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 چکیده

توجهی درونی و  تأثیر بازخورد همزمان توجهی درونی و برونی و دستورالعملبررسی  حاضر پژوهشاز  هدف

 با مبتدي و بدنی تربیت غیر داوطلب دختر دانشجوي 60. شد انجام تعادلی تکلیف یکیادگیري  برونی بر

 و) بیرونی و درونی( توجهی العمل دستور نوع اساس بر تصادفی صورت به و انتخاب سال 23-20 سنی دامنه

 پیش در شرکت از پس ها آزمودنی. شدند تقسیم آزمایشی گروه 4 به) درونی و بیرونی( توجهی بازخورد نوع

 سنج تعادل دستگاه روي تعادل حفظ براي را اي ثانیه 30 کوشش 15 جلسه هر در و جلسه 3 مدت به آزمون

 با واریانس تحلیل  نتایج. کردند شرکت انتقال و یادداري هاي آزمون در ساعت 48 از بعد و کردند تمرین

 عملکرد و اند کرده پیشرفت تمرین جلسات یط آزمایشی هاي گروه داد نشان 4×3 تکراري هاي گیري اندازه

 همچنین). P>05/0( بود توجهی دستورالعمل گروه دو از بهتر بیرونی و درونی توجهی بازخورد هاي گروه

 معنی تفاوت انتقال و یادداري هاي آزمون در گروه 4 عملکرد مقایسه براي 2×2 عاملی واریانس تحلیل  نتایج

 دستور و بازخورد هاي گروه شد مشخص ها گروه عملکرد مقایسه با. داد ننشا گروه 4 عملکرد میان داري

 بهتري عملکرد انتقال آزمون در بیرونی توجهی بازخورد گروه و  یادداري آزمون در بیرونی توجهی العمل

 هنگام شود می پیشنهاد حاضر تحقیق نتایج به توجه با).  P >05/0(  داشتند  دیگر  هاي گروه به نسبت

 اثر به توجه( بیرونی توجهی دهی جهت دستورالعمل و بازخورد هاي روش از حرکتی تکالیف شآموز

  .شود استفاده) حرکت خود به توجه( درونی توجه جاي به) حرکت

 

  ، عملکرد، تعادل  توجهی دستورالعملتوجهی،  بازخورد :واژگان کلیدي

 
 

The Effects of Focus of Internal and External Attention via Feedback and Instruction for 
Learning of a Balance Task 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effects of focus of internal and external attention via feedback and 
instruction for learning of a balance task. 60 novice female students with age ranging of (20-23) were selected 
voluntarily and divided into four experimental groups based on instruction type (internal and external attention) and 
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feedback type (internal and external attention) randomly. Then subjects participated in pre-test and practiced to 
maintain their balance on a stabilometer during 3 sessions and 15 trails of 30 second in each session and after 48 
hours participated in retention and transfer tests. The result ANOVA with repeated measures 4×3 showed in 
acquisition phase per four experimental group progressed in session of practice and performance of attention 
feedback groups better than attention instruction groups (p<0/05). Also factorial analysis (2×2) for comparison of 
four groups performance in delayed retention and transfer tests showed significant different among performance of 
four group. Based on comparison of performance average of groups, instruction and feedback groups of external in 
test of retention and group of external attention feedback in transfer test had better performance in comparison with 
the other groups (p<0/05). Overall, the present results suggest that motor tasks learning can be enhanced if the 
instructions and feedback given to learners refer to the effects of their movements rather than the movements 
themselves. 
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  مقدمه 

 گرفته قرار بسیار توجه مورد اخیر هاي سال در حرکتی هاي مهارت یادگیري و اجرا بر  توجه کانون تاثیر

 به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می شود.توجه بخشی از فرآیند جمع آوري اطالعات است که  .است

 کانون در و خود بدن حرکات به فرد توجه درونی توجه درکانون) 2001(  همکاران و ولف تعریف براساس

روانی، همسانی، .شود می متمرکز گذارد، می جاي بر محیط در حرکت که اثري به فرد توجه بیرونی توجه

کت فرد به مقدار زیادي به کانون توجه اجراکننده در حین اجراي دقت و کیفیت اجراي مهارت و نتیجه حر

 قبل در اطالعاتی نوع هر اگرچه پژوهشگران اعتقاد به). 1393مهارت بستگی دارد(پشابادي و همکاران، 

 اینکه ولی کند کمک حرکتی مهارت یادگیري به تواند می) بازخورد( حرکت حین و) آموزشی دستورالعمل(

 کند می جلب خود به شده ارایه اطالعات از مطلوب و بهینه استفاده براي را فرد توجه ونهچگ اطالعات این

. در این دارد)  بیرونی توجه( حرکت اثر و نتیجه یا)  درونی توجه( حرکت بر توجه کانون تاکید نوع به بستگی

یا بازخوردهاي توجه  راستا، مطالعات مختلف نشان داده اند که دقت حرکات به وسیله ي دستورالعمل ها و

بیرونی در رشته هاي ورزشی بسکتبال، والیبال، فوتبال، پرتاب دارت، گلف و همچنین در حفظ تعادل افزایش 

) با بررسی تأثیر کانون توجه و دست کاري حس پیکري بر شاخص هاي 1392می یابد.پور آقایی و همکاران(

ونی می تواند نوسانات قامت را کم کرده و تعادل را بهبود کنترل قامت سالمندان نشان دادند که کانون توجه بیر

بخشد.از مهم ترین نظریه هایی که علت تسهیل اجرا و یادگیري بر اثر اتخاذ کانون توجه بیرونی را توجیه می 

). این فرضیه بیان می کند که کانون توجه 2011کند، فرضیه عمل محدود شده است(شوآن و همکاران، 

دهد که حرکات خودکارتر اتفاق بیافتد. اتخاذ کانون توجه بیرونی توسط فرآیندهاي  بیرونی اجازه می

ناهشیارانه، سریع و رفلکسی حرکات را کنترل می کند. در مقابل زمانی که افراد تالش می کنند به طور آگاهانه 

اهنگی حرکات را حرکات خود را کنترل کنند، سیستم حرکتی به واسطه ي مداخله در فرآیندهاي طبیعی که هم
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تنظیم می کنند، محدود می شود. بنابراین فرآیندهاي کنترل خودکار براي ایجاد حرکات مؤثرتر تخریب می 

شود.شواهد نشان داده است که افراد در زمان مواجه شدن با تکلیف جدید، معموال تکلیف را با اتخاذ کانون 

یارانه حرکت خود را کنترل کنند( ولف و همکاران، توجه درونی اجرا می کنند و تمایل دارند که به طور هش

). پاره اي تحقیقات نیز برتري تمرکز درونی بر تمرکز بیرونی را در اجراي آزمودنی هاي خود نشان 2009

دادند. آن ها استدالل می کنند که اثرگذاري کانون توجه تابع سطح تبحر و مهارت فرد است(پشابادي و 

 یا درونی توجه کانون تاثیر خصوص در پژوهش هاي یافته در متناقض نتایج به توجه با ).1393همکاران، 

 و عملکرد که است سوال این به پاسخ صدد در حاضر پژوهشبازخورد،  یا دستورالعمل اساس بر بیرونی

 یا بازخورد ارایه هاي روش از کدامیک با پویا تعادل حفظ تکلیف در مبتدي هاي آزمودنی یادگیري

 ؟کند می بیشتري پیشرفت بیرونی و درونی توجهی دستورالعمل

  

  شناسی تحقیقروش

 نوع اساس بر سال 20-23 سنی دامنه با بدنی تربیت غیر رشته داوطلب دختر دانشجوي 60:ها آزمودنی

 گروه چهار به تصادفی طور به)  بیرونی و درونی( توجهی دستورالعمل و) بیرونی و درونی( توجهی بازخورد

   .شدند یمتقس نفري 15

 نشان به قادر  دستگاه. شد استفاده آزما توان سنج تعادل دستگاه از پژوهش این در: تحقیق گیري اندازه ابزار

 فراهم منظور به.  است راست و چپ به تعادل عدم زمان و تعداد افراد، تعادل میزان مورد در اطالعاتی دادن

 قرار دستگاه روي به رو و متري دو فاصله در آینه یک افزوده بیرونی و درونی توجهی بازخورد شرایط کردن

 افقی انحرافات توانستند می بیرونی و درونی توجهی بازخورد گروه دو هاي آزمودنی که طوري به داشت

  .ببینند آینه در عمود خط به نسبت را راست و چپ به سنج تعادل صفحه

 دریافت بدون را اي ثانیه 30 کوشش 10 ونآزم پیش در ها آزمودنی همه ابتدا: اطالعات آوري جمع روش

 خواسته بیرونی توجهی دستورالعمل گروه از تمرین جلسات در. کردند اجرا توجهی دستورالعمل و بازخورد

 معطوف داشت قرار پاهایشان درجلوي و سنج تعادل صفحه روي که هایی عالمت به را خود توجه که شد

 خواسته درونی توجهی دستورالعمل ازگروه. کنند حفظ یکسانی تفاعار در را عالمت دو این کنند سعی و کنند

 داشته تمرکز بود، شده داده قرار پایشان دو هر روي در یکسانی ارتفاع و مکان در که هایی عالمت بر شد

 گروه به. شد داده قرار دستگاه مقابل در آینه یک  بیرونی و درونی توجهی افزوده بازخورد ارائه براي. باشند

 نشان که آینه در عمود خط به نسبت سنج تعادل افقی صفحه جابجایی  به شد گفته بیرونی توجهی ازخوردب

 داشته توجه دارد، قرار پاهایشان جلوي در سنج تعادل صفحه روي که باشد می عالمتی دو انحراف دهنده

 در عمود خط به سبتن سنج تعادل صفحه افقی حرکت به شد گفته درونی توجهی بازخورد گروه به. باشند

 قرار یکسانی ارتفاع و مکان در ها آن پاي دو هر روي که است  هایی عالمت انحراف دهنده نشان که آینه
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 زمان با را اي ثانیه 30 کوشش 15 جلسه هر در و جلسه سه گروه، چهار هر هاي مودنیآز .نمایند توجه دارد،

 اجراي( یادداري آزمون در ها آزمودنی ساعت 48 از عدب. کردند تمرین ها، کوشش بین اي ثانیه 20 استراحت

  .کردند شرکت) اي ثانیه 60 کوشش 5 اجراي( نتقالو ا) آزمون پیش با مطابق اي ثانیه 30 کوشش 5

 داده تحلیل براي. شد استفاده استاندارد انحراف میانگین، هاي شاخص براي توصیفی آمار از: آماري هاي روش

 اندازه با واریانس تحلیل از آزمایشی گروه 4 اکتساب فرایند در راهه، یک واریانس یلتحل از آزمون پیش در ها

 از یادداري و انتقال آزمون در و بونفرونی تعقیبی آزمون و 4) ها گروه(× 3) تمرین جلسات( تکراري گیري

 نرم از استفاده اب آماري تحلیل. شد استفاده 2) بازخورد نوع(× 2) دستورالعمل نوع( عاملی واریانس تحلیل

 .گرفت انجام P>05.0 داري معنی سطح در SPSS.16 افزار

 

  هایافته

  
           پیش آزمون     تمرین  جلسات    یادداري   انتقال                 

  مختلف مراحل در ها آزمودنی عملکرد میانگین. 1نمودار

  

  بحث و نتیجه گیري

 بازخورد هاي گروه در پویا تعادل حفظ عملکرد که داد نشان رینیتم هاي گروه هاي آزمودنی عملکرد بررسی

 همچنین بود، توجهی دستورالعمل گروه دو عملکرد از بهتر تمرینی جلسات در بیرونی، و درونی توجهی

 تعادل درونی توجهی بازخورد گروه هاي آزمودنی به نسبت بیرونی توجهی بازخورد گروه هاي آزمودنی
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چویاکوسکی و  هاي یافته با اکتساب، مرحله در حاضر پژوهش از آمده دست به جنتای. داشتند بهتري

. نتایج این بخش است همسو) 1393)و پشابادي و همکاران(1392پورآقایی و همکاران( ،)2010همکاران(

 بازخورد برتري توجیه براي دیگر احتمالی دلیل اما شده مطابقت دارد. محدود عملاز تحقیق با فرضیه ي 

 مشاهده(  دورتر اي نقطه به بازخورد توسط یادگیرنده توجه  کردن معطوف تمرین جلسات طی هیتوج

اند  داده نشان پژوهشی هاي یافته.  است) آینه طریق از عمود خط به نسبت سنج تعادل افقی صفحه انحراف

 فرایند در آمده دست به هاي یافته اما. دهد افزایش را یادگیري اثرات تواند می بیرونی، تمرکز مسافت افزایش

 درونی توجه کانون شرایط در ها گروه عملکرد بین تفاوتی که )2009( و همکاران ولف هاي یافته با اکتساب

 آزمودنی عملکرد در را درونی توجه کانون برتري که) 2004( گري هاي یافته با و نیاورد دست به بیرونی و

 مهارت  سطح و نوع به توجه با افراد در توجه کانون تاثیر )2004( گري نظر بنابر. نیست همسو داد، نشان ها

 مبهم را مختلف هاي پژوهش در درونی توجه کانون برتري علت) 2007( سو و ولفاما . می باشد متفاوت

. دانستند ها آزمودنی توجهی کانون هدایت براي تمرین طی استفاده مورد هاي بازخورد و ها دستورالعمل بودن

 دستورالعمل و بازخورد هاي گروه برتري یادداري مرحله در حاضر پژوهش از آمده دست به یجنتا همچنین

 پیشنهاد  آشکار پردازش فرضیه بیان با) 2002(  مسترز و مکسول رابطه این در. داد نشان را بیرونی توجهی

 علت به کنند، می ینتمر درونی توجه کانون با که فراگیرانی در مهارت تر ضعیف یادگیري و اجرا که کردند

 بودن دسترس در به حرکتی اجراي وابستگی و کاري حافظه بر تکلیف به مربوط آشکار دانش بیشتر انباشتگی

 و همکاران ولف پژوهشی هاي یافته با یادداري مرحله در پژوهش هاي یافته اما. است کاري حافظه منابع

 احتماال. است مغایر نکرد پیدا بیرونی و رونید توجه کانون هاي گروه عملکرد میان تفاوتی که) 2009(

 همچنین .است مغایرت این دلیل گیري اندازه ابزار نوع و فراگیران تبحر تکالیف، دشواري سطح در تفاوت

 سایر به نسبت بهتري عملکرد بیرونی توجهی بازخورد گروه که داد نشان انتقال مرحله در حاضر پژوهش نتایج

 زمانی که است این انتقال مرحله در افزوده بازخورد اثربخشی خصوص در توجه بلقا موضوع. ردداها  گروه

 و یادداري هاي آزمون در آن سودمند اثرات عملکرد، بهبود بر عالوه شود، می ارائه اجرا حین در بازخورد که

 بازخورد ندهکن دریافت گروه یادگیري و عملکرد نیافتن کاهش .است مشاهده قابل نیز  بازخورد بدون انتقال

 حفظ موجب تواند می بازخورد بلکه نیست، اطالعات ارائه صرفا افزوده بازخورد وظیفه که دهد می نشان

 این توان می حاضر پژوهش نتایج به توجه با کلی طور به. شود یادگیري و اجرا بهبود و بیرونی توجه تمرکز

 توجهی بازخورد یا دستورالعمل طریق از حرکت اثر به فراگیر توجه کردن معطوف  که گرفت نتیجه گونه

 ارادي پردازش هاي فرآیند و شده توجهی نیازهاي کاهش و حرکت انجام نحوه به توجه تمرکز کاهش موجب

  . شود می حرکتی مهارت یادگیري تسریع باعثشود و  می کم حرکت کنترل براي نیز
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