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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب در کودکان
 75تا  73سال در شرایط یادگیری ضمنی و آشکار می باشد .با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای
 75نفر از کودکان  75تا  73سال به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی به  0گروه کانون
توجه درونی-ضمنی ،درونی-آشکار ،کانون توجه بیرونی-ضمنی ،بیرونی-آشکار و کنترل تقسیم شدند.
دستورالعمل های توجه استفاده شده مربوط به زاچری ( )3550بود ،که شامل کانون توجه بیرونی (نقطه
وسط  755امتیازی) و درونی (شکستن مچ دست) است .در مرحله پیش آزمون آزمودنی ها  75پرتاب را
انجام دادند ،سپس در مرحله اکتساب  7بلوک  75کوششی اجرا گردید و آزمون یادداری  38ساعت بعد
در  75کوشش اجرا شد .اطالعات ارایه شده در گروه یادگیری آشکار در خصوص چگونگی اجرای مهارت
حرکتی بود و در گروه یادگیری ضمنی هیچ اطالعاتی به شرکت کنندگان ارایه نگردید .جهت تجزیه و
تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر (آنوا) استفاده شد .نتایج نشان داد که در
مرحله اکتساب بین گروه ها تفاوت معناداری مشاهده نشد .اما در آزمون یادداری گروه کانون توجه
بیرونی تحت شرایط یادگیری ضمنی عملکرد بهتری نسبت به بقیه گروه ها داشتند .بنابراین ،به مربیان و
معلمان ورزش پیشنهاد می شود در آموزش مهارت های حرکتی کودکان  73-75سال از روش بیرونی
کانون توجه در شرایط یادگیری ضمنی استفاده نمایند.
واژه های کلیدی :یادگیری ،اکتساب و یادداری ،کانون توجه درونی و بیرونی ،یادگیری ضمنی و آشکار
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*ایمیل نویسنده مسئول bagherli2000@yahoo.com :

نشریه علمی -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش ،سال نهم ،شماره بیست و نهم ،بهار 7931

مقدمه
اجرای ماهرانه حرکا ت ورزشی ،محققان و عالقمندان به یاد گیری و کنترل حرکتی را بر آن داشته
تا عوامل موثر بر اجرا و یادگیری مهارت های ورزشی مختلف را شناسایی و معرفی نمایند ( .)4عاملی که
7

اکثرا در تحقیقات یادگیری و کنترل حرکتی نادیده گرفته شده بود ،دستورالعمل های آموزشی ارائه
شد ه به فراگیرنده در حین اکتساب یک مهارت حرکتی جدید بود .دستورالعمل ها قبل یا در طول تمرین
ارائه می شوند و شامل اطالعاتی در مورد چگونگی اجرای مهارت می باشند .در چنین مواردی مهم است
که توجه فراگیرنده به سمت جنبه های مرتبط به تکلیف معطوف شود .کانون توجه می تواند درونی
(تمرکز بر حرکات بدن ) یا بیرونی (تمرکز بر اثرات حرکت در محیط یا پیامد های آن ) باشد ( .)80در
مورد سودمندی این دو نوع دستورالعمل ابهاماتی در تحقیقات وجود دارد .در این زمینه فرضیة عمل
محدودشدة ولف و فرضیة پردازش هوشیار مسترز و ماکسول در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
ولف و همکاران ( )89در تالش برای توضیح اینکه چرا کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی
مؤثرتر است ،به فرضیة عمل محدود شده استناد کردهاند  .این فرضیه بیان می کند که تالش برای کنترل
آگاهانه حرکت ،به شکل شرایط توجه درونی  ،سیستم حرکتی را محدود ساخته و مانع از فرآیندهای
خودکاری می شود که حرکت را کنترل می کنند .بر عکس ،دور ساختن توجه از حرکت و معطوف
نمودن آن به سمت اثرات حرکت ( شرایط توجه بیرونی ) به سیستم اجازه می دهد که بطور طبیعی
خود سازمانده شود ( .)97مطابق با این فرضیه ،برتری کانون توجه به استفادة بیشتر اجراکننده از
فرایندهای خودکار نسبت داده شده است (.)87،80
3

مسترز و ماکسول ( )33در فرضیة پردازش هوشیار اشاره کردند که ،کانون توجه بیرونی یادگیرنده
را به تمرکز بر اطالعات درونی و احتماالً برخی اطالعات مهم و برجستة بیرونی هدایت می کند ،ولی اتخاذ
کانون توجه درونی موجب کنترل آگاهانه و هوشیار میشود و بارِ شناختی بیشتری را بر منابع توجهی یا
حافظة کاری تحمیل میکند که علت احتمالی اجرای ضعیف تر در افرادی است که بر عوامل درونی
تمرکز میکنند .بنابراین ،تحقیقات نیز مزیت و برتری توجه بیرونی را برای مهارت های ورزشی نشان
دادند .این مهارت ها شامل ضربه به توپ گلف ( )88 ،83پرتاب توپ بسکتبال ( )87ضربه فوتبال
آمریکایی ( )81و ضربه توپ تنیس ( )89می باشند .برتری اتخاذ توجه بیرونی ،با خودکاری بیشتر در
کنترل حرکت در نتیجه اتخاذ این نوع تمرکز توضیح داده شده است .)87( .همچنین ،پشابادی و دیگران
9

( ،)7939عبدلی و دیگران ( ،)7933نعیمی ( ،)7935کارپنتر و دیگران ( )3573و بولنت و سادتین
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( )3573اثر بخشی دستورالعمل بیرونی را در تحقیق خود ذکر کرد ( .)74 ،71 ،73 ،7 ،7تمامی
تحقیقات ذکر شده اثر کانون توجه را در بزرگساالن مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات در زمینه
7

کودکان نیز این برتری را به توجه بیرونی نسبت می دهد .برای نمونه ،جاروس ( )3570در تحقیق خود
برتری کانون توجه بیرونی را نسبت به درونی در کودکان اختالل هماهنگی رشدی نشان داد ( .)39هادلر
3

9

و دیگران ( ،)3578چیویاکوفسکی و دیگران ( )3579و اشرف و دیگران ( )3573نیز مشابه با تحقیق
جاروس ( )3570برتری گروه بیرونی را نسبت به درونی نشان دادند ( .)70 ،73 ،37اما تحقیق خلیل
ارجمندی و دیگران ( )3578در تکلیف شوت چیپ فوتبال و عبدالهی پور و دیگران ( )3554در تکلیف
دریبل فوتبال مخالف با نتایج باال بود ( ،) 30 ،79و نتایج آن ها سودمندی کانون توجه درونی را بر بیرونی
نشان داد .بنابراین نتایج در این زمینه متناقض بوده و نتایج تحقیقات را به چالش کشیده است .جدای از
بحث کانون توجه ،نوع یادگیری نیز می تواند متغیر مهم دیگری برای آموزش باشد ،که شامل یادگیری
ضمنی و آشکار می باشد ( .) 97یادگیری صریح یا آشکار ،به یادگیری حقایق و خاطرات شخصی بر می-
گردد و دسترسی به آنها بهصورت آگاهانه امکانپذیر است (.)33
یادگیری ضمنی در نقطه مخالف یادگیری صریح می باشد و به صورت هوشیارانه نبوده و فرد در
مورد انجام تکلیف مورد نظر توضیحاتی را دریافت نخواهد کرد ( .)97نتایج تحقیقات در این زمینه نیز
متناقض بوده و اکثر تحقیقات برتری را به شرایط یادگیری ضمنی نسبت داده اند .برای نمونه ،جارویس و
دیگران ( ) 3570در تحقیق خود شرایط یادگیری ضمنی را برای کودکان موثر تر از یادگیری صریح
ارزیابی کرد ( .)39همچنین ،نتایج تحقیقات میرزاخانی عراقی و دیگران ( ،)7939نجاتی و عشایری
( ،)7941نجاتی و دیگران ( ،)7947خیر اندیش و دیگران ( )7941نیز مشابه با تحقیق جارویس ()3570
بود ( .)77 ،75 ،3 ،9در مقابل تحقیقات باال ،صالحی و دیگران ( )7933در تحقیق خود نشان دادند بین
یادگیری صریح و ضمنی تفاوت معنی دار وجود نداشته اما شرکت کننده های گروه های یادگیری
صریح(مطلع از اجزای توالی) نسبت به گروه یادگیری ضمنی که از ترتیب موجود در توالی ها اطالعی
نداشتند پیشرفت بیشتری کردند ( .)0بنابراین چه در مورد متغیر کانون توجه و چه در مورد متغیر
یادگیری ضمنی و آشکار نتایج با چالش روبرو می باشد .تحقیقاتی که ترکیب این دو متغیر را مورد
بررسی قرار دهد در داخل کشور یافت نشد .اما در این زمینه جارویس و دیگران ( )3570در تحقیقی
نشان دادند که کانون توجه بیرونی تحت شرایط ضمنی عملکرد و یادگیری بهتری را موجب شده بود
(.)39
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بنابراین ،با توجه به اینکه نتایج در مورد کانون توجه و یادگیری ضمنی و آشکار متناقض بوده و
ترکیب این دو متغیر با هم مورد بررسی قرار نگرفته و اینکه تحقیقات در حوزه کودکان در این زمینه ها
کم می باشد ،محقق ،برآن شد تا با تح قیقی کاربردی در این زمینه به این سئوال پاسخ دهد که کدام نوع
کانون توجه و کدام نوع شرایط یادگیری برای کودکان بهتر و سودمندتر می باشد؟

روش تحقیق
پژوهش حاضر ،با توجه به اهداف پیش بینی شده ،از نوع تحقیقات نیمه تجربی است .طرح تحقیق
به صورت پیش آزمون -پس آزمون  -یادداری با  0گروه می باشد .برای این منظور ،با استفاده از روش
نمونه گیری تصادفی ساده  75نفر از کودکان  75تا  73سال انتخاب و به صورت تصادفی به  7گروه
کانون توجه درونی-ضمنی ،درونی-صریح ،کانون توجه بیرونی-ضمنی ،بیرونی-صریح ،کنترل ضمنی و
کنترل آشکار تقسیم شدند .معیارهای انتخاب عبارت بودند از :نداشتن آشنایی و تجربه قبلی در تکلیف
مورد نظر ،داشتن دامنه ی سنی بین  75الی  73سال و سالم بودن از نظر جسمی .معیارهای حذف نیز
شامل این موارد بود :اختالل ادراکی و حافظه ای شدید ،بیماری های مزمن ،داشتن مشکل شدید بینائی و
شنوائی ،داشتن مشکالت حرکتی در اندام فوقانی بویژه محدودیت حرکتی مفاصل اندام فوقانی به گونه ای
که انجام تکلیف حرکتی مورد نظر را با دشواری همراه سازد و داشتن آسیب اسکلتی – عضالنی در طی
سال اخیر .الزم به ذکر است که فرم رضایت نامه شرکت در تحقیق از والدین کودکان گرفته شد.

ابزار تحقیق
ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک توپ تنیس که جنس آن از چرم و درون آن حالت
ارتجاعی دارد و یک هدف بر روی زمین بود .هدف از  75دایره ی متحد المرکز ،با شعاع  ،95،35،75تا
 755سانتیمتر که هر دایره  75امتیاز دارد به منظور اندازه گیری دقت پرتاب ها تشکیل شده بود.)73( .
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روش اجرای تحقیق
برای انجام این تکلیف آزمودنی ها میبایستی پرتاب را با دست غیر برتر خود به سوی هدفی که
روی زمین قرار خواهد داشت پرتاب کنند .آزمودنی ها پشت خطی که  9متر از هدف فاصله داشت قرار
گرفتند و به سمت هدفی که دوایر متحد المرکزی به شعاع  75سانتی متر دارد ،نشانه گیری کردند .ابتدا
آزمودنی ها قبل از انجام دادن پرتاب در مرحله ی اکتساب  75کوشش ( )pre-testرا انجام دادند .در
روز اول آزمایش که مربوط به مرحله ی اکتساب بود آزمودنی ها  75پرتاب که شامل  7بلوک 75
کوششی می باشد را اجرا کردند(مجموع پرتاب ها  75:کوشش) 38 .ساعت پس از مرحله ی اکتساب،
آزمون یادداری که شامل  75کوشش است را اجرا کردند .نحوه ی نمره گذاری به این شکل است که اگر
پرتابه در مرکز هدف فرود آید ،امتیاز  755و اگر در یکی از مناطق دیگر فرود آید ،امتیاز های
 ......،35،45،15و اگر پرتابه به هدف نخورد ،امتیاز صفر برای آزمودنی ثبت خواهد شد .دقت اجرا بر
اساس میانگین عملکرد فرد در کوشش ها ارزیابی شد .برای اعمال دستورالعمل های توجهی (درونی و
بیرونی) از روش زاچری ( )81استفاده شد ،به این صورت که برای هدایت آزمودنی ها در گروه کانون
توجه بیرونی ،شرکت کنندگان باید ضمن پرتاب به نقطه وسط  755امتیازی توجه کرده و برای اجرا در
حالت کانون درونی ،به شکستن مچ دست پرتاب کنندة خود توجه کنند .همچنین در مورد یادگیری
ضمنی و صریح روش کار بدین صورت است که :به گروهای یادگیری صریح اطالعاتی درباره چگونگی
شیوه اجرای مهارت حرکتی به آزمودنی داده شد و آزمودنی ها مهارت مورد نظر را مطابق با شیوه ای که
به آن ها گفته شد انجام دادند .به گروههای یادگیری ضمنی اطالعی در مورد چگونگی اجرای مهارت
حرکتی داده نشد و آزمودنی ها بدون آگاهی از هیچ گونه شیوه اجرایی مهارت مورد نظر را انجام دادند.

روش آماری
جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس درون گروهی با اندازهگیری تکراری برای بررسی
تأثیر کانون توجه با یادگیری ضمنی در طول دورة تمرینی استفاده شد .عالوه بر این ،از تحلیل واریانس
یکراهه ( )ANOVAبرای مقایسة گروه ها در مرحلة پی ش آزمون و آزمون یادداری و از تحلیل واریانس
یکراهه با اندازه گیری تکراری روی عامل زمان برای مقایسه گروه های مختلف تمرینی در مرحلة اکتساب
استفاده گردید و در ادامه از آزمون پیگیری توکی برای مشخص کردن جایگاه تفاوتهای درون گروهی و
بین گروهی استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح معنی داری  p<0.05و با استفاده از نرمافزار
 SPSSنسخه  77انجام شد.

نتایج تحقیق
جدول  7مربوط به میانگین و انحراف معیار شرکت کنندگان گروه های مختلف در مراحل مختلف
آزمون می باشد .همانطور که در جدول  7مشاهده می شود ،آزمودنی های هر چهار گروه تجربی پیشرفت
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معناداری را در مرحله تمرین از خود نشان دادند .اما ،این میزان پیشرفت در تمامی گروه ها به یک میزان
بوده است .اما در مرحله یادداری گروه بیرونی  -ضمنی عملکرد بهتری را از خود نشان داد .الزم به ذکر
است که نمرات باالتر نشان دهنده عملکرد بهتر بود.
جدول  .7توزیع میانگین و انحراف مهارت پرتاب از باالی شانه در آزمودنیها طی مراحل پیش
آزمون ،اکتساب و یادداری در گروههای مختلف
مراحل

گروه
پیش
آزمون

درونی-ضمنی
درونی-صریح
بیرونی-ضمنی
بیرونی-صریح
کنترل

93/85
9/53
91/75
9/39
91/15
3/04
91/55
9/89
85/75
9/01

اکتساب

بلوک 7
83/45
3/43
85/35
3/93
85/05
3/13
93/35
8/70
89/75
0/08

بلوک 3
88/75
3/31
83/05
3/87
89/35
9/37
87/45
3/35
89/85
7/05

بلوک 9
87/75
9/48
89/75
3/31
87/95
9/83
88/05
3/87
80/15
7/15

بلوک 8
81/15
8/03
87/75
9/51
83/35
9/34
88/35
3/44
84/53
7/91

یادداری

بلوک 0
83/05
8/85
87/45
3/09
03/95
3/77
81/05
7/05
05/57
7/98

بلوک 7
07/95
8/03
84/10
9/03
00/15
3/77
84/15
7/99
03/35
0/09

03/05
3/57
84/35
3/43
78/55
9/03
07/35
7/77
83/55
3/88

پیش از بررسی تفاوت بین گروهها در مراحل اکتساب و یادداری با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس بین گروهی به آزمون همسان گروهها در مرحله پیش آزمون پرداختیم .نتایج آزمون تحلیل
واریانس بین گروهی نشان داد که بین گروهها با توجه به آماره آزمون (F(4,45)=1/68), 5/16
=Pتفاوت معنیداری بین شرکت کنندگان وجود ندارد.
جدول( )3نتایج پرتابها را در مرحله اکتساب با آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازهگیری
تکراری روی عامل بلوکها نشان میدهد.
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جدول  .1یافتههای تحلیل واریانس بین گروهی با اندازهگیری تکراری در مرحله اکتساب
مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی داری

بلوک

9743/07

0

191/37

334/33

*5/557

بلوک×گروه

343/31

35

78/77

8/97

*5/557

گروه

795/88

8

701/77

3/51

5/533

خطای (بلوک)

131/05

330

9/39

خطای (گروه)

9873/15

80

10/49

*در سطح  α >5/50معنی دار است.
همانطور که در جدول  3مشاهده می شود بین بلوک و بلوک+گروه تفاوت معناداری وجود دارد.
برای مشاهده تفاوت معنیدار بین بلوکها ،یافتههای مربوط به مقایسه بلوک ها در جدول  9خالصه
شده است.
جدول  .9یافتههای مربوط به مقایسه بلوکها
بلوک i

بلوکj

بلوک اول

بلوک دوم

7/38

بلوک سوم

8/54

بلوک چهارم

7/97

5/557

بلوک پنجم

4/77

5/557

بلوک ششم

75/74

5/557

بلوک سوم

3/78

5/557

بلوک چهارم

8/83

5/553

بلوک دوم

بلوک سوم

بلوک چهارم
بلوک پنجم

تفاوت میانگین ها
()i-j

سطح معنی داری
5/559
5/539

بلوک پنجم

7/33

5/557

بلوک ششم

4/38

5/559

بلوک چهارم

3/34

5/553

بلوک پنجم

8/54

5/555

بلوک ششم

7/75

5/555

بلوک پنجم

7/45

5/597

بلوک ششم

9/43

5/558

بلوک ششم

-3/53

5/553
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برای مشخص کردن جایگاه تفاوتها بین گروهها از آزمون پیگردی توکی استفاده گردید .نتایج این
آزمون تفاوت معنیداری را بین گروه ها نشان نداد.
جدول  8نتایج پرتابها را با آزمون تحلیل واریانس بین گروهی در مرحله یادداری نشان میدهد.
جدول  .8نتایچ آزمون تحلیل واریانس بین گروهی در مرحله یادداری
بین گروهی
درون گروهی
کل

مجموع مجذورات
3457/54
951/55
9754/54

درجه آزادی
8
80
83

میانگین مجذورات
155/31
7/43

F
753/78

سطح معنی داری
*5/555

همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی تفاوت معنی
داری ( ) F= 102/64, p= 0/000را بین گروه ها طی مرحله یادداری نشان داد .به منظور بررسی
جایگاه تفاوت ها از آزمون پیگردی توکی استفاده گردید .نتایج آزمون پیگردی توکی نشان داد که در
مرحلة یادداری بین گروه های درونی-ضمنی با درونی صریح ( )P= 5/550با گروه بیرونی-ضمنی
( )P= 5/555با بیرونی-صریح ( )P= 5/558و با کنترل ( ،)P= 5/555بین بیرونی-ضمنی با درونی-
صریح ( )P= 5/555با بیرونی-صریح ( )P= 5/555و کنترل ()P= 5/555و بین بیرونی-ضمنی با
بیرونی-صریح ( )P= 5/555و کنترل ( )P= 5/555و بین بیرونی-صریح با کنترل ( )P= 5/555تفاوت
معنیداری وجود دارد.
برای بهتر نشان دادن نتایج گروه ها در پیش آزمون ،و مراحل اکتساب و یادداری نمودار زیر ارائه
شده است.

نمودار .7نتایج گروه ها در پیش آزمون و مراحل اکتساب و یادداری
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بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب در
کودکان  75تا  73سال در شرایط یادگیری ضمنی و آشکار بود .همانگونه که نتایج جداول و نمودار های
آماری نشان داد در مرحله اکتساب بین گ روه های تمرینی تفاوت معناداری مشاهده نشد .همچنین نتایج
نشان داد که بین گروه های تمرینی در مرحله یادداری تفاوت معناداری وجود دارد .این تفاوت به نفع
گروه کانون توجه بیرونی در شرایط یادگیری ضمنی بود .نتایج آزمون تحلیل مکرر نیز نشان دهنده تاثیر
معنادار گروه ها ی تمرینی در مرحله اجرا بر اجرای مهارت پرتاب از باالی شانه بود .اما در کل نتایج این
تحقیق مزیت کانون بیرونی را در شرایط ضمنی آشکار کرد .با توجه به نتایج بدست آمده در مرحله
اکتساب (مراجعه به نمودار  )7می توان به چگونگی پیشرفت شرکت کنندگان گروه های مختلف کانون
توجه در شرایط یادگیری ضمنی و آشکار را در این مرحله در طول  7بلوک تمرینی پی برد .این با نتایج
لطفی و همکاران ( ،)7938عبدلی و همکاران ( ،)7935پورتر و همکاران ( ،)3575صائمی و همکاران
( ،)3579جانسون و همکاران ( )3579و چیویاکوفسکی و همکاران ()3579همسو می باشد (،73 ،1 ،7
 .) 91 ،90 ،38عالوه بر این اگرچه بین گروه ها در مرحله اکتساب تفاوت معناداری مالحظه نشد با این
حال با مقایسة میانگین ها مشاهده شد که گروه توجه بیرونی عملکرد بهتری داشت .این یافته ها با
تحقیقات لطفی و دیگران ( ،)7938عبدلی و دیگران ( ،)7935حجازی دینان و دیگران ( ،)7935نعیمی
کیا و دیگران ( ،)7937زنگی آبادی و دیگران ( ،)7933لندرز و دیگران ( ،)3550زاچری و دیگران
( ،)3550مرچاند ( ،)3551ولف و سو ( ،)3551بل و هاردی ( ،)3553پورتر و دیگران ( ،)3575ولف و
دیگران ( )3553فاسولی و دیگران ( ،)3553صائمی ودیگران ( ،)3579جانسون و دیگران ( )3579و
چیویاکوفسکی و دیگران ( )3579همسو می باشد (،90 ،34 ،37 ،38 ،35 ،73 ،77 ،73 ،1 ،7 ،8 ،3
 .)87 ،88 ،83 ،91براساس نتایج و نظر ولف و دیگران ( ،)83تمرکز بر نتیجة حرکت (توجه بیرونی)
موجب ایجاد فرایند کنترل ناهشیارانه شد و در نتیجه ،یادگیری تسهیل می شود و اجرا بهبود می یابد؛
درصورتی که توجه درونی موجب میشود فرد برای کنترل حرکاتش تالش آگاهانه داشته باشد که این
امر ،موجب کاهش عملکرد میشود .مهمترین یافته این تحقیق مربوط به مرحله یادداری می باشد.
نتایج تحقیق حاضر در مرحله یادداری نشان داد که کانون توجه بیرونی عملکرد بهتری را نسبت
به کانون توجه درونی از خود نشان داد .همچنین عملکرد آزمودنی های کانون توجه بیرونی در شرایط
یادگیری ضمنی بهتر از یادگیری آشکار بود .بنابراین یافته های تحقیق حاضر در مرحله یادداری با نتایج
لطفی و دیگران ( ،)7938پشابادی و دیگران ( ،)7939عبدلی و دیگران ( ،)7935نعیمی کیا و دیگران
( ،)7937لندرز و دیگران ( ،)3550زاچری و دیگران ( ،)3550مرچاند ( ،)3551ولف و سو ( ،)3551بل و
هاردی ( ،)3553پورتر و دیگران ( ،)3575ولف و دیگران ( ،)3553فاسولی و دیگران ( ،)3553صائمی و
دیگران ( ،)3579چیویاکوفسکی و دیگران ( ،)3579شفیع زاده و دیگران ( )3579و استرامبرگ و
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دیگران ( )3579همخوان می باشد (.)87 ،88 ،83 ،85 ،93 ،91 ،90 ،34 ،35 ،73 ،77 ،73 ،1 ،7 ،7
یافته های باال همگی بر مزیت بیشتر کانون توجه بیرونی بر کانون توجه درونی اشاره داشته اند .ولف و
مک نوین و شا ( )89بیان کردند که توجه بیرونی موجب شد آزمودنی به ظرفیت توجه کمتری برای
اجرای تکلیف نیاز داشته باشد و به همین دلیل ،آزمودنی ها به مقدار بیشتری از فرایند کنترل خودکار
بهره گرفتند .همچنین جاروس ( )3570در تحقیقی به بررسی تاثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر
یادگیری تکلیف ضمنی در کودکان اختالل هماهنگی رشدی و همتایان عادی پرداخت .نتایج این تحقیق
نشان داد ،اگر چه کودکان اختالل هماهنگی رشدی تفاوتی را در نوع بیرونی و درونی در یادگیری تکلیف
نشان ندادند ،اما کودکان عادی تحت شرایط دستورالعمل بیرونی و یادگیری ضمنی یادداری و انتقال
بهتری را در تکلیف از خود نشان دادند ( .)39اما یافته های پژوهش در مرحلة یادداری با یافته های
حجازی دینان ودیگران ( ،)7935زنگی آبادی و دیگران ( ،)7933ولف و دیگران ( )3553و پولتون و
دیگران ( )3557که در مرحلة یادداری تفاوتی میان عملکرد گروه های کانون توجه درونی و بیرونی پیدا
نکردند ،ناهمخوان است ( .)83 ،98 ،8 ،3احتماالً دشواری تکالیف ،سطح تبحر فراگیران و نوع ابزار اندازه
گیری ،همچنین افراد شرکت کننده در آزمون دلیل این تفاوت است .بر این اساس ،ولف و دیگران
( )3551استدالل کردند که احتماالً تفسیر دستورالعملهای آموزشی بیرونی و درونی برای شرکت
کنندگان در تحقیقات مذکور مبهم بوده است ( .)80جدای از تحقیقات ذکر شده در باال اشاره به یک
فرضیه در بیان برتری کانون توجه بیرونی بر درونی الزم به نظر می رسد .یافته های حاضر با فرضیه
پردازش آشکار قابل توجیه است .مکسول و مسترز ( )3553بر اساس مفاهیم یادگیری حرکتی آشکار و
پنهان تفسیر دیگری از اثربخشی کانون توجه بیرونی پیشنهاد کردند ( .)95آنها مطابق با فرضیة پردازش
آشکار استدالل کردند در توجه بیرونی ،اجراکننده فقط یک منبع از اطالعات – آنچه نسبت به اجراکننده
بیرونی است – را پردازش می کند .در حالی که در توجه درونی ،ضمن اینکه توجه به اطالعات درونی
معطوف می شود ،اطالعات برجستة بیرونی نیز پردازش می شوند .در نتیجه دستورالعمل کانون درونی بار
بیشتر یرابر منابع توجهی یا حافظة کاری اعمال می کند .فشار یا بار بیشتر بر حافظة کاری در شرایط
کانون توجه درونی با اجرای ضعیف تر همراه است .در حالی که دستورالعمل کانون بیرونی اطالعات
مکانیکی را که توسط اجراکننده پردازش می شود ،کاهش می دهد و بار کمتری طی اجرای تکلیف بر
حافظة کاری اعمال می کند .بنابر این براساس فرضیة پردازش آشکار ،بار حافظة کاری منبع تفاوت های
اجرا در کانون توجه درونی و بیرونی است ( .)95همچنین نتیجة این تحقیق را می توان براساس فرضیة
عمل محدودشده ولف و همکاران ( )89تبیین کرد .براساس این فرضیه ،تالش برای کنترل آگاهانة حرکت
به شکل شرایط جلب توجه درونی سیستم حرکتی را محدود می سازد و مانع از فرایندهای خودکاری
میشود که حرکت را کنترل میکنند .در نتیجه نیاز فراگیر را به درگیری مراکز باالتر عصبی برای کنترل
اندام کاهش میدهد و به این دلیل اجرا و یادگیری حرکتی افزایش مییابد .برعکس ،دور ساختن توجه از
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حرکت و معطوف کردن آن به سمت اثرهای حرکت شرایط توجه بیرونی به سیستم اجازه میدهد به طور
طبیعی خود را سازماندهی کند (.)89 ،97
بنابراین نتایج تحقیق حاضر با فرضیات عمل محدودشده ولف و دیگران ( )89و پردازش آشکار
مکسول و مسترز ( ) 97همخوان می باشد .همچنین نتایج تحقیق ما نشان داد که برتری گروه بیرونی در
شرایط یادگیری ضمنی رخ داده است .یعنی شرایط ضمنی بهتر از شرایط آشکار بوده است .نتایج این
تحقیق در این بخش با نقش سیستم های حافظه ی کاری در یادگیری ضمنی نیسن و بولمر ( )99می
باشد .اغلب تحقیقات مربوط به یادگیری ضمنی نقش سیستم های حافظه کاری در یادگیری ضمنی را به
وسیله تکلیف دوگانه 7بررسی نموده اند ( .)99ارائه تکلیف دوم به عنوان یک تکلیف شناختی با این هدف
انجام می شود که این تکلیف از حافظه ای کاری استفاده می کند و قسمتی از توجه را به خود اختصاص
می دهد .موقع یادگیری مهارت های حرکتی ،بازخورد بینایی ،شنوایی ،حس عمقی و المسه ای در
دسترس اجرا کننده هستند تا او بتواند نتیجه حرکات خود را ارزیابی کند ( .)31توجه بینایی نوعی راهبرد
ایجاد میکند که می تواند به عنوان راهنمایی برای اجرا ،به اجراکننده کمک کند .اگر بازخورد حسی به
اجراکننده داده نشود راهبرد آزمون فرضیه نمی تواند اتخاذ شود و بنابراین شاخص های پیامد حرکت در
دسترس نیست .بنابراین در غیاب توجه تجربه ی بوجود آمده از حرکات صحیح و غیرصحیح منجر به
تشکیل یک دانش عملکردی می شود که توضیح آن مشکل است زیرا این دانش به صورت ضمنی آموخته
شده است .همچنین ،اشمیت و رایسبرگ )94( 3بیان کردند ،یادگیری ضمنی ارتباط نزدیکی را بین
عملکرد حرکتی و یادگیری حرکتی نشان می دهد .در یادگیری صریح فرد از طریق هدف گزینی و تجزیه
و تحلیل راه های رسیدن به هدف تکالیفی را انجام می دهد که با بهبود و پیشرفت در عملکرد همراه است
و فرد می تواند به طور مستقیم و آشکار نتایج آن را مشاهده کند .با این حال ،افراد گاهی پیشرفت های
عملکرد را بدون آگاهی یا بدون توانایی توصیف آن تجزیه می کنند که این پیشرفت در عملکرد ناشی از
یادگیری بدون آگاهی است .همانطور که در تحقیق حاضر عملکرد شرایط یادگیری ضمنی بهتر بود.
بنابراین نتایج این بخش از تحقیق با نتایج میرزاخانی عراقی و دیگران ( ،)7939نجاتی و عشایری
( ،)7941نجاتی و دیگران ( ،)7947خیر اندیش و دیگران ( )7941و جاروس و دیگران ( )3570همخوان
می باشد ( .)39 ،77 ،75 ،3 ،9میرزاخانی عراقی و دیگران ( )7939به مقایسه یادگیری حرکتی صریح و
یادگیری حرکتی ضمنی توالی حرکتی در کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه و بیش فعالی با همتایان
عادی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که کودکان عادی توانایی یادگیری ضمنی را داشتند (.)3
نجاتی و عشایری ( )7941به بررسی مقایسه یادگیری حرکتی صریح و ضمنی در سالمندان پرداختند.
نتایج این تحقیق نشان داد که سالمندان در شرایط یادگیری ضمنی عملکرد بهتری را داشتند (.)75
1

- dual-task
- Schmidt & Wrisberg
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نجاتی و دیگران ( )7947نیز به بررسی وابستگی به توجه در یادگیری ضمنی توالی حرکتی در جوانان و
سالمندان پرداختند .نتایج این تحقیق نیز همانند تحقیقات باال بر مزیت یادگیری ضمنی تاکید داشت
( .)77خیر اندیش و دیگران نیز ( )7941در تحقیقی به بررسی تأثیر تداخل زمینه ای در شرایط یادگیری
پنهان و آشکار در مهارت ردیابی پرداختند .نتایج این تحقیق نیز برتری گروه یادگیری ضمنی را در
شرایط تداخل نشان داد ( .)9اما نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق صالحی و دیگران ( )0ناهمخوان می
باشد .آن ها در تحقیقی به بررسی تأثیر شیوه ارائه محرک های متوالی بر اکتساب ،یادداری و انتقال
ترتیب توالی حرکات بصری پرداختند .یافته ها نشان داد بین یادگیری صریح و ضمنی تفاوت معنی دار
وجود نداشته اما شرکت کننده های گروه های یادگیری صریح(مطلع از اجزای توالی) نسبت به گروه
یادگیری ضمنی که از ترتیب موجود در توالی ها اطالعی نداشتند پیشرفت بیشتری کردند .دلیل
ناهمخوانی را می توان به دلیل تکلیف سخت تر در تحقیق صالحی و دیگران و پروتکل تمرینی متفاوت
نسبت د اد .برتری گروه ضمنی را می توان از دیدگاه کنترلی و نورونی نیز مورد بررسی قرار داد .آندرس
( ) 78از دیدگاه کنترلی نشان داد که در یادگیری صریح موج منفی پیشانی بزرگتری نسبت به گروه
ضمنی ثبت می گردد .این نوع تفاوت بین یادگیری صریح و ضمنی بیانگر نظام های مغزی متفاوت برای
هر یک از این یادگیری ها و نقش قطعه پیشانی در یادگیری صریح است .همچنین ناتکمپر ( )93عنوان
کردند که یادگیری صریح و ضمنی ساختار های نورونی متفاوتی را درگیر می کنند .در طی یادگیری
ضمنی ،افزایش در جریان خون موضعی در نواحی حرکتی مثل نواحی حسی-حرکتی ،قشر حرکتی
تکمیلی و عقده های قاعده ای دیده می شود .در حالی که در حین یادگیری صریح افزایش فعالیت فقط
در نواحی غیر حرکتی است .همین عامل برتری یادگیری ضمنی را آشکار می کند .درست شبیه تحقیق
حاضر که شرایط ضمنی بهتر از صریح بود.
در کل ،نتایج این تحقیق نشان داد که کانون توجه بیرونی در شرایط ضمنی یادگیری بهتری و
معنادارتری را در کودکان موجب شده بود .بنابراین به مربیان و معلمان پیشنهاد می شود که در آموزش
مهارت های حرکتی به جای استفاده از دستورالعمل هایی که تأکید خاص بر حرکات اندام های بدن
دارند از دستورالعمل های جلب توجه بیرونی آن هم در شرایط ضمنی بهره گیرند.
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