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مقايسه اثر نوع دستورالعمل كانون توجه و سطح مهارت بر اجراي پرش 
 عمودي

 2، محسن ساالري1مهرداد افخمي

 چكيده 

هاي اين هدف از انجام اين تحقيق مقايسه نوع دستورالعمل كانون توجه و سطح مهارت بر اجراي پرش عمودي ميباشد. تعداد آزمودني
آزمودني ماهر با  20و  22.2آزمودني مبتدي با ميانگين سني  20مشهد و شامل  اسالمي واحد ادنفر از دانشجويان دانشگاه آز 40تحقيق 

بودند كه بصورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب شدند. تكليف مورد استفاده در تحقيق حاضر پرش عمودي (سارجنت)  21.5ميانگين سني 
كوشش  5ك از شرايط كانون توجه (كنترل، توجه دروني و توجه بيروني) كنندگان هر دو گروه (مبتدي و ماهر) تحت هر ي بود، كه شركت

پرش انجام داد و نيز همتاسازي متقابل جهت حذف اثر ترتيب ارائه نوع كانون توجه بصورت  15كننده انجام دادند. كه در كل هر شركت
نشان داد كه در مجموع كانون  )α = 0.05در سطح آلفاي (و  SPSSها با نرم افزار تصادفي براي هر دو گروه انجام شد. تجزيه تحليل داده

شد. بنابراين چنين نتيجه گيري توجه دروني در افراد مبتدي و كانون توجه بيروني در افراد ماهر بطور معنادار منجر به اجراي بهتري مي
 انند سطح مهارت نيز بستگي دارد.شود كه اثر بخشي كانون توجه به عنوان يك متغير اجرا و يادگيري حركتي به عواملي ممي

  
  كانون توجه ، سطح مهارت، پرش عمودي  :هاكليد واژه

 
 
  

Abstract  
  
The purpose of present study was to investigate the comparison of the effect of attentional  focus instructions 
and skill level on the performance of vertical jump . fourty male students ( 20 novice age average 22/2 and 20 
expert age average 21.5 ) that were participated voluntarily the participant’s task in present study was vertical 
jump . the both groups of participants ( novice and expert ) performed five trials under each of three conditions ( 
control ) internal attention focus and external attention focus). each participant performed 15 jump as well as 
control balance.The with spss  for analysis of data indiceating that interval attention focus in novice and external 
attention focus in expert resulted better performanced was significantly associated.Therefor the results indicate 
that effectiveness of attentional focus as a learing variable depends on the level of skill.  
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 مقدمه
پذير نيست. شناسيم، بدون توانايي حركت امكاندر حقيقت حركت جنبه مهمي از زندگي است. زندگي آنطور كه ما مي 

توان حركات اكتسابي در حركت اشكال مختلفي دارد. بعضي اشكال آن به لحاظ ژنتيكي قابل تعريف هستند و گروه دوم را مي
ها بويژه در مطالعه رفتار انسان اهميت دارند، مانند شوند. مهارتناميده مي» تمهار«نظر گرفت، اين حركات اكتسابي اغلب 

ها و حركات ارثي هر دو روند. مهارتها و غيره بكار ميها در صنعت، نمايش و اجراي بازيآنهايي كه در كار كردن با ماشين
ه فرخي و همكاران، ؛ ترجم1ه) باشند (اشميت و ليتوانند بسيار ساده (مثل چشمك زدن) يا بسيار پيچيده (مثل پرش با نيزمي

1387 .(                                                                                                                                                                        
ها به ورزشكاران بايد از منظر علمي به قضيه آموزش و يادگيري صحيح مهارتبراي رسيدن سريعتر و آسانتر به آموزش 

هاي حركتي و عوامل اثرگذار بر آن وجود داشته باشد. هاي حركتي نگاه شود و شناخت كاملي از فرآيند يادگيري مهارتمهارت
ها به ورزشكاران خود برتري وزش مهارتشوند، بدون شك در امر آملذا مربياني كه فرآيند موثر يادگيري را بهتر متوجه مي

هاي مالي، ها باعث صرفه جويي در هزينه). پس چگونگي آموزش صحيح مهارت1384دارند (اشميت؛ ترجمه نمازي زاده، 
  شود.هاي ورزشي مينيروي انساني، زمان و غيره چه در بخش صنعت و چه در حوزه فعاليت

تواند بسيار مفيد با در نظر گرفتن سطح مهارت شاگردان، توسط مربيان خود مي هاي آموزشي مناسبارائه دستورالعمل     
شوند اينست كه فايده باشد. يكي از مشكالتي كه اغلب مربيان چه در حين تمرين و چه در هنگام بازي با آن مواجه مي

به آنها جلب شود و در چنين شرايطي  كنندگان (مبتدي يا ماهر)شود توجه بازيكنان يا تمرينشرايطي وجود دارد كه باعث مي
  هاي مهم و ضروري فعاليت معطوف كند.كنندگان را به جنبهاست كه مربي بايستي با ارائه دستورالعمل الزم توجه شركت

رسند، دستگاه ها كه همزمان به فرد ميكنند و براي غلبه بر اين محركهزاران محرك در هر لحظه به ما برخورد مي     
نمايد. اين فرآيند تمركز هايي را پيشرفت داده است كه توجه را بر شمار محدودي از اين محركها متمركز ميكانيزمعصبي م

كند كه به كدام محرك توجه شود و كدام ناديده گرفته شود. اين نامند. عوامل بيشماري تعيين ميدهنده را توجه انتخابي مي
رسد و بين اين مناطق فرافكني و عاليم حسي به مناطق فرافكني حسي قشر مخ مي دارد كهنظر كه اخيرا ارائه شده بيان مي

شود. افراد بر اثر تجارب تمريني خود، قادر به پيشرفت ارتباطي دروندادها به ادراك هوشيار و اطالعات نامربوط تفكيك مي
دستيابي به اين پيشرفت تبحر بيشتري در  هاي معيني از نمايشگري محرك هستند. اين افراد باتوجه انتخابي نسبت به جنبه

يابند. وقتي يادگيري مهارت حركتي به سطوح پيشرفته رسيد، اجراي تكليف به توجه كمتري هاي حركتي مياجراي مهارت
  .نياز دارد 

هاي فعاليتهاي خاص محيط و عالوه بر اين كه افراد مجبور به تقسيم توجه ميان چند فعاليت هستند، توجه را به ويژگي    
دهند كه يكي مطالعات مختلف نشان مي. كنند. اين فرآيند به كانوني كردن توجه معروف استسازي عمل نيز معطوف ميآماده

شود. از عوامل موثر بر يادگيري مهارت حركتي، كانون توجه يادگيرنده است كه از طريق دستورالعمل يا بازخورد ايجاد مي
توانند يادگيري را باال ببرند (كه در نتيجه توجه به اثر كنند ميكه كانون توجه بيروني ايجاد مي هاييبطور خاص، دستورالعمل

  شود). حركت بر محيط معطوف مي
هايي مفيدتر از آنهايي است كه از طريق معطوف كردن توجه بر خود حركات، باعث ايجاد يك چنين دستورالعمل

و همچنين هنگامي كه يك مهارت حركتي در سطوح پيشرفته ياد ) 2007، 2گ سوشوند (وولف و جيانكانون توجه دروني مي

                                                           
1-Schmidt & Lee       

Wolf & Jiang Suulf 2-  
  

  
  
                                      



٣ 

 

هاي كامال متفاوتي از طلبد. تكاليف حركتي مختلف به شدتگرفته شود، اجراي تكليف مورد نظر توجه فعال كمتري را مي
تواند بر يادگيري ح مهارت ميهاي توجهي با توجه به سط). ارائه دستورالعمل1378توجه نياز دارد (سيج؛ ترجمه مرتضوي، 

مهارت و عملكرد تاثير بسزايي داشته باشد و همچنين سرعت يادگيري را افزايش دهد. اين تاثيرات با نگاهي نو به اصول 
  تواند موثر باشد. آموزشي و تمريني از سوي مربيان مي

. بويژه نشان داده شده است كه هاي حركتي داردكانون توجه اجراكننده نقش مهمي در يادگيري و اجراي مهارت
تمركز بر حركات بدن فرد (اتخاذ كانون دروني) هنگام انجام مهارت حركتي نسبتا غيرموثر و بيهوده است. در حاليكه، اگر 

ها و بازخوردهايي كه توجه اجراكننده را بر آثاري كه حركات او بر محيط دارد، مثل ابزار و دستگاه (اتخاذ كانون دستورالعمل
شود يا زماني كه هيچ دستورالعمل كانوني توجهي يروني) معطوف كند، نسبت به زماني كه دستورالعمل كانون دروني داده ميب

  . گرددشود، منجر به اجرا و يادگيري موثرتر ميخاصي داده نمي
ن توجه دروني توضيح اينكه چرا كانون توجه بيروني نسبت به كانو ) در تالش براي2007، 2001وولف و همكاران (

شود كانون توجه دروني اتخاذ موثرتر است، به فرضيه عمل محدود شده استناد كردند. طبق اين نظر وقتي از افراد خواسته مي
كنند حركات خود را بطور شود)، آنها سعي ميكنند (و شايد همچنين وقتي كه هيچ دستورالعمل توجهي معيني داده نمي

دهد فرآيندهاي خودكار و قابل، تمركز بر اثر حركت يا اتخاذ كانون توجه بيروني اجازه ميهوشيارانه كنترل كنند؛ در م
گردد. لذا برتري كانون توجه بيروني به استفاده ناهوشيار حركات را كنترل كنند؛ در نتيجه، اين امر منجر به اجراي موثرتر مي

عبارت ديگر هر چه توجه فرد به خارج از بدن و اثر حركت  شود. بهبيشتر اجراكننده از فرآيندهاي خودكار نسبت داده مي
بيشتر معطوف گردد، اجراي بهتري مورد انتظار است و همچنين تحقيقاتي كه سطح مهارت فراگيران را مورد بررسي قرار 

آيا اثر دو نوع بازخورد اند. به عنوان مثال در تحقيقي به دنبال پاسخ به اين سوال كه اند به نتايج درخور توجهي دست يافتهداده
چنين بود  نتايج بدست آمده اين(توجه دروني و توجه بيروني) بستگي به سطح مهارت (مبتدي، ماهر) دارد يا خير، پرداختند. 

كه نوع بازخورد تفاوتي در كيفيت حركات انجام شده نداشت، اما بازخورد با كانون بيروني باعث دقت و صحت بيشتري در 
  .تمرين و در آزمون يادداري شد. نوع بازخورد اثر مشابهي بر بازيكنان مبتدي و ماهر گذاشتسرويس در طول 

بازها انجام دادند، گزارش كردند كه اجراي افراد ماهر تحت شرايط و ) در تحقيقي كه بر روي گلف2003( 1پركينز و سكاتو 
هاي قبلي دروني بهتر عمل كردند و اين يافته تمامي يافتهدستورالعمل كانون بيروني بهتر بود اما مبتديان تحت شرايط كانون 

نيز در تحقيقي ديگر به بررسي را مبني بر اثربخشي دستورالعمل كانون توجه بيروني در مجريان مبتدي را به چالش كشيد. 
داد كه ميزان نوسانات اثرات دستورالعمل كانون توجه بر اجراي حركتي، به عنوان تابعي از سطح مهارت پرداختند. نتايج نشان 

قامت در اجراكنندگان ماهر بوضوح كمتر از افراد مبتدي بود اما هر دو گروه نتايج مشابهي را تحت هر سه شرايط نشان دادند. 
به عبارتي هيچ تفاوتي در اثر كانون توجه براي جوانان سالم و بالغ مشاهده نشد. در ضمن اجراكنندگان ماهر در شرايط كنترل 

هاي كانون وثرتري را نشان دادند. آنها همچنين نسبت به دستكاري كانون توجه حساس بودند. به عبارتي دستورالعملاجراي م
توجه دروني و بيروني مانع خودكاري حركت در اجراكنندگان ماهر شد. بنابراين تعادل اجراكنندگان ماهر، تحت شرايط كنترل، 

كنندگان به همراه نداشت تا نجام شده، دشواري كافي را براي اين گروه از شركترسد در تحقيق فوق كار ابهتر بود. بنظر مي
  برتري كانون توجه بيروني را نشان دهد. 

در تحقيقي به بررسي اثر نوع توجه و سطح مهارت پرداخت كه در مجموع كانون توجه بيروني در افراد ماهر و كانون 
همچنين در تحقيقي كه شامل دو آزمايش بود، به بررسي اتخاذ كانون  .نجر شدتوجه دروني در افراد مبتدي به اجراي بهتري م

توجه بيروني، در افراد مبتدي و ماهر پرداختند كه نمره كلي در آزمون انتقال فوري براي هر سه گروه با توجه به اينكه گروه 
زمون يادداري گروه كانون توجه بيروني برتري داري را نشان نداد. ولي در آكانون بيروني بهتر عمل كرده بودند، تفاوت معني

   .)1386 ،جليلوند( آشكارتري از خود نشان داد و نتايج عينا در آزمايش دوم تكرار گرديد
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حال با توجه به اثرات سودمند نوع كانون توجه بر اجرا و يادگيري و همچنين با عنايت به اينكه نوع دستورالعمل 
رت اثرات متفاوتي دارد، محقق برآنست كه به مقايسه نوع دستورالعمل كانون توجه كانون توجهي در سطوح مختلف مها

گيرد اينست كه آيا نوع اي كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي(دروني، بيروني) و سطح مهارت بپردازد.  بنابراين مسئله
ي در سطوح مختلف مهارت تاثير دارد؟ يا به دستورالعمل كانون توجه (شرايط كنترل، دروني و بيروني) بر اجراي پرش عمود

  هايي دارد؟عبارتي دستورالعمل كانون توجه در افراد مبتدي و ماهر چه تفاوت
             

  شناسي تحقيق روش    
تجربي كه به روش ميداني انجام شده است و به لحاظ استفاده از نتايج بدست آمده، از نوع  تحقيق حاضر، تحقيقي است نيمه

-كنندگان در اين تحقيق را در گروه مبتدي دانشجويان پسر دانشگاه آزاد اسالمي مشهد كه در نيمباشد. شركتربردي ميكا

كنندگان گروه ماهر را كليه واحد تربيت بدني عمومي را انتخاب كرده بودند و شركت 87-88سال دوم سال تحصيلي 
تدا از دانشجويان درخواست همكاري شد و پرسشنامه اطالعات فردي (شرح دادند. ابدانشجويان تيم واليبال دانشگاه تشكيل مي

  هايي كه شرايط شركت در تحقيق را دارا باشند، توسط داوطلبين تكميل گرديد.پيوست) به منظور انتخاب نمونه
مبتدي و با نفر از آنان از نظر سطح مهارت  20نفر دانشجو كه از اين تعداد  40ها، تعداد پس از بررسي پرسشنامه

نفر از آنان از نظر سطح مهارت ماهر و  20هاي ورزشي را نداشتند و يك از تيمكه سابقه عضويت در هيچ 2/22ميانگين سني 
هاي سني مختلف را داشتند و ضمنا در اين هاي واليبال ردهكه حداقل چهار سال سابقه عضويت در تيم 5/21با ميانگين سني 

گونه اطالعي كنندگان قبل از شركت و انجام تكليف هيچند، انتخاب شدند. الزم به ذكر است شركتترم عضو تيم دانشگاه بود
در مورد هدف تحقيق نداشتند و در هر يك از سه شرايط كانون توجه (كنترل، دروني و بيروني) به انجام پنج كوشش 

وع كانون توجه به صورت تصادفي براي هر دو گروه پرداختند و نيز همتاسازي متقابل جهت حذف اثر، انتقال و ترتيب ارائه ن
كنندگان هر گروه پس از اجراي ). بدين معنا كه ابتدا شركت2007؛ وولف و همكاران، 1385(مبتدي و ماهر) انجام شد (مقدم، 

به ترتيب ها نيز دو ست را بيروني و دسته دوم نمونه - شرايط كنترل، دو ست را به ترتيب تحت شرايط كانون توجه دروني
كنندگان به چهار دسته پنج تايي در هر گروه دروني اجرا كردند و در مجموع كل شركت -تحت شرايط كانون توجه بيروني

گر ترتيب دهي شدند. شرايط كنترلي فوق به منظور كنترل اثر متغير مداخلهسازمان
  ارائه نوع كانون توجه (دروني، بيروني) در نظر گرفته شد.

   
 
 
 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي تحقيق): مراحل انتخاب آزمودني1شكل (                                                   

حقق به كالس تربيت بدني مراجعه م
  عمومي

مراجعه محقق به تمرينات و مسابقات 
  واليبال تيم دانشگاه

تكميل پرسشنامه اعالم آمادگي 
  شركت در تحقيق

  هابررسي پرسشنامه
  (بررسي صالحيت افراد)

ها و دعوت به انتخاب آزمودني
  همكاري
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ديجيتالي مورد استفاده قرار گرفت. اين دستگاه قادر است ابتدا قد فرد را در حالت  دستگاه براي اندازه پرش عمودي

شود و گيري نمايد و پس از لمس صفحه حساس و ايجاد صدا، دكمه دوم توسط محقق زده ميايستاده و با دست كشيده اندازه
 دهد. نمايد و دستگاه ميزان پرش او را به صورت خروجي بر روي صفحه نمايش نشان ميسپس اجراكننده اقدام به پرش مي

  

   
                                                                     

  )): دستگاه الكترونيكي پرش عمودي (سارجنت2شكل(
  

  تحقيق حاضر در سه شرايط مختلف به شرح زير انجام شد: 
 شرايط كنترل )1

 شرايط توجه دروني  )2

 شراط توجه بيروني )3

كنندگان اطالعاتي در مورد نحوه انجام كار و هدف آن داده شد. سپس چگونگي انجام قبل از انجام تكليف به شركت 
  آنها نشان داده شد و به آنها اجازه داده شد جهت راحتي با دستگاه چند كوشش تمريني انجام دهند.  تكليف به

 5كنندگان هر گروه (مبتدي و ماهر) تحت هر يك از شرايط كانون توجه (كنترل، توجه دروني و توجه بيروني) شركت    
-ها انجام شد. يعني در كل هر شركتن توجه بين گروهكوشش انجام دادند و نيز همتاسازي متقابل در شرايط مختلف كانو
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 5هاي هر يك از شرايط كانون توجه ثانيه و بين دسته كوشش 5كنندگان بين هر كوشش پرش انجام داد. شركت 15كننده 
كنندگان هيچ دستورالعمل توجهي خاصي دريافت نكردند ولي در شرايط دقيقه استراحت داشتند. در شرايط كنترل شركت

كانون توجه دروني دستورالعمل توجه به نوك انگشتان دست داده شد و در شرايط كانون توجه بيروني از آنها خواسته شد به 
كنندگان قبل از اجراي هر كوشش در شرايط كانون توجه (دروني، بيروني) صفحه حساس به لمس توجه كنند. ضمنا شركت

  يك يادآوري دريافت كردند.
آوري شد كه در روز اول از افراد مبتدي و ريزي به عمل آمده در طي دو روز جمعين تحقيق براساس برنامهاطالعات الزم ا    

طبق برنامه طراحي شده به  21تا  17در روز دوم از افراد ماهر خواسته شد جهت انجام آزمون در ساعات مختلف بين ساعات 
كامل با دستگاه الكترونيكي پرش عمودي (سارجنت)، آزمون صورت انفرادي در محل تحقيق حاضر شوند و پس از آشنايي 

  مورد نظر تحقيق را انجام دهند. 
آزمون توسط محقق به صورت انفرادي و در محل پايگاه قهرماني و تحقيقات آموزش و پرورش استان خراسان رضوي انجام     
  شد.

گروه 
  مبتدي

  
  

  
شرايط كنترل      

  پرش 5

 10دسته اول 
  نفر

 5شرايط كانون توجه دروني              
  پرش

شرايط كانون توجه بيروني 
  پرش 5

 10دسته دوم 
  نفر

 5شرايط كانون توجه دروني   پرش 5شرايط كانون توجه بيروني 
  پرش

گروه 
  ماهر

شرايط كنترل      
  پرش 5

 10دسته اول 
  نفر

نون توجه بيروني شرايط كا  پرش 5شرايط كانون توجه دوني 
  پرش 5

 10دسته دوم 
  نفر

 5شرايط كانون توجه دروني   پرش 5شرايط كانون توجه بيروني 
  پرش

  ):  همتاسازي متقابل انجام شده در شرايط مختلف كانون توجه در دو گروه مبتد ي و ماهر1( جدول
  

ه به وزن فرد و بر اساس نمودار لوئيز ميزان پرش عمودي كه در هر بار پرش در خروجي دستگاه ثبت مي شود با توج
و    SPSSهاي خام از نرم افزار براي هر شركت كننده منظور مي شود. براي انجام محاسبات و تجزيه و تحليل داده

EXCEL   در  نظر گرفته شد. 05/0داري ها دوسويه و در سطح معنياستفاده گرديد. ضمنا تمامي فرضيه  
  

  ي تحقيق يافته ها
طرح عالوه بر تعيين وجود تفاوت در سه سطح كانون توجه و دو سطح مهارت به تركيب همزمان سطح مهارت و كانون در اين 

  توجه نيز بايستي توجه داشت.
  شود كه: ) مشاهده مي2با توجه به جدول (

  الف) حداقل در يكي از شرايط كانون توجه با سطح مهارت و يا تركيب آنها تفاوت وجود داشته است.
شده است لذا كانون توجه در مدل اصلي تفاوت داشته است يا به  001/0داري كانون توجه ) با توجه به آنكه سطح معنيب

  عبارتي بين كانون توجه در افراد مبتدي و يا ماهر تفاوت وجود دارد.  
ول پرش آنها موثر بوده است يا باشد لذا سطح مهارت در طمي 05/0داري مهارت افراد كمتر از ج) با توجه به آنكه سطح معني

  به عبارتي افراد مبتدي و ماهر در اجراي پرششان متفاوت از يكديگر عمل كردند.
رسيم كه بين شده است به اين نتيجه مي 001/0كانون توجه معادل × داري سطح مهارت د) با توجه به آنكه سطح معني
 تركيب اين دو تفاوت وجود دارد.
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سطح معني   آماره  ميانگين مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغييرات
  داري

 001/0  350890 072/6126  5  362/30630  مدل اصلي

 001/0 083/1  63/1848593  1 28/1848643  مقدار ثابت

 001/0 191/0 40/1841  2 71/3685  كانون توجه

 001/0 797/0  7680  1 80/7676  سطح مهارت

كانون ×ارتسطح مه
  توجه

849/19267 2  41/9636 454/56 001/0 

    17069  114 63/19458  خطا

     120 28/1898732  كل

  ): جدول نتايج تحليل واريانس عاملي مركب  پرش عمودي با توجه به سطح مهارت و كانون توجه2جدول (
  

باشد لذا مي 05/0ا در هر سه شرايط بيشتر از هداري ميانگينشود كه سطح معني) مشاهده مي3با توجه به جدول (
    داري وجود دارد. هاي هر سه شرايط مختلف كانون توجه اختالف معنيتوان گفت كه بين ميانگينمي
  

  سطح معني داري  انحراف استاندارد  ميانگن اختالف  شرايط توجه
  توجه بيروني        توجه دروني

 كنترل             
       37/8  

43/13  
92143/2  
92143/2  
 

005/0  
001/0 

  توجه بيروني       توجه دروني 
   كنترل             

37/8 -  
06/5  

92143/2  
92143/2  
 

005/0  
086/0  

  كنترل                توجه دروني
 توجه بيروني                      

43/13-   
06/5-  

92143/2  
92143/2  
 

001/0  
086/0   

  ها اختالف ميانگين پرش عمودي (در شرايط مختلف كانون توجه)جهت مقايسه ميانگينLSD  ل نتايج آزمون تعقيبي ): جدو3جدول (
  

  بحث و نتيجه گيري     
هدف كلي تحقيق حاضر مقايسه دستورالعمل كانون توجه (دروني، بيروني) بر اجراي پرش عمودي در افراد ماهر و مبتدي بود.  

هاي تحقيق انجام شد. نتايج حاصل از تحليل مراحل مختلف تحقيق حاضر از هاي مختلف روي يافتهبههاي آماري از جنتحليل
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كند كه اثرات دستورالعمل كانون توجه بيروني بر اجراي افراد ماهر و اثرات دستورالعمل كانون توجه دروني اين نظر حمايت مي
  دارد. بر اجراي افراد مبتدي مزيت بيشتري در اجراي پرش عمودي 

هاي حاضر اين بود كه گروه مبتدي با دستورالعمل كانون توجه دروني عملكرد بهتري از خودشان نشان يكي از يافته
توان گفت افراد مبتدي دادند و در مقابل گروه ماهر با همين دستورالعمل عملكرد موثري نداشتند در توجيه اين مطلب مي

تري در رابطه با حركات بدن خود دارند (وولف و پرينز، مي كنند ارتباط مستقيم زماني كه دستورالعمل توجه دروني دريافت
). برتري كانون توجه دروني در افراد مبتدي بدليل تمركز بر روي خود عمل (كانون دروني) و نيروي فراهمي بيشتر 2001

هاي تجربي بيلوك مطابقت دارد. يافته باشد. اين يافته با پيشگوييهاي تئوريكي برنشتاين وبوسيله تمركز بر روي هدف مي
توان از هاي حركتي هستند (مبتدي) از آنجايي كه درگيري ذهني بيشتري دارند ميزماني كه افراد در ابتداي يادگيري مهارت

گي آنها اجراي بهتري را انتظار داشت و برعكس هنگامي كه افراد ماهر بر روي خود عمل فكر كنند (كانون دروني) چون وابست
كند (پركينز و سكاتو، شديدي بين مراحل مختلف يادگيري حركتي وجود دارد اين درگيري ذهني اجراي آنها را خراب مي

2003 .(  
هاي ديگر تحقيق حاضر اين بود كه گروه ماهر با دستورالعمل كانون توجه بيروني عملكرد بهتري يكي از يافته

انون توجه بيروني عملكرد موثري از خود نشان ندادند و دليل برتري داشتند و برعكس گروه مبتدي با دستورالعمل ك
) توضيح داد. 2007توان با فرضيه عمل محدود شده (وولف و همكاران، دستورالعمل كانون توجه بيروني در افراد ماهر را مي

د موجب به هم خوردن نمايوقتي دستورالعمل آموزشي توجه اجراكنندگان را به سوي اندام درگير در حركت معطوف مي
فرآيندهاي كنترل حركتي شده، در حاليكه وقتي توجه را به بيرون از بدن و اثر حركت معطوف نمايند موجب تسهيل در 

هاي مختلف گرديده و توسط فرآيندهاي كنترل فرآيندهاي كنترل خودكار شده و نيز موجب خود سازماني بهتر دستگاه
. در نتيجه نياز فرد به درگيري مراكز باالتر عصبي براي اداره اندام را كاهش داده و به اين گرددهوشيارانه مقيد و محدود نمي

يابد در حاليكه در توجه دروني يابد. به عبارت ديگر در توجه بيروني نيازهاي توجهي كاهش ميدليل اجراي حركتي افزايش مي
يابد. در واقع اين فرضيه خودسازگاري را دليل اجراي مي فرآيندهاي پردازش بيشتري درگير شده و نيازهاي توجهي افزايش

داند؛ زيرا با عدم توجه به نحوه انجام حركت، درگيري فرآيندهاي پردازشي ارادي كاهش بهتر در شرايط كانون توجه بيروني مي
شود، حل خواهد داد ميهاي حركتي قلميافته و فرد بهتر قادر خواهد بود تا مسئله درجات آزادي را كه اساس اجراي مهارت

  كرد.
توضيح داد. مطابق با اين فرضيه بار  توان اثربخشي كانون توجه بيروني را با فرضيه پردازش آشكارهمچنين مي

هاي اجرا در كانون توجه دروني و بيروني است بدين صورت كه دستورالعمل كانون توجه حافظه كاري به عنوان منبع تفاوت
  گردد. تر ميكند، در نتيجه اجرا ضعيفنسبت به دستورالعمل كانون توجه بيروني ايجاد مي تريدروني يك بار اضافه

ها را بر اساس آن توضيح داد توان برتري توجه بيروني نسبت به دروني در مورد اجراي مهارتنظريه ديگري كه مي
هاي تمركز بر اثرات حركت فرد اي برتري) است. او يك تفصيل منطقي بر1997،پرينز(نظريه كدگذاري مشترك ادراك و عمل 

به جاي تمركز بر خود حركات، فراهم آورده است. بر طبق اين استدالل يك واسطه بازنمايي مشترك براي ادراك و عمل وجود 
وند توانند بطور اشتراكي، توليد و حفظ شدارد. بر اساس اين نظريه كدهاي آوران و وابران تنها در يك سطح بازنمايي دور مي

افتد بنابراين اگر اعمال به جاي الگوهاي ريزي ادراك و عمل هر دو بر اساس رويدادهاي دور از بدن اتفاق مييعني برنامه
ريزي شوند، موثرتر خواهند بود. بنابراين شان يا به عبارت ديگر اثراتشان برنامهحركتي ويژه بر اساس نتايج ادراك شده

راستاي با فرضيه تئوري كدگذاري مشترك ات حركت به جاي تمركز بر خود حركت همهاي متمركز شدن بر اثرسودمندي
  باشد. مي

موضوع ديگري كه ممكن است در اين تحقيق مطرح شود اينست كه در گروه مبتدي در شرايط كنترل، و توجه    
كند ر و يا شرايطي كه اجرا را خراب مياثرت بيروني و در گروه ماهر در شرايط كنترل و توجه دروني تقريبا مشابه به شرايط كم

كند و اين كنند تا حدودي رد ميكنند و اين مطلب را كه افراد در مواجه با يك عمل فورا كانون بهينه را اتخاذ ميعمل مي
افراد ) كه در آنها در يكي از شرايط، دستورالعمل توجهي به 2007تحقيق و تحقيقات قبلي به عنوان مثال (وولف و همكاران، 
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اثرتر عمل كردند يعني شرايط دستورالعمل توجه بيروني و  شود (شرايط كنترلي) گروه مبتدي مشابه با شرايط كمداده نمي
 نمايند.كند يعني شرايط دستورالعمل توجه دروني عمل ميگروه ماهر مشابه با شرايطي كه عمل را خراب مي
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