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  چكيده
گيري ارتباط بين  هاي پوياست كه براساس شكل ه سيستممدل مراحل يادگيري نيوول يك مدل يادگيري براساس ديدگا

هدف از اين مطالعه بررسي تأثير كانون توجه دستورالعمل بر . شود درجات آزادي يادگيرنده به سه مرحله تقسيم مي
اين مطالعه شامل دو . بود) ضربه چيپ با پاي غيربرتر(و يك مهارت پيچيده ) پرتاب دارت(يادگيري يك مهارت ساده 

. دانشجوي پسر دانشگاه تهران تحت آموزش مهارت پرتاب دارت قرار گرفتند 24در آزمايش اول . زمايش بودآ
آزمون به دو گروه تقسيم شدند و يك گروه دستورالعمل كانون توجه دروني و  هاي پيش كنندگان براساس نمره شركت

ان داد كه در يادگيري مهارت پرتاب دارت كانون نتايج نش. گروه ديگر دستورالعمل كانون توجه بيروني دريافت كردند
دانشجوي پسر دانشگاه تهران تحت آموزش مهارت شوت چيپ با پاي  24در آزمايش دوم . توجه بيروني مفيدتر بود

آزمون به دو گروه تقسيم شدند و يك گروه دستورالعمل هاي پيش كنندگان براساس نمره شركت. غيربرتر قرار گرفتند
نتايج نشان داد كه در يادگيري شوت . دروني و گروه ديگر دستورالعمل كانون توجه بيروني دريافت كردندكانون توجه 

هايي كه ساختار هماهنگ آنها نتايج اين مطالعه نشان داد در مهارت. چيپ با پاي غيربرتر كانون توجه دروني مفيدتر بود
 .هنوز شكل نگرفته، اتخاذ كانون توجه دروني سودمندتر است

  هاي كليدي واژه

 .پرتاب دارت، دستورالعمل، شوت چيپ،كانون توجه، مدل يادگيري نيوول
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  مقدمه
شان ها را بر مبناي كانون توجهي هاي بسياري كارامدي دستورالعملدر يادگيري حركتي، پژوهش

وف بيان كرد كه كانون توجهي زماني دروني است كه توجه معط 2007در سال  1ولف. اند بررسي كرده
به خود حركت باشد و در مقابل زماني كانون توجهي بيروني است كه توجه معطوف به تأثيرات عمل 

توانند در دو روش متفاوت يادگيرندگان را راهنمايي كنند، به اين صورت كه ها ميدستورالعمل. باشد
يا ) اي يك عملمثالً پيامده(تواند متمركز بر تأثيرات حركت در محيط كانون توجه دستورالعمل مي

هاي نسبتاً فراواني در پژوهش). 12(باشد ) هاي اندام درگير در عملمثالً بخش(متمركز بر حركات بدن 
هاي حركتي ولف انداز اصلي اين پارادايم پژوهشي در يادگيري مهارتاين زمينه انجام گرفته كه راه

يك مقالة مروري در اين مورد ارائه  وي پس از گذشت پانزده سال از عمر اين پارادايم پژوهشي،. است
طور كلي در هر سطح مهارتي كانون توجه بيروني براي يادگيري  كرد كه در آن بيان شده است به

هايي نيز برتري اثر اتخاذ كانون توجه پژوهش). 13(حركتي سودمندتر از كانون توجه دروني است 
كانون توجه بيروني دستورالعمل را در ) 1997( 2براي نمونه، ولف و ويگلت. اندبيروني را تأييد كرده
) 1999(ولف و همكاران ). 15(ساز اسكي سودمندتر از كانون توجه دروني ديدند  يادگيري مهارت شبيه

 3ولف و سو). 16(مشاهده كردند كه دستورالعمل كانون توجه بيروني در يادگيري گلف سودمندتر است 
ورالعمل بر اكتساب مهارت گلف در افراد خبره و نوآموز، مشاهده در بررسي اثر كانون توجه دست) 2007(

توان اين گفته را كه آيا مي اما). 14(كرد كه كانون توجه بيروني سودمندتر از كانون توجه دروني است 
اتخاذ كانون توجه بيروني در هر سطحي از مهارت سودمندتر از كانون توجه دروني است، با وجود 

اند يا اتخاذ فاوتي را بين اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني بر يادگيري مشاهده نكردههايي كه تپژوهش
و  4اند، پذيرفت؟ براي نمونه، امانوئل كانون توجه دروني را سودمندتر از كانون توجه بيروني مشاهده كرده

-هاي يادداري گروه هداري را بين اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني در نمرتفاوت معنا) 2008(همكاران 

در بررسي اثر كانون توجه ) 2008(و همكاران  5يوهارا). 4(هاي مورد مطالعه مشاهده نكردند 
داري را بين گروه كانون توجه دروني و بيروني دستورالعمل بر يادگيري شوت چيپ فوتبال، تفاوت معنا

                                                           
1.Wulf 
2. Wulf&Weigelt 
3.Wulf& Su   
4. Emanuel 
5. Uehara 
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نون توجه دروني نسبت به بيروني گروه ديگري از مطالعات بر اثربخشي بيشتر كا). 11(مشاهده نكردند 
كه مشاهده كردند افراد با سطح مهارتي پايين ) 2003(و همكاران  1سيكاتو-تأكيد دارند؛ همانند پركينز

 2كاستاندا و گري). 8(در مهارت ضربة گلف، از كانون توجه دروني نسبت به بيروني بهرة بيشتري بردند 
طوح مهارتي متفاوت دريافتند كه اتخاذ كانون توجه هاي با س در مطالعه روي بيسباليست) 2007(

  ).2(بيروني براي افراد ماهر و اتخاذ كانون توجه دروني براي افراد مبتدي سودمندتر است 
 3براي تبيين تأثيرات متفاوت اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني بيشتر از نظرية كدگذاري مشترك

دارند اتخاذ كانون توجه دروني موجب اختالل در و بيان مياستفاده شده كه هر د 4و فرضية عمل محدود
شود و بر اين شود، به همين دليل موجب پايين آمدن سطح اجرا ميفرايندهاي خودكار پردازش مي

شود، اين دو نظر نيز در كه مشاهده مي گونه همان. اساس اتخاذ كانون توجه بيروني سودمندتر است
هايي را در مورد كارامدي نسبي اتخاذ تواند بينشچارچوبي كه مي). 2(ند هايي دار ها ضعفتبيين يافته

كانون توجه، متفاوت از نظرية كدگذاري مشترك و فرضية عمل محدود براي اكتساب مهارت فراهم 
مرحلة اول اين مدل هماهنگي است كه در اين مرحله ). 3(است ) 1985(5آورد، مدل يادگيري نيوول

كند تا از بين تعداد بسيار زياد درجات آزادي الگوي هماهنگي را اتخاذ كند؛ يادگيرنده تالش مي
كوشد تا اي كه يادگيرنده ميگونه شود، بهعبارت ديگر، در اين مرحله ساختار هماهنگ ايجاد مي به

پس از ايجاد ساختار هماهنگ، . هاي سيستم حركتي پويا را بنيان نهد ارتباطات اولية بين مؤلفه
شود كه در اين مرحله فرد در رويارويي با قيدهاي محيطي متفاوت و ده وارد مرحلة كنترل مييادگيرن

پذير وجو و اكتشافي در رابطه با اين قيدها، ساختار هماهنگ را انعطاف كارگيري فرايندهاي جست به
شود كه در ميبراساس اين مدل گفته ). 3(كند تا در شرايط متفاوت بتواند از آن الگو استفاده كند مي

مرحلة هماهنگي، اتخاذ كانون توجه دروني و در مرحلة كنترل اتخاذ كانون توجه بيروني مفيدتر است 
 تري را تر مرحلة هماهنگي طوالنينكتة ديگر در مورد اين مدل اين است كه حركات پيچيده). 1(

اند كه ه اغلب بيان كردهبا اين حال با بررسي متون موجود در اين زمينه، با اينك). 5(طلبند مي
هاي ها يا مهارت شود كه غالباً مهارت مورد استفاده پژوهشاند، مشاهده ميكنندگان نوآموز بوده شركت

، )4(شود، مانند مهارت پرتاب دارت اي هستند كه مرحلة هماهنگي آنها زود گذرانده مينسبتاً ساده
                                                           

1. Perkins-Ceccato 
2. Castaneda& Gray 
3. Common-coding Theory 
4. Constrained-action Hypothesis 
5. Newell 
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دليل اينكه تكاليف مشابه آنها زياد  اند، اما به پيچيدهروند كه  كار مي هايي بهيا مهارت) 14(ضربة گلف 
انجام گرفته است، ديگر فرد درگير مرحلة هماهنگي يا نخواهد شد يا زود از اين مرحله گذر خواهد كرد، 

كنندگاني مبتدي  توان به چنين شركتاي نميبا وجود چنين مسئله). 15(هاي تعادلي مانند مهارت
با توجه به مدل يادگيري . ت به آنها كانون توجه بيروني مفيدتر خواهد بودگفت و براي آموزش مهار

سودمندتر ) مرحلة اول يادگيري(دارد اتخاذ كانون توجه دروني در مرحلة هماهنگي نيوول كه بيان مي
هاي مورد است، همچنين نتايج متناقض سه دسته پژوهش در اين زمينه و با در نظر گرفتن مهارت

ها، هدف اين مطالعه بررسي اثر كانون توجهي متفاوت دستورالعمل بر يادگيري اين پژوهشاستفاده در 
است تا ) مهارت ضربة چيپ فوتبال(و يك مهارت پيچيده ) مهارت پرتاب دارت(يك مهارت ساده 

مشخص شود كه اتخاذ كانون توجه دروني در مرحلة اولية يادگيري سودمندتر است يا اتخاذ توجه 
  .بيروني
  

  شناسي روش
در اين پژوهش براي بررسي اثر اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني بر يادگيري مهارت حركتي، از دو 

استفاده از پاي . استفاده شد) با پاي غيربرتر(و ضربة چيپ فوتبال ) با دست برتر(تكليف پرتاب دارت 
ندي كانون توجهي اتخاذشده در سودم. غيربرتر براي شوت چيپ به اين دليل بود تا مهارت دشوارتر شود

  .شود بررسي شد كه در ادامه شرح داده مي) هر مهارت در يك آزمايش(اين تكاليف در دو آزمايش 
  آزمايش اول

. در آزمايش اول اثر اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني بر يادگيري مهارت پرتاب دارت بررسي شده است
عنوان مهارت ساده و  ها، بهتأييد پژوهش و دو مربي دارتو مهارت پرتاب دارت، براساس نظر پژوهشگران
براساس مدل يادگيري نيوول، فرض شد كه افراد جوان ). 6(داراي الگويي نسبتاً آشنا در نظر گرفته شد 

سرعت از مرحلة  با تمرين مهارت پرتاب دارت به) اي بااليي دارندكه تجارب حركتي و مشاهده(
كنند و اتخاذ كانون توجه بيروني براي حركت مي) مرحله دوم(مرحلة كنترل به ) مرحلة اول(هماهنگي 

  . آنها سودمندتر است
) سال 25±3/1با ميانگين سني (دانشجوي دانشگاه تهران  24ها در اين آزمايش شامل  آزمودني
 24. دصورت تصادفي انتخاب شدند و تجربة قبلي در تمرين و مسابقات پرتاب دارت نداشتن بودند كه به

. صورت همتاسازي متقابل، به دو گروه تقسيم شدند آزمون، به هاي پيش كننده براساس نمره شركت
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 46اي با قطر كنندگان در اين آزمايش پرتاب دارت به سمت يك مركز هدف دايره تكليف شركت
ين خطاي براي محاسبة خطا در اين تكليف از معيار ميانگ. متري بود سانتي 220متر از فاصلة  سانتي

  ).9(شعاعي استفاده شد 
. كنندگان نمايش داده شد آزمون الگوي مهارت توسط پژوهشگر براي شركت پيش از انجام پيش

صورت همتاسازي متقابل، به دو  آزمون به هاي پيش عمل آمد و براساس نمره آزمون به سپس از آنها پيش
ل با كانون توجه بيروني و به گروه ديگر در مرحلة اكتساب به يك گروه دستورالعم. گروه تقسيم شدند

هاي كانون توجه بيروني معطوف به هدف، دستورالعمل. دستورالعمل با كانون توجه دروني ارائه شد
هاي كانون توجه دروني معطوف به حركات پيكان دارت و مسير حركت پرتاب دارت بود و دستورالعمل

كوشش بود و پس از اين  60دو روز تمرين و در هر روز  مرحلة اكتساب شامل. شانه، آرنج و انگشتان بود
. ساعت پس از آزمون اكتساب انجام گرفت 24آزمون يادداري نيز . عمل آمد مرحله آزمون اكتساب به

  . كوشش بودند 8هاي پيش، اكتساب و يادداري شامل آزمون
. مستقل استفاده شد t هاي اين آزمايش از آزمون تحليل واريانس مركب و آزمونبراي تحليل داده

  . انجام گرفت SPSS-21و  Excel-2013ها با استفاده از تحليل داده
 

  نتايج آزمايش اول
-، بين)=003/0pو  =56/6F(2,44)(گروهي نتايج تحليل واريانس مركب نشان داد كه تأثيرات اصلي درون

رو، با  ازاين. دار بودمعنا) =048/0pو  =25/3F(2,44)(و اثر تعاملي ) =001/0pو  =27/39F(1,22)(گروهي 
نتايج نشان داد . ها در مراحل مختلف آزمون پرداختيمدو گروه مستقل به مقايسة دوبه tاستفاده از آزمون 

، اما در مراحل )=202/0pو  =31/1t22(آزمون دو گروه وجود نداشت هاي پيش تفاوت معناداري بين نمره
ها وجود داري بين گروهتفاوت معنا) =001/0pو  =62/4t22(و يادداري ) =001/0pو  =16/4t22(اكتساب 

گونه بود كه گروه كانون توجه بيروني  جهت تفاوت در هر دو مرحلة اكتساب و يادداري اين. داشت
  ). 1شكل (خطاي كمتري نسبت به گروه كانون توجه دروني داشت 

  

www.edub.irwww.edub.ir



 1395، پاييز 3شمارة ، 8دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

490

 

  ادداري در آزمايش اولآزمون، اكتساب و يپيش هاي نمرهنمودار . 1شكل 
 

  آزمايش دوم
. در آزمايش دوم اثر اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني بر يادگيري مهارت شوت چيپ بررسي شد

 ، براساس نظر پژوهشگران، سه متخصص رشته و تأييد )با پاي غيربرتر(مهارت شوت چيپ 

براساس مدل . نظر گرفته شد عنوان مهارت پيچيده و داراي الگويي ناآشنا در ، به)10(ها پژوهش
براي گذر از مرحلة هماهنگي به ) با پاي غيربرتر(يادگيري نيوول، فرض كرديم كه شوت چيپ فوتبال 

تواند هاي دروني فرد نميدليل اينكه ساختار هماهنگ اين مهارت براساس پويايي تمرين نياز دارد، به
  .سادگي و سريع شكل بگيرد به

بودند كه ) سال 26با ميانگين سني (دانشجوي دانشگاه تهران  24زمايش كنندگان در اين آ شركت
صورت  آزمون، به هاي پيش كننده براساس نمره شركت 24. اي در تمرين و مسابقات فوتبال نداشتندتجربه

كنندگان در اين آزمايش شوت چيپ فوتبال  تكليف شركت. همتاسازي متقابل، به دو گروه تقسيم شدند
متري بين فرد و  4در فاصلة . متري بود 8متر از فاصلة  سانتي 80اي با قطر هدف دايره به سمت مركز

متر قرار داده شده بود تا افراد با استفاده از مهارت  2متر و عرض  سانتي 50هدف يك مانع با ارتفاع 
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ليف از معيار براي محاسبة خطا در اين تك. شوت چيپ توپ را از روي اين مانع بگذرانند و به هدف بزنند
  ).9(ميانگين خطاي شعاعي استفاده شد 

كنندگان نمايش  آزمون الگوي مهارت شوت چيپ توسط پژوهشگر براي شركت قبل از انجام پيش
صورت همتاسازي  آزمون به هاي پيش عمل آمد و براساس نمره آزمون به سپس از آنها پيش. داده شد

كتساب به يك گروه دستورالعمل با كانون توجه بيروني و به در مرحلة ا. متقابل، به دو گروه تقسيم شدند
هاي كانون توجه بيروني معطوف دستورالعمل. گروه ديگر دستورالعمل با كانون توجه دروني ارائه شد

هاي كانون توجه دروني معطوف به حركت كل پا، ساق پاي غيربرتر و پاشنة پاي برتر بود و دستورالعمل
مرحلة اكتساب شامل دو روز تمرين و در هر روز . يدن به هدف، هدف و توپ بودگونه تا رس مسير سهمي

ساعت پس از  24آزمون يادداري نيز . عمل آمد كوشش بود و پس از اين مرحله آزمون اكتساب به 60
  . كوشش بودند 8هاي پيش، اكتساب و يادداري شامل آزمون. آزمون اكتساب انجام گرفت

. مستقل استفاده شد tن آزمايش از آزمون تحليل واريانس مركب و آزمون هاي ايبراي تحليل داده
  . انجام گرفت SPSS-21و Excel-2013ها با استفاده از تحليل داده

 
  نتايج آزمايش دوم

، )=001/0pو  =69/46F(2,44)(گروهي نتايج تحليل واريانس مركب نشان داد كه تأثيرات اصلي درون
. دار بودمعنا) =002/0pو  =51/7F(2,44)(و اثر تعاملي ) =001/0pو  =37/13F(1,22)(گروهي بين
. ها در مراحل مختلف آزمون پرداختيمدو گروه مستقل به مقايسة دوبه tرو، با استفاده از آزمون  ازاين

و  =388/0t22(آزمون دو گروه وجود نداشت هاي پيش داري بين نمرهنتايج نشان داد كه تفاوت معنا
702/0p=( اما در مراحل اكتساب ،)57/3-t22=  003/0وp= ( و يادداري)20/4t22=  001/0وp= (

گونه بود  جهت تفاوت در هر دو مرحلة اكتساب و يادداري اين. ها وجود داشتتفاوت معناداري بين گروه
  ). 2شكل (كه گروه كانون توجه دروني خطاي كمتري نسبت به گروه كانون توجه بيروني داشت 
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  آزمون، اكتساب و يادداري در آزمايش دومپيش هاي نمرهنمودار . 2شكل  
 

  گيريبحث و نتيجه
هدف از اين مطالعه بررسي تأثير دستورالعمل كانون توجه دروني و بيروني بر يادگيري يك مهارت ساده 

بندي ل فرضاز آنجا كه اين مطالعه بر مبناي مدل يادگيري نيوو. و يك مهارت پيچيده در مبتديان بود
اي كه ، در مهارت پيچيده)مرحلة اول يادگيري(رفت كه در مرحلة هماهنگي شده بود، انتظار مي

يادگيرنده با ساختار هماهنگ آن آشنايي نداشت، دستورالعمل با كانون توجه دروني سودمندتر باشد و 
العمل كانون توجه دروني اي كه يادگيرنده با ساختار هماهنگ آن آشنايي داشت، دستوردر مهارت ساده

بيني مدل يادگيري نيوول بود، به اين نتايج حاصل از دو آزمايش اين مطالعه همسو با پيش. مفيدتر باشد
صورت كه اتخاذ كانون توجه دروني در يادگيري مهارت شوت چيپ سودمندتر و اتخاذ كانون توجه 

- دليل اينكه هم مهارت ساده ارت پرتاب بهدر مه. بيروني در يادگيري مهارت پرتاب دارت سودمندتر بود

سرعت از مرحلة هماهنگي گذر كرده و  اي است و هم افراد آشنايي بيشتري با آن داشتند، يادگيرنده به
به مرحلة كنترل رسيده است، كه همين مسئله موجب شده است كه اتخاذ كانون توجه بيروني مفيدتر 

و ) 8(سيكاتو و همكاران - هاي پركينزيوول همسو با يافتهاين نتايج از منظر مراحل يادگيري ن. باشد
ترتيب مهارت ضربة  به(اي استفاده نكردند هاي پيچيدهاست كه هر دو از مهارت) 2(كاستاندا و گري 

اين مسئله كه مهارت پيچيده نبوده و توجه دروني سودمند بوده است، ممكن  .)گلف و ضربة بيسبال
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اند ها بررسي كردهر دو اين مطالعات اثر كانون توجه را بر اجراي اين مهارتاست به اين دليل باشد كه ه
بنابراين افراد . و تمريني وجود نداشته است كه آنها از مرحلة هماهنگي به مرحلة كنترل گذر كنند

اند و اتخاذ كانون توجه دروني براي آنها  مبتدي در اين دو مطالعه در مرحلة هماهنگي آزمون شده
  .ر بوده استمفيدت

-استفاده كرده) يك مهارت پيچيده(از سوي ديگر با اينكه يوهارا و همكاران از مهارت شوت چيپ 

اند، تفاوتي بين اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني مشاهده نكردند كه با نتيجة پژوهش حاضر همخواني 
اي كوچكي است د، حجم نمونهتوان براي اين عدم همسويي نتايج بيان كرترين دليل كه ميمهم. ندارد

كه حجم نمونه زماني). 11) (دو گروه پنج نفري(كار رفته است  كه در مطالعة يوهارا و همكاران به
  .شودها از نظر آماري كم ميكوچك باشد، احتمال مشاهدة تفاوت

يج ولف و رفت، نتايج اين مطالعه با نتاكه براساس مدل مراحل يادگيري نيوول انتظار مي گونه همان
توان براساس ساده بودن اين مسئله را مي. متفاوت بود) 1999(و ولف و همكاران ) 1997(ويگلت 
. تبيين كرد) ساز اسكي در مطالعة اولشبيه(و آشنا بودن مهارت ) مهارت گلف در مطالعة دوم(مهارت 

ها، يادگيرنده ين مهارتدليل ساده و آشنا بودن با مهارت، در ا براساس مدل مراحل يادگيري نيوول به
  .سرعت از مرحلة هماهنگي گذر كرده و به مرحلة كنترل رسيده است به

) ساختار هماهنگ(كه هنوز الگوي مناسب مهارت  نتايج اين مطالعه نشان داد كه افراد مبتدي زماني
ن توجه بيروني اند، اتخاذ كانون توجه دروني براي اجراي آنها سودمندتر است و اتخاذ كانورا كسب نكرده

كار  هاي آينده بهتر است كنترل شود و بهاما نكتة ديگري وجود دارد كه در پژوهش. كننده است تخريب
رود؛ اين نكته برخاسته از مدل مراحل يادگيري نيوول است، به اين شرح كه در مرحلة هماهنگي نتيجة 

هاي فرايندي تر است كه از اندازهاجرا رابطة بااليي با سطح كيفي مهارت ندارد و در اين مرحله به
الگوي (از نظر نيوول فرد در مرحلة هماهنگي بيشتر درگير كسب ساختار هماهنگ . استفاده شود

هاي شود كه در پژوهشبنابراين پيشنهاد مي). 1(دست آوردن نتيجة بهتر  است تا به) مناسب حركت
  .تر بررسي شودبيني مدل نيوول دقيقشود تا پيش هاي فرايندي نيز استفادهآينده در اين زمينه از اندازه
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