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  چکيده
درونی و , پايه(بررسی اثر دشواری نسبی تکليف و نوع دستورالعمل کانون توجه , هدف از اين پژوهش

به ,  توجه اجراکنندهنتايج تحقيقات اخير نشان می دهد که کانون. بر اجرای تکليف تعادلی است) بيرونی
در . نقش مهمی بر اجرا و يادگيری مهارت های حرکتی دارد, جديد و چالش انگيز استويژه وقتی تکليف 

 دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد شرکت داده شد و به طور تصادفی به دو گروه تکليف ۴۸اين پژوهش 
کليف متعادل ايستادن بر صفحة ت, شرکت کنندگان. تعادلی آسان و تکليف تعادلی دشوار تقسيم شدند

دستورالعمل توجه ,  ثانيه ای در شرايط بدون دستورالعمل۱۵ کوشش ۳تعادل سنج ديجيتال را به تعداد 
نتايج نشان داد که عملکرد گروه تکليف دشوار در شرايط . درونی و دستورالعمل توجه بيرونی اجرا کردند
درحالی که نوع دستورالعمل کانون توجهی , ت ديگر بودتوجه بيرونی به طور معنی داری بهتر از دو حال

بنابراين نتيجه می گيريم که . تفاوت معنی داری را در اجرای تکليف تعادلی در گروه آسان ايجاد نکرد
اثربخشی کانون توجه به عنوان يک متغير اجرا و يادگيری حرکتی به عواملی مانند دشواری تکليف 

  . بستگی دارد
  

  ی واژه های کليد
  .دشواری تکليف و تعادل, کانون توجه درونی و بيرونی, دستورالعمل های آموزشی
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  مقدمه
 نقش مهمی بر اجرا ١بسياری از تحقيقات نشان می دهد که کانون توجه اجرا کنندهنتايج 

بويژه نشان داده شده که تمرکز بر حرکات بدن فرد . و يادگيری مهارت های حرکتی دارد
درحالی . هنگام انجام مهارت حرکتی به نسبت غيرموثر و بيهوده است )٢یاتخاذ کانون درون(

اتخاذ (که دستورالعمل ها و بازخوردهايی که توجه اجرا کننده را بر آثار حرکات وی بر محيط 
, ۳۶, ۲۰, ۲۴, ۲۶(منجر به اجرا و يادگيری مؤثرتر می شود, معطوف می کند) ٣کانون بيرونی

نشان داده شده که ارائة دستورالعمل ها به شيوه ای که توجه , البرای مث). ۳۸, ۱۳, ۱۴, ۳۴
منجر به افزايش دقت ضربات گلف , فرد را به جای حرکات بدن به اثر حرکت معطوف کند

و پرتاب ) ۵, ۳۷, ۴, ۲۹(ضربة فوتبال , )۲۹(سرويس واليبال , )۳۱, ۸(ضربة تنيس , )۱۶, ۲۸(
گری نيز وجود دارند که کانون توجه بيرونی را در تحقيقات دي. می شود) ۳۹( آزاد بسکتبال

 جالب اينکه .)۲, ۷, ۳۳, ۲۳, ۱۳, ۱۴, ۲۰, ۲۶( بهتر شدن تعادل و کنترل قامت مؤثر می دانند
در تحقيقاتی که شامل شرايط کنترل بود نيز دستورالعمل کانون توجه بيرونی نسبت به هر 

منجر به اجرا و , ستورالعمل توجهیدو شرايط کانون توجه درونی و حالت کنترل بدون د
اين شواهد نشان می دهند که کانون توجه بيرونی اجرا و ). ۷, ۳۸, ۲۶(يادگيری مؤثرتر شد 

  .مهارت های حرکتی را افزايش می دهد, يادگيری
در تالش برای توضيح اينکه چرا کانون توجه بيرونی نسبت ) ۱۳, ۳۶, ۳۲(وولف و ديگران 

,  نظرابر اينـبن.  استناد کردند ٤به فرضية عمل محدود شده, مؤثرتر استبه کانون توجه درونی 
, وقتی دستورالعمل آموزشی توجه اجرا کننده را به اندام درگير در حرکت معطوف کند

فرايندهای کنترل خودکار تسهيل شده و نيز موجب خودسازماندهی بهتر دستگاه های 
در نتيجه نياز . نمی شودارانه مقيد و محدود  و توسط فرايندهای کنترل هوشيمی شودمختلف 

 و به اين دليل اجرای می دهدبرای ادارة اندام را کاهش فرد به درگيری مراکز باالتر عصبی 
 , دـابـيمی در توجه بيرونی نيازهای توجهی کاهش , به عبارت ديگر. ـدابـمی يحرکتی افزايش 

                                                 
1 - Performer’s Focus of Attention 
2 - Adopting and Internal Focus 
3 - Adopting an External  Focus  
4 - Constrained Action Hypothesis  
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ری درگير می شود و نيازهای توجهی درحالی که در توجه درونی فرايندهای پردازش بيشت
  .می کندافزايش پيدا 

تفسير ,  خود١نيز بر اساس مفاهيم يادگيری حرکتی آشکار و پنهان) ۱۰(مسترز و مکسول 
آنها مطابق با فرضية پردازش .  اثربخشی کانون توجه بيرونی پيشنهاد کردندزديگری ا
 آنچه –ه فقط يک منبع از اطالعات اجرا کنند,  استدالل کردند که در توجه بيرونی٢آشکار

ضمن ,  درحالی که در توجه درونی,می کند را پردازش –نسبت به اجرا کننده بيرونی است 
بی شک اطالعات برجستة بيرونی نيز , اينکه توجه به اطالعات درونی معطوف می شود

 توجهی يا  بيشتری را بر منابع٣در نتيجه دستورالعمل کانون درونی بار. می شوندپردازش 
فشار يا بار بيشتر بر حافظة کاری در شرايط کانون توجه درونی با . می کند اعمال ٤کاریةحافظ

درحالی که دستورالعمل کانون بيرونی اطالعات ). ۱۱, ۱۲(اجرای ضعيف تر همراه است 
 و بار کمتری را طی اجرای می دهدکاهش , مکانيکی را که توسط اجرا کننده پردازش می شود

بار حافظة , بنابراين بر اساس فرضية پردازش آشکار.  کنديف بر حافظة کاری اعمال میتکل
  .کاری منبع تفاوت های اجرا در کانون درونی و بيرونی است

, اين نظر که اتخاذ کانون بيرونی استفاده از فرايندهای کنترل خودکار را افزايش می دهد
در بررسی مطالبات ) ۲۲(وولف و ديگران , برای مثال, در تحقيقات متعددی تاييد شده است

عالمت (و بيرونی ) پاها( در شرايط کانون توجه درونی تعادل سنجتوجهی حفظ تعادل بر روی 
 ٥زمان واکنش اکتشافی, شرکت کنندگان کانون بيرونی, مشاهده کردند)تعادل سنجهای روی 

همچنين اين گروه . دادند را نسبت به شرکت کنندگان کانون توجه درونی نشان وتاه تریـک
. نشان دادند,  فرکانسی مناسب تری را که بيانگر يکنواختی بيشتر حرکت استژگی هایـوي

آنها دريافتند وقتی افراد از . نيز اين فرضيه را تاييد می کند) ۲۱( نتايج تحقيق شيا و وولف
انجام گيرد » ودکارفرايند کنترل خ«اجازه می دهند , ندارندتکرار بودن بخشی از الگو آگاهی 

به جای تمرين درست , ولی وقتی از تکراری بودن بخشی از الگو آگاهی دارند, )توجه بيرونی(

                                                 
1 - Explicit and Implicit Motor Learning  
2 - Explicit Processing Hypothesis  
3 - Load  
4 - Working Memory  
5 - Probe Reaction Times 
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منابع توجه خود را بيشتر بر روی تالش آگاهانه برای به خاطر آوردن آن بخش و » الگو« 
جست و جوی وقوع آن متمرکز می کنند و اين مسئله موجب می شود اجرای آنها ضعيف 

توجه به تاثيرات حرکت در مقايسه با , )۳۴ (١همچنين مطابق نظرية ايدة حرکتی جيمز .دشو
بازنمايي پايدارتری را برای يادگيری مهارت ها ايجاد می کند و , توجه به نحوة انجام حرکت

 ٢ عمل هامل–در فرضية اثر . موجب برانگيخته شدن دستگاه حرکتی برای حرکت می شود
ه توجه بيرونی درجات آزادی مختلف درگير در حرکت را به طور طبيعی نيز ذکر شده ک) ۳۴(

  .تری کنترل می کند تا به نتيجة دلخواه دست يابد
نتيجه گيری تمامی فرضيه ها و نظرهای ارائه شده در مورد برتری کانون توجه , در کل

توجه فرد است که با معطوف کردن بيرونی بر توجه درونی در اجرای مهارت های حرکتی اين 
توجه به نحوة انجام حرکت و در , به اثر حرکت از طريق دستورالعمل آموزشی يا بازخورد

نتيجه افزايش نيازهای توجهی کاهش می يابد و از فرايندهای پردازش ارادی برای کنترل 
  .حرکات کاسته می شود

در مقابل يج تحقيقات قبلی در مورد اثرهای کانون توجه درونی تا به امروز گزارش نتا
برخی اگر چه ). ۲, ۷, ۲۳, ۳۳, ۳۴(بيشتر به نفع نوع بيرونی بوده است , کانون توجه بيرونی

در تحقيق وولف و , برای مثال). ۱, ۲۲, ۲۷(از تحقيقات نتوانسته اند تفاوتی را نشان دهند 
ول برتری کانون توجه بيرونی بر اجرای تکليف شبيه ساز اسکی در پايان روز ا) ۲۶(ديگران 

درحالی که در تکليف تعادل سنج اين برتری تا روز سوم , نشان داده شد) آزمايش اول(
دشواری نسبی ) ۳۷(همچنين در تحقيق وولف و ديگران . ظاهر نشد) آزمون يادداری(

تفاوت و ) توپ ثابت(نسبت به آزمون يادداری ) توپ در حال حرکت(تکليف در آزمون انتقال 
نيز در تحقيق خود ) ۲۷(وولف و ديگران . جه بيرونی را نشان دادسودمندی بيشتر کانون تو

در شرايط کانون توجه درونی و بيرونی ) آزمايش اول(تفاوتی را در بزرگساالن جوان سالم 
برای آنها که تکليف ) آزمايش دوم(درحالی که در بيماران پارکينسون , مشاهده نکردند

بنابراين به نظر می رسد . بيرونی مشاهده شدبرتری کانون توجه , بشدت چالش انگيز بود
سطح به نسبت , يکی از پيش شرط هايی که موجب تاثيرات متفاوت کانون توجه رخ دهد

                                                 
1 - James, Ideo Motor Hypothesis  
2 - Hommels, Action Effect Hypothesis  
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چرا که تحقيقات قبلی نشان داده اند که اثربخشی , )۳۵(معينی از دشواری تکليف باشد 
). ۲۷, ۷, ۲۲, ۲۳(بيشتر خواهد بود , کانون توجه بيرونی در شرايط جديد و چالش انگيز

بررسی اثر دشواری نسبی تکليف بر سودمندی نوع کانون , ازاين رو هدف از تحقيق حاضر
پاسخ به اين پرسش که آيا دشواری نسبی تکليف می تواند در تفاوت . توجه بيرونی است 

می تواند شواهد مستقيم , های اجرا بين شرايط کانون توجه درونی و بيرونی اثر داشته باشد
شتری برای فرضية عمل محدود شده و فرضية پردازش آشکار و بينش بيشتری در مورد بي

  .فراهم آورد, اينکه چگونه نوع کانون توجه بر اجرای حرکتی اثر می کند
  

  روش تحقيق 
در اين تحقيق با توجه به وجود آزمودنی های انسانی و شيوة اندازه گيری متغير وابسته و 

روش ,  امکان فراهم آمدن شرايط الزم برای تحقيقات تجربیاعمال متغير مستقل و عدم
  . تحقيق حاضر از نوع تحقيقات نيمه تجربی است

دانشگاه آزاد )  پسر۲۴ دختر و ۲۴( دانشجوی ۴۸شرکت کنندگان در اين پژوهش 
پس از بررسی . اسالمی مشهد بودند که به صورت داوطلبانه در تحقيق شرکت کردند

آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تکليف ,  توجه به هدف تحقيقپرسشنامة شرح حال با
همة آزمودنی ها سالم بودند و در تکليف . تعادلی آسان و تکليف تعادلی دشوار تقسيم شدند

   .مورد آزمايش تجربه ای نداشتند
برای اندازه گيری تعادل از دستگاه تعادل سنج ديجيتال يا دستگاه سنجش پايداری 

اين دستگاه . استفاده شد, دن که شامل دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری استوضعيت ب
در اين تحقيق از شاخص کلی . نوسانات پوسچر فرد در جهان مختلف را اندازه گيری می کند

به عنوان شاخص نوسان ) انحراف معيار از نقطة تعادل(نوسانات پوسچری بدن در تمام جهات 
بدون دستورالعمل توجهی , ندگان اين بود که در سه شرايطوظيفة شرکت کن. استفاده شد

دستورالعمل کانون توجه درونی و دستورالعمل کانون توجه بيرونی روی , )شرايط پايه(خاص 
آزمودنی ها روی صفحة تعادل , در گروه تکليف تعادل آسان. صفحة تعادل سنج بايستند

ی بالشتک بادی که بر روی صفحة آزمودنی ها رو, سنج و در گروه تکليف تعادلی دشوار
  ). ۱شکل (متعادل می ايستادند , تعادل سنج قرار داشت
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 ۳) درونی و بيرونی, پايه(شرکت کنندگان هر گروه در هر يک از شرايط کانون توجه 
 ثانيه ای انجام ۱۵ کوشش ۹يعنی در کل هر شرکت کننده ,  ثانيه ای اجرا کردند۱۵کوشش 

. رکت کنندگان هيچ گونه دستورالعمل توجهی خاص داده نمی شددر شرايط پايه به ش. داد
برای شرايط کانون توجه درونی شرکت کنندگان آموزش ديدند تا سعی کنند روی صفحة 

تا حد ممکن ثابت بايستند و به مقدار ) يا بالشتک بادی در گروه تکليف دشوار(تعادل سنج 
توجه کنند و برای شرايط کانون توجه , نيروی مساوی که توسط پاهای خود اعمال می کنند

يا بالشتک (بيرونی آنها آموزش ديدند تا سعی کنند تا حد ممکن ثابت بايستند و به صفحة 
  . زير پای خود توجه کنند) بادی در گروه تکليف دشوار

  

  
  دستگاه سنجش تعادل و نحوة استقرار آزمودنی در شرايط مختلف تکليف تعادلی آسان و دشوار_ ۱شکل 

  

از آمار استنباطی بويژه آزمون ,  تحقيقفرضيه های و آزمون  داده هابرای تجزيه و تحليل
در گروه های مورد نظر و (%) تحليل واريانس يکطرفه برای مقايسة ميانگين شاخص نوسان 

) شرايط کانون توجه (۳) * دشواری نسبی تکليف (۲واريانس عاملی مرکب آزمون تحليل 
ثر نوع تکليف و شرايط کانون توجه که در آن شرايط مختلف کانون توجه برای تحليل آماری ا

پردازش و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم . استفاده شد,  تکراری استاندازه هایبا 
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شايان ذکر است که تمامی نتايج به دست آمده در حد معنی داری .  انجام شدSPSSافزار 
  . است مورد آزمون قرار گرفته ۰۵/۰
 

  نتايج و يافته های تحقيق 
الزم بود نشان داده شود که ترتيب ارائة نوع کانون توجه , قبل از آزمون فرضية تحقيق

نتايج آزمون تحليل عاملی نشان داد , ازاين رو, اثر معنی داری بر تکليف تعادلی نداشته باشد
بر عملکرد ) F)۴۶/۱( = ۱۷۳/۰ و P=۶۸۰/۰(که ترتيب ارائة نوع کانون توجه اثر معنی داری 

  . آورده شده است۱نتايج اين آزمون در جدول . تعادل شرکت کنندگان نداشت
  نتايج آزمون تحليل واريانس عاملی برای مقايسة ميانگين ها بر مبنای ترتيب ارائة نوع کانون توجه_ ۱جدول   

  منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

 درجة
  آزادی

ميانگين 
  مجذورات

F P  

  ۶۸۰/۰  ۱۷۳/۰  ۹۴۷/۴  ۱  ۹۴۷/۴  ارائة کانون توجهترتيب 

  __  __  ۶۶۷/۲۸  ۹۴  ۷۰/۱۳۱۸  خطا

  

شرايط کانون "امل و عننتايج تحليل واريانس عاملی مرکب نشان داد که با در نظر گرفت
به طور  )۴۶/۱(F( = P< , ۴۸/۱۱۳۸ ۰۰۱/۰" (نوع تکليف"و ) F)P< , ۳۰۳/۹ = )۹۲/۲ ۰۰۱/۰" (توجه

داشته و نيز اين (%)  اين عوامل اثر معنی داری بر ميانگين شاخص نوسان هر کدام از, مستقل
به منظور . بر يکديگر دارند )P< , ۲۱۹/۵ = )۹۲/۲(F ۰۱/۰(دو عامل اثر متقابل معنی داری  

تعقيبی از مطالعات بررسی دقيق تر معنی داری سطوح اثر اصلی شرايط کانون توجه در قالب 
آشکار ساخت )  های زوج شدهtآزمون (آزمون های تعقيبی . شد جفت شده استفاده tآزمون 

و توجه درونی با توجه ) >P ۰۰۱/۰(فقط تفاوت های معنی دار بين شرايط پايه با توجه بيرونی 
بنابراين تنها در گروه تکليف . دارد در گروه تکليف تعادلی دشوار وجود) >P ۰۵/۰(بيرونی 
 شرايطی که شرکت کنندگان به بالشتک بادی زير در) ايستادن روی بالشتک بادی(دشوار 

 عملکرد بهتری نسبت به شرايط پايه و شرايطی که به پاهای خود ,پای خود توجه کرده بودند
ن عملکرد شرکت کنندگان در ي ميانگ۲ و شکل ۲جدول . مشاهده شد, توجه کرده بودند

  .شان می دهدشرايط مختلف کانون توجه در دو گروه تکليف آسان و دشوار را ن
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  در شرايط مختلف کانون توجه در تکليف تعادلی آسان و دشوار) شاخص نوسان(ميانگين نمرة تعادل _ ۲جدول 

  گروه تکليف تعادلی دشوار  گروه تکليف تعادل آسان  

  ۱۴/۹)۶۶۶۰/۱(  ۰۷/۳)۷۶۲۱/۰(  شرايط پايه

  ۶۵/۸)۸۰۹۶/۱(  ۰۶/۳)۸۱۳۴/۰(  کانون توجه درونی

  ۱۴/۸)۷۵۷۰/۱(  ۹۴/۲)۷۴۹۶/۰(  کانون توجه بيرونی

 .عدد داخل پرانتز انحراف استاندارد است
  

  
 

مقايسة عملکرد شرکت کنندگان در شرايط مختلف کانون توجه در دو گروه تکليف آسان و _ ۲شکل 
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٣١ تاثير دشواری تکليف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای تکليف تعادلی

  بحث و نتيجه گيری
بررسی اثر دشواری نسبی تکليف و نوع دستورالعمل کانون , هدف کلی تحقيق حاضر

نتايج تحقيق نشان داد که اثربخشی دستورالعمل کانون . بر اجرای تکليف تعادلی استتوجه 
مزايای , به عبارت ديگر. توجه در تکليف تعادلی به سطح دشواری نسبی تکليف بستگی دارد
 فقط زمانی مشاهده شد ,کانون توجه بيرونی در مقايسه با کانون توجه درونی و شرايط پايه

ايستادن بر روی بالشتک (ای شرکت کنندگان چالش انگيز و دشوار که تکليف تعادلی بر
گروه تکليف دشوار در شرايط دستورالعمل , يافته های تحقيق حاضر نشان داد. بود) بادی

را به بالشتک بادی زير پا معطوف يعنی زمانی که آموزش ديدند تا توجه خود , توجه بيرونی
يط دستورالعمل توجه درونی و شرايط پايه عملکرد تعادلی بهتری نسبت به شرا, کنند

در شرايط مختلف دستورالعمل , درحالی که عملکرد تعادلی گروه تکليف آسان, اشتندد
اين نتايج فرضية تحقيق را مبنی . تفاوت معنی داری نداشت) درونی و بيرونی, پايه(توجهی 

وجه بيرونی نسبت به تعادل از طريق دستورالعمل های کانون ت, بر اينکه در شرايط دشوار
نتايج تحقيق حاضر با يافته های تحقيق وولف و . تاييد می کند, توجه درونی افزايش می يابد

و پولتون و ديگران ) ۷(لندرز و ديگران , )۱۵(پاسمور , ) ۳۰(وولف و مکنوين , )۳۲(ديگران 
, انی داردهمخو, مبنی بر عملکرد بهتر کانون توجه بيرونی در شرايط تکليف دشوار) ۱۷(

  . مغاير است) ۷(و لندرز و ديگران ) ۱۱(درحالی که با نتايج تحقيق مکسول و مسترز 
نتايج به دست آمده در تحقيق حاضر با ديدگاه های ارائه شده در مورد کانون توجه در 

در  )۳۶،۱۳, ۳۲(مطابق با فرضية عمل محدود شده , برای مثال, کنترل حرکتی مطابقت دارد
وقتی از افراد خواسته می شود کانون توجه درونی ,  کانون توجهیلتورالعممورد نقش دس

آنها سعی می , اتخاذ کنند همچنين وقتی هيچ دستورالعمل توجهی معينی داده نمی شود
تمرکز بر اثر حرکت يا اتخاذ , در مقابل, کنند حرکات خود را به طور هوشيارانه کنترل کنند

, د فرايندهای خودکار و ناهوشيارانه حرکات را کنترل کنندکانون توجه بيرونی اجازه می ده
توضيح ممکن برای نتايج تحقيق . اين مسئله منجر به اجرای مؤثرتر می شود, در نتيجه

در گروه تکليف (حاضر اين است که ايستادن بر روی سطح سخت و ثابت صفحة تعادل سنج 
ازاين , ش انگيز و دشوار نبوده استبه اندازة کافی برای شرکت کنندگان چال) تعادلی آسان

 و فرد اجازه می دهد دستگاه می شودتعادل به طور خودکار کنترل , رو در چنين شرايطی
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چرا که , )۲۸(خود انجام دهد تا به نتيجة دلخواه دست يابد , حرکتی آنچه را می خواهد
ولی ايستادن روی سطح , متعادل ايستادن روی سطح سخت تکليفی خودکار شده است

 ثابت ايستادن بر روی صفحة, به عبارت ديگر. جديد و نو است, نااستوار مثل بالشتک بادی
 برای شرکت کنندگان شايد در باالترين سطح کنترل است و آنها مهارت های تعادل سنج

 تعادل سنجاساسی تعادل را که آنها را قادر می سازد بدون تالش مضاعف بر روی صفحة 
از طرفی به احتمال آنها از فرايندهای کنترل موجود رضايت داشتند و  .داشتند, بايستند

, از طرف ديگر. ور هوشيارانه در اين فرايند کنترل مداخله کنندوسوسه نمی شدند تا به ط
خواست های توجهی برای تنظيم نوسانات قامت در تکاليف قامتی که زياد تمرين و استفاده 

در گروه تکليف , برعکس). ۲۵ (يابد یـمکاهش , مثل ايستادن روی سطح ثابت, شده اند
به احتمال تکليف , روی بالشتک بادی بايستندتعادلی دشوار که الزم بود شرکت کنندگان بر 

 که در نوسانات قامت ناشی از نوع کانون توجه اتخاذ تفاوت هاييپس . برايشان چالش انگيز بود
 –بنابراين شايد دستورالعمل های کانون بيرونی در شرايط تکليفی دشوار . نشان دادند, شده

شند و روش کنترل هوشيارانه ای را در  باطآنجا که شايد شرکت کنندگان تمايل دارند محتا
 تا فرايندهای کنترل می کند آزمودنی ها را وادار –شرايط چالش انگيز يا دشوارتر اتخاذ کنند 

اين مسئله منجر به زمان واکنش سريع تر . به کار گيرند, خودکاری را که در دسترس دارند
اين نتايج نشان می دهد . شودمی نسبت به نوسانات قامت و پايداری بيشتر و تعادل بهتر 

بويژه زمانی که تکليف برای   , ابدـمی يتعادل از طريق دستورالعمل کانون توجه بيرونی افزايش 
  ).۲۲, ۲۷(اجرا کننده دشوار و چالش انگيز باشد 

در تفسير ديگری از اثربخشی دستورالعمل کانون توجه بيرونی مطابق با فرضية پردازش 
 ,جـادل سنـتع گفت ثابت ايستادن بر روی سطح سخت و ثابت وانـی تـم  ,)۱۷, ۱۱, ۱۲(آشکار 

به عبارت . سانی است که شايد بار ذاتی برای منابع توجه نداردآتکليف تعادلی به نسبت 
چرا که ظرفيت حافظه ,  اجرا ظاهر نشدتفاوت های, وقتی تکليف در شرايط آسان بود, ديگر
ظرفيت حافظة کاری کاهش ,  بالشتک بادی اضافه شدولی وقتی, مناسب و کافی بود, کاری

اضافه کردن بالشتک بادی . مطالبات توجهی تکليف افزايش يافت, پيدا کرد و در اين شرايط
در گروه تکليف دشوار اثر مخربی بر اجرا در شرايط دستورالعمل کانون درونی نسبت به 

منابع حافظة کاری مورد نياز برای اين اثر تخريبی ناشی از اضافه بار . کانون بيرونی داشت
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ازاين رو خراب شدن مهارت . دستکاری دانش آشکار بيشتر در شرايط کانون درونی بود
حرکتی در گروه تکليف تعادلی دشوار در شرايط دستورالعمل کانون توجه درونی نشان 

بودن دهندة نتيجة انباشتگی بيشتر دانش آشکار مربوط به تکليف بر حافظة کاری و متکی 
نتايج تحقيق از فرضية پردازش .  کاری استهاجرای حرکتی به در دسترس بودن منابع حافظ

آشکار مبنی بر اينکه کانون توجه بيرونی ممکن است مطالبات توجهی يا فشار بر حافظة 
 که می دهنداين نتايج به خوبی نشان ,  بنابراين.ندـک یـمحمايت , کاری را به حداقل برساند

ممکن , ز مهارت های پيچيده تر يا شرايط دشوارتر که مطالبات توجهی زيادی دارنداستفاده ا
. است منجر به ايجاد نتايج کامل تری در شرايط دستورالعمل کانون توجه بيرونی شود

نتيجة به دست آمده از تحقيق حاضر حاکی از اين است که برای آشکار شدن اثر , نابراينب
  .  مورد استفاده قرار گيردپيچيده تری حرکتی دشوار و مهارت هایبايد , کانون توجه

 با پردازش موازی تقسيم ندانـومی تبيشتر نظريه های توجه نشان می دهند که منابع توجه 
تا , در واقع. به دشواری تکليف بستگی داردبه احتمال , اينکه آنها چگونه تقسيم شوند. شوند

  به نسبتمهارت هایوجه به تقريب به طرف امروز تحقيقات انجام شده در مورد کانون ت
 اين تکاليف بيشتر مستعدند تا می شدهشايد به اين دليل که فرض . پيچيده معطوف بوده است

 می دهندنتايج تحقيقات اخير نشان , در واقع). ۳۵(اثرهای کانوت توجه بيرونی را نشان دهند 
های به نسبت پيچيده که در که فوايد کانون توجه بيرونی ممکن است بويژه در مهارت 

.  مشاهده شود ,می کنندمقايسه با مهارت های ساده مطالبات بيشتری را بر اجراکننده تحميل 
درحالی که مزايای کانون بيرونی برای مهارت های به نسبت ساده که کم و بيش به طور 

  ).۲۷, ۲۲, ۱۱(کم است يا اصالً وجود ندارد , می شوندخودکار کنترل 
به منظور ناپايدار کردن قامت و ,  از بالشتک بادی بر روی صفحة تعادل سنجاستفاده

اين مسئله بر اساس تحقيقات قبلی و آزمايش , تکليف تعادلی بود, افزايش سطح دشواری
مانند ايستادن بر روی سطح , سطوح دشواری مختلف داشتندهايی که شرايط تعادلی با 

 تعادل سنجثابت و نوسان دار کردن صفحة ). ۹(نجی سخت در مقابل ايستادن بر روی فوم اسف
و گذراندن يک صفحة ) ۲۵(ايستادن روی يک پا در مقابل ايستادن روی دو پا , )۷, ۱۸(

استدالل عقلی . صورت گرفته است) ۳۳, ۲۷ (تعادل سنجالستيکی بادشده بر روی صفحة 
د و چالش انگيزتری را برای استفاده از بالشتک بادی اين بود که اين عمل شرايط تعادلی جدي
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, )۱۹ (می رسد در چنين شرايطی اثرهای شناختی به حداکثر .می آوردشرکت کنندگان فراهم 
از ). ۳ , ۱۸, ۹(چرا که مطالبات توجهی مربوط به کنترل قامت تابعی از دشواری تکليف است 

 تعادلی را متاثر  اثرهای بار شناختی کارکردمی تواندچندين عامل وجود دارد که , طرف ديگر
شرکت , می رفتهمان طور که انتظار ). ۶, ۳(يکی از آنها کانون توجه فرد است , سازد

بيشتری ) شاخص نوسان(کنندگان گروه تکليف دشوار نسبت به گروه تکليف آسان خطای 
اثربخشی کانون توجه , داشتند و با افزايش مطالبات توجهی تکليف هنگام دشوار شدن

در , می رفتدر نتيجه با توجه به تحقيقات قبلی همان طور که انتظار . شدبيرونی بيشتر 
  . کانون توجه بيرونی به عملکرد بهتری منجر شد, شرايط جديد و دشوار

, دستکاری کانون توجه) يادگيری(اين تحقيق به جای بررسی تاثيرات به نسبت پايدار 
چرا که دشواری و پيچيدگی .  استترجيحاً تاثيرات بالفاصلة آن بر اجرا را بررسی کرده

. می کندکارکردی تکليف در نتيجة افزايش تجربه و کسب مهارت طی فرايند اکتساب تغيير 
اجرا به مطالبات توجهی کمتری نياز دارد و دشواری ) يادگيری(همچنين با افزايش تمرين 

 آزمون هایهمچنين برای سنجش يادگيری . نسبی تکليف با تمرين تغيير پيدا خواهد کرد
متغير مستقل ) اجرا(بنابراين اگر اثرهای موقتی . می گيرنديادداری يا انتقال مورد استفاده قرار 

مشاهده شده ناشی از تاثير تفاوت های انسان تا حدودی می تواند مطمئن شود که , اثبات شود
  ).۷(يادگيری متفاوت است 
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