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 چکیده

 عضالت در پرتاب دارتالکتريکی توجه بیرونی بر فعالیت  ۀثیر افزايش فاصلأبررسری ت  ،حاضرر  پژوهشاز هدف 

در  .سال دانشگاه خوارزمی بودند 91-11سنی  ۀبدنی با دامندانشجوی تربیتپسر نفر  19ها شرام   بود. آزمودنی

 نزديک بیرونی شام  توجه توجه به مربوط هایاين پژوهش از تکلیف پرتاب دارت اسرتفاده شرد و دستورالعم   

ها در هر آزمودنی .شررد داده آموزش کنندگانشرررکت به( دارت مرکز ۀنقط) دور بیرونی توجه و( دارت پرواز)

بسته انجام گرفت. هم تیها با استفاده از آزمون کوشرش را کام  کردند. تجزيه و تللی  داده  11 ،شرراي  توجه 

      ثیر مثبت دارد خطای شررعاعیأتوجه بیرونی بر دقت اجرا ت ۀنشرران داد افزايش فراصررلر  نتراي  اين مطرالعره    

P=0.003)) بعدی، خطرای متییر دو (P=0.01)های عضررالت در دسررتورالعم  الکتريکیاما در میزان فعالیت  ؛

 توجه کانون های. نتاي  نشان داد دستورالعم (P>05.0)داری مشراهده نشرد   امختلف توجه بیرونی تفاوت معن

 در عملکرد بهتریموجب  ،نتیجهدر گردد ومی بیشتر به دقت منجر بیرونی دور نسربت به توجه بیرونی نزديک 

 (عضالت فعالیت) ۀنوف از باالتری سطح ،بیرونی توجه مختلف شرراي   شرود. همننین در پرتاب دارت می مهارت

 ،بنابراين ؛دهد قرار ثیرأتتلت را فرد عملکرد بتواند که آيرد نمی وجودبره  اجرا حین در حرکتی سرریسررتم

ا توجه کنند. بنمی ايجاد عضالت فعالیت در تفاوتی و هستند حرکت اثر به مربوط بیرونی توجه هایدسرتورالعم  

تر به سمت دستورالعم  توجه بیرونی توانند شراگردان خود را برای اجرای دقی  مربیان می پژوهشبه نتاي  اين 

 .دور سوق دهند
 

 عضالت، پرتاب دارت الکتريکی کانون توجه، اثر فاصله، فعالیتکلیدی: واژگان

 

                                                           
  Email: sport_441368@yahoo.com                                                                        نويسنده مسئول  *

  



 1991 ، بهار91رفتار حرکتی شماره                                                                                                   11

 

 مقدمه
 که. ازجمله اينشودهايی در سطوح رفتاری میمقايسه با توجه درونی باعث تفاوت انتخاب توجه بیرونی در

های گلف يا مانند تعادل بهتر يا دقت باالتر در شوت ؛شودثرتری منجر میؤم یتوجه بیرونی به اجرا

مرتبط با که در اجرای هر مهارت حرکتی چندين اثر بیرونی و درونی مرتبط و غیرآنجا(. از1-3بسکتبال )

تواند اثر متفاوتی بر اجرا و يادگیری مهارت داشته باشد و ها میکدام از آنحرکت وجود دارد، توجه به هر

کانون توجه  که اين موضوع مطرح است ،لذا ؛رار دارندهای مختلفی از بدن قکدام از اين اثرها در فاصلههر

که حالیدر (.4تر باشد )تواند برای اجرا و يادگیری مهارت مفیدای از بدن میبر چه اثری و در چه فاصله

تر از توجه درونی است، برخی مطالعات نیز نشان ثرؤبسیار م بیرونیتوجه همواره نشان داده شده که 

(. مطالعات 5-11) نزديک به بدن برتری دارد بیرونیدور از بدن نسبت به توجه  بیرونیاند توجه داده

ری به برتری يادگی ،حرکت ۀوسیلشده بهبیشتر بین بدن و پیامد ايجاد ۀد فاصلندهشده نشان میانجام

ر با توجه ب که فرد در حین اجرامعنیاينبه ؛دهدهمراه توجه بیرونی نسبت به توجه درونی را افزايش می

 يابد.کننده دارد، به يادگیری و عملکرد بیشتری دست میزيادی از بدن اجرا ۀاثر حرکت که فاصل

های مربوط به توجه اين بود که سیستم عصبی بخشی انواع دستورالعملمورد اثردر پژوهشگرانال ؤس

ود وجسطح عصبی عضالنی بهکند و اينکه آيا ارتباطی در چگونه در ايجاد اثرات کانون توجه عمل می

مقابل درونی را پاسخ دهد؟ يک روش  های عملکردی تحت شرايط توجه بیرونی درآيد که بتواند تفاوتمی

های مختلف توجه اين است که فعالیت مورد اثربخشی دستورالعملبرای کسب بینش و آگاهی بیشتر در

 (EMG)1دستگاه ثبت فعالیت الکتريکی عضالت بررسی قرار گیرد. استفاده ازحین اجرا مورد عضالت در

چه مقدار فعالیت عضالنی تحت هر  ،مثالبرای ؛دندهد تا اين موارد را روشن نماياجازه می پژوهشگرانبه 

توجه بیرونی نسبت که ، اگر چنین فرض شود 2عمل محدود ۀطبق فرضیشود؟ برشرايط توجه ايجاد می

 کارگیریگردد، فرد ممکن است تمايز بیشتری را در بهخودکارتری میبه توجه درونی منجر به اعمال 

ايستی يعنی توجه بیرونی ب ؛واحد حرکتی تحت شرايط توجه بیرونی نسبت به دورنی انتظار داشته باشد

 (.4ثرتری گردد )ؤموجب حرکات م

تم شود. در سیسمی اين بود که توجه بیرونی باعث حفظ انرژی در بدن هاپژوهشدر ها بینیيکی از پیش

نمايد، سیستم بايستی به پیامدهای حرکتی که های حفظ انرژی استفاده میحرکتی که از اين ويژگی

عمل معطوف گردد مانند زمانی که به توجه ۀ نمايد حساس باشد. اگر توجه به پیامد يا نتیجايجاد می

د. اين آيوجود میعمل به ۀو نتیجانسجام و يکپارچگی بیشتری میان پیامد حسی  ،پردازيمبیرونی می

                                                           
1. Electromyography 

2. Constrained action hypothesis 
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های بیشتر را در نیازهای دهد تا سازگاریبه سیستم حرکتی اجازه می ،تی بهترحرکـ  انسجام حسی

نتیجه، تنها تعداد واحدهای حرکتی ضروری کمی برای تولید يک پاسخ مطلوب وجود آورد. درتکلیف به

(، ونس و 2002) 2(، مارچنت و همکاران2002) 1همکاران (. مک نوين و4) گیرداستفاده قرار میمورد

در حین الکتريکی عضالت مختلف به ثبت امواج  هایپژوهش( در 2005) 4زاچری و (2004) 3همکاران

کانون توجه بیرونی سبب ايجاد الگوی حرکتی که گیری کردند اجرای فعالیت پرداختند و نتیجه

یجه نتکارگیری تعداد کمتری از واحدهای عضالنی و درفرد با بهکه معنیبدين ؛گرددمی یتراقتصادی

خود به  پژوهش( در 2010) 5و همکاران (. لوسی12-15رسد )به پاسخ مطلوب می ،ی کمترصرف انرژ

بررسی اين موضوع پرداختند که کانون توجه چگونه بر اجرا، کینماتیک و فعالیت الکتريکی عضالت در 

جه را گیری نتیآنالیز حرکتی و اندازه ،یوگرافیها الکترومآن پژوهشارد. در اين گذثیر میأپرتاب دارت ت

لق مط یبهتر )خطا یهم ترکیب کردند. نتايج نشان داد توجه بیرونی منجر به اجرادر تکلیف دارت با

تايج نسر شد. اين سه ۀها و کاهش فعالیت الکتريکی در عضلسازی بین پرتابکمتر(، کاهش زمان آماده

 (. 11کند )توجه بیرونی پیشرفت می ۀوسیلنشان داد که اقتصاد حرکت به

باشد و عضالت در اثر کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی کمتر می الکتريکی فعالیت یالگو

 ،ديگرطرف(. از11شود )مدتری بین عضالت موافق و مخالف میاانقباضی کارباعث اقتصاد حرکتی بهتر و هم

ای روی اما مطالعه ؛باشدتر از توجه بیرونی نزديک میثرؤم ،نشان داد توجه بیرونی دور هاپژوهش ۀپیشین

تر های دقیقعضالت انجام نگرفته است تا مکانیسم ی فعالیت الکتريکیتوجه بیرونی و الگو ۀاثر فاصل

ود عمل محد ۀدهد. با توجه به فرضی بررسی قرارهای مختلف توجه بیرونی را موردبخشی دستورالعملاثر

کانون توجه بیرونی باعث کارايی بیشتر و اقتصاد حرکت در اجرا نسبت به کانون  که تکیه براينبرمبنی

توجه  ۀعضالت در اثر فاصل فعالیت الکتريکیآيد که آيا الگوی وجود میال بهؤشود، اين ستوجه درونی می

کدام نوع از توجه بیرونی )دور يا نزديک( باعث کاهش فعالیت عضالنی،  ،ديگربیانبیرونی متفاوت است؟ به

شود تا بتواند اثرات متفاوت دستورالعمل توجه بیرونی را در حین کارايی و اقتصاد حرکتی بیشتری می

الکتريکی  توجه بیرونی بر فعالیت ۀثیر افزايش فاصلأتعیین ت ،حاضر پژوهشبنابراين هدف  ؛اجرا توجیح کند

 الت در پرتاب دارت بود. عض

 

                                                           
1. MacNevin  

2. Marchant  

3. Vance  

4. Zachry  

5. Lohse  
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 پژوهش روش
نی س ۀبدنی دانشگاه خوارزمی تهران با دامنتربیت ۀرا دانشجويان پسر دانشکد پژوهشين ا آماری ۀجامع

آماری اين  ۀنمون .مشغول به تحصیل بودند 11-12سال تشکیل دادند که در سال تحصیلی  24تا 11

طريق بودند و از برخوردار کامل سالمت از روحی و جسمانینظر از که پسر دانشجويان نفر از 20پژوهش را 

حاضر،  در پژوهش ورود . از معیارهایدادندتشکیل می دسترس انتخاب شدندگیری درنمونه

 و تمرينات در مسابقات شرکت ۀسابق عدم دارت، مهارت ۀدر زمین رسمی آموزش بودن، عدمدستراست

برای  .بود تیراندازی مانند مشابه هایدر مسابقات مهارت شرکت ۀسابق يا و آموزش دارت و عدم ۀويژ

ساخته به ای محققنامهها در پرتاب دارت، پرسشبودن آزمودنیقبلی و مبتدی ۀاطمینان از عدم تجرب

مانند  االتیؤهايی مبتدی محسوب شدند که به سآزمودنی ،نامهاساس پرسشکنندگان داده شد. برشرکت

صورت )به و ام(ام(، )در دوران کودکی بازی کردهام(، )يک يا دو بار بازی کردهبازی نکردهوقت )من هیچ

اب منظمی در پرت ۀسال گذشته هیچ تجربطول يککه درام( پاسخ مثبت دادند و اينتفريحی بازی کرده

 ،دینتخاب افراد مبتگذشته برای ا هایپژوهشنامه اين بود که در اند. دلیل استفاده از پرسشدارت نداشته

د مبتدی عنوان افراپايین به ۀکردند و در صورت کسب نمرنظر را اجرا میکنندگان تکلیف موردابتدا شرکت

شود که اجرای ابتدايی فرد بر نوع توجه او در حین اجرا اما اين روش باعث می ؛شدندنظر گرفته میدر

 نتواند ،شودجرای پژوهش توسط پژوهشگر داده میطول اهايی که درثیر داشته باشد و دستورالعملأت

 (.2وجود بیاورد )تفاوتی بین اجراها به

قبیل االتی ازؤنامه شامل ساين پرسش بود. مشخصات فردی ۀنامپرسشيکی از ابزارهای انجام اين پژوهش، 

نظر و سطح میزان آشنايی افراد با مهارت مورد، مشخصات فردی، سن، سالمت عمومی بدن، دست برتر

 باشد.مهارت می

 ،حاضر پژوهش در شدهاستفاده دارت ۀتخت استفاده شد. دارت چند و دارت ۀتخت يک از پژوهش اين در

متر میلی 31 ضخامت و مترمیلی 453 قطر با فشرده کاغذ جنس از و دايره شکل به دارتی معمولی تخته

 گرفت. قرار استفادهمورد پرتاب جهت مترسانتی 15 طول و گرم 25 با وزن دارت فلزی پیکان باشد. ششمی

کانال  2ساخت کشور انگلستان که دارای  MIEمدل  EMGبرای ثبت فعالیت الکتريکی عضالت از دستگاه 

 باشد استفاده شد.تلمتری می

 آويخته ديوار روی بر نظرمورد دارت ۀباشد. تختمهارت پرتاب دارت می ،پژوهششده در اين تکلیف انجام

 31/2 ۀفاصل به زمین روی بر متر از زمین قرار گرفت. خطی 13/1ارتفاع  در دارت مرکز که ایگونهبه ؛شد

 آزمودنی گرفت.می قرار خط در پشت آزمودنی پرتاب، پای زمان در ترسیم شد که دارت ۀصفح از متر

 کرد. اجرا میگرفت و تکلیف پرتاب دارت را می قرار نظرمورد خط پشت در پرتاب انجام جهت
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اجرا ارائه شد. در شرايط  ۀنحو ۀشونده درباردستورات توسط آزمايشگر به آزمون ۀهم ،در آغاز اين آزمايش

خاص، ورطبه .کنندگان خواسته شد توجه نزديک به بدن را اتخاذ کنندشرکت ۀتوجه بیرونی نزديک از هم

ين ها اداشته باشند. هدف آنتوجه ها خواسته شد بر مسیر پرتاب دارت بعد از رهايی پیکان از دست از آن

واسته ها خسعی بر کسب باالترين امتیاز را داشته باشند. در شرايط توجه بیرونی دور از آزمودنیکه بود 

مرکز دارت داشته باشند.  ۀها آموزش داده شد توجه بر نقطتوجه دور از بدن سازگار شوند و به آن اشد ب

ها دستورالعمل اولین شرايط اجرا ها خواسته شد در پشت خط پرتاب قرار بگیرند و به آناز آن ،سپس

صورت تصادفی نیمی از به ،هامنظور کاهش يا جلوگیری از اثر ترتیب دستورالعملبه داده شد.

ها را آغاز کوششدا با توجه بیرونی دور، ی ديگر ابتکنندگان ابتدا با توجه بیرونی نزديک و نیمشرکت

کوشش را کامل کردند. بر اهمیت توجه  24 ،کدام از شرايط توجه بیرونیکنندگان در هرکردند. شرکت

بر  ،کوشش 1کید شد و پس از هر أکوششی ت 24شده در آغاز هر بلوک های دادهاساس دستورالعملبر

ت. گرفکرد يادآوری صورت میها را اجرا میبه آن کوششکننده که با اتکا شرايط توجه کنونی شرکت

دارت و گروه ديگر که با  ۀتوجه بر مرکز صفح ،کردندها را اجرا میگروهی که با توجه بیرونی دور کوشش

يد. گردگیر گوشزد میتوجه بر مسیر پرتاب دارت توسط آزمون ،حال اجرا بودندتوجه بیرونی نزديک در

 2بعدیو خطای متغیر دو 1یعطريق خطای شعاکنندگان ازدقت پرتاب دارت اجراخطا و  ۀمحاسب ۀنحو

 :صورت زيراستباشد. فرمول خطای شعاعی میانگین بهمی
 

1/2)2+y2rror = (xRadial E 

 

X وY  ،و عمودی افقی و محور پرتاب در هر مختصات RE باشدپرتاب می خطای شعاعی برای هر. 

  :است صورت زيربهدوبعدی  فرمول خطای متغیر
 

variable error = {(
1

𝑘
) ∑[(𝑥𝑖 − 𝑥𝑐  )2 + (𝑦𝑖 − 𝑦𝑐  )2 

𝑘

𝑖=1

] }1/2 

K هاتعداد کوشش، i و يک کوشش خاص Xc و Yc ، میانگین از ۀترتیب فاصلبه X و Y باشد.می 

 

بر (  Ag/Agcl)الکترود EMGهای جفت از کانال 2پرتاب با  ی، بازوفعالیت الکتريکی عضالت برای ثبت 

 ۀمخالف( و قسمت میانی سر دراز عضل ۀبازو )عضلسردو ۀروی سطح پوست، روی خط مرکزی بطن عضل

متری سانتی 1 ۀدر فاصل متر قطر و تقريباًسانتی 1موافق( قرار گرفت. الکترودها دارای  ۀبازويی )عضلسرسه

انا های رسژل ۀوسیلو الکترودها به شده پاک ،الکل ۀ(. سطح پوست به وسیل11گرفتند )از يکديگر قرار می
                                                           
1. Radial error 

2. Two- dimensional error 
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یت که از فعالهای خامی گرفتند و سیگنالچسب روی بازو قرار می ۀوسیلبه ،سپس و شدندمی اندوداليه

ها پیشنهاد شدند که اغلب پژوهشمیتبديل  1ريشه میانگین مجذور خطابه  بودند دست آمدهعضالت به

نشان می 2نوسانات خام ۀگیری دامنولوژيکی را نسبت به اندازهکنند که دقت بیشتری از تغییرات فیزيمی

(. در تجزيه و تحلیل 11( از اين روش استفاده شده است )2005زاچری و همکاران ) ۀدر مطالع .دهد

ها تحت هر دو پرتاب در اولین و آخرين کوشش از بلوک ۀعضالت در لحظالکتريکی اطالعات، فعالیت 

 محاسبه گرديد. بیرونیشرايط کانون توجه 

اده معیار استفهای میانگین و انحرافهای حاصل از آزمون، از آمارههای بیوگرافی و دادهبرای توصیف ويژگی

 اسمیرنوف جهت -های پرت و از آزمون کلموگرفکردن دادهبرای مشخص 3بودنشد. از آزمون پرت

 ۀها برای آزمودن فرضیبودن دادهطبیعی اطمینان از از ها در متغیرها استفاده شد. بعد بودن دادهطبیعی

توجه بیرونی بر دقت اجرا و فعالیت  ۀبودن تفاوت در متغیر افزايش فاصلداراپژوهش و برای تعیین معن

 ،های آمار استنباطیروش ۀداری نیز برای کلیابسته استفاده شد. سطح معنهم tاز آزمون  ،عضالت الکتريکی

 - 5اکسل و 21 - 4اس پی اس اسافزار ها از نرمگرفته شده است. در تجزيه و تحلیل داده نظردر 05/0

 استفاده شد. 2010 - 1و متلب 2013
 

 نتایج
ها پرداخته شدن به اهداف پژوهش به غربالگری دادهنظر برای نائلهای آماری موردپیش از انجام آزمون

 شاخه و برگ برای هر متغیر )متغیرهای خطای شعاعیشد. در اين بخش ابتدا با بررسی نمودارهای 

بازويی در کوشش سرسه RMS و بازويی در کوشش اول و آخردوسر RMS، دوبعدی ، خطای متغیرمیانگین

نزديک و دور( برخی از مسائلی که ممکن است در هنگام وارد کردن  ۀاول و آخر در شرايط توجه فاصل

سی برربودن موردهای پرت با استفاده از آزمون پرتوجود داده ۀمسئل ،پسها پیش آيد، کنترل شد. سداده

ها از آزمون بودن توزيع دادهپرتی در اين متغیرها يافت نشد. برای بررسی طبیعی ۀقرار گرفت. داد

اسمیرنوف استفاده شد که نتايج آن نشان داد که همه متغیرهای اين پژوهش دارای توزيع  -کلموگرف

 طبیعی هستند.

                                                           
1. Root-mean-square deviation 

2. Raw-amplitude 

3. Outlier 

4. Statistical package for social science 

5. Excel 

6. Matlab 
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بسته استفاده گرديد. نتايج اين آزمون هم tاز آزمون  توجه بیرونی بر دقت اجرا ۀفاصل ۀبرای آزمودن فرضی

 آورده شده است. 1جدولدر 

 
 نزديک و دور ۀخطاها در شراي  توجه فاصل ۀبسته برای مقايسهم tنتاي  آزمون  ر9جدول

 متییر

 
 خطای معیار انلراف معیار تفاض  میانگین

 %11اطمینان  ۀفاصل
T DF Sig 

 حد باال حد پايین

 003/0 11 314/3 124/1 451/0 350/0 512/1 110/1 خطای شعاعی

 010/0 11 214/2 011/2 311/0 405/0 211/1 114/1 خطای متغیر

 

 ۀنتايج آزمون حاکی از اين است که در شرايط توجه فاصل ،گرددگونه که در جدول باال مشاهده میهمان

طور ( بهSig=01.0( و هم خطای متغیر ) Sig=003.0هم خطای شعاعی ) ،دور ۀنزديک نسبت به فاصل

رای جاتخاذ توجه بیرونی دور ا ،شود که در اين پژوهشرو استنباط میايناز ؛داری بیشتر بوده استامعن

ه توج ۀفاصلکه اينبر  فرض پژوهش مبنی ؛ لذاهمراه داشته استبهتری )دارای خطای کوچکتری( را به

ای خطاهای شعاعی و متغیر در ادامه نمودار مقايسه شود. درتأيید می ،ثیر داردأبیرونی بر دقت اجرا ت

 نزديک و دور آمده است. ۀشرايط توجه فاصل

 

 نزديک و دور ۀای خطاهای شعاعی و متییر در شراي  توجه فاصلنمودار مقايسه ر9شک 

 

۰

۲

۴

۶

۸

۱۰

۱۲

۱۴

کتوجه بیرونی نزدي توجه بیرونی دور کتوجه بیرونی نزدي توجه بیرونی دور

خطای متغیر خطای شعاعی
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 ،عضالت EMGتوجه بیرونی بر فعالیت  ۀفاصل ثیرأمبنی بر ت پژوهشديگر  ۀبرای آزمودن فرضی ،همچنین

 آورده شده است. 2بسته استفاده شد که نتايج آن در جدولهم tاز آزمون 

 
 نزديک و دور ۀعضالت در شراي  توجه فاصل RMS ۀبسته برای مقايسهم tنتاي  آزمون  ر1جدول

 میانگین متییر
انلراف 

 معیار

خطای 

 معیار

 %11اطمینان  ۀفاصل    
T Df Sig 

 حد باال حد پايین

RMS بازويی دوسر

 کوشش اول
041/0- 113/0 031/0 123/0- 022/0 301/1- 11 201/0 

RMS بازويی سرسه

 کوشش اول
041/0- 021/0 011/0 010/0- 001/0- 511/2- 11 011/0 

RMS بازويی دوسر

 کوشش آخر
015/0- 020/0 012/0 053/0- 022/0 252/0- 11 405/0 

RMS بازويی سرسه

 کوشش آخر
001/0- 103/0 023/0 041/0- 041/0 053/0- 11 152/0 

 

 ۀنزديک نسبت به فاصل ۀنتايج آزمون حاکی از اين است که در شرايط توجه فاصل با توجه به جدول باال

( کمتر بوده است و در متغیرهای Sig=019.0داری )اطور معنکوشش اول به در بازويیسرسه RMSتنها  ،دور

 است دار بودهامعن RMSکه تنها يکی از چهار متغیر آنجايیاز ؛ لذاداری مشاهده نشداديگر تفاوت معن

 ۀاجرای متفاوتی را نسبت به اتخاذ توجه فاصل ،دور ۀاتخاذ توجه فاصل ،شود که در اين پژوهشاستنباط می

ت توجه بیرونی بر میزان فعالی ۀفاصل ثیرأمبنی بر ت فرض پژوهش ،رواينازاشته است. همراه ندنزديک به

 RMSسر بازويی کوشش اول، دو RMSای شود. در ادامه نمودار مقايسهرد میعضالت الکتريکی 

بازويی کوشش آخر در شرايط سرسه RMSبازويی کوشش آخر و سردو RMSبازويی کوشش اول، سرسه

 نزديک و دور آمده است. ۀتوجه فاصل
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 نزديک و دور ۀسر در شراي  توجه فاصلو سهسر دو ۀعضل RMSای نمودار مقايسه ر1شک 

 

 گیریبحث و نتیجه
رونی های کانون توجه بیدستورالعمل ۀبخشی و کارايی افزايش فاصلکه اثر سعی بر آن بود پژوهشدر اين 

عضالت در پرتاب دارت  الکتريکیتوجه بیرونی نزديک( بر دقت اجرا و فعالیت ـ  )توجه بیرونی دور

 .بررسی قرار گیردمورد

رتاب پحرکتی بهتر در  یتوجه بیرونی موجب اجرا ۀاين بود که افزايش فاصل پژوهشهای اين يکی از يافته

ده توجه درونی مشخص ش مقايسه با کانونشود. در مطالعات قبلی برتری کانون توجه بیرونی دردارت می

بت رواز دارت( نسمسیر پتوجه بیرونی ) اسازگاری ب ،رتاب دارتپبرای تکلیف مثال طوربه ؛(21،22است )

دنبال بررسی حاضر به ۀ. مطالع(2،12)ثرتر نشان داده شده است ؤها( بسیار مبه توجه درونی )دست

ان مبتدی کنندگبیرونی نزديک بر اجرای شرکتبخشی کانون توجه بیرونی دور نسبت به کانون توجه اثر

دارت توجه  ۀکنندگان آموزش داده شد تا به مرکز صفحگسترش داده شده است. زمانی که به شرکت

ان توجه کنندگداری بیشتر از زمانی بود که شرکتاطور معنرتاب دارت بهپدقت  ،کنند )توجه بیرونی دور(

های پیکان از دست )توجه بیرونی نزديک( را داشتند. اين نتايج با يافتهشدن به مسیر پرواز دارت بعد از رها

و  مهارت گلف )ولف (،2001، 1مکاران(، مهارت گلف )بل و ه2003در يادگیری تعادل )مک نوين،  قبلی

                                                           
1. Bell 

۰.۰۰

۰.۱۰

۰.۲۰

۰.۳۰

۰.۴۰

۰.۵۰

۰.۶۰

۰.۷۰

۰.۸۰

۰.۹۰

ی  توجه بیرون

نزديک

ی  توجه بیرون

دور

ی  توجه بیرون

نزديک

ی  توجه بیرون

دور

ی  توجه بیرون

نزديک

ی  توجه بیرون

دور

ی  توجه بیرون

نزديک

ی  توجه بیرون

دور

RMS دوسر بازويی کوشش اول RMS سه سر بازويی کوشش اول RMS دوسر بازويی کوشش آخر RMS  سه سر بازويی

کوشش آخر
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، اکبری يزدیتکلیف تعادلی ) ی(، اجرا2012، 2(، پرش طول ايستاده )پورتر و همکاران1111،  1همکاران

کانون  ۀوسیلکه اجرا و يادگیری بهبر اين( مبنی1321احمدی،  فورهند تنیس )شهرياری ۀضرب و (1321

 باشد.راستا میهم ،توجه بیرونی دور نسبت به کانون توجه بیرونی نزديک بیشتر است

، 4کدگذاری مشترک )پرينز ۀ( و فرضی2001، 3ولف، شیا ؛2001عمل محدود )ولف، مک نوين،  ۀطبق فرضی

خودکاری حرکت را موجب  ،عنوان يک ويژگی اصلیبخشی توجه بیرونی بهاثر ،( 1111؛ 0111، 4)پرينز

توجه بیرونی دور  طور مشابه احتماالًکند. بهتوجه درونی خودکاری اجرا را مختل می ،مقابلدر .شودمی

راحتی زيرا هدايت توجه فرد به اثر حرکت به ؛بخشی بیشتری نسبت به توجه بیرونی نزديک دارداثر

که به بدن آنجاطرفی، توجه بیرونی نزديک از(. از2003باشد )مک نوين، تر از حرکات بدن میتشخیصقابل

ند. کتشخیص از حرکات بدن نبوده و مشابه کانون توجه درونی عمل میراحتی قابلتر است بهنزديک

گذاری کده عمل محدود و فرضییه فرضحاضر مبنی بر افزايش توجه بیرونی،  پژوهش ۀيافت ،اساساينبر

 کند.يید میأمورد اثر فاصله ترا در مشترک پرينز

توجه  عضالت در شرايط اکتريکیتوجه بیرونی و فعالیت  ۀمورد اثر فاصلدر پژوهشمهم ديگر اين  ۀيافت

. مربوط به توجه به آن پرداخته نشده بود هایپژوهش ۀپیشینکه تاکنون در  باشدبیرونی دور و نزديک می

عضالت در تکالیف مختلف در شرايط توجه درونی و بیرونی  الکتريکیدر مطالعات گذشته همواره فعالیت 

ی عضالت در اثر کانون توجه بیروننشان داد که فعالیت  هاپژوهشبررسی قرار گرفته است. نتايج اين مورد

بین  مدتریاانقباضی کارباشد و باعث اقتصاد حرکتی بهتر و هممینسبت به کانون توجه درونی کمتر 

ر توجه بیرونی ب ۀحاضر نشان داد بین اثر افزايش فاصل پژوهششود. نتايج عضالت موافق و مخالف می

ی وجود داراعضالت در دو شرايط توجه بیرونی دور و توجه بیرونی نزديک تفاوت معن الکتريکی فعالیت

عنوان  بازو بهسرسه ۀمخالف و عضل ۀعنوان عضلبازو بهسردو ۀفعالیت عضل ،پرتاب دارتندارد. در تکلیف 

تی تفاو کدام از شرايطگیری شد که در هیچموافق در دو شرايط توجه بیرونی دور و نزديک اندازه ۀعضل

دهد که مخالف مشاهده نشد. اين نتايج نشان می ۀموافق و چه در عضل ۀدر فعالیت عضالت چه در عضل

هم در شرايط توجه بیرونی نزديک و هم در شرايط توجه بیرونی دور دارای  ،موافق و مخالف ۀدو عضل

 باشند. امدی میانقباضی کارهم

 توجه بیرونی و ۀمورد اثر افزايش فاصلعمل محدود ولف در ۀدهد که فرضیحاضر نشان می پژوهشنتايج 

ای هعمل محدود در مطالعات مربوط به دستورالعمل ۀکه طبق فرضیچرا ؛کندعضالت صدق نمیالیت فع

                                                           
1. Wulf 

2. Porter 

3. Shea 

4. Prinz 
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ند دارای کننظر را اجرا میافراد زمانی که با دستورالعمل توجه بیرونی تکلیف مورد ،توجه درونی و بیرونی

نی و توجه بیرو ۀحاضر تفاوتی بین اثر افزايش فاصل پژوهشاما در  ؛باشندفعالیت عضالنی کمتری می

توجه  دور( باعثک ـ ين نتايج نشان داد شرايط مختلف توجه بیرونی )نزديا مشاهده نشد. عضالتفعالیت 

عمل محدود توجه بیشتر به جزئیات حرکت باعث  ۀکه طبق فرضیچرا ؛شوندبیشتر به جزئیات حرکت نمی

بنابراين با توجه به نتايج  ؛(2001شود )ولف، عضالت در حین اجرا میافزايش کنترل حرکت و فعالیت 

 بنابراين ؛توجه بیرونی و فعالیت عضالت را توجیه کند ۀتواند اثر فاصلعمل محدود نمی ۀفرضی ،اين پژوهش

دارت هر دو مربوط به اثر حرکت توجه به مرکز دارت و توجه به مسیر پرواز  ،در تکلیف پرتاب دارت

 شوند.باشند و موجب تفاوت در فعالیت عضالت نمیمی

 ،طبق اين فرضیهکند. برحمايت نمی 1هاسنر و اهرلن اشپیل ۀنقاط گر ۀپژوهش از فرضیاين  ،همچنین

 بايد بر روی اثر حرکتتوجه  ،اوايل اجرا د. درنشومحرک، پاسخ و اثر تشکیل می ۀگانحرکات از توالی سه

که توجه درونی منجر به صورتیدر؛ گاهی برای کانون توجه عمل کندعنوان تکیههدايت شود و به

ر توجه به بباشد، فرد عالوهنتیجه وقتی کانون توجه درونی میگردد. درشدن توالی اين زنجیره میشکسته

 شود که خودکاریای ايجاد مینقاط گره ،نتیجهدر .اثر نهايی حرکت مجبور به توجه به اثرات میانی است

ل کند و نقاط گره تشکیدهد. در کانون توجه بیرونی، فرد فقط به اثر نهايی توجه میکت را کاهش میحر

ر اث ۀشود. اگر کانون توجه از اثر نهايی حرکت منحرف شود ممکن است به اثرات واسط اين زنجیرنمی

نظر گرفته ه درعنوان نقاط گرباشند بههدايت شود. اين اثرات واسط که حاصل اهداف فرعی اجرا می

ا گیری از خواص تکلیف و يتوجه به اين نقاط گره سبب افزايش فعالیت عضالنی و کاهش بهره .شودمی

آمده در فعالیت دست(. با توجه به نتايج به23خواهد شد ) ايجاد تغییرات جبرانی در رسیدن به هدف نهايی

یل با يکديگر مشاهده نشد. دل یتفاوت ،نزديکعضالنی در هر دو شرايط توجه بیرونی دور و توجه بیرونی 

اگر در شرايط مختلف دستورالعمل توجه بیرونی تفاوتی در  ،نقاط گره ۀطبق فرضیبر اين است که مغايرت

ه باشد که يک دستورالعمل نسبت بدلیل ايجاد اثر واسطی میفعالیت عضالت مشاهده شود اين تفاوت به

ذا ؛ لحاضر تفاوتی در فعالیت عضالت مشاهده نشد پژوهشاما در  ؛دستورالعمل ديگری ايجاد کرده است

 تکلیف یعنوان يک اثر واسط در اجراتوان توجه بیرونی نزديک )توجه به مسیر پرواز دارت( را بهنمی

توجه بیرونی دور و توجه  ،شود که در مهارت پرتابشده فرض مینظر گرفت. با توجه به داليل ذکردر

 ۀباشند و عضالت در اين تکلیف در شرايط افزايش فاصلهر دو مربوط به اثر حرکت میبیرونی نزديک 

 انقباضی کارامدی با يکديگر دارند.توجه بیرونی هم

                                                           
1. Hossner, Ehrlenspiel 
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باشد. ( مغاير می2010( و لوسی، شروود و هلی )2005زاچری ) هایپژوهشنتايج اين پژوهش با نتايج 

هم خطای کمتری در اجرا  ،استفاده از دستورالعمل توجه بیرونیها نشان داد افراد با آن پژوهشنتايج 

اين ند. باشمدتری نسبت به توجه درونی میافعالیت عضالنی کمتر و اقتصاد حرکت کاردارای و هم داشته 

( که از تالکتريکی عضالکند سطح باالتری از نوفه در سیستم حرکتی )افزايش فعالیت نتیجه بیان می

ممکن است به کنترل حرکات ظريف و دقیق لطمه  مقايسه با توجه بیرونیگیرد درمیت أتوجه درونی نش

ش افزاي توجه نشان داد ۀثیر فاصلأمورد تدر حاضر پژوهشاما  ؛وارد کند و اعتبار نتايج را پايین بیاورد

ختلف م باشد و بر میزان فعالیت عضالت در شرايطثیرگذار میأدقت اجرا ت توجه بیرونی تنها بر ۀفاصل

در شرايط مختلف توجه بیرونی سطح باالتری از  ،طور که نشان داده شدندارد و همان ثیرأتوجه بیرونی ت

ثیر أتوجود نیامده که بتواند عملکرد فرد را تحتنوفه )فعالیت عضالت( در سیستم حرکتی در حین اجرا به

حرکت هستند و تفاوتی در فعالیت عضالت های توجه بیرونی مربوط به اثر بنابراين دستورالعمل ؛قرار دهد

 هایپژوهشدر  .باشدمربوط به روش اجرا می حاضر پژوهشبا  هاپژوهشکنند. دلیل مغايرت ايجاد نمی

حاضر هر دو  پژوهشاما در  ؛شده مربوط به توجه درونی و بیرونی بودههای دادهگذشته دستورالعمل

 شده در فعالیت عضالترسد عدم تفاوت مشاهدهنظر میبه باشد.دستورالعمل مربوط به توجه بیرونی می

ممکن است  .نظر باشددهی و تکلیف مورددلیل نوع دستورالعملدر شرايط مختلف توجه بیرونی به

شده تمايز مشخصی بین شرايط مختلف توجه بیرونی در حین اجرا بین حرکت و های دادهدستورالعمل

دلیل پیشنهاد همینثیر بگذارد. بهأباشد که بتواند بر روی فعالیت عضالت ت وجود نیاوردهاثر مربوط به آن به

ف و بیشتری بین هد ۀهای توجه بیرونی در تکالیفی که فاصلدستورالعمل ،آينده هایپژوهششود در می

توجه  ۀتر اثر فاصلطور دقیقبررسی قرار گیرد تا بهگلف( مورد ۀاجراکننده دارند )پرتاب بسکتبال، ضرب

 آموزش در معلمان و مربیان شودمی حاضر پیشنهاد پژوهشبیرونی بر اجرا مشخص گردد. با توجه به نتايج 

 جایباشند، بهمی دقت در اجرا مستلزم که بسکتبال پرتاب و دارت پرتاب قبیلاز حرکتی هایمهارت

یشتر ب ۀهايی که فاصلدستورالعملنظر فضايی نزديک به بدن هستند از از که هايیدستورالعمل از استفاده

 کننده دارند استفاده کنند.از اجرا
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Abstract 

 

The aim of present study was investigating the effect of electromyography in the 

external focus distance on dart throwing. The subjects included 20 male physical 

education students aged 19-24 years in Kharazmi University. We used a dart 

throwing task, and participants were instructed to direct their attention either to the 

target (distal focus) or the flight of the dart (proximal focus). All participants 

performed two 24- trial blocks on each condition. Data analyses conducted with using 

paired sample t test. The results showed that increasing distance of external focus 

affects positively on performance accuracy (radial error P=0.003, Two- Dimensional 

Error P=0.01 . (  But it doesn’t effect on muscles EMG activity (P>0.05). The 

instruction of distal external foci will lead to more accuracy than proximal external 

foci and therefore results better performance of the dart throwing skill. Also, results 

indicated that different condition of external focus of attention doesn’t lead to 

increase in muscle activity and therefore have not effect on individual performance. 

To more accurate performance, the instructors can attract their apprentice attention 

into instructions of distal external focus.  
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