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 چکیده

نفر از  30 ربه این منظو کودکان بود. ییتوجه بر حافظۀ فضــا کانون يهادســتورالعمل یرتأث یحاضــر بررســ یقهدف تحق
شهر تهران با    ییکودکان دختر مدارس ابتدا ساس نمونه   7-12 یسن میانگین سطح  انتخاب  در دسترس  یريگسال و برا

صادف به هایشدند. آزمودن  سطح     یطور ت سه  س و عدم کانون تو یرونیب ی،توجه (درون کانونبه  شدند. در گروه   یمجه) تق
هدف بود و   حرکت و یرمعطوف بر مســ یرونیکانون گروه توجه ب .کردند تمرکزبر حرکت دســت  هایآزمودن ی،توجه درون

شد. آزمودن  یمبن ییديتأ گونهیچبه گروه کنترل ه شش) و    50ها در مراحل تمرین (در مجموع یبر کانون توجه داده ن کو
زار مورد استفاده  اب .در پنج روز متوالی صورت گرفت مرحلۀ اکتساب   ي اکتساب، یادداري و انتقال شرکت کردند.  هاآزمون

  یبیون تعقو آزم یانسکووار یل) بود. آزمون تحلLM-01(مدل خطی ســتگاه حرکت د یی،فضــا ۀســنجش حافظ يبرا
 ادداريی)، P=005/0( اکتســاب يهادر آزمون یانسکووار یلتحل یجاســتفاده شــد. نتا > P 05/0  در ســطح یبونفرون

)000/0=P003/0( ) و انتقال=Pروهاحل عملکرد گمر ینشان داد که در تمام  یبونفرون یبیآزمون تعق یج) معنادار بود. نتا 
 ین،روه کنترل بود. با وجود ا و گ یبهتر از گروه توجه درون  يطور معنادار کمتر به  یکل ییرپذیري تغ یل دلبه  یرونیتوجه ب 

  یرونیون توجه بحاضر، کان  یقتحق نتایجوجود نداشت. با توجه به   يو گروه کنترل اختالف معنادار یگروه توجه درون ینب
 .کودکان از مزایاي باالتري نسبت به کانون توجه درونی برخوردار بودارتباط با در 

 
 هاي کلیديواژه

 دستگاه حرکت خطی فضایی، حافظۀتوجه بیرونی، توجه درونی، 

                                                           
   : eameri@ut.ac.irEmail                                                 09121504509نویسندة مسئول : تلفن :  ∗ 
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 مقدمه

بیشتر  .)1(ي تحقیقاتی است هانهیزم نیترجالبو  نیترفعالتحقیق در مورد یادگیري و حافظه از 

ي رفتار و ادراك انسان مستلزم یادگیري است و عواملی که در یادگیري و حافظه اختالل ایجاد هاجنبه

 نیترمهماز  توانیم. فرایند یادگیري و حافظه را سازندیمفردي را غیرممکن  -، زندگی اجتماعیکنندیم

ي بقاي زندگی و حفظ شرایط هومئوستاتیک بدن در انسان دانست. یادگیري سازوکارهاترین و اساسی

و حافظه فرایندي است که طی  دسازیم ریپذامکانفرایندي است که کسب اطالعات و تغییرات رفتار را 

 دشونیم. این دو پدیده وابستگی نزدیک به هم دارند و توأماً بررسی شودیمآن اطالعات حفظ و ذخیره 

در محیط فیزیکی نامیده  هامکانخاطر آوردن . حافظۀ فضایی یکی از انواع حافظه است که توانایی به)1(

 حافظه مانند مختلف شناختی عملکردهاي هاانسان. )2( شودیمو از طریق فعالیت بدنی تسهیل  شودیم

شناختی  فرایندهاي ، اینشوندیم مطالعه جداگانه صورتبه اغلب کارکردها گونهنیا اگرچه .نددار توجه و

 . )2(دارند  مشترکی پایۀ

عوامل مؤثر در آموزش و یادگیري است. توجه همواره  نیتردهیچیپو  نیترمهمموضوع توجه نیز از 

ی در مهم. کانون توجه اجراکننده نقش شناسان بوده استبراي روان يزیبرانگبرجسته و بحثموضوع 

و بازخوردهایی که  هادستورالعملارائۀ  شودیمو فرض  )3(ي حرکتی دارد هامهارتیادگیري و اجراي 

 ، نسبت بهکندیمحرکاتش بر محیط دارد (اتخاذ کانون بیرونی) معطوف  کهتوجه اجراکننده را به آثاري 

هیچ دستورالعمل کانونی خاصی داده  کهیزمانیا  شودیمي کانون درونی داده هادستورالعمل کهیزمان

از  کهیهنگام )4(محدودشده  عمل فرضیۀ براساس. دانجامیم مؤثرتر، به یادگیري و اجراي شودینم

بر حرکات بدنشان متمرکز شوند (کانون توجه درونی)، به احتمال زیاد  شودیمخواسته  کنندگانشرکت

شود و این تالش براي کنترل آگاهانۀ حرکت، سیستم آگاهانه در فرایندهاي کنترل داخل می طوربه

حرکتی را محدود ساخته و هماهنگی تعدادي از فرایندهاي نسبتاً خودکار (بازتابی و خودسازمان) کنترل 

سمت اثرات  . برعکس، دور ساختن توجه از حرکت و معطوف کردن آن بهکندیمطبیعی حرکت را مختل 

طبیعی خودسازماندهی شود و با استفاده  طوربهکه  دهدیمحرکت (کانون توجه بیرونی) به سیستم اجازه 

  .)4(کار گیرد از فرایندهاي کنترل ناهوشیار، سریع و بازتابی یک روش کنترل خودکارتر را به

،  )6(و ضربۀ تنیس  )5(ي از تکالیف شامل تولید نیروي ساده ادامنهفواید کانون توجه بیرونی براي 

 شدهگرفتهکاري ورزشی بههامهارتبه اثبات رسیده است و سایر  )7(ي خروشان هاآبتا مسابقۀ کایاك 

ي، شوت برداروزنهدر آن مطالعات شامل شوت بسکتبال، سرویس والیبال، دوي سرعت، پرتاب دیسک، 
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ي عملکردي نیز مواردي مانند دقت، ثبات، حداکثر هايریگاندازه... بود. گلف، پرش طول و پرش ارتفاع و 

. گرفتیبرم، سرعت حرکت، ضربان قلب، ظرفیت توجهی جایگزین و ... را در EMGتولید نیرو، فعالیت 

همچنین برتري کانون توجه بیرونی در معیارهاي مرتبط با کیفیت حرکت نیز به اثبات رسیده است. براي 

اکثریت  کهیدرحال) در مطالعۀ خود از طرحی استفاده کردند تا 2015پور و همکاران (بدالهیمثال، ع

کنند، آنها کیفیت حرکت را بررسی کنند. موقعیت ي عملکرد استفاده میاجهینتمطالعات تنها از معیارهاي 

دیگر نتایج قابل  کانون توجه بیرونی به شکل حرکت بهتر و ارتفاع پرش بیشتر در مقایسه با دو موقعیت

ي هامهارتي این تحقیق نشان داد که همانند سایر تکالیف، عملکرد هاافتهتوجهی را نشان داد. ی

. با )8(آسان افزایش یابد  طوربهي توجهی بیرونی نسبتاً هادستورالعملاز طریق  تواندیممحور نیز شکل

وجود بررسی کانون توجه در تکالیف ورزشی مذکور، مرور تحقیقات پیشین نشان داد تحقیقی در زمینۀ 

 بررسی اثر نوع توجه بر تکلیف حافظۀ فضایی انجام نگرفته است. 

قات قبلی در مورد بزرگساالن بوده است، اما کانون توجه تا حدي در ارتباط با با اینکه بیشتر تحقی

کودکان نیز بررسی شده و با نتایج متناقضی همراه بوده است. از یک طرف، نتایج بیشتر تحقیقات حاکی 

ي هادستورالعمل) اثرات 2014است. براي مثال، هادلر و همکاران ( در کودکاناز برتري کانون توجه بیرونی 

ساله را بررسی کردند و نتایج  11کانون توجه بیرونی و درونی بر یادگیري ضربۀ فورهند تنیس در کودکان 

نشان داد که گروه توجه بیرونی در مقایسه با گروه درونی و کنترل دقت بیشتري در ضربه زدن به هدف 

) در 1391. همچنین، اشرف ()6(د در مرحلۀ یادداري داشت و در مرحلۀ انتقال نیز از گروه درونی بهتر بو

کودکان در پرش عمودي  EMGو فعالیت کانون توجه درونی و بیرونی بر عملکرد  ریتأثتحقیقی به بررسی 

در شرایط کانون توجه بیرونی در مقایسه با شرایط  هایآزمودنپرداخت و نتایج وي نشان داد پرش عمودي 

. از طرف دیگر، تحقیقات موردي که در آنها )9(معناداري باالتر بود  طوربهکنترل و کانون توجه درونی 

ي را با کانون توجه بیرونی اسهیمقا، دهدیمیک فرد با استفاده از کانون توجه درونی عملکرد خود را بهبود 

) معتقد است که این تحقیقات شواهدي را براي فواید نسبی 2016. با وجود این، ولف ()10( اندندادهانجام 

یی هاشیآزمااز طریق  تواندیم، زیرا به اعتقاد وي مدارك قطعی تنها کنندینمکانون توجه درونی فراهم 

ي کانون توجه مختلف (مانند درونی و بیرونی) باشد و بتواند با هادستورالعملفراهم شود که شامل انواع 

. همچنین، )11(، از قابلیت مقایسه با کانون توجه واقعی برخوردار باشد آوردیمتوجه به اطالعاتی که فراهم 

نتایج تحقیقات در زمینۀ کانون توجه در ارتباط با کودکان با نتایج متناقضی در مراحل مختلف یادگیري 

ي هاياستراتژ) در تحقیقی به بررسی اثرات 2008پور و همکاران (براي مثال، عبدالهی همراه بوده است.
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کانون توجه درونی در مقابل بیرونی در عملکرد و یادگیري کودکان پرداختند و نتایج متفاوتی را نشان 

ي را در طول مرحلۀ انتقال نشان ترعیسرکانون توجه بیرونی زمان حرکت  هرچندترتیب که دادند، بدین

همراه داشت. همچنین، ي کمتري را در طول مرحلۀ اکتساب بهخطاهاداد، اما موقعیت کانون توجه درونی 

کودکان از .  همچنین )12(بین دو نوع کانون توجه تفاوتی در مرحلۀ اکتساب و یادداري مشاهده نشد 

که نتایج مقدم و همکاران گونههماني شناختی کمتري نسبت به بزرگساالن برخوردارند و هاتیظرف

ي کانون توجه در کودکان مؤثر رگذاریتأث) نشان داد، ممکن است درجۀ دشواري تکلیف بر نوع 2008(

مثبتی بر عملکرد  ریتأثنشان دادند که در شرایط تکلیف دشوار، کانون توجه بیرونی  باشد. این محققان

دارد، اما در شرایط تکلیف ساده تفاوتی بین عملکرد در سه موقعیت توجهی (کانون توجه بیرونی، درونی 

فضایی تحقیق  حافظۀکه آیا در تکلیف  رسدیمبه ذهن  سؤالرو این . ازاین)13(و کنترل) وجود ندارد 

تخمین مسافت صحیح نیازمند بار شناختی باالیی براي کودکان مبتدي است نیز  لیدلبهحاضر که 

سودمندي کانون توجه بیرونی قابل مشاهده است یا خیر. بنابراین، با توجه به نتایج ضد و نقیض تحقیقات 

ي توجهی کودکان و همچنین عدم بررسی اثر کانون توجه بر حافظۀ فضایی در هاتیقابلدر خصوص 

پاسخگویی به این پرسش است که آیا انواع متفاوت کانون توجه (درونی  درصددکودکان، پژوهش حاضر 

 متفاوتی بر اکتساب، یادداري و انتقال تکلیف حافظۀ فضایی در کودکان دارد؟ ریتأثو بیرونی) 

 

 روش تحقیق

شامل قیق آماري تح ۀ. نمونسالۀ مدارس ابتدایی شهر تهران بود 12تا   7کودکان آماري تحقیق  عۀجام

 .)14(یري در دسترس انتخاب شدند گنمونه براساسدختر بود که  30

که در  است) LM-01(مدل 1ابزار مورد استفاده براي سنجش حافظۀ فضایی، دستگاه حرکت خطی

). این دستگاه شبیه یک قطعه 1شکل دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده است (

متر است) دارد که شامل سانتی 28/30پا (هر پا برابر با  5/3یري است و گذرگاهی به طول گاندازهچوب 

ي را که آزمودنی، دستگیرة افاصلهیک دستگیرة سوارشده بر روي یک لوله است. دستگاه حرکت خطی 

کند. مبدأ حرکت دستگیره در یممتر ثبت یلیمآورد، برحسب یدرمدستگاه را در سرتاسر لوله به حرکت 

. )2(دادند یمها حرکت را از سمت راست به سمت چپ انجام یآزمودنرو قسمت راست دستگاه بود، ازاین

                                                           
1 . Linear Movement Apparatus 
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 هاگروهدلیل اینکه ترکیبی از خطاي ثابت و متغیر است، براي بررسی عملکرد در نهایت از خطاي کلی به

 شود. یماستفاده 

 

 
 

 فضایی ۀدستگاه حافظ یکشمات طرح. 1 شکل
 

وسیلۀ یارانه ثبت  و موجب شد که خطاي همچنین، ثبت اطالعات برحسب فاصلۀ دستگیره تا هدف به

) نیز استفاده شده است 1393انسانی در ثبت دخیل نباشد. این دستگاه در مطالعات قبلی توسط رازدان (

در  شدهگرفتهکاربه LM-01. براي بررسی روایی دو دستگاه حرکت خطی (دستگاه حرکت خطی مدل )2(

) در خطاي شابه در دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهرانمحرکت خطی تحقیق حاضر با دستگاه 

تغییرپذیري کلی فضایی، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج حاکی از رابطۀ معنادار و 

) بود. میزان پایایی ابزار براي خطاي r=89/0باالیی در دو دستگاه با ضریب همبستگی پیرسون برابر با (

. /93و ضریب آلفاي کرونباخ نیز  90/0آزمون مجدد برابر با  -از طریق آزمونتغییرپذیري کلی فضایی 

شود. براي یمشده، ثبت یطراح افزارنرمتوسط  اجراشدهتعیین شد. در این دستگاه فاصله و زمان حرکت 

ود. پس به کامپیوتر متصل ش usb2serialاستفاده از آن ابتدا باید دستگاه با استفاده از پورت سریال و رابط 

شود، باز شده و باید در هریک یمکه در زیر مشاهده  افزارنرممحیط  LM-01و کلیک روي  افزارنرماز نصب 

یري براي هر گآزمونانتخاب شود. در نهایت  موردنظرعدد مربوط وارد یا گزینۀ  شدهمشخصاز کادرهاي 

 ).2گیرد (شکل یمفرد انجام 
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 LM-01 افزارنرم. محیط 2شکل 

 
ابتدا نحوة انجام تکلیف توسط فضایی آشنایی نداشتند،  حافظۀها با تکلیف یآزمودنبا توجه به اینکه 

ترتیب که از ، بدینگرفتصورت دست برتر فضایی با  حافظۀمربی به کودکان نشان داده شد. تکلیف 

هاي کتبی از نامهیترضا. )6(کنند یمها پرسیده شد از کدام دست خود براي نوشتن استفاده یآزمودن

تمامی مراحل تمرین و  ي شد.آورجمعدر تحقیق قبل از مطالعه  کنندگانشرکتوالدین یا سرپرستان 

 مراحلمنظور بررسی در به هایآزمودنآزمون در محیطی آرام و در بازة زمانی صبح صورت گرفت. 

کانون توجه درونی، کانون توجه بیرونی و کنترل گروه  سه به و انتقال یادداري ،اکتسابآزمون، یشپ

طول مسیر تمرکز کردند، کانون گروه ها بر حرکت دست در یآزمودندر گروه توجه درونی، . شدندتقسیم 

گونه تأییدي مبنی بر کانون توجه یچهتوجه بیرونی معطوف بر مسیر حرکت و هدف بود و به گروه کنترل 

) و آنها باید دستگیره را تا مانع مشخصی شداستفاده  بندچشمها بسته بود (از یآزمودنداده نشد. چشم 

کوشش  3دادند (هر آزمودنی تعداد یموع قرار داشت، حرکت متري از نقطۀ شرسانتی 50که در فاصلۀ 

شود تا بدون وجود یمداد). سپس از او خواسته یمآزمایشی تا مانع را براي آشنایی با فاصلۀ هدف انجام 

فضایی از طریق حس  حافظۀمانع مکان حرکاتش را به یاد آورد و آن را اجرا کند. شایان ذکر است که 

ها در نقطۀ پایانی که همان امتیازات حاصل از تغییرپذیري کلی فضایی بود، یآزمودنوضعیت مفصل 

 محاسبه شد.

و در ساعات تفریح  هاصبحها در مرحلۀ اکتساب در پنج روز متوالی (شنبه تا چهارشنبه) یآزمودن

ته دس 5در  هاگروه. در این مرحله، تمرین هریک از پرداختندمدارس به تمرین تکلیف حافظۀ فضایی 

ي تمرین هاکوششکوشش) صورت گرفت. فاصلۀ استراحت بین دسته  50تایی (در مجموع  10کوشش 

کوشش  10ي مربوط به کانون توجه پس از هر هادستورالعملدقیقه درنظر گرفته شد. در این مرحله،  2
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نی نیز آزمون ي تمریهاکوشششد. در پایان یمو با توجه به گروهی که افراد در آن قرار داشتند، تکرار 

کوشش و بدون درخواست کانون توجه بود. آزمون یادداري با فاصلۀ  10که شامل  آمدعمل اکتساب به

ساعت از آزمون اکتساب و همانند آزمون اکتساب بدون درخواست کانون توجه و در یک دسته  48زمانی 

آزمون اکتساب و همانند  ساعت از 48. آزمون انتقال نیز با فاصلۀ زمانی گرفتتایی صورت  10کوشش 

تایی صورت گرفت. تنها تفاوت  10آزمون یادداري بدون درخواست کانون توجه و در یک دسته کوشش 

 متر) اجرا شد.سانتی 60این مرحله با آزمون یادداري در این بود که انجام تکلیف با تغییر در فاصلۀ هدف (

استفاده شد.  هادادهبررسی نرمال بودن توزیع براي شاپیرو ویلک در بخش آمار استنباطی، از آزمون 

در مرحلۀ  هاگروهمنظور مقایسۀ تفاوت بین آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی بهاز 

درنظر گرفته شد.  P>05/0متغیرها  تمامی براي معناداري سطح اکتساب، یادداري و انتقال استفاده شد.

انجام گرفت. براي رسم  18نسخۀ  SPSSبا استفاده از رایانه و برنامۀ هاي آماري یلتحلوتمامی تجزیه

 استفاده شد. Excel افزارنرمنمودارها از 

 

 هاافتهی

ها در سه گروه کانون توجه بیرونی، کانون توجه یآزمودنتوصیفی و استنباطی سن، وزن و قد  يهاشاخص

 .است شده بیان 1 جدول در درونی و کنترل
 

 در سه گروه تجربی هایآزمودنو استنباطی سن، وزن و قد   یفیتوص يهاشاخص. 1جدول 

 M±SD F df sig تعداد گروه متغیر

 سن
1/9+43/5 10 کانون توجه بیرونی  

35/0  )27،2(  70/0 1/10+79/1 10 کانون توجه درونی   
1+88/10 10 کنترل  

 وزن
6/34+50/4 10 کانون توجه بیرونی  

88/1  )27،2(  17/0 4/37+25/9 10 کانون توجه درونی   
6/32+67/9 10 کنترل  

 قد
4/138+22/8 10 کانون توجه بیرونی  

62/0  )27،2(  54/0 6/142+76/9 10 کانون توجه درونی   
4/142+27/10 10 کنترل  
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اکتساب، یادداري ، آزمونیشپ. نمودار خطی میانگین مقدار خطاي تغییرپذیري کلی در مراحل 3شکل 

 و انتقال
 

 کیچیهن ،  نتایج تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که بیشودیممالحظه  1که در جدول گونههمان

ي هاگروهترتیب ي تحقیق در متغیرهاي سن، قد و وزن اختالف معناداري وجود ندارد و بدینهاگروهاز 

 همگن بودند. ذکرشدهۀ پژوهش از لحاظ توزیع متغیرهاي گانسه

این آزمون شامل نرمال بودن  يهافرضشیپ به بررسی کوواریانس تحلیلهمچنین، پیش از اجراي 

، همگنی شیب (Homogeneity of Variance) هاگروه)، همگنی واریانس Normalityتوزیع نمرات (

و متغیر مستقل) و خطی بودن همبستگی بین متغیر همپراش  Covariateرگرسیون (تعامل بین متغیر 

در گروه کانون توجه بیرونی، کانون  Shapiro-Wilkنتایج آزمون پرداخته شد. (کنترل) و متغیر مستقل 

نتایج آزمون لون نرمال بود.  انتقال و یادداري اکتساب، ،آزمونشیپ مراحلتوجه درونی و کنترل در تمامی 

) و P= 297/0)، یادداري (P=  145/0در مراحل اکتساب ( هاگروهیۀ برابري واریانس نشان داد که فرض

. اندنبرده سؤالرا زیر  هاانسیوارمفروضۀ تساوي خطاي  هادادهترتیب بدین) برقرار بود و P=  782/0انتقال (

 بیان شده است.  2جدول  در رگرسیوني هابیش همگنی بررسی نتیجۀ
 

 تحقیق  يهاآزمونرگرسیون در  هايیبشنتایج بررسی همگنی  .2جدول 

 F sig میانگین مجذورها df مجموع مجذورها 

128/47 آزمون اکتساب  2 56/23  37/0  69/0  

257/297 آزمون یادداري  2 628/148  26/1  30/0  

384/721 آزمون انتقال  2 692/360  13/2  14/0  

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
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معنادار نبود، نتیجه گرفته  05/0از  کمتر سطح در آزمونپیش و گروه با توجه به اینکه نتایج تعامل

در تمامی مراحل اکتساب، یادداري و انتقال  رگرسیونی يهابیش همگنی فرضیۀ از هادادهکه  شودیم

بیانگر بررسی  6و  5، 4ي هاشکلو شرط دیگر آزمون تحلیل کوواریانس تأیید شد.  کنندیم پشتیبانی

 . استارتباط خطی بین متغیر تصادفی کمکی و متغیر وابسته 

 

 آزمون یادداري .5شکل  آزمون اکتساب .4شکل 

 
 آزمون انتقال .6شکل 

که رابطۀ خطی بین متغیرها  شودیمبا توجه به نمودارهاي پراکنش و خطوط رگرسیون مشاهده 

نتایج شد.  استفاده روش این از شدند، دییتأ تحلیل کوواریانس انجام يهامفروضه اینکه دلیلبهبرقرار است. 

ي اکتساب، یادداري و انتقال تکلیف هاآزموننتایج آزمون تحلیل کوواریانس در  دهندةنشان 3جدول 

 .استکودکان  گانۀسهي هاگروهحافظۀ فضایی بین 
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 يهاگروهاکتساب، یادداري و انتقال بین  يهاآزمون. نتایج تحلیل کوواریانس مربوط به 3جدول 

 تمرینی کودکان 

 منبع 
مجموع  

 df مجذورات
میانگین 
 F sig مجذورات

آزمونپیش  
220/15909 اکتساب  1 220/15909  479/264  0/000 * 
856/29694 یادداري  1 856/29694  781/246  0/000 * 
813/30118 انتقال  1 813/30118  632/163  0/000 * 

 گروه
943/801 اکتساب  2 972/400  666/6  0/005 * 
798/2502 یادداري  2 399/1251  40/10  0/000 * 
019/2796 انتقال  2 009/1353  35/7  0/000 * 

 خطا
980/1563 اکتساب  26 153/60  - - 
544/3128 یادداري  26 329/120  - - 
687/4785 انتقال  26 065/184  - - 

 
که پس از تعدیل نمرات  شودیم، نتیجه گرفته 3با توجه به آزمون تحلیل کوواریانس در جدول 

  =000/0)، یادداري (P  ،666/6  =F  =005/0گروهی در مراحل اکتساب (، اثر معنادار عامل بینآزمونشیپ

P  ،94/98  =F) 000/0) و انتقال=  P  ،40/10  =Fمنظور اینکه مشخص ، بهبیترت) مشاهده شد. بدین

 تفاوت معناداري وجود دارد، از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. هاگروهاز  کیکدامشود بین 

 
آزمایشی  يهاگروهبین  يمعنادار. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در خصوص 4جدول  

 اکتساب، یادداري و انتقال يهاآزمونکودکان در 

 آزمون ي آزمایشیهاگروه
اختالف 
 میانگین

 sig خطاي استاندارد

 بیرونی                درونی
 04/0* 28/5 -90/10 اکتساب
 001/0* 06/6 -37/26 یادداري
 003/0* 49/7 -67/27 انتقال

 بیرونی                کنترل
 004/0* 45/4 -05/14 اکتساب
 003/0* 47/5 -65/20 یادداري
 014/0* 76/6 -02/21 انتقال

 درونی                کنترل
 00/1 57/5 15/3 اکتساب
 79/0 03/5 72/5 یادداري
 88/0 22/6 64/6 انتقال

 05/0ي معنادارسطح  *
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-که بین گروه توجه بیرونی شودیممالحظه  4با توجه به نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در جدول 

ي اکتساب، یادداري و انتقال اختالف معناداري وجود هاآزمونکنترل در -توجه درونی و گروه توجه بیرونی

ي باالتر از دو گروه دیگر معنادار طوربهدلیل تغییرپذیري کلی کمتر دارد و اجراي گروه توجه بیرونی به

از مراحل اختالف معناداري مشاهده  کیچیهبود. با وجود این، بین گروه توجه درونی و گروه کنترل در 

 نشد.

 

 يریگجهینتبحث و 

هاي پژوهش حاضر نشان داد که کودکان گروه کانون توجه بیرونی در مقایسه با گروه کانون توجه یافته

هاي اکتساب، یادداري و انتقال تکلیف حافظۀ فضایی کسب درونی و کنترل نمرات باالتري را در آزمون

زاده ، نمازي)15() 1383کردند. این یافته با نتایج مطالعات اخیر در زمینۀ کانون توجه نظیر طهماسبی (

، ولف و )18() 1393، پشابادي و همکاران ()17() 1392، پرهیزکار و همکاران ()16() 1384و بادامی (

، چیویاکوفسکی )21() 2013زاده و همکاران (، شفیع)20() 2011، ولف و استوات ()19() 2010لوسویت (

، ایتو، ماتسودا و )24() 2015ف اور، ()23() 2014، کریستینا و آلپنفلس ()22() 2013و همکاران (

، مک وید )27() 2015، دي و بیسوال ()26() 2015، پاسکوا، ولف و لوسویت ()25() 2015شیموجو (

 همراستاست.  )3() 2016و ولف و لوسویت ( )29() 2015، ولف، چیویاکوفسکی و دروس ()28() 2015(

 و آباديزنگی ،)30() 1390همکاران ( و دینان حجازيهاي تحقیق حاضر با نتایج با وجود این، یافته

 عملکرد میان تفاوتی یادداري مرحلۀ در که )31( )2006همکاران ( و پولتون و )8() 1392همکاران (

در مرحلۀ اکتساب  )12() 2008پور و همکاران (عبدالهینکردند؛  پیدا بیرونی و درونی توجه کانون هايگروه

) 2014و کارسون، کالینز و جونز ( )13(ف ساده) ) (در شرایط تکلی2008و یادداري؛ مقدم و همکاران (

 افراد همچنین گیري،اندازه ابزار نوع و راگیرانف تبحر سطح تکالیف، دشواري احتماالًدر تضاد است.  )10(

 تفسیر احتماالً که کرد استدالل )2016ولف (. است تفاوت این دلیل آزمون در کنندهشرکت

 .)32(است  بوده مبهم مذکور تحقیقات در کنندگانشرکت براي درونی و بیرونی آموزشی هايدستورالعمل

دادند بایست تکلیف خطی سادة فضایی را انجام میها میشایان ذکر است که در پژوهش حاضر آزمودنی

که بیان شد، گونهبر این، همانهاي آموزشی برخوردار بودند. عالوهرو از قابلیت درك دستورالعملو ازاین

قات گذشته صرفاً به بررسی تأثیر کانون توجه در تکالیف ورزشی پرداخته بودند، ولی تحقیق حاضر تحقی

با توجه به ارتباط نزدیک بین فرایندهاي توجهی و حافظه، برتري کانون توجه بیرونی در حافظۀ فضایی 
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ها براي حافظه بیان کردند که تالش طبلۀ) در نظریۀ 1960کودکان را نیز نشان داد. هنري  و راجرز (

تواند افزایش زمان کنترل آگاهانۀ حرکات با عملکرد مداخله خواهد کرد. یکی از نتایج آن مداخله می

. )33(شود تا بر حرکات بدن خود کانون کنند ها خواسته میکه از اجراکنندهالعمل باشد هنگامیعکس

دارد که اطالعات فضایی محیط اطراف فرد همزمان از طریق دو سیستم کدگذاري ) بیان می2006( 1والر

شود، تعامل با محیط وسیلۀ راهنماهاي بینایی پشتیبانی میگذاري خودمحور که بهشود؛ یک سیستممی

بر سیستم کند. عالوهیوستۀ روابط خودمحور نسبت به اشیاي محیط اطراف فرد فراهم میرا با اصالح پ

تري نسبت به سیستم خودمحور تر اما در سطوح بزرگمدتخودمحور، ارتباطات فضایی با روند طوالنی

ر گذراي خودمحوگیري در محیط کامل است، عملکرد به سیستمکه جهتشوند. بنابراین هنگامیذخیره می

که اطالعات خودمحور موجود نبوده یا غیرقابل اعتماد باشند (مانند حالتی که بستگی دارد. اما هنگامی

نیز   محدودشده عمل بنابر فرضیۀ  .)2(دانیم)، عملکرد به سیستم پایا وابسته خواهد بود جهت را نمی

 سیستم در عصبی سازيکه فعال شرایطی کند؛انداز خودطلب عمل میعنوان یک راهکانون توجه درونی به

 نتیجه، در ریز و انسدادي رخدادهاي درونی)، به توجه کانون هايدستورالعمل (مثل کند اندازيراه را خود

 مکسول پنهان و آشکار حرکتی یادگیري مفاهیم براساس . همچنین)4(شود منتج می عملکرد شدن ضعیف

 شود،می معطوف درونی اطالعات به توجه اینکه کانون توجه درونی ضمن شرایط )، در2000و مسترز (

 کاري حافظۀ توجهی یا منابع بیشتر بر بار اعمال نتیجه در شود؛می پردازش هم اطالعات برجستۀ بیرونی

کنند که درجات خودکاري بیشتر در ) بیان می2011اشمیت و لی ( .)11(است  همراه تراجراي ضعیف با

مفروض است) اغلب با نیازهاي توجهی چیزي که براي کانون توجه بیرونی  کنترل حرکتی (مانند آن

بر افزایش دقت ) نشان داد که کانون توجه بیرونی عالوه2013. ولف ()34(یافته در ارتباط است کاهش

هاي تحقیقی نشان داد که کانون توجه . همچنین یافته)35(کند حرکتی، کارایی حرکتی را نیز تسهیل می

شود هاي عضالنی اضافی منجر میهاي کنترلی آگاهانۀ مربوطه به فعالیتات بدن و تالشدرونی بر حرک

کنندة توجه به ایتهاي هد) نیز نشان داد دستورالعمل2016. ولف ()5(آور است که براي عملکرد زیان

هاي بدن یا خود و به سمت اثرات حرکت موردنظر اثري افزایشی بر عملکرد و سمت خارج از بخش

شود که کانون توجه بیرونی یک نقش دوطرفه از طریق استدالل می گونه. بنابراین، این)3(یادگیري دارند 

). لوهس، جونز، هلی 36،29(الف) کاهش تمرکز بر خود و (ب) هدایت کردن توجه به سمت تکلیف است (

                                                           
1. Waller 
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) نشان دادند که کانون توجه بیرونی به تغییرپذیري عملکردي باالتري در مقایسه با کانون 2014و شرود (

) بیان داشت که اثرات کانون توجه از قابلیت تعمیم برخوردار 2016. ولف ()37(شود ر میتوجه درونی منج

اي بیشتر مهارت دریبل زدن در تحقیق ، ممکن است اجز)4(محدودشده  عمل . براساس فرضیۀ)32(است 

گرفت، سبب شده است تا این هاي مبتدي صورت می) که توسط آزمودنی2008پور و همکاران (عبدالهی

تر توجه بیشتري را صرف بدن خود براي اجراي مهارت کنند و هاي پردازشی پاییندلیل ظرفیتافراد به

سریع و بازتابی که نتیجۀ کانون توجه بیرونی است، برخوردار  نتوانند از فواید فرایندهاي کنترل ناهوشیار،

دادند و که کودکان در تحقیق حاضر تکلیف سادة خطی حافظۀ فضایی را انجام میشوند. درحالی

توانستند از مزایاي کنترل خودکارتر براي اجراي هاي حاضر در گروه کانون توجه بیرونی میآزمودنی

 مند شوند. حرکت بهره

) در این بود که 2014هاي تحقیق حاضر با نتایج کارسون، کالینز و جونز (نین، دلیل تفاوت یافتههمچ

. )10(اي با کانون توجه بیرونی انجام ندادند آنها صرفاً اثربخشی کانون توجه درونی را بررسی کردند و مقایسه

کار رفت (بیرونی، درونی و عدم که در تحقیق حاضر سه نوع دستورالعمل توجهی براي کودکان بهدرحالی

توان در خصوص هاي کانون توجه نمی) معتقد است بدون مقایسه با انواع دستورالعمل2016توجه). ولف (

کنند که کانون هاي علوم عصبی اخیر نیز بیان می، یافته)32(فواید نسبی کانون توجه درونی اظهارنظر کرد 

شود و بنابراین در توجه بیرونی با سرکوب کانون توجه مبتنی بر خود، سبب بهبود ارتباطات عملکردي می

. ارتباطات عملکردي به ارتباطات )36(کند نامیم، مشارکت میهدف می –آن چیزي که جفت شدن عمل 

هایی که در ارتباط با عملکرد و یادگیري تکلیف رخ زمانی بین نواحی عصبی مجزا از نظر فضایی یا شبکه

) بیان 2016. ولف و لوسویت ()25(و با سطوح باالتر مهارت حرکتی ارتباط دارد  )27(دهند، اشاره داشته می

یرنده را از این موانع به کند و یادگکردند که کانون توجه بیرونی، کانون توجه مبتنی بر خود را سرکوب می

 .)3(دهد سمت عملکرد مطلوب سوق می

با وجود کمبود مطالعات کودکان، گروه کنترل همواره عملکرد یکسانی با گروه کانون توجه درونی 

تري در مقایسه با گروه کانون توجه بیرونی در مطالعات بزرگساالن نشان دادند داشتند و عملکرد ضعیف

. این مورد در مطالعۀ کودکان تحقیق حاضر نیز مشاهده شد و بین گروه کنترل و کانون توجه درونی )38(

کان تفاوت معناداري در مراحل اکتساب، یادداري و انتقال وجود نداشت. چندین مطالعه مانند مطالعات کود

همانند تحقیق حاضر نشان دادند  )39(و الندرز و همکاران  )14(ن ، ولف و همکارا)36(ولف، هاب و پرینز 

شود تا کانون توجه موردنظر خودشان گونه دستورالعمل توجهی داده نمیکنندگان هیچکه به شرکتزمانی
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ل)، عملکرد آنها اغلب مشابه آن چیزي است که در شرایط کانون توجه درونی را انتخاب کنند (شرایط کنتر

 . )3 ،14 ،28(شود و از اثربخشی کمتري نسبت به شرایط کانون توجه بیرونی برخوردار است دیده می

ها، پایین بودن طول دورة توان به تعداد اندك آزمودنیهاي تحقیق حاضر میاز جمله محدودیت

کند اینکه ) بیان می2016تمرینی و عدم بررسی تغییرپذیري زمانی در تکلیف خطی اشاره کرد. ولف (

م که آنها خواهند استفاده کنند و فرض کنینحوي که خودشان میافراد را رها کنیم تا از ابزارها به

. مربیان و معلمان باید از )32(کنند، غیرمعقول است ترین روش کانون توجه را خودشان پیدا میمطلوب

سطح مهارت افراد  ها وترین کانون توجه بیرونی را براي انواع مهارتتجربیات خود استفاده کنند تا مناسب

بر این، معلمان و مربیان باید کودکان را از فواید استفاده از کانون توجه بیرونی آگاه پیشنهاد دهند. عالوه

تواند به کودکان نیز تعمیم کنند. بنابراین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مزایاي کانون توجه بیرونی می

هاي مهمی را براي کودکان فراهم تواند فرصتها میفعالیت آمیز درداده شود. توانایی مشارکت موفقیت

هاي حرکتی خود را ارتقا دهند، بلکه در تعامالت اجتماعی تنها شایستگیدهد تا نهآورد که به آنها اجازه می

تر تأثیرات کانون توجه بر با دیگران مشارکت کنند. با وجود این، به مطالعات بیشتري براي بررسی دقیق

 هاي حرکتی نیاز است.هاي شناختی و مهارتی حرکتی افراد با توجه به سایر فعالیتکارای
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the effect of attentional focus 
instructions on spatial memory in children.Thirty girl students with the mean  
age from 7 to 12 years were selected by convenience sampling from 
elementary schools in Tehran. Participants were randomly divided into three 
attentional focus groups (internal, external, control). Participants in the 
internal focus group were asked to focus their attention on the movements of 
their hand, whereas participants in the external focus group were asked to 
focus their attention to the movement path and target. Control group 
participants received no focus instructions. Children participated in the 
practice (a total of 50 trials), acquisition, retention, and transfer phases. 
Acquisition phase lasted five consecutive days. The instrument used for 
measuring spatial memory was linear movement apparatus (LM-01 model). 
Analysis of Covariance and Bonferoni tests were used at p <0.05 level. The 
results of Covariance were significant in all acquisition (p=0/005), retention 
(p=0/000) and transfer (p=0/003) tests. Based on Bonferroni test results, 
external focus group performed better than both internal focus and control 
groups. However, internal focus and control groups had no significant 
difference. According to the results of this study, the benefits of external focus 
on children was higher than internal focus. 
 
Keywords 

External attention, internal attention,linear movement apparatus, spatial 
memory . 
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