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  چكيده
ي شناختي بر يـادگيري مهـارت پرتـاب    ها سبكي مختلف كانون توجه و ها دستورالعملاين تحقيق با هدف بررسي تأثير 

، بـه چهـار گـروه    )پرتـاب دارت  10(آزمون  يشپهاي  كودك به روش تصادفي انتخاب و براساس نمره 80. اجرا شددارت 
. 4توجـه بيرونـي و    -وابسته به زمينه . 3توجه دروني،  -از زمينه مستقل . 2توجه بيروني،  -مستقل از زمينه . 1مساوي 

كوششـي تكليـف پرتـاب دارت را     سپس در مرحلة اكتساب شش بلـوك ده . توجه دروني تقسيم شدند -وابسته به زمينه 
اب سـاعت بعـد از اكتسـ    24آزمـون   آزمون يادداري همانند پيش. كردند ينتمرشان  مطابق تمركز توجه و سبك شناختي

هـاي تحليـل    اسـميرنوف، آزمـون   -ها با استفاده از آزمون كولموگروف پس از اطمينان از توزيع طبيعي داده. انجام گرفت
با تكرار سنجش روي عامل بلوك و آنوا يكراهه و تست تعقيبـي بـونفروني در مراحـل اكتسـاب و يـادداري       6*4واريانس 

و افـراد  ) >05/0P(ها تفاوت معنادار بوده هاي گروه تمام مراحل بين نمره نتايج نشان داد در. كار گرفته شدند ترتيب به به
با سبك شناختي مستقل از زمينه در شرايط كانون توجه بيروني نسبت به كانون توجه دروني عملكرد بهتـري داشـتند و   

. بيرونـي داشـتند  گروه سبك شناختي وابسته به زمينه با كانون توجه دروني عملكـرد بهتـري نسـبت بـه كـانون توجـه       
  .يردقرار گهاي شناختي افراد نيز بايد مدنظر  هاي توجهي، سبك عبارت ديگر، در حين اتخاذ كانون به
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  مقدمه
. است هاي حركتيهاي مهم مربيان كمك به يادگيرندگان مبتدي در اكتساب مهارتيكي از مسئوليت

بدين دليل، يكي از اهداف مهم تحقيقات در يادگيري حركتي انسان، شناسايي شرايط تمريني است كه 
، بدين منظور دانشمندان در پي يافتن جواب )18(رساند  يادگيري مهارت حركتي را به حد بهينه مي

يد، به دستكاري توان يادگيري يك مهارت حركتي را به بهترين نحو ممكن بهبود بخشينكه چگونه ميا
كار بردن واژة توجه در متون مربوط به اجراي انسان به درگيري آن در  به. اندمتغيرهاي مختلف پرداخته

توجه را فرايندي  1مارتنز). 7(ها اشاره دارد هاي ادراكي، شناختي و حركتي اجراي مهارتفعاليت
يلة حواس را هدايت وس به شده كشفت يلة آن فرد آگاهي خود نسبت به محركاوس بهداند كه شناختي مي
هاي حركتي مورد ير كانون توجه بر اجرا و يادگيري مهارتتأثي اخير ها در سال). 11(كند و حفظ مي

تواند دهي كانون توجه افراد ميپژوهشگران و مربيان اعتقاد دارند نوع جهت. توجه بسيار قرار گرفته است
شته باشد، بدين معنا كه در زمان اجرا دقت و كيفيت حركت مجري يباً فوري بر اجراي آنها داتقرير تأث

نظم بخشيدن به منابع توجه براي معطوف (كانوني كردن توجه ). 31(با كانون توجه وي مرتبط است 
يكي از ابعاد مهم توجه و اجراي مهارت حركتي است كه اشاره به ) كردن آنها به منابع اطالعاتي خاص

در كانون توجه ). 7(وقعيت اجرا توجه خود را چگونه و به چه جايي متمركز كند اين دارد كه فرد در م
توجه بيروني توجه وي به تأثير حركت در محيط،  در كانوندروني توجه فرد به حركات بدن خود و 

ي مختلف ورزشي ضربات گلف ها مهارتبرتري اتخاذ كانون توجه بيروني در يادگيري . شودمتمركز مي
و ) 39(، عملكرد مهارت پرتاب ديسك )38(، پرتاب آزاد بسكتبال )19،33(، فوتبال )25( ، تنيس)27(

هايي كه به اتخاذ تمركز توجه بيروني در فرد منجر با ارائة دستورالعمل) 23،24(مهارت پرتاب دارت 
وني و داري را بين اتخاذ كانون توجه دربرخي محققان نيز تفاوت معنا. شود، نشان داده شده است يم

و ) 8(، پرتاب دارت )15(، دريبل فوتبال )14(هاي مختلف ورزشي ضربة گلف بيروني در يادگيري مهارت
نشان داد فراواني مطلوب بازخورد به كانون ) 1390( برهاني. انديافت نكرده) 6(كينماتيك پرتاب دارت 

از عوامل ديگر ) كانون توجه(ل ة تأثيرپذيري اين عامدهند نشانتوجه بازخورد وابسته است و اين نتيجه 
. بر يادگيري حركتي سبك شناختي افراد است مؤثراز طرفي از ديگر عوامل ). 3(بر يادگيري است  مؤثر

). 10(آموزند هاي متفاوت ميمختلف به شيوه 2هاي شناختي و يادگيريعلت سبك ها را بهافراد مهارت

                                                           
1.Martens 
2.Cognitive & learning style 
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گذارند ير ميتأثگيري افراد  يمو تصمبر ادراك  اند كهاي از شرايط محيطيهاي شناختي درجهسبك
افراد مستقل از . شوندبراساس اين رويكرد افراد به دو دستة وابسته و مستقل از زمينه تقسيم مي). 28(

كه افراد وابسته به  يدرحالمحيط اطراف اطالعات را پردازش كنند،  يرپذيري ازتأثبدون توانند زمينه مي
و  1پاالدينو). 2(نگر  يجزئنگرند تا  يكلگيرد و بيشتر تأثير محيط قرار ميزمينه عملكردشان تحت 

دانند كه در هاي تخصصي پردازش اطالعات در افراد ميهاي شناختي را شيوهسبك) 1997(همكاران 
همچنين رايدينگ و ). 26(دهند بيشتر موارد تجارب مربوط به ادراك، يادگيري و حافظه را نشان مي

صورت گرايش ترجيحي و عادتي فرد براي سازماندهي و بازنمايي  سبك شناختي را به) 2000( 2الساليح
ير نوع سبك شناختي در انجام فرايندهاي شناختي، تأثدر پي آشكار شدن ). 1(اند اطالعات تعريف كرده

هاي بين تمام سبك. هاي شناختي صورت گرفتبندي سبك هاي زيادي براي تعريف و طبقهتالش
سبك شناختي ). 1(ارزش زيادي كسب كرده است ) 36( 3وابسته به زمينه/ شده، سبك مستقل فيمعر

يباً تقركند كه پايداري در رمزگرداني و ذخيرة اطالعات اشاره مي نسبتاًوابسته به زمينه به روش / مستقل
اكي بين هاي ادرويتكين و همكاران براي اولين بار در پاسخ به طرح). 16(مستقل از هوش است 

ي ادراكي برخي افراد ها قضاوتآنها دريافتند كه . وابستگي به زمينه و استقالل از زمينه تمايز قائل شدند
ير آن بسيار كم تأثير ندارد يا تأثكه زمينه براي افراد ديگر يا  يدرحالگيرد، ير زمينه قرار ميتأثتحت 
وابسته به زمينه / ك شناختي مستقلدارند كه سباظهار مي) 35(ويتكين و همكاران ). 36(است 

فردي را تحت  هاي ميان هاي بازسازي شناختي و توانشها، مهارتمتغير فرايندي نوع توانايي عنوان به
، افراد به دو دستة مستقل از زمينه و وابسته 4يشناخت روانبراساس نظرية تمايز ). 5(دهد ير قرار ميتأث

يرپذيري از محيط اطراف اطالعات را تأثتوانند بدون ل از زمينه ميافراد مستق. شوند به زمينه تقسيم مي
گيرد و بيشتر ير محيط قرار ميتأثعملكردشان تحت كه افراد وابسته به زمينه  يدرحالپردازش كنند، 

، دقت )4(هاي مختلف مهارت پاس دودستي بسكتبال  ژوهش   نتايج پ). 2(نگر  يجزئنگرند تا كلي
، زمان واكنش )12(ة كالشينكف در سه حالت درازكش، حالت نشسته و ايستاده تيراندازي با اسلح

، اجراي تكليف پرتاب دارت )10(، پرتاب دارت و حافظة كاري )9(ديداري و شنوايي انتخابي و ساده 
ي ها ورزش، در )13(، در هندبال )22(، در سطح فعاليت بدني )37(، زمان واكنش و همچنين دقت )20(

                                                           
1.Palladino  
2.Riding & Al-Salih 
3. Field independent-dependent 
4. psychological differentiation theory 
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، نشان داد كه افراد با سبك شناختي )29(در بسكتبال ) 1998(و رايو و نابل ) 30(رادي تيمي و انف
با  رو ازاين). 4،9،10،12،13،20،22،29،30(ترند مستقل از زمينه نسبت به افراد وابسته به زمينه كارامد

هاي  ج پژوهشدر زمينة تأثير متناقض كانون توجه بر يادگيري و همچنين نتايتوجه به نتايج تحقيقات 
يرگذار بر يادگيري و عملكرد افراد با توجه به تأثعاملي  عنوان بهگذشته مبني بر نقش سبك شناختي 

يرپذيري از محيط اطراف اطالعات را پردازش كنند، تأثتوانند بدون اينكه افراد مستقل از زمينه مي
نگرند تا گيرد، بيشتر كليميير محيط قرار تأثكه افراد وابسته به زمينه عملكردشان تحت  يدرحال
هاي بازسازي شناختي و ها، مهارتمتغير فرايندي نوع توانايي عنوان بهنگر و سبك شناختي  يجزئ

گيري در افراد با  يمتصمرسد فرايند ادراك و نظر مي به. دهدير قرار ميتأثفردي را تحت  هاي ميان توانش
هاي شناختي مختلف متفاوت يژگي ذاتي افراد با سبكاز آنجا كه و .سبك شناختي مختلف متفاوت باشد

در قالب ) سبك شناختي(هاي فردي و ويژگي) دستورالعمل كانون توجه(، مطالعة اثر متقابل محيط است
يك  عنوان بهير محيطي مكمل و سبك شناختي متغيك  عنوان بهژوهش، دستورالعمل كانون توجه  پ

ينكه تحقيقي در زمينة تأثير كانون توجه و سبك شناختي ويژگي ذاتي فرد بر يادگيري، نظر به ا
، واجد ارزش ه استنگرفتانجام يرگذار بر يادگيري حركتي در قالب يك تحقيق تأثدو عامل  عنوان به

  . پژوهشي باشد
كه بيان شد يكي از اهداف مهم تحقيقات در يادگيري حركتي انسان، شناسايي شرايط  گونههمان

ينكه موفقيت در افراد از ارساند، با علم به يري مهارت حركتي را به حد بهينه ميتمريني است كه يادگ
منظور شناسايي شرايط تمريني  شود و نظر به شعار تربيت بدني براي همه، بهها ناشي ميتركيب عامل

سازي يادگيري مهارت حركتي در افراد با خصوصيات مختلف ذاتي جهت هموار مناسب براي بهينه
. شود، پرداخته شدتواند به ايجاد انگيزه و ادامة راه منجر مييادگيري در اوايل تمرين كه ميساختن 

پژوهش در واقع عبارت است از اينكه آيا دستورالعمل كانون توجه مناسب هر سبك شناختي  سؤال
با توجه به سبك شناختي ) دروني و بيروني(بدين سبب به بررسي اثر كانون توجه . متفاوت است

در اكتساب، يادداري و انتقال مهارت ) تعامل بين دو فاكتور(افراد ) مستقل از زمينه، وابسته به زمينه(
  .پرتاب دارت پرداخته شد



  دارتهاي شناختي بر يادگيري مهارت پرتاب هاي مختلف كانون توجه و سبكتأثير دستورالعمل 

 

163

  
  شناسي تحقيقروش

آموزان پسري بود كه در نيمسال دوم  تجربي و جامعة آماري شامل كلية دانشهمروش تحقيق حاضر ني
  . منايي فرهنگيان متوسطة ياسوج مشغول تحصيل بودنددر مدرسة هيأت ا 93-94سال تحصيلي 

  پژوهش ابزار
هاي منظم استفاده شد كه اي با دايرهگيري دايرهگيري عملكرد پرتاب دارت، از تختة هدفبراي اندازه

هاي استاندارد امتياز و نيزه 1امتياز، آخرين دايره  9امتياز، دايرة بعدي  10ترتيب دايرة وسط  به
فرد بايد . گيرندهايي كه به صفحة هدف برخورد نكنند نيز صفر امتياز ميپرتاب. استفاده شدمسابقات 

. در مجموع بيشترين امتياز ممكن را دريافت كند كند كهها به مركز هدف سعي در جريان پرتاب نيزه
سبك براي سنجش . متر از آزمودني قرار داشت 37/2متر از زمين و فاصلة  73/1تخته در ارتفاع 

اين آزمون از . استفاده شد) 36(ويتكين و همكاران  1)GEFT(شدة  هاي نهفتهشناختي از آزمون شكل
شود، در اين بخش تصوير است كه براي تمرين ارائه مي 7بخش اول شامل . سه بخش تشكيل شده است

پاسخ به هر  تصوير است و براي 9هاي دوم و سوم هر كدام داراي  بخش. شوددو دقيقه زمان داده مي
آيد، و بين دست مي هاي دوم و سوم بهنمرة آزمون از بخش. شوددقيقه وقت در نظر گرفته مي 5بخش 

هاي دقيقه شكل 12آزمودني بايد در مدت . ، استقالل كامل، متغير است18صفر، وابستگي كامل، تا 
هاي ديگر بيابد و آن را اي از شكلاي را كه در صفحة آخر اين آزمون است، در درون مجموعهساده
استقالل از  18تا  12طرف و  يب 11تا  7وابستگي به زمينه،  6تا  0نمرة. يزي يا مشخص كندآم رنگ

ضريب پايايي اين آزمون را در نمونة خارجي براي ) 36(ويتكين و همكاران . دهدزمينه را نشان مي
و براي  82/0يي همزمان آن براي مردان همچنين روا. اند محاسبه كرده 79/0و براي زنان  82/0مردان 
ضريب همساني دروني اين آزمون را در نمونة ) 1377(موسوي ). 17(گزارش شده است  63/0زنان 

همگرايي اين آزمون، ضريب بررسي روايي  منظور بهدست آورد و  به 87/0ايراني به روش آلفاي كرونباخ 
ي ها شكلداد همبستگي بين آزمون گروهي  نشان يجنتا. ي آن را با آزمون هوشي بررسي كردهمبستگ

  ).10( است% 62شده و آزمون هوشي ريون  نهفته

                                                           
1. Group encoded forms test 
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  نحوة اجراي تحقيق
توزيع اين فرم براي انتخاب . گيري فرم اطالعات شخصي بين كلية جامعة آماري توزيع شدبراي نمونه

دارت نداشتند و دامنة سني آنها ي در پرتاب ا تجربه، از نظر جسماني و رواني سالم بودندافرادي بود كه 
هاي نهفته  پس از شناسايي افراد با اين شرايط آزمون گروهي شكل). نفر 142(سال بود  13-15بين 

در گروه مستقل  13-18در گروه وابسته به زمينه و امتياز  0-6افراد با دامنة امتياز . بين آنها توزيع شد
قرار  0-6نفر در دامنة  52هاي آزمون در جامعة مورد نظر  پس از محاسبة نمره. از زمينه قرار گرفتند

نفر در  47صورت تصادفي در گروه وابسته به زمينه قرار گرفتند و  نفر به 40كه از اين ميان  داشتند
. صورت تصادفي در گروه مستقل از زمينه قرار داده شدند نفر آنها به 40قرار گرفتند و  13- 18دامنة 

نفر، يعني از  40صورت تصادفي  دستورالعمل كانون توجه دروني و بيروني بود، بهچون مطالعه شامل دو 
پس . صورت كانون توجه بيروني آموزش ديدند نفر به 20صورت كانون توجه دروني و نفر به 20هر گروه 

در مرحلة  شده كسبهاي  شده و همچنين نمره هاي نهفتهآوري آزمون گروهي شكلاز توزيع و جمع
مستقل از (هاي شناختي و سبك) دروني و بيروني(هاي كانون توجه ن براساس دستورالعملآزمو پيش

در اين پژوهش اكتساب و يادداري . شدند يمتقسنفره  20به چهار گروه ) زمينه و وابسته به زمينه
. هاي شناختي مختلف مقايسه شدهاي مختلف كانون توجه و سبكپرتاب دارت با دستورالعملمهارت 

توجه دروني با گروه توجه دروني با سبك شناختي مستقل از زمينه، گروه : از اند عبارتهاي تحقيق هگرو
طرف، گروه توجه بيروني با سبك شناختي وابسته به زمينه، گروه توجه دروني با سبك شناختي بي

ه توجه سبك شناختي مستقل از زمينه، گروه توجه بيروني با سبك شناختي وابسته به زمينه و گرو
شده در  ي نهفتهها شكلي آزمون گروهي آور جمعپس از توزيع و . طرفبيروني با سبك شناختي بي

. ها در جلسة آموزش نظري و عملي اصول پرتاب زير نظر مربي شركت كردنداولين روز كلية آزمودني
كوشش  10شامل  آزمون كهها در يك پيشها، آزمودنيي گروهاز همگنبندي و اطمينان گروه منظور به
كوشش  60آزمون، هر فرد در هر گروه يك روز بعد از پيش. بود، شركت كردند) تايي 10يك بلوك (

دستورالعمل براي گروه . ي مربوط به آن انجام دادها دستورالعملتايي، با  صورت شش بلوك ده تمريني، به
ركز بر گرفتن دارت در سطح چشم بر تختة دارت و موقعيت قرارگيري آن، تمكانون توجه بيروني تمركز 

  . و موازي زمين، و تمركز بر مسير سهمي فرضي پرتاب دارت بود
دستورالعمل گروه كانون توجه دروني، تمركز بر نحوة قرارگيري انگشتان، تمركز بر قرار گرفتن 
. دست در سطح چشم و بازو موازي زمين و تمركز بر حركت خم و باز كردن آرنج و ادامة حركت بود
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دو روز . ها يادآوري كردند ها توجه مورد نظر را به آزمودنيآزمونگران چندين بار در حين اجراي كوشش
آزمون  عنوان بهتايي، بدون دستورالعمل  كننده دو دسته كوشش ده بعد از جلسة تمرين هر شركت

  .يادداري انجام داد
  روش آماري 

براي بررسي . شد استفاده يفيتوصآمار  عنوان بهيار ها از ميانگين و انحراف معداده فيمنظور توص به
ها اطمينان از همساني واريانس منظور بهاسميرنوف و –ها از آزمون كولموگروفطبيعي بودن توزيع نمره

ها از تحليل واريانس ها و برابري واريانسپس از بررسي توزيع نرمال داده. استفاده شد از آزمون لوين
آمار  عنوان بهها گيري مكرر روي عامل بلوكبا اندازه) 2) دستورالعمل(×  2) روهگ(×  6) بلوك((عاملي 

همچنين . گروهي در مرحلة اكتساب استفاده شد گروهي و بينهاي دروناستنباطي براي بررسي تفاوت
گروهي  ي و بينگروه درونها براي عوامل براي مشخص كردن محل تفاوتاز آزمون پيگردي بنفروني 

 كراههاز آزمون تحليل واريانس ي آزمونها در پيشي گروهساز همسانبر اين براي  عالوه. ه شداستفاد
و آزمون پيگردي توكي استفاده  كراههدر مرحلة يادداري نيز از آزمون تحليل واريانس ي. شد استفاده

از ي آماري اه ليوتحل هيتجزتمام . در نظر گرفته شد  ≥05/0Pداري براي همة متغيرها سطح معنا. شد
  .انجام گرفت SPSS19 افزار نرم قيطر
 

  هاي تحقيقيافته
 .نشان داده شده است 1مراحل مختلف پژوهش براي هر يك از چهار گروه در نمودار  هاي ميانگين نمره

 

 



 1395  بهار، 1شمارة ، 8دورة ورزشي،  _رشد و يادگيري حركتي                                             

 

166

 
  مراحل مختلف آزمون دارت دردقت پرتاب .  1 نمودار

  كانون توجه دروني دستورالعملنه با سبك شناختي مستقل از زمي= 
  كانون توجه بيروني دستورالعملسبك شناختي مستقل از زمينه با = 2
  كانون توجه دروني دستورالعملسبك شناختي وابسته به زمينه با =3
  كانون توجه بيروني دستورالعملسبك شناختي وابسته به زمينه با =4

در مرحلة يادداري نسب به دو گروه ديگر  3و2و گروه دهد عملكرد دنشان مي 1كه نمودار طور همان
 ليتحل از آزمون با استفادهي اددارو ي اكتساب در مراحل ها گروهپيش از بررسي تفاوت . بهتر بود 4و1
 كراههي انسيوار ليتحل آزمون جينتا. آزمون پرداختيم يشپة مرحل در هاگروهمقايسة  به كراههي انسيوار

اطمينان از  منظور به .)= 96/0P = ،89/0f(رد ندا وجود هاگروه نيبداري نامع تفاوت كه داد نشان
–ها، از آزمون كولموگروفو براي بررسي طبيعي بودن توزيع نمرهها از آزمون لون همساني واريانس

ها در تمام مراحل ها و همساني واريانساسميرنوف استفاده شد كه نتايج نشان از نرمال بودن داده
گيري مكرر ها از تحليل واريانس با اندازهپس از بررسي نرمالي و برابري واريانس داده. داشتپژوهش 

-هاي درونعنوان آمار استنباطي براي بررسي تفاوت ها و آزمون تعقيبي بنفروني بهروي عامل بلوك

  . گروهي استفاده شد گروهي و بين

  يري تكراري طي مرحلة اجراگ اندازههي گرو بين وگروهي  آزمون تحليل واريانس درون. 1جدول 
مجموع منبع تغييرات

 مجذورات
درجة
 آزادي

ميانگين
  مجذورات

  سطح Fمقدار
  معناداري



  دارتهاي شناختي بر يادگيري مهارت پرتاب هاي مختلف كانون توجه و سبكتأثير دستورالعمل 

 

167

  001/0*  280/221 861/20 5 307/104 بلوك
  001/0*  754/7 731/0 15 966/10 گروه×بلوك

  004/0*  894/4 998/7 3 994/23 گروه
     094/0 380 825/35 خطاي بلوك

     634/1 76 211/124 ي گروهخطا

 

گروه و ×شود نتايج حاكي از تفاوت معنادار بين بلوك، بلوكمشاهده مي 1كه در جدول طور همان
 . استهاي تمريني ها در هفتهگروه

  . دهدها را با آزمون تحليل واريانس يكراهه در مرحلة يادداري نشان مينتايج پرتاب 2جدول 

  انس يكراهه در مرحلة يادداريآزمون تحليل واري. 2جدول 

مجموع  
  DF  مجذورات

ميانگين 
 F P  مجذورات

  001/0*  188/6  457/4 3  371/13 گروهي بين
      /.720  76  737/54 يگروه درون

        79 108/68 كل
ها در مرحلة يادداري تفاوت معناداري وجود شود بين گروه يممشاهده  2كه در جدول طور همان

  . دارد
ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده شد كه نتايج آن در جدول دار بين گروهتفاوت معنابراي مشاهدة 

  .نشان داده شده است 3

  آزمون تعقيبي توكي در مرحلة يادداري. 3جدول 

تفاوت   )J(گروه  )I(گروه 
  هاميانگين

خطاي 
 P  استاندارد

1  
2 8/0- 2867/0 019/0  
3 75/0- 2867/0 033/0  
4 07/0 2867/0 992/0  

2 
3 05/0 2867/0 997/0 
4 88/0 2867/0 008/0  

3 4 82/0 2867/0 015/0  
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دهد كه ها در مرحلة يادداري نشان ميداري را بين گروهيبي توكي تفاوت معناتعقنتايج آزمون 
كانون توجه  دستورالعملسبك شناختي مستقل از زمينه با ( 3و2برتري معنادار دو گروه : از اند عبارت

سبك ( 1نسبت به گروه ) كانون توجه دروني دستورالعملبيروني و سبك شناختي وابسته به زمينه با 
سبك شناختي ( 2، برتري معنادار گروه )كانون توجه بيروني دستورالعملشناختي مستقل از زمينه با 

شناختي وابسته به زمينه  سبك( 4نسبت به گروه ) كانون توجه بيروني دستورالعملمستقل از زمينه با 
سبك شناختي وابسته به زمينه ( 3و همچنين برتري معنادار گروه ) كانون توجه بيروني دستورالعملبا 
 دستورالعملسبك شناختي وابسته به زمينه با ( 4نسبت به گروه ) كانون توجه دروني دستورالعملبا 

  ).كانون توجه بيروني
 

  گيري بحث و نتيجه
هاي شناختي بر هاي مختلف كانون توجه و سبكدستورالعمل تأثير دف كلي بررسياين پژوهش با ه

يافتة مهم اين تحقيق اين بود كه افراد با سبك شناختي . انجام گرفت دارتيادگيري مهارت پرتاب 
عبارت ديگر، عملكرد بهينة افراد با سبك  به. برندهاي مختلف جلب توجه سود ميمختلف از دستورالعمل

هايي كه دهد دستورالعمل اين يافته نشان مي. ختي مختلف به دستورالعمل كانون توجه بستگي داردشنا
هاي جلب توجه دروني نسبت به دستورالعمل) توجه بيروني(سازند توجه فرد را از حركات بدن دور مي

أثير متفاوتي در افراد با سبك شناختي مستقل از زمينه و وابسته به زمينه ت) تمركز بر حركات بدن(
عملكرد افراد وابسته به زمينه نسبت به همتايان مستقل از ) 2009(براساس نظر ليو و همكاران . دارد

هاي ، اما يافته)21(تر است هاي ورزشي، يادگيري حركتي و تربيت بدني ضعيفشان در موقعيتزمينه
پرتاب دارت در شرايط  اين پژوهش مبني بر برتري گروه وابسته به زمينه در يادگيري مهارت

دهد يادگيري اين گروه حداقل در دستورالعمل كانون توجه دروني متناقض با اين است و نشان مي
مهارت پرتاب دارت و با ارائة دستورالعمل كانون توجه دروني منجر به يادگيري بهتر اين گروه نسبت به 

ارائة دستورالعمل كانون توجه دروني گروه افراد با سبك شناختي مستقل از زمينه شده است كه تحت 
همچنين يادگيري اين افراد در شرايط تمرين با ارائة دستورالعمل كانون توجه دروني . اندتمرين كرده

طور  به. اندبرابر با گروه مستقل از زمينه است كه در شرايط دستورالعمل كانون توجه بيروني تمرين كرده
كنند، شناخت آنها هاي ورزشي شركت ميشناختي مختلف در برنامههاي كلي از آنجا كه افراد با سبك

وظيفة متخصصان تربيت بدني و رفتارحركتي  هامهارت يادگيريراي ب مؤثرتر و بهتر هايروشبراي ارائة 
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هاي شناختي مختلف با هدف شناخت دستورالعمل كانون توجه مناسب سبك پژوهش حاضر. است
اد با سبك شناختي مستقل از زمينه از كانون توجه بيروني و افراد صورت گرفت و نشان داد كه افر

  .برندوابسته به زمينه از كانون توجه دروني بيشتر بهره مي
نتايج متناقضي در مورد تأثير كانون توجه بر عملكرد، اكتساب و يادگيري حركتي گزارش شده 

گلف هاي مختلف ورزشي ضربات ارتاست؛ از جمله برتري اتخاذ كانون توجه بيروني در يادگيري مه
و ) 39(عملكرد مهارت پرتاب ديسك ، )38(، پرتاب آزاد بسكتبال )19،33(، فوتبال )25(، تنيس )27(

هايي كه به اتخاذ تمركز توجه بيروني در فرد منجر با ارائة دستورالعمل) 23،24(مهارت پرتاب دارت 
ن اتخاذ كانون توجه دروني و بيروني در يادگيري داري را بيبرخي محققان نيز تفاوت معنا. شود يم

كينماتيك پرتاب و ) 8(، پرتاب دارت )15(، دريبل فوتبال )14(هاي مختلف ورزشي ضربة گلف مهارت
از آنجا كه نتايج پژوهش حاضر كانون توجه مناسب جهت بهبود عملكرد افراد . انديافت نكرده) 6(دارت 

هاي مذكور را كه در مورد توان گفت تناقض در يافته دهد، ميشان ميرا وابسته به سبك شناختي آنها ن
اتخاذ كانون توجه مناسب متناقض بود توجيه كند و يكي از علل اين تناقض را سبك شناختي افراد 

كننده در اين  هاي شركتگرفته دانست و اين احتمال را كه آزمودني هاي انجامكننده در پژوهش شركت
نتايج پژوهش مبني بر . ها دانستاند، دليل اين تناقضاظ سبك شناختي متفاوت بودهها از لح ژوهش پ

كه فراواني مطلوب بازخورد را ) 1390( وابسته بودن كانون توجه مناسب به عوامل ديگر با نتايج برهاني
  .كندبه كانون توجه ارتباط داده، موافق است و بر نقش و رابطة عوامل مختلف در يادگيري تأكيد مي

ها و گيريافراد وابسته به زمينه عملكرد مستقل كمتري در تصميم )21(مطابق نظر ليو و همكاران 
رسد به همين دليل اين گروه در  نظر مي به. ترنددارند، و در استفاده از اطالعات بدن ضعيفرفتارها 

يگر افراد وابسته به زمينه به بيان د. حالت اتخاذ دستورالعمل كانون توجه دروني عملكرد بهتري داشتند
ترند، در نتيجه عملكرد اين گروه در حالت اتخاذ دستورالعمل كانون  در استفاده از اطالعات بدن ضعيف

طوركه بيان شد از نظر ليو  همان. توجه دروني نسبت به اتخاذ دستورالعمل كانون توجه بيروني بهتر است
هاي ورزشي، يادگيري حركتي تري را در موقعيتضعيف افراد وابسته به زمينه عملكرد) 21(و همكاران 

توان علت با توجه به نتايج تحقيق مي. شان نشان دادندو تربيت بدني نسبت به همتايان مستقل از زمينه
هاي  توجهي به ويژگي اين امر را در شيوة آموزش يكسان افراد مستقل از زمينه و وابسته به زمينه و بي

  .انستدروني اين دو گروه د
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سبب  ترند و بهتري دارند، نسبت به اطالعات بدن حساسمينه تصوير بدني واضحافراد مستقل از ز
به ) بازخورد جنبشي و آگاهي حسي عمقي(گيري و استفادة مؤثر از اطالعات بدن استقالل در تصميم

با توجه به . )21،34،35(ترند دقيق ذهني تصويرسازي در ترند وهاي مرتبط با ورزش حساسموقعيت
كنند، عملكرد استفادة مؤثر مي) بازخورد جنبشي و آگاهي حسي عمقي(اينكه اين افراد از اطالعات بدن 

دليل استفادة مؤثر اين گروه از  عبارت ديگر به به. اين گروه در شرايط اتخاذ كانون توجه بيروني بهتر است
ه ارائة دستورالعمل كانون توجه بيروني در نياز ب) بازخورد جنبشي و آگاهي حسي عمقي(اطالعات بدن 

اين افراد بيشتر و عملكرد آنها در حالت دستورالعمل كانون توجه بيروني بهتر از حالت دستورالعمل 
  . كانون توجه دروني است

، )9(، غفارزاده و همكاران )12(، نامور و همكاران )4(هاي پاكيده ژوهش ژوهش با نتايج پ   نتايج اين پ
و ) 13(2، اپيزج و ليو)22(1، ليو و چيپاتور تامسون)37(، يان و همكاران )10، 20(و همكاران قطبي 

كه بيان كردند افراد با سبك شناختي مستقل از زمينه نسبت به افراد وابسته به ) 29،30(3راويو و نابل
  به اينكه در با توجه به اهميت كانون توجه در يادگيري، نظر  ترند، متناقض است وزمينه كارامد

  اند، ارائة كانون توجه يكسان تمرين كردههاي گذشته افراد با سبك شناختي مختلف تحت پژوهش
  .توان در تبيين دليل اين تناقض به نقش كانون توجه در عملكرد استناد كردمي

، كندكه برتري اتخاذ كانون توجه بيروني را بيان ميرا نتايج اين پژوهش فرضية عمل محدودشده 
اين فرضيه را  نتايج اين پژوهش در يك بخش اين فرضيه را تأييد و در بخش ديگر. كشدبه چالش مي

عبارت ديگر، در بخش برتري دستورالعمل كانون توجه بيروني نسبت به دستورالعمل  به. كندرد مي
ژوهش كه  ديگر پكند، اما در بخش كانون توجه دروني در افراد مستقل از زمينه اين نظريه را تأييد مي

مربوط به برتري دستورالعمل كانون توجه دروني نسبت به دستورالعمل كانون توجه بيروني در گروه 
وابسته به زمينه است، با اين فرضيه متناقض است و دستورالعمل كانون توجه مناسب براي افراد را 

  .كندوابسته به سبك شناختي آنها معرفي مي
مهارت پرتاب . گرفته در پژوهش حاضر است غافل شد كه نوع تكليف انجام البته از اين مسئله نبايد

دارت يك مهارت متمايل به انتهاي پيوستار شناختي و بسته است كه نقش تمركز و اطالعات محيطي 
هاي رسد به همين دليل و با توجه به خصوصيات ذاتي افراد با سبكنظر مي در انجام آن بارز است و به

                                                           
1. Liu &Chepyator - Thomson 
2. Apitzsch& Liu 
3. Raviv&Nabel 
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، در يادگيري مهارت پرتاب دارت ارائة دستورالعمل مناسب به سبك شناختي افراد شناختي مختلف
 .وابسته است

هاي تحقيقات گذشته در زمينة اثر كانون توجه بر عملكرد را نتايج تحقيق حاضر تناقض در يافته
رت پرتاب كند دستورالعمل كانون توجه مطلوب براي بهبود عملكرد افراد حداقل در مهاتوجيه و بيان مي

عنوان  شود در مرحلة اول سبك شناختي افراد بهپيشنهاد مي. دارت به سبك شناختي آنها بستگي دارد
منظور بهبود  منظور شناخت آنها شناسايي شود و به يك ويژگي ذاتي و تأثيرگذار بر عملكرد افراد به

وجه بيروني و افراد با سبك هاي شناختي مستقل از زمينه از دستورالعمل كانون تآموزش افراد با سبك
  .شناختي وابسته به زمينه از دستورالعمل كانون توجه دروني بهره گيرند

اقدام به ارائة دستورالعمل آموزشي و عملي كه در آن مدرسان  هاي محيطهاي حاضر براي يافته
ين به مربيان و بنابرا. دارند، الزم است به فراگيرنده الگوي حركتي درستمنظور آموزش  كانون توجه به

ريزي تمرينات خود اين عوامل را در  براي بهبود عملكرد در طرحشود كه معلمان ورزشي پيشنهاد مي
  . نظر داشته باشند

و براي اولين بار انجام گرفته است،  استپژوهشي جديد  هگرفت انجامبا توجه به اينكه پژوهش 
هاي سني ديگر، جنس مختلف و متنوع، رده شود مشابه آن در تكاليف ديگر با خصوصياتپيشنهاد مي

  .مخالف و شرايط محيطي متفاوت انجام گيرد
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