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   چكيده
 حرکات آهنگين و ي بر آماده سازي و بيروني درون تاثير توع جلب توجهيهدف از انجام اين تحقيق بررس

 کـه فاقـد تحربـه در        ي تربيت بـدن   ي پسر و دختر از کالسها     ي آزمودن ٢٤.   بوده است   يثبات تصميم گير  
 تقـسيم شـدند و در مرحلـه    ي و بيرونـ ي به دو گروه مستقل درونـ   يتکليف مورد نظر بودند به طور تصادف      

 را انجـام    ي کوشـش تمرينـ    ١٥ و انتقـال  هرکـدام        ياددار و در مراحـل يـ      ي کوشـش تمرينـ    ٦٠اکتساب  
 انجام  ي معين ي رايانه با آهنگ تعيين شده بود که بايد در زمانبند          يتکليف اين تحقيق فشار کليدها    .دادند

 را ي گروه و کوشش تمرين(٠٠١.>P) دارينتايج تحقيق در مورد مرحله اکتساب اثر متقابل معن.  گرفتيم
 ينتايج مراحل يـاددار .  بهتر عمل کردي تمريني در اواخر کوششها   يه توجه بيرون  نشان داد بطوريکه گرو   

نتيجه  . (٠٠١.>P) بوده استي کمتري زمان بندي خطاي دارايو انتقال نشان دادند که گروه توجه بيرون
 حرکت تاکيـد داشـته باشـد موجـب          ي آهنگ زمان بند   ي که بر آماده ساز    ياينکه نوع جلب توجه بيرون    

  . بهتر شده استيو يادگيرعملکرد 
  

 . عملي ، آماده سازي ، توجه بيرونيتوجه درون: ي کليديواژه ها

  

  

  

  

                                                           
1. Shafizadeh-mo@yahoo.com  

Archive of SID

www.SID.ir



  .....تاثير توجه دروني و بيروني 

 
 45-54صص. ،1385پائيز و زمستان . ، 8شماره. جلد دوم،سال چهارم، 

  

46

  مقدمه

بـراين اسـاس     . باشـد  ي ماهرانه و بدون اشتباه مهارتها توجه به روند انجام آنها م           ي از مسائل مهم در اجرا     ييک
 اجـرا خواهـد شـد و در واقـع           يختگ توجه به خود عمل درحال انجام موجـب گـسي          ١بودر‐مطابق با نظريه بليس   

 تسلط نسبت يبنابراين اگرچه توجه به عمل يا به گونه ا). ٢٠٠٠رايسبرگ اشميت،( عمل را بهم خواهد زديخودکار
 نوع توجه مناسب ي بکارگيري باشد ولي ماهر مي بارز اجراکننده هاي هاي از ويژگي عمل يکيبه شرايط اجرا
 اخير در رابطه بـا  يتحقيقات سال ها . باشدي با اهميت ميه اهداف محيط تکليف در رسيدن ب   يبا شرايط اجرا  

 اطالعات بوده   ي يا بازخورد، حمايت گر نوع جلب توجه بيرون        ي دستورالعمل آموزش  يجهت توجه در به کارگير    
و در  ) ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٠،٢٠٠٢، وولف و همکاران   ١٩٩٩، وولف، لوترباخ، تول   ١٩٩٩،شيا، وولف ١٩٩٨وولف، هوب، پرينز    (اند

 وقتـي اجـرا    دارديکه بيان م   ) ٢٠٠١وولف، مک نوين، شيا   ( را پيشنهاد نمودند     ٢اين رابطه فرضيه عمل محدودشده    
استفاده مـي كنـد احتمـاالً موجـب محدودسـازي يـا تـداخل بـا                 ) توجه به خود حركت   (كننده از توجه دروني     

گردد، در حاليكـه جلـب توجـه بيرونـي          فرايندهاي كنترل خودكار شده و انجام طبيعي حركت دچار اختالل مي            
  .به دستگاه حركتي امكان خود سازماني طبيعي را مي دهد) توجه به اثرات حركت(

 اطالعـات  ي زيربنايي تاثير جلب توجه بيرونـ ي درتالش بوده اند تا به علل و مکانيسم ها     يدرهمين راستا، تحقيقات  
، ٢٠٠٣، پـازمور  ٢٠٠١وولـف، مـک نوين،شـيا     (ل بـوده انـد     اين قبيـل اطالعـات دخيـ       يبپردازند که در فرايند يادگير    

با استفاده از تکليـف ثانويـه زمـان    ) ٢٠٠١(وولف، مک نوين ، شيا  ).١٣٨٣، شفيع زاده و همکاران      ٢٠٠٥وانس،وولف
 در گروه جلب توجه ي يک حرکت تعادلي نشان دادند که پاسخ به يک محرک هم زمان با اجرا   ٣يواکنش کاوش 

 در  ينيز بيان داشته که اضافه بار شـناخت       ) ٢٠٠٣(همچنين پازمور  . بوده است  يروه توجه درون   سريع تر از گ    يبيرون
 حرکات خودکارتر   يدرمجموع اين دو تحقيق بيان گر اجرا       . بوده است  ي کمتر از توجه درون    يگروه توجه بيرون  

 و  ي و سـاچر   )٢٠٠٤(وانـس، وولـف    . هـستند  ي هوشـيارنه بـا توجـه بيرونـ        ي مرکـز  ياز طريق کاهش فراينـد هـا      
 عـضالت از    ي حرکت ي واحدها ي را به کاهش درگير    ي جلب توجه بيرون   يتسهيل فرايند خودکار  ) ٢٠٠٥(همکاران

مکانيسم قابليت تـشخيص    ) ١٣٨٣(شفيع زاده و همکاران    .نسبت داده اند  ) EMG (يطريق ثبت فعاليت الکتريک   
 موجـب تـسهيل در      يين ترتيب که توجـه بيرونـ      بد . بهتر آن دانسته اند    ي را عامل يادگير   ي بهتر توجه بيرون   يخطا

  . گرددي مي يا رد ادراکيتوسعه طرحواره بازشناس
 عمل ي يک برنامه منظم از اجراي تکليف در دست انجام، طراحي مناسب در جهت تمرکز بر روي از راه هاييک
 ي واقعـ ي قبل از اجراي ذهني شيوه جلب توجه بوده و در جهت آمادگي  نوع٤يبرنامه ها يا روال کار   . باشد يم

 مـرتبط بـا تکليـف       ي کند تا به نشانه ها     ي به ورزشکار کمک م    يدرواقع برنامه کار   .بسيار قابل استفاده هستند   

                                                           
١ . Bliss-Boder 
٢ .  Constrained-action hypothesis 
٣. Probe RT 
٤. Routines 
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اين برنامه ها توسط ورزشکاران رشـته   . نمايدي غيرمرتبط با تکليف خودداريتوجه داشته و از توجه به نشانه ها       
 ي بـه خـوب    ي موفق توسط تحقيقات قبل    يروند و تاثيرات آنها بر اجرا      ي به کار م   ي مختلف و کارامد به خوب     يها

 ي و بولينگ کفايت برنامه کـار      يبسکتبال،کشت تنيس،  گلف، ي مثال در ورزشکاران رشته ها     يبرا.ثابت شده اند  
 ياز آنجايي که نقش مهم اين برنامه ها حفظ توجه بـر رو             ).٢٠٠١، ويليامز ٢٠٠٠گلد،وينبرگ(تاييد شده است  " کامال

 هـدايت توجـه بـه    ي شود که کدام يک از روش هـا ي باشد، بنابراين اين سوال مطرح ميتکليف درحال انجام م   
 به پاسخ صحيح    ي دستياب ي برا ي عمل يا فرايند تصميم گير     ي تواند بر آماده ساز    ي خود عمل يا اثرات آن م      يسو

  .موثرتر باشد
 ي مـ ي توجـه بيرونـ  ي درگير در تاثير گذاري مکانيسم ها ازي اين تحقيق ارائه پيشنهاد ديگر يبنابراين هدف اصل  

 شـده  ي باشد که در مورد تکاليف زمان بندي حرکات آهنگين مي و اجراياين مکانيسم فرايند آماده ساز .باشد
 موفـق، داشـتن     ي از عوامل موثر بر اجرا     ي کنند يک  ي وجود دارند که تاييد م     يباوجود آنکه شواهد   .اهميت دارد 

 ، سـوتهارد، ١٩٩٦سـوتهارد،آموس ( باشـد  ي مهـارت مـ  ي قبل از اجرا  يو مشخص يا برنامه منظم    يک آهنگ ثابت    
ــتراند٢٠٠١مــک کــان،الوال،الوال ،١٩٩٣ميراکــل ــ) ١٩٩٨وتراس ــرار داده  يبرخ ــد ق ــورد تردي ــرا م ــات آن  ازتحقيق

 تواند بر صحت ي به آن کمک نمايد مي که بتواند اجراکننده را در دستيابي، از اين رو،هر عامل)٢٠٠٣جکسون(اند
 .موثر واقع شود) يآماده ساز( عملي قبل از اجراي سرعت تصميم گيريو حت

 
  

   تحقيق يروش شناس
 بطور  بودند که رشته تربيت بدنيو دختردانشجوي پسر ٢٤اين آزمايش شرکت کننده ها : شرکت کننده ها

نجام تكليف مربوطه هيچ گونه تجربه آزمودني ها در مورد ا. شدنداب ـــــ انتخي نظرداوطلبانه از كالس  درس
پس از انتخاب .شتند و قبل از شركت و انجام عملي تكليف نيز اطالعاتي در مورد اهداف اين تحقيق نداشتهاي ندا

بدين ترتيب . نددوجه تقسيم مي شجايگزين به دو گروه براساس نوع ت  بايبراساس روش تصادفآزمودني ها، آنها 
 .گرفتندقرار)  دختر٦ پسر و ٦(ي آزمودن ١٢ كه در هر گروه

 ١٥( ابزار مورد استفاده در اين آزمايش يك دستگاه رايانه كه شامل يك صفحه نمايش رنگي: ابزار و نوع تکليف
نحوه . ، يك بدنه و يك صفحه كليد بهمراه دو بلندگو بود كه در روي يك ميز كار معمولي قرار مي گرفت)اينچ

دو دست بر  نه اي بود كه درست در مقابل صفحه نمايش رايانه و سر به مقابل،قرار گرفتن هر آزمودني به گو
و ) انگشت راست ( Jروي ميز كار طوري كه نوك انگشت اشاره دو دست قبل از هر كوشش تمريني روي كليد

F) وك ، با نيوظيفه آزمودني ها اين بود كه بطور متوالي و با آهنگ معين. در وضعيت راحتي باشد) انگشت چپ
هر انگشت سه ( شش مرتبه فشار دهندي  را به طور متوالF وJانگشت اشاره دو دست خود به ترتيب كليدهاي 

به هر آزمودني قبل از انجام كار در هر كوشش اطالعاتي در مورد زمانبندي كل تكليف و هر قطعه بطور ). مرتبه
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زمانبندي قطعات اين تكليف بصورت نمودار بدين ترتيب كه در وسط صفحه نمايش .  داده مي شدينمودار ميله ا
 شامل پنج ستون بود ينمودار ميله ا . نشان داده مي شدي و در زير نمودار زمان کل حرکت بطور عدديميله ا

 تمرين به صورت يسازمانده . دادي قطعات اول تا پنجم را نشان ميکه به ترتيب از چپ به راست زمان بند
در .  باشد که برحسب زمان کل فشار شش کليد با هم اختالف داشتنديتکليف م بود که شامل چهار نوع يقالب

در مرحله   هزارم ثانيه و٣٠٠٠)ج(و ٢٠٠٠)ب( ،١٠٠٠)الف (، سه نوع تکليف بازمان کل يمراحل اکتساب و ياددار
نجم به ترتيب  قطعات تکليف اول تا پينسبت زمان .هزارم ثانيه مورد استفاده قرارگرفت) د(٣٥٠٠انتقال زمان کل 
  .  درصد زمان کل حرکت درنظر گرفته شد٣٠،٢٠،١٠،١٠،٣٠
قبل از انجام هر حركت به آزمودني ها در اتاق ازمايش اطالعاتي در مورد نوع الگوي :  تحقيقيشيوه اجرا

پس از آگاهي از نحوه .  ارائه مي شديتكليف و زمان بندي آن به صورت مكتوب و با گوش کردن به نوارصوت
 مستقر شده و با راهنمائي محقق چند بار به طور آزمايشي تكليف را يآزمودني در پشت ميز كار به خوبكار 

  .انجام مي داد
 فضايي در فشار اشتباه ي بين فشار کليدها ،کنترل مقدار خطاي زمان هاينرم افزار آزمايش قادر به اندازه گير

 يطي هر بار كوشش تمريني، اطالعات مربوط به زمانهابراي انجام تكليف .  باشديکليدها و ارائه بازخورد م
 صفحه يکه بررو" رو" ثانيه بر روي صفحه نمايش رايانه باقي مي ماند و سپس با فرمان ٥حرکت به مدت 
 تعيين شده ي مربوطه با دوانگشت اشاره به هدف زماني کرد تا با فشار کليدهاي مي شد فرد سعينمايش ظاهر م

 که فشار ي در مورد انجام تکليف طوري اطالعاتيبه گروه توجه بيرون  دست يابديين هر بار کوشش تمريط
همچنين پس از اتمام زمان نمايش اطالعات،  . گرديدي معين درست انجام شوند، ارائه ميکليدها در زمان بند

 عمل يه ساز را در مورد آمادي که اطالعاتي جهت توجه به منبع خارجي انجام الگو به طور صوتيآهنگ زمان
  بيپ باي بين شش صداي بيپ که فاصله زماني موردنظر به صورت صدايصدا . شديارائه م  آورد،يفراهم م

 به نحوه عمل انگشتان اشاره يتوجه گروه درون.  شديشنيده م  شد،يتوجه به زمان حرکت معين آزمايش تنظيم م
 ي انگشتان مربوطه که يادآور آماده سازير رو و قرار دادن دو عالمت بيدو دست از طريق دستورالعمل آموزش

 اين گروه پوشانده ي برايهمچنين سطح کليه کليدها جهت اجتناب از توجه بيرون . شدي باشد، جلب ميعمل م
و يا فشار   داد،يدر صورتيكه آزمودني غير از كليدهاي اعداد مورد نظر اين تكليف را به اشتباه فشار م. بود

"  هزارم ثانيه نگهدارد بوق و پيغام خاصي، مورد اشتباه را متذكر مي شد و مجددا٢٥ از  تريکليدها را طوالن
 ثانيه پس از اتمام حركت به آزمودني ٥. توالي صحيح نمايش داده شده و كوشش تمريني دوباره تكرار مي گرديد

مانند اطالعات اوليه   به KRاطالعات . د ثانيه بو٨ نيز KRطول زماني حفظ اطالعات .  ارائه مي شدKRها 
 زمان کل به رنگ سبز درکنار اطالعات اوليه که به ي براي قطعات و عددي زمانبندي براي نموداريبه صورتها

 محو شده و يك ثانيه پس از آن اطالعات يسپس اطالعات بازخورد.  شديرنگ قرمز هستند، نشان داده م
  . ارائه شده و كوشش بعدي آغاز مي گرديديديگر
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 مرحله اکتساب يتعداد کوششها.  و مرحله انتقاليمرحله اکتساب، مرحله ياددار:  شامل سه مرحله بودآزمايش
 کوشش اول تکليف ٢٠اين مرحله در  در . شدي تقسيم مي کوشش٥ دسته ١٢ کوشش بوده که بصورت ٦٠شامل 

 مراحل يهاآزمون .  شديارائه م" ج" کوشش سوم تکليف٢٠و در " ب" کوشش دوم تکليف٢٠در " الف"
 کوشش بوده که به ١٥  شدند نيز هر يک شاملي ساعت پس از مرحله اکتساب انجام م٢٤ و انتقال که يياددار

در .  شدي و توجه ارائه نمKR ها ياين آزمون ها به هيچ يک از آزمودن در.  شدي تقسيم مي کوشش٥سه دسته 
در .  دادندي تعيين شده خود مجدداً انجام ميمانهاج را با ز ب،  ها همان تکاليف الف،ي، آزمودنيآزمون ياددار

" د" تکليف ينوع الگو.  جديد تکليف را انجام دهندي شد تا يک الگوي ها خواسته ميآزمون انتقال از آزمودن
 هر قطعه به کل حرکت به مانند يبدين ترتيب نسبت زمانها. هزارم ثانيه بود٣٥٠٠بوده که کل زمان حرکت 

  . يافتي کل زمان حرکت افزايش مي شد ولي حفظ مج ب،  الف،يالگوها
  : بود که به صورت زير محاسبه گرديدي نسبي زمانبنديمتغير تابع اين پژوهش خطا: تجزيه و تحليل متغير تابع

 ي از طريق جمع قدر مطلق تفاوت بين نسبتها        GMP ي کارآمد ي است برا  ي که شاخص  ١ي نسب ي زمانبند يخطا
 را بازگو کرده و بـر       ي نسب ياين شاخص دقت زمانبند   .  شد ي هدف محاسبه م   ي زمان ي هر قطعه از نسبتها    يزمان

  ):٢٠٠٠،شيا،يال( آيديطبق اين معادله به دست م
RTE=|R٢٠‐١|+|R٣٠‐٢|+|R١٠‐٣|+|R١٠‐٤|+|R٣٠‐٥|  

  )Rn = ] هر قطعه مورد نظريزمان واقع/  زمان کل حرکت [ * ١٠٠(
R١ ،R٢ ، R٣، Rو٤ Rتيب قطعه اول، قطعه دوم ، قطعه سـوم،قطعه چهـارم و قطعـه پـنجم      به تري زمانينسبتها٥

  .هستند
 ي آمار يروشها . کوشش هريک به دست آمد     ٥ ي هر دسته کوشش،ميانگين خطا    ي زمانبند ي محاسبه خطا  يبرا
) يدسته کوشش تمرينـ   (١٢)*نوع توجه  (٢ مرکب   ي مرحله اکتساب از روش تحليل واريانس عامل       ي داده ها  يبرا

.  شـد ي،استفاده مي نسبي زمانبندي تابع خطاي متغيرهاي براي تکراري متغير دوم از روش اندازه ها   که در مورد  
دسـته   (٣)* نـوع توجـه    (٢ ي و انتقال نيز، از روش تحليل واريانس عـامل         ي مراحل ياددار  ي تحليل داده ها   يبرا

 ياختالف از آزمون تعقيب   درصورت مشاهده    . شد ي اختالف بين گروهها استفاده م     يجهت بررس ) يکوشش تمرين 
  .حداقل مجذورات و دانکن مناسب استفاده شد

  

 تحقيق ييافته ها

  نوع توجهي دهد که اثرات اصلي نشان مي نسبي زمانبندي مرکب در مورد خطاينتايج تحليل عامل: اکتساب
)٠٠١/٠=P،٨٨/١٣F=( ودسته کوشش)٠٠٠/٠=P،٢٩/١١F= (و اثرات متقابل توجه و دسته کوشش)٠٠٠/٠=P،١/٦F= (

                                                           
1-Relative Timing Error(RTE)  
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 ي خطاي داراي داري بطور معنينشان داد که گروه توجه بيرون LSD ينتايج آزمون تعقيب . باشندي دار ميمعن
همچنين نتايج آزمون .  باشديم )  =٠٦/١٠MD، =٠٠١/٠P ( ي نسبت به گروه توجه دروني کمتري نسبيزمانبند
و هشتم ) ٧٥/٢٧(، نهم)٧١/٢٥( دهمير دسته کوششها دي گروه توجه بيروني دانکن نشان داد که ميزان خطايتعقيب

  . باشدي ساير دسته کوشش ها مي کمتر از ميزان خطاي داريبطور معن) ٤٢/٢٩(
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 مراحل اكتساب ، ي در دسته كوشش هاي و بيروني توجه دروني گروه هاي نسبي زمانبندي خطاينمودار خط: 1شكل
  ال و انتقيياددار

  
  نوع توجهي دهد که اثرات اصلي نشان مي نسبي زمانبندي مرکب در مورد خطاينتايج تحليل عامل: يياددار

)٠٠٠/٠=P،٣/١٧F=( ودسته کوشش)٠٠٠/٠=P،٣٤/١٣F= (و اثرات متقابل توجه و دسته کوشش)٠١/٠=P،٨١/٤F=( 
 ي خطاي داراي داري بطور معنيروننشان داد که گروه توجه بي LSD ينتايج آزمون تعقيب . باشندي دار ميمعن

همچنين نتايج آزمون .  باشديم) =٤٣/١٠MD، =٠٠٠/٠P (ي نسبت به گروه توجه دروني کمتري نسبيزمانبند
بطور ) ٦٥/٣٣(و دوم ) ٢٧( سومي در دسته کوششهاي گروه توجه بيروني دانکن نشان داد که ميزان خطايتعقيب
  . باشديه کوشش ها م ساير دستي کمتر از ميزان خطاي داريمعن

  نوع توجهي دهد که اثرات اصلي نشان مي نسبي زمانبندي مرکب در مورد خطاينتايج تحليل عامل: انتقال
)٠٠٠/٠=P،٣٨F=( ينتايج آزمون تعقيب . باشدي دار نمي که ساير اثرات معني باشد درحالي دار ميمعن LSD 

 نسبت به گروه توجه ي کمتري نسبي زمانبندي خطاي داراي داري بطور معنينشان داد که گروه توجه بيرون
 . باشديم) =٠٣/١٧MD ،=٠٠٠/٠P( يدرون
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  :بحث و بررسي
نتايج تحقيق حاضر نشان .  عمل بوده استي تحقيق حاضر مطالعه تاثير نوع توجه بر فرايند آماده سازيهدف اصل

اين نتيجه از  . شده استي شده قطعه اي تکليف زمان بندي بهتر آهنگ زماني موجب يادگيريداد که توجه بيرون
 به گروه توجه ي با يک منبع شنيدارياز آن جايي که آهنگ زمان . تاييد شده استي بهتر آهنگ زمانيطريق اجرا

 ي نسبت به انجام حرکات آهنگين که با زمان بندي توان دريافت که تصميم گيري ارائه گرديد، بنابراين ميبيرون
  . گردد ي تسهيل مي طريق منبع توجه بيرون شوند ازي انجام ميخاص

 مهارت انجام ي اجراي را براي است که درآن اجراکننده عمليات ذهنيفرايند ،آماده سازي يا برنامه ريزي پاسخ
 آن يدر جهت تحقق عمليات مذکور به طور خودکار الزم است تا فرد از سرعت يا تداخل مرکز . دهديم

 ،١٩٩٩وولف،لوترباخ،تول ،٢٠٠١وولف،مک نوين ،شيا(  به جلب توجه نشان داده اندشواهد مربوط). ٢٠٠٤مگيل(بکاهد
 به اجراکننده يکه جلب توجه بيرون) ٢٠٠٢،٢٠٠٣مک نوين و همکاران ،٢٠٠٢،٢٠٠٤وولف و همکاران ،١٩٩٩شيا،وولف
. ام دهد مهارت را انجي کرده و به طور خودسازمانده تري جلوگيري مرکزي کند تا از پردازش هايکمک م

 اضافه بار ي مورد استفاده قرار گرفته مويد آن است که توجه بيروني عمل که در تحقيقات قبليفرايند خودکارساز
  . اندازدي به راه مي بيشتري را با رواني حرکتي را کاهش داده و پاسخ هايشناخت

 شده يتر شدن دقت زمان اين تحقيق به مانند الگو عمل کرده و موجب بهي رسد که منبع شنيداريبه نظر م
 شده است و به اجراکننده ها ي موجب جلب توجه بيروني توان گفت که منبع شنيدارييا م ).١٩٩٩ياشميت،ل(است

 ثبت نشده اند بلکه از يمحدوديت اين تحقيق آن بود که اتفاقات مرکز. عمل کمک کرده استيدر آماده ساز
 توان عملکرد بهتر گروه توجه يبا اين وجود م. شده استيگير اندازه يطريق رفتار انجام شده دقت برنامه ريز

  . موفق تر برنامه عمل نسبت دادي را به آماده سازيبيرون
 باشد که نشان دادند داشتن ي عمل آهنگين مي تحقيقات مربوط به آماده سازينتيجه اين تحقيق همچنين در راستا

، ٢٠٠١مک کان،الوال،الوال ،١٩٩٣، سوتهارد،ميراکل١٩٩٦سوتهارد،آموس( شودي موفق منجر ميآهنگ ثابت به اجرا
اما يافته  .است که آن را مورد ترديد قرار داده اند) ٢٠٠٣جکسون( تحقيقاتيو مخالف برخ) ١٩٩٨وتراستراند

 به اجراکننده در کسب يک آهنگ ثابت کمک ي قصد داشته تا با روش موثريتحقيق حاضر برخالف تحقيقات قبل
 اجرا ي عمل که بر آهنگ زماني در مرحله برنامه ريزيبابت نشان داده که توجه به يک منبع بيروننمايد و از اين 

نيز تاکيد داشته اند که استفاده از توجه ) ٢٠٠١(وولف، پرينز . باشدي موثرتر ميتاکيد داشته باشد جهت يادگير
.  گرددي مي حرکتيهتر الگوها بياز طريق نواخت مترونوم موجب اجرا"  در حين انجام کارها مثاليبيرون
  در تکاليف زمان ي موجب توسعه بهتر بازنمايي شناختينشان دادند که ارائه منبع شنيدار) ٢٠٠٢(،بيرد و روسيدود
 به ي شود که ثبات بيشتريزيرا موجب تشکيل مرجع تصحيح قبل از عمل توسط اجراکننده م. گرددي شده ميبند
  . باشد،خواهد گرديدي م که قصد انجامي و اهنگ حرکتيتوال
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 تواند براساس نظريه عمل ي ريتم حرکت مي عمل و يادگيري بر آماده سازي توجه دروني تاثيري بيازطرف
 ي خودسازمانديبيان شود که جلب توجه به اندام موجب بازدار) ٢٠٠٢،٢٠٠٣وولف و همکاران،(محدودشده

  .  قبل از اجرا نخواهد بود گردد و قادر به تشکيل مرجعي اجرا ميحرکت و نيز خودکار
 يدر مورد اثر متقابل نوع توجه و دسته کوشش نتايج تحقيق حاضر نشان دادند که با پيشرفت عملکرد سودمند

 تواند با ياين يافته م. نمايدي سازد تا عمل را بهتر برنامه ريزي شود و اجراکننده را قادر مي بيشتر ميتوجه بيرون
 داشته يهم خوان دادند سطح مهارت و نوع توجه به هم وابسته هستند، که نشان ي تحقيقات قبليبرخ
براين اساس و مطابق با نتايج ).٢٠٠٣،يسکاتو،پازمور،ل‐پرکينز ،١٣٨٣شفيع زاده،همکاران، ،٢٠٠٢وولف،همکاران،(باشد

 افراد ي براي باشد و توجه دروني موثرتر ميتحقيق حاضر،با افزايش سطح مهارت و يا در گروه ماهرتر،توجه بيرون
  . قابل استفاده تر استيمبتد

 تاکيد داشته باشد درمقايسه با توجه ي که بر آهنگ زماني از طريق منبع خارجينتيجه اين که جلب توجه بيرون
  . شودي عمل منجر مي بهترآماده سازي تاکيد دارد به عملکرد و يادگيري مجري که بر آهنگ عمل اندام هايدرون
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