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چکیده
نقش توجه در عملکرد ورزشکاران از نظر تئوری و عملی حائز اهمیت میباشد .هدف پژوهش حاضر،
بررسی اثر کانون توجه درونی مبتنی بر تعادل و کانون توجه بیرونی مبتنی بر دقت بر ضربة آبدلیوچاگی
در امتیازگیری از هوگوی الکترونیکی دختران تکواندوکار نیمه ماهر بود .طرح این پژوهش ،بهشکل پیش-
آزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل  45نفر از ورزشکاران دختر
( 14-10سال) با ردة کمربند قرمز بودند .بعد از انجام پیشآزمون شرکتکنندگان بهطور تصادفی در 3
گروه کانون توجه مبتنی بر تعادل ،دقت و کنترل تقسیم شدند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین
میانگین تعدیل شده امتیازات حاصل از ضربه آبدولیوچاگی گروه کانون توجه مبتنی بر دقت ،کانون توجه
مبتنی بر تعادل و بدون کانون توجه تفاوت معنیداری وجود ندارد .بنابراین ،کانون توجه مبتنی بر دقت
و تعادل بر امتیازات حاصل از ضربه آبدولیوچاگی اثر معنیداری نداشت .با توجه به نتایج پژوهش حاضر
پیشنهاد میگردد مربیان در هنگام تمرین و مسابقات تاکید خاصی بر کانون توجه درونی ورزشکار مبتنی
برتعادل و کانون توجه بیرونی مبتنی بر دقت جهت امتیازگیری از حریف نداشته باشند.
واژههای کلیدی :کانون توجه درونی ،کانون توجه بیرونی ،تعادل ،دقت ،آبدلیوچاگی.

 .1کارشناس ارشد رفتارحرکتی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد کرج دانشگاه آزاد اسالمی ،کرج ،ایران.
 . 2گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 .3گروه تربیت بدنی ،و دانشکده علوم انسانی ،واحد پرند دانشگاه آزاد اسالمی ،پرند ،ایران.
* ایمیل نویسنده مسئولpezhman2001@yahoo.com :
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The Effect of Attention focus Based on the balance and
Accuracy in Abdoliochagi on the Girl's e-hogu Taekwondo.
Komrani Najaf Abadi, M. (MA), Ahmadi*, P. (PhD), Sadeghi, N.
(PhD)
Abstract
The role of attention in the performance of athletes is important in theory and
practice. The purpose of this study was to investigate the effect of internal
focus of attention based on balance and external focus of attention based on
the accuracy of the Abdoliochagi in scoring from the e-hogu of girls of
Taekwondo. The research design was pre-test and post-test with control
group. The participants in this study were 45 female athletes from the age
group of 10-14 having the red belt. After the pretest, participants were
randomly divided into three group balance, accuracy, and control. The results
of analysis of covariance showed that there was no significant difference
between the adjusted mean scores of the Abdoliochagi Impact Score of the
attention-focused group, the balance-based and non-focused attention group.
Therefore, the focus of attention based on accuracy and balance did not have
a significant effect on the scores obtained from the Abdoliochagi Impact.
According to the results of this study, it is recommended that coaches during
training and competitions do not emphasize on the focus of the athlete's inner
attention on the balance and the focus of the external attention on the
accuracy of the strikes in order to score points from the opponent.
Keywords: internal focus of attention, external focus of attention, balance,
accuracy, Abdoliochagi.
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مقدمه
تکواندو هنر رزمی محبوبی است که از سال  2000در بازیهای المپیک سیدنی به عنوان یک رویداد
المپیکی شناخته شده است .در تکواندو ورزشکاران میتوانند با استفاده از ضربه پا مطابق قوانین ورزشی
به حریف خود ضربه بزنند( .)25همچنین در حین اجرای تکنیک جهت گرفتن امتیاز از حریف ،ورزشکار
باید تعادل داشته باشد .تعادل بهوسیله گیرندههای عمقی ،بینایی ،عملکرد دهلیزی و توانایی شناختی
تحت تاثیر قرار میگیرد( .)7بسیاری از مطالعات نشان دادهاند ،کانون توجه میتواند تعادل را در یک
عملکرد حرکتی متاثر کند( .)14کانونی نمودن توجه بر این اشاره دارد که فرد در موقعیت اجرا ،توجه
خود را چگونه و به چه جایی متمرکز میکند .بهعبارتی دیگر کانون توجه با هدایت توجه بر جنبهها یا
نشانه های خاص در موقعیت اجرا و نگه داشتن نیازهای توجه در محدوده ظرفیت ،اجرا را بهتر میکند .از
اینرو کانون توجه میتواند بیرونی یا درونی باشد( .)19توجه مستقیم به نتیجة حرکت بهعنوان کانون
توجه بیرونی1توصیف میشود و هدایت کردن آن به سوی عمل در طول مرحلة اجرا ،کانون توجه
درونی2نامیده میشود( .)21بسیاری از پژوهشها نشان دادهاند که تمرکز بیرونی نسبت به درونی بر
عملکرد حرکتی موثرتر است( .)29اما پژوهشها تاثیرات متفاوتی را از کانون توجه بر اساس مشخصههای
تکلیف اجرا شده ،روش ارزیابی و مرحله رشدی نشان میدهند( .)35برای توجیه این نتایج ،فرضیهها و
نظریههای متفاوتی ارائه شده است .بنابر فرضیة عمل محدود شدة جلب توجه فرد به اندامها حین حرکت
(کانون درونی توجه) می تواند موجب درگیر شدن کنترل هشیارانة حرکت شود و در کنترل خودکار
عملکرد اختالل ایجاد کند و احتمال آسیب دیدن اجرا را افزایش دهد( .)21از سوی دیگر پژوهشگران و
مربیان اعتقاد دارند نوع جهتدهی کانون توجه افراد میتواند تاثیر تقریباً فوری بر اجرای آنها داشته
باشد .بدین معنی که در زمان اجرا ،دقت و کیفیت حرکت مجری ،با کانون توجه وی مرتبط است(.)29
برای مثال ،فراگیران مبتدی در پرتابدارت وقتی به صفحه دارت تمرکز میکردند (بیرونی) نسبت به
تمرکز به زاویه آرنج (درونی) ،گرایش به دقت بیشتری داشتند( .)18نتایج پژوهشی دیگر ،نشان داد،
دستورالعمل با تمرکز بیرونی منجر به دقت بیشتری در بولینگ نسبت به تمرکز درونی و بدون
دستورالعمل (کنترل) در کودکان می شود( .)2علیرغم این مطالعات ،بسیاری از مربیان هنوز برای
ورزشکاران خود از کانون درونی استفاده میکنند .براساس گزارش رقابت کنندگان قهرمانی دو و میدانی
مربیان برای ورزشکاران خود در  84.6درصد از بازخورد درونی استفاده میکنند( .)24این تناقضها به
عوامل زیادی هم چون؛ سختی مهارت ،دشواری تکلیف و شرایط محیطی اجرای تکلیف نسبت داده شده
است .رشته تکواندو یک رشتةالمپیکی است که در شرایط محیطی غیرقابل پیشبینی انجام میشود .با
در نظر گرفتن نوآوری های جدید نظیر سیستم الکترونیکی در قوانین داوری و تغییراتی که درحساسیت
سنسورهای تعبیه شده در هوگوی الکترونیکی توسط فدراسیون جهانی تکواندو 3در سالهای اخیر وضع
شده است ،پژوهشگران و مربیان را بر آن داشته تا راهکارهای نوین جهت ارائه تاکتیکهای خالقانه و
جدید برای آمادگی بیشتر بازیکنان به منظور حضور و عملکرد بهتر در مسابقات ایجاد نمایند .در نهایت با
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توجه به ردة سنی 10تا 14سال که پایهگذار و آغازکنندة دورة حرفهای برای بازیکنان تکواندو محسوب
میشود ،توجه به تقویت و رشد این گروه سنی به دلیل سرمایهگذاری برای آینده این رشتة ورزشی
ضروری است .از اینرو نتایج این پژوهش ،میتواند در دستیابی به روشهای تمرینی بهینه و موثر در
یادگیری حرکتی در رشتة تکواندو از جمله در آموزش ،یادگیری و اجرای موثرتر برنامة آموزشی و
دستیابی به عملکرد بهینه در رشته ورزشی تکواندو برای دستاندرکاران فدراسیون و مربیان تکواندو به
منظور هدایت صحیح ورزشکاران سودمند و حایز اهمیت باشد .از اینرو شناسایی کانون توجه مؤثر بر
بازیکنان رشته تکواندو نیازمند پژوهش و انجام آزمونهای مختلف است و هیچ شکی نیست که شناخت
عوامل مؤثر در پیشرفت بازیکنان تکواندو کاری سنگین و پیچیده است و این شناخت به دانش تئوری و
علمی نیازمند است .در پژوهش حاضر ،پژوهشگر سعی بر این دارد که کانون توجه را مبتنی بر دقت و
تعادل در تکواندوکاران دختر بررسی نما ید ،چه بسا که در تکواندو عالوه بر دقت جهت گرفتن امتیاز،
ورزشکار باید توانایی برقراری تعادل در حین اجرای ضربه بر حریف خود را نیز داشته باشد .در این راستا
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا تغییر شیوه امتیازگیری و ناآشنا بودن ورزشکاران
تکواندوکار جهت استفاده از هوگوی الکترونیکی در مسابقات میتواند تحت تاثیر کانون توجه مبتنی بر
دقت و تعادل به منظور کسب امتیاز بهتر باشد؟ از این رو محقق به بررسی اثرکانون توجه مبتنی بر
تعادل و دقت بر ضربة آبدلیوچاگی در امتیازگیری از هوگوی الکترونیکی دختران پرداخت.
روش شناسی
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمه تجربی با طرح پیشآزمون _ پسآزمون میباشد که با دو گروه
تجربی و یک گروه کنترل انجام گرفته است .جامعه آماری این پژوهش را تکواندوکاران دختر گروه سنی
نونهاالن (10تا )14نیمه ماهر با ردة کمربند قرمز در استان البرز به تعداد  367تشکیل دادند که تعداد
 45نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بدین ترتیب که  15نفر در گروه کانون توجه درونی
مبتنی برتعادل 15 ،نفردرگروه کانون توجه بیرونی مبتنی بردقت و  15نفر درگروه کنترل ،به صورت
تصادفی قرار گرفتند .جهت اندازهگیری عملکرد ،از سیستم الکترونیکی مورد تائید فدراسیون جهانی
تکواندو در مسابقات تکواند استفاده شد که شامل :جورابهای سنسوردار ،هوگوی الکترونیکی ،هند ست
1

داوران ،یک عدد گیرنده و یک قطعه فرستنده داخل هوگو با مارک دیدو ساخت کشور چین تحت
لیسانس دیدو اسپانیا بودند .بعد از مکاتبات و هماهنگیهای الزم با هیأت تکواندوی استان البرز
ورزشکاران فرم رضایت نامه را تکمیل نمودند شایان ذکر است که شرایط ورود به پژوهش داشتن
وضعیت جسمانی مناسب (عدم آسیب دیدگی) و داشتن تکنیک مناسب در رده کمربند قرمز و دامنه
سنی ( )14 -10سال بود .شرایط خروج شامل آسیب دیدگی شرکتکننده یا عدم تمایل ورزشکار جهت
مشارکت در پژوهش در نظر گرفته شد .آزمون در باشگاه زادمهر در سه روز متوالی و برای هر گروه بصورت
جداگانه در یک روز انجام گردید .در صبح روز آزمون ابتدا دربارة سیستم الکترونیکی توضیحاتی به
بازیکنان داده شد تا بازیکنان با این سیستم آشنایی پیدا کنند و در مرحله بعد به آنها اجازه داده شد
بعد از گرم کردن  ،نحوه امتیازگیری از سیستم را تجربه کنند (اجازة اجرای ضربه مورد نظر آبدلیوچاگی
1
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به آنها داده نشد) .در تمام این مراحل هر فرد میتوانست نتیجه قدرت ضربه پای خود را از روی مانیتور
مخصوص مشاهده نماید .از آنجائیکه شرکتکنندگان پژوهش حاضر در رده کمربند قرمز تکواندو بودند
و نیاز به آموزش تکنیک آبدولیوچاگی نبود و فقط برای یادآوری این تکنیک از بازیکنان خواسته شد تا
پس از گرم کردن عمومی بدن ،با اجرای ضربات هم خانواده آبدولیوچاگی با هر دو پا (پای برتر و پای
غیر برتر) بهمدت  10دقیقه به اجرای آن بپردازند .در مرحلة پیشآزمون از هر بازیکن خواسته شد با پای
برتر خود دو مرتبه پنج ضربة آبدولیوچاگی را بر روی هوگوی الکترونیکی اجرا نماید و پژوهشگر بعد از
مشاهده نتایج بهدست آمده از سیستم الکترونیکی بر روی مانیتور ،آنها را ثبت نمود .در مرحله پیش-
آزمون هیچگونه جهت دهی در مورد کانون توجه به ورزشکاران داده نشد .مرحلة دوم در عصر همان روز
برای هر گروه انجام گردید ،در این مرحله از ورزشکاران خواسته شد با پای برتر خود دو مرتبه پنج ضربة
آبدولیوچاگی را روی هوگوی الکترونیکی درکوتاهترین زمان اجرا کنند ،بنابراین برای هر بازیکن ده ضربه
ثبت گردید .در آزمون اصلی جهتدهی در مورد کانون توجه برای هر گروه بدین صورت بود :ورزشکاران
گروه کانون توجه درونی مبتنی برتعادل باجملة «زمان ضربه زدن روی پای عقب تمرکزکن» ضربات خود
را به صورت دو بار متوالی و در پنج تکرار اجرا کردند .ورزشکاران گروه کانون توجه بیرونی مبتنی بردقت
باجملة «ضربات را با دقت بزن» ضربات خود را به صورت دو بار متوالی و در پنج تکرار اجرا کردند.
درگروه کنترل هیچ جهتدهی به توجه بازیکنان داده نشد و از ورزشکاران خواسته شد تا ضربات شان را
به صورت دو بار متوالی و در پنج تکرار اجرا کنند .در تحقیق حاضر از روشهای آمار توصیفی از جمله
میانگین ،انحراف استاندارد ،جدول و نمودار برای خالصهسازی و طبقهبندی اطالعات فردی و متغیرهای
پژوهش استفاده شد .برای مفروضه طبیعی بودن دادهها ،شیب خطوط رگرسیون و رابطه خطی بین
متغیر کووریت و وابسته استفاده شد .برای آزمون فرضیهها ازتحلیل کوواریانس استفاده شد .تمامی
تحلیلها در سطح اطمینان  95درصد و با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  19انجام شد.
یافتههای تحقیق
با توجه به برقراری مفروضه توزیع طبیعی بر اساس آزمون شاپیرو-ویلک ( ،)p<0/05برقراری مفروضه
همگنی شیب خطوط رگرسیون ( )p<0/05و برقراری رابطه خطی بین متغیر کووریت و متغیر وابسته از
تحلیل کواریانس برای انجام تحلیلها استفاده شد .نتایج آزمون تحلیل کواریانس ( )ANCOVAنشان
میدهد که بین میانگین تعدیل شده امتیازات حاصل از ضربه آبدولیوچاگی گروه کانون توجه مبتنی بر
دقت ( ،)M=16/62کانون توجه مبتنی بر تعادل ( )M=15/13و بدون کانون توجه ( )M=16/27تفاوت
معنیداری وجود ندارد ( .)F)41،2(=0/741 ،P=0/483،η2=0/03بنابراین ،کانون توجه مبتنی بر دقت و
تعادل بر امتیازات حاصل از ضربه آبدولیوچاگی اثر معنیداری نداشت.
جدول شماره  .1نتایج تحلیل کوواریانس

ردیف

منبع

SS

Df

MS

F

Sig.

η2

1

مدل اصالح شده

698/8

3

232/9

18/8

0/000

0/58
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2

عرض از مبداء

78/1

1

78/1

6/33

0/016

0/134

3

پیش آزمون

672/4

1

672/4

54/5

0/000

0/571

4

کانون توجه

18/2

2

9/1

0/741

0/483

0/035

5

خطا

505/8

41

12/3

شکل شماره  .1نمودار میانگین امتیازات حاصل از ضربه آبدولیوچاگی.

شکل 1میانگین عملکرد در سه گروه را نشان میدهد .همان گونه که مشاهده میشود ،میانگین امتیازات
از پیشآزمون تا پس آزمون در گروه کانون توجه مبتنی بر تعادل کاهش یافته است ،اما در گروه کانون
توجه مبتنی بر دقت و کنترل افزایش یافته است .هرچند ،این تفاوتها از نظر آماری معنیدار نیست .به-
عبارت دیگر ،بین امتیازات حاصل از ضربه آبدولیوچاگی گروه کانون توجه مبتنی بر دقت
(=16/62میانگین تعدیل شده) ،کانون توجه مبتنی بر تعادل (=15/13میانگین تعدیل شده) و بدون
کانون توجه (=16/27میانگین تعدیلشده) تفاوت معنیداری وجود ندارد (،P=0/0483،ETA2=0/03
.)F)41،2(=0/741
بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی اثر کانون توجه درونی مبتنی بر تعادل و کانون توجه بیرونی مبتنی بر دقت
بر ضربة آبدلیوچاگی در امتیازگیری از هوگوی الکترونیکی دختران تکواندوکار نیمه ماهر  14-10سال
استان البرز بود .با مقایسه پیشآزمون و پسآزمون کانون توجه درونی مبتنی بر تعادل در ضربة
آبدلیوچاگی اختالف معنیداری مشاهده نشد و این نشاندهندة آن است که کانون توجه درونی تأثیر
1

معناداری در امتیازگیری از هوگوی الکترونیکی ندارد .نتایج پژوهش کارپنتر و همکاران ( ،)5ولف (،)27

1

.Carpenter etal
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1

لوهز و همکاران ( )18نشان دادند کانون توجه بیرونی نسبت به درونی در عملکرد و تعادل موثرتر می-
باشد .شواهد نشا ن داده است در تکالیف تعادلی ،کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه درونی به
افزایش یادگیری بیشتری منجر میشود( .)21در واقع به نظر میرسد ،نوسان قامت در حالت ایستاده با
2

تمرکز بیرونی نسبت به تمرکز درونی بیشتر کاهش مییابد( .)31ولف و همکارانش ( )1998دریافتند که
شرکت کنندگان در شرایط تمرکز بیرونی در مقایسه با تمرکز درونی ،مهارت تعادل و یادگیری را در
هنگام اجرا با دستگاه شبیهساز اسکی و تکلیف تعادل سنج بهتر اجرا کردند( .)28همچنین مطالعات در
افراد خاص نظیر سالمندان( ،)6بیماران مبتال به پارکینسون( )16و اسپرین مچ پا( ،)17نیز نشان داد که
تمرکز بیرونی نسبت به درونی در کنترل تعادل و یادگیری موثرتر است .با توجه به فرضیه عمل محدود
شده ،تمرکز داخلی ،پردازش اطالعات خودکار را مختل میکند ،اما تمرکز خارجی آن را تحریک میکند،
که منجر به بهبود در تنظیم حرکتی میشود( .)26هنگامی که کنترل حرکتی خودکار ارتقاء مییابد،
ممکن است واکنشهای سریعتر به اختالالت نوسان قامت ایجاد شود ،و باعث افزایش ثبات موضعی
شود( .)30این افزایش ثبات میتواند منجر به بهبود تعادل شود( .)20مطابق با فرضیه پردازش آشکار در
توجه بیرونی ،اجرا کننده فقط اطالعات بیرونی را پردازش میکند .در حالی که در توجه درونی ،ضمن
توجه به اطالعات درونی ،اطالعات برجستة بیرونی نیز پردازش میشوند .درنتیجه دستورالعمل کانون
درونی بار بیشتری بر حافظةکاری اعمال میکندکه منجر به اجرای ضعیفتر میشود .از سوی دیگر به
نظر میرسد دستورالعملها در مورد کانون توجه بیرونی میتواند در بهبود وضعیت و کنترل تعادل مفید
باشد( .)20همچنین یافتههای پژوهشی نشان میدهد با افزایش تدریجی سطح دشواری عملکرد تعادلی،
کانون توجه بیرونی مفیدتر است( .)9در نهایت مطالعهای نشان داده است که تمرینات تکواندو بهمدت
یکسال بهطور هفتگی ،میتواند تعادل افراد میانسال سالم را نیز افزایش دهد( .)23اما در برخی از
مطالعات تمرکز بیرونی نسبت به درونی مزیتی نداشته است .بهعنوان مثال ،توجه بیرونی یا درونی هنگام
ایستادن روی یک پلتفرم متحرک در یادگیری تعادل تفاوتی نداشت( .)9ممکن است تأثیر کانون توجه
به سختی تکلیف تعادلی مربوط باشد .بر اساس نتایج برخی از مطالعات ،هنگامی که کار سادهتر باشد ،اثر
کانون توجه در افراد جوان محو میشود( .)32;8همچنین نتایج ممکن است با توجه به شرایط خاص
متفاوت باشد( .)22از جمله نوع تکلیف و اندازهگیری متغیر وابسته ممکن است بر نتایج در طول مرحله
یادداری موثر باشند(.)15
فرضیه دوم پژوهش حاضر نشان داد با مقایسه پیشآزمون و پسآزمون کانون توجه بیرونی مبتنی بر
دقت دختران تکواندوکار در ضربة آبدلیوچاگی تفاوت معنیداری وجود ندارد .به عبارت دیگر کانون توجه
بیرونی در امتیازگیری تأثیر معنیداری ندارد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حجازی دینان( )1هم-
خوان است ،ولی نتایج پژوهش ضرغامی و همکاران( ،)34عبدالهی پور و همکاران( )2با پژوهش حاضر
ناهمخوان است .در پژوهشی که حجازی دینان( )1تحت عنوان اثر دستورالعمل کانون توجه بر
سینماتیک و دقت پرتاب دارت در افراد مبتدی انجام داد ،به این نتیجه رسید که اجرای افراد با کانون

. Lohse, Sherwood, Healy
. Wulf, Höß, Prinz
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توجه بیرونی و درونی در مرحله اکتساب و یادداری تفاوتی ندارند .براساس نظریة برنشتاین ،برتری
کانونتوجه بیرونی در افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی مشهود است( .)4از آنجایی که در افراد
مبتدیمهارت ب هصورت غیرخودکارکنترل میشود ،تفاوتی بین اتخاذ کانون توجه بیرونی و درونی وجود
ندارد و حتی ممکن است در برخی موارد اتخاذ کانون توجه درونی ،برتر باشد .با توجه به فرضیة
نقاطگره ،کنترل قدم به قدم اجرای مهارت باتوجه به نقاطگره یا اثرهای واسط تا زمانی وجود خواهد
داشت که هدف نهایی مهارت با درستی و اطمینان بیشتر حاصل شود ،و این در صورتی ممکنخواهد بود
که فراگیر به سطوح مهارتی باالتری در اجرا برسد( .)13در پژوهش حاضر شرکتکنندگان از
تکواندوکاران نیمه ماهر نونهال انتخاب گردیدند این احتمال وجود دارد که با توجه به سن شرکت-
کنندگان و سطح مهارتی آنان حرکت آبدولیوچاگی به حرکتی کامالً خودکار در این ورزشکاران تبدیل
نشده باشد تا کانون توجه بیرونی بر آن تأثیر مثبت بگذارد .در نتیجه میتوان عدم معناداری کانون توجه
بیرونی مبتنی بر دقت را با نتایج حجازی دینان و همکاران هم راستا دانست .در بسیاری از پژوهش-
هایی که بدون برگزاریآزمون یادداری یا بهصورت درونگروهی صورتگرفتهاست ،به اثر برتری کانون
توجه بیرونی بر اجرا اشاره شده است( .)33یافتههای پژوهشی قبلی نشان داده است که مرکز توجه
بیرونی نسبت به تمرکز درونی به اجرای دقیقتر مهارتهای حرکتی مختلف در افراد ماهر منجر می-
شود( ،)34;29که با نتایج فرضیه دوم پژوهش حاضر ناهمخوان است .به خوبی ثابت شده است که کانون
توجه فرد میتواند پیامدهای مهمی برای عملکرد حرکتی داشته باشد بهعبارتی دیگر فردی که در طول
اجرای یک تکلیف حرکتی تمرکز میکند ،میتواند کیفیت و دقت حرکت را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار
دهد .مطالعات متعددی ،اثربخشی حرکت را با استفاده از اندازه گیری نتیجه مانند دقت در رسیدن به
هدف ارزیابی کردهاند ،زمانی که از اجراکنندگان درخواست شد تا در ضربهزدن به توپهای گلف بر روی

چرخش باتون متمرکز شوند( ،)29یا بهجای حرکت بازوها و مچ دستشان به مسیر توپ توجه
کنند ،دقت افزایش یافت( .)3هم چنین ،دقت ضربه ،با استفاده از دستورالعمل هدایت شده تمرکز بر
حرکات ضربه زننده در مقایسه با حرکات دستها ،افزایش یافت( .)12جالب توجه است ،که دستورالعمل
تمرکز بیرونی باعث افزایش کارایی حتی در ورزشکاران باتجربه نسبت به تمرکز درونی و شرایط کنترل
1

میشود( .)29دوک و همکاران ( ) 2011تأثیر تمرکز بر موسیقی را مورد بررسی قرار دادند در آزمون
انتقال مشخص شد که تمرکز بر حرکات دورتر از بدن (صدای چکشهای) پیانو منجر بهانطباق بیشتری
نسبت به تمرکز بر حرکات نزدیکتر به بدن (کلیدها) یا تمرکز درونی (انگشتها) میشود( .)11از آن-
جائیکه در پژوهش حاضر کانون توجه درونی و بیرونی اثربخشی متفاوتی بر ضریة آبدلیوچاگی در
تکواندوکاران دختر نونهال ایجاد نکرده است ،بنابراین میتوان گفت نتایج این پژوهشها با نتایج پژوهش
حاضر ناهمخوان میباشد .عوامل متعددی وجود دارد که در مقایسه با پژوهشهای کانون توجه باید در
نظر گرفت .این پژوهش تأثیر تمرکز توجه را در یک تکلیف اختصاصی تکواند و شامل ضربات پا به
صورت دو بار متوالی و در پنج تکرار بررسی کرد .تکلیف در مقایسه با سایر کارهای انجام شده ،بسیار
کوتاه بود .هم چنین ورزشکاران مبتدی که تجربه بسیار کمی در یک تکلیف دارند ممکن است به سادگی
1

. Duke, Cash, Allen
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از دستورالعمل تمرکز توجه تا قبل از رسیدن به سطح خاصی از مهارت بهرهمند نشوند .یکی دیگر از
عواملی که ممکن است بر تمرکز توجه اثر داشته باشد ،ماهیت مجرد این تکلیف است .این محدودیت در
پژوهشهایی مانند مطالعه حاضر ،که اثر تمرکز توجه بر یک تکلیف بسیار سریع را بررسی میکند ،بیشتر
مشهود است از سوی دیگر ماهیت گسسته این تکلیف ممکن است منجر به تالش بسیار زیادی جهت
اجرای تکلیف شود و این می تواند منجر به دسترسی کمتر ورزشکار به منابع کافی جهت اختصاص
دستورالعمل تمرکز توجه و همچنین کاهش عملکرد شود .شناسایی کانون توجه مؤثر بر بازیکنان رشته-
های ورزشی به خصوص رشته تکواندو نیازمند پژوهش و انجام آزمونهای مختلف است و هیچ شکی
نیست که شناخت عوامل مؤثر در پیشرفت بازیکنان تکواندو کاری سنگین و پیچیده است و این شناخت
به دانش نظری و علمی نیازمند است .باتوجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر میرسد کانون توجه درونی
مبتنی بر تعادل ،کانون توجه بیرونی مبتنی بر دقت و بین اثربخشی کانون توجه مبتنی بر تعادل و دقت
روی ضربه آبدولیوچاگی در امتیازگیری از هوگوی الکترونیکی دختران تکواندوکار نیمه ماهر  10تا 14
سال تأثیر معناداری وجود ندارد .ممکن است شیوه متفاوت امتیازگیری در هنگام استفاده از هوگوی
الکترونیکی منجر به افزایش آگاهانه توجه ورزشکاران به دقت و تعادل یا نتیجه ثبت شده بر روی دستگاه
ثبت امتیاز شده باشد .بر اساس نظریه سرمایه گذاری مجدد این موضوع ممکن است فرد را به مرحله
اخباری یادگیری برگرداند که این روند با مرحله خودکاری تداخل دارد و میتواند منجر به کاهش
عملکرد ورزشکار شود( .)10در نهایت پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی اثر کانون توجه درونی و
بیرونی بر دقت و تعادل ورزشکاران تکواندوکار با در نظر گرفتن انتخاب کانون توجه توسط خود ورزشکار
با انجام آزمون یادداری و انتقال مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
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