخله در آمایة انتقال
توجه بود .این تکالیف هر کدام چندین الیه و دارای
مراحل پیشرونده و عمدتا از آسان به سخت بود .با
توجه به آنکه در پژوهشهای پیشین همچون
پژوهشهای سووریا ،واریس و الین ( ،)2013مینیر و
شاه ( )2008و کارباچ و کری ( )2009و دیگران تعداد
 8تا  10جلسه آموزش در نظر گرفته شده است ،در این
پژوهش نیز این تعداد تکلیف در نظر گرفته شد .همه
شرکتکنندگان این تکالیف را در حد تسلط انجام دادند.
بنابراین میزان تکرار و تمرین تکالیف به اجرای روان
تکالیف بستگی داشت و تعداد اجرا مهم نبود .در ذیل
به تکالیف اشاره میشود:
 )1-4تکليف سيمون :در این تکلیف در صفحه
کامپیوتر تعدادی صفحه طراحی شد .در این صفحات
دو ستون مستطیلی یا مربعی که یکی به رنگ قرمز و
یکی به رنگ آبی است نمایش داده شد ،اما در هر
صفحة قابل مشاهده ،هر بار یکی از آن شکلهایی به
رنگ قرمز یا آبی نمایش داده شد .شرکتکننده با دیدن
رنگ آبی باید کلید سمت راست را فشار دهد و با دیدن
شکل به رنگ قرمز باید کلید راست را فشار دهد .در
این صفحات هر بار جای شکل به رنگ آبی و یا به
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نمایشگر به او نشان داده است به یاد بسپارد را (آن
دو تصویری که نشانگر آخرین بار نشان داده است
را) به طور صحیح نشان دهد .با انتخاب درست
مرحله بعد نمایش داده و اجرا میشود.
 )3-4تکليف پاسخگويی سريع به محرک
سريع :در این تکلیف یک محرک سبز رنگ و یک
محرک آبی رنگ ،هر کدام به تصادف و بدون
قابلیت پیشبینی در یک طرف از صفحه نمایشگر
در کسری از ثانیه و به صورت آنی نمایان میشوند.
شرکتکنندگان باید به سرعت باال و با دقت هنگام
ظاهر شدن مربع سبز در سمت چپ نمایشگر،
کلید (زِد) نمایشگر را فشار دهند و هنگام ظاهر
شدن مربع آبی در سمت راست نمایشگر با سرعت و
دقت باال کلید سمیکلون ( )/را فشار دهند .همزمانی در
فشار دادن کلید و به طور صحیح ،مرحله بعدی این
تکلیف را ظاهر میسازد.
 )4-4تکاليف برو نرو :هدف این تکلیف تقویت
توجه و دقت برای بازداری پاسخ در زمان نامربوط و به
محرک نامرتبط است .این تکلیف به شرکت کنندگان
توسط کامپیوتر دو تن صدایی ارائه میگردد .در حالی
که توجه شرکتکننده باید متمرکز بر عالمت ( )+وسط
نمایشگر باشد .شرکت کننده باید با شنیدن تن صدایی
کمتر (تن صدایی ادامه دار) کلید فاصلهانداز را بفشارد.
و هنگام شنیدن تن صدابی بلند (صدای غیر ادامه دار)
هیچ کلیدی را فشار ندهد .تن صدا در حدی است که
شنیدن آن برای شرکت کننده راحت است .در این
تکلیف نمره صحت و دقت محاسبه می گردد.
شرکتکنندگان با رضایت شخصی و با آگاهی از میزان
تالش و فعالیتی که باید انجام دهند وارد پژوهش شدند.
همچنین فعالیت جبران در قبال شرکت در پژوهش
برای آنان در نظر گرفته شد .فعالیت اجرای تکالیف
توسط شرکت کنندگان بعد از آگاهی از دستورالعمل
اجرای آن تکالیف ،نیاز به حضور پژوهشگر یا در کالس

خاصی نبود .در نتیجه اجرای تکالیف پژوهش توسط
شرکتکنندگان و به اختیار آنها انجام شد تا در
زمانهای مقتضیشان به انجام تکالیف اقدام کنند .در
هیچکدام از پژوهشهای صورت گرفته ،از نظر مبانی
نظری و منطقی ترتیبی برای انجام تکالیف و اجرای
آنها عنوان نشده بود .بنابراین تکالیف مورد نظر بدون
آنکه توصیهای از باب رعایت ترتیب انجام آنها صورت
گیرد ،به گروه آزمایش واگذار گردید .در این پژوهش
برای اطمینان از انجام تکالیف توسط گروه آزمایش سه
معیار اطمینانبخش در نظر گرفته شد .معیارهای
اطمینان بخش از انجام تکالیف از سوی افراد نمونه
شامل -1 :انجام دادن روان تکالیف مورد نظر در حضور
پژوهشگر -2 ،انجام پیاپی آن تکالیف با خطای کم در
حضور پژوهشگر -3 ،توضیح و تشریح بازیها و تکالیف
تا مراحل آخر برای پژوهشگر ،بود .قبل از اجرای
پژوهش ،پیشآزمون و بعد از اجرای آموزش پسآزمون
آن به عمل آمد .محل انجام پیشآزمون و پسآزمون
نیز در پارک سوکان (رو به روی داشگاه سمنان) بود.
این محیط با توجه به فاصله از شهر ،محیطی بدور از
محرکهای شنیاری و دیداری بود.
قبل از اجرای آموزشهای مورد نظر ،پیشآزمون
تیراندازی و بعد از اجرای آموزش پسآزمون آن به عمل
آمد.

یافتهها
نمرة تیراندازی از صفر تا  10برای هر شلیک در هدف
یکم ،چهارم و پنجم ،بر مبنای جمع اصابت تیرها از
مرکز سیبل (نمرة  )10تا نمره ( 1دایرة آخر سیبل) و
صفر به معنای عدم اصابت بود .در نهایت در این سه
هدف دامنة نمره از صفر تا  100متغیر بود .در هدف
دوم نیز که تیراندازی به ده تصویر استتار شده بود ،به
اصابت موفق نمرة یک و به عدم اصابت نمره صفر
تعلق گرفت .بنابراین نمرة فرد بین صفر تا  10بود .در

مرادی :تاثير آموزش آماية انتقال توجه بر بهبود دقت و...

هدف سوم نیز مدت زمان فرمان آتش تا شلیک تیر بر
حسب ثانیه محاسبه شد .بنابراین مقیاس اندازهگیری
دادهها کامال نسبی (نسبتی) بود .با توجه به وجود دو
گروه کنترل و آزمایش و نیز وجود پنج متغیر برای
مقایسه در دو گروه (بر مبنای پنج هدف پژوهش) و نیز
با توجه به آنکه به منظور اعتبار درونی بیشتر در پژوهش
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کنترل میزان توانمندیهای حسی حرکتی و
مهارتهای متفاوت احتمالی در تیراندازی الزم بود ،در
نتیجه از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره برای
مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل (با کنترل مقادیر
پیشآزمون) استفاده شد .نتایج این آزمون در ذیل ارائه
شده است:

جدول  -1آمارههای توصيفی ميانگين و انحراف استاندارد به تفيك پيشآزمون و پسآزمون دو گروه
گروه

هدف
کنترل
هدف یکم

آزمایش

برای پنج هدف پژوهش
مرحله آزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون

کنترل
هدف دوم
آزمایش
کنترل
هدف سوم
آزمایش
کنترل
هدف چهارم
آزمایش
کنترل
هدف پنجم
آزمایش

پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون
پیشآزمون
پسآزمون

جدول  1آمارههای توصیفی میانگین و انحراف
استاندارد به تفکیک پیشآزمون و پسآزمون دو گروه
کنترل و آزمایش را برای پنج هدف پژوهش نشان
میدهد .یافتههای برای هدف یکم پژوهش " بررسی
تاثیر آمایة انتقال توجه بر بهبود کمیت تیراندازی"
نشان میدهد گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون

ميانگين
31/46
31/76
31/69
45/23

انحراف استاندارد
6/30
6/19
4/81
7/32

2/00

1/08

2/38
1/76
2/61
50/38
46/07
49/00
36/46
20/30
21/46
25/07
42/53
15/61
14/92
17/61
31/69

1/60
0/832
0/960
3/77
3/56
4/22
3/55
4/53
7/07
6/51
5/85
5/75
4/57
4/53
8/01

نمرات تقریبا یکسانی از  100نمرة ممکن ،کسب
کردهاند .در حالی که پیشآزمون گروه آزمایش نیز
مشابه گروه کنترل است ،اما این گروه در پسآزمون
تقریبا  15امتیاز بیشتر دریافت کرده است .یافتههای
پژوهش برای هدف دوم پژوهش " بررسی تاثیر
آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود آمادگی تیر انداز
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برای تیراندازی در شرایط استتار برای فهم محل استتار
دشمن" نشان میدهد گروه کنترل و آزمایش از ده
تیراندازی و در نتیجه کسب  10امتیازِ ممکن برای ده
اصابت تیر با هدفِ استتار شده ،نمرات یا امتیاز باالیی
کسب نکرده اند و به طور تقریبی دو اصابت موفق
داشتهاند .این امتیاز نیز در پس آزمونها تفاوت زیادی
را نشان نمیدهد .هدف سوم پژوهش " بررسی تاثیر
آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود آمادگی و موفقیت
شلیک تیر انداز در شرایط استتار دشمن" بود .در این
مورد بازه زمانی فرمان یا اجازه تیر تا شلیک تیر معیارِ
امتیازدهی محسوب میشد (سرعت عمل در تیراندازی،
هنگام انجام هدف دوم پژوهش) نشان میدهد گروه
کنترل در پسآزمون به طور متوسط چهار ثانیه نسبت
به پیشآزمون سریعتر عمل کردهاند .این در حالی است
که گروه آزمایش در پسآزمون خود تقریبا  17ثانیه

سرعت عمل بیشتری در تیراندازی داشتهاند .یافتههای
برای هدف چهارم پژوهش " بررسی تاثیر آموزش آمایة
انتقال توجه بر بهبود موفقیت تیر انداز در شرایط حرکت
سریع تیرانداز" نشان میدهد گروه کنترل در
پیشآزمون و پسآزمون نمرات تقریبا یکسانی از 100
نمرة ممکن کسب کرده اند .در حالی که گروه آزمایش
در پسآزمون تقریبا  9امتیاز بیشتر از پسآزمون دریافت
کردهاند .یافتههای برای هدف چهارم پژوهش " بررسی
تاثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود موفقیت تیرانداز
در شرایط حرکت سریع هدف (دشمن)" نشان میدهد
گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون نمرات تقریبا
یکسانی کسب کرده اند .در حالی که گروه آزمایش در
پسآزمون امتیاز بیشتری از پسآزمون دریافت کرده
است.

جدول  -2آزمون تحليل کوواريانس چند متغيره برای مقايسه متغيرهای پژوهش در پسآزمون دو گروه
سطح معناداری
درجه آزادی خطا
درجة آزادی
مقدار اِف
ارزش
شاخص
0/001
15/00
5/00
13/44
0/818
اثر پیالیی

جدول  2آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره ،با کنترل
مقادیر پیشآزمون و مقایسه متغیرهای پژوهش در
پسآزمون دو گروه را نشان میدهد .یافتههای این
آزمون نشان میدهد دو گروه آزمایش و کنترل در

هدف
هدف 1
هدف 2
هدف 3
هدف 4
هدف 5

پسآزمون تیراندازی اختالف معناداری را در امتیازهای
کسب شده نشان میدهند ( .)P<0/01لذا برای بررسی
دقیقتر هر پنج مهارت مورد نظر این پژوهش ،آزمون
تحلیل واریانس تک متغیره نیز در ادامه ارائه شده است.

جدول  -3آزمون تحليل کواريانس تك متغيره برای بررسی پنج هدف در دو گروه
مجموع
سطح معناداری
مقدار اِف
میانگین مجذورات
درج Iآزادی 1
مجذورات
0/001
15/43
569/29
1
569/29
0/409
0/713
1/06
1
1/06
0/001
31/32
388/17
1
388/17
0/001
43/42
2155/65
1
2155/65
0/001
23/39
1154/19
1
1154/19

مرادی :تاثیر آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود دقت و...

جدول  3آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره برای
بررسی پنج هدف در دو گروه را نشان میدهد.
یافتههای این آزمون نشان میدهد مداخله در آمایة
انتقال توجه باعث شده است کمیت و کیفیت تیراندازی
که با سرعت عمل تیرانداز ،موفقیت تیرانداز در شرایط
حرکت سریع تیرانداز و موفقیت تیرانداز در شرایط
حرکت سریع هدف (دشمن/سیبل) (آنچه که در غالب
هدف اول ،سوم ،چهارم و پنجم مطرح شده بودند)
بررسی شده است ،بهبود معناداری داشته باشد
( .)P<0/01اما بر موفقیت تیرانداز در شرایطی که
دشمن یا هدف استتار داشته است تاثیر معناداری
مشاهده نمیشود (.)P>0/01

بحث و نتیجه گیری
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند و تک متغیره نشان
داد آموزش آمایة انتقال توجه بر بهبود تیراندازی موثر
است .گروه آزمایش بعد از دریافت مداخله مبتنی بر
آموزش آمایة انتقال توجه نسبت به گروه کنترل
عملکرد را بهتری در کیفیت تیراندازی ،یعنی برخورد
تیر نزدیک به مرکز سیبلها از خود نشان دادهاند و
بهطور معناداری امتیاز بیشتری نسبت به گروه کنترل
گرفتهاند.
نتایج پژوهش مبنی بر تاثیر آموزش و مداخله در آمایة
انتقال مغز بر بهبود آمادگی تیرانداز برای تیراندازی در
شرایط استتار دشمن برای فهم محل تایید نشد .به
عبارتی دیگر گروه آزمایش با دریافت مداخله مورد نظر،
با سرعت بیشتر از نظر زمانی سیبل داشته اند .اما نتایج
نشان داد تیراندازی آنان از گروه کنترل در حالت استتار
دشمن موفقتر نبوده است و این دو گروه در شرایط
استتار تفاوت معناداری با هم نداشتهاند.
نتایج این مطالعه نشان داد آموزش آمایة انتقال توجه
بر سرعت عمل تیر انداز در شرایط استتار دشمن موثر
است .گروه آزمایش بعد از دریافت مداخله مبتنی بر
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آمایة انتقال توجه ،به طور معناداری نسبت به گروه
کنترل با سرعت عمل بیشتری به سیبلهای هدف
تیراندازی کردهاند .همچنین یافتهها نشان داد آموزش
آمایة انتقال توجه بر بهبود موفقیت تیرانداز در شرایط
حرکت سریع تیرانداز موثر است و گروه آزمایش با
دریافت مداخله مورد نظر در شرایطی که باید در حرکت
تیراندازی میکردند ،به طور معناداری امتیازهای
بیشتری نسبت به گروه کنترل کسب کردند و تیر آنها
با دقت بیشتری پرتاب شده است.
در نهایت نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش آمایة
انتقال توجه بر بهبود موفقیت تیر انداز در شرایط حرکت
سریع هدف (دشمن) موثر است .یافتههای این مطالعه
بیانگر این موضوع بود در حالتی که سیبل یا هدف
تیراندازی در حرکت بود نیز گروه آزمایش به طور
معناداری امتیازهای بیشتری نسبت به گروه کنترل
کسب کرده و تیر آنها با دقت بیشتری شلیک شده
است.
نتایج پژوهش از آن نظر که آموزش آمایة انتقال توجه
باعث بهبود عملکرد در سازههایی همچون توجه و دقت
و غیره میگردد را میتوان با پژوهشهای سووریا،
واریس و الین ( )2013که نشان دادند آموزش و مداخله
در آمایة انتقال موثر است و عملکردهایی که به این
قسمت مربوط است را تسهیل میکند همسو دانست .با
نتایج مینیر و شاه ( )2008که نشان دادند آموزش آمایة
انتقال حل مجموعهای از تکالیفی که از شناخت استفاده
میکند را بهبود میدهد ،همسو بود .همچنین با
پژوهش کارباچ و کری ( )2009که نشان دادند مداخله
در آمایة انتقال توجه چند کارکرد اجرایی و هوش سیال
را ارتقاء میدهد و انجام تکالیفی که به دقت و تمرکز
نیاز دارد را بهبود میبخشد همسو بود .نتایج این
پژوهش با نتایج پژوهش رستمان ،طالع پسند و نظیفی
( )2011که نشان دادند آموزش کنشهای اجرایی
مبتنی بر رایانه باعث افزایش توجه پایدار و طرحریزی
و کاهش نشانههای نارسایی توجه /فزون کنشی در
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همه زیر ریختها شد ،همسو بود .با پژوهش بایکیک،
لکمان ،الیندسکو ،کریستینسن و دالسگارد )2015(1که
نشان دادند آموزش شناختی مبتنی بر کامپیوتر بر بهبود
دقت و توجه کودکان دارای نقص در توجه موثر است،
2
همسو بود .با پژوهش اوربان ،راپورت ،فریدمن و کوفلر
( )2014که بر روی افراد دارای نقص در توجه و تمرکز
انجام شد و نشان دادند که مداخله در آمایة انتقال توجه
باعث بهبود تکالیف نیازمنده به دقت و توجه میشود
همسو بود .همچنین با پژوهش مشابه یانگ 3و
همکاران ( )2015نیز همسو و هماهنگ بود.
از جمله دالیل همسویی این نتیجه با نتایج
پژوهشهای مرتبطی که نام برده شدند آن است که
ریشه اثرات معناداری که گزارش شده است ،مداخله در
آمایة انتقال توجه است و متعاقب این مداخلهها ،قوه
روانشناختی ارتقاء پیدا میکند .پژوهشگرانی همچون
سووریا ،واریس و الین ( ،)2013مینیر و شاه ( )2008و
کارباچ و کری ( )2009بیان کردهاند که میتوان با
آموزش و تمرین کارکرد اجرایی آمایة انتقال توجه را
ارتقاء داد و با ارتقاء و تقویت آن ،تکالیفی که متکی به
این قوه هستند را به نحوه بهتر انجام داد .با توجه به
آنکه در پژوهشهای نام برده ،تکالیفی که پیرو ارتقاء
آمایة انتقال توجه باید انجام میشد متکی به تقویت
تمرکز ،حفظ دقت و توجه و نیز تغییر متناسب با موقعیت
و سریع این کارکردها بود و نیز با توجه به آنکه بهبود
مهارت تیراندازی تا حد زیادی ،عالوه بر تمرین و مشق
آن ،متکی به حفظ و دقت در توجه ،تغییر مناسب و
سریع (انتقال توجه به موقع از یک محرک به محرک
دیگر) و تمرکز بیشتر است ،بنابراین همسویی نتیجه
این پژوهش با پژوهشهای نام برده منطقی و موجه
است.

1. Bikic, Leckman, Lindschou,
Christensen & Dalsgaard

در تبیین نتایج به دست آمده مبنی بر اثربخشی مداخله
در آمایة انتقال توجه بر بهبود کمیت و کیفیت تیراندازی
(آنچه در قالب اهداف پژوهش مطرح شد) باید به دالیل
ذیل اشاره نمود .ابتدا الزم است در نظر داشته باشیم
که مهارتها یا مهمترین مهارتی که یک تیرانداز در
انجام عمل تیراندازی نیاز دارد کدام است؟ در ادبیات
نظری و پژوهشی چهار مهارت اساسی برای تیراندازی
نام برده شد :آمادگی جسمانی ،آمادگی تکنیکی ،آمادگی
تاکتیکی و آمادگی روانشناختی .در زمینه آمادگی
روانشناختی باید اشاره نمود که یک تیرانداز ماهر ابتدا
باید از تمرکز خوبی برخوردار باشد .بتواند سریع محل
هدفگیری را تغییر دهد ،سریعتر جای هدف را بیابد و
به سمت آن تیراندازی کند و همزمان متمرکز و متوجه
چند نقطه باشد و محرکهای گوناگون را پایش کند.
همواره در ورزش تیراندازی این سوال مطرح است که
به چه دلیل برخی برندگان ثابتند و برخی دیگر صرفا
رقابتکننده هستند؟ پاسخ به این سوال در وضعیت
آمادگی ذهنی ورزشکار است .آموزش ذهنی صحیح
موجب کسب امتیازات باالتر و رسیدن به اهداف است.
هنگامی که یک ورزشکار بر تکنیکها مسلط شود و
وضعیتهای تیراندازی را تکمیل کند ،پیشرفتهای
مداوم آتی بهطور چشمگیری در گرو تالش و آموزش
ذهنی او خواهد بود .شلیکهای ضعیف یک تیرانداز
پیشرفته اغلب اوقات ناشی از خطاهای ذهنی است تا
فقدان مهارت فیزیکی .بنابراین مشاهده میشود که
یک تیرانداز قوی با وجود موفقیتهای متعدد گاهی
مرتکب خطاهای فاحش میشود؛ یا مشاهده میشود
که از بین دو یا چند نفر رقیب ،علیرغم تالشها و
تمرین مساوی و همانند ،یک نفر موفقتر از نفر دیگر
است و چه بسا فرد بازنده تمرینهای بیشتری نیز داشته
است .اینجاست که اهمیت آمادگی ذهنی ،توجه و
2. Orban, Rapport, Friedman & Kofler
3. Young
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تمرکز و آنچه در سطور فوق از آن نام برده شد اهمیت
میابد .آجرلو ( )2000و کریمی ( )2015نیز در این زمینه
بیان میکنند بین عملکرد روانی و مهارتهای عملی
تیراندازان رابطه زیادی وجود دارد .بنابراین موفقیت یا
عدم موفقیت یک تیرانداز به تواناییهای اجرایی مانند
تکنیک و مهارتهای کلیدی همراه با آمادگیهای
روانی مانند اطمینان ،تمرکز فکر و کنترل هیجان
بستگی دارد .رابطه بین جنبههای جسمانی و روانی در
تیراندازی رابطه قابل تاملی است .تیراندازان اغلب
درباره مهارتهای روانی ،یعنی مهارتهای موثر در
وظایف دشوار از قبیل رها کردن ماشه بهصورت
غیرارادی ،تنفس و کنترل ضربان قلب بیشتر از
مهارتهای جسمانی سخن میگویند .در حقیقت
تیراندازان کار آزموده اذعان دارند که بهرهگیری از یک
عملکرد روانی خوب درصد باالیی از موفقیت را تضمین
می کند .به همین دلیل تیراندازان برجسته و صاحب نام
بر یکنواختی در کارها ،ثابت در اجرای تکنیکها،
تصمیمگیری سریع و دقیق و آرامش به عنوان
مهمترین سرمایههای یک تیرانداز خوب تاکید میکنند
(آجرلو2000 ،؛ کریمی.)2015 ،
عامل دوم ،از چهار فاکتور اساسی که در اینجا میتوان
برای تبیین نتایج از آن سود جست ،آمادگی تاکتیکی
است .تاکتیک در تیراندازی با موارد جانبی موثر در
تیراندازی ارتباط داشته و شرایطی را فراهم می نماید
که تیراندازان با کسب اطالعات درباره آنها خود را با
عوامل تاثیر گذار سازگار می نمایند .در واقع آن را می
توان نوعی سازگاری با شرایط پیشبینی نشده و
اتفاقات غیرمترقبه تلقی نمود .به کمک تاکتیک و با
استفاده صحیح از تواناییها و امکانات در جهت
دستیابی به هدف ،راه موفقیت هموار شده و تیرانداز
میتواند با برنامهریزی و پیشبینیهای الزم،
کاربردهای تاکتیکی را به خدمت خود درآورد .در ورزش

13

تیراندازی عوامل تاکتیکی شامل شرایط جوی ،دمای
محیط (گرما و سرما) ،شدت باد (استفاده از باد نما)،
بارندگی ،نورآفتاب ،سراب (که بر اثر اختالف دمای
مجاورت سطح زمین و حرکت گرما به سمت باال
موجب تزلزل دید میگردد) ،وضعیت روشنایی و نور
محل تیراندازی ،سطح آمادگی و حرفهای بودن دشمن
یا رقیب در تیراندازان ،استفاده موثر از زمان ،سطح
تمرینات تیرانداز ،اِشراف به استفاده از تجهیزات ،است
(کریمی .)2015 ،حال در صحنههای تیراندازی واقعی
(نبرد  /مسابقه) مولفههای غیرمترقبه و پیشبینی نشدة
دیگری نیز در کار هستند زیرا دشمن  /رقیب نیز در
حال عمل متقابل یا مسابقه است و تیرانداز با یک
موجود هوشمند در تقابل است ،بنابراین وضعیت
بغرنجتر است.
برای تبیین نتیجه این پژوهش مبنی بر آنکه مداخله در
آمایة انتقال توجه باعث بهبود کمیت و کیفیت
تیراندازی میشود (آنچه در غالب چهار هدف تایید شده
این پژوهش آمده است) کافی است که با در نظر داشتن
دو فاکتور اساسی نام برده از چهار فاکتور اساسی برای
تیراندازی ،عملکرد آمایة انتقال توجه مغز مد نظر قرار
گیرد تا ارتباط بین این قوه مغزی و مهارتی مانند
تیراندازی روشن گردد .همانطور که گفته شد ،آمایة
انتقال یا انعطاف پذیری شناختی ،به توانایی حرکت
منعطف به عقب و جلو در تکالیف یا آزمونهای ذهنی
اشاره دارد .آمایة انتقال به آن اشاره دارد که در تکالیف
معمولی شرکتکنندگان بهطور ذهنی دو مجموعه پاسخ
را بهطور همزمان نگه دارند و بر طبق معیار از
پیشتعیین شده ،بین این مجموعه پاسخها حرکت کنند
(یا در هر کوشش و فعالیت دیگر) ،یا بر عملکرد خود
نظارت کنند و پاسخهای خود را بر اساس بازخوردی که
از عملکردشان میگیرند تغییر دهند (مارک ،سارا،
میشل و لورن .)2013 1،با لحاظ کردن این پتانسیل در
1. Mark, Sarah, Michael & Lauren
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آمایة انتقال توجه ،در صورتی که این سازه شناختی
تقویت شود ،میتوان تبیین نمود که تیرانداز نیازمند آن
است که بر عملکرد خود دقت کند و بر اساس عملکرد
تیراندازی خود ،عملکردهای بعدی را تغییر دهد و بهبود
بخشد که این آمادگی ،نیازمند فعالیت مناسب آمایة
انتقال توجه است .ماتمدی ،بیرمان ،سینتیا ( )2015بیان
میکنند آمایة انتقال توجه ،توانایی استراتژیک تمرکز و
جلوگیری از انحراف توجه را ایجاد میکند به صورتی
که در برابر تداخل و حواسپرتی مقاومت میشود.
همانطور که گفته شد مهارت تاکتیکی یکی از چهار
مهارت اساسی تیرانداز بود .متغیرهای ناشناخته و
غیرمترقبهای در هنگام تیراندازی وجود دارد که عملکرد
تیرانداز را تحت تاثیر قرار میدهد .با مداخله در آمایة
انتقال توجه ،تبعا توانایی استراتژیک توجه (بدان معنی
که به موقع به هر محرکی که الزم است توجه و تمرکز
نشان داده شود) تقویت میشود و بدین وسیله میتوان
بر آن شرایط و متغیرهای پیشبینی نشده هنگام
تیراندازی غلبه کرد .هافمن ،اسمیشل و بدلی)2012(1
و آیونسکا )2012(2نیز نظر مشابه دارند و بیان میکنند
آمایة انتقال به افراد اجازه میدهد تمرکز را از یک
محرک به محرک دیگر تغییر دهد ،بین تکالیف متفاوت
به لحاظ ذهنی به جلو و عقب حرکت کنند و یا از قوانین
متفاوت در پاسخ به نیازهای متغیر موقعیتی 3،به طور
انعطافپذیر استفاده کنند .در نتیجه تسهیل آمادگی4
تعویض توجه مطابق تقاضای متن و زمینه فعلی بر
اساس اطالعات قبلی بهدست میآید (اولوت و
حاجکک .)2008 5،حال اگر تبیین و تعریف میلر6
( )2013را نیز اضافه کنیم میتوانیم با اطمینان بیشتر
اثر مداخله در آمایة انتقال توجه بر بهبود کمیت و

کیفیت تیراندازی را تبیین کنیم .میلر بیان میکند
همانند همه کارکردهای اجرایی ،آمایة انتقال یا انعطاف
پذیری شناختی با جذب و اصالح دیگر عملکردهای
شناختی کار میکند (مک کالسکی 7و پرکینز2013 8،؛
نقل از بالسکو .)2015 9،این مساله نشان میدهد
توانایی باالتر آمایة انتقال توجه سایر کارکردهای
شناختی افراد را بر میانگیزاند ،و هنگامیکه چندین
توانایی مختلف برای اثرگذاری بر مهارت تیراندازی را
بپذیریم ،میتوانیم به اهمیت توانایی و مداخله در آمایة
انتقال توجه در مهارت تیراندازی پی ببریم.
در تبیین نتایج به دست آمده میتوان به نظریه تقسیم
توجه و فیلتر اشاره نمود .نیسر ( )196710در نظریه توجه
تقسیم شده و فیلتر ،نشان دادند زمانی که افراد دو
فعالیت را بهصورت همزمان انجام میدهند در اجرای
همزمان دو تکلیف با مشکالت زیادی روبرو میشوند.
نظریه فیلتر معتقد است که تنها یک مسیر پردازشی
برای انجام تکالیف وجود دارد .بنابراین تکالیف ترکیب
یافته تنها زمانی قابل انجام است که به سرعت در مسیر
فیلتر ،تعویض شوند و زمان انجام تکالیف در بین آنها
تقسیم شود .آموزش آمایة انتقال توجه در فیلتر کردن
توجه موثر است ،بنابراین نتایج بهدست آمده طبق
نظریه فیلتر نیز قابل تبیین است.
همچنین طبق نظریه توجه انتخابی انسان تمام
اطالعاتی را که از محیط دریافت میگردد نمیتوان
مورد پردازش قرار داد .برای همین به اجبار بخشی از
اطالعات که ترجیح داده خواهد شد ،انتخاب میشود.
طبق نظریات موجود ،انتخاب میتواند تصادفی صورت
گیرد .هر چند انسانها توانایی انجام انتخاب
غیرتصادفی را دارند .برای مثال رانندگان در یک

1. Hofmann, Schmeichel & Baddeley
2. Ionescu
3. Changing Situational Demands
4. Set-Switching
5. Olvet & Hajcak

6. Miller
7. McClosky
8. Perkins
9. Belasco
10. Neisser
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چهارراه با چراغهای راهنمایی ،توانایی تمرکز بر چراغها
را بیشتر از دیگر محرکهای موجود در صحنه دارند.
مکانیسمیکه عهدهدار این انتخاب است ،توجه انتخابی
نامیده میشود .توجه انتخابی وابسته به بازداری
شناختی -توانایی کنترل محرک حواسپرتی درونی و
بیرونی -است .افرادی که در بازداری شناختی مهارت
کافی دارند ،میتوانند مانع جذب شدن ذهن به
اندیشههای جذاب دیگری شوند و میتوانند از تسخیر
شدن توجه ،توسط محرکی که با هدف مورد نظر
نامرتبط است ،جلوگیری کنند (دمپستر 1و کورکیل2،
 .)1999دقیقا یکی از مسیرهای تقویت توجه انتخابی از
مسیرهای نام برده ،آموزش آمایة انتقال توجه است ،و
تقویت مهارت تیراندازی از طریق تقویت توجه منطقی
است.
به نظر نگارنده در تبیین عدم اختالف معناداری در
موفقیت تیراندازی در شرایط استتار هدف ،باید اشاره
نمود که علیرغم عدم تفاوت معنادار ،گروه آزمایش
امتیاز بیشتر در تیراندازی به اهداف استتار شده کسب
کرده بودند .گروه آزمایش در تیراندازی به اهداف استتار
شده (که با این عملکرد دو هدف پژوهش بررسی شد)،
نشان دادند هر چند به طور معناداری عملکرد باالتری
در اصابت تیر به هدف نداشته اند اما از نظر زمانی،
سرعت عمل بیشتری از خود نشان دادند زیرا به فرض
آنکه دو نیرو نظامیدر حال تیراندازی به سوی هم
باشند ،هرچند هیچیک از آنها تیرانداز دقیقتر و ماهر
تری نباشد ،سرعت عمل باالتر یک کدام از آنها در
پیروزی و برتری قطعا تعیینکننده است.
به نظر نگارنده در تبیین عدم تفاوت معنادارِ دو گروه در
شرایط استتار هدف ،باید به استتار و توانایی تمیز
دیداری اشاره نمود .به احتمال فراوان آمایة انتقال توجه
سازهای تاثیرگذار بر تمیز دیداری نیست .به عنوان
نمونه معتمدی ،بیرمان ،سینتیا ( )2015بیان میکنند

آمایة انتقال توجه ،توانایی استراتژیک تمرکز و از
گیردرآوردن توجه ،در حالی که در برابر تداخل و
حواسپرتی مقاومت میشود را ایجاد میکند .اگر این
تعریف از آمایة انتقال و عملکرد آن را بپذیریم ،میتوان
دریابیم که کارکرد آن تمرکز دادن توجه ،انتقال به موقع
توجه ،جلوگیری از حواسپرتی و توجه به هدف اصلی
است.،در حالی که در شرایط استتار دشمن یا هدف ،یک
توانایی مهم مورد نیاز ،توانایی تمیز دیداری است .تمیز
دیداری یعنی قدرت برقراری تفاوت میان دو محرّک بر
اساس ویژگیهای معیّن .دقّت دیداری که از فرآیندهای
شناختی و پایه یادگیری در انسان است ،عبارتست از
قدرت تمرکز بینایی کافی بر کاری برای جایدهی آن
در مغز و دریافت ویژگیهای اساسی و جزئیات آن
(جرالد والس و مک الفلین .)1987 ،بنابراین توانایی
تمیز دیداری الزمه موفقیت در این هدف است که
احتماال آمایة انتقال توجه در این مولفه اثرگذار نیست
(نقل از معتمدی ،بیرمان ،سینتیا.)2015 ،
در یک جمعبندی کلی برای بیان نتایج پژوهش
میتوان گفت از مداخلههای بهروز روانشناختی در علوم
ورزشی همچون تیراندازی و نیز سایر رشتههای ورزشی
که نیاز به تمرکز و توجه دقیق دارند ،میتوان بهره برد.
همچین با توجه به تایید اثر معنادار مداخله روانشناختی
در آمایة انتقال توجه بر بهبود کمیت و کیفیت تیراندازی
میتوان با بکاربردن تمرینها ،ورزشها و آموزشهای
مربوط به این قسمت از مغز یا همان کارکرد شناختی،
در حفظ جان و دفع دشمن عملکرد بهتری ،هرچند
اندک نشان داد .با توجه به ارزش جان افراد در شرایط
نبرد ،تأثیر هر چند اندک نیز حائز ارزشی بزرگ خواهد
بود .نیز با تأیید اثر مداخله ای مورد نظر ،و کاربرد آن،
حتما سطح مجانبِ مهارت و تسلط در عمل تیراندازی
تسریع میشود ،بدینگونه ارزش حفظ و خرید زمان ،و
ارزش کاهش هزینههایی همچون تمرین تیراندازی با

1. Dempster

2. Corkill
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 بدین وسیله و با استفاده.روانشناسان ورزشی اجرا گردد
از پژوهشهای دیگر میتوان ادعا نمود که از روشهای
 چه واقعی و چه ورزشی،علمیدر حوزه تیراندازی
 با توجه بهآنکه در شرایط ورزشی و.استفاده میشود
،نظامی بکار بردن تمرینها و ورزشهای جسمانی
اجتناب ناپذیر است و جزئی از تکالیف هر روزه محسوب
 بنابراین میتوان از تکالیف رفتاری که مبتنی،میشود
بر آمایة انتقال توجه است بهره گرفت و بهصورت
.هدفمند و علمیتمرینات و ورزشها را انجام داد
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 یکی از مهمترین.تیر و تفنگ واقعی محفوظ خواهد بود
خروجیهای این پژوهش نیز وجه بخشی و افزایش
شناختِ حرفهای بودن آموزشهای ورزشی و نظامی
.خواهد بود
بر اساس نتایج بهدست آمده پژوهش مبنی بر اثر بخشی
معنادار مداخله در آمایة انتقال توجه بر بهبود کمیت و
 پیشنهاد میشود تکالیف و،کیفیت تیراندازی
تمرینهای آمایة انتقال توجه برای نیروهای نظامیو
 در ورزش تیراندازی نیز.امثال آن بکار برده شود
میتوان این تمرینها مداخالت توسط مربیان و
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of education and intervention
on the transfer of the brain to improve the quality and readiness of the shooting. Semiexperimental research project. A sample of 26 male students of Semnan University
was divided into two groups of control and experiment. Intervention in the transfer of
attention was made through the selection of nine homework assignments and several
layers of research in this area. The data collection tool included an infantry gun and a
scoreboard. Data analysis was performed by multivariate covariance analysis. The
results showed that intervention in transferring attention caused the experimental
group to be more accurate in shooting (shooting beams, closer to the target), speed of
shooting in shooting, shooting in shooting conditions and shooting in better conditions
of siebel movement Gain control from the control group. However, the two groups
did not have any significant difference in shooting accuracy in camouflage conditions.
Therefore, in sports and military education environments, assignments, especially
homework and physical exercises, which play a role in executing brain functions, can
be used to improve the quality and quantity of beam sizes and other similar functions.
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