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 چکیده

. بود راندازیتی عملکرد و هیجان شناختی تنظیم بر موقعیتی آگاهی آموزش اثربخشی تعیینحاضر  پژوهش هدف

 از یکی دانشجویان آماری، جامعۀ. است لکنتر گروه با آزمونپس ـ آزمونپیش نوع از و آزمایشینیمه پژوهش طرح

 تصادفی روش به و انتخاب دسترس در روش به که بود نفر 22 شامل پژوهش ۀنمون و تهران نظامی آموزشی مراکز

 را اندسلی ۀنظری بنایم بر موقعیتی آگاهی هایآموزش آزمایش، گروه. گرفتند قرار کنترل و آزمایش گروه دو در

 آنان از تیراندازی اندارداست آزمون گرانفسکی، هیجانی شناختی تنظیم ۀنامپرسش تکمیل بر عالوه نمودند. دریافت

 موقعیتی آگاهی مدتکوتاه آموزش داد نشان نتایج و تحلیل متغیری چند کوواریانس آزمون توسط هاداده. آمد عمل به

 این. است شده نآزمو پس ۀمرحل در تیراندازی رکورد افزایش و هیجانی تنظیم افزایش موجب معناداری طور به

 .داد نشان تیراندازی عملکرد و هیجان شناختی تنظیم بر را موقعیتی آگاهی اهمیت پژوهش

 .موقعیتی؛ تنظیم شناختی هیجان؛ تیراندازی : آگاهیهاکلیدواژه
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 مقدمه
گمان در تمامی نیروهای نظامی دنیا، تیراندازی نقش بی

های اکتسابی دارد و یکی حائز اهمیتی در بین مهارت
اصلی سنجش توانمندی محسوب های از مالک

گردد، زیرا این مهارت برای تمامی نیروهای نظامی می
 باشدپیروزی در نبرد می های موفقیت ویکی از پایه

. شاید از اولین (2007، 1)اسکریبنر، ویلی و هارپر
گی نیروهای نظامی هایی که در تربیت و آمادمهارت

های تیراندازی ای دارد مهارتکنندهزبده نقش تعیین
نبرد به  ۀهنر تیراندازی گاهی نتیجه را در صحناست. 

قوا را در مقابل تعدادی تك  ةکلی تغییر داده و عمد
 (. 2007، 2بروک)گیر کرده است یرانداز ماهر زمینت

های آمادگی برای افراد یکی دیگر از شاخصههمچنین 
در برخی از منابع  .نظامی تنظیم شناختی هیجان است

آن را توانایی حفظ روحیه و عدم استیصال در برابر 
که  انددانستههای موجود در محیط عملیاتی استرس

های تنظیم شناختی هیجان گیری از مهارتفرد با بهره
تواند از دخالت عوامل هیجانی در روند مأموریتی که می

داشته باشد )سکت  یبه وی واگذار شده، بازدهی مؤثر
 تا حدودی مبهم هیجان تنظیم (. مفهوم2006، 3و ماور

اول . نمایدمی اشاره آن با اهمیت کاربرد دو به و بوده
 و فیزیولوژیك سیستم افکار، هاهیجان چگونه آن که

 هاهیجان چگونه دوم آن که و کندمی تنظیم را رفتار
 هیجان تنظیم فرآیند است ممکن .شوندیم تنظیم

چرا  باشد، ناهشیار یا هشیار و یا شده کنترل یا خودکار
 هر در که هستند عدیبُ چند فرآیندهایی ها،هیجان که

 در تغییرات شامل هیجان تنظیم. گرددمی نمودار زمانی
 مقدار، زمان، در تغییر موجب یا شودمی هیجانی پویایی
 رفتاری، هایحوزه در پاسخ تعدیل شدت و مدت،

                                                           
1. Scribner, Wiley and Harper 

2. Kelly 

3. Sackett &Mavor 

4. Gross 

 روانی ةاین ساز. شودمی فیزیولوژیکی یا تجربی
به  دهیپاسخ سیستم با مرتبط عناصر میزان تواندمی

تغییر  شوند، رامی هیجان شدن هویدا سبب هیجان که
 (.2014، 4گراس) دهد

تنظیم بر عملکرد تیراندازی و  موثر عواملدیگر  از
 بحرانی شرایط در که استآگاهی موقعیتی  هیجانی،

، 1999، 5)اندسلی باشدبا اهمیت مین آ ایجاد و حفظ
 فرآیندهای به موقعیتی اشاره (. آگاهی2000، 6کلین

 رویداد در محیط معنای یك درک و فهم در شناختی
ظرفیت شناختی فرد را برای  این مفهومدارد. 
 دهدی مناسب و به موقع افزایش میهاتصمیم

 (. بنابراین آگاهی2004، 7)متیوس، استراتر و اندسلی
موقعیتی است که قعیتی بازتابی هوشیارانه و پویا از مو

در گذشته رخ داده، در زمان حال جریان دارد و در آینده 
( مدلی سه 1988) 8ادامه پیدا خواهد کرد. اندسلی

موقعیتی پیشنهاد کرد که هر یك  ای برای آگاهیمرحله
بعدی الزم )ولی نه کافی(  ی مرحلۀاز مراحل برای اجرا

 ةاول شامل ادراک بنیادی از عناصر ویژحلۀ مرباشد. می
محیطی است؛ یعنی افراد باید معنای عناصر ادراک شده 

و بازشناسی ارتباط اجزا درک را بفهمند. درک فراگیر 
شود و دوم نظریه میمرحلۀ شامل قبل مرحلۀ شده در 

بینی رویدادهای آینده اشاره آخرین مرحله هم به پیش
مهم است که طی یك  تیراندازدارد. برای یك فرد 

بر مبنای این  چونبه پیرامون خود آگاه باشد  تیراندازی
انتظار رویدادهای بعدی را تواند می فرد یكاطالعات 

  داشته باشد.
و نیز  آگاهی موقعیتی به طور قوی با عملکرد فرد

تواند موجب باشد و میمرتبط می گیریتصمیم
پیچیده و متغیر شود  هایعملکردی مؤثر در محیط

5. Endsley 

6. Klein 

7. Matthews, Strater, & Endsley 

8. Endsley 
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 2(. سونسون و ویلسون2000، 1)اندسلی و گاردلند
های پیچیده بار ( نشان دادند که مأموریت2002)

عاطفی زیادی دارد که روی آگاهی موقعیتی و عملکرد 
در از پیش  ،گذارد. این یافته و ارتباطتأثیر به سزایی می

 های دیگری نشان داده شده بود که برای مثالپژوهش
گشته  سنجش موقعیت ناکافی منجر به سوانح رانندگی

 ۀ(. مطالع2000، 3است )شبیلیسك، گوتل و گاردلند
های های مربوط به اتاقآگاهی موقعیتی اغلب در محیط

های متفاوت نظامی انجام کنترل ترافیك و موقعیت
ماحصل (. 2000 ،4و استراچ شده است )راجرز، موگفرد

افتن این موضوع است که ها دریتمامی این پژوهش
 شودمیاطالعات به افزایش بار شناختی منتج ازدیاد 

تواند به شکلی تصادفی محیط می ،زمان هررا در زی
را عرضه  بینیپیش غیرقابلتغییر و رویدادهای جدید و 
؛ راجرز و همکاران، 2004کند )متیوس و همکاران، 

2000 .) 
ها هیجانی و ابراز هیجاناما آگاهی موقعیتی بر تنظیم 

های میان تفاوت ۀنیز مؤثر است. مطالعات اخیر رابط
( به عنوان 5اچ.آر.ویفردی در میزان ضربان قلب )

شاخصی از یکپارچگی عصبی تنظیم هیجانی )تایر و 
های مداوم و ( و عملکرد اجرایی در فعالیت2000، 6الن

اند )هانسن، کاری، مشاهده کرده ۀتکالیف حافظ
؛ هانسن، 2004، 7نسون، سولرز، استنویك و تایرجا

باالتر در اچ.آر.وی (. این افراد با 2003، 8جانسون و تایر
اجرای تکالیف عملکردهای اجرایی بهتر بودند و در 
شرایط تهدیدآمیز بهتر عمل کردند )هانسون و دیگران، 

آگاهی موقعیتی و عملکرد  ۀ(. با توجه به رابط2003
اچ.آر.وی های فردی در یری تفاوتگاجرایی، اندازه

                                                           
1. Endsley, & Garland 
2. Svensson, & Wilson 

3. Shebilske., Goettl., &Garland 

4. Rodgers, Mogford, & Strauch 

5. HRV 

6. Thayer, & Lane,  

تواند برای درک آگاهی موقعیتی مفید باشد. بر می
باال اچ.آر.وی های آزمایشگاهی افراد با مبنای این یافته

ها آگاهی موقعیتی باالتری دارند. با توجه به این یافته
توان افرادی را برای آموزش انتخاب کرد که دارای می

تا به تبع آن با آگاهی موقعیتی باالتری باشند اچ.آر.وی 
ثمرتری داشت.  رهای نظامی مثمباالتر بتوان آموزش

کاری  ریك متغیر وابسته به بااچ.آر.وی عالوه بر این، 
کاری و  رو نیازهای شناختی نیز هست. با افزایش با

دهی عصب واگ به واسطه نیازهای شناختی، نرخ پاسخ
ودن ابراز کم خواهد بود )نشان از کم باچ.آر.وی 

 (. 2005، 9ای هیجانی( )فیرکلوز، ونبل و تاترسالچهره
در این راستا، سائوس، جانسون، اید، ریزم، اندرسون و 

( نیز با آموزش مختصر آگاهی موقعیتی به 2006)10تایر
تیراندازان پلیس و مقایسه نتایج با گروه کنترل به این 

ها و نتیجه رسیدند که گروه آزمایش در درستی شلیك
این در مقیاس  بر عالوهاند و تر بودهکسب امتیاز موفق

اند )نشان از کنترل نمرات باالتری کسب کردهاچ.آر.وی 
فعال خود  ۀکاری کمتری روی حافظ ربا ها( وهیجان
( در پژوهش خود دریافت که 2012) 11اند. جئونداشته

اند میزان افرادی که از نظر هیجانی برانگیخته شده
یابد و در مقایسه با ها کاهش میآگاهی موقعیتی آن

افرادی که در از نظر هیجانی در حالت خنثی هستند 
آگاهی موقعیتی فعال، حافظۀ کاری روی  رعلیرغم با

شود. از سویی دیگر با به کارگیری مختل نیز می
های تنظیم هیجانی مانند گسترش توجه تکنیك

توان اثرات هیجان را بر عملکرد کاهش داد و در می
 کاری را کم و آگاهی موقعیتی را افزایش داد. رنتیجه با

7. Hansen, Johnsen, Sollers, Stenvik, & 

Thayer 

8. Hansen, Johnsen, & Thayer 

9. Fairclough, Venables, & Tattersall, 

10. Saus, Johnsen, Eid, Riisem, 

Andersen, and Thayer 

11. Jeon 
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تواند بر این هر یك از سطوح آگاهی موقعیتی می عالوه
هیجانی مؤثر باشد. برای مثال در پژوهش  در تنظیم

(  نشان داده شد که سطح 2010) 1جانسدوتیر و هردمن
تواند با فراهم اول آگاهی موقعیتی )سطح ادراکی( می

ها و ادراک آوردن توجه بیشتر به محیط، تشخیص نشانه
هایی بهتر محیط و زدودن ابهام از موقعیت از هیجان

ی کند. از نظر بالنچت مانند ترس و اضطراب جلوگیر
( سطح دوم آگاهی موقعیتی )درک و 2010) 2 و ریچارد

فهم جامع( اگر به شکلی درست اطالعات را از سطح 
تواند تفسیرهایی درست و واقعی از اول دریافت کند می

بازشناسی الگوهای محیطی به دست دهد که منجر به 
 شود.قضاوت صحیح در رابطه با رویدادهای پیرامون می

کنند سطح بیان می اخیردر همین راستا هر دو پژوهش 
بینی رویدادها آخر آگاهی موقعیتی که اشاره به پیش

هایی منطقی و خالی گیریتواند سبب تصمیمدارد می
های های افراطی شود و اثرات و پویاییاز هیجان

 بینی نماید.محیطی را از نظر هیجانی و عقالنی پیش
یکی از راهکارهای افزایش آگاهی موقعیتی با این حال 

تواند میاست که سازی محیطی استفاده از شبیه
 .(2006، و همکاران )سائوس عملکرد فرد را ارتقا دهد

تواند به ساز در رابطه با مهارت تیراندازی میاین شبیه
توجه  باشکل استفاده از تفنگ بادی نمود یابد چرا که 

تیراندازی با گلوله واقعی، در  باال و مخاطرات ۀبه هزین
بادی  با تفنگ بسیاری از مراکز آموزشی از تیراندازی

 از بادی، تفنگ با تیراندازی شود زیرااستفاده می
 هایحالت و گیریحالت نظیر جهات از بسیاری

است  تیراندازی واقعی شرایط به شبیه بسیار تیراندازی،
دیگر طبق قوانین یادگیری،  سوی از. (2014)ابراهیمی، 

انتقال یادگیری تیراندازی از تفنگ بادی به تفنگ و تیر 
جنگی بسیار باال بوده و از این نظر استفاده از تفنگ 

اخیر به منظور تمرین و آموزش و ی هابادی در سال

                                                           
1. Johannsdottir, & Herdman,  

2. Blanchette, & Richards, 
3. Scribner 

چنین پژوهش در مورد تیراندازی، بسیار مورد توجه هم
، 3اسکریبنرت )زیادی شده اس ادهبوده و از آن استف

2016) . 
تأثیر آموزش  ۀربی در زمینجبه علت این که مطالعات ت

های باشد لذا به تکنیكآگاهی موقعیتی اندک می
ارزیابی خاص آموزش آگاهی موقعیت نیاز است. یکی 

یا حالت توقف  کردن فریزها روش از این تکنیك
(. این تکنیك شامل توقف یا 1995، 4باشد )اندسلیمی

هایی که به کردن انجام تکلیف محوله در زمان فریز
شود و در این اند میصورت تصادفی انتخاب شده

هایی در اختیار افراد نامهها و یا پرسشها پرسشزمان
آگاهی موقعیتی را مورد  ۀگانگیرد که سطوح سهقرار می
استفاده شده دهد. از این روش به شکلی قرار می ارزیابی

ر خوبی از آگاهی موقعیتی فردی است که درکی بسیا
حال سؤال این  .(2001، 5رومانو و برانا)کند فراهم می

پژوهش این است که آیا استفاده از آموزش آگاهی 
تواند در تنظیم شناختی هیجان مؤثر باشد؟ موقعیتی می

-عالوه بر آن، آیا استفاده از آموزش آگاهی موقعیتی می

 تواند بر عملکرد تیراندازی مؤثر باشد؟ 

 

 پژوهش شناسیروش
آزمون پیش نوع ازنیمه آزمایشی  حاضر پژوهش طرح

الزم به ذکر است باشد. میگروه کنترل  آزمون باـ پس
های از لحاظ وجود اختالل کنندگانشرکتکه تمامی 

چنین هم روانی و جسمی مورد مصاحبه قرار گرفتند.
های نظری آگاهی موقعیت بر آزمایش آموزشگروه 

های نامهسپس پرسشاندسلی را دیدند.  ۀمبنای نظری
سنجش متغیرهای موجود ارائه گردید و پس زیر برای 

در ضمن تمامی پیگیری انجام شد.  مرحلۀ دو ماهاز 
کنندگان عالوه دریافت توضیح اجمالی از روند شرکت

4. Endsley 
5. Romano, & Brna, 
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اند و در نموده کار، فرم رضایت در پژوهش را تکمیل
 ای اهدا شد.ها هدیهآموزشی به تمامی آن ةپایان دور

افزایش مهارت تیراندازی از دیگر  ةهمچنین انگیز
 .کنندگان بودعوامل مشارکت شرکت

 کنندگانشرکت
کز جامعۀ این پژوهش دانشجویان ترم اول یکی از مرا

 آموزشی و نظامی شهر تهران است که در پاییز سال
نفر  22اند. از این میان ل به تحصیل بودهمشغو 1395

 به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و
است  الزم به ذکر کنترل به شیوة تصادفی گمارده شدند.

پاور مکفی دانسته افزار جیکه این تعداد آزمودنی با نرم
ی . تمام(2؛ تعداد گروه=45/0)اندازه اثر= شده است

وهش از نظر سالمت ورود به پژکنندگان قبل از شرکت
پزشکی  توسط روانی و جسمانی با مصاحبه روان

شناس بالینی مورد بررسی قرار گرفتند که تمامی روان
 ودند. همچنین بازةبارای سالمتی ها از این حیث دآن

 پنجمی بیش از بوده که تما 25الی  20ها بین سنین آن
 .اندکار با سالح بادی را داشته ۀسال سابق

 هاگردآوری دادهابزار 
 رایب تیرها از عدد سه که تیر 13 فرد هر تیراندازی:

 برای ماندهباقی تیر ده و تفنگ تنظیم یا گیریقلِقِ
 رششما برای که شودمی گرفته نظر در امتیاز کسب
 ایرهد ده با سانتیمتر 10×10 ابعاد به سیبل از امتیاز

 به سیبل در امتیازات. شد خواهد استفاده متحدالمرکز
 شده امتیازبندی 100 تا ده از متحدالمرکز دوایر صورت

 گرددمی محاسبه مربوطه امتیاز دایره هر در تیر هر اثر و
( هاتالش تعداد یعنی) ده عدد بر نمرات مجموع و

 ندازیتیرا برای که است ذکر به الزم. شودمی تقسیم
 ادهاستف ایستاده حالت از شلیك برای و بادی تفنگ از

 .شد
 یشناخت مینامه تنظپرسشتنظیم شناختی هیجان: 

 1اسپینوونو کراجی  ،یتوسط گرانفسکاصلی  جانیه

                                                           
 

تا  18سنی  در محدودةکه  شده است نی( تدو2001)
و آلفای  87/0تا  59/0سال انجام و روایی آن  71

رم فُ همچنین، روایی ،گزارش گردید 79/0کرونباخ آن 
( هرگز 1از )  یانمره جمدرج پنسوال که  18کوتاه با 

تا  62/0 برابر با (2012حسنی )توسط  شهی( هم5تا )
گزارش شده  73/0و آلفای کرونباخ آن برابر با  8/0

 است. 

 هاروش گردآوری داده
کنندگان قبل از آموزش به گروه آزمایش تمامی شرکت

 10×10تیر به صورت ایستاده به سیبل  13به شلیك 
تیر  سهکه  متری پرداختند ده ۀفاصلمتری در سانتی

 دهگیری مورد محاسبه قرار نگرفت و قلِاول جهت قِ
تالش بعدی مورد محاسبه قرار گرفت. پس از آن 

د تنظیم شناختی هیجان توسط تمامی افرا ۀنامپرسش
 8موزش گروه آزمایش در این بین آتکمیل گردید. 

ای آگاهی موقعیتی اندسلی را به صورت هفتگی جلسه
دقیقه گذراند و بعد از آن تمامی  90و به مدت 

آزمون از لحاظ نمرات پس منظورها به کنندهشرکت
شناختی هیجان مورد سنجش تیراندازی و سطح تنظیم

و دو ماه پس از پایان دوره آموزشی  قرار گرفت
 .را گردیدنظور پیگیری اجهای فوق به مآزمون

 هاپردازش دادههای روش
های توصیفی میانگین و های پژوهش با آمارهداده

انحراف استاندارد برای هر متغیر و نیز هر یك از مراحل 
-بررسی گشت. هم آزمون و پیگیریپس، آزمونپیش

 از آزمون تحلیل کوواریانس چندهای حاصل دادهچنین 
همراه با بررسی  (آنووا( و تك متغیری )مانکوامتغیری )
ها بررسی شده است. که بدین منظور های آنمفروضه

ی وابسته، از به هنجاری متغیرهاجهت بررسی توزیع  از
 نیساهم جهت بررسی، ویلك-شاپیروآزمون 
-اِم آزمون متغیرها از کواریانس-های واریانسماتریس

 ها از آزمونواریانس همسانیجهت بررسی  ،باکس

1. Garnefski, Kraaij & Spinhoven  
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رگرسیون از  ضرایب بررسی همگونیو به منظور  ن،یلو
 .بهره برده شدآزمون المبدای ویلکس 

 هايافته

های مربوط به میانگین و انحراف استاندارد یافته
، آزمونپیشمتغیرهای پژوهش برای هر یك از مراحل 

 شده است. ارائه  1در جدول  آزمون و پیگیریپس

 

 میانگین و انحراف استاندارد گروه آزمايش و کنترل از نظر تنظیم هیجانی و تیراندازی .1جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین گروه مراحل متغیر

 تنظیم هیجانی

 پیش آزمون
 11 29/7 18/43 آزمایش

 11 22/6 09/44 کنترل

 پس آزمون
 11 33/6 49/49 آزمایش

 11 16/6 41/43 کنترل

 پیگیری
 11 32/7 02/46 آزمایش

 11 08/6 18/43 کنترل

 
 تیراندازی

 پیش آزمون
 11 98/12 45/78 آزمایش

 11 94/11 63/82 کنترل

 پس آزمون
 11 87/12 18/84 آزمایش

 11 73/11 81/80 کنترل

 پیگیری
 11 56/12 86/81 آزمایش

 11 85/11 49/80 کنترل

 ۀمرحل در دهد،نشان می 1جدول  نتایج که طورهمان
تنظیم متغیر  انحراف استاندارد و میانگین آزمون،پیش

 مراحل در است ولی نسبتاً مشابه دو گروه در هیجانی
بین دو گروه  بیشتری پیگیری، تفاوت و آزمونپس

 آزمون،مرحله پیش همچنین، در .شودمی مشاهده
 گروه در تیراندازیمتغیر  استانداردانحراف  و میانگین

پیگیری،  و آزمونپس مراحل در است اما کنترل بیشتر
 گروه در تیراندازیمتغیر  انحراف استاندارد و میانگین

 ،ادامهاست. در  آزمایش بیشتر از گروه کنترل شده
 اثر حذف منظور نیز به و هاداده تحلیل برای
 چند کوواریانس از تحلیل آزمونپس بر آزمونپیش

برخی از پیش از تحلیل، شد که  استفاده متغیری

را مورد  این آزمونهای زیربنایی ترین مفروضهمهم
به هنجاری به منظور توزیع  .بررسی قرار گرفت

استفاده شد ویلك  -شاپیرو  آزمونی وابسته، از متغیرها
نشان داد متغیر تنظیم هیجانی در  که نتایج حاصل

های آزمایش و کنترل به ترتیب با آماری آزمون گروه
باشد و همچنین دارای توزیع نرمال می 35/0و  34/0

های آزمایش و کنترل به متغیر تیراندازی در گروه
زیع نیز دارای تو 26/0و  41/0ترتیب با آماره آزمون 

  نرمال است )سطح معناداری یك درصد(. 
 نیساهم بررسیروش استاندارد برای  همچنین
متغیرهای مورد  کواریانس های واریانسماتریس

باکس است که ماِ آزمون ها، استفاده ازبررسی در گروه
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نی یا نابرابری سادر آن معناداری آماری شاخص ناهم
در  755/0برابر با  میزان آماره آن شود.محسوب می

گرفت  نتیجه توانمیبود که  508/0سطح معناداری 
کوواریانس متغیرهای وابسته در -واریانس ماتریس

یکی دیگر از گروه آزمایش و کنترل همسان است. 

 استواریانس چند متغیره این کوهای تحلیل مفروضه
 پیگیری، مرحله هم در و آزمونپس مرحله درکه هم 

نتایج شد.  استفاده های لوینآزمون همسانی واریانس از
.است نشان داده شده دودر جدول  مذکورآزمون 

وابسته در هر متغیرهای  هایخطا واريانسجهت بررسی مفروضه همسانی  نينتايج آزمون لو. 2جدول 

 گروهدو 
 داریسطح معنا 2آزادی ةدرج 1آزادی  ةدرج آماره اف مرحله متغیر

 تنظیم هیجانی
 067/0 20 1 75/3 پس آزمون

 226/0 20 1 56/1 پیگیری

 

 تیراندازی

 056/0 20 1 04/4 پس آزمون

 044/0 20 1 62/4 پیگیری

نشان  فوقگونه که نتایج موجود در جدول همان
 موارددر اکثر  نیلوآزمون  سطح معناداریدهند، می

بنابراین  است. 05/0گروه، بیش از  برای هر دو
توان شده و می تأیید ها نیزواریانس همسانی مفروضه

خطای متغیرهای وابسته در  نمرات واریانسگفت که 
منظور به  یکسان است.تقریباً آزمایش و کنترل گروه 

از  وابسته و همپراش متغیرهای بین بررسی رابطه
تحلیل همبستگی استفاده شد و نتایج حاکی از 

 ۀهمبستگی مثبت، معنادار و نسبتاً نیرومندی )دامن
( میان متغیرهای همپراش )نمرات پیش 91/0تا  73/0

ون و پیگیری متغیرهای آزمها( و نمرات پسآزمون
 ضرایب همگونیبه منظور بررسی وابسته بود و 

-آزمون پیش این ، نتایج نشان داد که تعاملرگرسیون

آزمون و هم در پس مستقل، هم در مرحله متغیر با ها
آزمون نیست. به عبارتی،  معنادار مرحله پیگیری،
 836/0ی اف برای پس آزمون با آماره المبدای ویلکس
آزمون  سطح معناداری بود که 772/0و برای پیگیری 

همگونی  مفروضه بنابراینبود.  05/0بیش از  هاآن
 تأیید شد.  نیز رگرسیون ضرایب

 کوواریانس تحلیل هایمفروضه برقراری به توجه با
 را مجاز آماری آزمون این از استفاده چند متغیری،

متغیر داری اثر ابرای تعیین معندر وهله اول  .دانسته شد
و  تنظیم هیجانیمتغیرهای وابسته یعنی بر مستقل 

آزمون و هم در مرحله پس در مرحله، هم تیراندازی
استفاده شد که  ساز آزمون المبدای ویلک پیگیری،

از  کنترل و آزمایش گروه میان تفاوت نشان دادنتایج 
 001/0سطح  در کلی به طور ،متغیرهای وابسته لحاظ

و  65/128اف پس آزمون= ةاست )آمار معنادار

گفت که هم در  توانبنابراین می .(09/22پیگیری=

 از پیگیری، پسمرحله آزمون و هم در پس مرحله

همپراش  متغیرهای های مربوط بهتفاوت تعدیل
 متغیر وابسته از متغیرهای خطی آزمون(، ترکیب)پیش

است. بر این  پذیرفته تأثیر )روش آموزشی( مستقل
که بین دو گروه حداقل گرفت  نتیجه نتوااساس، می

و  تنظیم هیجانی)وابسته  متغیرهایدر یکی از 
  .وجود دارد ی( تفاوت معنادارتیراندازی

چند متغیری  کوواریانس تحلیل اینکه نتایج به توجه با
بود، در مرحله بعد به منظور بررسی جداگانه هر  معنادار

تك  کوواریانس وابسته از تحلیل یك از متغیرهای
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 مقایسه منظور به عبارتی، به استفاده شد. متغیری

و  تنظیم هیجانیو پیگیری  آزمونپس نمرات میانگین
 گروه، دو در پیش آزمون اثر از زدودن بعد تیراندازی

نتایج  که شد ساده استفاده کوواریانس تحلیل آزمون از
 .است مشاهده قابل سه و چهار جداول در آن

 

 در هر دو گروه متغیرهای وابسته آزمون پس نمرات مقايسه جهت کواريانس تحلیل نتايج . 3 جدول

 منابع متغیر
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 اف ةآمار

سطح 

 داریمعنا

مجذور 

 نسبی ايتا

 

 هیجانی تنظیم

 

 تیراندازی

 85/0 001/0 64/115 11/112 11/112 گروه

    88/0 97/15 خطا

 66/0 001/0 42/35 30/59 30/59 گروه

   67/1 18 13/30 خطا

 

 نشان سه جدول که نتایج مندرج در گونههمان

تنظیم آزمون پس نمرات میانگین بین دهند،می
 تفاوت آزمون پیش اثر زدودن از پس هیجانی

 نمرات دارد، به این معنا که میانگین وجود معناداری

 طور به در تنظیم هیجانی گروه آزمایش آزمون پس

 بینهمچنین، . است کنترل گروه از معناداری باالتر

 زدودن از پس تیراندازی آزمون پس نمرات میانگین

به این معنا ، داری وجود داردمعنا تفاوت پیش آزمون اثر
در  گروه آزمایش آزمون پس نمرات که میانگین

. است کنترل گروه از معناداری باالتر طور به تیراندازی
مدت که آموزش کوتاه  گفت توانمی بر این اساس،

تنظیم افزایش  موجب معناداری طور آگاهی موقعیتی به
  .شده است آزمونپس ۀمرحل در و تیراندازی هیجانی

 
 گروه در هر پیگیری متغیرهای وابسته ةمرحل نمرات مقايسه جهت کواريانس تحلیل نتايج .4 جدول

 منابع متغیر
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 اف ةآمار

سطح 

 داریمعنا

مجذور 

 نسبی ايتا

 هیجانی تنظیم

 تیراندازی

 73/0 001/0 29/49 26/41 26/41 گروه

    83/0 06/15 خطا

 17/0 05/0 95/3 83/9 83/9 گروه

    16/2 90/38 خطا

 

-می نشان باال جدول که نتایج مندرج در گونههمان

پس  تنظیم هیجانیپیگیری  نمرات میانگین بین دهند،
دارد،  وجود معناداری تفاوت آزمون پیش اثر زدودن از

 پیگیری گروه آزمایش نمرات به این معنا که میانگین
 گروه از معناداری باالتر طور به در تنظیم هیجانی

 نمرات پیگیری میانگین بینبا این حال،  .است کنترل

 تفاوت پیش آزمون اثر زدودن از پس تیراندازی

 بر این اساس، .وجود دارد درصد 5در سطح  داریمعنا

آگاهی موقعیتی  کوتاه مدت آموزشکه  گفت توانمی
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 ادامه پیگیری مرحله ، درو تیراندازی تنظیم هیجانیبر 

 است. داشته

 

 گیریو نتیجه بحث
آموزش  بخشیاثر تعیینهدف ابتدایی این پژوهش 

کوتاه آگاهی موقعیتی بر عملکرد تیراندازی بود که با 
های موجود این فرض که گروه آزمایش توجه به یافته

سطح باالتری از عملکرد را نسبت به گروه کنترل نشان 
و همچنین نتایج  خواهند داد مورد تأیید قرار گرفت

چنان حفظ نشان داد که این تغییر پس از دو ماه هم
های حاضر با پژوهش سائوس و یافته. شده است
سو است و در نتیجه افزایش ( هم2006همکاران )

تواند سبب بهبود تیراندازی شود. آگاهی موقعیتی می
( علت این امر را افزایش 2006سائوس و همکاران )

اند اول آگاهی موقعیتی بیان کرده ۀها در مرحلادراک
ار سطح تری در اختیاطالعات وسیعشود که سبب می

فراگیر، قرار گیرد و در  ادراکدوم آگاهی موقعیتی یعنی 
نتیجه فرد با آگاهی بیشتری به عملی که در حال انجام 

پردازد. عالوه بر این ها میاست، به اجرای مهارت
های ذهنی تواند ایجاد مدلآموزش آگاهی موقعیتی می

 سویی از(. 2000، 1را تسهیل نماید )اندسلی و رابرسون
 را تیراندازی مهارت بر آگاهی موقعیتی اثربخشی گردی

 دارای آن ابعاد که کرد تفسیر و تبیین توانمی گونهاین
 آگاهی با فرد. هستند مذکور مهارت بر باالیی اثرات

 جدی طور به که هستند توانمند قبل، از بیشتر موقعیتی
 دست درست فعالیت به مشابه، هایتالش ۀوسیل به

 فهم و آگاهی کنند؛ فراهم را بیشتری بازخوردهای زنند؛
 منابع بالقوه، خطرات نهایی، هدف به نسبت بیشتری
 شود؛می منجر را غیره و فعالیت سرعت پرتی،حواس

 در. کنند بینیپیش را نزدیك آینده و روند چگونگی
 ترآگاهانه تیرانداز فرد که نیست ذهن از دور نتیجه

                                                           
1. Endsley, & Robertson 

 روند و چگونگی از بهتری بازخورد کند، تیراندازی
 و عملکرد در مخل منابع باشد، داشته موفقش شلیك
 و خوب شلیك و کند، رفع و شناسایی را نمرات ةکاهند
 .کند تکرار را موفق

بر آگاهی موقعیتی هدف دیگر این پژوهش بررسی اثر 
طور که مشاهده تنظیم هیجانی بوده است که همان

افزایش نمرات در  عالوه برشود گروه آزمایش می
تفاوت معنادار را نسبت به گروه کنترل آزمون، این پس

اند. این یافته همسو با پیگیری نیز حفظ کرده ۀدر مرحل
جانسدوتیر و هردمن (، 2006سائوس و همکاران )

باشد. ( می2010(  و بالنچت و ریچارد )2010)
تواند گونه بیان گردید افزایش آگاهی موقعیتی میهمان

 ۀشود که نتیج( میاچ.آر.ویسبب افزایش ضربان قلب )
آن افزایش عملکرد اجرایی بوده و در نتیجه منجر به 

در  شود.ها میافزایش تنظیم هیجانی و کنترل هیجان
آگاهی موقعیتی ها باید متذکر شد که تبیین این یافته

هایی که در پیرامون برای فرد دانشی کلی از تمام جریان
تواند منجر سازد که میافتد را فراهم مییوی اتفاق م

 ۀبه اختالل و یا بهبود تنظیم هیجانی شود. به گفت
( زمانی 2013) 2، اندسلی، کوچس، گلب و واگنراسکولز

آگاهی موقعیتی منجر به اختالل در تنظیم شناختی 
شود که فرد از اضطراب و شخصیت وابسته هیجان می

تواند سبب ابهام بیشتر رنج ببرد زیرا اطالعات بسیار می
منتج گردد. اما از طرف دیگر  اضطرابو در نتیجه به 

تواند به تبیین هر چه بیشتر موقعیت اطالعات بسیار می
و شرایط منجر شود که اضطراب را کاهش دهد. در 
نتیجه وجود و یا عدم وجود اضطراب که از اطالعات 

نی تواند تنظیم هیجاشود میآگاهی موقعتی فراهم می
 را تحت تأثیر قرار دهد. 

 جدید علمی هایپیام عنوان به حاضر پژوهش که چهآن
 یافت دست بدان آگاهی موقعیتی آموزش راستای در

2. Schulz, Endsley, Kochs, Gelb & 

Wagner 
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 هایموقعیت در الگو تشخیص و ابهام حذف به توانمی
کننده اشاره کرد که از نتایج آموزش نامطمئن و گیج

اول آگاهی موقعیتی است. همچنین آموزش  ۀمرحل
 و شناساییمراحل دوم و سوم آگاهی موقعیتی سبب 

 توسط شده ارائه هایفرصت و مشکالت بندیاولویت
 بر مؤثر پاسخ تدبیربه  منجر که شودمی شرایط این

 بازخورد گرفتن و شده ارائه هایفرصت یا و مشکالت
 .گرددمی محیط از الزم

 ها زمودنیدر پایان باید اشاره کرد به علت تعداد محدود آ
 

 منابع

ها نتایج این پژوهش الزم و انتخاب در دسترس آن
است که مورد تکرار قرار گیرد و در تعمیم نتایج باید 
جانب احتیاط را در نظر داشت. از دیگر سو به علت آن 

پژوهش را تنها دانشجویان ترم اول تشکیل  ۀکه جامع
های پیشین را بتوان کنترل کرد، دهند تا اثر تجربهمی

های آینده، به متغیری شود در پژوهشلذا پیشنهاد می
ها توجه آن نظامی ۀافراد با توجه به درج ۀچون تجرب

گردد. عالوه بر این استفاده از متغیرهایی مانند اضطراب 
 .گرددگیری پیشنهاد مینایی تصمیماو یا مهارت و تو
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the effectiveness of situational 

awareness training on cognitive emotion regulation and shooting 

performance. The research design is semi-experimental; with pre-test, post-

test and control group. The statistical population consisted of students of one 

of military educational centers in Tehran and the research sample consisted of 

Twenty-two students who were selected through convenience sampling 

method and randomly divided in either experimental or control group. The 

experimental group received situational awareness training based on the 

Andesley theory. Then, after completing the Gravinsky Cognitive-emotional 

Regulation questionnaire, a standard shooting test was administered. Data was 

analyzed through multivariate covariance test and results showed that short-

term positional awareness training significantly enhances emotional 

regulation and shooting performance in the post-test stage. This research 

showed the importance of situational awareness in cognitive emotion 

regulation and shooting performance. 
 

Keyword: Situational Awareness; Cognitive Emotion Regulation; Shooting 

Performance. 
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