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چکیده
شناختیهايسبکباافراددردرونیوبیرونیتوجهکانونهايدستورالعملاثربررسی،حاضراز پژوهشهدف

آزمون،راستاایندر. باشدمیدارتپرتابحرکتیمهارتادگیريیعملکرد و برزمینهبهوابستهوزمینهازمستقل
24ـ26سنیۀدامندرارومیهدانشگاهدستراستسالمدختردانشجوي112بیندرشدهپنهانتصاویرگروهی

صورتبهنفر48آزمون،ازآمدهدستهبنمراتبراساس. شدتوزیعنداشتنددارتپرتابمهارتدرايتجربهکهسال
دستورالعمل کانون توجه درونی، وابسته به زمینه با دستورالعمل نفري مستقل از زمینه با 12گروه چهار درتصادفی

کانون توجه درونی، مستقل از زمینه با دستورالعمل کانون توجه بیرونی و وابسته به زمینه با دستورالعمل کانون 
دسته کوشش پنج ،جلسه و هر جلسهسه مدت تکلیف پرتاب دارت را بهکنندگانتوجه بیرونی قرار گرفتند. شرکت

همانند (اکتسابۀاز مرحلپسبالفاصله با دستورالعمل کانون توجهی مربوط به گروه خود تمرین کردند. راتاییشش 
تمرینی و بدون یساعت ب48ۀبا فاصل،سپسو گردیدآزمون اجرا پس))تایی10یک دسته کوشش آزمون (پیش

ها با استفاده از تحلیل یافتهشد.نجامتایی) ا10کوشش آزمون یادداري (یک دسته،هرگونه دستورالعملۀارائ
ۀمقایس؛ اما)P>0.05(باشدنمیآزمون معنادار در پسمتقابلاثرنیزکه اثرهاي اصلی و دهدمیآنوواي دوطرفه نشان 

.)P<0.05(دهدمیرا نشان رمعنادایتفاوت،ها با استفاده از آنوواي دوطرفهآزمون یادداري گروهمیانگین
اختالف هایافته.گردیدمستقل با تصحیح بونفرونی استفاده تی از آزمونبررسی اثر متقابل منظوربهبراین، عالوه

گروه وابسته دو و نیز بیندرونی هاي کانون توجهدستورالعملوابسته به زمینه باگروه مستقل/دو داري را بین امعن
). P<0.012(دهدمینشان هاي متفاوت کانون توجه درونی و بیرونی آموزش دیده بودندبه زمینه که با دستورالعمل

وباشد میزمینهبهوابستهادگیرندگانیبرايمزیتی،بیرونیتوجهکانونکهدهدطورکلی، این پژوهش نشان میبه
.شودمیمحسوبزمینهازمستقلادگیرندگانیبرايايویژگی برجستهنیز درونیتوجهکانون

حرکتیمهارتادگیري،یزمینه،بهوابستهزمینه/ازمستقلهاي شناختی، سبک،توجهکانون: کلیديواژگان
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مقدمه
آنکردنکانونیوباشدمیانساناجرايوادگیريیبرگذاراثرهايمحدودیتترینمهمازکیی،توجه

درفردکهدارداشارهاینبهتوجهکردنکانونی). 1(استادگیريیوبازدهیافزایشبرايروشی
موجودمنابعبهبخشیدننظم؛ یعنیکندمیمتمرکزجاییچهبهوچگونهراخودتوجه،اجراموقعیت

وجودآموزشموضوعباارتباطدرکهمهمیپرسش. خاصاطالعاتیمنابعبهآنکردنمعطوفبراي
مطالعاتیشود؟معطوفکجابهبایدمهارتاجرايهنگامادگیرندهیهشیارتوجهکهاستایندارد
و گونانمتفاوت، سنین یها در افراد با سطوح مهارتکانون توجه بر یادگیري مهارتةحوزدرکه

ها و . با نگاهی بر تئوريدهدمیشان ها ننتایج متناقضی را در یافتهاست،انجام گرفتهمختلفشرایط 
حرکتآثار(بیرونیتوجهکانونبرتريهاپژوهشاکثرشود. بیشتر آشکار میخوانیاین ناهمها،هفرضی

درونیتمرکزاساسبرکههاییآنبامقایسهدرحرکتیمهارتادگیريیوعملکردبررا) محیطدر
کانونادگیريیآثارتبیین). 2(انددادهنشانبودند) توجهکانونبدون(کنترلو) بدنحرکتالگوي(

ۀفرضیو) 1997(2پرینز1مشتركکدگذاريۀنظریدرعملـ ادراكدیدگاهبهتوجهبابیرونیتوجه
هاییآموزشدادندنشان) 1997(3ویگلتوولفآنازپس). 3(شدمطرحباراولینبراياوعملـ اثر
بدنشحرکاتبرتمرکزکردنمعطوفبهراادگیرندهیاسکی،سازشبیهدرحرکتیادگیريحیندرکه

آموزشیگونههیچکهشدافراديبامقایسهدرهاآنترضعیفعملکردموجب) درونیتمرکز(کردوادار
4پرینزوباهولف،کهشدمشخصهنگامیادگیريیبردرونیتمرکزمنفیآثار). 4(بودندندیده

اینبهاسکیسازشبیهازاستفادهباهاآن. کردندمطرحرابیرونیتمرکزازاستفادهاثربخشی) 1998(
کندمیواردسازشبیهۀصفحرويکهنیروییربادگیرندهیتوجهکردنمتمرکزکهرسیدندنتیجه

خویشپايحرکاتبرفراگیرانتوجهمکانآن،درکهاستدرونیتمرکزازثرترؤم،)بیرونیتمرکز(
و) 6()2001(5شیونوینمکولف،بیرونیتوجهتمرکزهايمزیتتوضیحبراي). 5(استمعطوف 

چگونگیايویژهطوربهکهدادندارائهرا6شدهمحدودعملۀفرضی) 7()2003(ولفوشینوین،مک
برايهاآنۀفرضیاصلیتبیین. هددمینشاندرونیتوجه مقابلدررابیرونیتوجهتمرکزثیرگذاريأت

.باشدمیحرکاتکنترلدربیشترخودکاريۀتوسع،درونیبهنسبتبیرونیتمرکزکانوناتخاذ
رادرونیتمرکزعنی(یکنندمیتمرکزخودبدنحرکاترويافرادکهزمانی،دیدگاهایناساسبر

1. Common-coding theory
2. Prinz
3. Wulf & Weigelt
4. Wulf, Hob & Prinz
5. Wulf, McNevin & Shea
6. Constraiened action hypotheis
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تنظیمراحرکاتهماهنگیکهکنترلیفرایندهايدرآگاهانهطوربهدارندتمایل) کنندمیانتخاب
کهيخودکارهايفرایندبهوشودمیحرکاتۀهشیارانکنترلموجبامراین. نمایندمداخلهکندمی
تمرکز(حرکتپیامدرويتوجهتمرکزدرمقابل،.زندمیلطمهکنندکنترلثرترؤمراحرکاتتوانندمی

غیرآگاهانه،فرایندهايخودکار،پردازشنوعاینکهشودمیخودکارکنترلنوعیارتقايباعث) بیرونی
دستیابی،تدرحقیقکهشودمیمطلوباينتیجهباعثوداردپیدرراحرکاتکنترلبازتابیوسریع

شدهانجامهااین نتایج و پژوهشباراستاهمفراوانیمطالعات). 2،8(شودمیمحسوبکارحاصلبه
)9(حرکتیعملکردبررا دوگانهتکلیفتداخلدرتوجهکانوناثرات) 2013(همکارانو1کال.است

ذهنیهايبازنماییبررابیرونیتوجهکانونبرتري) 2014(همکارانو2ویلیامهمچنین، نشان دادند.
ادگیريیبرآن را برتري)1391(همکارانوعبدلی؛)10(گزارش کردند گلفۀضربیادگیريدر

تکلیفدرنیز این موضوع را)2013(همکارانو3کارپنترو)11(خاطر نشان کردند پویاتعادلحفظ
،هانظریهوهاپژوهشایننتایجدر تناقض باودیگرسوياز. )12(دادندنشانسرعتیگیريهدف
هايمهارتادگیريیدردرونیوبیرونیتوجهکانوناتخاذرا میانداريامعنتفاوتمطالعاتبرخی

گزارش )15(ماهیگیريقالبپرتابادگیريیو) 14(فوتبالدریبل،)13(گلفۀضربانندممختلف
تکلیف،فوتبالۀباتجرببازیکنانکهکردندمشاهده) 2002(همکارانو4بیلوك،مثالبراياند؛نکرده
کهدرحالی. دادندانجامبهترکردندمیتوجه) بیرونیتمرکز(حرکتاثراتبهکهزمانیرادریبل

،حالاینبا.گذاشتندنمایشبهرابهتريعملکردخودپايحرکاترويتمرکزبامبتديبازیکنان
کانونکهکندمیبیان5مهارتخودکارياختالل در ۀفرضی،بنابرایننبود؛دارامعنگروهدو بینتفاوت
سطوحبهافرادکهکندمیپیداتداخلخودکارفرایندهايباوشودمیآفرینمشکلزمانیدرونیتوجه
). 13،14(استترمناسبمبتديافرادبرايدرونیتوجهکانون،درنتیجه. باشندرسیدهمهارتباالي

مزایاي کانون توجه بیرونی بر اجرا که ) به این نتیجه رسیدند 2014(و همکاران 6لوهسه،همچنین
کهنیز نشان دادند)1390همکاران (). حجازي دینان و16(عملکرد) بیشتر است تا بر یادگیري (

سینماتیک پرتاب دارت وجود گروه کانون توجه درونی و بیرونی در دقت ودو داري بین اتفاوت معن
وکودکاندرراتوجهیکانوننوعاثربخشی)2008(همکارانو7امانوئلبراین، عالوه. )17(رد ندا

در،بزرگساالنخالفبرکودکاندردرونیتوجهکانونکه دادنشاننتایج.کردندمقایسهبزرگساالن

1. Kal
2. William
3. Carpenter
4. Beilock
5. Deautomatization of skill
6. Lohse
7. Emanuel
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) 2013(همکارانو1تیاگو). 18(استبیرونیتوجهکانونازثرترؤمدارت،پرتابانتقالواکتساب
مهارتکیادگیريیبربیرونیتوجهکانونسودمنداثراتکهدادندنشانآزمایشچهار طینیز

اکتسابۀمرحلۀاولیهايدستورالعملدرشود وفراهمدرونیتوجهکانونۀوسیلبهتواندمیحرکتی
باشدنآشنافرصتیادگیرندگان، مطالعاتازتعداديدرکهمعنیبدین؛)19(گیردقرارثیرأتتحت

دربیرونیتوجهکانونهايدستورالعملۀارائصورتدرحتیرابدنحرکاتبرتمرکزوتکنیک
؛ لذا،شودمشخصدرونیتمرکزمنبعکیعنوانبهتواندمیکه)20،21(داشتندتمرینیهايکوشش
بهترینشد،ارائهبرایشانبیرونیتوجهکانونودرونیتوجهکانونهايدستورالعملکهگروهی

توان گفت میتوجه،کانونةحوزدرهادوگانگیاینداشتننظردربا). 19(نددادنمایشراادگیريی
. باشدمیافراد2ادگیريیوشناختیهايسبک،اطالعاتپردازشفراینددردخیلمنابعدیگرازکه 

). 22(استمتفاوتادگیريیوشناختیهايسبکعلتبه،مختلفهايروشدرهامهارتاکتساب
هاي تخصصی پردازش اطالعات در افراد هاي شناختی را شیوه) سبک1997(و همکاران 3پاالدینو

هاي داراي تفاوت،این نکته است که افرادشده در این زمینه بیانگر ). مطالعات انجام23دانند (می
ها اتکا میگیري به آنمسائل شناختی هستند که در حل مشکالت و تصمیمۀدر زمینفردي مهمی

معروف هستند،هاي شناختی به سبککه ها و رفتارهاي درونییهاي فردي، ویژگتفاوتاین.کنند
دهد که اگر نشان میهاپژوهش). 24شوند (کار گرفته میهاي یادگیري بهسبکن مبانی برايعنوابه

ثرتري قادر به پردازش ؤطور مها بهبا هم هماهنگ باشند، یادگیرندهسبک آموزشی و سبک یادگیري
عادات،شناختیهايسبک). 25خواهند داشت (يیادگیري بهتر و بیشتر،نتیجهدر.باشندمیاطالعات 

- میذهنیهاينقشهایاطالعاتپردازش،مسئلهحلراهبهکههستندمنظمیذهنیرفتارهايای

متغیردیگرفردبهفرديازکهباشندمیايهبالقودائمی هايتواناییهاسبکاین،واقعدر.پردازند
گزارشبراین،عالوه). 26(بگذارندثیرأتفردعملکردةنحوبرویژهبهادگیري،یبراستممکنوهستند

مدل،مثالبراي؛افتدمیاتفاقمراحلدرفرایندکیۀوسیلبهحرکتیمهارتادگیريیکهاست شده
توصیفخودکاري وتداعیشناختی،ۀمرحلسه درراحرکتیادگیري) ی27(4پوسنروفیتزکالسیک

چهکهایندركاکتساب،ۀمرحلدرشدهارائهۀاولیهايدستورالعمل،5جنتایلمدلبر مبناي.کندمی
بهتوجهبا.)28(سازدمیممکنرابگیردشکلالزمحرکتیالگويازعمومیةایدکیتاشودانجام
فعالیتازباالییۀدرجداراي،ادگیريیۀاولیمراحلدرگیرندگاندایکهیابیمدرمیشدهذکرهاينظریه

1. Thiago
2. learning and cognitive styles
3. Paladino
4. Fitts & Posner
5. Gentile
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شناساییوفراگیرندگانشناختیهايسبکگرفتننظردربااستشایسته،بنابراین؛باشندمیشناختی
شدنآشکاردنبالبه. شودکمکهاآنبهترچههرادگیريیبهاطالعات،پردازشدرهاآنهايویژگی

. ه استگرفتصورتهاآنبنديطبقهوتعریفبرايزیاديهايتالش،شناختیسبکنوعثیرأت
هاي دیداري یک مسئله شدند و موقعیتۀتفاوت افراد در زمین) متوجه 1971(همکارانو1ویتکین

افراد ادراکی،هايطرحبهپاسخدرتوان را طراحی کردند که با آن می2آزمون گروهی اشکال نهفته
3شناختیروانتمایزۀنظریاساسبروابسته به زمینه و مستقل از زمینه را از یکدیگر تشخیص داد. 

ازمستقلافراد). 29(شوندمیتقسیم4زمینهبهوابستهوزمینهازمستقلۀدستدو بهافرادویتکین،
ایهاآنبرزمینه،دارندتريواضحبدنیدرك،هستندقائلبیشتريتمایزخودغیروخودبین،زمینه

پردازشرااطالعاتاطراف،محیطازثیرپذیريأتبدون،استکمبسیارآنثیرأتایو نداردثیرأت
تمایزدرزمینهبهوابستهافرادکهدرحالی.دارنددرونیمنابعازاستفادهبهبیشتريتمایلوکنندمی

محیطازاطالعاتپردازشدرافراداین. دهستنبیرونیهايافتگییسازمانتابعخود،غیرازخود
زمینهبه؛ لذا، دارندتوجهکلیاطالعاتبهادراکیهايقضاوتدروجویندمیسودخودپیرامون
توجهباوداردوجودتوجهکانوننوعاثرخصوصدرکهابهاماتیوجودبا). 29،30(ندهستتروابسته

ۀمطالع،)23(باشدمیمتفاوتاطالعاتپردازشدرافرادشناختیرجحان،منطقیطوربهکهاینبه
باافرادیادگیريعملکرد و بررابیرونیودرونیتوجهکانونهايدستورالعملاثرتااستآنبرحاضر
الؤس،دیگرعبارتبه. کندارزیابیومقایسهدارتپرتابحرکتیمهارتدرمتفاوتشناختیهايسبک

کانونی،دستورالعملنوعچهبازمینهبهوابستهوزمینهازمستقلسبکدو ازهریککهاستاین
داشت؟خواهندبهتريادگیريیتوجهی

پژوهشروش
دختر دانشجویانۀکلیآن راآماريۀجامع.استفاده شدتجربی نیمهومیدانیروش ازپژوهشایندر

. تشکیل دادندنفر520به تعداد ارومیهدانشگاههايخوابگاهیکی ازساکنارشدمقطع کارشناسی 
انتخاببرايفرماینتوزیع. شدتوزیعآماريۀجامعبینشخصیاطالعاتفرمگیري،نمونهمنظورهب

بینهاآنسنیۀدامنباشند،دستراستباشند،نداشتهدارتپرتابدرايتجربههیچکهبودافرادي
دهدقرارثیرأتتحتراهانآحرکتیعملکردکهخاصیمصدومیتایبیماريوباشدسال24ـ26

1. Witkin
2. The group embedded figure test
3. Psychological differentiation theory
4. Field dependent-independent
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واجدافراد. بودهفتهدو مدتبهفرایند پژوهش درحضوربرايهاآزمودنیرضایت.باشندنداشته
اینباهاآزمودنیانتخابازپس). نفر112(کردندشرکتپژوهشدرداوطلبانهصورتبهشرایط
توسطکهشدهپنهانتصاویرگروهیآزمونزمینه،بهوابستگیواستقاللسنجشمنظورهبشرایط،
بخشسه ازآزموناین. شدتوزیعهانمونهبین) 29(ه استگردیدارائه) 1971(و همکارانویتکین
بخش. دهدمیپاسخالؤس25بهدقیقه12زمانمدتدرآزمودنی،مجموعدرواستشدهتشکیل

اصلیةنمروگیردنمیتعلقآنبهامتیازيوشودمیارائهتمرینبرايکهاستتصویرهفت شاملاول
عنییگیرد؛میتعلقیک ةنمرصحیحالؤسهربهکهصورتاینبه.استدیگربخشدو ازآزمون

وابستهگروهدرشش تا0امتیازۀدامنباافراد،آزمونراهنمايطبق. است18تا0آزمونامتیازۀدامن
تا12کنندگان با امتیازشرکتوهستندطرفبی11تاهفت افراد با امتیاز ،گیرندقرار میزمینهبه

باو82/0همسانی درونیروشۀوسیلبهآزموناینروایی. دارندجاي زمینهازمستقلگروهدر18
. )30(همکاران)وویتکین(توسطاستشدهگزارش89/0سالسه ازپسبازآزماییازاستفاده

87/0کرونباخآلفايروشابموسويتوسطایراندرآزمونایندرونیهمسانیضریبهمچنین، 
ABBA1سازيهمسانروشازاستفادهباافرادآزمون،نمراتۀمحاسبازپس). 31(استآمدهدستهب

(مستقل از زمینه با دستورالعمل کانون توجه درونی، مستقل از نفري12گروهچهار بهتصافیطوربه
زمینه با دستورالعمل کانون توجه بیرونی، وابسته به زمینه با دستورالعمل کانون توجه درونی و وابسته 

دارتپشتیۀصفحازحاضرپژوهشدر. شدندتقسیمبه زمینه با دستورالعمل کانون توجه بیرونی) 
شده براي تمرینات، گرفتهفضاي درنظر). 32، 18(گردیداستفادهاستشدهامتیازگذاري10تا0ازکه

ها گروهۀبراي کلیکهباشدمیداراي نور مناسبو آرام، سالن ورزشی خوابگاه بود که یک محیط مجهز
نوبت ها در صورت که آزمودنیبدین.روز متوالی انجام شدسه اکتساب در هجلسسه . استیکسان 

شدند و دستورالعمل آموزشی هر گروه در محل تمرینات حاضر میبراي صبح در ساعات مشخص 
سويازآموزشیۀجلسکیقالبدرهاآزمودنیتمامکردند. مربوط به گروه خود را دریافت می

دارتپرتابمهارتةدربارجزئیۀپایاصول،ابتدا. دیدندآموزشسانهمومشتركصورتبهپژوهشگر
پژوهشگر،آندنبالبهوشدارائهکنندگانشرکتبهامتیازدهیةنحووتیرگرفتنۀنقطتعیینقبیلاز

نشانگروههردرکنندگانشرکتتمامبهمجزاطوربهومرتبهسه برايرادارتپرتابماهرالگوي
ۀارائبدون،سپس.دادندانجامرادارتپرتابآزمایشیکوششسه ،کنندگانشرکتازکدامهر. داد

پژوهشدر،هرچند. آمدعملبهآزمونپیشعنوانبهتاییدهکوششدستهکی، دستورالعملینوعهیچ
جهتاما؛شدندسانهمشدهپنهانتصاویرآزمونازآمدهدستهبنمراتبهتوجهباهاگروهحاضر

1. ABBA
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شودمیپژوهشنتایجازانحرافموجبکهمهارتسطحاز،هاگروهبیناولیهاختالفعدمازاطمینان
درهاآزمودنیگانه،چهارآزمایشیهايگروهبودنهمگنازاطمینانازپس. آمدعملبهآزمونپیش
متغیرپیرامونگانهاجدصورتبهاختصاصیآموزشبخشعنیی؛آموزشۀمرحلدومبخشقالب

مجزايهايگروههايآزمودنیبه،مرحلهایندر. دیدندآموزشمربوطهگروهدرشدهاعمالمستقل
کردنخمبرتاشددادهآموزشکننداستفادهدرونیتمرکزراهبردازبایستمیکهوابستهومستقل

هنگامدستانگشتانزمانهمشدنبازودرجه90تقریبیۀزاویدربازوقرارگیريعقب،بهدستمچ
کهزمینهبهوابستهوزمینهازمستقلدیگرگروهدو هايآزمودنیازهمچنین،.کنندتمرکزپرتاب

هايپرهتقارندارت،پیکاننوكبرتاشدخواستهکننداستفادهبیرونیتمرکزراهبردازبایستمی
توجه به پژوهش ولف و همکاران تعداد جلسات اکتساب با. )33(کنندتمرکزپرتابمسیروآن

نظر گرفته شدجلسه درسه ) 2014) و ویلیام و همکاران (1999، شی و ولف () 1998،2002(
دستورالعملبارا)32(تاییششکوششدستهپنج جلسههردرکنندگانشرکت. )5،10،34،35(

آزمون اکتساب همانند پیشۀاز مرحلپسبالفاصله . کردندتمرینخودگروهبهمربوطتوجهیکانون
تمرینی و بدون یساعت ب48ۀبا فاصل،آزمون اجرا شد و سپسپس،تایی)10دسته کوشش (یک 

هايداده.)32(اعمال گردیدتایی) 10آزمون یادداري (یک دسته کوشش ،هرگونه دستورالعملیۀارائ
اطمینانبراي. شدتحلیلوتجزیه16١ۀنسخاس. اس. پی.اسافزارنرمازاستفادهباشدهآوريجمع

بررسی اثرات منظوربهواستفاده شداسمیرنوف-کولموگرافآزمونازنمراتتوزیعبودنطبیعیاز
تی آزموننیز متقابلجهت بررسی اثرکار رفت.بهP<0.05داريامعنسطحدرآنوواي دو طرفه،اصلی

گرفت.مورد استفاده قرارP<0.012داري ادر سطح معنتصحیح بونفرونیمستقل با

نتایج
آزمونایننتایج. شداستفادهاسمیرنوفـکولموگرافآزمونازهادادهبودنطبیعیازاطمینانجهت
ها نرمال لذا توزیع دادهباشد؛می0.05ازبزرگترهاگروهتمامدرداريامعنسطحدهد کهمینشان
.دارداکتساب وجود نۀمرحلها قبل از تفاوتی بین سطح مهارت آزمودنی،درواقعاست.

آزمون و آزمون یادداري در آزمون، پسگانه در پیشچهاريهاکنندگان گروهاطالعات توصیفی شرکت
ارائه شده است.1جدول

1. SPSS 16
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ادداريیآزمون وآزمونپسآزمون،پیشدرهاگروهتوصیفیاطالعاتـ1جدول

ادداريیآزمونپسآزمونپیشهاگروه
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

مستقل از زمینه با
91/3317/800/5751/875/6077/8کانون توجه درونی

وابسته به زمینه با
50/3401/966/5294/1166/4501/14کانون توجه درونی

مستقل از زمینه با
83/3476/825/6160/1158/5221/8کانون توجه بیرونی

وابسته به زمینه با
25/3599/791/5787/1091/5983/8کانون توجه بیرونی

نمایش داده شده است.1شکلآزمون در آزمون تا پسپیشازهابررسی پیشرفت گروه

آزمونآزمون تا پسها از پیشپیشرفت گروهـ1شکل

٠

١٠

٢٠

٣٠

۴٠

۵٠

۶٠

٧٠

ن و م ز آ ش  ی پ ن و م ز آ س  پ

یاز
امت

نیمستقل بیرو
نیوابسته بیرو

مستقل درونی
وابسته درونی
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سبک شناختی ×اثرات اصلی کانون توجه، سبک شناختی و تعامل کانون توجه ،آزمونپسۀدر مرحل
(نوع سبک دو ×(نوع دستورالعمل کانون توجهی) دو ۀدوطرفبا استفاده از تحلیل واریانس عاملی 

شده است.نشان داده 2شد. نتایج تحلیل واریانس در جدولتحلیل شناختی) 

در آزمون مورد اثرات کانون توجه و سبک شناختیدرطرفهدوواریانستحلیلآزموننتایجـ2جدول
اکتساب

مجذور اتاFsigدرجات آزاديمجموع مجذوراتمنابع تغییر
364/2131/0050/0)44,1(750/270کانون توجه

540/1221/0033/0)44,1(333/176سبک شناختی
026/0874/0001/0)44,1(000/3کانون توجه * سبک شناختی

P<0.05داري در سطح ا*معن

شود که اثرات اصلی کانون توجه (درونی در مقابل بیرونی) و سبک مشاهده می2با توجه به جدول
تعامل ،). همچنینP>0.05(یستدار نادر مقابل وابسته به زمینه) معنشناختی (مستقل از زمینه

کانون توجه (درونی در مقابل بیرونی) در مقابل نوع سبک شناختی (مستقل از زمینه در مقابل وابسته 
). P>0.05(باشد میدار ناآزمون معنبه زمینه) نیز در پس

سبک شناختی با ×اثرات اصلی کانون توجه، سبک شناختی و تعامل کانون توجه ،یادداريۀدر مرحل
(نوع سبک شناختی) دو × (نوع دستورالعمل کانون توجهی) دو ۀواریانس دوطرفاستفاده از تحلیل 

ارائه شده است.3تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس در جدول

آزمون مورد اثرات کانون توجه و سبک شناختی دردرطرفهنتایج آزمون تحلیل واریانس دوـ3جدول
یادداري

مجذور اتاFsigآزاديدرجات مجموع مجذوراتمنابع تغییر
060/1309/0024/0)1	,44(021/111کانون توجه

720/1196/0038/0)1	,44(187/180سبک شناختی
000/0246/0*392/14)1	,44(521/1507کانون توجه * سبک شناختی

P<0.05داري در سطح ا*معن

و کانون توجه (درونی در مقابل بیرونی)شود که اثرات اصلی مشاهده می3جدولاطالعات با توجه به 
نوع تعامل اما ؛)P>0.05دار نیست (امعنسبک شناختی (مستقل از زمینه در مقابل وابسته به زمینه)
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در مقابل وابسته کانون توجه (درونی در مقابل بیرونی) در مقابل نوع سبک شناختی (مستقل از زمینه
). P<0.05باشد (دار میابه زمینه) معن

شدن تعامل بین نوع کانون توجه و نوع سبک دارادنبال معنبهدهد نشان می3جدولطور کههمان
.)36(استفاده شدمستقل با تصحیح بونفرونیتی از آزمونمتقابلبررسی اثرمنظورهب،شناختی

در آزمون یادداريمستقل تی مطالعه با استفاده ازي موردهاگروهۀمقایسنتایج ـ4جدول
tsigدرجۀ آزادياختالف میانگینهاآزمون

یادداري مستقل از زمینه در مقابل وابسته به 
047/0-22105/2-333/7زمینه با کانون توجه بیرونی

یادداري مستقل از زمینه در مقابل وابسته به 
005/0*083/1522160/3زمینه با کانون توجه درونی

کانون توجه درونی یادداري مستقل از زمینه با 
در مقابل مستقل از زمینه با کانون توجه 

بیرونی
166/8-22354/2-028/0

یادداري وابسته به زمینه با کانون توجه درونی 
007/0*250/1422979/2در مقابل وابسته به زمینه با کانون توجه بیرونی

P<0.012داري در سطحا*معن

منظورهب،شناختیسبکنوعوتوجهکانوننوعتعامل بینشدندارامعندنبالبه،4جدولبر مبناي
سطحدرتصحیح بونفرونیمستقل وتی آزمونهاي تعقیبی با استفاده از، مقایسهمتقابلبررسی اثر

ها که بر مبناي تعداد مقایسهرونیمستقل با اصالح بونفتی یج آزموننتا.شدانجام012/0آلفاي
گروه دو در نظر گرفته شود، بین P=0.012صورتی که سطح آلفا دردهدنشان میگیردصورت می

مشاهده ادداري تفاوت معناداري در آزمون یدرونیتوجهکانونبازمینهبهو وابستهزمینهازمستقل
تفاوت نیز درونی و بیرونی توجهکانونبازمینهبهگروه وابستهدو بین ،همچنین(P<0.012)شودمی

گروه مستقل و وابسته با کانون توجه درونی و دو که تفاوت با این(P<0.012).وجود داردمعناداري 
، اما با توجه به تصحیح (P<0.05)باشدمیکانون توجه درونی و بیرونی معنادارگروه مستقل با دو نیز

-امعن0.012ها درسطح که یافتهصورتی تنها در،گیردها صورت میاساس تعداد مقایسهبونفرونی که بر
ها استناد نمود.توان به تفاوت گروهمیدار باشند
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گیرينتیجهوبحث
هايمجموعهزیرترینمهمازیکیکهاستشناختیهايسبکیادگیري،دردخیلعواملجملهاز

یادگیريوآموزشبهکمکچگونگیکردنمشخصمنظور به. شودمیمحسوبفرديهايتفاوت
شناختیهايسبکباافراددرتوجهکانوننوعاثربررسیهدفباحاضرپژوهش،حرکتیهايمهارت
نتایج .شدانجامدارتپرتابحرکتیمهارتبر عملکرد و یادگیريزمینهبهوابستهوزمینهازمستقل

داري اپرتاب دارت تفاوت معنهاي چهارگانه در اجراي مهارت بیانگر این است که گرچه بین اجراي گروه
اجرا را ،دهد که تمریننشان می1شکلو 1بررسی امتیازات در جدول،حالاینباشود؛ نمیمشاهده 

پیشین که اثر هاي برخی از مطالعاتیافتهبا ها ارتقا بخشیده است. این بخش از نتایجدر تمام گروه
. طهماسبی سویی داردهماندگزارش کردهرا برابر اتخاذ کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مبتدي 

، پرویزي و همکاران در اجرا و یادگیري پرتاب آزاد )33(اکتساب و یادداري پرتاب دارتدرو همکاران
در اکتساب و یادداري مهارت مکاران، سالجقه و ه)37(از خودگویی آموزشیبسکتبال با استفاده

در سینماتیک 2، زاچري)15(در تکلیف ماهیگیري1هانفالويهارتمن و ،)38(سکتبالبۀپاس سین
تفاوت )،40(در عملکرد و یادداري مهارت چیپ فوتبالو همکاران3یوهارا) و39(اجراي شوت فوتبال

هايهاي ما با نتایج پژوهش، یافتهنکردند. ازطرفیمشاهدهنوع کانون توجهی دو معناداري را بین اتخاذ 
) 41(ضربه به توپ گلف درو همکاران4پرکینزو)7(در تکلیف حفظ تعادلو همکارانمک نوین 

؛کندمییید نأرا تشدهعمل محدودۀهاي فرضیبینیپیشمطالعۀ حاضر نتایج براین،عالوهمغایرت دارد. 
بهتر از توجه درونی ،کنترلیهاي کارایی توجه بیرونی را از نظر تسهیل زیرساخت،زیرا این رویکرد

هاي یادگیري شود. با استناد به نظریهمیي بهترتوجه بیرونی منجر به اجرااستند و معتقددامی
ر اختالل دۀتوان به فرضیها میدار در اجراي گروهاعدم وجود تفاوت معنمهارت، از دالیل احتمالی 
،در افراد مبتديجا که بیانگر آن است که ازآن. این فرضیه) اشاره کرد13خودکاري مهارت بیلوك (

توجه بیرونی و درونی وجود تفاوتی بین اتخاذ کانون،شودصورت غیرخودکار کنترل میمهارت به
عمل انتخاب توجه آسیب ببیند.باعث شود کهممکن است سازوکار دیگري ،اینبرعالوه.ندارد

هاي حسی حرکتی را اصل و زیربناي تخریب حرکت ) سیستم2006(5هوسنر و ارلنشپیلهمچنین،
توجه به ا). ب24(نمودندرا ارائه 6گرهیۀکنترل حرکتی نقطۀفرضی،و براساس آنکردند معرفی 

1. Hartman & Hunfalvay
2. Zachry
3. Uehara
4. Perkins
5. Hossner & Ehrlenspiel
6. Nodal point
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حالی که کانون توجه یادگیرنده به سمت عوامل درونی وان نتیجه گرفت اجرا درتها میهاي آنیافته
سبک شناختی افراد نیز باعث هدایت توجه به نقاط مشخصی ،دیگرسويو ازاستیا بیرونی معطوف 

اثروضعیت، پاسخ و اثر حسی رفتارهاي حرکتی) ۀگان(واحد سهSRE1ةشود، بر زنجیراز حرکت می
کنترل ،بنابرایناست؛شدهناپایداري این زنجیره و به نقاط گرهی توجه باعث ،نتیجهدروشتهگذا

توجه درونی و بیرونی تفاوت کانونبین اتخاذ دهد؛ لذا،میحرکت را در قسمت انتهایی زنجیره کاهش 
این است که در آزمون حاضرتوجه پژوهشاز دیگر نتایج قابل.دوشمینمشاهده در اجرا داريامعن

اي که با دستورالعمل کانون توجه درونی آموزش دیده کنندگان مستقل از زمینهشرکت،یادداري
کنندگان وابسته به زمینه با همان دستورالعمل داري عملکرد بهتري از شرکتاطور معنبه،بودند

گروه مستقل از زمینه که با دستورالعمل متفاوت دو ۀمقایسآمده از دستاختالف به،داشتند. همچنین
012/0در سطح آلفاي که تفاوت اینتوجه به با (توجه درونی و بیرونی آموزش دیده بودندکانون 

ند ه بوداي که با کانون توجه درونی آموزش دیددهد که گروه مستقل از زمینهنشان می)دار نبودامعن
تقل از دهد که افراد با سبک شناختی مسنشان میامراین.عملکرد بهتري در آزمون یادداري داشتند

که شده عمل محدودۀدر شرایط کانون توجه درونی دارند. این نتایج با فرضییادگیري بهتري ،زمینه
در با حداکثر تواترهاي حرکتی مختلفاثربخشی کانون توجه بیرونی را بر اجرا و یادگیري در مهارت

خوان هماستسطوح مهارتی برتر گزارش کردهتمامیهاي ورزشی و در شرایط آزمایشگاهی و محیط
از ،یادگیري) که عنوان کردند 34(2سالمونی، اشمیت و والتربا تئوري،طرفیاز.)7،6،2(باشدمین

بیلوك ۀبا فرضینیزیابد و طریق هدایت توجه یادگیرنده به حرکات بدن و الگوي حرکتی افزایش می
) نیز از منظر مراحل یادگیري 19تیاگو و همکاران (،راستاهمیندر.باشدسو میهم) 13،14و همکاران (

ۀشده به اجرا در مراحل اولیبه این موضوع پرداختند و عنوان کردند که کانون توجه درونی اضافه
با .باشدمیل) ضروري حرکت (جنتایةو پوسنر) یا کسب ایدیادگیري، براي درك هدف تکلیف (فیتز 

عامل عنوان یک هاي شناختی بهثیر سبکأشویم که تمتوجه میکانون توجهةمطالعات حوزبررسی
مبنی پژوهش حاضربا نتایج راستاهمدیگر،سوي. ازانددر نظر گرفته نشدهتعادر پردازش اطالثرؤم

زمان واکنش ارتباط با ) در 44هاي غفارزاده و همکاران (بر برتري افراد مستقل از زمینه، پژوهش
در ارتباط 4) و یان54بدنی (سطح فعالیتموردو همکاران در٣و شنیداري انتخابی و ساده، لیودیداري

نشان دادند افراد مستقل از زمینه نسبت به افراد وابسته به زمینه کارآمدتر )46(دقت و زمان واکنشبا
هاي شناختی بر اکتساب و یادداري ثیر سن و سبکأخصوص تدرهاي ناموریافتهبراین، عالوه. باشندمی

1. Situation, response & effect stimuli
2. Salmoni, Schmidt & Walter
3. Liu
4. Yan
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نداهعملکرد بهتري داشت،پرتاب دارت حاکی از آن است که افراد با سبک شناختی مستقل از زمینه
اساس رویکرد هاي باز و بسته برهمکاران نیز به ارزیابی دقت در محیطبهرامی و،همچنین. )47(

کنندگان شرکت،د که در مراحل اجرا و یاددارينتایج بیانگر این بو). 48(هاي شناختی پرداختندسبک
دقت بهتري در محیط بسته ،طرف و وابسته به زمینهکنندگان بیمستقل از زمینه نسبت به شرکت

هاي که افراد مستقل از زمینه با دستورالعملحاضر مبنی بر اینپژوهشکه با بخشی از نتایج داشتند 
در که شایان ذکر است .باشدمیسازگار داشتندآزمون یادداريکانون توجه درونی عملکرد بهتري در 

کار ههاي کانون توجهی براي آموزش بکه چه نوع دستورالعملاستذکر نشدهبردهنامهايپژوهش
یعنی سبک ؛مهم در یادگیريعاملدو دادن این یوندحاضر با پۀمطالع،بنابراین؛برده شده است

دهی مناسب مقابل منابع درونی) و جهتاد (استفاده از منابع بیرونی درترجیحی پردازش اطالعات افر
اثربخشی کانون توجه درونی یا بیرونی ۀکردن شکاف موجود در زمینسعی در پر،هاکانون توجه آن

جا که افراد مستقل از زمینه تمایل بیشتري به استفاده از منابع اطالعاتی درونی دارند، بین آندارد. از
توانیم میرو،این؛ از)29،30تري دارند (و درك بدنی واضحهستندخود تمایز بیشتري قائلو غیرخود

ه است.مفید واقع شدهاآنبرايها به سمت حرکات بدندهی توجه آننتیجه بگیریم که جهت
که در جلسات اي گروه وابسته به زمینه، دیگرازسوي.باشندمیمدتر آدر آزمون یادداري کار،نتیجهدر

داري اطور معن، در آزمون یادداري بهندهاي کانون توجه بیرونی آموزش دیده بوداکتساب با دستورالعمل
اختالف معناداري ،اماند؛گروه وابسته به زمینه با کانون توجه درونی داشتنسبت بهعملکرد بهتري 

کانون توجه بیرونی احتماالً،بنابراین؛گروه مستقل و وابسته با کانون توجه بیرونی مشاهده نشددو بین 
شده، عمل محدودۀهاي بیشتري دارد که با فرضیبراي این گروه از فراگیران (وابسته به زمینه) مزیت

ر اتخاذ کانون ثیأ) که ت10ویلیام و همکاران (2هاي ذهنی) و بازنمایی94(1پردازش آشکار مکسول
غفارزاده و همکارانهايیافتهباباشد؛ امامیخوانکردند همیادگیري برتر گزارشتوجه بیرونی را بر 

)50قطبی و همکاران (و ) 48(بهرامی و همکاران،)47(نامور،)46(یان،)45) ، لیو و همکاران (44(
باشد. شایان ذکر است که کنندگان مستقل از زمینه را گزارش کردند مغایر میکه کارایی بهتر شرکت

مهم در آموزشعنوان یک فاکتوردهی نوع کانون توجه یادگیرندگان بهجهت،نامبردههايپژوهشدر 
درك کهرا نشان داد. با توجه به ایناهمیتی حائزها در آزمون یادداري نکات کنترل نشده بود. مقایسه

کانون توجه کهتوان گفت) می30(گیردشکل میثیر شرایط اطراف اوأتانسان وابسته به زمینه تحت
کردن توجه جلب،طور منطقیشود و بهبیرونی مزیتی براي یادگیرندگان وابسته به زمینه محسوب می

کنندگان از دالیل افت عملکرد شرکت،شایدها سودمند خواهد بود.یادگیري آنبه اثرات حرکت براي 

1. Maxwell Conscious processing hypothesis
2. Mental representation
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،مستقل از زمینهافراد درك مستقل از زمینه با کانون توجه بیرونی در آزمون یادداري این باشد که 
هاي درونی و حس هگیرنداساسدهند که برو ترجیح میگیردشکل میاناز اطرافشطور مجزا به

ها را به اطالعات بیرونی و اثرات هایی که آندستورالعملۀارائ،)؛ بنابراین51(دنعمقی خود عمل کن
تداخل منفی پیدا کرده ها هاي درونی آنگیرندهبا اطالعات حاصل از ، احتماالًندکحرکت رهنمود می

فراگیران وابسته به زمینه با افت عملکرددر ارتباط باگردد. همچنین،میو موجب افت عملکرد 
در این دسته از افرادجا کهازآنتوان گفت میدر آزمون یادداريدستورالعمل کانون توجه درونی

ثیر أتسادگی تحتآنان بهادراك،لذا؛دارندپردازش و استخراج اطالعات به منابع و مراجع خارجی توجه
جلسات تمرینی ۀ هاي کانون توجه درونی در مرحلدستورالعمل،نتیجهدر. گیردمیقراراثرات عمل 

ها افراد از دستورالعملدهد که برداشت این نشان میاست. هگردیدها مفید واقع نیادگیري آنبراي
نیز 1نیومنانتخاب عمل مربوط به توجهگیرد. دیدگاهها صورت میطور مجزا و طبق ترجیحات آنبه
،دهد که عملافتد به این دلیل رخ میتکلیف اتفاق میدو تداخلی که بین د که کید دارأنکته تاینبر 

انتخاب، ؛ لذا اندیا جزئی مسدود شدهطور کاملانتخاب شده است و فرایندهاي دیگر بهاز پیش
یکی از مراحل پردازش اطالعات ،دیگرطرفاز. )52(باشدمیتوجه درترین فرایندبنیاديترین ومهم

عنوان نوعی محرك تلقی هاي آموزشی مربی بهدریافت محرك است. اگر فرض کنیم دستورالعمل
اطالعات دریافتی نیزدر دست و ویژهبه،عمقیهاي حس ههاي دیگري اعم از گیرندشود، محركمی

که هر یادگیرنده طبق توجه به این. باباشدمیزمان براي یادگیرنده فراهم طور همبهبیناییةاز گیرند
در دریافت و پردازش اطالعات گرایش ترجیحی دارد؛ )29،30(تی ویتکینشناخروانتمایزۀنظری
هاي درونی و حس عمقی استفاده دهند از گیرندهزمینه ترجیح میصورت که افراد مستقل از بدین

ۀنظریداشتنبا درنظرنیز و ) 51بینایی) (اننداز اطالعات بیرونی (مبه زمینه کنند و افراد وابسته 
-رهنمود،ینبنابرا؛ها نیز تعمیم دادشاید بتوان تداخل را به انتخاب محرك،محور نیومنتداخل عمل

(تمرکز روي هاي کانون توجه درونی بع اطالعاتی با استفاده از دستورالعملیادگیرندگان به مناکردن 
که مطابق محیط) هاي محیطی یا اثر حرکت در(تمرکز روي نشانهیا بیرونی حرکات اعضاي بدن) 

چنین آگاهی از،لذا؛گرددمیتداخل پیدا کرده و موجب افت عملکرد ها نیست، احتماالًترجیحات آن
سازد.تردر ارتباط با یادگیرندگان و ساختارهاي یادگیري آسانرا تواند کار مربیان هایی میتفاوت

کاربهیخصوصبههايموقعیتدریکهرونداشتهبرتريدیگريبرسبکدو ازیکهیچهمچنین، 
مربوط به هدایت کانون هايلفهؤگرفتن منظردرنیز باشناسایی نوع سبک شناختی افراد و با .آیندمی

یادگیري را در بین فراگیرندگان ترویج نمود و به بهبود عملکرد و ةتوان بهترین شیومیتوجه آنان

1. Neumann



145....مستقلافراددردرونیوبیرونیتوجهکانونهايدستورالعملاثر

قبالً آنچه شود کهروشن می،حاضرپژوهشآمده از دستهدر پرتو نتایج ب.یادگیري آنان اهتمام ورزید
که هریک نوعی از کانون توجه را بر ه استبودهاي متناقضی دانستیم یافتهمورد کانون توجه میدر

ۀواحدي براي همۀرسد نسخنظر میاین مطالعه نشان داد که به.دانستنداجرا و یادگیري سودمند می
توجه با.باشدمیترجیحی پردازش اطالعات و نیازهاي افراد متفاوت يهاسبک،زیرا؛افراد وجود ندارد

- شود به سبکوکار دارند پیشنهاد میرهاي حرکتی سبه افرادي که در امر آموزش مهارتها،یافتهبه

هاي کردن افراد توجه نمایند و دستورالعملبندي و همگنعنوان یک عامل در گروههاي شناختی به
د.کننهاي شناختی افراد ارائه اساس سبکبررا کانون توجه بیرونی و درونی

در امر آموزش هاي شناختی در اثربخشی نوع کانون توجه حاضر نشان داد سبکمطالعه : پیام مقاله
باشد.موثر میو یادگیري مهارت حرکتی پرتاب دارت 
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Abstract

The aim of present study was to examine effect of external and internal focus of attention
instructions in field dependence and independence on performance and learning of motor
skill dart throwing. For this purpose, The Group Embedded Figure Test were distributed
Among 112 right-handed healthy female students from Urmia University between ages 24-
26 years who had no experienced in skill dart throwing. On the basis of the test results
participants were assigned in to four groups homogeneously field independence with internal
focus of attention instructions, field dependence with internal focus of attention instructions,
field independence with external focus of attention instructions and field dependence with
external focus of attention instructions were given. The participants practice dart throwing
task for three sessions and each session five tries 6 each, with instructions to focus on their
group practice. Immediately after the acquisition, as well as pre-test, (a group ten tries) the
post-test and then with an interval of 48 hours without any instructions retention test were
performed. Using two-way ANOVA showed that the main effects and interaction were not
significant in post-test (P>0.05). Comparison of the mean retention groups using two-way
ANOVA showed significant differences (P<0.05). For investigate the interaction,
Bonferroni correction was used independent t-test. Significant differences between the
results of two independent/ dependent field with internal focus of attention, significant
difference between the two groups is also, dependent on the different internal and external
focus (P<0.012). The overall result of this research can be stated that the external focus of
attention benefit to learner’s field depending and the internal focus of attention is advantage
for independent learners.

Keywords: Focus of attention, Cognitive styles, Field dependence/ field independence,
Learning, Motor skill
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