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چکیده
هدف از مطالعهی حاضر بررسی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیدهی نیازمند سرعت و دقت بود.
شرکتکنندهها  60دانشجوی سالم و راستدست بودند که در یک طرح تحقیق سه عاملی ترکیبی شرکت کردند .آنها به صورت تصادفی
به دو گروه تکلیف ساده و پیچیده تقسیم شدند و از طریق همترازسازی متقابل با استفاده از مربع التین دستورالعمل آموزشی را تحت سه
شرایط کانون توجه (درونی ،بیرونی و خودتوجه) دریافت کردند .زمان حرکت تکلیف هدفگیری زنجیرهای قبل و بعد از انجام  432کوشش
به عنوان دو سطح مهارت اندازهگیری شد .تمام شرکتکنندهها در دو سطح مبتدی و ماهر قبل از شروع هر دسته ،دستورالعمل توجهی
دریافت کردند و در پایان هر دسته کوشش در خصوص اعمال کانون توجه در یک مقیاس  10ارزشی و کانون توجه ترجیحی مورد سوال
قرار گرفتند .نتایج تحلیل واریانس ترکیبی  3×2×2نشان داد که در هر دو سطح مهارت و پیچیدگی تکلیف ،گروه خودتوجه کوتاهترین زمان
حرکت را داشت ( .)P<0.05یافتههای تحقیق حاضر از این فرضیه حمایت میکند که کنترل توجه توسط خود فرد ،از طریق تنظیم کانون
توجه مطابق با سطح مهارت و نیازهای شناختی مرحلهی یادگیری ،به عملکرد مؤثرتری میانجامد.
واژگان کلیدی :کانون توجه درونی ،کانون توجه بیرونی ،پیچیدگی تکلیف.
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مقدمه
توجه ،موضوعی است که همواره مورد عالقهی محققان رفتار حرکتی بودهاست .توجه عبارت است از درگیری ذهن
در یکی از اشیا یا افکار ممکن .کانونیکردن و هوشیاری از ویژگیهای ذاتی توجه است ( .)1متمرکزساختن توجه
به سمت حرکات بدن« ،کانون توجه درونی» و متمرکزساختن به سمت اثرات حرکت« ،کانون توجه بیرونی» نامیده
میشود .کانون توجه میتواند اثر معنیداری روی اجرای مهارتهای حرکتی افراد داشته باشد ( .)2در زمینهی کانون
توجه چندین فرضیه وجود دارد که از مهمترین آنها میتوان به فرضیهی عمل محدودشده1و فرضیهی پردازش
هوشیار 2اشاره کرد .مک نوین ،شی و ولف ( )2003بر اساس فرضیهی عمل محدود شده بیان کردند که توجه
بیرونی موجب تسهیل خودکنترلی دستگاه حرکتی شده و آن را در قید تصمیمگیریهای مرکزی قرار نمیدهد ،لذا
اجرا کننده با روانی حرکتی بیشتری به انجام مهارت میپردازد ( .)3ولف و لوس ویت در سال  2010فرضیهی عمل
محدودشده را بسط دادند و پیشنهاد کردند که توجه درونی به عنوان راهانداز خودفراخوانی عمل میکند و توجه به
بدن و یا حرکات بدن باعث راهاندازی فرآیندهای خودارزیابی و خودتنظیمی میشود .این فرآیندها روی افکار ،اعمال
و رفتار اثر میگذارد و باعث شروع فعالیتهای عصبی در سیستم خود میگردد؛ این فعالیتهای عصبی دورههای
انسدادریز 3نامیده شده و موجب تضعیف عملکرد میشود ( .)4مسترز ( )2000در فرضیهی پردازش هوشیار بیان
میکند که توجه و تمرکز بر خود احتماال خودکاری کنترل حرکتی را که از ویژگیهای عملکرد ماهرانه است ،از بین
میبرد؛ در نتیجه عملکرد دچار اختالل میشود ( .)5پرینز در فرضیه کدگذاری مشترک ادراک و عمل4بحث مینماید
که واسطهی بازنماییای برای ادراک و عمل وجود دارد .بر این اساس ،کدهای آوران و وابران میتوانند در سطح
دوری از بازنمایی به شیوهی متناسبی ایجاد و حفظ شوند .هم ادراک و هم طرح عمل به وقایع وابران مربوط بوده
و این تنها وضعیتی است که میتواند باعث کدگذاری متناسب شود؛ بدین ترتیب اگر به جای توجه به
الگوی حرکتی به هدف تکلیف توجه شود ،عمل مؤثرتر خواهد بود( .)6به عقیدهی ولف ،مک نوین و
شی ( )2001توجه بیرونی موجب کاهش نیازهای توجهی میشود ،ولی توجه درونی فرآیندهای پردازش اطالعات
بیشتری را درگیر مینماید ( .)7پولتون ،مکسول ،مسترز و راب ( )2006با نشان دادن سودمندی کانون توجه
بیرونی با استفاده از تکلیف ثانویه بر فرضیهی پردازش آشکار تأکید کردند (.)8
اکثر تحقیقات در زمینهی کانون توجه با تأکید بر بررسی دقت انجام شدهاست؛ به عنوان مثال زاچری و ولف
( ) 2005در بررسی کانون توجه به این نتیجه رسیدند که توجه بیرونی باعث افزایش دقت حرکت و کاهش فعالیت
عضالنی میشود ( .)9تحقیقی در سال 2010نشان داد ،دقت ضربه در توجه روی حرکت پا در مقایسه با توجه روی
حرکت دست بیشتر شد ( .)10ولف و شی ( )2007و بل و هاردی ( )2009نشان دادند که کانون توجه بیرونی نسبت
به کانون توجه درونی حتی در ورزشکاران حرفهای نیز باعث افزایش دقت عملکرد میشود ( .)11 ،12بیالک،
برتنتال ،مکوی ،و کاری ( )2004تحقیقی برای بررسی مکانیسمهای توجهی مهارتهای حسی -حرکتی در سطوح
مختلف مهارت انجام دادند .نتایج نشان داد که دقت گروه مبتدی در شرایط توجه به خود مهارت بیشتر از شرایط
توجه به تکلیف ثانویه بود و دقت گروه ماهر در شرایط تکلیف ثانویه بیشتر از توجه به خود مهارت بود .آزمایش دوم
برای بررسی مکانیسمهای توجهی در تکلیفی که محدودیت زمانی داشت ،انجام شد؛ نتایج نشان داد که افراد مبتدی
3Micro-choking’ episodes
4common-coding theory of perception and action

1Constrained action hypothesis
2Conscious processing hypothesis
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در شرایط دستورالعمل دقت و افراد ماهر در شرایط دستورالعمل سرعت عملکرد بهتری داشتند ( .)13تحقیقات
اندکی هم در بررسی اثر کانون توجه روی سرعت انجام شدهاست؛ به عنوان مثال فریدنهیم ،ولف ،مادوریا و کوری
( )2010دریافتند توجه بیرونی نسبت به توجه درونی باعث افزایش سرعت در شنا میشود .اکثر تحقیقات کانون
توجه ،سودمندی کانون توجه بیرونی را نسبت به کانون توجه درونی نشان دادند ( .)14اما تناقضهایی نیز دیده
میشود که در بعضی مطالعات به سطح مهارت نسبت داده شدهاست .به عنوان مثال پرکینز ،سکاتو ،پاسمور و لی
( )2003در تحقیق خود ،کانون توجه بیرونی و درونی را در افراد ماهر و مبتدی بررسی کردند و نشان دادند که افراد
مبتدی از توجه درونی و افراد ماهر از توجه بیرونی سود میبرند ( .)15خالء وجود گروه کنترل یا همان گروه خودتوجه
در بسیاری از تحقیقات وجود دارد .تحقیقات محدودی ،میزان اعمال کانون توجه و یا ترجیح افراد در کانون توجه را
بررسی کردند .همچنین اکثر تحقیقات انجام شده در زمینهی کانون توجه با تکیه بر اندازهگیری متغیر دقت بودهاست
که اکثراً کانون توجه بیرونی را سودمند بیان کردند و هیچ تحقیقی به بررسی اثر کانون توجه بر اجرای تکالیف
مستلزم سرعت و دقت نپرداختهاست .با توجه به اینکه اکثر مهارتها ،بهخصوص مهارتهای ورزشی به طور
همزمان به سرعت و دقت نیاز دارند ،تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت
در تکالیف ساده و پیچیدهی نیازمند سرعت و دقت انجام شد.
روششناسی
شرکتکنندههای این تحقیق نیمهتجربی 60 ،دانشجوی سالم و راستدست با میانگین سن  )2/1 ±( 21/9سال و
فاقد هرگونه نقص جسمی و حسی_حرکتی بودند که به طور تصادفی از بین دانشجویان  20تا  24سالهای که واحد
تربیت بدنی عمومی را اخذ کرده بودند ،و آشنایی قبلی با تکلیف تحقیق یا تکالیف مشابه نداشتند ،انتخاب شدند.
نمونهی انتخابی رضایت خود را از طریق رضایتنامه کتبی اعالم نمودند.
تکلیف مورد بررسی یک تکلیف هدفگیری زنجیرهای با موشواره رایانه (مشابه تکلیف عزیزی )1388،بود (.)16
تکلیف مورد نظر شامل هدایت و حرکات متوالی موشواره با کلیک راست یا چپ روی هدفهای مشخص بود که
تکلیف ساده شامل  2بخش و تکلیف پیچیدهی آن شامل  4بخش بود .سختافزار شامل یک دستگاه رایانه و
موشوارهی لیزری و یک پد مشکی بود و نرم افزار آن نیز توسط شرکت مهندسی ورزشی دانشساالر ایرانیان
(ساتراپ قدیم) تهیه گردید .ابزار دارای اعتبار منطقی (صوری) بوده و ضریب پایایی زمانی ابزار به شیوه بازآزمایی و
با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقهای  0/86به دست آمد.
برای سنجش دستبرتری از پرسشنامه دستبرتری آنت ( )1970استفاده شد که دارای  12سوال است .روایی این
پرسشنامه  80درصد و پایایی آن  ،0/86توسط رضایی ( )1388تعیین گردیده است ( .)17در این پرسشنامه هر
سوال دارای چهار گزینه همیشه راست ( ،)+2معموال راست ( ،)+1عدم تفاوت ( ،)0معموال چپ ( )-1و همیشه
چپ ( )-2است .در پایان با جمع نمرات 24 ،به افراد راستبرتر قوی و  - 24برای افراد چپبرتر قوی در نظر
گرفتهشد .نمرات بین  9تا  24افراد راستدست -9 ،تا  9دو سو توان و در نهایت  -9تا  - 24افراد چپدست می
باشند.
ابتدا افراد پرسشنامهی دستبرتری آنت ( )1970و پرسشنامهی جمعیتشناختی را که حاوی سواالتی در مورد
مشخصات فردی ،رشتهی تحصیلی و میزان آشنایی با کامپیوتر و بازیهای رایانهای بود ،تکمیل کردند و سپس
نحوهی اجرای تکلیف را آموزش دیدند .به منظور آشنایی با تکلیف ،دو دسته  12کوششی تمرینات اولیه را بدون
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دریافت دستورالعمل انجام دادند .سپس شرکتکنندهها به طور تصادفی به دو گروه تکلیف ساده و پیچیده تقسیم
شدند و هر فرد به صورت درونگروهی تحت سه شرایط کانون توجه درونی ،بیرونی و خودتوجه قرار گرفت .برای
کنترل اثر ترتیب و انتقال از همترازسازی متقابل کامل ،از طریق طرح مربع التین استفاده شد .جهت جلوگیری از
اثر افت گرم کردن (اشمیت و لی ،)2011،قبل از شروع آزمون شرکتکنندهها  3کوشش انجام دادند و آزمون هر
وضعیت توجه در دو دسته  12کوششی با دریافت دستورالعمل توجهی قبل از هر دسته کوشش انجام شد .در شروع
هر دسته کوشش ،در وضعیت کانون توجه درونی به شرکتکننده گفته شد «سعی کن با حداکثر سرعت و دقت
دستت را حرکت بدهی» .در وضعیت کانون توجه بیرونی گفته شد «سعی کن با حداکثر سرعت و دقت نشانگر را
حرکت بدهی» .در وضعیت خودتوجه نیز گفته شد «سعی کن با سرعت و دقت تکلیف را انجام بدهی» .در پایان هر
دسته کوشش میزان اعمال کانون توجه در یک مقیاس  10ارزشی و همچنین کانون توجه ترجیحی از شرکتکنندهها
سوال شد .دادههای زمان حرکت در این مرحله به عنوان سطح مبتدی ثبت و سپس تمرینات آغاز شد و با توجه به
تحقیق عزیزی ( ،)1388شرکتکنندهها برای رسیدن به مرحلهی خودکاری  432کوشش ( 36دسته  12کوششی)
انجام دادند .در حین تمرینات افراد دستورالعمل توجهی دریافت نمیکردند .پس از پایان تمرینات ،شرکتکنندهها
مجدداً مشابه با آزمون اول تحت سه شرایط کانون توجه (دو دسته  12کوششی در هر وضعیت) با همترازسازی
متقابل کامل مورد آزمون قرار گرفته و دادههای زمان حرکت به عنوان سطح ماهر اندازهگیری و ثبت شد .در پایان
هر دسته کوشش از شرکتکنندهها دربارهی میزان اعمال کانون توجه در یک مقیاس  10ارزشی و همچنین کانون
توجه ترجیحی سوال شد.
دادهها با استفاده از تحلیل واریانس ( 2پیچیدگی تکلیف) در ( 3کانون توجه) در  ( 2سطح مهارت) با تکرار
سنجش دو عامل آخر در سطح معنیداری  P<0.05تجزیه و تحلیل شد .پیشفرضهای طبیعیبودن توزیع
دادهها با آزمون کلموگروف  -اسمیرنف ( )P>0.05و همگنی واریانسها با آزمون لوین ()P>0.05
بررسی و تأیید شد.
نتایج
جدول  1میانگین و انحراف معیار زمان حرکت در سطوح مختلف متغیرهای مستقل و طبقهای را نشان میدهد.
همان طورکه در شکل  1هم مشاهده میشود زمان حرکت افراد در سطح ماهر کمتر از سطح مبتدی و زمان حرکت
تکالیف ساده کمتر از تکالیف پیچیده بود.
جدول  -1میانگین و انحراف معیار متغیر زمان حرکت در سطوح مختلف
گروه

سطح تبحر

وضعیت تعداد میانگین انحراف معیار
توجه درونی

15

1205/24

177/63

مبتدی
توجه بیرونی

15

1191/42

173/94
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گروه

سطح تبحر

ساده

ماهر

مبتدی

پیچیده
ماهر

ماهر پیچیده

وضعیت تعداد میانگین انحراف معیار
خودتوجه

15

1149/61

148/79

توجه درونی

15

1059/28

106/02

توجه بیرونی

15

1008/41

158/29

خودتوجه

15

992/66

114/16

توجه درونی

15

2249/27

374/48

توجه بیرونی

15

2067/20

470/18

خودتوجه

15

2056/4

378/03

توجه درونی

15

1662/2

263/26

توجه بیرونی

15

1600/39

280/82

خودتوجه

15

1594/69

236/17

مبتدی پیچیده

ماهر ساده

مبتدی ساده
2300
2100

1700
1500
1300
1100

900
خود توجه

توجه بیرونی

توجه درونی

زمان حرکت (هزارم ثانیه)

1900
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شکل  -1نمودار میانگین زمان حرکت ( )MTدر تکلیف ساده و پیچیده در سطح مبتدی و ماهر
و شرایط مختلف کانون توجه.
نتایج تحلیل واریانس ( 2پیچیدگی تکلیف) در ( 2سطح مهارت) در  (3کانون توجه) با تکرار سنجش دو عامل
آخر نشان داد که اثر اصلی کانون توجه (57( =9.7و ،) =0.76 ،P=0.005 ،F)2سطح مهارت (58( =44.9و،F)1
=0.43 ،P=0.005

) و پیچیدگی تکلیف (58( =180.2و=0.76 ،P=0.005 ،F)1

متقابل کانون توجه و سطح مهارت (57( =29.15و=0.51 ،P=0.005 ،F)2
(57و=0.41 ،P=0.005 ،F)2

) معنادار است .همچنین اثر

) ،کانون توجه و پیچیدگی (=19.68

) ،سطح مهارت و پیچیدگی (58( =24.02و=0.29 ،P=0.005 ،F)1

) و همچنین

پیچیدگی تکلیف ،سطح مهارت و کانون توجه (57( =10.9و ) =0.28 ،P=0.005 ،F)2نیز معنادار بود.
برای تعیین اثر کانون توجه بر زمان حرکت تکلیف ساده در سطح مبتدی ،از تحلیل واریانس با سنجشهای
مکرر استفاده شد (58( =3.27و .) =0.11 ،P˂0.01 ،F)2در آزمون تعقیبی بونفرونی ،زمان حرکت وضعیت خود-
توجه به طور معناداری کمتر از وضعیت کانون توجه درونی بود ( ،)P˂0.01اما با وضعیت کانون توجه بیرونی تفاوت
معناداری نداشت ( .)P=0. 1تفاوت میان وضعیت توجه بیرونی و درونی با وجود کمتر بودن زمان حرکت وضعیت
توجه بیرونی ،معنیدار نبود (.)P=1
در بررسی اثر کانون توجه بر زمان حرکت تکلیف ساده در سطح ماهر ،تحلیل واریانس با سنجشهای مکرر اثر
معناداری را نشان داد (58( =7.7و .) =0.12 ،P˂0.01 ،F)2با توجه به آزمون تعقیبی بونفرونی ،زمان حرکت
وضعیت خودتوجه به طور معناداری کمتر از وضعیت کانون توجه درونی بود ( )P˂0.01و در مقایسه با وضعیت
کانون توجه بیرونی تفاوت معناداری نداشت ( .)P=1عالوه بر این ،تفاوت معنیداری بین زمان حرکت در وضعیت
کانون توجه بیرونی و درونی مشاهده نشد (.)P=0.08
در تحلیل واریانس با سنجشهای مکرر جهت تعیین اثر کانون توجه بر زمان حرکت تکلیف پیچیده در سطح
مبتدی ،اثر کانون توجه معنادار بود (58( =10.79و .) =0.27 ،P˂0.01 ،F)2با توجه به نتایج آزمون تعقیبی
بونفرونی ،زمان حرکت وضعیت خودتوجه به طور معناداری کمتر از وضعیت کانون توجه درونی بود ( ،)P=0.001اما
با وضعیت کانون توجه بیرونی تفاوت معناداری نداشت ( .)P=1عالوه بر این ،زمان حرکت وضعیت کانون توجه
بیرونی به طور معنیداری کمتر از کانون توجه درونی بود (.)P=0.004
همچنین جهت تعیین اثر کانون توجه بر زمان حرکت تکلیف پیچیده در سطح ماهر ،از تحلیل واریانس با سنجشهای
مکرر استفاده شد (58( =4.44و .) =0.17 ،P˂0.01 ،F)2با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی ،زمان حرکت
وضعیت خودتوجه به طور معناداری کمتر از وضعیت کانون توجه درونی بود ( ،)P˂0.01اما با وضعیت کانون توجه
بیرونی تفاوت معناداری نداشت ( .)P=1تفاوت بین زمان حرکت وضعیت کانون توجه درونی و بیرونی ،با وجود کمتر
بودن در وضعیت توجه بیرونی  ،معنادار نبود ( .)P=0.09
در پروتکل کاری ،در پایان هر دسته کوشش از شرکتکنندهها دربارهی میزان اعمال کانون توجه توصیه شده با
یک مقیاس  10ارزشی سوال شد .در بررسی میزان سرعت و دقت افرادی که کانون توجه درونی را بیشتر اعمال
کردند در مقایسه با افرادی که کانون توجه بیرونی را بیشتر اعمال کردند ،با در نظر گرفتن مبتدی و ماهر بودن از
آزمون تی مستقل برای متغیر سرعت استفاده شد که تفاوت معناداری بین دو گروه کانون توجه بیرونی و درونی در
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افراد مبتدی(  )P=0.08 ،T=0.19 ،df=49و ماهر( )P=0.9 ،T=0.08 ،df=38.4مشاهده نشد .اما با توجه به
میانگینها ،گروه کانون توجه بیرونی هم در افراد مبتدی و هم در افراد ماهر زمان حرکت کمتر و سرعت بیشتری
داشتند.
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیدهی
نیازمند سرعت و دقت به عمل آمد .نتایج نشان داد که زمان حرکت وضعیت خودتوجه به طور معنیداری کمتر از
وضعیت کانون توجه درونی بود .بنابراین ،به نظر میرسد که کنترل کانون توجه توسط خود فرد ،به اجرای مؤثرتری
میانجامد .اکثر تحقیقات مربوط به کانون توجه با استفاده از دستورالعملهای آموزشی یا بازخورد تحمیلی مربی
انجام شده (ولف )2013،و کمتر به نقش فعال افراد طی اجرا و یادگیری -که امروزه با واژه خودتنظیمی بیان می
شود  -توجه شده است ( .)2در واقع خودتنظیمی فرایندی است که به وسیلهی آن افراد ،رفتار خویش را در غیاب
کنترل و یا محدودیت خارجی مدیریت می کنند ( .)18به نظر میرسد که در وضعیت خودتوجه ،افراد بدون محدودیت
بیرونی ،به طور خودکار کانون توجه خود را مطابق با نیازهای شناختی مرحلهی یادگیری که در آن قرار دارند تغییر
میدهند و در اجرای مهارت از آن سود میبرند .در ارتباط با کانون توجه و خودکنترلی ،ولف ،شیا و پارک ()2001
به بررسی این سوال پرداختند که آیا سودمندی کانون توجه بیرونی در برابر کانون توجه درونی یک پدیدهی عمومی
است یا ممکن است تحت تأثیر عواملی چون تفاوتهای فردی و ترجیح فراگیرنده در استفاده از آنها قرار گیرد.
نتایج تحقیق آنها نشان داده که اغلب افراد کانون توجه بیرونی را برگزیدند و این افراد در یادداری ،مؤثرتر از
شرکتکنندههایی عمل کردند که کانون توجه درونی را انتخاب کرده بودند ( .)19ویس ،ربر ،و اوون ( )2008نیز
در تحقیقی با عنوان« تغییر کانون توجه ترجیحی به غیرترجیحی» ،اهمیت ترجیح افراد در عملکرد را نشان دادند و
بیان کردند که اگر به افراد اجازه دادهشود تا از کانون توجه مورد ترجیح خود استفاده کنند ،عزت نفس آنها بیشتر
و منجر به عملکرد بهتر میشود ( .)20ولف نیز در سنجش تعادل نشان داد که خودکاری حرکات و ثبات پاسچر
در گروه خودکنترل بیشتر بود ( .)21حسینی ،شجاعی و اصالنخانی ( )1392نیز در بررسی اثر خودتنظیمی و فاصله
کانون توجه بیرونی ،برتری گروه خودتنظیم را نشان دادند ( .)22در تحقیق حاضر ،از شرکتکنندهها پس از اجرا در
سه شرایط کانون توجه ،در مورد کانون توجه ترجیحی سوال شد .اکثر افراد ترکیبی از کانون توجه درونی و بیرونی
را بیان کردند .احتماالً یک دلیل برای ترجیح ترکیبی درونی و بیرونی ،درگیری همزمان عامل درونی و بیرونی در
هر سه شرایط بود؛ زیرا افراد زمانی که توجه درونی داشتند ،توجه به نشانگر و اهداف اجتنابناپذیر بوده و همچنین
زمانی که کانون توجه بیرونی داشتند ،ناگزیر به انگشتان و کلیک چپ و راست توجه میکردند .الزم است در
تحقیقات آینده از تکلیفی استفاده شود که تنها به یک کلیک نیاز باشد .نتایج با تحقیق شهریاری ( ،)1390که
استفاده بیشتر افراد مبتدی و ماهر به ترتیب از کانون توجه درونی و بیرونی را مشاهده کردند ،هم راستا نبود؛ احتماالً
به این دلیل که شرکتکنندگان در تحقیق شهریاری ،برای انتخاب نوع کانون توجه ،تنها دو گزینهی کانون توجه
درونی و بیرونی را داشتند (.)23
همچنین مطابق نتایج ،تفاوت معناداری بین وضعیت کانون توجه درونی و بیرونی مشاهده نشد که مخالف با
اکثر تحقیقات کانون توجه ( )10-12،24،25بود .اما تحقیقاتی نیز وجود دارد که بین کانون توجه درونی و بیرونی
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تفاوت معنی داری مشاهده نکردند ( .)28-26محققین دالیل مختلفی را برای عدم تفاوت بین کانون توجه درونی
و بیرونی بیان کردند که از جمله آن :مهارت باز ،مهارت پیچیده ،ترجیح افراد ،میزان تمرین ،مبتدی بودن افراد و
عدم اعمال کانون توجه توصیه شده ،میباشد .شاید دلیل عدم برتری کانون توجه بیرونی در تحقیق حاضر ،دشوار
نبودن تکلیف با وجود پیچیده بودن آن باشد .چندین تحقیق نشان میدهد دستورالعملهایی که منجر به تمرکز
بیرونی میشوند ،تنها زمانی سودمند هستند که تکلیف به اندازهی کافی دشوار باشد ( .)32-30از طرف دیگر ،احتماالً
درگیر بودن هر دو کانون توجه درونی و بیرونی در شرایط کانون توجه و ترجیح افراد به ترکیبی از توجه درونی و
بیرونی ،مانع اعمال کامل دستورالعمل توجهی شده و در نتیجه تفاوتی بین وضعیت کانون توجه درونی و بیرونی
مشاهده نشدهاست .الزم به ذکر است که با وجود عدم معناداری ،میانگین زمان حرکت در وضعیت کانون توجه
بیرونی نسبت به کانون توجه درونی کمتر بود .در تحلیل دادهها ،شرکتکنندهها با توجه به گزارش مربوط به کانونی
کردن توجه مطابق دستورالعملهای آموزشی در یک مقیاس  10ارزشی ،به دو گروه تقسیم شدند :گروهی که بیشتر
توجه درونی داشتند و گروهی که توجه بیرونی بیشتری اعمال کردند .زمان حرکت این دو گروه با آزمون  tمستقل
مورد مقایسه قرار گرفت و تفاوت معناداری دیده نشد ()P>0.05؛ اما باز هم گروه توجه بیرونی زمان حرکت کمتری
داشت .مشابه با یافتههای تحقیق حاضر ،استوات و ولف ( )2011در تحقیق خود نشان دادند افرادی که در گزارش
کانون توجه خود بیشتر از راهبردهای بیرونی استفاده میکردند ،سریعتر از افرادی بودند که بیشتر راهبرد درونی
داشتند ( .)33جکسون و همکاران ( ،2006آزمایش  )2نیز که از بازیکنان فوتبال خواستند تا در تکلیف دریبل،
خودشان را با هدف هماهنگ کنند ،دریافتند اجرای کسانی که هدف انتخابیشان مرتبط با راهبرد ،مثل موقعیت
توپ در ارتباط با مخروطها بود ،سریعتر از کسانی بودند که اهداف مرتبط با تکنیک (درونی) را انتخاب کردند (.)34
این نتایج به نوعی برتر بودن کانون توجه بیرونی را نشان میدهد ،هرچند مشابه تحقیق حاضر معناداری مشاهده
نشد.
با وجود اینکه میانگین زمان حرکت در وضعیت خودتوجه کمتر از کانون توجه بیرونی بود ،اما تفاوت معناداری
بین وضعیت خودتوجه و کانون توجه بیرونی ،بهجز در سطح مبتدی تکلیف پیچیده مشاهده نشد .استوات و ولف
( )2011نیز در تحقیق خود عدم تفاوت در گروه توجه بیرونی و خودتوجه را گزارش کرده و علت را ماهر بودن
شناگران بیان کردند ( .)33زنتگراف و همکاران ( )2009نیز دلیل عدم تفاوت توجه بیرونی و خودتوجه را اینگونه
بیان کردند که اطالعات مرتبط با تکلیف مستقل از دستورالعملهاست و کانون توجه بیرونی اطالعات اضافی ایجاد
میکند (.)31
در پایان میتوان نتیجه گرفت که در تکالیف نیازمند دقت و سرعت ،محدود نکردن کانون توجه و خودکنترلی آن
باعث عدم اعمال بار شناختی بیشتر ،تنظیم خودکار کانون توجه مطابق با نیازهای شناختی تکلیف و مرحلهی
یادگیری ،خودکارآمدی بیشتر و در نتیجه عملکرد بهتر میشود .میتوان به عالقمندان در این زمینه پیشنهاد کرد
که تحقیقی مشابه به صورت میدانی بر روی تکالیفی با اعتبار بومشناختی ،تکالیفی که تنها به یک کلیک نیاز دارند
و یا تکالیفی با دشواری بیشتر انجام دهند.
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