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 ابیرد ابزار از استفاده با یدارید تمرکز سطح بر شخص اول راندازیت یا انهیرا یباز مدت کوتاه ریثأت یبررس

 یتصادف ینیبال ییکارآزما: یچشم
 

 2یموحد زدانی، 2سخاوت ونسی، 1یشهاب نینسر، 1یتابان سلطان

 

 چکیده

است که به موجب آن  یشناخت یها از مهارت یکی زین یدارند. توجه انتخاب یشناخت یبهبود عملکردها نهیدر زم یاریکاربرد بس یا انهیرا یها یامروزه باز :مقدمه

 یباز یاثرگذار زانیم یسپژوهش، برر نیصرف نظر کنند. هدف از ا گر،ید یرا پردازش و از برخ دادهایاز رو یعامل محرک، برخ نیچند نیاز ب توانند یافراد م

 .( افراد بودیداری)تمرکز د یاول شخص بر سطح توجه انتخاب یراندازیدر سبک ت یا انهیرا

سنجش سطح  یبرا Toulouse-Pieronو آزمون دقت  شاهدنفر گروه  51و  مورد )بازی(نفر گروه 51شامل  یپژوهش با دو گروه آزمودن نیا ها: روشمواد و 

 کنترل یورود ابزار عنوان به چشم ابیرد با که بودانداز اول شخص ریشده به سبک تک ت یطراح یباز. شد اجراآزمون  آزمون و پس شیتوجه به صورت پ

 .انجام شد ANCOVA لیها با استفاده از تحل داده لیتحل .دیگرد یم

 شاهد گروه در یدارید تمرکز زانیم مطالعه، در شرکت از بعد(. P=  105/0) نداشت یدار یمعن تفاوت مطالعه از قبل روهگافراد در دو  یداریسطح تمرکز د :ها یافته

 .بود افتهی بهبود مداخله از بعد در یباز نمراتبدین معنا که  ؛(P = 005/0) نداد نشان یدار یمعن رییتغ

 .شود افراد یدارید تمرکزباعث بهبود  ی،شناخت یبازتوان ندایفر کی یط یچشم ابیرد ابزار از استفاده با شخص اول راندازیت یا انهیرا یباز رسد یم نظر به گیری: نتیجه

 یدارید تمرکز؛ چشم حرکات؛ شخص اول یانداز ریت تک یباز ؛چشم ابیرد ها: کلید واژه

 

 یدارید تمرکز سطح بر شخص اول راندازیت یا انهیرا یباز مدت کوتاه ریثأت یبررس ، سخاوت یونس، موحدی یزدان.نینسری شهابتابان،  یسلطان ارجاع:
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 01/00/0931تاریخ چاپ:  01/00/0931تاریخ پذیرش:  01/01/0931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 و( Anatomic) کیآناتوم دگاهید از یاصل کردیرو دو با توان یم را چشم حرکات

عضله است که  6دارای  ،(. چشم انسان1) کرد یبند دسته( Behavioral) یرفتار
سازند.  و حرکات مختلف آن را ممکن میشوند  میاز جهات مختلف به آن متصل 

هر  حرکات چشم، کی حرکات ی شاملکل بخش سه در چشم کیآناتوم تاحرک
 یبند گر طبقهیکدی خالف در چشم دو هرو حرکات  یدو چشم به طور مواز

 یحرکات ارادشامل  یدو دسته اصلبه  زیچشم ن ی(. حرکات رفتار2) شود یم
شوند.  تقسیم می( Smooth Pursuitنرم ) یبیو حرکات تعق( Saccade) عیسر

 یریو با تأخ شوند میکره چشم  عیسر ییجا هباعث جاب ،عیسر یحرکات اراد
. حرکات دهند یم حرکت محرک، طرفه ب را چشم وارده، محرک به نسبت کوتاه

متحرک  ءیش کی ریحفظ تصو یدر راستا وهستند  یفیحرکات ظرتعقیبی نرم، 
در  ییکه خودرو یمثل زمان؛ شوند یآن انجام م بیتعق یبرا و هیشبک یبر رو

 مدت یمعن به شدن رهیخ(. 3) است حرکت حال در راست به چپ از دید ریمس
 یآور جمع مغز یبرا را ریتصو ریتفس یبرا الزم اطالعات فرد که است یزمان

 وقوع به یرگیخ که است یمکان و تعداد زمان، شامل شدن رهیخ یاجزا. کند یم
  مغز به را یبصر یها گنالیس ساکاد، ساختن هنگام ،چشم(. 4) ونددیپ یم

 نگاه تیتثب از اطالعات آمدن دست به از بعد ساکاد ،نیبنابرا. کند ینم منتقل
 (.5) دشو یم ساخته

 که است ییجا نییتع یبرا چشم حرکات از استفاده یمعن به ،چشم یابیرد
 ییشناسا یبرا را فرد دید جهت که صورت نیبد ؛(6) کند یم نگاه بدان کاربر

به  دیگر، (. به عبارت7) کند یم پردازش ،است شده متمرکز بدان که یئیش
که بتوان حرکات  دید ناظر را پیدا کرد، یا این هفرایندی که طی آن بتوان نقط

 حرکات چشم  یابیرد ،گیری نمود نسبت به سر او را اندازه چشم شخص
(Eye tracking )(1) ندیگو یم . 
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درک حرکات چشم  یبرا یاز مشاهدات بصر Wells، 1792 سال در
از  یاحرکات چشم را به صورت مجموعه Javal ،1879 سال در(. 8استفاده کرد )

 دادن قرار با و نهیآ از استفاده با یو. داد قرار مشاهده مورد( کادهاها )ساپرش
 متن خواندن هنگام را چشم حرکات کوچک یهاپرش پلک، یرو کروفونیم

 توسطآغاز و  Ahrensتوسط  یضبط حرکات چشم .(9) کرد ثبت و شمارش
Heuy شد.  نهیبهHeuy ضبط حرکات چشم، با استفاده از نوعی  یبرا یدستگاه

 ،در وسط این لنز(. 11) بود( Invasive) یساخت که به صورت تهاجم تماسیلنز 
گر آلومینیومی به آن متصل بود داشت و یک اشاره وجودسوراخی برای مردمک 

به اندازه ،روش اینکرد. او با گر نیز حرکت میچشم این اشاره هحرکت کر باکه 
پرداخت و دریافت که چشم در  کوچکهای ادگیری برخی حرکات چشم و ساک

 نیاول رسدیم نظر به(. 11کند )یکلمات مکث م یبرخ یهنگام خواندن متن رو
سر توسط  تی( چشم همراه با ضبط موقعNon-invasive) یتهاجم ریغ ابیرد

Buswell ساخته شد. او از تاباندن نور به چشم و ضبط بازتاب آن از  کاگویدر ش
مطالعات  ،روش نیکمک گرفت و با ا یعکسبردار لمیف کی یچشم رو یرو

. در سال (11)عکس انجام داد  کیبه  ستنیدر مورد خواندن و نگر یاصول
1911 ،Dodge & Cline، چشم  هیثبت بازتاب از قرن یبرا یتهاجم ریغ یاز روش

 ضبط فرود نیح خلبان چشم حرکات 1947 سال در بار نیاول(. 8) استفاده کردند
 و  Hartridge توسط سر به شده نصب چشم ابیرد نیاول بعد، سال کی شد؛

Thomson یبرا خلبان یهادست بودن آزاد جهت بار نیاول واقع، در. شد اختراع 
 یبرا یچشم یابیرد یهادستگاه سالح، از استفاده نیح ای ماهایهواپ تیهدا

، 21 قرن در( و 8، 9) شد برده کار به ییهوا یمانورها در ،ینظام یکاربردها
 ریغ صورت به نور بازتاب روش و هاعکس از استفاده با چشم حرکات ثبت نیاول

 (.27) رفتیپذ انجام یتهاجم
 ابیرد با یاانهیرا یها یمرتبط با باز یاستفاده از محتوا ر،یاخ یهاسال در
 مطالعات(. 1) است افتهی شیافزا شدت به درمان و آموزش یهاحوزه درچشم 

نسل در تیخالق یارتقا منظور به پرورش و آموزش ندهیآ که است آن از یحاک
ی(. باز12-13) افتی خواهد وندیپ یبیترک یریادگی و یباز با ناچار به ندهیآ یها
 یموجب بهبود عملکردها ،یذهن یندهایافر کیتحر قیاز طر زین یاانهیرا یها

مغز است  یعملکردها نیتر یاز اساس یکی ،(. توجه14شود )یدر افراد م یشناخت
 ابیرد ،یطرف از(. 15است ) یشناخت یعملکردها ریسا هیآن پا یهالفهؤکه م
 بهتر درک یبرا اعصاب علوم و یشناسروان مختلف یهانهیزم در چشم

(. 16) شود یم استفاده اطالعات یآورجمع نحوه و هاچشم حرکت یچگونگ
با دستگاه ابیرد سهیمقا با رابطه در شتریب ،یاانهیرا یها یباز قاتیتحق امروزه،

تمام  ی(. انگاره اساس17-18بوده است ) بوردیمانند موس و ک یسنت یورود یها
  ذهن -چشم هیفرض ،یچشم ابیرد یهاپژوهش

(Eye-mind hypothesis است )توسط 1981 سال در که Carpenter مطرح 
  دارد؛ وجود توجه و تمرکز و انسان نگاه جهت نیب یتنگاتنگ ط(. ارتبا19) شد

 یذهن یعملکردها کننده انیب فرد، چشم تیموقع که کند یم انیب ه،یفرض نیا
 (. 21) باشدیم یو

حرکات چشم  یابیردبر  یمبتن یاانهیرا یهایبازاز  ،از مطالعات یاریبس در
شیب -توجه نقص اختالل به مبتال افرادتوجه در  بهبود ای( 21-22) یابیارز یبرا

کودکان و  یبرا هبه طور عمد ،هایباز نیا( استفاده شده است. 22-23) یفعال
 بر زمان لیدل به مطالعات، اغلب در عالوه به و( 21-23)اند شده ینوجوانان طراح

-26) است شده یبررس مدت یطوالن در ها یباز ریتأث ،یبخشتوان ندیفرا بودن
در  یاانهیرا یباز یاثرگذار زانیم یبررس حاضر،پژوهش  انجاماز  هدف. (24

 که بود یسالم افراد در یداریاول شخص بر سطح تمرکز د یراندازیسبک ت
دار سطح توجه یمعن بهبود یاصل هیفرض. بودند تمرکزشان سطح بهبود به لیما

 .بود گفتهشیپ یاانهیرا یافراد در کوتاه مدت و به دنبال شرکت در باز یانتخاب
 

 هاروش و مواد
 هنر دانشگاه دربود که  شاهدبا گروه  یتصادف ینیبال ییکارآزما کی ،مطالعه نیا

 دیرس اخالق تهیکم دییتأ به مطالعه طرح. شد انجام 1398 سال در زیتبر یاسالم
 ،هدف پژوهش تیجمع. شد ثبت رانیا ینیبال یها ییکارآزما ثبت سامانه در و

 یو انجام هر چه بهتر کارها یزندگ تیفیک شیافزا یبرا که بودند یافراد هیکل
 یدر بولتن دانشگاه برا یپوستر. بودند یداریبهبود سطح تمرکز د ازمندین ،خود

 انیم از دسترس در یریگنمونه روش به داوطلبان. شد منتشر نیداوطلب فراخوان
 دیبه ق یتصادف صورت به و شدند انتخاب زیتبر یاسالم هنر دانشگاه انیدانشجو

. همه شرکت کنندگان قبل شدند میتقس شاهد( و یباز) موردقرعه به دو گروه 
 . کردندامضا  ونامه را آگاهانه مطالعه تیآزمون فرم رضا

 عدم ،یجسم و یروح یداریپا و سالمت شامل مطالعه، به ورود یارهایمع
و  انهیرا با ییآشنا توجه، و تمرکز با مرتبط یها یماریب ای و توجه نقص اختالل

احبه صکه بر اساس م ندبود تمرکز اختاللدر  مؤثر خاص یداروها مصرف عدم
. حجم نمونه با توجه به دیمشخص گرد یو یپرونده پزشک یبا فرد و بررس
 یبر بهبود کارکرد شناخت یشناختروان -عصب یبخشتوان یمطالعه اثربخش

 نفر  31(، 25) یفعالشیب ونقص توجه  اختالل)توجه( در کودکان مبتال به 
 برآورد شد. 
همراه با در نظر  رد،یگ یانجام م یباز یکه طراح یهنگام: یباز یطراح

مشخص  یباز یاهداف و تئور ،قواعد دیبا کنان،یباز یبرا یگرفتن جنبه سرگرم
نرم. شد استخراج Sound smart یباز یاز بخش آموزش یباز یویگردد. سنار

 یبرنامه آموزش کی ،Sound smart یشناختروان -عصب یبخشتوان افزار
 یطراح یوتریکامپ یها یباز همانند BrainTrain یکمپان توسط کهجذاب است 

 یهابخش از یکی(. 4) شود یم یشناخت یها ییتوانا شیافزا موجب و است شده
. شود یم کنترل زمان ابزار با که است یبردبار و صبر شیافزا ،یباز نیا یاصل
 از استفاده با. ندارندواکنش  هیارا حق مشخص، یزمان گذشت از قبل کنانیباز

 طیمح در و شخص اول راندازیت تک سبک در البته حاضر یباز ،یتئور نیا
 .شد یسازادهیپ شتریب تیجذاب جادیا یبرا متفاوت

انجام گرفت.  کنیهر باز یبرا ابیرد ونیبراسیعمل کال ،یباز انجام از قبل
 کاهش یبرامحدود  عناصر با یطیمح در بالن شکل به یاهداف ،یباز نیا در

 ابیاستفاده از رد با کنانیباز. شد داده شینما کنیباز یبرا یپرتحواس عوامل
و پس از گذشت مدت زمان  کنندیمچشم با حرکت چشمان خود اهداف را دنبال 

یممحل نگاه فرد  ینشانگر بر رو د،یکل صفحهبا فشار دکمه  ه،یثان 15مشخص 
زود هنگام،  کی. در صورت شلگردد یم کیشل نگاه محل به گر،یو با دکمه د رود

تعداد  کنیگردد. هر چه باز یاز ابتدا آغاز م یبدون در نظر گرفتن مجازات، باز
 یشتریب ازیها مورد اصابت قرار دهد، امترا متناسب با تعداد گلوله یشتریبالن ب

 یساز یباز موتور مطالعه، نیافزار مورد استفاده در ا(. نرم1کند )شکل یکسب م
Unity (Unity® 2019.2.2.13 f1<DX11>, Unity Technologies, 2019, 

San Francisco, California, U.S.چشم  ابی( و ردTobii (Tobii C4, Tobii 

Dynavox LLC, Tobii Technology AB-Sweden 2001, greater 

Stockholm area, Stockholm, Sweden )بود . 
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 یبازمراحلازیریتصاو.1شکل

 
دو  انیاز شروع مطالعه و در پا قبل کنانیباز یداریتمرکز د سطح: یابیارز

 نیبه ا ییگوپاسخ وهیش .شد یریگاندازه Toulouse-Pieronآزمون دقت  باهفته 
 هدنبال ایسه مربع با عالمت  ایدو  دیبا یاست که آزمودن بیترت نیآزمون به ا

 قهیدق 3مدت ه شده است، به سرعت در یصفحه آزمون ارا یخاص را که در باال
درست  یها تعداد پاسخ قه،یدق 3 انیر پاد. دینما دایخود پ یرو شیدر صفحه پ
دهنده   کمتر باشد، نشان حیصح یها و هر چه تعداد پاسخ شود یشمارش م

 ،Pieron هآزمون در مطالع نیا ییایو پا ییاست. روا یآزمودن یپرت حواس
آزمون با آزمون  نیزمان اهم ییروا ،نمونه یگزارش شد. برا بخش تیرضا

Bourdon 74/1 (26) دیگردگزارش. 
جلسه در  11مدت  به ،دهند یرا انجام م یاانهیرا یباز که یگروه: مداخله

در  یامدت مداخله نیا یط در. کردند یباز قهیدق 21 جلسه هر ودو هفته  یط
آزمون  رونددر مورد  یحاتیتوض ،یاز شروع باز قبلصورت نگرفت.  شاهدگروه 
 افراد داده شد. به چشم ابیرد کارکرد اتیجزئ بدون

 عیها از توزداده عیکردن توز یرویپ ،Shapiro-Wilkاستفاده از آزمون  با
درون گروه با استفاده از آزمون  سهیشد. مقا یبررس ریهر متغ یبرا یعیطب

Paired t با آزمونشیپ نمرات به نسبت شاهد گروه با یگروه نیب سهیمقا و 
 نسخه SPSSافزار نرم در Tukey یبیآزمون تعق و AVCOVA آزمون از استفاده

22 (version 22, IBM Corporation, Armonk, NY )و هیتجز. شد یبررس 
منر باد. توان آزمون ش فیتعر P < 151/1 یدار یمعن سطح در هاداده لیتحل

 ,GPower (G*Power 3.1.5 freeware, University of Düsseldorfافزار 

Düsseldorf, Germany )دیگرد مشخص. 
 

 هاافتهی
 و مورد گروه دو در سال 23-36 یسن دامنه در نفر 31 از آمده دست به یهاداده

 با تطابق عدم لیدل به نفر 4 کننده، مشارکت فرد 36 از. دیگرد سهیمقا شاهد
 شدند خارج مطالعه از پژوهش در حضور عدم لیدل به نفر 2 و ورود یارهایمع

 مراحل تمام افراد هیکل و بود صفر کنندگان شرکت زشیر درصد(. 1)شکل 
Intention-to-treat (ITT ) لیاساس، تحل نی. بر انمودند لیتکم را مطالعه

  صورت نگرفت.
زنان و مردان در دو گروه وجود نداشت  یفراوان عیتوز نیب یدار یمعن تفاوت

(775/1  =P .)است آمده 1 جدول در گروه دو یهانمونه یشناختتیجمع مشخصات. 
 

کنندگانشرکتیشناستیجمعمشخصات.1جدول

(سال)سنگروه

(اریمعانحراف±نیانگیم)

مردان

([درصد)تعداد]
 2( 66/66) 71/73 ± 27/9 مورد
 6( 11/61) 99/91 ± 71/9 شاهد
  221/1 070/1 یگروه ینب P مقدار

 
 شده است.  سهیدر دو گروه مقا Toulouse-Pieronآزمون  جینتا ،2جدول  در

 
یبررسموردیهاگروهدرToulouse-Pieronدقتآزمونجینتا.2جدول

Pمقدارمداخلهازبعدمداخلهازقبلگروه

یگروهدرون

 619/1 19/00 ± 97/7 61/09 ± 11/7 مورد

 110/1 76/01 ± 91/9 11/07 ± 71/7 شاهد

 - 110/1 117/1 یگروه ینب P مقدار
 گزارش شده است. یارانحراف مع ± یانگینبر اساس م هاداده

 

 
 

 
 مطالعهیطدرافرادزشیرومطالعهمراحلندیفرا.2شکل

 (n=  36) داوطلبان شرکت در مطالعه

 عدم شرکت شرکت/
 (n=  4حذف شده از مطالعه )

 (n=  2عدم تمایل به حضور در مطالعه )

 (n=  31تقسیم تصادفی )

 (: بدون انجام بازیn=  15گروه شاهد ) بازی روز در هفته 3(: n=  15گروه آزمون )

 (n=  1حذف از سنجش پیامد ) (n=  1حذف از سنجش پیامد )

 (n=  1) تحلیلحذف از  (n=  1) تحلیلحذف از 

 مداخله

 سنجش پیامد

 ها تجزیه و تحلیل داده
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یداریدتمرکزدریبازANCOVAآزمون.3جدول

یکیتفکیاتامجذورPمقدارFمربعاتنیانگیمیآزاددرجهمربعاتمجموع
 617/1 110/1 960/93 171/991 0 171/990 دیداری تمرکز گروه

 710/1 113/1 011/1 710/091 7 117/761 دیداری تمرکز (رگرسیونی یب)ش تعامل اثر
    601/1 76 616/701 دیداری تمرکز خطا آزمون پیش

 
بر توجه و  یباز یاثربخش سهیمقا یبرا ANCOVAآزمون  ،3جدول  در

 کار برده شد.  هب شاهد و موردگروه  نیتمرکز کودکان در ب
شیها با نمرات پگروه نیو فقدان تعامل ب ونیرگرس یهمگن یبررس جهت

 نیا جیشد و با توجه به نتا یبررس ونیرگرس بیش یکسانیآزمون، مفروضه 
و  مورددر گروه  یدارینشان داد که تمرکز د جیقرار گرفت. نتا دییأمورد ت ،فرض

 نمرات مورد، گروه در(. P < 111/1) افتی یداریبعد از مداخله تفاوت معن
 در شرکت با و( P=  111/1) بود آزمونشیپ از بهتر آزمونپس یداریتمرکز د

 افتی یدار یمعن بهبود شاهد گروه به نسبت مورد گروه نمرات مطالعه، نیا
(111/1  =P)در  یگروه نیب شاهددر گروه  یداریتمرکز د زانیم که یدر حال ؛
در آزمون  اتا مجذور آزمون جینتا(. P=  512/1نداشت ) یرییمدت تغ نیا
اثر  اندازهآزمون با  ازو در بعد  فیضع ،111/1قبل از آزمون با اندازه اثر  یدارید

در  توجه نیاول تا زمان و ها شنیکسیف ساکادها، 4 جدول در. بودخوب  ،327/1
 .بود شتریب آخر جلسه به نسبت اول جلسه در رها،یمتغ نیده است. امآ موردگروه 

 

 بحث
با استفاده از  یداریتمرکز د نییبا هدف تع یتصادف ییکارآزما ،پژوهش حاضر در
 نیانگیم نیها نشان داد که بداده لیتحلو اجرا شد.  یحرکات چشم طراح یابیرد

وجود  یدار یتفاوت معن شاهد و موردگروه  آزمونپسو  آزمونشیپ یهانمره
باعث  ،یشناخت یبازتوان ندیافر کی یط یباز رود یم احتمال ینحو به ؛داشت
 ابینشان داد استفاده از رد ،مطالعه نی. اباشد شده افراد یدارید تمرکزبهبود 

 تیدر هدا کنانیباعث بهبود دقت باز یبه عنوان دستگاه ورود یچشم در باز
  بدان وابسته است. Game play تیچرا که هدا ؛شودیم یباز

 است گرفته قرار توجه مود گذشته مطالعات در چشم، ابیرداز  استفاده
(28-27 ،22-21 ،16 .)Arredal  عنوان  بهچشم را  ابیو رد موسدر مقاله خود

بار  کی کنانی. بازداد قرار سهیمقا مورد( Input interface) افزارنرم با ارتباط ابزار
در  کنانیتجربه باز ،. سپسکردند یبازچشم  ابیبا رد گریبار د وبا موس 

گرفت که موس در  جهینت یو .گرفتچشم مورد سنجش قرار  ابیاستفاده از رد

با تعداد  اب،یبا رد یداشت و باز یعملکرد بهتر ،یدقت و زمان انجام باز زانیم
 طور به اما دارد، یمختلف انواع چشم، حرکات(. 5) بود بهتر ،کمتر یهاکیشل
 حرکات و شدن رهیخ حالت دو( Visual search) یبصر یجستجو یبرا ،یکل

 (، سرعت Visual angle) دید هیزاو شامل ساکاد. (29) افتد یم اتفاق یپرش
 1-49 نیبهر ساکاد  هیباشد. بازه زاو ی( و جهت مهی)بر حسب درجه در هر ثان

(. به 31درجه است ) 15-21 نیب ،طور معمول بهاما  ،دهدیدرجه را پوشش م
. ندیگویم (Fixation) تیتثب ،هستند رییتغیب ،یها به طور نسبکه چشم یحالت
به طور  تیافتد. تثبیاطالعات اتفاق م یرمزگذار اینگاه کردن  ،حالت نیدر ا

 .(18)انجامد یبه طول م هیثانیلیم 66-416 نیو ب هیثانیلیم 218متوسط، 
 شود یم دهینام شیمایپ ریمس رد،یپذ یم انجام ساکاد که ییهامکان یالگو

از  یاچشم هست که دنباله یابیرد یبرا یاریدر واقع مع ش،یمایپ ری(. مس31)
 دهیچیپ اتیعمل یسر کی به توجه،(. 18باشد ) یمتصل م یها و ساکادهاتیتثب

 نگه هدف، به نسبت شدن ریدرگ ای کردن تمرکز شامل که شود یم اطالق یذهن
 یرمزگردان ،یطوالن زمان در بودن زنگ به گوش و کردن تحمل ای داشتن

 انواع(. 31) است گرید هدف به یهدف از تمرکز رییتغ و محرک یها یژگیو
(. 32) هستندتوجه پراکنده  و یتوجه انتخاب دار،یتوجه عبارت از توجه پا یاساس

انجام  یمتمرکز کردن توجه بر رو ییاز توجه و شامل توانا یندیفرا تمرکز،
 تمرکز کارکرد نیترمهم(. 33عوامل است ) ریگرفتن سا دهیناد باهمراه  یکار

و  یبصر طیمورد عالقه در مح یاینگاه به سمت اش عیسر تیهدا ،یدارید
صحنه  کی( در Prominentبرجسته ) یایبه سمت اش عیسر یابی و جهت ییتوانا

از اطالعات  یتنها بخش کوچک یدارید ستمیس ،یدارید تمرکز با(. 34است )
 یبرا رو، نیا از(. 35) رساند یم پردازش سطح به یانتخابطور  به راشده  افتیدر

 . ابدی بهبود یتوجه انتخاب سطحاست  الزم ،یدارید تمرکز بهبود
وجود  Zoom-Linns و Spotlightدو مدل  یانتخاب یداریتمرکز د یبرا

 یداریتمرکز د Spotlightکند. مدل یم فیرا توص یدارد که عملکرد توجه بصر
که به عنوان  ،یکانون نقطه اطراف هیناحدر آن،  و کند یم هیتشب نورافکن بهرا 

 (.36) شوند ینم دهید وضوح به اما شوند، یمشاهده م ،شود یشناخته م هیحاش
 

توجهنیاولتازمانوشنیکسیفساکادها،یبازدروننیانگیمآزمون.4جدول

اریمعانحراف±نیانگیمنیشتریبنیکمترمراحلریمتغ

 ساکادها تعداد
 19/0112 ± 73/072 7121 0630 اول جلسه
 99/0610 ± 71/061 0376 0196 آخر جلسه

 - - - یدرون گروه P مقدار

 ها فیکسیشن تعداد
 06/932 ± 27/01 613 910 اول جلسه
 19/722 ± 31/01 739 719 آخر جلسه

 - - - یدرون گروه P مقدار

 (ثانیه)صدم  توجه اولین تا زمان
 11/23 ± 09/02 63/019 26/62 اول جلسه
 76/61 ± 92/7 66/62 01/67 آخر جلسه

 - - - یدرون گروه P مقدار
 

  



-
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یم ،دارد اریکه در مدل نورافکن در اخت یعناصر ،Zoom-Linns مدل در
 نییپا از نوعدو  یبصر یجستجو .ردیقرار گ سمورد فوکو نیتواند مانند لنز دورب

به باال به طور ناخودآگاه  نیی. توجه از پاشود یرا شامل م نییپا به باال از و باال به
 نییپا یادراک های یژگیاز و یبرای آگاه ی(. حرکات چشم37) ردیگ یصورت م
)از  نییباال به پا یشناخت ندهاییو فرا یرونی( از جهان بیبه ذهن ینیبه باال )ع

 از چشم یوقت تر،ساده مفهوم به(. 29هستند ) یاتی( در ذهن حتیذهن به واقع
 تا کند یم حرکت ناخودآگاه چشم که ستا معنا بدان کند، یم حرکت باال به نییپا

 حرکت که یحال در کند؛ مشاهده هستند، جذاب یبصر صورت به که را ینقاط
 سمت به چشم و است نندهیب یقبل میتصم دهنده نشان نییپا به باال از چشم
 به)ذهن  است کرده انتخاب را آن آگاهانه طور به ناظر که کند یم حرکت ینقاط
 توجه ناخودآگاه که ندیب یم را ییها یژگیو فرد ،به باال نییپا کردیرو با(. تیواقع

 و وضوح رنگ، حرکت، مانند یبصر یها یژگیو ،واقع در. کند یم جلب خود به را
تمرکز  ندیابر فر یاعمده ریتأث ،شکل، اندازه و خطوط ،یریگجهت ،ییروشنا

 لیدل به سبز بوته انیم قرمز رز گل مثال، عنوان بهبه باال دارند.  نییپا یدارید
 تحت نییپا به باال توجه. کند یم توجه جلب ناخودآگاه طور به ،یرنگ تضاد وجود

 انتخاب را آن ناظر که شود یم جلب ییهامحرک سمت به و باشد یم ناظر کنترل
 (.38) است کرده

. شد مشخص کنانیمورد توجه باز ینواح ،چشم ابیرد یهابا توجه به داده
تعداد ساکادها،  یعنیچشم  ابیسه سنجه رد یبه بررس ،در پژوهش حاضر

جلسات  یط درکه  شد مشخصتوجه پرداخته و  نیها و زمان تا اولشنیکسیف
از جلسه اول  کنانیتوجه باز نیو زمان تا اولها تیها، تعداد تثبکادتعداد سا یباز

 با ییدهد کاربران جستجوینشان م ،امر نی. اافتیکاهش  زیتا جلسه آخر ن
است.  افتهیبهبود  کنانیباز یدارید مرکزاند و سطح تداشته شتریب ییکارا

 و کمتر یپرش حرکات تعداد با فرد یعنی نه،یبه یجستجو ای کاراتر یجستجو
 سر پشت را یباز و کند یم مشاهده ترعیسر را اهداف کمتر، نگاه یهاتیتثب
و تجربه  یباز طیبا مح ییدر جلسات اول به علت ناآشنا کنانیباز .گذارد یم

اما در  ،متناوب داشتند یها و ساکادهاتیتثب اب،یکمتر در استفاده از رد یکاربر
 یرو شتریو تراکم ب افتیکاهش  یریگتعداد به طور چشم نیا ،یجلسات بعد

نسبت به جلسات  یکارآمدتر یبصر یبود و جستجو یسنج بازاهداف و زمان
 شیبر افزا یمبن Kim و Choi مطالعه جیبا نتا افته،ی نیا. شد ثبت ییابتدا
 (. 27) بود راستاهم یجلسات باز شیبا افزا یمشچ ابیمهارت کار با رد یجیتدر

دهی توانایی سازمان ،همان انعطاف پذیری عصبی ایمغز  یریپذ شکل
های عصبی مغزی در پاسخ به تجربیات جدید زندگی است. همجدد شبک

 ،شوندهایی که به وسیله آموختن یا تجربیات کسب میاطالعات جدید و مهارت
 یتوانمندساز ،(. در واقع38شود )باعث تغییر عملکردی مداوم در درون مغز می

علوم  یهاافتهیبر  یکه مبتن شوند یاطالق م ییهابه آموزش یتشناخآموزش  ای
 کنند یم یسع ،یوتریکامپ یها یباز اغلب و یبه شکل باز اما ،یشناخت

 ،یداریشن زیتم ،ییفضا یداریشامل دقت، توجه، ادراک د یشناخت یعملکردها
را بهبود  ییاجرا یکارکردها ریو سا یکارخصوص حافظه  بهانواع حافظه 

 یتیسینوروپالستبر اصل  ،موارد نیارتقا دهند که همه ا ای ببخشند
(Neuroplasticity )(. 41دارد ) اشارهمغز  یریپذهمان انعطاف ای 

 حیتوض گونه نیمغز ا رییپذ شکل هیبر اساس فرض توان یم ،در مجموع
نیتمر نیو تکرار ا یشناخت هاینیتمر، در اثر یباز نیا یاحتمال راتیتأثداد که 

انهیرا یباز انجامگرفت  جهیتوان نتیم ه،یفرض نی. بر اساس اردیگ یم صورت ها

موجب بهبود  کنان،یباز یبرا دیجد اتیتجرب جادیا قیطر ازچشم،  ابیبا رد یا
 جلسات یط دیبا یباز مدت بلند ریتأث یبررس یبرا ن،یبنابراشود. یم آنانتمرکز 
 کوتاه ریتأث مورد در اما رد،یگ انجام یباز یتر یطوالن زمان مدت در و یمتماد
 .دیگرد ثابت هیفرض مدت،

Smith  وGraham، با  سهیدر مقا یچشم به عنوان ورود ابیبا رد یسه باز
(، 2 لرزه نی)زم Quake ها شامل یقرار دادند. باز یموس را مورد بررس

Neverwinter nights شب(یها Neverwinter ،)Loner comment  فرمان(
 ،Neverwinter nights یهاو شب یفرمان قمر یهایدر باز .بودند (یقمر
 (.16با موس بود ) یچشم، بهتر از باز ابیعملکرد رد جینتا
 

 هاتیمحدود
چند  دانشکده به محدود یمکان نظر از چشم ابیرد از استفاده علت به حاضر پژوهش

 عدم از تعهد وجود با و نامهتیرضا مطالعه از بعد افراد گر،ید یسو ازبود.  یارسانه
 بر مسأله نیا که داشتند هراس تمرکزشان سطح شدن افشا از ،آنان نام به جینتا انتشار

 (.45) دارد اثر توجه نیاول تا زمان و هاتیتثب ساکادها، ثبت در مطالعه جینتا
 

 شنهادهایپ
در مورد  Sound smart افزارنرم یاهیپا هیهر چهار بخش نظر توان یم

اول شخص و به  یاندازریمتفاوت در سبک تک ت یتوجه را در درجات سخت
 ییآن جا ازکرد.  یمتفاوت، طراح یکیگراف یها یبا طراح یصورت سه بعد
 چشم کنترل در یمهم تفاوتتواند  ینم کنیباز سنرسد  یکه به نظر م

پژوهش  توان یم ،حاضر مطالعه یهاافتهی یمبنا بر(، 31) کند جادیا
 یفعالشیببا اختالل نقص توجه و  یکودکان و نوجوانان یبر رو یمشابه
 ،یدر کنار دارودرمان یدرمان روش کیعنوان  بهرا  یباز نینمود و ا یطراح

 در تواند یم چشم، ابیردبر  یمبتن یهایباز توسعهمورد سنجش قرار داد. 
 کاربرد یحرکت اختالل یدارا افراد یسرگرم یحت و یبخشتوان آموزش،

 به مطالعات  ازین ینیآثار بال نیدامنه ا نییو تع باشد داشته ییباال
 دارد. یشتریب

 

 یریگجهینت
 یچشم ابیرد ابزار از استفاده با شخص اول راندازیت یاانهیرا یباز رسد یم نظر به
 .شود افراد یدارید تمرکزباعث بهبود  یشناخت یبازتوان ندیافر کی یط
 

 یقدردان و تشکر
 تابان ارشد یکارشناس مقطع نامه انیپا از برگرفته اطالعات اساس بر مطالعه نیا

 هنر دانشگاه درو  ثبت رانیا ینیبال یها ییکارآزما ثبت سامانه در یسلطان
 ینیداوطلب هیکل از را خود یقدردان مراتب سندگانینو. دیگرد اجرا زیتبر یاسالم

 .دارند یم ابراز نمودند، همکاری پژوهش نیا اجرای در که
مقاله حاضر از میان مقاالت ارسال شده به دبیرخانه پنجمین کنفرانس 

های  با نگاه ویژه به بازی« ها ها و چالش ای؛ فرصت های رایانه بازی»المللی  بین
، اصفهان(، از سوی هیأت تحریریه مجله پژوهش در 1398درمانی )بهمن ماه 

سندگان از پژوهشگاه بخشی مورد تقدیر قرار گرفت. بدین وسیله نوی علوم توان
فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی به جهت حمایت از انتشار این مقاله 



 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 و همکارانسلطانی  تابان ایرایانه بازی در بینایی تمرکز

 1398بهمن و اسفند / 6/ شماره 15پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 
 

345 

از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه آورند. همچنین،  قدردانی به عمل می
ها و به ثمر رسیدن این پروژه نقش مهمی داشتند،  آوری داده که در جمع اصفهان

  گردد. سپاسگزاری می
 

 سندگانینقش نو
 و جینتا لیتحل ،ها داده آوریجمع ،مطالعه پردازی دهیا و یطراح ،یسلطان تابان
 ،یعلم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز ،نوشته دست میتنظ ،ریتفس

 یکپارچگی حفظ تیمسؤول ،مجله دفتر به ارسال جهت یینها نوشته دست دییتأ
 نینسر ،داوران نظرات به ییگو پاسخ و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا

 ،نوشته دست میتنظ ،ریتفس و جینتا لیتحل ،مطالعه پردازی دهیا و یطراح ،یشهاب
 یینها نوشته دست دییتأ ،یعلم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز

 از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی حفظ تیمسؤول ،مجله دفتر به ارسال جهت
 و یطراح ،یموحد زدانی ،داوران نظرات به ییگو پاسخ و انتشار تا آغاز

 ،نوشته دست میتنظ ،یباز یشناخت روان یتئور بخش یطراح ،مطالعه پردازی دهیا
 یینها نوشته دست دییتأ ،یعلم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز

 از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی حفظ تیمسؤول ،مجله دفتر به ارسال جهت

 و یطراحسخاوت،  ونسیو  داوران نظرات به ییگو پاسخ و انتشار تا آغاز
 یابیارز ،نوشته دست میتنظ ،الزم زاتیتجه کردن فراهم ،مطالعه پردازی دهیا

 ارسال جهت یینها نوشته دست دییتأ ،یعلم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص
 و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی حفظ تیمسؤول ،مجله دفتر به

 را بر عهده داشتند. داوران نظرات به ییگو پاسخ

 

 یمنابع مال
 تابان ارشد یکارشناس مقطع نامه انیپا از برگرفته اطالعات اساس بر مطالعه نیا

 هنر دانشگاه درو  ثبتبا  رانیا ینیبال یها ییکارآزما ثبت سامانه در یسلطان
 تمام و نداشت یمال کننده نیتأم پژوهش، نیا. دیگرد اجرا زیتبر یاسالم

 آوریجمع در زیتبر یاسالم هنر دانشگاه. بود نیمحقق عهده بر آن یها نهیهز
 برای مقاله یینها دییتأ و نوشتهدست میتنظ ها،آن گزارش و لیتحل ها،داده

 .است نداشته نظر اعمال انتشار
 

 تعارض منافع
 .باشند ینم منافع تعارض دارای سندگانینو
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Abstract 
 

Introduction: Computer games today are widely used to improve cognitive performance. Selective attention is one 

of the cognitive skills whereby individuals can process certain events from among several driving factors and neglect 

others. The purpose of this study is to investigate the effect of the first-person shooting (FPS) computer game style 

on the level of selective attention (visual focus). 

Materials and Methods: This study was an experimental study with experimental (n = 15) and control (n = 15) 

groups. The game was designed in the style of a first person sniper controlled by the eye tracker as an input tool. 

Data analysis was performed using univariate analysis of covariance (ANCOVA). 

Results: There was no significant difference between the two groups before the study (P ≤ 0.502). After participating 

in the study, the visual concentration in the control group did not change significantly (P ≤ 0.001), meaning that the 

game scores improved after the intervention. 

Conclusion: It seems that the FPS computer game using an eye-tracking tool improves visual focus through a 

cognitive-rehabilitation process. 

Keywords: Eye tracker; First person sniper game; Eye gestures; Visual focus 
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