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سال نوزدهم- شماره 2 )پیاپي 54( تابستان 1390

تحقیق حاضر با هدف بررس��ی اثر کانون توجه پیش نش��انه ها بر زمان واکنش )RT( تکلیف تولید نیرو انجام ش��د. 
بدین منظور 24 دانش��جوی غیرورزش��کار در دامنة سنی 18-24 سال با استفاده از دستگاه پیش نشانه کردن پارامتر، 
در طرحی درون آزمودنی تحت سه وضعیت پیش نشانه با کانون توجه درونی، بیرونی، و بدون کانون توجه )کنترل( 
قرار گرفتند. تکلیف مورد بررس��ی تولید نیروی ایزومتریک بالفاصله پس از نمایش هدف بود. ش��رکت کننده ها هر 
وضعیت را 30 بار با ترتیبی تص�ادفی تک�رار کردند. زمان واکنش در وضعیت های مختلف اندازه گیری و در تحلیل 
واریانس 3 )وضعیت( در 30 تکرار با سنجش های مکرر بررسی شد. مطابق نتایج، RT وضعیت پیش نشانه با کانون 
P(. این یافته ها تعمیم پذیری آثار مفید کانون  توجه درونی به طور معناداری کمتر از دو وضعیت دیگر بود )0/01

توجه بیرونی بر اجرای مهارت های مختلف را زیر سؤال برد.

واژگان کليدي: پيش نشانه، تکليف توليد نيرو، زمان واکنش، کانون توجه

اثر کانون توجه پیش نشانه های حرکت بر 
زمان واکنش تکلیف تولید نیرو

* E. mail: m.shojaei@alzahra.ac.ir

 دکتر معصومه شجاعی؛ استادیار دانشگاه الزهرا*

چكيده:

مقدمه
متخصصان و محققان کنترل حرکتی، اثر کانون 
توجه بر اجرای مهارت های حرکتی را س��ال ها پیش 
شناسایی کردند و نشان دادند دقت و کیفیت حرکت 
تا حد زیادی به آنچ��ه فرد طی اجرای مهارت به آن 
تمرکز می کند بستگی دارد. پژوهش های جدیدتر نیز 
این مسئله را تأیید کردند. متون تحقیق نشان می دهند 
ع��الوه بر عملکرد، کل فراین��د یادگیری تحت تأثیر 

کانون توجه فرد قرار می گیرد. در واقع، کانون توجه 
فرد تحت تأثیر دس��تورالعمل آموزش��ی یا بازخورد 
ارائه شده، میزان و سرعت یادگیری مهارت را تعیین 
می کند )39(. ولف و پرینز )49( کانون توجه درونی 
را هدایت توجه فرد مج��ری به حرکات بدن خود و 
کان��ون توجه بیرونی را هدایت توجه به آثار حرکت 
در محیط تعریف کردند. ش��واهد پژوهش��ی بسیاری 
نش��ان می دهند کانون توجه بیرونی تأثیر بیش تری بر 
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اجرا و یادگیری دارد )39(.
تقریباً در اکثر موقعیت های آموزش مهارت های 
حرکتی، به اجراکننده دستورالعمل هایی آموزشی در 
مورد الگو یا روش صحیح حرکت داده می ش��ود که 
کان��ون توجه درونی ایجاد می کن��د؛ ولی تعدادی از 
تحقیقات، اثر دس��تورالعمل با کانون توجه درونی و 
بیرونی را در مهارت های آزمایش��گاهی و ورزش��ی 
بررس��ی کرده اند. در اکثر تحقیقات دربارة تکالیف 
 ،47  ،45  ،27  ،25  ،8( تعادل س��نج  آزمایش��گاهی 
48(، پدال��و )36(، و کنترل دس��ت و زبان )20( تأثیر 
بیش تر کانون توجه بیرونی نس��بت به درونی بر اجرا 
و یادگیری آشکار شده اس��ت. در تکالیف ورزشی 
گل��ف )40، 43(، بس��کتبال )11، 54(، پرتاب دارت 
)26، 40، 45، 51(، فوتب��ال آمریکایی )53(، و پرش 
عمودی )41، 52( اجرا و یادگیری )فقط 8 و 43( در 
گروه های کانون توجه بیرونی بهتر از درونی بود. این 
تحقیقات روی افراد جوان انجام شد، ولی تحقیقات 
درب��ارة ک��ودکان )10( و س��المندان )2( نیز برتری 
دستورالعمل کانون توجه بیرونی نسبت به درونی در 

اجرای تکلیف آزمایشگاهی تعادل را نشان داد. 
در م��ورد برتری کانون توجه بیرونی، نظریه هاي 
مختلف��ی )42، 47، 49( مطرح ش��ده اس��ت. ولف، 
مک نوین و ش��ي )47( در تحقیق خود نش��ان دادند 
توج��ه بیرون��ی موج��ب کاه��ش نیازه��ای توجهی 
می ش��ود، ول��ی توجه درون��ی فراینده��ای پردازش 
اطالعات بیش تری را درگی��ر می نماید. همچنین، به 
عقیدة ولف و پرین��ز )49( کانون توجه درونی مانند 
بازخورد متوات��ر عمل می کند، زیرا کانون توجه فرد 
را به نح��وة انجام حرکات جلب می کند و کمکی به 

یادگیری نمی کند. 

همچنی��ن، مطابق ب��ا نظریة فک��ری- حرکتی 
جیم��ز )24(، توج��ه به آث��ار حرکت در مقایس��ه 
با نح��وة انجام حرک��ت، بازنمای��ي پایدارتری را 
برای یادگیری مهارت ه��ا ایجاد می کند و موجب 
برانگیخت��ه ش��دن سیس��تم حرکت��ی ب��رای تولید 
حرکت می گردد )49(. فرضیة عمل محدودش��ده 
)28، 44، 50( بی��ان می کن��د ک��ه در کانون توجه 
درونی، تالش های هوشیارانه برای کنترل حرکات 
با فرایندهای خ��ودکار تداخل دارد، در حالي که 
در کان��ون توجه بیرونی، سیس��تم حرکتی به طور 
طبیعی تری خودس��ازماندهی می شود و فرایندهای 

کنترل هوشیارانه آن را محدود نمی کنند.
در فرضیة اثر� عمل هامل )49( نیز ذکر شده که 
توجه بیرونی درجات آزادی درگیر در حرکت را به 
ط��ور طبیعی تری کنترل می نماید ت��ا به نتیجة دلخواه 
دست یابد. تبیین آثار یادگیری کانون توجه بیرونی با 
توجه به دیدگاه ادراک- عمل، در نظریة کدگذاری 
مش��ترک پرینز و فرضیة اثر- عمل او اولین بار مطرح 
ش��د )30(. بر این اساس، حوادث دور از بدن موجب 
تولی��د کده��ای آوران و واب��ران و بازنمایي انتزاعی 
مش��ترک آن ها می گردد. به عب��ارت دیگر، بهترین 
طری��ق طراحی و کنترل یک عمل، ب��ا توجه به آثار 
و پیامدهای مورد نظر انجام می ش��ود. بنابراین، برای 
انجام بهتر حرکت، توجه به نشانه های محیطی مؤثرتر 

خواهد بود )46(. 
برخ��الف نتایج این پژوهش ها و نظریه ها، برخی 
تحقیق��ات دریافتند اثر کانون توجه درونی بر اجرا و 
یادگیری بیش از کانون توجه بیرونی است. پرکینز- 
سکاتو، پس��مور و لی )29( در اجرای مهارت گلف 
در اف��راد مبتدی و کاتین، کل��رک، کرومبز و لنویر 
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)16( در تع��ادل پیچیدة دختران نوجوان ژیمناس��ت، 
برتری کانون توجه درونی را مالحظه کردند. 

امانوئل، ج��اروس، و ب��ارت )17( دریافتند، در 
کودکان برخالف بزرگس��االن، در اکتساب و انتقال 
پرتاب دارت، کانون توج��ه درونی مؤثرتر از کانون 
توجه بیرونی است. مقدم، واعظ موسوی، و نمازی زاده 
)9( برتری دس��تورالعمل کانون توجه بیرونی را فقط 
در تکلیف دشوار تعادل مشاهده کردند و بین اثر دو 
دس��تورالعمل کانون توجه درونی و بیرونی بر اجرای 

تکلیف آسان تعادل تفاوت معناداری نیافتند.
ع��الوه بر دس��تورالعمل های آموزش��ی، کانون 
توجه نوآموزان تح��ت تأثیر بازخ��ورد افزوده قرار 
می گی��رد. برخی تحقیق��ات اثر بازخ��ورد با کانون 
توجه درونی و بیرونی بر اج��را و یادگیری تکالیف 
آزمایش��گاهی و مهارت ه��ای ورزش��ی را مقایس��ه 
کردند )39(. پژوهش های انجام شده دربارة تکلیف 
آزمایش��گاهی تعادل )34(، هماهنگی دودستی )7(، 
و حرکات آهنگین زمان بندی ش��دة فشار دادن کلید 
رایان��ه )6(، و مهارت های ورزش��ی والیبال و فوتبال 
)44( نش��ان داد اجرا و یادگیری گروه کانون توجه 
بیرونی به طور معن��اداری بهتر از گروه کانون توجه 

درونی است.
ب��ا وج��ود ابهام موج��ود در خص��وص اثر نوع 
کان��ون توج��ه، خصوص��اً اث��ر متقابل آن با س��طح 
مهارت و پیچیدگی تکلیف، همان طور که مالحظه 
می ش��ود در تمام تحقیقات انجام ش��ده، دستکاری 
کانون توجه با اس��تفاده از دس��تورالعمل آموزشی یا 
بازخورد صورت گرفته است و تاکنون از پیش نشانه 
برای جلب توجه اس��تفاده نش��ده اس��ت. پیش نشانه 
اطالعات��ی جزئی یا کامل در مورد پاس��خ مورد نظر 

اس��ت که قبل از محرک مطرح می ش��ود. عالوه بر 
ای��ن، در اکثر تحقیقات، س��رعت یا دقت حرکت یا 
قابلیت تشخیص خطا متغیری وابسته است و تاکنون 
اثر کانون توجه بر زمان واکنش بررسی نشده است. 
زمان واکنشRT( 1( شاخص پردازش سریع و دقیق 
اطالعات اس��ت که یکي از عوام��ل مهم در اجراي 
ماهرانة حرکات ورزشي اس��ت. بسیاري از محققان 
در تالش برای به اوج رس��اندن اجراي ورزشکاران، 
به بررس��ي ای��ن عام��ل و متغیرهاي اثرگ��ذار بر آن 
پرداخته اند. اکثر تحقیقات انجام ش��ده در این زمینه، 
RT را در ش��رایط بس��یار غیرواقعي، یعني شرایطي 
ک��ه فرد مجاز به پیش بیني اطالعات محیطي نیس��ت 
مطالع��ه کرده ان��د، در صورتي ک��ه در فعالیت هاي 
ورزشي، اکثر محرک ها قابل پیش بیني هستند )33(. 
روش پیش نشانه کردن پارامتر حرکت )RT )32 را 
در ش��رایطی واقعي تر مطالع��ه مي کند. این روش در 
ابتدا برای بررس��ی فرایند برنامه ریزي حرکتي ابداع 
ش��د. آزمایش هایي که با استفاده از این روش انجام 
ش��د، کاهش RT با ارائة پیش نش��انه را نش��ان داده 

است )1، 5، 12، 19، 35(. 
گ�روه��ی از محقق��ان مثل اریکس��ن و مورفی 
)18( پیش��نهاد ک�ردند ک��ه پیش نش��انه ها از طریق 
متمرک��ز ک��ردن توج��ه ش��رکت کنندگان به یک 
حوزة فضایی محدود عمل می کنند. اورشیم و باک 
)14، 19( مواف��ق ب��ا نظر آن ها، اثر پیش نش��انه ها را 
به س��ازوکارهای نیازمند توج��ه در مرحلة پردازش 
ادراکی نس��بت دادن��د. بنابراین، تحقی��ق حاضر با 
هدف بررسی اثر پیش نشانه با کانون توجه درونی و 
بیرونی و بدون کانون توجه بر زمان واکنش تکلیف 

1. reaction time

دكتر معصومه شجاعی
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تولید نیرو انجام شد. 
فرض بر این اس��ت که مطابق تحقیقات گذشته، 
در وضعیت پیش نش��انه با کانون توج��ه بیرونی زمان 
واکنش به طور معناداری کمتر از وضعیت پیش نشانه 
با کانون توجه درونی و وضعیت کنترل اس��ت. نتایج 
ای��ن تحقیق بنیادی، عالوه ب��ر افزایش دانش موجود 
درب��ارة کانون توج��ه و نظریه های مرب��وط، زمینه را 
ب��رای انج��ام تحقیق��ات کاربردی جه��ت آزمایش 
راهبردهای مختلف برای کاهش RT ورزشکاران و 
یا افزایش RT رقیبان آن ها و در نتیجه بهبود اجرا در 
ورزش هایی را فراهم می کند که در آن ها RT نقش 

اساسی دارد.

روش شناسي
شرکت	کنندگان

بر اساس نتایج مطالعة مقدماتي، با اطمینان 95 %  
و ت��وان آزمون 90 % و مطابق محاس��بات و جداول 
تعداد نمونه براي تحلیل واریانس )15(، 24 دانش��جو 
)12 مرد و 12 زن( در دامنة سني 18تا 24 سال به طور 
تصادفي منظم از جامعة دانشجویان سالم، راست دست 
و غیرورزش��کار دانشگاه آزاد اسالمي واحد پزشکي 
)N=700( انتخ��اب ش��دند که واح��د تربیت بدني 
عموم��ي 1 را انتخ��اب نموده بودند، هی��چ تجربه ای 
درب��ارة تکالی��ف مش��ابه ب��ا تکالیف مورد بررس��ي 
نداشتند، و رضایت خود را براي شرکت در آزمایش 
اعالم نموده بودند. میانگین س��ن ش��رکت کنندگان 

1/9±20 سال بود.

ابزار
در ای��ن تحقیق از دس��تگاه پیش نش��انه کردن 

پارامتر در تکلی��ف تولید نی��روی ایزومتریک )3، 
4( اس��تفاده شد. س��خت افزار این دس��تگاه عبارت 
بود از یک نیروس��نج )م��دل 200L-SBA، دقت 
N 0/001 و س��اخت ک��ره(، یک دس��تگاه رایانه 
شامل دو نمایشگر )مس��طح 17 اینچ(، جعبة رایانه، 
صفحه کلی��د، موش��واره، دو بلندگو، یک تقس��یم 
کنن��دة ویدئو )مدل VS-82 دو پورتی و س��اخت 
چین(، و پایه اي براي قرارگیري نمایش��گر و اتصال 
نیروس��نج. نرم افزار تهیه ش��ده، امکان کنترل برنامة 
آزم�ون را فراهم می کرد، شامل ترتیب و زمان بندي 
عرضة اطالعات صوتي و تصویري و اندازه گیري و 

ثبت متغیرهاي وابسته. 
شجاعي )3، 4( اعتبار منطقي و محتوایي دستگاه 
را با نظر چند متخصص رفتار حرکتي تعیین و ضریب 
اعتبار هم زم��ان و ضریب ثب��ات بازآزمایي آن را به 
ترتیب 0/97 و 0/93 محاس��به ک��رد. حداقل ضریب 
ثبات محاس��به ش��ده در نرم اف��زار تحقی��ق از طریق 
همبس��تگي درون رده اي )ICC( با استفاده از روش 

بازآزمایي 0/98 بود )1(. 
ع��الوه بر ای��ن، از الکترومایوگ��رام )دیتالوگ، 
شرکت بایومتریکس، ساخت انگلیس( با الکترودهای 
 ،)Ag-AgCl( س��طحی از نوع نقره- کلرید نق��ره
یعن��ي از جن��س نق�ره با الیة کلرید نق���ره برای ثبت 
فعالی��ت الکتریکی عضالت س��ینه ای بزرگ و گرد 

کوچک استفاده شد.

شيوة	اجرا
قبل از ش��روع آزمایش، با مطالعه اي مقدماتي 
ش��یوة اجرا، تعیین پایایي نرم افزار، و تعداد نمونه بر 
روي 10 داوطلب از جامعة مورد نظر بررس��ي شد. 
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ع��الوه بر این، در مطالعة مقدمات��ی به منظور تأیید 
این ف��رض که پاس��خ در جهت ه��ای مختلف در 
این آزمایش با اس��تفاده از سطوح مختلف فعالیت 
ی��ک گ��روه عضالت و ب��دون فعالی��ت عضالت 
مخالف انجام می ش��ود، الکترومایوگرافی سطحي 
)EMG( ب��ه روش ثبت دوقطبي بر روي داوطلب 
طی پنج کوشش پس از 100 کوشش تمرینی انجام 
گردید. ش��رکت کننده بر روي صندلي دسته داری 
می نشس��ت. قبل از نصب الکترودها، سطح پوست 
روي هر عضله پاک ش��د و با ال��کل تمیز گردید. 
پس از آن، ژل الکترولیت بر روي الکترودها مالیده 
ش��د و الکترود ثبات فعال روي شکم عضلة مورد 
نظر و الکترود ثبات مرج��ع در محل اتصال عضله 
به تاندون ب��ه فاصلة cm 2 از یکدیگر روی محور 
طول��ی عضله نصب گردید. الکترود نواري ش��کل 
زمین نیز پس از مرط��وب کردن )به منظور حذف 
نوفه هاي اضافي( دور مچ دس��ت بس��ته ش��د. پس 
از نص��ب الکترودها، حساس��یت، فیلت��ر حد باال و 
پایی��ن )ب��ه ترتی��ب Hz 20 و Hz 500(، تقویت 
ش��رایط  س��ایر  و   ،)500 mV per division(
دس��تگاه تنظیم گردید. آزمودني نیروس��نج را در 
وضعیتي مش��ابه با وضعیت اجراي کوش��ش ها در 
دست گرفت و فعالیت الکتریکي عضالت سینه اي 
بزرگ و گرد کوچک بازوی راست در هر یک از 
پاسخ ها از نیروی اولیة N 15 با فراوانی نمونه گیری 
Hz 1000 ثبت گردید. قبل از تجزیه و تحلیل های 

بیش تر، کل امواج یکسوسازی شد.  
آزمایش در اتاقی کاماًل تاریک و ساکت انجام 
ش��د. ش��رکت کننده ها بر روي صندلي دسته داری 
در مقابل دس��تگاه و در فاصلة 45 س��انتي متري از 

صفحة نمایش��گر نشس��تند. بینایي محیط��ي کاماًل 
مس��تور ش��د. بدین ترتی��ب که ش��رکت کننده در 
داخ��ل اتاقکی تاریک قرار گرف��ت که مانع دیدن 
محیط اطراف، پایة دس��تگاه، بدنة نمایش�گر رایانه، 
نیروس��نج، و دست می ش��د. مطابق دس��تورالعمل 
آموزش��ی، شرکت کننده باید س��اعد دست راست 
خود را روي دس��تة صندلي قرار می داد، دستگیرة 
متصل به نیروسنج را می گرفت، و بالفاصله پس از 
نمایش هدف، با حداکثر س��رعت و دقت ممکن، 
نیروي معیني را به چپ یا راست وارد می کرد و به 

وضعیت اول بازمي گشت.   
هر کوش��ش با صداي بوق )تواتر Hz 1000 به 
مدت ms 500( ش��روع می شد. س��پس، عالمت + 
سفیدی در وسط صفحة نمایشگر سیاه رنگ و چهار 
دایره در سمت راس��ت و چپ + که برخي از آن ه�ا 
پیش نش��انه ای بودند و با رنگ قرمز پر شده بودند به 
م��دت تصادفي 700 تا 1300 هزارم ثانیه نمایش داده 
می ش��دند. عالمت + نش��ان دهندة نیروي صفر و هر 
یک از دوایر از مرکز به خارج به ترتیب نش��ان دهندة 
5 و 10 نیوتن بودند. این مقادیر نیرو بر اس��اس آستانة 
تش��خیص نیروهاي ایزومتریکي در انس��ان ها )21( و 

مطالعة مقدماتي تعیین شد. 
ش��رکت کننده ها به طور تصادفِي جایگشتي در 
سه وضعیت مختلف پیش نش��انه قرار گرفتند )شکل 
1(: 1. پیش نشانه با کانون توجه درونی؛ 2. پیش نشانه 
با کانون توجه بیرونی؛ و 3. پیش نشانه با کانون توجه 
نامش��خص )کنترل(؛ با ای��ن محدودیت ک��ه تعداد 
کوش��ش هاي مربوط به هر وضعیت پیش نش��انه برابر 
ب��ود و پیش نش��انه و ه��دف در دو کوش��ش متوالي 

یکسان نبودند.
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وضعیت 3. پیش نشانه با کانون توجه نامشخص )کنترل(            وضعیت 2.  پیش نشانه با کانون توجه بیرونی                 وضعیت 1. پیش نشانه با کانون توجه درونی

شکل	1.	نمونه	اي	از	وضعیت	هاي	مختلف	كانون	توجه	پیش	نشانه

پس از پایان نمایش هدف آغاز شد. 
هر ش��رکت کننده در جلس��ة اول، 100 کوشش 
تمریني براي آش��نایي با اب��زار و تکلیف و یادگیري 
ترجمة عالمت بینایي به نیروي عضالني1 و در جلسة 
دوم )دو س��اعت بعد( 96 کوش��ش انجام داد که 6 
کوش��ش اول آن به منظ��ور کنترل پدی��دة کاهش 
گرم ک��ردن تجزی��ه و تحلیل نش��د. در واقع، به جز 
12 کوش��ش تمریني اول، هر وضعیت پیش نشانه 30 
بار تکرار ش��د. پس از هر یک دقیقه )15 کوشش(، 
ب��ه منظور جلوگی��ری از خس��تگی عضالنی و عدم 
انگیزش و خس��تگی ناش��ی از یکنواختی، همچنین 
ایج��اد تع��ادل بین ای��ن آث��ار از یک ط��رف و اثر 
گرم کردن از ط��رف دیگر، به ج��اي s2 فاصلة بین 
کوششي، اس��تراحتي 5 ثانیه اي منظور شد. در جلسة 
دوم، کوشش هاي مردود )خطای جهت اعمال نیرو، 
عدم پاسخ، زمان واکنش کمتر از ms 150 و بیش تر 
 )2 N 1000، و خط��اي ثابت مطل��ق بیش از ms از
تکرار ش��د. در هر کوشش، فاصلة زماني بین نمایش 
دایرة هدف )محرک( و شروع پاسخ )اعمال نیرو2 به 

1. تعداد کوشش های تمرینی بر اساس نتایج مطالعة مقدماتی تعیین شد.
 0/001 N تفکیک پذیري  و   20 Hz نمونه گیري  فراواني  با  نیرو  مقدار   .2

اندازه گیري و ثبت شد.

در وضعی��ت 1، دو دای��رة س��مت راس��ت یا دو 
دایرة س��مت چپ قرمز ش��دند. این پیش نشانه توجه 
ش��رکت کننده ها را به حرکت اندام مجری به راس��ت 
یا چپ جلب کرد )کانون توجه درونی(. در وضعیت 
2، دو دای��رة نزدیک به + ی��ا دو دایرة دور از آن قرمز 
شدند و این پیش نشانه، توجه شرکت کننده ها را به اثر 
حرکت یعنی مقدار نیروی هدف )5 یا 10نیوتن( جلب 
کرد )کانون توجه بیرون��ی(. در وضعیت 3 )وضعیت 
کنترل(، پیش نش��انة ارائه ش��ده کان��ون توجه خاصی 
نداش��ت، ولی دو دایره قرمز شد تا مشابه دو وضعیت 

قبل، تعداد انتخاب ها را از 4 به 2 کاهش دهد. 
پس از نمایش پیش نش��انه، ب��وق دوم )با تواتر 
Hz 2000 به مدت ms 700( پخش شد و هم زمان 
ب��ا آن، به طور تصادفي فقط یک��ي از دایره ها دایرة 
هدف بود ک��ه جهت و مقدار نی��روي مورد نظر را 
مش��خص مي کرد، و به م��دت ms 700 قرمز باقي 
ماند. هم زمان با پاسِخ شرکت ک�ننده )اِعمال نیروي 
حداق��ل N0/5(، بازخورد اف��زوده مدام به صورت 
خط متحرک س��فید رنگی درمی آمد که از عالمت 
+ در جهت نیروي اعمال ش��ده حرکت می کرد و به 
 2 s اندازة مقدار نیرو امتداد می یافت. کوش��ش بعد
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میزان حداقل N0/5( با تفکیک پذیري ms 50 زمان 
واکنش )RT( و فاصلة زماني بین ش��روع پاسخ و به 
حداکثر رسیدن نیروTP( 1( منظور شد که با نرم افزار 

تهیه شده سنجیده شد. 

تجزيه	و	تحليل	داده	ها
بررسي آثار اصلي و متقابل وضعیت پیش نشانه و 
تک��رار ب��ر RT، TP و F 100 هر یک به طور مجزا 
با استفاده از تحلیل واریانس 3 وضعیت در30 تکرار 
با س��نجش هاي مکرر ه�ر دو عامل و آزم�ون تعقیبي 
بونفروني )آثار معنادار( انجام شد. سطح معناداري در 

تمامی آزمون ها P<0/05 بود.

یافته ها
ثبت های EMG نش��ان داد ب��ه ازای اف�زایش 
 25  N ب��ه   )208/6  micV(  15  N از  نی���رو 
)micV 394/1( میانگی��ن س��طح فعالی��ت عضلة 
س��ینه ای بزرگ micV 185/5 افزایش و به ازای 
 )168/3 micV( 5 N 15 ب��ه N کاه��ش نیرو از
به مق��دار  micV 40/3 کاه��ش یافت. ثبت های 
EMG ب��ا وج��ود نش��ان دادن هم انقباضی عضلة 
س��ینه ای بزرگ و گرد کوچک، شواهدی مبنی بر 
تغییر سطح فعالیت عضلة مخالف )گرد کوچک( 
 micV همراه با تغییر جهت فراهم نکرد )میانگین
140/1(؛ به عبارت دیگر، تغییر سطح فعالیت عضلة 
گ��رد کوچک هن��گام اعمال نی��رو در جهت های 
مختلف بسیار اندک بود. بنابراین، فرضیة متناسب 
بودن دامنه و زمان پاس��خ EMG با مقدار نیروی 
اعمال شده، همچنین درگیری گروه های عضالنی 
کاماًل متفاوت در اعمال نیرو به جهت های مختلف 

تأیید شد.  
ش��کل 2 میانگین زمان واکنش در وضعیت هاي 
مختلف پیش نش��انه را نشان مي دهد. نتایج به صورت 
 RT میانگین ± انحراف معیار ارائه شده است. میانگین
در ه�ر وضعیت پیش نشانه، نش��ان دهندة میانگین 24 
شرکت کننده و 30 کوشش است. مطابق این شکل، 
بیش ترین میانگی��ن RT مربوط ب��ه وضعیت کنترل 
پیش نشانه بدون کانون توجه )ms 10/2±426/6( و 
کمت�رین میانگین RT مربوط به وضعیت پیش نش��انه 

با کانون توجه بیرونی )ms 8/9±409/7( بود. 
ب��رای تجزی��ه و تحلی��ل RT در وضعیت ه��ای 
مختلف، ابتدا پیش فرض طبیع��ي بودن توزیع در هر 
یک از س��طوح متغیرهاي مستقل با استفاده از آزمون 
یک نمونه اي کولموگروف- اسمیرنف )K-S( تأیید 
ش��د )P>0/05(. ولي پیش ف��رض همگني واریانس 
تفاوت ها )کرویّت( که با اس��تفاده از آزمون ماوچلي 
بررس��ي شد تأیید نشد )P<0/05(. بنابراین، از روش 
اصالحي گرین هاووس- گیزر اس��تفاده ش��د. نتایج 
تحلیل واریانس 3 )وضعیت کانون توجه پیش نشانه( 
در 30 )تک��رار( با س��نجش هاي مکرر ه��ر دو عامل 
اثر معنادار وضعیت کانون توجه پیش نش��انه را نشان 
داد )F)1/5. 35/2(=13/4 ،P<0/001(؛ ول��ي اث��ر 
 )F)10/9. 250/12(=0/99 ،P=0/46( اصلي تک��رار
 ،P=0/56( و اثر متقابل وضعیت پیش نش��انه و تکرار

F)14/1. 325(=0/90( معنادار نبود. 
نتایج آزمون تعقیبي بونفروني نشان داد اختالف 
بی��ن میانگین RT در وضعیت ه��اي مختلف معنادار 
 RT به جز اختالف بی��ن میانگین ،)P<0/001( ب��ود
در وضعی��ت پیش نش��انه با کان��ون توج��ه بیرونی و 
1. Time-to-Peak
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وضعیت کنترل بدون کان��ون توجه )P>0/05(. این 
 RT نتای��ج، فرضیه های تحقیق در خصوص اختالف
در وضعیت های پیش نشانه با کانون توجه متفاوت را 

تأیید کرد.
 ،F 100 و TP در م��ورد داده ه��ای مربوط ب��ه
آزم��ون نمونه اي K-S و آزم��ون ماوچلي، به ترتیب 
پیش ف��رض طبیعي ب��ودن توزیع و کرویّ��ت را تأیید 
کردند )P>0/05(. بر اس��اس نتایج تحلیل واریانس 
3 در 30 با س��نجش هاي مکرر برای TP، اثر اص��لي 
 ،)F)2. 46(=1/16 ،P=0/32( وضعی��ت پیش نش��انه
اثر اصلي تک��رار )F)29. 667(=1/03 ،P=0/43( و 
 ،P=0/82( اثر متقابل وضعیت پیش نش��انه و تک��رار
F)58. 1334(=0/82( معن��ادار نب��ود. در مورد 100 

F تحلی��ل واریانس اث��ر اصلی وضعیت پیش نش��انه 
تک��رار  اصل��ي  اث��ر   ،)F)2.  57(=0/64  ،P=0/65(
)F)11. 253(=1/63 ،P=0/8( و اث��ر متقابل وضعیت 
 )F)15. 345(=1/57 ،P=0/48( پیش نش��انه و تکرار

معنادار نبود.

بحث و نتيجه گيري
هدف از تحقی��ق حاضر عبارت بود از بررس��ی 
اثر کانون توجه پیش نش��انه های حرکت در سه سطح 
کان��ون توجه درونی و بیرونی و ب��دون کانون توجه 
بر زمان واکن��ش تکلیف تولید نیرو. ب��ا توجه به اثر 
تعداد پیش نش��انه ها و انتخاب ها بر زمان واکنش )1، 
5، 12، 19، 35(، در ای��ن تحقیق تعداد پیش نش��انه ها 

وضعیت کانون توجه پیش نشانه

شکل	2.	زمان	واكنش	در	وضعیت	هاي	مختلف	كانون	توجه	پیش	نشانه
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)ی��ک پیش نش��انه( و تعداد انتخاب ه��ا )دو انتخاب( 
در یک آرایش بس��یار سازگار محرک- پاسخ ثابت 
نگه داشته شد و دامنة فضایی پیش نشانه ها کنترل شد 

  .)44 mm(
ف��رض بر این اس��ت ک��ه زم��ان حرکت حد 
پایین��ي مش��خص کنندة کنترل بازخوردي اس��ت؛ 
یعن��ي حرکات بس��یار س��ریع )ms 200 یا کمتر( 
تح��ت کنترل حلقة بس��ته نیس��تند )33(. در نتیجه، 
میانگی��ن TP در وضعیت  ه��اي مختل��ف کانون 
توجه پیش نش��انهms( 1 108-100( نش��ان داد این 
مقادی��ر کمتر از م�دت زمان الزم براي تش��خیص 
و اصالح خطاس��ت و پاس��خ هاي ارائه شده مطمئناً 
از پیش برنامه ریزي ش��ده اس��ت. عالوه بر این، با 
 ،)33( RT توج��ه به ارتب��اط بین زمان حرک��ت و
مقایس��ة بین TP در وضعیت ه��اي مختلف کانون 
توجه پیش نش��انه اختالف معناداری را نش��ان نداد 
)P>0/05(. بنابراین، اختالف RT در وضعیت هاي 

مختلف را نمي توان به سرعت پاسخ نسبت داد. 
بر اس��اس نتایج، زم��ان واکن��ش در وضعیت 
پیش نش��انه با کانون توجه درونی به طور معناداری 
کمتر از وضعیت پیش نش��انه با کانون توجه بیرونی 
و وضعیت پیش نشانه با کانون توجه نامشخص بود. 
بنابرای��ن، ف��رض تحقیق مبنی بر کمت��ر بودن زمان 
واکنش در وضعیت پیش نشانه با کانون توجه بیرونی 
تأیید نشد. این یافته ها با نتایج اکثر تحقیقات مربوط 
به کانون توجه که برتری کانون توجه بیرونی نسبت 
به درونی و بدون توجه بر اجرا و یادگیری را نش��ان 
دادند، همچنین با نظریه های مربوط همخوانی ندارد 
 )54 ،53 ،52 ،49 ،48 ،47 ،44 ،41 ،25 ،20 ،6 ،2(
و فق��ط با تحقیقات اندکی مثل پرکینز- س��کاتو و 

همکاران��ش )29(، امانوئ��ل و همکارانش )17(، و 
کاتین و همکارانش )16( همخوانی دارد. پرکینز- 
س��کاتو و همکارانش دریافتن��د در اجرای مهارت 
گلف در اف��راد مبتدی، کانون توجه درونی مؤثرتر 
از کانون توجه بیرونی اس��ت. آن ها برتری عملکرد 
گ��روه کانون توجه درونی را به س��طح خودکاری 
اج��رای حرکت نس��بت دادن��د و بی��ان کردند که 
چ��ون اجرای مه��ارت در افراد مبت��دی به صورت 
خودکار انجام نمی شود، تالش های هوشیارانه برای 
کنترل حرکات هنگام توجه درونی، تداخلی ایجاد 

نخواهد کرد.
طب��ق فرضیة عم��ل محدودش��ده )28، 44، 50( 
ای��ن فراینده��ا فق��ط در اف��راد ماهر دارای س��طح 
باالی خ��ودکاری حرکات، ب��ا فرایندهای خودکار 
تداخل می یابد. برنش��تاین نیز در سال 1996 پیشنهاد 
کرد س��ودمندی بیش��تر کان��ون توج��ه بیرونی برای 
ورزش��کاران ماهر نس��بت به ورزشکاران کم مهارت 
به این دلیل اس��ت که ورزش��کاران ماهر در اجرای 

مهارت های حرکتی بسیار خودکارند )13(. 
امانوئ��ل و همکاران��ش )17( نیز برت��ری کانون 
توج��ه درونی در اکتس��اب و انتقال ک��ودکان را به 
تجربة حرکتی کمتر آن ها )مش��ابه افراد کم مهارت( 
نس��بت به بزرگس��االن و در نتیجه اجرای تکلیف به 

صورت غیر خودکار نسبت دادند. 
کاتین و همکارانش )16( برتری کانون توجه 
درون��ی را در اجرای ح��رکات پیچیدة تعادلی در 
دختران نوجوان ژیمناس��ت مالحظه کردند. آن ها 
بیان کردند سودمندی کانون توجه بیرونی به میزان 

1.  در تکلیف تولید نیروي ایزومتریک که فاقد حرکت قابل مشاهده است، زمان 
به حداکثر رسیدن نیرو )TP( معادل MT در حرکات هدف گیري است.
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دسترسی به اطالعات مربوط به اثر حرکت بستگی 
دارد و وقتی عملکرد ایستاس��ت )مثل تعادل ایستا( 
و نمی توان اطالعاتی در م��ورد اثر حرکت فراهم 
ک��رد، کانون توج��ه بیرونی مفید نیس��ت. تکلیف 
ای��ن تحقیق نیز تولی��د نی��روی ایزومتریک بود و 
ش��رکت کننده ها ب��دون حرکت واض��ح مفصل، 

نیروی معینی را وارد می کردند. 
از طرف دیگر، برتری پیش نشانة پارامتر حرکت 
ب��ا کانون توجه درونی در تحقی��ق حاضر را می توان 
به نوع تکلیف نس��بت داد. ک��والت، کالت و دیتمار 
)22( و وولرم، تیس��دیل و نوگیر )37( اش��اره کردند 
در تکالیف��ی که داده های حس عمقی اهمیت دارند، 
کان��ون توجه درونی مفیدتر از کان��ون توجه بیرونی 
است. به نظر می رس��د در تکلیف تحقیق ما )تکلیف 
تولید و تنظیم مقدار نیرو( حس عمقی اهمیت داشت 
و احتماالً برتری پیش نش��انه با کانون توجه درونی به 

همین دلیل بوده است. 
عدم همخوانی یافته های تحقیق با نتایج تحقیقات 
گذش��ته را می توان ب��ه تفاوت در عام��ل اثرگذار بر 
توجه )پیش نش��انه به جای دس��تورالعمل آموزشی و 
بازخ��ورد( و تفاوت در متغیر وابس��ته )زمان واکنش 
به ج��ای دقت و س��رعت اجرا، میزان خط��ا یا قابلیت 
تش��خیص خط��ا( نس��بت داد. ع��الوه بر ای��ن، عدم 
همخوانی نتایج مرب��وط به گروه کنترل بدون کانون 
توجه با تحقیقات گذش��ته به دلیل ویژگی خاص این 
گ��روه و کنترل دقی��ق عامل کانون توجه اس��ت. در 
تحقیقات گذش��ته به گروه کنترل هیچ دستورالعمل 
یا بازخوردی داده نش��د و این احتمال وجود دارد که 
اعض��ای این گروه به دلخواه ه��ر یک از کانون های 
توجه درونی یا بیرونی را اتخاذ کرده باش��ند. ولی در 

تحقیق حاضر برای جلوگیری از کانون توجه درونی 
ی��ا بیرون��ی در این گروه، پیش نش��انه ای نامش��خص 
مرکب از جهت حرکت دس��ت و مق��دار نیرو ارائه 
ش��د که نه به طور کامل اطالعاتی در مورد حرکت 
دس��ت ارائه می کرد و نه به طور کامل مقدار نیرو را 
مشخص می نمود. ارائة پیش نش��انه در این وضعیت، 
ع��الوه بر ممانعت از کانون توجهی خاص، به منظور 
همسان سازی تعداد انتخاب ها با وضعیت های تجربی 
و امکان مقایسة داده ها ارائه شد، زیرا ارائة پیش نشانه، 
تعداد پاسخ هاي انتخابي را به نصف رساند )از 4 به 2( 

و مطابق قانون هیک )RT )23 را کاهش داد. 
از طرف دیگر، با در نظر گرفتن اینکه در وضعیت 
پیش نشانه با کانون توجه درونی، اطالعاتی در مورد 
جه��ت حرکت اندام فوقانی ارائه ش��د، نتایج تحقیق 
حاض��ر در مورد هزین��ة بیش تر آماده س��ازي پارامتر 
جهت نس��بت به نیرو با تحقیقاتي ک��ه از پارامترهاي 
جهت و نیرو اس��تفاده کردند همخواني نداش��ت )3، 
4، 55( و مخ�ال��ف پیش بیني هاي نظ�ریة برنامه ریزي 
سلس��له مراتبي پارامت�ر نیرو قبل از جهت )31، 32( و 
تجمع سلولي قش��ر )38( در مورد انتخاب گروه هاي 
عضالني در س��طوح باالتر تصمیم گی��ري بود. عدم 
کنت��رل دام�ن��ة فضای��ي پیش نش���انه ها در تحقیقات 
گذش��ته را مي توان یکي از دالیل تناقض نتایج آن با 

یافته هاي تحقیق حاضر دانست. 
نتایج این تحقیق، تعمیم پذیری آثار مفید کانون 
توجه بیرونی بر اجرا و یادگیری مهارت های مختلف 
را زیر س��ؤال برد و برتری کان��ون توجه درونی در 
تکالی��ف زم��ان واکن��ش و تکالیف تولی��د نیروی 
ایزومتری��ک را مالحظه نم��ود. پیش��نهادات عملی 
و آموزش��ی در حیط��ة ورزش مس��تلزم تحقیق��ات 
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کاربردی و بررس��ی اثر کانون توجه پیش نشانه های 
حرکت بر RT مهارت های ورزشی است. به عالوه، 
با توجه ب��ه اینکه در تحقیق حاض��ر از طرح تحقیق 
درون گروه��ی ب��رای بررس��ی عامل کان��ون توجه 
پیش نش��انه های حرکت اس��تفاده ش��د و اثر ترتیب 

و انتقال ب��ه روش ارائة تصادف��ی وضعیت ها کنترل 
گردید، پیش��نهاد می ش��ود تحقیق با استفاده از طرح 
تحقیق بین گروهی تک��رار گردد و اثر کانون توجه 
پیش نش��انه های حرک��ت در تکالیف دارای حرکت 

محسوس بررسی مجدد شود.
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