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 چکیده
رتاب پيادگیری یر نوع کانون توجه و فراوانی بازخورد بر دانش آشکار و ثأبررسی ت وهش حاضر،هدف پژ

 انتخاب عنوان نمونة پژوهشهگیری دردسترس بآموز به روش نمونهدانش 50آزاد بسکتبال بود. تعداد 
تمرکز  وردازخ)بتصادفی در پنج گروه آزمايشی  روشبه ها آزمودنی ،آزمونبعد از اجرای پیششدند. 

با  نیتمرکز بیرو بازخورد، درصد 33 با فراوانی تمرکز درونی بازخورد ،درصد 100ی با فراوانی درون
 لةدر مرحقرار گرفتند.  و کنترل( درصد 33با فراوانی  د تمرکز بیرونیبازخور ،درصد 100فراوانی

 60 ،مجموعو دروششی ک 10دو دستة کوششی )هر روز  10های آزمايشی شش دستة گروه ،اکتساب
ازخورد ب کانون توجه مرتبط با که طوریبه ؛آموزش انجام دادند در سه جلسة کوشش( در يک هفته و

های زمونآ ،ساعت 72بعد از  دريافت کردند. درصد( 100درصد يا  33يا بیرونی( را با فراوانی ))درونی 
ها انجام شد. دقت پرتاب با ودنیسنجش دانش آشکار آزمو کوششی  10های و انتقال با دستهيادداری 

ل تحلیبراساس نتايج، . نامه ارزيابی شدپرسش ( و دانش آشکار ازطريق1991ی و پارفیت )روش هارد
جز به ژوهشهای آزمايشی پدار دستة کوشش را در همة گروهگیری مکرر تأثیر معناواريانس با اندازه

های يادداری و آزمون در های پژوهشوهی بین گردارتفاوت معنا(. P < 0.05گروه کنترل نشان داد )
تفاوت  های تمرکز بیرونی و درونیبین نوع دانش آشکار گروه (. P< 0.05)شد  انتقال مشاهده

 هايافتهP).  > 0.05ت )داری وجود نداشها تفاوت معنا(؛ اما بین تعداد آنP < 0.05بود ) داریمعنا
 از تجزيةمانع  یرونیبدار دانش آشکار تجمع معنا ،رکز بیرونیهای بازخورد تمدر گروهنشان داد که 

 شود.میفرايندهای خودکار 

 زادآ پرتابراوانی بازخورد، دانش آشکار، يادگیری حرکتی، بازخورد، فکانون توجه  واژگان کلیدی:
 بسکتبال
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 مقدمه

دبیات پژوهش، با در اشود و هاي حركتی محسوب مییکی از عوامل مهم یادگیري مهارت ،بازخورد

 بنابراین، مایة شگفتی نیست كه پژوهش شود؛از آن یاد می 2و آگاهی از اجرا 1عنوان آگاهی از نتیجه

، بیش از یک اي طوالنی دارد. درحقیقتهاي حركتی، سابقهنقش بازخورد در یادگیري مهارت دربارة

درجهت تسهیل گذاري آن اثر لکرد بازخورد و نحوةچگونگی عم قرن است كه پژوهشگران دربارة

( و 3، 4بازخورد ) هاي اولیه دربارةاز پژوهش بعد (.1 ،2) اندمطالعاتی انجام دادهفرایند یادگیري 

موضوع در اواسط مجدد به این  (، عالقة5، 6) 1950بیشتر در دهة نظام مند  هايپژوهش

وري مهم و ارزیابی ( مر7)و همکاران  3سالمونیآن زمان، در (. 1، 2) شکل گرفت 1980دهة

دقیق و صورت که ارائة بازخورد مکرر بهاینبربا بازخورد مبنی مرتبط هاي اولیةاز نوشته يمجدد

را پیشنهاد  4«هدایت فرضیة»، و براساس این بازبینی ، ارائه كردندشودفوري باعث یادگیري بهتر می

 كردند.

سمت الگوي حركتی بهكننده اجرا ایتباعث هد بازخوردناشی از اطالعات  فرضیة هدایت، براساس

بازخورد مکرر )یعنی بازخورد پس از  حال، ارائةاینبا شود؛طول تمرین میتسهیل اجرا درو صحیح 

 یادگیرندگان به بازخورد افزوده و منفی بر یادگیري دارد و باعث وابستگی رهاییكوشش( اثهر 

حد در ازپذیري بیشاین، بازخورد مکرر به تغییررب. عالوهشودمی بازخورد درونی )ذاتی( به یتوجهبی

شود. یادگیري الگوي حركتی پایدار می و مانعشود میمنجر  5(مدت ناسازگارهاي كوتاهاجرا )تعدیل

وابستگی ، باعث فقدان نتیجهموجب پردازش بازخورد درونی و در مقابل، كاهش فراوانی بازخورددر

 (.1، 2، 7شود )یداري حركتی میفرد به اطالعات افزوده و افزایش پا

؛ یعنی فراوانی نسبی هاي این فرضیهترین بخشویژه یکی از مهمبه هدایت مطالعات متعددي فرضیة

برخی نتایج و منجر شد یید این فرضیه تأبه طالعات كه نتایج برخی م اندا بررسی كردهبازخورد ر

 مرتبط با فرضیة ( با مرور پیشینة9) 6شی . ولف و(1، 8) گردیدمنجر  آن به رد نیزمطالعات دیگر 

شده بعد از هر كوشش ارائه یادگیرندگان به بازخورد ارائه شواهد اندكی براي وابستگی ،هدایت

 .كردند

                                                           

1. Knowledge of Result (KR) 

2. Knowledge of Performance (KP) 

3. Salmoni, Schmidt & Walter   

4. Guidance Hypothesis 

5. Maladaptive Short-Term Correction  

6. Wulf & Shea  
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آور بازخورد مکرر، تأثیر وابستگی اثرهاي موضوع تولیدویژه هب هاي مهم فرضیة هدایتیکی از چالش

 هاي حركتی است. نتایج مطالعات حاكی از برتري ارائةمهارت بر یادگیري بازخورد نوع كانون توجه

هاي به جنبه وجهتهدایت آشکار یا ضمنی  )یعنی 1دستورالعمل یا بازخورد با كانون توجه بیرونی

هدایت  )یعنی 2درونیتوجه نسبت به شود( طور مستقیم در اجراي مهارت درگیر نمیمحیطی كه به

نیز  سطوح خبرگی متفاوت و هاي سنی وها، گروهی( در مهارتحركتمهارت از  بر هر بخش وجهت

مبتدي  كه اگر توجه افرادنشان داد  هانتایج برخی پژوهش اگرچه (؛10جوامع معلول و سالم است )

ها كانون توجه درونی( هدایت شود، اجراي آنیعنی مرتبط به خود مهارت )غیر به تکالیف ثانویة

 (.14، 15)بین كانون توجه بیرونی و درونی وجود ندارد  يدارمعناو تفاوت  (13-11) استمؤثرتر 

 نظریة ،هاي حركتیمهارتو اجراي  بر یادگیريمختلف  نوع كانون توجه دربارة تأثیر تبیین اولیه

بازنمایی  مطابق با این نظریه، .(16) بود (1990و  1997) 3كدگذاري مشترک ادراک و عمل پرینز

باید  4و وابرانآوران اي اینکه اعمال كارا باشند، اطالعات وجود دارد و بر مشترک براي ادارک و عمل

ه یا با تمركز بر نتیج نابراین، این یافته كه وقتی مهارتب ت سازگاري زیادي برخوردار باشند؛از قابلی

 الگوهاي حركتی خاص )یعنی با تمركز بیرونی( نسبت به تمركز بر پیامد موردنظر )یعنی با تمركز

؛ (10، 16) كدگذاري مشترک است هاي نظریةبا فرضیه همسومؤثرتر است،  دریزي شونی( برنامهدرو

كانون توجه بیرونی  با یادگیري متفاوت بود و اثرهاياین نظریه نسبتاً انتزاعی كه حال، ازآنجاییاینبا

، كردثر را بیان نمیزیربنایی از این اگونه مکانیسم كرد و نیز هیچبینی نمینسبت به درونی را پیش

. با توجه به این دیدگاه، (17، 18) پیشنهاد شد آزمونعنوان تبیینی قابلبه 5عمل محدودشده فرضیة

و  یندهاي كنترل خودكاركند كه باعث تداخل با فرادرونی نوعی كنترل هشیارانه ایجاد میتمركز 

یندهاي كنترلی از فرا گیريرهبا بهبیرونی تمركز مقابل، . درشودمی سیستم حركتی شدنمحدود

 6یتوولف و لوث اخیراً، .(1، 8، 10)شود میكنترل خودكارتر  موجب ،ناهشیارانه، سریع و رفلکسی

 ،ممکن است در شرایط تمركز درونی كردند كهو بیان  فرضیة عمل محدودشده را بسط دادند (19)

فراخواندن خود )مانند تمركز . ودش آسان خودارزیابی و خودتنظیمییندهاي به فرارسی افراد دست

                                                           

1.  External Focus of Attention  

2. Internal Focus of Attention.  

3. Prinz’s Common-Coding Theory of Perception and Action 

4. Afferent and Efferent Information   

5. Constrained Action Hypothesis   

6. Lewthwaite  
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درآوردن احساسات كنترلبا تالش براي تصحیح افکار و به 1«انسداد خفیف»( ممکن است به درونی

 (.19) و باعث افت اجرا گرددشود منجر 

وجود تعدد مطالعات مرتبط با تأثیر دستورالعمل با نوع كانون توجه متفاوت بر اجراي تکالیف با

بی دستورالعمل كانون توجه بیرونی نسبت به درونی، مطالعات اندكی تأثیر حركتی و برتري نس

اند. نی بازخورد و كانون توجه را بررسی كردهویژه تعامل فراواهبازخورد با كانون توجه متفاوت ب

دو مطالعه در خارج از كشور به بررسی تعامل بین فراوانی بازخورد و نوع كانون در تنها  ،میاندراین

داخل كشور انجام در نیز  (21) دو مطالعه ،كه به موازات آن (1، 20) استشده پرداخته  توجه

( با این استدالل كه ممکن است فواید كاهش فراوانی بازخورد ناشی از 20) ولف و همکاران .اندشده

رونی بازخورد مکرر با كانون توجه بی جه درونی باشد و امکان دارد ارائةكاهش بازخورد با كانون تو

 بازخورد با كانون توجه بیرونی ارائةكه  نشان دادند هاكردند. آنطراحی  پژوهشی ،تر باشدمفید

 كه گروهحالیاین، دربرشود. عالوهر دقت شوت فوتبال مینسبت به درونی باعث تغییرات معناداري د

 هايگروه در تري كسب كردند، این حالتنمرات دقیق درصد 100ت به نسب درصد 33تمركز درونی 

 نتایج مطالعة. دار نبوداتفاوت بین دو گروه تمركز درونی معن چندهر كز بیرونی برعکس بود؛تمر

پرتاب اوت فوتبال  . در مطالعة دوم كه تکرار مطالعةراستا بوددرهمین نیز (21) برهانی و همکاران

توجه بیرونی بعد از ا كانون بازخورد ب ( بود، ارائة1)توسط ولف و همکاران ( 22) 2ویکس و كوردوس

خورد با ( و بازدرصد 33ها )سوم كوششدرصد( نسبت به ارائة بازخورد پس از یک 100هر كوشش )

در  داريتفاوت معناشد. منجر به برتري شکل حركت درصد(،  33درصد و  100كانون توجه درونی )

  .بین دو گروه با كانون توجه درونی وجود نداشت شکل حركت

برخی از  اما ؛یت شدهدا در فرضیة باعث ایجاد تردید( 1، 20مطالعات ولف و همکاران ) نتایج

هاي كاهش وابستگی به بازخورد، توصیف بازخورد با این استدالل كه یکی از روش پژوهشگران

( تردید كردند و همچنان بر درستی 1) ولف و همکاران رونی یادگیرنده است، در نتایج مطالعةد

ه بازخورد با كانون یادگیرندگان ب نداشتنوابستگیدلیل  ها،نظر آن. ازكید ورزیدندأت تهدای فرضیة

دار و آشنا براي منابع كلیدي بازخورد هاي معنابرچسب ارائة ،(درصد 100) مکرر توجه بیرونی

با تکالیف و را  انجام مطالعات در آیندهیاز به و ن (8) یرونی بودبازخورد با كانون توجه ب ارائةبا درونی 

ثیر نوع كانون توجه پژوهش حاضر تأ. ضروري دانستند شدهبررسی مسائل مطرح براي هاي دیگرهگرو

ه كنترل بررسی كرد. كردن یک گرویري پرتاب آزاد بسکتبال، با اضافهبر یادگ را و فراوانی بازخورد

ار دستورالعمل كالمی آشکكانون توجه را با استفاده از  ،خود هايپژوهشولف و همکارانش درتمامی 

                                                           

1. Micro-Choking   

2. Weeks & Kordus  
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درونی را نسبت به برتري تمركز بیرونی بر شواهد پژوهشی مبنی و نتایج انبوه (23) نددستکاري كرد

خود  تمركزپژوهش  هايممکن است آزمودنی البته ؛(1) ثیر متمایز بیان كردندیل این تأعنوان دلبه

 كانون توجهنوع  براي دستیابی به ،مطالعه در این ،(؛ بنابراین24نظر هدایت نکنند )بر مکان مورد را

نوع كانون توجه  ،نامهاساس پرسشبرتقاضا شد  هاآن پژوهش از در پایان ،حین آموزشدر هاآزمودنی

 .حین آموزش مشخص كنندخود را در

منبع  ،(25) اساس مفاهیم یادگیري حركتی ضمنی و آشکار( بر24) 1حال، مکسول و مسترزاینبا

كانون  با مرتبط هايدر پژوهشدرونی  نسبت بهبیرونی ناشی از اتخاذ كانون توجه تفاوت اجراي 

پردازش  فرضیةو تبیین دیگري ) ار اضافی بر منابع توجهی یا حافظة كاري دانستنداعمال ب را توجه

. مطابق با (14) پیشنهاد كردند متفاوت كانون توجه بیرونی نسبت به درونیثیر را براي تأ 2(هشیارانه

دهد و باعث افت كاري قرار می ار بیشتري بر منابع توجه یا حافظةدرونی بالعمل دستور ،این فرضیه

در پژوهش اول خود، با ارائة  (14)و همکاران  3(. پولتون14شود )اجرا و افزایش زمان واكنش می

ار بیشتري بر تمركز درونی ب كه ندكنندگان دریافتالعمل درونی و بیرونی به دو گروه از شركتدستور

دوگانه  تکلیف س با تمركز بیرونی در شرایط ارائةكند و باعث افت اجرا در قیاكاري وارد می حافظة

شش دستورالعمل متمایز درونی و بیرونی به دو گروه  ارائةبا  ،دوم خود در پژوهش هاشود. آنمی

ند كه گیري كردنتیجه هان. آتنزل یافتگانه شرایط تکلیف دوریافتند كه اجراي هر دو گروه در د

 ، فرضیةنتیجهشود و درمی كاري حافظة بر بار اضافی تجمع هر نوع دانش باعث افت اجرا و اعمال

اجراي گروه تمركز  ،شدهعمل محدود ؛ زیرا، با توجه به فرضیةیید كردندأشیارانه را تپردازش ه

نتایج  اما ؛(14) ماندک استوار باقی میریزي عمل و ادراسازگاري برنامه دلیل ارتقايبه باید بیرونی

هاي تمركز هدانش آشکار گرونوع دار بین دهندة تفاوت معنانشان (26)و همکاران  4الرنس پژوهش

بیرونی  برتري گروه تمركزها بود؛ بنابراین، آن هاآنتعداد دار بین و نبود تفاوت معنا درونی و بیرونی

، حاضر مطالعهدوم هدف  اساس،براین ؛ندش آشکار بیرونی دانستدر آزمون انتقال را نتیجة تجمع دان

در محیط( )مرتبط به خود حركت یا پیامد آن  كل دانش یا نوع خاص آنثیر دانش آشکار )بررسی تأ

بودن آورزیانید تواند مؤبر اجراي مهارت است. برتري تمركز بیرونی نسبت به درونی می

 باشد. حركت بط بادانش آشکار مرت 5گذاري مجددسرمایه

                                                           

1. Maxwell & Masters  

2. Conscious Processing  

3. Poltoon 

4. Lawrance  

5. Reinvestment  
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  پژوهش روش
 دو فراوانی× دو تمركز )درونی و بیرونی(  نوعطرح پژوهش ازو تجربی است ازنوع نیمهحاضر  پژوهش

نتایج  با توجه بهاست. آزمون مکرر و گروه كنترل آزمون و پس( با پیشدرصد 100درصد و  33)

و  (1، 20قبلی ) هايبراساس پژوهش ،1برتري ادینبورگدست یاطالعات عموم نامةحاصل از پرسش

میان از ،(پاور .جی)افزار تعیین حجم نمونه درصد با استفاده از نرم 95مینان گرفتن سطح اطبا درنظر

 يدو وپرورش ناحیةمقطع متوسطة دوم آموزش پسر آموزانیعنی دانش ة آماري پژوهش؛جامع

گیري روش نمونه ، بهندبوددست راست هاغالب آنسال كه  17تا  15نفر با دامنة سنی  50 رشت،

انتخاب شدند. داشتن سالمت فیزیکی و روانی و  در این پژوهشكننده عنوان شركتدردسترس، به

ه مهارت پرتاب بسکتبال و نیز نداشتن ویژهبسکتبال، ب زش رسمی درزمینةگونه آمونداشتن هیچ

 رایط دیگر شركت در این پژوهش، از شبسکتبالخاص  هايسابقة شركت در مسابقات و تمرین

به پنج گروه  ساده صورت تصادفیآزمون، بهو نتایج پیش اساس اهداف پژوهشها بر. نمونهندبود

 100توجه درونی، فراوانی بازخورد كانون »تقسیم شدند:  (نفر 10)تعداد هر گروه  تایی 10مساوي 

وجه بیرونی، فراوانی بازخورد كانون ت» ،«درصد 33توجه درونی، فراوانی بازخورد  كانون»، «درصد

كانون گروه كنترل فاقد بازخورد »و  «درصد 33بازخورد  كانون توجه بیرونی، فراوانی»، «درصد 100

شان براي ها و نیز والدینآگاهانه از آن نامة، رضایتها در پژوهشقبل از شركت آزمودنی .«توجه

ورش پروموزش و تحقیقات ادارة كل آموزشكارشناسی آ ،همچنین .شد شركت در پژوهش دریافت

كرد و پژوهشگر را براي اجراي مطالعه به واحد آموزشی  ییداستان گیالن روند اجراي پژوهش را تأ

ندارد بسکتبال مطالعه، پرتاب آزاد بسکتبال بر تخته و سبد استاتکلیف مورد معرفی كرد. مرتبط

گرم و  567-650، وزن استاندارد )سایز هفت پتو با (18)متر(  60/4متر و فاصله  05/3)ارتفاع 

 (.27)بود متر( سانتی 9/74-78محیط 
بسکتبال براي آزاد  دستورالعمل چگونگی اجراي پرتاب ،اكتساب قبل از شروع اولین جلسة

العمل، چگونگی اجراي پرتاب مانند قرارگیري شانه و باالتنه كنندگان ارائه شد. در دستورشركت
عرض شانه با قرارگیري اندكی جلوتر پاي موافق دست  اندازةكردن پاها بهسمت سبد، بازبه

درجه ساعد با بازو و بازو با تنه، بازكردن  90كننده، قرارگیري توپ روي بند انگشتان، زوایاي پرتاب
پرتاب توپ با بازكردن آرنج و  پرتاب( ووار مچ، زانو و آزادكردن دست راهنما )دست غیرتسلسل

مدت بهها آزمودنی ،آزمایشی پیش از شروع هر جلسة (.27-29) چ در انتها، توصیف شدكردن مخم
كردن مدت پنج دقیقه به گرمكه ابتدا بهطوريبه ؛گرم كردنددقیقه خود را به روش یکسان  10
ها براي اینکه آزمودنی ،سپس .حركات نرمشی و كششی اقدام كردندرفتن، دویدن، می شامل راهعمو

                                                           

1. Edinborg 
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قه پرتاب دقی مدت پنجها اجازه داده شد كه بهبه آن ،نظر آشنا شوندیزات و تکنیک موردبا تجه
ورت صكننده بهرا انجام داد(. هر شركتآزمودنی حداقل پنج پرتاب هر ) بسکتبال را تمرین كنند

 ها اطالع داده شد كه باید آزمون یادداري و انتقال بدونو به آن آزمون قرار گرفتانفرادي مورد
هر جلسه  حركت را در و سعی كنند كه شکل درستآموزش انجام دهند  در پایان دورة بازخورد را

 یک جدول شمارةنی را دریافت كردند )ها بازخورد با كانون توجه درودو گروه از آزمودنی. اجرا كنند

)جدول  ی را دریافت كردندنكه دو گروه دیگر بازخورد با كانون توجه بیروحالی؛ درسمت راست(
گونه بازخورد مرتبط به كانون توجه ارائه نشد و در هر سمت چپ(. به گروه كنترل هیچ یک شمارة

به یک گروه  ،یک از شرایط كانون توجهترین اجرایشان تشویق شدند. در هركوشش تمرینی براي به
ز انجام كه گروه دیگر بعد احالیدر ؛(درصد 100) بعد از هر كوشش تمرینی بازخورد ارائه شد

هاي قبلی، اساس كوشش یا كوششدرصد(. بر 33) ها بازخورد دریافت كردندسوم كوششیک
اي از اجرا را انتخاب كرد. مالک انتخاب بازخورد جنبه بازخورد جدول شمارة یکه نُآزمونگر یکی از 

بود، بود كه نیازمند بیشترین پیشرفت بود. اگر آزمودنی الگوي هماهنگی حركت را كسب نکرده 
الگوي هماهنگی كل حركت به او ارائه  بازخوردي دربارة ،اساس نوع كانون توجه گروه آزمودنیبر

 ؛ي مشابه بودندالحاظ محتوبا كانون توجه درونی و بیرونی ازهاي شده به گروهشد. بازخورد ارائهمی
كه در بازخورد با حالیرد ؛ننده ارجاع داده شدكون توجه درونی به حركات بدن اجرااما بازخورد با كان

عوض، در این نوع بازخورد دركننده اجتناب شد. ، از ارجاع به حركات بدن اجراكانون توجه بیرونی
 .(20) شدبر پیامد حركات ارجاع داده  مركزت
 

 هاشده به آزمودنی)درونی و بیرونی( ارائه نوع بازخورد -1 جدول
 بیرونیتمرکز درونیتمرکز

 يستاا -الف ايستا -الف
 راستاي حلقه )سبد( قرارنگشتان پاها و شانه درا -1

 د.نگیر
ه( مركز حلق) راستاي حلقههایتان و توپ درنوک كفش -1 

 مركز حلقه( چشم بدوزید.قرار گیرد. بر حلقه )
وافق مپاي  ز كنید.عرض شانه با اندازةتقریباً به پاها را -2

 كننده اندكی جلوتر قرارگیرد.دست پرتاب
 م دور كنید. كفش موافق دستها را اندكی از هفشك -2

 كننده اندكی جلوتر قرار گیرد.پرتاب

 اندكی زانو و كمر را خم كنید. -3
)زمین( خم  سمت پایین، اندكی بهشدن فنرمانند جمع -3

 شوید.
 گرفتن -ب گرفتن -ب

امکان از یکدیگر فاصله داشته ت تاحدانگشتان دس -1
 .باشند

ز یکدیگر فاصله داشته امکان است تاحدانگشتان د -1
 باشند.
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 هاشده به آزمودنیوع بازخورد )درونی و بیرونی( ارائهن -1جدول ادامة 

 رونیبی تمرکز درونی تمرکز

 ايستا -الف ايستا -الف

د وپ قرار گیرد و كف دست نبایبند انگشتان پشت ت -2

 گونه تماسی با توپ داشته باشد.هیچ

 اندازةكه بهريطو؛ بهتوپ روي بند انگشتان قرار گیرد -2

 ضخامت یک خودكار از كف دست فاصله داشته باشد.

 )ساعد عمود( ساعد را حفظ كنید. حالت عمودي -3

 د.درجه باش 90زوایاي بین بازو و ساعد و بازو با بدن 

رف (، با آرنج و ساعد حیک شکل شمارة) مانند تصویر -3

«L» و بین بازو و بدن «L» .وارونه ایجاد كنید 
 

كمک به  )دست راهنما( براي پرتاب كنندهدست غیر -4

د كه مانع دید فرطوريبه ؛حفظ توپ كنار توپ قرار گیرد

 شود.

 ابپرتغیر)با كمک دست  سمت چپكنید توپ به سعی -4

 ( منحرف نشود. )دست راهنما(

 

 كردن()دنبال شوت كردن(دنبال) شوت

)غیرغالب( و بازكردن  ن دست راهنمابا دوركرد -1

 پرتاب كنید.دار توپ را قوس وار زانو و آرنجتسلسل

سعی كنید همانند قراردادن شیرینی در یک شیشة  -1

باالیی}توپ را از پایین زنجیره به جلو و  شیرینی در قفسة

 .1(باال{ حركت دهید )شوت بزنید

ز اب توپ ( با آرنج كامالً باز و اجازه چرخش رو به عق2

 كنید. نوک انگشتان شوت را دنبال

باالتري رها شود. توپ  كنید توپ در نقطة سعی -2

 .عقب باشددار و داراي چرخش روبهقوس

  

ه شده )كانون توجرد ارائهشود، هر دو نوع بازخومیمشاهده یک  كه در جدول شمارةگونههمان 

 بین دو فاوتت ،نتیجهحركت ارجاع داده شد؛ درده یا تکنیک كنندرونی و بیرونی( به هماهنگی اجرا

براي این، بروه. عالمد یا ابزار متمایز نشدندالگوي حركت و پیا با بودنلحاظ مرتبطنوع كانون توجه از

 استفاده شابهمجمالت از  مشابه باشند، الحاظ محتوونی و درونی( ازبیراینکه هر دو نوع بازخورد )

. دش ادهخورد با كانون توجه بیرونی از تشبیه یا قیاس استفدر باز ،. در برخی مواردكردیم

كردن ، دوریکی از فواید تشبیه یا قیاس اند، ممکن استنشان داده (30) شی و ولفكه گونههمان

ور ه تصی از هدف حركت باشد ك)انحراف( توجه اجراكننده از حركات بدنش و ایجاد تصویر ذهن

 . ایفا كند با هدایت توجه به پیامد حركتعملکردي مشابه با بازخورد  شودمی

شصت  ،مجموعكوششی و در 10دو بلوک كوششی )هر روز  10كننده شش بلوک هر شركت

آموزش انجام داد. سی ثانیه استراحت بین هر كوشش و سه  كوشش( در یک هفته و در سه جلسة

توانستند ها میآزمودنی نظر گرفته شد. با آنکهها درها براي آزمودنیدقیقه استراحت بین بلوک

گیري دقت پرتاب از براي اندازه ها ارائه شد.پرتاب به گروه ، نتیجةپرتاب خود را مشاهده كنند نتیجة

تقیم توپ به درون شدن مس، به وارد( استفاده شد. در این روش1991) 2هاردي و پارفیتروش 
                                                           

1. Shoot the Ball as if You Are Trying to Put Cookies into a Cookie Jar on a High Shelf 
 

2. Hardy & Parfitt  
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 شدنار، به برخورد توپ به تخته و گلشدن امتیاز چهحلقه امتیاز پنج، به برخورد توپ به حلقه وگل

اي هتوپبه و  و یک ترتیب امتیازهاي دو، بهبرخورد توپ به حلقه و تخته و اوت، به سه امتیاز

 (.28)امتیاز صفر تعلق گرفت  رفتهازدست

       
 ها ارائه شدبین آرنج و ساعد که به آزمودنی «L»تصوير حرف  -1شکل 

 

ند. در وشش انجام شدك 10یادداري و انتقال با  هايآموزشی، آزمون هايساعت بعد از جلسه 72

ها خواسته شد كه بهترین اجراي خود را انجام دهند. تکلیف آزمون ا از آزمودنیهیک از آزمونهر

با این تفاوت  ؛بودششم(  دستة اول تا دستةاكتساب ) داري مشابه تکلیف مورداستفاده در مرحلةیاد

. آزمون انتقال مشابه تکلیف مورداستفاده در دي در آزمون یادداري ارائه نشدگونه بازخوركه هیچ

كه با ايگونه؛ بهجهت اجراي آزمون تغییر كرد با این تفاوت كه مسافت و ؛اكتساب بود مرحلة

سوي سبد درصد پرتاب مرحلة اكتساب، به 75نسبت به خط پرتاب و با مسافت  درجه 45اي زاویه

اختیار نامه دردو پرسش ،یادداري و انتقال در روز چهارم هاياجراي آزمون پس از پرتاب شد.

تعیین كمیت و كیفیت  اول كه براي نامة. در پرسشها را پر كنندآنقرار گرفت تا  هاآزمودنی

خود طور دقیق آخرین پرتاب د بهخواسته ش هاآناز  ،ها بودآزمودنی نی( دانش آشکاربیرو -)درونی

 .(26، 28))آموزش پرتاب بسکتبال(  كنندتشریح  ،كه دوستش بتواند پرتاب را تکرار كندايگونهرا به

 داشتن ساعد وعمود نگه مانندتکنیکی یا مکانیکی شوت ) به جنبةطور خاص بهتوضیح آزمودنی اگر 

دن باز و اگر به خارج شد درنظر گرفته ی عنوان دانش آشکار درونبه، مرتبط بودبازكردن ساعد( 

عنوان دانش آشکار بیرونی به، مرتبط بودسمت سبد( مانند قرارگیري كفش و توپ بهاجراكننده )

، 28) بندي نشدنداز انواع دانش آشکار دسته كدامهاي نامربوط در هیچعبارت. درنظر گرفته شد
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ها آنز ا ،بودحین آموزش ها درآزمودنی نوع كانون توجه تعیین دوم كه براي نامةدر پرسش (.26

از حاصل ات اطالع (.31)مشخص كنند اكتساب  در مرحلةخود را شد نوع كانون توجه  خواسته

شده ئهنوع كانون توجه ارا ،تبع آنو بهحین آموزش ها درآزمودنینوع كانون توجه بیانگر نامه پرسش

 19 نسخة 1اس.اس.اس.پی. افزارشده با استفاده از نرموريآهاي جمعداده )بیرونی یا درونی( بود.

 2فوناسمیر -از آزمون كلموگروفها دادهبودن توزیع طبیعیتحلیل شدند. براي اطمینان از وتجزیه

تایی و نیز  10كوشش  دستهدر شش پرتاب هاي دقت دادهاستفاده شد. میانگین و انحراف استاندارد 

تحلیل هاي از آزمونپرتاب  هاي دقت. براي تحلیل دادهندیادداري و انتقال محاسبه شد هايآزمون

استفاده شد. براي تعیین محل  طرفهآزمون تحلیل واریانس یکتکراري و  گیريواریانس با اندازه

هاي براي تحلیل داده ،گروهی از آزمون تعقیبی توكی استفاده شد. همچنینتفاوت میانگین بین

تعقیبی توكی طرفه و واریانس یک از آزمون تحلیل هاو حاصل جمع آن دانش آشکار درونی و بیرونی

 استفاده شد.
 

 نتایج
  .اندشده ارائهدو  ، در جدول شمارةداري و انتقالمراحل اكتساب، یادهاي دقت پرتاب در داده

 

 های مختلف پژوهشگروهدر و تحلیل آماری دقت پرتاب  ، انحراف استانداردمیانگین -2جدول 

 )امتیاز( گروه
 

 مقطع زمانی

 %33درونی 
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

 %100درونی 
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

 %33بیرونی
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

 %100بیرونی 
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

 کنترل
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

برآورد 
 گروهیبین

 اول وز اول دستةر
 پرتاب(10)

52/4± 14/13 97/7±28/15 26/7± 16 92/6± 57/13 
42/5± 
66/14 

F =0.215 
p =0.928 

 دوم روز اول دستة
 پرتاب(10)

67/4± 14/16 9/6± 57/15 78/2± 16/13 78/9± 14/17 
13/4± 
66/13 

F =0.455 
 

P=0.768 

سوم  دستةروز دوم 
 پرتاب(10)

41/5± 57/17 45/6± 42/21 73/8± 5/18 74/7± 42/14 
75/5± 
5/16 

F =0.971 
P =0.439 

 دستةروز دوم 
 پرتاب(10) چهارم

03/8± 42/17 14/7± 18 22/7± 66/16 28/9± 42/16 
26/5± 
83/14 

F =0.16 
P =0.957 

 دستةسوم روز 
 پرتاب(10)پنجم 

84/7± 85/13 23/7±57/17 01/6±16/22 88/8±28/16 68/2±16 F =1.22 
P =0.321 

 دستةروز سوم 
 پرتاب(10ششم )

45/7±71/13 84/8±42/14 18/6±33/24 16/6±57/18 2/3±5/15 F =2.6 
P =0.57 

 

 

 

 

 

                                                           

1. SPSS   
2. Kolmogorov-Smirnov 
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 وهشهای مختلف پژگروهدر و تحلیل آماری دقت پرتاب  ، انحراف استانداردمیانگین -2جدول ادامة 
 

 )امتیاز( گروه
 
 مقطع زمانی 

 %33درونی 
دقت پرتاب  

 )امتیاز(

 %100درونی 
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

 %33بیرونی
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

 %100بیرونی 
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

 کنترل 
دقت پرتاب 

 )امتیاز(

برآورد 
  گروهیبین

ساعت  72) یادداري
 پرتاب(10) (بعد

29/6± 28/12 89/7± 42/20 89/6± 22 92/4± 28/23 
06/2± 
33/17 

F =3.64    
p=0.016 * 

ساعت  72)  انتقال
 پرتاب(10) بعد(

72/8± 14/24 55/3± 57/23 88/4± 66/26 27/4± 57/17 
94/1± 
83/17 

F = 3.78    P 
=0.014* 

  روهیگبرآورد درون

 
F=3.14 

*P=0.009   
         

F= 3.47 
P=0.009 * 

F= 4 
P=0.003 * 

F=2.32    
p=0.042 * 

 

F= 1.11 
*P=0.377   

 

 05/0داري در سطح * معنا

 

گیري ندازهآزمون تحلیل واریانس با ا ،(P < 0.05) یموخل -آزمون كرویت دارنبودنبا توجه به معنا

 ،(P، 3.14= F =0.009) درصد 33هاي تمركز درونی گروه كوشش در اثر دستة تکراري نشان داد كه

 100بیرونی  و P ،4=  (F =0.003) درصد 33، بیرونی ( P ، 3.47=F=0.005) درصد 100درونی

 P ،1.11=F =0.377) دار نیستمعنا گروه كنترلدر اما  دار است؛معنا ،( P  ،2.32=F=0.042) درصد

ها هداري بین گروطرفه نشان داد كه در مرحلة اكتساب تفاوت معنا. آزمون تحلیل واریانس یک(

بهترین  درصد( 100)  در آزمون یادداري، گروه تمركز بیرونیدو(.  )جدول شمارة نداردوجود 

 100رونی )یبكز دار تمرنتایج آزمون تعقیبی توكی تنها مؤید برتري معنا اما یادگیري را نشان داد؛

درصد و  100. تفاوت معناداري بین درونی )(P =0.015 ( بود )درصد 33درصد( نسبت به درونی )

مون انتقال ترل یافت نشد. در آز( و كندرصد 33درصد و  100درصد( و كنترل و نیز بیرونی )  33

ها اجراي بهتري داشت كه این برتري تنها گروه درصد( نسبت به بقیة 33نیز گروه تمركز بیرونی )

 دار دیگري یافت نشد. تفاوت معنا (. P= 0.033دار بود )درصد معنا 100نی نسبت به تمركز بیرو

  ست.ده اسه نشان داده ش ها در جدول شمارةنتایج دانش آشکار درونی، بیرونی و حاصل جمع آن
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 در پنجها نآ مجموع بیرونی و ،درونی آشکار دانشو تحلیل آماری  ، انحراف استانداردمیانگین -3جدول 

 ژوهشگروه پ

نوع 
دانش 
 آشکار

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار

 برآورد آماری
)تحلیل واريانس 

 طرفه(يک
 )توکی( آزمون تعقیبی

دانش 
آشکار 
 درونی

A 76/2 42/7 %33: درونی 

F =10.79   
0.0001 P = * 

A:E    0.011=p  * 

B 0.019 26/2 14/7 %100: درونی  B:E   = p * 

: C  26/1 3 %33بیرونی A:C   0.008 = p * 
:D  51/1 42/1 %100بیرونی A:D   0.0001=p  * 

E16/3 48/2 : كنترل  

دانش 
آشکار 
 بیرونی

:A  11/1 28/1 %33درونی 

F =44.81   
P =0.0001  * 

C:E   0.0001= p * 
:B  78/0 57/0 %100درونی D:E   0.0001= p * 

:C63/1 66/5 %33بیرونی A:C  0.0001= p * 

:D 0.0001 15/1 6 %100بیرونی  A:D =p  * 
E 4/0 16/0 : كنترل B:C  0.0001=p  * 

   B:D  0.0001= p * 

جمع دانش 
آشکار 

درونی و 
 بیرونی

A 3/3 71/8 %33: درونی 

F =4.81   
P =0.004 * 

E:A   0.005=p  * 

B 0.028 13/2 71/7 %100: درونی   E:B =p  * 

: C 33/2 66/8 %33بیرونی E:C    0.007= p * 
D 71/1 42/7 %100: بیرونی E:D    0.045= p * 

E65/2 33/3 : كنترل  

 05/0داري در سطح * معنا
 

یشتري ب ونیدر گروه تمركز درونی دانش آشکارطرفه نشان داد كه نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

 > 0.05) دار بوداین برتري ازلحاظ آماري معنا كسب كرد كهتمركز بیرونی و كنترل  گروه نسبت به

P) اشتوجود ند درصد 33درصد و  100اوتی بین دو گروه تمركز درونی. تف(سه )جدول شمارة 

(0.05 > P )ت ري نسببیشت بیرونی شکاری دانش آكه گروه تمركز بیرونحالیدر ؛()جدول شمارة سه

)جدول  (P > 0.05) دار بودازلحاظ آماري معناو كنترل كسب كرد كه این برتري به تمركز درونی 

 داشتوجود ن درصد 33درصد و  100 داري بین دو گروه تمركز بیرونی. تفاوت معنا(شمارة سه

(0.05 > P) .وجود  هاي تمركز بیرونی و درونیبین گروه داريتفاوت معنا ر مجموع دو دانشد

 . (P > 0.05) دار بودرل معناها نسبت به كنتو تنها برتري آن( P < 0.05ت )نداش

حین شده دررائهاكانون توجه بازخورد نوع  هاآزمودنی اكثر ید آن بود كهنامة اول مؤپرسشنتایج 

 .شده بودائهوجه بازخورد ارتنون كانوع از ناشی فاوت اجرا گونه تهر كردند و بنابراین،را اتخاذ  آموزش
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  گیریبحث و نتیجه
ثیر نوع كانون توجه بازخورد أت -1گانه بود: ، بررسی این اهداف سهحاضر پژوهشهدف  ،كلیطوربه

پرتاب آزاد یادگیري ( بر درصد 100درصد و  33ها )ی( و فراوانی مربوط به آن)درونی و بیرون

 -3؛ سکتبالپرتاب آزاد بیادگیري  برآن وع كانون توجه بازخورد و فراوانی ثیر تعامل نتأ -2؛ بسکتبال

ت تعداد و ماهیاساس برزخورد ثیر نوع كانون توجه باتأن ییو تبها آزمودنیآشکار  سنجش دانش

 .هاآزمودنی شکاردانش آ

طی  ژوهشزمایشی پهاي آگروه در دار دقت پرتابگروهی معناحاكی از تغییرات درون نتایج پژوهش

 وولف  عاتج مطالایا نت. این نتیجه باست، یادداري و انتقال اول تا ششم( هاي)دسته مراحل اكتساب

. چنین یستن ( همسو31خوانی دارد؛ ولی با نتیجة پژوهش چو و همکاران )( هم1، 20همکاران )

، (32) ت نیز تأكید شدش اطالعاتی بازخورد كه توسط فرضیة هدایاي با توجه به نقنتیجه

نظر از حركت، صرف الگوي صحیح یادي دربارةاطالعات ز هاي آزمایشی پژوهشگروهانتظار بود. مورد

وي حركت الگ دي دربارةبازخور گونهكه گروه كنترل هیچحالیدر ؛نوع كانون توجه آن دریافت كردند

 .ندددریافت نکر

با  نیبازخورد دروبین و  هاي مختلف پژوهشگروه بیندر در دقت پرتاب داريگروهی معناتفاوت بین

 33متفاوت ) رد بیرونی با فراوانیو نیز بازخوو كنترل ( درصد 100و  درصد 33فراوانی متفاوت )

مطلب  ایناكتساب یافت نشد كه  مرحلةهاي اول تا ششم طی دسته( و كنترل درصد 100درصد و 

 با نتایج مطالعة ؛ ولیبود خوانهم (22و ویکس و كوردوس )( 1)ولف و همکاران  با نتایج مطالعات

 در مرحلة هاي آزمایشیبین گروه دارتفاوت معنا نبود شاید نبود. خوان( هم20) ولف و همکاران

حال، نبود این؛ با(1) شکل حركت ارتباط داشت به كه ارائه شده بود نوع بازخورد ناشی از ،اكتساب

رائة . ممکن است اانتظار نبودگروه كنترل مورد هاي آزمایش پژوهش ودار بین گروهتفاوت معنا

گی ماهنهالگوي  دستیابی به، اكتساب رت در شروع مرحلةي مهاچگونگی اجرا دستورالعمل دربارة

میشه هحركت  دقت اطالعات بیرونی دربارة ،همچنین باشد.منجر شده دلیل این نتیجه حركت و 

 پرتاب با ةرؤیت نتیجعلت به تواندقت میتعدیل در د ها قرار داشت؛ بنابراین،دردسترس تمامی گروه

  بینایی انجام شود. استفاده از حس

تمركز بیرونی  دستورالعمل اتخاذ بر فایدةیمبنهاي مرتبط با كانون توجه یافته اساس پیشینةبر

و نیز نتایج مطالعة  (1، 29)نسبت به درونی  بازخورد با تمركز بیرونیو برتري  (10سبت به درونی )ن

 33درصد و  100بازخورد با تمركز بیرونی دار بینبر نبود تفاوت معنا( مبنی20ولف و همکاران )

 100) فراوانی باالتر آن ( نسبت بهدرصد 33كاهش بازخورد با تمركز درونی ) داردرصد و برتري معنا
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تفاوت  حمایت كرد. بینی ماپیششینه و حدي از پیون یادداري تادر آزم نتایج پژوهش(، درصد

 ش ولف و همکارانپژوهو كنترل )موافق با  درصد 33درصد،  100داري بین بازخورد درونی معنا

 33درصد،  100و نیز بین بازخورد بیرونی  (20) پژوهش ولف و همکارانبا  نداشتنتوافق ( و1)

؛ اما بازخورد تمركز بیرونی وجود نداشت( 1) ،(20مطالعة ولف و همکاران)و كنترل )موافق با  درصد

بهتري را نشان داد كه  یادگیري ،هانسبت به سایر گروه درصد 100، تمركز بیرونی طور خاصو به

در آزمون انتقال نیز بازخورد تمركز  دار بود.درصد معنا 33 بازخورد درونی این برتري نسبت به

ها یادگیري بهتري را نشان داد كه این برتري نسبت به درصد نسبت به بقیة گروه 33بیرونی 

 دار بود.درصد، معنا 100 بیرونی بازخورد

 است ، افزایش خودكاري كنترل حركتكز بیرونی نسبت به درونیتبیین غالب براي برتري تمر

 ،ركز بیرونیمطابق با این فرضیه، در حالت تم .(17، 18)ولف و همکاران ) مل محدودشدهع ضیة)فر

كه در تمركز حالیدر ند؛شوحركات با كارایی و اثربخشی بیشتري نسبت به تمركز درونی اجرا می

ر ودكاخنه كنترل كند كه با پردازش كنترل د حركاتش را هشیاراكنكننده سعی میاجرا ،درونی

اكنش براي حمایت از این فرضیه شواهدي مانند كاهش زمان و پژوهشگران (.1كند )تداخل می

ارائه  را (33، 35)پذیري كاركردي افزایش تغییرو ( 33، 34(، كاهش فعالیت عضالنی )17كاوش )

اب دارت، رتا استفاده از دستکاري كانون توجه در تکلیف پب (33) لوهسه، شرود و هیلی. كردند

رائه ونی ای نسبت به درتمركز بیرون دستورالعمل با اتخاذ «پذیري كاركرديتغییر»شواهدي براي 

ز بر عمل تمركتورالدس ارائةبا رهایی دارت  پذیري زاویة شانه در لحظةها دریافتند كه تغییر. آنكردند

. (33) رجه( بیشتر استد 9/1ركز بر بازو )داري نسبت به تمطور معنا، بهدرجه( 3/2پرواز دارت )

ه در كنترل توج ( براساس نظریة كنترل بهینه، نظریة35و همکاران ) لوهسه ،هاتبیین یافته براي

ي آزمون اده از تکلیف پرتاب دارت برابا استفرا و آزمایش دیگري كردند حركتی را پیشنهاد 

تر و قیقدجراي ند. نتایج مطالعه نشان داد كه كانون توجه بیرونی به انجام دادهایشان ابینیپیش

ها و عیتوض) تر بین ابعاد بدنیهمسو با همبستگی قوي ،پذیري در حركت بازوي پرتابافزایش تغییر

حركتی  ةافزایش دامن .(35) شودكینماتیک تکلیف منتهی میمشابه ( هاي شانه، آرنج و مچسرعت

یش سرعت ازو براي افزاویژه در مفاصل شانه و بكردن بهزدن و پرتابضربه ی ماننداعمال مفصل در

 (.31)است  حیاتی ،شده در سیستم عضالنی انداماستفاده از انرژي االستیکی ذخیرهاندام و نیز 

ه استفاد پژوهش نتایج براي ارائة شواهدي دربارة از متغیر فرایندي كنترل حركت ،ش حاضرپژوه رد

ثیرات اتخاذ كانون توجه تأ هادانش آشکار گروه گیري تعداد و ماهیتبا اندازهشد سعی  اما ؛نشد

منبع تفاوت تمركز بیرونی و درونی تجمع  ،آگاهانهپردازش  فرضیةاساس بر. شود متفاوت تبیین

رتبط حركت )درونی( نسبت به دانش آشکار م كه دانش آشکار مرتبط بهطوريبه ؛دانش آشکار است
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. نتایج (14) شودو باعث افت اجرا می كندكاري وارد می آن )بیرونی( بار بیشتري به حافظة به پیامد

تمركز درونی و بیرونی تفاوت  هاي بازخوردبین تعداد دانش آشکار گروه نشان داد كه پژوهش

آشکار بیرونی بیشتري  داري دانشطور معناما گروه بازخورد تمركز بیرونی، بها ؛داري وجود نداردامعن

ز بیرونی نسبت به (. برتري تمرك26د تمركز درونی كسب كرد و برعکس )نسبت به گروه بازخور

تعداد در دو گروه ، زیرا ت؛پردازش آگاهانه اس ، مؤید فرضیةهاي یادداري و انتقالدرونی در آزمون

كه داري داشتندار تفاوت معناشکآلحاظ محتواي دانش ؛ اما ازداشتندداري نشکار تفاوت معنادانش آ

كه تعداد دانش این یافته بیانگر آن است . (26) این یافته با مطالعه الرنس و همکاران همسو است

 ،چگونگی اجرا یا مکانیک حركت آشکار مرتبط به بلکه محتواي دانش ؛آشکار دلیل افت اجرا نیست

، زمینهنکتة موردمالحظه دراین .استتکلیف  يمسئول افت اجراكاري و  بار به حافظةباعث اضافه

و  درصد 100درصد و  33 هاي بازخورد درونیدار بین دانش آشکار درونی گروهفاوت معناتنبود 

. این یافته حاوي این پیام بوددرصد  33 و درصد 100هاي بازخورد بیرونی دانش آشکار بیرونی گروه

یا مرتبط  تکلیف و هدانش آشکار مرتبط ب ش دستیابی بههش فراوانی بازخورد باعث كاهكه ك است

به تحقق دانش  هاي میدانیدر موقعیتبازخورد مکرر  كه ایدهاین در  شود؛ بنابراین،امد آن نمیپی هب

؛ اما هدایت است شود و گواهی براي فرضیةشود، تردید میمنجر میآشکار بیشتر مرتبط به تکلیف 

 100طلق )( و مدرصد 33فراوانی نسبی )دار بین اوت معناشاید چگونگی ارائة بازخورد دلیل نبود تف

 باید منتظر ارائة با توجه به اینکه افراد هر گروه بیرونی باشد. هاي تمركز درونی وگروه( درصد

شنیدند، امکان كردند و میرا مشاهده میشده و بازخورد ارائه ماندندمیگروه  بازخورد به سایر اعضاي

گروه وجود  هرنظر از فراوانی بازخورد کار درونی یا بیرونی تکلیف، صرفآشتحقق حداكثر دانش 

 داشت.

ر آزمون انتقال، با توجه به پیشینة د درصد 100درصد نسبت به  33دار بازخورد بیرونی برتري معنا

 تیجهید این نشا ،ش بیشتر آزمون انتقالبا توجه به چال اما ؛انتظار نبودهاي كانون توجه موردپژوهش

ت درونی نسب درصد 33كه نتیجة فراوانی نهگوهمان ؛هدایت بود هاي فرضیةبینیشاهدي براي پیش

( برتري 1)و همکاران  ولف حال، در پژوهشبا این ؛دهددرصد چنین روندي را نشان می 100به 

تایج. شاید نه در دقت ن ؛در شکل حركت بود ،هانسبت به سایر گروه درصد 100بازخورد بیرونی 

ی و درونینماتیکی و سنجش دانش آشکار هاي كزمان شکل حركت با استفاده از دادهتحلیل هم

ون توجه كان ثیر انواعهاي مرتبط با تأفرضیه روشی مناسب براي ارزیابی ،بیرونی مرتبط با تکلیف

 باشد.
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 عنظر از نوه بازخورد مرتبط با شکل حركت، صرفحاكی از آن است ك نتایج پژوهش مجموع،در

ند كه داد دداري و انتقال نشانهاي یاحال، آزموناینشود؛ باتمركز آن موجب تسهیل یادگیري می

 یادگیري كه اثر حفاظتیرسد نظر میشود. بهمیمنجر  تمركز بیرونی بازخورد به یادگیري بهتر

كتساب ا رحلة، ناشی از ماهیت دانش آشکار تولیدشده در مشرایط بازخورد تمركز بیرونیمهارت در 

خورد و باز نون توجهباشد كه متمركز بر چگونگی اجراي حركت نیست. تعامل نوع كا و نه تعداد آن

نظر از رفص ،یتهدا فراوانی مطلق و نسبی بازخورد و تأیید فرضیةتفاوت بین فراوانی آن مؤید نبود 

راستا است شده درهمینكنترلبر برتري بازخورد خودهاي اخیر مبنینتایج یافته .نوع تمركز آن است

ورد و نی بازخوجه بیروتكانون  ارائةمعلمان و مربیان باید با كه  نشان داد ، نتایج مطالعهبنابراین (؛1)

  وند.گیري شو موجب تسهیل یاد برسانندحداقل نکردن بازخورد مکرر بار حافظة كاري را بهارائه
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Abstract  

The purpose study was to investigate the effect type of attentional focus and the frequency 

of feedback on explicit knowledge and learning of Basketball free throwing. Fifty students 

were selected by accessible sampling method as a research sample. Subjects after the 

pretest randomly assigned to five experimental groups (internal focus feedback with 

frequency of 100%, internal focus feedback with frequency of 33%, external focus 

feedback with frequency of 100%, external focus feedback with frequency of 33% and 

control). At the acquisition phase, Experimental groups conducted six blocks of ten 

attempts (each day, two blocks of ten attempts and a total of 60 attempts) per week and in 

three training sessions so that received attentional focus related to feedback (internal or 

external) with the relevant frequency (33% or 100%). After72 hours, the retention and 

transfer tests with blocks of ten attempts and measurement of explicit knowledge of 

subjects was done. Accuracy of throwing by Hardy and Parfit method (1991) and explicit 

knowledge by questionnaire was evaluated. ANOVA with repeated measure showed a 

significant effect on the block in all experimental groups except the control group 

(P<0/05). Significant difference was found between the research groups in the retention 

and transfer tests (P < 0.05). There was a significant difference between type of explicit 

knowledge of the external and internal focus groups (P < 0.05). But there was no 

significant difference between of them (P > 0.05). The findings showed that the 

significant accumulation of external explicit knowledge in the external focus feedback 

groups prevents breakdown of automated processes. 
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