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 چکیده

 تکلیف شرايط تحت پیگردی تکلیف يادگیری بر بیرونی توجه کانون هایدستورالعمل اثر تعیین پژوهش، اين از هدف

 در شرکت از پس (سال 19ـ25 سنی ۀدامن با) کرمان دانشگاه پسر دانشجويان از نفر 42 منظور،بدين. بود ثانويه

 و نزديک بیرونی توجه کانون هایدستورالعمل کنترل،) جای گرفتند گروه سه در تصادفی صورتهب و آزمونپیش

 کردند تمرين کوششیچهار  بلوک چهار در را پیگردی تکلیف کنندگانشرکت(. دور بیرونی توجه کانون هایدستورالعمل

ذکر است که قابل. نمودند شرکت ثانويه تکلیف شرايط تحت خیریأت يادداری آزمون در ،ساعت 48 و پس از گذشت

 تکلیف اين در کل زمان میانگین و شد استفاده وينا دستگاه دستدو  هماهنگی تست از پیگردی تکلیف سنجش منظوربه

 حرکات با ارتباط در را هايیدستورالعمل ،نزديک بیرونی تمرکز گروههمچنین، . گرديد محاسبه وابسته متغیر عنوانبه

 هایقسمت در رنگ قرمز نقطه حرکات مورددر هايیدستورالعمل ،دور بیرونی تمرکز گروه و به کرد دريافت هادسته 

از آزمون تحلیل براين، عالوه. نکرد دريافترا  دستورالعملی هیچ کنترل گروهذکر است که شايان. ارائه شد مسیر مختلف

طرفه جهت تعیین معناداری در مراحل اکتساب و يادداری استفاده واريانس عاملی مرکب و آزمون تحلیل واريانس يک

 میان و( P=0.0001) يادگیری ۀمرحل در تمرينی مختلف هایبلوک میان معناداری تفاوت دهد کهنشان می نتايجشد. 

افزايش فاصله در يک  حاکی از اين است کهاين نتايج  .وجود دارد( P=0.0001) يادداری ۀمرحل در مختلف هایگروه

شرايط تکلیف  ،زيرا ؛بخشدتحت شرايط تکلیف ثانويه بهبود میويژه بهيادگیری تکلیف پیگردی را  ،تمرکز توجهی بیرونی

  تواند منابع توجهی را افزايش دهد و باعث تغییر توجه به بیرون شود.ثانويه می
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 مقدمه

 از یکی عنوانبه کهطوریهب ؛است کرده پیدا مختلف جوامع میان در ایویژه اهمیت یادگیری ،امروزه

 اخیر، هایدهه در یادگیری فرایند یافتناهمیت باب در. شودمی مطرح آموزش بحث در اصلی اهداف

 و یادگیری ایجاد جهت را هاییدستورالعمل ،حرکتی مهارت یک آموزش جهت یمعلم یا مربی هر

که تالش  است توجهی هایدستورالعمل ها،آن ترینمهم از که دهدمی قرار استفادهمورد فرد آموزش

 ممکن توجهی هایدستورالعمل. کند معطوف حرکت مختلف هایجنبه به را فراگیرنده توجه کندمی

 مختلف هایبخش حرکت ۀنحو و صحیح گیریجای حرکات، هماهنگی الگویۀ باردررا  اطالعاتی است

 فراهم( 2بیرونی تمرکز) گذاردمی جای رب خود از محیط در حرکت که اثراتی یا( 1درونی تمرکز) بدن

 5لی و اشمیت و( 1997) 4اشمیت ،(1984) 3سالمونی یادگیری مانند ترقدیمی هاینظریه(. 1) کند

 از استفاده و بدن حرکات به فراگیرنده توجه هدایت طریق از یادگیری که کنندمی بیان( 1994)

 از یادگیری که کنندمی عنوان بیشتر مطالعات(. 3و2 از نقل به) یابدمی افزایش ،شدهکنترل پردازش

و  اسکی سازشبیه درمورد که مطالعاتی. یابدمی بهبود بدن حرکات بر تمرکز از جلوگیری طریق

 پژوهشی در مثال،عنوانبه ؛(5،4باشد )می مطلب این گواه ،است شده انجام غیره و 6پدالو سنج،تعادل

 دادند، انجام کنترل و بیرونی درونی، توجه گروه سه با و اسکی سازشبیه روی همکاران بر و 7ولف که

ه توانست یادداری آزمون در هم و اکتساب ۀمرحل هایکوشش در هم بیرونی توجه گروه که شد مشاهده

 و عمودی پرش بسکتبال، مانند یورزش هایمهارت در. (4کند ) ایجادرا  بیشتری نوسان ۀدامن است

 کانون برتری زیربنایی علل مورددر. (6ـ9است ) شده مشخص بیرونی توجه کانون برتری نیز گلف

 آثار به توجه ،8"جیمز حرکتی ۀاید" ۀنظری اساسبر. است شده بیان متعددی نظریات بیرونی توجه

 و کندمی ایجاد هامهارت یادگیری برای را پایدارتری بازنمایی ،آن انجامۀ نحو با مقایسهدر حرکت

 ۀفرضی" اساسبرهمچنین، . (10گردد )می حرکت تولید برای حرکتی سیستم شدنبرانگیخته موجب

 کنترل تریطبیعی صورتهب را حرکت در درگیر آزادی درجات ،بیرونی توجه، 9"پرینز عمل اثر

 که را پدیده این برای مشترک کدگذاری توضیح ،پرینز. (11یابد ) دست دلخواه ۀنتیج به تا نمایدمی

                                                           
1. Internal Focus 

2. External Focus 

3. Salmoni 

Schmidt 4. 

5. Schmidt, lee  

6. Pedalo 

7. Wulf 

8. Ideomotor Motor Principle of Action of  James  

9. Perception and Action Planning  
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 هاآن مشترک انتزاعی بازنمایی و وابران و آوران کدهای تولید موجب بدن از دور حوادث کندمی بیان

 کنترل برای تالش که کندمی بیان 1"شدهمحدود عمل ۀفرضی" براین،عالوه .(12) ، ارائه کردگرددمی

 هایفرایند از مانع و ساخته محدود را حرکتی سیستم درونی، تمرکز شرایط شکلبه حرکات ۀآگاهان

 "آشکار پردازش ۀفرضی" اساسبر(. 13) کنندمی کنترل بهتری شکلبه را حرکت که شودمی خودکاری

 باعث و شده کاری ۀحافظ در بیرونی و درونی اطالعات انباشت به منجر درونی توجه کانون اتخاذ نیز

 اتخاذ که نداهداد نشان هاپژوهش از برخی ،مطالعات این نتایج خالفبر ،البته(. 14) گرددمی اجرا افت

 نتایج این . پژوهشگرانشودمی حرکتی هایمهارت بهتر یادگیری و اجرا به منجر درونی توجه کانون

 (. 15،16) انددانسته برتر توجه کانون و مهارت سطح بین موجود تعامل از ناشی را

 شده بیان مطالعات از برخی در است که این ،هستیم آن دنبالبه پژوهش این در ما که اصلی ۀنکت اما

 یعنی ؛دورتر پیامد بر تمرکز دارند، محیط در حرکت پیامد یک از بیش که هاییمهارت در که است

توجه بر روی یک پیوستار  ذکر است کهشایان (.17) شودمی بهتری عملکرد به منجر دور بیرونیتمرکز 

 باشد.تمرکز بیرونی دور می ،تراز درونی به بیرونی دور قرار دارد که منظور از اتخاذ تمرکز بیرونی

 با موسیقی کوتاه ۀقطع یک اجرای بر را مختلف توجهی هایتمرکز اثر همکاران و 2داکراستا، دراین

 بایستمی که داشتند شرکت ماهر پیانیست نفر 16 پژوهش، این در. کردند بررسی پیانو از استفاده

 صدای یا و پیانو هایچکش پیانو، هایدکمه انگشتان،) مختلف تمرکزی شرایط تحت را موسیقی ۀقطع

 اثرات با مقایسهدر دورتر اثرات و حرکت اثرات بر تمرکز که داد نشان نتایج. کردندمی اجرا( شدهتولید

 نشان نیز مطالعات از برخی نتایج(. 18) ه استشد موسیقی ۀقطع بهتر اجرای به منجر ترنزدیک

 اساسبر. دارد وجود تعامل بیرونی توجه کانون اتخاذ در فاصله میزان و مهارت سطح بینکه  نداهداد

 رسیده اجرا در خودکاری از درجاتی به که افرادی در درونی توجه ،"هامهارت خودکاری عدم ۀفرضی"

 برتر توجه کانون و مهارت سطح بین و شد خواهد حرکت ۀهوشیاران کنترل به بازگشت سبب باشند،

 مهارت روی بر ماهر افراد مورددر 3هاردلی و بل پژوهش در ،مثالعنوانبه ؛(19) دارد وجود ارتباط

 (.20) دادند نشان خود از را بهتری اجرای دور بیرونی گروه گلف، قوسی شوت

 هایآزمون از حرکتی هایمهارت در یادگیری وقوع تشخیص برایذکر این نکته ضرورت دارد که 

 تواننمی یادداری هایآزمون در توجهی مطالعات در عنوان شده است که. شودمی استفاده یادداری

 بهتر ،بنابراین ؛نکند اتخاذ را اکتساب ۀمرحل توجه کانون همان یادداری آزمون در فرد که بود مطمئن

 جلوگیری و هاآزمودنی حواس کردنپرت منظوربه ثانویه تکلیف شرایط در یادداری هایآزموناز  است

                                                           
1. Constrained-Action Hypothesis 

2. Duke 

3. Bell, Hardly 
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 آن در که شودمی اطالق شرایطی به ثانویه تکلیف شرایط(. 1) شود استفاده توجهی تمرکز اتخاذ از

 (.3) دهند پاسخ محرک یک از بیش به بایستمی زمانهمصورت به هاآزمودنی

 تکلیف که بر آن است واقعی شرایط به پژوهش شرایط شدنترنزدیک منظوربه پژوهشگر دیگر،سویاز

 مجبور زمانهم صورتبه فرد معموالً واقعی شرایط در ،زیرا ؛گیرد انجام ثانویه تکلیف شرایط در اصلی

 تکلیف شرایط تحت اجرا که اندکرده بیان مطالعات نیز از برخی. دهد پاسخ محرک چندین به است

 تحت اجراکه  اندگزارش داده نیز از مطالعات برخیهمچنین، . (21،22شود )می اجرا افت باعث ثانویه

 همکاران و 1روچ ،مثالعنوانهب ؛(24،23) گردد اجرا سطح افزایش باعث تواندمی ثانویه تکلیف شرایط

 همراه مشکل ۀثانوی تکلیف یک با کهزمانی ،حرکتی ـ ادراکی تکلیف یک یادگیری که نشان دادند

 .(25) گرددمی تسهیل ،شود

 پیچیدگی با تعامل و بیرونی توجه کانون در فاصله اثر درمورد ابهام وجود و شدهعنوان مطالب به توجه با

 بیرونی توجهی تمرکز آیا که استال ؤس دو گویی به اینپاسخصدد در پژوهش این تکلیف، دشواری و

 تعامل در توجه کانون این برتری آیاکه نیز این و شودمی هامهارت اجرای در بهتر عملکرد به منجر دور

 که مطالعات داشت توجه باید ؟خیر یا باشدمی کنندگانشرکت مهارت سطح و تکلیف پیچیدگی با

 های بیشترپژوهشانجام  و بوده اندک ،بیرونی توجه کانون در فاصله اثر بررسی در ارتباط با شدهانجام

 شرایط در یعنی ؛حاضر با پژوهش مشابه هاییپژوهش دیگر،سویاز. رسدنظر میالزم به زمینهایندر

 ظرفیت ابعاد تواندمی شدهایجاد توجهی بار بعد کردناضافه با (واقعیت به ترنزدیک) تکلیف ثانویه

هدف از پژوهش  ،بنابراین ؛کند کمک زمینهایندر دانش گسترش به و کرده اضافه پژوهش به را توجهی

های کانون توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف پیگردی تحت شرایط تکلیف حاضر، بررسی اثر دستورالعمل

 باشد.شنیداری می ۀثانوی
 

 پژوهش روش

 این در داوطلبانه طوربه (سال 19ـ25 سنی ۀدامن با) کرمان عرفان دانشگاه پسر دانشجویان از نفر 61

 وارد هاآن از نفر 42 تعداد ،فردی اطالعات ۀنامپرسش کردنتکمیل از پس که کردند شرکت پژوهس

اساس اصول بر. تقسیم شدند همگن ۀنفر 14گروه  سهآزمون به و بعد از انجام پیش شدند آزمون

 بوده حاضر پژوهش به منحصر هاآن شخصی اطالعات که شد داده اطمینان کنندگانشرکتاخالقی به 

 تمامی اطالعات فردی،ۀ ناماساس پرسشبرذکر است که شایان .باشدمی محفوظ پژوهشگران نزد و

 .بودند سالم حرکتی و شنوایی بینایی، لحاظبه کنندگانشرکت

                                                           
1. Roche 
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( 2010) محصول سال 1نایو ابزار ۀمجموع اطالعات فردی، ۀنامپرسش ،پژوهش نیا در ازینمورد لیوسا

شامل  نیز اطالعات فردی ۀنامپرسش افزار مربوطه بود.نرم همراهساخته بهپژوهشگر افزارو سخت شیاتر

 ۀای، سابقهای رایانهها و بازیسن، ساعات کار با رایانه، میزان آشنایی با برنامه ۀزمیناطالعات فردی در

بیماری و  ۀلحاظ بینایی، شنوایی، حرکتی، سابقبهفعالیت ورزشی و بررسی میزان سالمت جسمانی 

 باشد.می مصرف داروی خاص

کنندگان از شرکت یگردیمهارت پ یابیارز یبرا شود،شمارۀ یک مشاهده می شکل در کهطور همان 

باشد یصورت مبدینتست  نیا یاستفاده شد. روش اجرا S2فرم  نایدست دستگاه و دو یهماهنگ تست

مشخص حرکت دهد. با  ریرا در مس یرنگقرمز ۀنقط دسته،با استفاده از دو  بایستمیکننده که اجرا

 ،سمت راست دستهکرد و با استفاده از  جادیرا ا یتوان حرکات افقیسمت چپ م دستهاستفاده از 

 دور چهار ستیبایم کنندگانشرکت که است یاگونهبه S2. فرم باشدمیانجام قابل یحرکات عمود

 کهاین دلیلاین فرم از تست به کنند. یها طدسته  با استفاده از Bبه  A ۀاز نقط را شدهمشخص ریمس

 ییایپا کرد، استفاده شد.پذیرتر میهای کانون توجه را امکاندستورالعمل ۀها ارائاستفاده از دسته 

 درشده است.  نییتع( 97/0) تا( 85/0) نیکرونباخ( ب یدو دست )آلفا یتست هماهنگ یبرا یدرون

نشان دادند که تست  (2000) 2ورثیکارنر و ن نا،یدر پروتکل دستگاه و شدهارائه مالک ییروا ارتباط با

 یرانندگ ییتوانا یابیارز با( R=0.50) یدارامعن یبستگهم یدارا ،دستگاه نیدو دست ا یهماهنگ

 (.26) باشدیم
 

 
ابزار وينا ۀتصويری از تست هماهنگی دو دست مجموع ـ1 شکل  

                                                           
1. Viena Set  

2. Karner, Neuwirth 
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 کیشده بود که با  لیجعبه فرمان تشک کیهمراه پدال به کیساخته از پژوهشگر دستگاهبراین، عالوه

مورداستفاده  هیثانو فیتکلمنظور اعمال دستگاه به نی. اشدمتصل می پتابه لپ 1یو اس پیرابط  میس

ها و آن ردیگیکنندگان قرار مشرکت یپا ریپدال مربوط زطی استفاده از این دستگاه، . قرار گرفت

 (بود ریمتغ هیثان 10پنج تا  نیب یطور تصادفمحرک به ۀارائ ۀفاصل) بوق ممتد یصدا دنیمحض شنبه

 یصدا ،پدال فشار با و (27) دادندیخود را با حداکثر سرعت ممکن فشار م یپا ریپدال ز بایستمی

تست  ذکر است کهشایانبود.  نییتعآن قابل ۀزمان ارائمدت ،تست یابتدا در. گشتیم قطع بوق

 معادل آزمون مجدد ـ پایایی این دستگاه در آزمون گرفت.پایان می 2نوار فضا ۀدکمفشار  ۀلیوسبه

(8300.=rبر )ه استورد شدآ.  

)یک  دست دو هماهنگی تست اجرای شامل آزمونپیش یک هاآن از کنندگانشرکت انتخاب از پس

 سه در مساوی طوربه کنندگانشرکت آزمون،پیش نتایج اساسبر و آمد عملبه کوششی( چهاربلوک 

 شامل اکتساب ۀمرحل. شدند همگن نزدیک بیرونی توجه و دور بیرونی توجه کنترل، ۀنفر 14 گروه

اساس ها برهدر هریک از گرو که بود( مقدماتی ۀمطالع نتایج اساسبر) کوششی چهار بلوک چهار

 از یکهر به تمرین ۀجلس شروع از پیش. شدمی انجام دستورالعمل کانون توجه مربوطه

 کنترل گروه ، اماشد ارائه مهارت اجرای ۀشیو و هادسته  از استفاده مورددر توضیحاتی کنندگانشرکت

 بیرونی تمرکز گروه کنندگانشرکت بههمچنین، . دریافت نکرد را توجهی دستورالعمل گونههیچ

 ،دور بیرونی تمرکز گروه به وشد  ارائه هادسته  حرکات با ارتباط در هاییدستورالعمل ،نزدیک

 . گشت ارائه مسیر مختلف هایقسمت در رنگقرمز ۀنقط حرکات مورددر هاییدستورالعمل

 از یکهر و گردید آوریجمع و ثبت وینا دستگاه توسط هادادهذکر این نکته ضرورت دارد که 

 آزمون اجرای از پیش .کردند شرکت یادداری آزمون در ،اکتساب از پس ساعت 48 کنندگانشرکت

 در آشنایی جهت و تنها صورتبه را ثانویه تکلیف به مربوط تست کنندگانشرکت از یکهر ،یادداری

 یک کنندگانشرکت از یکهر ،یادداری آزمون در. دادند انجام دقیقه یک مدتبه شنیداری شرایط

 اینکته. دادند انجام شنیداری ۀثانوی تکلیف شرایط تحت را نظرمورد تکلیف از کوششی چهار بلوک

 لحاظبه که بود شده انتخاب نحویبه شنیداری تکلیف بوق صدای کهاست  این شود ذکر باید که

 . نکند پیدا تداخل وینا تکلیف در شدهایجاد بازخوردی صدای با بسامد

 انحراف تغییرات، ۀدامن میانگین، تعیین خام، هایداده تنظیم و بندیطبقه جهت توصیفی آمار از

 توزیع بودننرمال. گردید استفاده نمودارها و جداول ترسیم نیز و رکورد هر حداقل و حداکثر استاندارد،

 آزمون جهت استنباطی آمار ازهمچنین، . موردبررسی قرار گرفتنیز  هاواریانس همگنی و هاداده

                                                           
1. USB 

2. Spacebar 
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 در هاگروه هایمیانگین تفاوت بودندارامعن بررسی و اطالعات تحلیلوتجزیهپژوهش و  هایفرضیه

( تمرینی هایبلوک سری) مرکب عاملی واریانس تحلیل روش ،راستاایندر. شد استفاده تمرین ۀمرحل

 مراحل در هاگروه میانگین اختالف بررسی برایمکرر  هایگیریاندازه با سه( دستورالعمل نوع)× چهار

 بین در دارامعن اختالف بررسی برای نیز بونفرونی تعقیبی آزمون. گرفتمورداستفاده قرار  تمرین

 اختالف وجود عدم یا وجود تعیین جهت طرفهیک واریانس تحلیل براین،عالوه. کار رفتبه هامیانگین

 برای معناداری سطحذکر است که شایان. مورداستفاده قرار گرفت یادداری ۀمرحل در هامیانگین بین

 افزارنرم از استفاده با هاداده تحلیلوتجزیه و شد گرفته نظر در( (P<0.05 آماری هایروش تمام

 .گرفت انجام 201اس نسخه .اس.پی.اس
 

 نتایج
. شد استفاده است کلی عملکرد بیانگر که کلی زمانمدت متغیر از پیگردی مهارت سطح ارزیابی برای

 آزمون مراحل تمامی در هاداده توزیع بودنطبیعی دهندۀنشان اسمیرنوف ـ کلموگروف آزمون نتایج

 (.P>0.05) باشدمی

 .دهدمی نشان را توصیفی آزمون نتایج شمارۀ یک جدول
 

 نتايج آزمون توصیفی میانگین و انحراف معیار ـ1 جدول

 بلوک چهار         شرايط          بلوک يک             بلوک دو           بلوک سه        آزمونپیش    شنیداری

 99/20±57/3        76/30±18/4      07/32±08/4     34/36±59/6      68/43±18/9     76/48±71/11      کنترل  

 56/17±18/2        90/24±10/6       07/26±09/7     56/31±49/8      27/39±40/9    74/48±80/11      بیرونی

 نزدیک

 64/13±53/2       82/25±51/4        31/28±88/5     68/32±39/8     21/39±65/9    96/48±56/13    دور بیرونی
 

 

 هایبلوک در پیشرفت با (در ظاهر) که دریافت توانمی شمارۀ یک جدول به کلی ینگاه در

 تمرین مختلف مراحل طی نیز و است یافته کاهش پیگردی تکلیف کلی زمانمدت ،تمرین مختلف

 برای. دارد وجود اختالف خطا کلی زمانمدت متغیر در مختلف هایگروه بین ،یادداری آزمون و

 واریانس تحلیل آزمون از اکتساب ۀمرحل در هاتفاوت این داریامعن وجود عدم یا وجود تعیین

 .شد استفاده مرکب عاملی

 

                                                           
1. SPSS 20 
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 اکتساب ۀدر مرحل مربوط به تکلیف پیگردی مرکب نتايج تحلیل واريانس عاملی ـ2جدول 

 تاريب اض    ارزش پی    اف مقدار    میانگین مجذورات   آزادی  ۀدرج   مجموع مجذورات    منبع واريانس

 72/0          0001/0        55/100               62/2347            98/1               01/4648بلوک                    
 12/0           08/0             65/2                 79/434                2                59/869     کانون توجه         

 140/0        88/0               28/0                    69/6                 96/3               50/26   بلوک  × کانون توجه 
 

 مورددر که دهدمی نشان پیگردی تکلیف به مربوط شمارۀ دوعاملی در جدول  واریانس تحلیل نتایج

ی وجود دارامعن تفاوت ،پیگردی تکلیف در(  P=0.0001 ،F=100.559،df=1.98) تمرینی هایکوشش

 هایکوشش×  گروه تعاملی اثر نیز و( P=0.083 ،F=2.659 ،df=2) گروه اصلی اثر مورددر دارد، اما

 .شودمین مشاهده یدارامعن تفاوت( P=0.884، F=0.287 ،df=3.96) تمرینی

 داریامعن تفاوت کهدهد می نشان 05/0 بحرانی ۀدامن با بونفرونی تعقیبی آزمون نتایجبراین، عالوه

 دارد وجود یکدیگر با تمرینی جلسات تمام بین در پیگردی آزمون در کل زمان میانگین مورددر

(P=0.0001)سه با دو ،چهار با یک ،سه با یک ،دو با یک جلسات بین دارامعن تفاوتمعنا که بدین ؛، 

 .باشدمی 0001/0 با برابر P مقدار موارد تمام در وشود مشاهده می چهار با سه و چهار با دو
 

 يادداری ۀدر مرحل طرفهنتايج آزمون تحلیل واريانس يک ـ3 جدول

 معناداری     مقدار اف           میانگین مجذورات    آزادی  ۀدرجنس      مجموع مجذورات      منبع واريا

 0001/0               65/23               09/189                     2                      19/378ها                بین گروه

 99/7                     39                     82/311ها          درون گروه

  41                    02/690    کل                   
 

 زمانمدت متغیر در توجهی بار اثر ،یادداری ۀمرحل درکه  دهدمی نشان شمارۀ سه جدولبراین، عالوه

 به مربوط ۀمتغیر یک واریانس تحلیل نتایج ،دیگرعبارتبه. باشدمی معنادار گروه سه بین کلی

 یدارنامع تفاوت گروه اصلی اثر مورددر که است آنبیانگر  یادداری ۀمرحل در خطا کلی زمانمدت

 (.P=0.0001 ،F=23.651 ،df=2) شودمشاهده می

 بار اصلی اثردهندۀ نشاننیز  05/0بحرانی ۀدامن با شمارۀ چهار توکی در جدول تعقیبی آزمون نتایج

 و( P=0.007) نزدیک بیرونی گروه با کنترل گروه بین اساس،اینو بر باشدمی یادداری ۀمرحل توجهی

 گروه بین ،همچنین. دارد وجود داریامعن تفاوت( P=0.0001) دور بیرونی گروه و کنترل گروه بین

ذکر این نکته ضرورت . شودمشاهده می داریامعن تفاوت( P=0.002) دور بیرونی گروه با نزدیک بیرونی

 .باشدمی دور بیرونی گروه به مربوط ،عملکرد بهتریندارد که 
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 نتايج آزمون تعقیبی توکی ـ4جدول 

 دور بیرونی                     نزديک بیرونی                        کنترل                                                    هاگروه

 کنترل
 34/7                             42/3                          --------               هامیانگین اختالف

 0001/0                         007/0                          --------معناداری                           

 بیرونی

 نزدیک

 91/3                          --------                          42/3  ها                 میانگین اختالف

 002/0                         --------                        007/0     معناداری                         

 بیرونی

        دور

 -------                          91/3                            34/7ها                   میانگین اختالف

 -------                        002/0                          0001/0    اداری                         معن
  

 گیرينتیجه و بحث

 پیگردی تکلیف یادگیری بر بیرونی توجه کانون هایدستورالعمل اثر بررسی هدف با حاضر پژوهش

 توجه کانون کنترل، گروه سه هر در که داد نشان نتایج. گرفت صورت ثانویه تکلیف شرایط تحت

 طول در پیگردی تکلیف اجرای در کنندگانشرکت عملکرد ،نزدیک بیرونی توجه کانون و دور بیرونی

 ۀمرحل در تمرکزی شرایط میان تفاوتی داشته است، اما پیشرفت آزمونپیش به نسبت اکتساب ۀمرحل

 اکتساب ۀمرحل در تفاوت ۀمشاهد عدم ارتباط با در حاضر پژوهش نتایج. گردیدن مشاهده اکتساب

 همکاران و ولف و 2مونزرت و زنتگراف ،1سو و ولف همکاران، و ولف هاییافته با گروه اصلی اثر ۀدربار

 اجرای بر توجهی هایدستورالعمل اثر( در پژوهشی 2000) همکاران و ولف. (4،28ـ30دارد ) مطابقت

 به توپ کههنگامی بایستمی گروه یک پژوهش این در. را موردبررسی قرار دادند تنیس فورهند ۀضرب

 از شدنجدا زمان در توپ رب دیگر گروه وشدند بر آن متمرکز می( پیشین گروه) آمدمی هاآن سمت

 تمرینی هایبلوک طی را خود ضربات دقت گروه دو هر کهاین با(. اثر گروه) کردندمی تمرکز راکت

 گروه دو کنندگانشرکت بین گروه اصلی اثر در تفاوتی هیچ اکتساب طول در اما ،بخشیدند بهبود

 هاییافته با حاضر پژوهش نتایج (.30) دگردی آشکار یادداری آزمون در تنها تفاوت و نشد مشاهده

 در. (4ـ6،9،8) اردد مغایرت همکاران و ولف و همکاران و ولف همکاران، و 3زاچری همکاران، و ولف

 در تفاعرا حداکثر به یابیدست بر توجه کانون هایدستورالعمل اثر ،(2006) همکاران و ولفپژوهش 

 در یعنی ؛تمرینی هایکوشش طول در بیرونی گروه کنندگانشرکت که گردید بررسی جفت پرش

 مغایرت این دلیل. کنند کسب دیگر گروه دو به نسبت را بهتری امتیازات شدند موفق اکتساب ۀمرحل

                                                           
1. Su 

2. Zentgraf & Munzert 

3. Zachry 
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این  ،حاضر پژوهش پژوهشگران نظر از و بود اکتساب مراحل بودنناکافی این پژوهشگران، نظر از

 .اشدبمی توجهی هایدستورالعمل نبودندقیقمغایرت ناشی از 

 یادداری آزمون در توجهی هایدستورالعمل اثرکه  داد نشان پژوهش این از حاصل نتایجبراین، عالوه

 هاگروه سایر به نسبت بهتری عملکرد دور بیرونی تمرکز گروه و دارد داریامعن تفاوت گروه سه بین

 و هوجز ولف، و 1تاتوسیکا همکاران، و ولف هاییافته با زمینهایندر حاضر پژوهش نتایج. داشته است

 بل. (32،31،20،18،5،4دارد ) همخوانی همکاران و داک و هاردلی و بل همکاران، و 3ابود آل ،2فرانک

 اجرایی سطوح روی بر را فاصله اثر ،گرفت صورت ماهر بازانگلف روی بر که پژوهشی در هاردلی و

 بیرونی درونی، گروه سه از یکی در ماهر کنندگانشرکت پژوهش، این در. دادند قرار بررسیمورد

 نمودند تمرین را گلف قوسی ضربات ،کوششی 10 بلوک پنج در و گرفتند قرار دور بیرونی و نزدیک

 نشان نتایج. گرفت صورت اضطراب و رقابتی شرایط تحت بلوک دو و عادی شرایط تحت بلوک سه که

 و داک ،همچنین. نداهکرد عمل بهتر شرایط دو هر تحت دور بیرونی گروه کنندگانشرکتکه  داد

 پیانو از استفاده با موسیقی کوتاه ۀقطع یک اجرای روی بر را مختلف توجهی هایتمرکز همکاران اثر

 اجرایها ۀ آنوظیف که داشتند شرکت ماهر پیانیست نفر 16 پژوهش، این در. موردبررسی قرار دادند

 صدای یا و پیانو هایچکش پیانو، هایدکمه انگشتان،) مختلف تمرکزی شرایط تحت موسیقی ۀقطع

 اثرات با مقایسهدر دورتر اثرات و حرکت اثرات روی بر تمرکز که داد نشان نتایج. بود( شدهتولید

 ،اخیر پژوهش دو اینکه  داشت توجه باید. ه استشد موسیقی ۀقطع بهتر اجرای به منجر ،ترنزدیک

 توجهی تمرکز ماهر افراد در ،رودمی انتظار که طورهمان و بود شده انجام ماهر افراد در ارتباط با

 دو این پژوهشگران استدالل اساسبر(. 18شود )می ترماهرانه یادگیری و اجرا به منجر دور بیرونی

 در دور بیرونی توجه کانون اتخاذ و دارد وجود تعامل برتر توجه کانون و مهارت سطح بین پژوهش،

 ،(10) جیمز حرکتی ۀاید ۀنظری با حاضر ، پژوهشبنابراین ؛شودمی بهتر عملکرد به منجر ماهر افراد

 شدهمحدود عمل ۀفرضی و (14) 4مسترز و مکسول آشکار پردازش ۀفرضی ،(12) پرینز عمل اثر ۀفرضی

 خودکاری عدم ۀفرضی با پژوهش حاضر هایدرمقابل، یافته(. 10ـ12،14مطابقت دارد )( 13)

 هایدستورالعمل که کردند عنوان چنین همکاران و بیالک. (19) باشدمی مغایر 5بیالک یهامهارت

                                                           
1. Totsika 

2. Hodges & Franks   

3. Al-Abood 

4. Maxwell, Masters 

5. Beilock 
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 دستورالعمل گروه کهطوریبه؛ شودمی مختلف افراد در متفاوت عملکرد باعث توجه کانون مختلف

 کهاین به توجه با. گرددمی هاگروه سایر به نسبت بهتر عملکرد منجر به مبتدی افراد در رونید

 عملکرد که رفتمی انتظار ،بودند پیگردی تکلیف در مبتدی افراد پژوهش این در کنندگانشرکت

 اساسبرذکر است که شایان .باشد ی داشتهبهترعملکرد  نسبت به گروه بیرونی دور نزدیک بیرونی گروه

 حرکت اثر به را اجراکننده توجه ،توجهی بازخورد و دستورالعمل کههنگامی ،شدهمحدود عمل ۀفرضی

 بهتر خودسازماندهی موجبو  شده تسهیل خودکار کنترل فرایندهای کند،می جلب محیط در

 ،نتیجهدر ؛گرددنمی محدود و مقید ،هوشیارانه کنترل فرایندهای توسط و شودمی مختلف هایدستگاه

 حرکتی یادگیری و اجرا و یابدمی کاهش اندام کنترل برای عصبی باالتر مراکز درگیری به فراگیر نیاز

 .کندپیدا می افزایش

مطالعاتی  ،باشدمی برتری دارای بیرونی توجه کانون کندمی بیان که آمدهدستهب نتایج مقابلدر ،البته

. برندمی سود درونی توجه کانون هایدستورالعمل از یادگیری و اجرا اندداده نشان که دارند وجود نیز

 درونی توجه کانون برتری ژیمناست، نوجوان دخترانۀ پیچید تعادل در همکاران و 1کاتینراستا، دراین

 اطالعات به دسترسی میزان به بیرونی توجه کانون سودمندیکه  بود معتقد کاتین. کردند مالحظه را

 اطالعاتی تواننمی و( ایستا تعادل انندم) تاس ایستا عملکرد وقتی و دارد بستگی حرکت اثر به مربوط

 نیز همکاران و 2امانوئل. (33شود )نمی واقع مفید بیرونی توجه کانون کرد، فراهم حرکت اثر مورددر

 درونی توجه کانون ،دارت پرتاب انتقال و اکتساب در بزرگساالن، خالفبر کودکان درکه  دریافتند

 ،باشد توجهقابلارتباط  این در رسدمی نظربه که موضوعی. (15) باشدمی بیرونی توجه کانون از ثرترؤم

 افراد در معنا کهبدین ؛است برتر توجه کانون اتخاذ با تکلیف پیچیدگی و مهارت سطح میان ۀرابط

 عملکرد به منجر بیرونی دور کانون توجه یا بیرونی نزدیک نسبت به درونی توجه کانون اتخاذ ،مبتدی

 .شودمی بهتر

 یادداری آزمون در را عملکرد بهترین دور بیرونی توجه گروه ،آمدهدستبه نتایج اساسبرو  کلیطوربه

 تعامل و پیگردی تکلیف در کنندگانشرکت بودنمبتدی به توجه با کهحالیدر ه است؛داد نشان خود از

 رفتمی انتظارها عدم خودکاری مهارت ۀبراساس فرضینیز و  بهینه توجه کانون و مهارت سطح میان

 توجیه گونهاین نتایج این .باشد پیگردی تکلیف در عملکرد بهترین دارای نزدیک بیرونی گروه که

 و شده محسوب ساده تکلیف یک کنندگانشرکت برای پیگردی تکلیف احتماالً که شودمی

 دور بیرونی توجه کانون اتخاذ ،بنابراین ؛است نکشیده چالش به دشواری لحاظبه را کنندگانشرکت

 اساسبر باال نتایج توجیه جهت دیگر استدالل. است شده پیگردی تکلیف در بهتر عملکرد به منجر
                                                           
1. Cottyn 

2. Emmanuel
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 استفاده دلیلبه نزدیک، بیرونی توجه گروه در که رسدمی نظربه. باشدمی 1"بدلی کاری ۀحافظ مدل"

 نسبت شنیداری کاری ۀحافظ ،راست و چپ پایین، باال، جهات یعنی ؛خاص توجهی هایدستورالعمل از

 باراضافه به توجه با شنیداری ۀثانوی تکلیف شرایط و یادداری آزمون در و شده مشغول دیگر گروه به

 ۀحافظ ،بدلی کاری ۀحافظ مدل اساسبر. شودمی اجرا کاهش به منجر شنیداری کانال در شدهایجاد

 به منجر هاکانال از هریک در باراضافه ایجاد که شودمی تشکیل شنیداری و دیداری کانال دو از کاری

 شودمی پردازش شنیداری کاری ۀحافظ در ،باشد نامیدنقابل که چیزی هر. (34شود )می عملکرد افت

 (.35) دگردمی شنیداری کاری ۀحافظ از استفاده باعث هادستورالعمل در جهات از استفاده و

 سطح افزایش به منجر در مرحله یادداری ثانویه تکلیف شرایط تحت اجرا که شد مشاهده ،کلیطوربه

 ثانویه تکلیف شرایط تحت اجرا که اندکرده بیان مطالعات از برخی .ه استشد گروه سه هر در اجرا

 تحت اجراکه  اندکرده بیان نیز مطالعات از برخی دیگر،سویاز. (21،22د )گردمی اجرا افت باعث

 عنوان کردندهمکاران  و روچراستا، دراین. شود اجرا سطح افزایش باعث تواندمی ثانویه تکلیف شرایط

 تسهیل ،شود همراه مشکل ۀثانوی تکلیف یک با کهزمانی حرکتی ـ ادراکی تکلیف یک یادگیری که

 حالت یک ایجاد باعث مشکل ۀثانوی تکلیف یککه  دریافتند این پژوهشگران. (25) گرددمی

 ،بنابراینباشد؛ می سودمند یادداری آزمون در اول تکلیف اجرای برای که شودمی مثبت زنگیبهگوش

 و کندمی تحمیل یادگیرنده بر را اضافی شناختی نیازهای ،مشکل ۀثانوی تکلیف که رسدمی نظربه

 کردند گزارش همکاران و 2همونددر این ارتباط، . یابد افزایش اول تکلیف رمزگزاری که شودمی باعث

 تمرین طول در بصری رنگ یک برای جستجو تکلیف اجرای با زمانهم انگشتان توالی تکلیف کهزمانی

 دلیلبه است ممکن شدهگزارش سود که کردند فرض این پژوهشگران. یابدمی افزایش اجرا ،شود همراه

 مسیرهای که ایثانویه تکلیف معنا کهبدین ؛باشد وارزنجیره عصبی ۀشبک یک از تسهیلی هایفعالیت

نیز  همکاران و 3لودن .(23کند )می آماده اول تکلیف برای را عصبی ۀشبک ،سازدمی درگیر را مشابه

 اجرای عدم به نسبت برداریگام هنگام اندک دشواری با ذهنی ۀثانوی تکلیف اجرای که کردند گزارش

 ۀثانوی تکلیف اجرای که کردند بیان پژوهشگران این. شود عملکرد بهبود باعث تواندمی ذهنی تکلیف

بر این  پژوهشگران حاضر پژوهش در(. 24) شودمی بیرونی به درونی توجه کانون تغییر موجب آسان

 کنندگانشرکت برای آسان تکلیف یک ،پیگردی تکلیف رسدمی نظربه کهاین به توجه با باور هستند که

 و 4هاکسهولدبراین، عالوه. ه استشد ثانویه تکلیف شرایط در عملکرد افزایش باعث د،وشمی تلقی

 منابع ۀمحدود در بیرونی به درونی تمرکز تغییر باعث آسان ۀثانوی تکلیف که کنندمی بیان همکاران

                                                           
1. Baddely Working Memory 

2. Hemond 

3. Lovden  

4. Huxhold 
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 توجه تغییر منجر به و شده توجهی منابع در باراضافه نیز سبب دشوار ۀثانوی تکلیف و شودمی توجهی

 (.36) دگردمی درون به

 و تکلیف پیچیدگی با برتر توجه کانون بین که شودمی استدالل گونهاین پژوهش این در ،کلیطوربه

آسان باعث تغییر کانون توجه از  ۀگرفتن در شرایط تکلیف ثانویو قرار دارد وجود تعامل مهارت سطح

 مبتدی که افراداست  شود. استدالل دیگر ایندرون به بیرون، افزایش منابع توجهی و بهبود اجرا می

 بودنساده صورتدر دور بیرونی توجه کانون اتخاذ و روندمی خودکاری سمت به تمرین و زمان گذر با

خودکاری  به کههنگامی براین،. عالوهبخشدمی بهبود را آن کیفیت و کرده تسریع را روند این ،تکلیف

 پردازش و عمل به توجه از افراد این جلوگیری باعث که تکلیفی هر رسیدند، یا سطوح عملکردی باال

 دلیلبه بیرونی نزدیک توجه گروه در ستا بدیهی(. ثانویه تکلیف مانند) باشدمی سودمند شود، آگاهانه

 در گرفتنقرار از کمتری سود ،خودکار پردازش هایفرایند در بیشتر درگیری و کمتر خودکاری ایجاد

 کانون از تمرین ۀمرحل در که گروهی رسدمی نظربه اوصاف این با. شودمی حاصل ثانویه تکلیف شرایط

 اجرا شرایط با تمرین شرایط مشابهت و بیشتر خودکاری دلیلبه ،بود کرده استفاده دور بیرونی توجه

 این .داد خواهند ارائه را بهتری عملکرد ،(دور بیرونی سمت به توجه تغییر) ثانویه تکلیف شرایط تحت

 ایگونهبه نیز ثانویه تکلیف شرایط در بیرونی توجه گروه کنندگانشرکت که است این مانند حالت

توان در طراحی جلسات تمرین از نتایج پژوهش حاضر می .کنند دریافترا  بیرونی توجهی دستورالعمل

بار توجهی ای که هم از ایجاد اضافهگونهبه نمود؛های مختلف ورزشی استفاده و بهبود اجرا در رشته

 زمان و کیفیت یادگیری و اجرا بهبود یابد. ،استفاده از کانون توجه برتر باعمل آید و هم جلوگیری به

 بودندشوار و توجهی بار نظر از متفاوت تکالیف با بیشتری مطالعات شودمی پیشنهاد اوصاف این با

 بهره متفاوت مضاعف حتی و ثانویه تکلیف شرایط از آتی مطالعات در توانمی ،همچنین. گیرد صورت

ـ  شناختی و شناختی ـ حرکتی تکالیف و دیداری ۀثانوی تکلیف شرایط از توانمی ،مثالعنوانبه ؛برد

از  آتی هایپژوهش در است بهتر ،همچنین. کرد استفاده دیگر هایجنبه شدنروشن جهت حرکتی

 صورت مقایسه گروه دو این بین تا بهره گرفت مبتدیکنندگان شرکت کنار در ماهر کنندگانشرکت

 .نمود تفسیر بیشتری اطمینان با را نتایج بتوان و گیرد

 استفاده مختلف هایمهارت تمرینی جلسات طراحی در توانمی پژوهش این نتایج از: مقاله پیام

استفاده از وسایل  ۀتوانایی رانندگی و طراحی شیو بینیدر پیشرا  هاآن انتومی ،همچنین .نمود

 مورداستفاده قرار داد.بصری حین رانندگی  ـ سمعی
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Abstract 
 

The purpose of this study was to determine the effect of external attentional focus 

instructions on learning tracking task under dual-task condition. Forty-two students of 

Kerman University (aged 19–25) were randomly devided into three groups (the distal 

external group, proximal external group and control group) after participating in the pre-

test. Then, the participants practiced the tracking task in four blocks of four attempt. After 

48 hours, they participated in delay retention test under dual-task condition (auditory). In 

order to measure the performance in tracking task, we used tow-hand coordination test of 

Vienna set, and the mean total duration in this task was calculated as related variable. 

Proximal external focus group received instructions about joysticks movements. Distal 

external focus group received instructions about red dot movement in different parts of 

track. Control group didn’t receive any instructions. Repeated measures ANOVA test was 

used in order to specify the difference in acquisition and retention phases. Result showed 

significant difference between different training blocks in acquisition phase (P = 0.0001) 

and between attentional groups in retention stage of the test (P = 0.0001). These findings 

express that increasing the distance of an external focus of attention improves tracking 

task learning, especially under secondary task; because secondary task condition will 

enhance attention resources and shift attentional focus to external resource. 
 
 

Keywords: Attentional Focus Instructions, Retention Test, Tracking Task, Secondary 

Task Condition 
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