رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی – پاييز 1398
دورة  ،11شمارة  ،3ص 361 -378 :
تاريخ دريافت 98 / 05 /01 :
تاريخ پذيرش 98 / 09 /01 :

نقش دستورالعملهای توجهی بر تغييرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب
معصومه علی اصغری تويه* -1مژگان معمار مقدم  – 2ميترا محمدی

3

 .1دکتری رفتار حرکتی ،مدرس دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران .2 .استاديار رفتار
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چکيده
یکی از موضوعات مورد عالقۀ پژوهشگران رفتار حرکتی ،بررسی تأثیرات متفاوت راهبردهای توجهی بر رفتار حرکتی و
فعالیت مغزی است .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش دستورالعملهای توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب
دارت است .بدینمنظور  20دانشجوی پسر مبتدی در دارت ( 22-19ساله) بهطور داوطلبانه انتخاب شدند .پژوهش از نوع
کاربردی است .ابتدا شرکتکنندگان  10کوشش پرتاب دارت را در حالت پایه (بدون دستورالعمل توجهی) انجام دادند.
سپس بهصورت کانترباالنس در مجموع  20کوشش تمرینی پرتاب دارت را در دو شرایط راهبردهای توجهی بیرونی و
درونی اجرا کردند .در تمامی کوششها با استفاده از دستگاه بیوفیدبک موج آلفا و تتای مغزی آزمودنیها ثبت شد و برای
اندازهگیری دقت از فرمول خطای شعاعی استفاده شد .دادهها بهوسیلۀ آزمون تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری
تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری  0/05انجام گرفت .نتایج نشان داد که راهبرد توجه بیرونی در مقایسه
با راهبرد توجه درونی سبب افزایش دقت پرتاب دارت ( ،P=0/0001افزایش طول موج آلفا ( )P=0/01و کاهش موج تتا
( )P=0/01میشود .این یافتهها ،ضرورت استفاده از دستورالعملهای توجهی بهخصوص توجه بیرونی را در تکلیف مهارت
هدفگیری در سطح مبتدی نشان داد؛ بنابراین پیشنهاد میشود که مربیان از راهبرد توجه بیرونی برای بهبود دقت و
اطالعات مغزی در افراد مبتدی استفاده کنند.
واژههای کليدی
توجه بیرونی ،توجه درونی ،دقت پرتاب ،موج آلفا ،موج تتا.

* نويسنده مسئول  :تلفن 09354544721 :

Email:M_aliasghary@yahoo.com
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مقدمه
در سه دهۀ گذشته ،پژوهشگران بر اهمیت مؤلفههای ادراکی -شناختی برای رسیدن به اوج دقت تأکید
کردهاند ( .)1یکی از این مؤلفهها کانون توجه است .وولف )2007(1کانون توجه را مکان تمرکز ورزشکار
در طی اجرا میداند .پژوهشهای تجربی در این زمینه نشان میدهد که کانون توجه بر یادگیری و اجرای
مهارتهای ورزشی تأثیر میگذارد ( .)2یکی از خطوط پژوهشی که توسط وولف ( )2013در این زمینه
شکل گرفته ،جهت توجه 2است .پژوهشهای انجامگرفته در این زمینه به بررسی کانون توجه درونی و
بیرونی3میپردازد .کانون توجه درونی ،به موقعیتهایی اطالق میشود که فرد توجه خود را به بخشی از
بدن یا حرکات خود در حین اجرای تکلیف معطوف میکند .در مقابل ،کانون توجه بیرونی ،به مواقعی
اطالق میشود که فرد ،توجه خود را به تأثیرات و نتایج حرکت خود در محیط معطوف میسازد ( .)3بهطور
کلی در علوم شناختی از کانون توجه و فرایندهای مربوط به آن بهعنوان عوامل کلیدی برای توسعۀ اجرای
بهینۀ مهارتهای حرکتی یاد میکنند ( .)2پژوهشگران علوم حرکتی همواره اهمیت مؤلفههای ادراکی-
شناختی با دقت باال را نشان دادهاند (.)4
یکی از موضوعات مورد عالقۀ پژوهشگران رفتار حرکتی ،بررسی تأثیرات متفاوت راهبردهای توجهی
بر رفتار حرکتی است ( .)3یافتههای تجربی این پژوهشها نشان میدهد که مربیان و درمانگرها میتوانند
تنها با تغییر کلمات و عبارات دستورالعملهای کالمی بهعنوان یک قید تکلیف ،توجه اجراکنندهها را بر
جنبههای خاصی از تکلیف و مهارت در حال اجرا متمرکز سازند و در پی آن ،دقت و یادگیری حرکتی
اجراکنندگان را بهطور متفاوتی تحت تأثیر قرار دهند ( .)5اگرچه برخی پژوهشها بر برتری کانون توجه
درونی نسبت به کانون توجه بیرونی با توجه به سطح مهارت افراد تأکید داشتهاند ( ،)6عمده پژوهشهای
انجام گرفته در این زمینه ،بر مزایای کانون توجه بیرونی نسبت به شرایط توجه درونی و پایه در
شاخصهایی مانند افزایش اثربخشی و کارامدی حرکت و دقت بهتر تأکید داشتهاند ( .)9-7ولف ،مک
نووین و شی ) 2001(4مکانیسم این برتری را با استفاده از فرضیۀ عمل محدودشده5بیان کردند .براساس
این فرضیه توجه درونی به کنترل هوشیارانۀ حرکات و اخالل در اجرای موزون و نرم حرکات منجر میشود.

1. Wulf
2. Attentional direction
3. Internal & external attentional focus
4. McNevin and Shea
5. Constrained action hypothesis
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در مقابل تمرکز بیرونی اجازۀ کنترل خودکار را به سیستم حرکتی و در پی آن اثربخشی و کارامدی
حرکات را افزایش میدهد ( .)10از دیگر مکانیسمها برای بررسی این برتری میتوان به نظریۀ کدگذاری
مشترک پرینز )1990(1اشاره کرد که بحث اصلی آن این است که دقت زمانی کارامدتر خواهد بود که
براساس نتیجه (توجه بیرونی) بازنمایی شود ( .)11براساس این نظریه ،سیستمهای کدگذاری مختلفی
برای اطالعات وابران و آوران و همچنین یک واسطۀ بازنمایی مشترک برای ادراک و عمل وجود دارد که
براساس آن ،کدهای آوران و وابران تنها در یک سطح بازنمایی دور (توجهی بیرونی) میتوانند بهطور
اشتراکی ،تولید و حفظ شوند ،یعنی عمل زمانی مؤثرتر خواهد بود که براساس نتیجه طرحریزی شود.
به عالوه اخیراً دیدگاه متفاوت دیگری در مورد مکانیسمهای زیربنایی توجه بیرونی توسط طرفداران
سیستمهای پویا شکل گرفته است که رویکرد قیود محور2نام دارد ( .)12 ،13براساس این رویکرد ،کانون
توجه بیرونی بهوسیلۀ تسهیل تناسب اطالعات ویژۀ فراهمسازهای محیطی ،ویژگیهای پویای خودسازمانی
حرکت را در سیستم حرکتی بهبود میبخشد و در پی آن ،عملکرد حرکتی را بهبود میدهد؛ بهعبارت
دیگر ،معطوف کردن توجه بر تأثیرات حرکت در محیط ،بهواسطۀ جهت دادن بر فرایندهای جستوجوی
فراهم سازهای مربوط به اجرای تکلیف ،به اجراکننده در جستوجو و کشف اطالعات ویژۀ محیطی مورد
نیاز بهمنظور توسعۀ جفت شدن ادراک و عمل و خودسازمانی قیود اجرای تکلیف ،جهت میدهد (.)13
اجرای مطلوب از ضروریات انجام تکالیف حرکتی است .در این زیمنه پژوهشگران برای کشف اجرای
مطلوب و نیازمندیهای آن به بررسی سیستمهای مختلف ارگانیسم پرداختهاند ( .)14همچنین برای
اندازهگیری رفتار و کنترل حرکتی که در پی یادگیری مهارتهای حرکتی بروز میکنند ،از روشهای
متفاوتی استفاده میکنند .یکی از این روشها مطالعۀ سیستم عصبی مرکزی (مغز) قبل و در حین ایجاد
حرکت است .در این سطح پژوهشگران به فعالیتهای عصبی موجود در طراحی و اجرای حرکات
عالقهمندند ( .)15در سالهای اخیر پیشرفتهترین روشهای اندازهگیری ،مربوط به سنجش فعالیت مغز
است .توصیف فعالیت مغز در اجرای تکلیف ،هنوز در مرحلۀ ابتدایی قرار دارد و در این زمینه جا برای
پیشرفتهای سریعتر ،انعطافپذیرتر و دقیقتر وجود دارد .پیشرفت در فناوری پژوهش ،بهخصوص در
تجهیزات ثبت مغزی ،فرصت منحصربهفردی برای پژوهشگران بهمنظور بررسی اجرای مطلوب فراهم کرده
است .یکی از تکنیکهای پیشرفته در این زمینه ،دستگاه نوروفیدبک است ( .)16این دستگاه قابلیت
1. Prinz’s theory of common coding
2. Constraints-led Perspective
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آموزش فعالیت امواج مغزی برای رسیدن به اوج عملکرد را در ورزشکاران تمام رشتهها داراست ( .)17بر
همین اساس به ورزشکار آموزش میدهد تا واکنش امواج مغزی خود را نسبت به محرکها ،بهنجار سازد
( .)18زمانیکه فعالیت مغز منظم میشود و توانایی خودتنظیمی مییابد ،رفتار بهتر میشود و در ادامه
تمرکز و توجه افزایش مییابد ( .)19به طور کلی امواج مغزی برحسب فرکانس به شش گروه از بلندترین
و آهستهترین تا کوتاهترین و سریعترین (بهترتیب دلتا ،تتا ،آلفا ،ریتم حسی -حرکتی ،بتا و گاما) تقسیم
میشوند .امواج دلتا زمانی دیده میشود که فرد در حالت خواب عمیق است و تتا زمانی دیده میشود که
فرد در حالت خواب نسبتاً سبکتری است .فعالیت آلفا هم زمانی به حداکثر میرسد که فرد بیدار و نسبتاً
در حالت آرامش است ( .)20مطابق با بررسیهای بهعملآمده از امواج و نقشههای مغزی ،در حالت آرامش
و احساس سکون ،کارکردهای موج تتا افزایش مییابند .همچنین در حالت تمرکز همراه با آرامش ،مغز
امواج آلفای بیشتری را تولید میکند و در پی آن بدن قادر است که در حالتی آسودهتر و رهاتر عمل کند
( .)21در آموزشهای نوروفیدبک بهطور عموم از پروتکل آلفا و تتا برای افزایش تمرکز و توجه و در نهایت
ارتقای عملکرد ورزشکار استفاده میشود .هرچند پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام گرفته ،تمرکز
بیشتر این مطالعات بر روی جنبههای درمانی بوده یا بهطور وسیع به توضیح شناختی اجرای ماهرانه
پرداخته است (.)22
مطالعات محدودی به بررسی تغییرات امواج الکتریکی مغز ،بهخصوص موج آلفا و تتا ،بر روی دقت
اجرا پرداختهاند و تحقیقات گذشته بیشتر به بررسی تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر روی دقت و ارتقا عملکرد
بسنده کردهاند .با این حال ،نتایج پژوهشها در این زمینه ،بینش ارزشمندی در خصوص مکانیسمهایی
که ممکن است برای اجرای مطلوب مورد نیاز باشد ،ارائه میکند .در راستای پژوهشهای انجامگرفته در
این حیطه ،تأثیر راهبردهای توجهی بر فعالیت مغزی توسط رادلو1و همکاران ( ،)2002انجام گرفت .افراد
دستورالعملهای توجه درونی و بیرونی را پیش از اجرا مرور میکردند .نتایج نشان داد که استفاده از
راهبرد تمرکز بیرونی به خطای کمتری نسبت به تمرکز درونی منجر شد و نتایج ثبت مغزی کاهش باند
آلفا قبل از پرتاب در گروه توجه بیرونی را نشان داد .رادلو و همکاران نتیجه گرفتند که گروه توجه بیرونی
در مقابل گروه توجه درونی آگاهی کمتری از اعمال خود داشتند و با هشیاری کمتری حرکت را اجرا
کردند ( .)23ویلسون2و همکاران ( ،)2011به مطالعۀ بازیکنان پیشکسوت تنیس که در کنترل احساسات
1. Radlo
2. Wilson
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مشکل داشتند ،پرداختند .بررسیها شامل افزایش فرکانس ریتم حسی حرکتی و بازداری فعالیت موج تتا
برای تمرکز بود .نتایج بهدستآمده از این تمرینات ،موجب افزایش عملکرد و بهبود شاخصهای روانی شد
( .)24در پژوهشی دیگر بر روی ت یراندازان با کمان ،مشاهده شد که تمرینات نوروفیدبک پارامترهای
روانشناسی را منظم میکند که میتواند بر عملکرد ،تأثیر مثبت بگذارد ( .)25برخی پژوهشگران بیان
کردند که توجه درونی و بیرونی دارای مکانیسم زیربنایی مشترکی است ( .)26بندک1و همکاران (،)2014
نتیجه گرفتند که افزایش توان آلفا در قشر آهیانهای راست ،با تمرکز توجه درونی مرتبط است .با توجه به
نتایج پژوهشهای انجامگرفته در حوزۀ علوم رفتاری ،مشاهده میشود که توجه درونی که مرتبط به تمرکز
بر اندام بدن است ،اجرا را تضعیف میکند و توجه بیرونی که تمرکز بر جنبههای محیط اجراست ،عملکرد
را بهبود میبخشد ( .)27با این حال ،اساس عصبشناسی این پدیده هنوز بهطور کامل شناختهشده نیست
و در توجیه تأثیرات مثبت توجه بیرونی ،از فرضیاتی مانند فرضیۀ عمل محدودشده ،فرضیۀ کدگذاری
مشترک پرینز و  ...استفاده میشود که بهنظر میرسد ،پژوهشهای جدیدی را با تکیه بر فناوری پیشرفته
در دستیابی به مکانیسمهای زیربنایی این پدیده در مغز ،میطلبد .با مرور ادبیات ،بیشتر پژوهشها به
ارائۀ تمرینات نوروفیدبک و تأثیر آن بر عملکرد ،دقت اجرا و مهارتهای ذهنی پرداختهاند ( )28و تنها
یک مطالعه ( )23به بررسی تمرینات ذهنی (از جمله جهتدهیهای توجهی) بر تغییرات امواج مغزی
پرداخته است .ازاین رو به مطالعات بیشتری نیاز است .همچنین بررسی امواج مغزی و مداخالت تمرین
نوروفیدبک برای بیشتر مربیان و برخی رشتههای ورزشی امکانپذیر نیست .ازاینرو پژوهشگران در پی
حل این مسئله هستند که آیا تمریناتی که با جهتدهی توجه همراهند ،میتوانند همان تأثیری را بهجا
بگذارند که تمرین نوروفیدبک بهجا میگذارد؟ و اینکه آیا این تغییرات میتواند در دقت اجرای پرتاب
نقشی داشته باشد؟ همچنین پژوهشهای محدودی این تغییرات را قبل و حین اجرا سنجیدهاند یا اینکه
فرد را در هر سه حالت پایه ،تمرکز درونی و تمرکز بیرونی سنجیدهاند .اینگونه بررسیها میتواند تغییرات
فرکانس های مغزی را در قبل و حین اجرا تعیین کند و بررسی همزمان فرکانسهای مغزی با عملکرد
میتواند تفاوتهای الگوهای مغزی را در اجراهای ضعیف و خوب شناسایی کند .بنابراین هدف از پژوهش
حاضر ،بررسی نقش دستورالعملهای توجهی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب دارت بود.

1. Benedek
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روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و از لحاظ شیوۀ جمعآوری اطالعات آزمایشگاهی است.
نمونۀ مورد مطالعه  20دانشجوی ( )28پسر  19تا  22ساله بودند که هیچگونه سابقۀ فعالیت در پرتاب
دارت را نداشتند .نمونههای پژوهش به روش در دسترس و هدفمند از جامعۀ دانشجویان پسر تربیت بدنی
دانشگاه مازندران انتخاب شدند .معیارهای ورود افراد به مطالعه شامل دانشجویان راست برتر ( )29بود که
سابقۀ آموزش در پرتاب دارت را نداشتند و معیارهای خروج از پژوهش نیز شامل اختالالت حرکتی و
سابقۀ بیماریهای عصبی و شناختی بود که در فرم اطالعات فردی بهصورت خود گزارشی جمعآوری شد.
از دستگاه بیوفیدبک مدل  2000 X-PERTبرای ثبت امواج آلفا و تتا استفاده شد .این سیستم ساخت
کمپانی شفرد1اتریش است و شامل  4ماژول با رنگهای متفاوت است که برای اندازهگیری پارامترهای
حیاتی از روی پوست بهصورت غیرتهاجمی استفاده میشود .این ماژولها بهصورت الکتروانسفالوگرافی،
الکترومیوگرافی ،تغییرپذیری ضربان قلب و تغییرات تنفسی است .هر ماژول دارای  2الکترود همراه با
الکترود پایه است که بر نقاط موردنظر قرار میگیرد .دادههای ثبتشده بهصورت بیسیم از ماژولها به
مرکز دریافت دادهها فرستاده شده و در آنجا ذخیره میشود .سپس دادهها با استفاده از نرمافزار بیوفیدبک
2000 x-perتحلیل شد .همچنین برای ارزیابی دقت از صفحۀ مربعیشکل به طول و عرض یک متر استفاده
شد ( .)30در این صفحه همانند دستگاه مختصات ،محور  xها و  yها ترسیم و اندازهها بهدقت  1سانتیمتر
روی این دو محور مشخص شد .سپس صفحه بهگونه ای به دیوار متصل شد که فاصلۀ مرکز صفحه یعنی
نقطۀ ( 0و  )0تا کف زمین همانند قوانین بینالمللی دارت  1/73متر باشد .شرکتکنندگان مطابق با
قوانین موجود از فاصلۀ  2/37متر اقدام به پرتاب کردند .برای اندازهگیری دقت از فرمول خطای شعاعی،
(  )Radial error =√(𝑥𝑑 − 𝑥𝑡)2 + (𝑦𝑑 − 𝑦𝑡)2استفاده شد.
پس از انتخاب شرکتکنندگان و تکمیل فرم رضایتنامه ،اهداف پژوهش و نحوۀ اجرا به آنان توضیح
داده شد .برای بررسی تغییرات موج آلفا و تتا در حین پرتاب ،الکترودهایی به سر شرکتکنندگان متصل
شد .قبل از نصب الکترودها روی نقاط  F3و  ،F4پوست سر در این ناحیهها با متر عالمتگذاری و مشخص
شد .سپس با الکل پوست سر تمیز شد و از چسبهای  10-20برای نصب الکترودها استفاده شد .کانال
 1بر روی  F3و کانال  2بروی  F4نصب شد .از روش ثبت دوقطبی استفاده شد و الکترود گراند روی
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قسمت برجستگی سمت راست استخوان پیشانی نصب شد .کاهش امپدانس پوست در سطح  5کیلو اهم
حفظ شد .امپلی فایر بر روی یقۀ لباس نصب شد و کابلها بهوسیلۀ چسب کاغذی دستهبندی و ثابت
شدند .قبل از ثبت دادهها چند ثبت آزمایشی انجام گرفت و به نمونهها آموزش داده شد از انقباضهای
اضافی پیشگیری کنند .دادهها پس از ثبت اولیه ،به وسیلۀ فیلتر باترورث درجۀ سوم از فیلتر باالگذر 1
هرتز و پایینگذر  65هرتز عبور داده شد ( .)31از این پس از دادههای فیلترشده برای محاسبۀ تغییرات
امواج آلفا و تتا استفاده شد .برای بررسی نقش دستورالعمل توجه بر تغییرات امواج آلفا و تتا و دقت پرتاب،
در حین اینکه الکترودها بر سر شرکتکنندگان متصل بود ،در ابتدا شرکتکنندگان  10کوشش را در
حالت پایه (بدون دستورالعمل) انجام دادند .سپس شرکتکنندگان بهصورت کانترباالنس (برای حذف اثر
ترتیب و تقابلی) در مجموع  20کوشش تمرینی را در دو شرایط راهبردهای توجهی بیرونی و درونی اجرا
کردند ( .)7در شرایط توجه درونی ،قبل از هر کوشش تمرینی ،از شرکتکنندگان درخواست شد تا ضمن
اینکه سعی بر کسب حداکثر امتیاز مهارت پرتاب دارت دارند ،بهطور ذهنی بر حرکات ساعد ،مچ و انگشتان
دست پرتاب خود تمرکز کنند .در شرایط توجه بیرونی ،پیش از هر کوشش تمرینی ،از شرکتکنندگان
درخواست شد تا ضمن اینکه سعی بر کسب حداکثر امتیاز کنند ،بهطور ذهنی بر حرکت دارت در مسیر
حرکت و همچنین مرکز هدف (صفحۀ دارت) تمرکز کنند ( .)3تمام اندازهگیریها در مرکز سالمت و
تندرستی دانشگاه مازندران انجام گرفت.
بهمنظور تجزیه وتحلیل اطالعات ،از میانگین و انحراف استاندارد و از آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی
توزیع طبیعی دادهها و از آزمون لون برای بررسی همگنی واریانسها استفاده شد .همچنین از آزمون
تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری مکرر استفاده شد .پیشفرض این آزمون اصل تقارن مرکب
است که برای برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی استفاده شد .آزمون تعقیبی بونفرونی برای نشان
دادن تفاوت هر یک از دستورالعملها بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب دارت بهکار رفت .تجزیهوتحلیل
دادهها با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس نسخۀ  22در سطح معناداری  0/05انجام گرفت.

یافتهها
جدول  1اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش در شرایط مختلف را نشان میدهد .همانطورکه مشاهده
میشود ،میزان خطای پرتاب شرکتکنندگان از حالت پایه به حالت توجه درونی افزایش داشته است ،ولی
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در حالت توجه بیرونی این خطا کاهش را نشان میدهد .همچنین تغییرات موج آلفا از حالت پایه به حالت
توجه درونی کاهش و در حالت بیرونی افزایش را نشان میدهد .طول موج تتا از حالت پایه به حالت درونی
افزایش و در حالت بیرونی کاهش داشته است .نتایج تغییرات درونگروهی در دو شرایط دستورالعملهای
توجه درونی و بیرونی از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در جدول  2نشان داده شده
است.

جدول  .1ميانگين و انحراف معيار متغيرهای پژوهش
متغير
دقت پرتاب دارت (خطای
منشعب)

موج آلفا

موج تتا

شرايط

ميانگين

انحراف معيار

حالت پایه

6/45

1/34

کانون توجه درونی

8/06

1/45

کانون توجه بیرونی

5/05

1/49

حالت پایه

1/00

0/61

کانون توجه درونی

0/78

0/34

کانون توجه بیرونی

1/6

0/41

حالت پایه

0/94

0/51

کانون توجه درونی

1/22

0/65

کانون توجه بیرونی

0/74

0/39

از آزمون شاپیرو -ویلک برای بررسی طبیعی بودن دادهها و از آزمون لون برای بررسی همگنی
واریانسها استفاده شد .نتایج این دو آزمون نشان داد که سطح معناداری ،بزرگتر از  0/05است .در نتیجه
دادهها از ویژگی طبیعی بودن و همگنی واریانسها تبعیت میکنند .بهدلیل نرمال بودن متغیر دقت پرتاب
دارت از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری روی مراحل اندازهگیری استفاده شد.
پیشفرض این آزمون اصل تقارن مرکب است .برای برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی استفاده
شد .با توجه به عدم معنادار بودن آزمون کرویت موخلی ( ،)P= 0/14شاخصهای ) (Fمربوط به اثر فرض
کرویت گزارش شد.
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جدول  .2آزمون تحليل واريانس درونگروهی با اندازهگيری مکرر در مقايسۀ دستورالعملهای مختلف
توجهی بر دقت پرتاب

درونگروهی

منبع

مجموع

درجۀ

ميانگين

آمارة

سطح

مجذور

تغيير

مربعات

آزادی

مربعات

آزمون

معناداری

اتا

شرایط
خطا

122/84
244/76

2
57

61/42
4/29

14/31

0/0001

0/41

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،یافتههای مربوط به آزمون تحلیل اندازهگیری مکرر نشان
داد که بین اثر توجه بیرونی و درونی بر دقت پرتاب دارت تفاوت معناداری وجود دارد (،sig=0/0001، η2=0/41
 .)F57،2=14/31مقدار مجذور اتا در این حالت برابر  0/41بوده ،بدانمعنا که  41درصد از تغییرات دقت
پرتاب ناشی از دستورالعملهای مختلف توجهی بوده است .چون اثر مراحل اندازهگیری معنادار است ،از
آزمون تعقیبی بونفرونی برای نشان دادن جایگاه تفاوتها بین دستورالعملهای مختلف توجهی استفاده
شد .بر این اساس ،در حالتی که شرکتکنندگان از دستورالعمل توجه درونی استفاده کردهاند ،میزان دقت
شرکتکنندگان به میزان  1/61واحد کاهش پیدا کرده است .این کاهش معنادار است ()P= 0/001؛ اما
در حالتی که شرکتکنندگان از دستورالعمل توجه بیرونی استفاده کرده باشند ،میزان دقت
شرکتکنندگان  1/40واحد افزایش پیدا کرده است .این افزایش معنادار است ( .)P= 0/001دیگر نتایج
این آزمون حاکی از این است که بین دستورالعمل توجه درونی و بیرونی در دقت پرتاب دارت تفاوت
معناداری وجود دارد ( )P= 0/0001و در شرایط توجه بیرونی در مقایسه با توجه درونی دقت پرتاب دارت
شرکتکنندگان  3/01واحد بهتر است.
جدول  .3آزمون تحليل واريانس درونگروهی با اندازهگيری مکرر در مقايسۀ دستورالعملهای مختلف
توجهی بر تغييرات موج آلفا

درونگروهی

منبع

مجموع

درجۀ

ميانگين

آمارة

سطح

مجذور

تغيير

مربعات

آزادی

مربعات

آزمون

معناداری

اتا

شرایط

831/24

2

415/62

خطا

4329/50

57

75/95

5/47

0/01

0/165
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نتایج تحلیل درونگروهی در دو شرایط دستورالعملهای توجه درونی و بیرونی بر تغییرات موج آلفا از
طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در جدول  3نشان داده شده است .با توجه به غیرمعنادار
بودن آزمون کرویت موخلی ( ،)P= 0/39شاخصهای ) (Fمربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد .این
یافتهها نشان داد که بین دستورالعملهای توجه بیرونی و درونی بر تغییرات موج آلفای شرکتکنندگان
تفاوت معناداری وجود دارد ( .)F57،2=5/47 ،sig=0/01، η2=0/165مقدار مجذور اتا نیز نشان میدهد که
 16درصد از تغییرات موج آلفا ناشی از دستورالعملهای مختلف توجهی بوده است.
از آزمون تعقیبی بونفرونی برای نشان دادن جایگاه تفاوتها بین دستورالعملهای مختلف توجهی
استفاده شد .در حالتی که شرکتکنندگان از دستورالعمل توجه درونی استفاده کردهاند ،میزان موج آلفای
شرکتکنندگان به میزان  0/22واحد کاهش پیدا کرده است ()P= 0/01؛ اما در حالتی که شرکتکنندگان
از دستورالعمل توجه بیرونی استفاده کردهاند ،میزان موج آلفای شرکتکنندگان  0/6واحد افزایش پیدا
کرده است ( .)P= 0/01دی گر نتایج این جدول حاکی از این است که بین دستورالعمل توجه درونی و
بیرونی در تغییرات موج آلفای شرکتکنندگان تفاوت معناداری وجود دارد ( )P= 0/01و در شرایط توجه
بیرونی در مقایسه با توجه درونی تغییرات موج آلفای شرکتکنندگان  0/82واحد بیشتر است.
جدول  .4آزمون تحليل واريانس درونگروهی با اندازهگيری مکرر در مقايسۀ دستورالعملهای مختلف
توجهی بر تغييرات موج تتا

درونگروهی

منبع
تغيير

مجموع
مربعات

درجۀ
آزادی

ميانگين
مربعات

آمارة
آزمون

سطح
معناداری

مجذور
اتا

شرایط
خطا

850/50
4029/14

2
57

425/25
70/68

6/01

0/01

0/193

برای تحلیل درونگروهی در دو شرایط دستورالعملهای توجه درونی و بیرونی بر تغییرات موج تتا
بهدلیل نرمال بودن متغیر موج تتا از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری روی مراحل
اندازهگیری استفاده شد .پیشفرض این آزمون اصل تقارن مرکب است .برای برقراری این اصل از آزمون
کرویت موخلی استفاده شد .با توجه به غیرمعنادار بودن آزمون کرویت موخلی ( ،)P= 0/19شاخصهای
)(Fمربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد .همانطورکه در جدول شماره  4مشاهده میشود ،بین اثر
توجه بیرونی و درونی بر تغییرات موج تتا در پرتاب دارت تفاوت معناداری وجود دارد (،sig=0/01، η2=0/193
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 .)F57،2=6/01مقدار مجذور اتا در این حالت برابر  0/193بوده ،بدانمعنا که  19درصد از تغییرات موج تتا
ناشی از دستورالعملهای مختلف توجهی بوده است .آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان داد در حالتی که
شرکتکنندگان از دستورالعمل توجه درونی استفاده کردهاند ،میزان موج تتای شرکتکنندگان به میزان
 0/28واحد افزایش پیدا کرده که این افزایش معنادار است ()P= 0/01؛ اما در حالتی که شرکتکنندگان
از دستورالعمل توجه بیرونی استفاده کردهاند ،میزان موج تتای شرکتکنندگان  0/2واحد کاهش پیدا
کرده است ( .) P= 0/01دیگر نتایج این جدول حاکی از این است که بین دستورالعمل توجه درونی و
بیرونی در تغییرات موج تتای شرکتکنندگان تفاوت معناداری وجود دارد ( )P= 0/01و در شرایط توجه
بیرونی در مقایسه با توجه درونی تغییرات موج تتای شرکتکنندگان  0/48واحد کمتر است.
بحث
هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ اثر دستورالعملهای توجه درونی -بیرونی بر تغییرات موج آلفا و تتا و دقت
پرتاب بوده است .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که هر یک از دستورالعملهای توجهی بر دقت پرتاب
دارت تأثیر داشت .نتایج در سه جنبه اهمیت بررسی را دارد؛ ابتدا اینکه دقت پرتاب در شرایط توجه
بیرونی نسبت به شرایط پایه بهبود معناداری یافته بود .در این زمینه وولف ( ،)2013معتقد است که
مربیان و متخصصان ورزشی میتوانند تنها با تغییر کلمات و عبارات دستورالعملهای کالمی خود بهعنوان
یک قید تکلیف ،توجه اجراکنندهها را بر جنبه های خاصی از تکلیف و مهارت در حال اجرا متمرکز کنند
و در پی آن عملکرد و یادگیری حرکتی اجراکنندگان را بهطور متفاوتی تحت تأثیر قرار دهند ()3؛ نتایج
پژوهش حاضر نیز مؤید این مطلب است که دستورالعمل توجه بیرونی در مقایسه با شرایط پایه (بدون
دستورالعمل) سبب افزایش دقت پرتاب دارت شد.
دوم اینکه ،دستورالعمل توجه بیرونی در مقایسه با دستورالعمل توجه درونی موجب دقت بیشتر پرتاب
گردید .این یافته با یافتههای مطالعات نیومن و براون ( ،)2013صائمی و همکاران ( )8 ،9( )2013و
همچنین لوهس ،جونز ،هالی و شروود ،)2014(1شروود و همکاران ،)2014(2لند3و همکاران ( )2013و
اشلیسنگر 4و همکاران ( )2013همراستاست ( .)35-32بهطور مثال اشلیسنگر و همکاران ( )2013در
1. Lohsem
2. Sherwood
3. Land
4. Schlesinger
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پژوهشی به بررسی اثر کانون توجه بیرونی دور و نزدیک در شرایط حضور و یا عدم حضور بینایی در یک
تکلیف پیگردی پرداختند .بدینمنظور 98 ،شرکتکننده ،تکلیف پیگردی را در سه شرایط توجه بیرونی
دور ،توجه بیرونی نزدیک و توجه درونی اجرا کردند .یافتههای پژوهش آنها نشان داد که کانون توجه
بیرونی دور صرفنظر از حضور یا عدم حضور توجه بینایی ،برتر از کانون توجه درونی است ( .)35با توجه
به فرضیۀ عمل محدودشده ،احتماالً شرایط توجه بیرونی موجب شده تا شرکتکنندگان ماهر کمتر در
فرایندهای کنترل هوشیارانه که نیازمند ظرفیت باالی حافظه کاری است ،درگیر شوند ،بنابراین بیشتر از
فرایندهای کنترل خودکار بهره برده اند .در واقع ،در شرایط توجه بیرونی بار کمتری بر منابع توجهی یا
حافظۀ کاری اعمال میشود و در نتیجه به اجرای بهتر حرکت میانجامد ( .)3همچنین مطابق فرضیۀ
عمل محدودشده ،فرایندهای کنترل خودکار در هر فرد وجود دارد که بهطور معمول حرکت را تنظیم
میکنند .این فرایندها زمانیکه روی عالئم درونی تمرکز میشود ،محدود میگردد ،بهطوریکه اجرای
طبیعی حرکت بدتر میشود .چنین محدودیتهایی زمانیکه بر روی عالئم بیرونی تمرکز میشود ،اعمال
نمیشود ،ازاینرو خودسازمانی سیستم حرکتی افزایش مییابد .در واقع ،هدف نهایی یک سیستم کنترل
حرکتی رسیدن به کنترل خودکار در برنامهریزی یک حرکت است .این نوع کنترل حرکتی ،فرایند کنترل
را از آگاهانه به ناآگاهانه تغییر میدهد و به انتخاب پاسخ سریعتر و برنامهریزی بهتر عمل و افزایش
هماهنگی بین اندامها منتج میشود و در نتیجه موجب ارتقای اجرا و یادگیری حرکت میشود ( .)2 ،3از
طرفی ،براساس دیدگاه قیودمحور ،میتوان نتیجه گرفت که شرکتکنندگان پژوهش حاضر ،بهواسطۀ
بهکارگیری راهبردهای توجهی بیرونی ،توانستهاند اطالعات مورد نیاز فراهمسازهای محیطی را بهخوبی
کسب کنند و در پی آن ویژگیهای پویای خودسازمانی حرکت را بهبود بخشند و در نهایت به بهبود دقت
پرتاب در این شرایط منجر شوند ( .)13بهعبارت دیگر ،معطوف کردن توجه بر تأثیرات حرکت در محیط،
بهواسطۀ جهت دادن بر فرایندهای جستوجوی فراهمسازهای مربوط به اجرای تکلیف ،به اجراکنندهها
در جست وجو و کشف اطالعات ویژۀ محیطی مورد نیاز جهت توسعۀ جفت شدن ادراک و عمل و
خودسازمانی قیود اجرای تکلیف ،جهت داده و در پی آن ،به بهبود دقت پرتاب آنها منجر شده است (.)13
سوم اینکه شرکت کنندگان هنگام دستورالعمل توجه درونی حتی در مقایسه با شرایط پایه (بدون
دستورالعمل) دقت پرتاب کمتری داشتند .یافتههای پژوهشهای اخیر در قالب فرضیۀ راهاندازی

نقش دستورالعملهای توجهی بر تغييرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب

373

خودخواسته )36( 1و فرضیۀ نقاط گره ( )37اثر تخریبکنندۀ راهبردهای توجهی درونی را مشخصتر
میکنند .هاسنر و اهرلنسپیل )2006( 2در تالشی برای شرح تخریبکنندگی راهبردهای توجه درونی
فرضیۀ نقاط گره را ارائه دادند .براساس اصل ایدۀ حرکتی جیمز ،کدگذاری حرکات براساس تأثیراتی است
که با آن حرکات ایجاد میشوند .هر واحد رفتاری بر سه بخش ،شرایط اولیه یا وضعیت ،پاسخ و اثر حسی
استوار است که بهاتفاق یک واحد سهگانۀ وضعیت– پاسخ -اثر حسی را تشکیل میدهند .هرچه کانون
توجه از اثر نهایی حرکت منحرف شود ،ممکن است به اثرات واسط این زنجیرۀ اثر (وضعیت-پاسخ-اثر
حسی) هدایت شود .این اثرات واسط که حاصل اهداف فرعی اجرا هستند ،بهعنوان نقاط کور در نظر گرفته
شده و به افت عملکرد منجر میشوند ( .)37عالوهبر این ،وولف و لویسویت ( )2010فرضیۀ جدیدی را در
توجیه معایب راهبردهای توجه درونی ارائه دادند .آنها بیان کردند که کنترل هوشیارانۀ حرکات و رقابت
برای منابع شناختی موجود (که در راهبردهای توجه درونی دیده میشود) ،دو فرایندی است که میتوانند
بهوسیلۀ تحریک فعالسازی عصبی در طرحوارۀ شخصی 3،به اختالل در اکتساب بهینه مهارتهای حرکتی
منجر شوند ( .)36طرحوارۀ شخصی شبکه ای از افکار ،عقاید ،تعاریف و هیجانات است که بیشتر مردم در
زندگی روزانۀ خود با آن مواجه میشوند .طرحوارۀ شخصی فراتر از یک ساختار فلسفی است و بهصورت
یک شبکۀ عصبی عملکردی مستقر در ساختارهای قشر مغز میانی دیده میشود ( .)38با توجه به فرضیۀ
وولف و لویسویت ( ،)2010نشانههای محیطی و درونی که سبب فعالسازی طرحوارۀ شخصی
(خودفعالسازی) میشوند ،بهصورت راهاندازیهای خودخواسته تعریف میشوند ( .)36در زمینۀ عملکرد
حرکتی ،این راهاندازیهای خودخواسته ممکن است در دستورالعملهای توجهی (راهبردهای توجه درونی)
که توسط مربیان ارائه میشوند ،مشاهده شوند؛ بنابراین ،براساس این فرضیه ،یکی از دالیل افت عملکرد
بهواسطۀ بهکارگیری راهبردهای توجه درونی ،فعال شدن این راهاندازیهای خودخواسته در فرد است (.)39
دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی میزان موج آلفا در مقایسه با
شرایط پایه و کانون توجه درونی افزایش معناداری دارد .یافتههای این پژوهش ،با نتایج یافتههای زنتگراف

4

و همکاران ( ،)2009پال5و همکاران ( )2012و رادلو و همکاران ( )2002همسو ( )23 ،25 ،40و با نتایج

1. Self-invoking trigger hypothesis
2. Hossner & Ehrlenspiel
3. Self-schema
4. Zentgraf
5. Paul
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برخی دیگر مغایر است ( .)26 ،41 ،42واندرلوب1و همکاران ( ،)2014بیان کردند که بازیابی یک مورد از
حافظۀ کوتاهمدت (توجه درونی) و تمرکز بر یک مورد ارائهشدۀ بیرونی (توجه بیرونی) مشابه یکدیگرند
( .)26در واقع با توجه به این تفاسیر ،نتایج حاکی از آن بود که میزان توان موج آلفا در حالت توجه درونی
و بیرونی تفاوت ندارد و میتوان گفت با اینکه دستورالعمل توجه درونی و بیرونی بر عملکرد تأثیر متفاوتی
میگذارد ،ولی بهدلیل همپوشانی فرایندهای زیربناییشان ،تفاوتی در موج آلفا ندیدند .رادلو و همکاران
( ،)2002در پژوهشی با هدف بررسی راهبردهای تمرکز توجه درونی و بیرونی بر فعالیت موج آلفا و ضربان
قلب و عملکرد در مهارت پرتاب نشان دادند که توان موج آلفا در گروه تمرکز بیرونی کمتر از گروه تمرکز
درونی است ( .)23بهطور کلی افزایش تراکم موج آلفا میتواند به بهبود عملکرد منجر شود که این امر
مبتنی بر شناسایی ارتباطات بین الگوهای عمومی فعالیت مغزی برای رسیدن به الگوهای بهینه و مهارت
خودتنظیمی است ( .)25تاناکا و واتاب ،)2015( 2بیان کردند که موج آلفا با غیرفعال ساختن مناطق
مغزی با پردازش اطالعات ارتباط دارد .افزایش توان موج آلفا بازداری پردازش اطالعات را در کورتکس
مغز نشان میدهد ،درحالیکه کاهش آن منعکسکنندۀ آزادسازی بازداری فرایندهای پردازش اطالعات
است ( .)43فعالیت مغزی در موج آلفا با کنترل دیداری -حرکتی ارتباط دارد .فعالسازی این ساختارها
نقشی حیاتی در ساماندهی توالیهای پیچیدۀ حرکتی ایفا میکند که از حافظه فراخوانده میشوند و در
برنامۀ زمانبندی دقیق قرار میگیرند ( .)44شرکتکنندگان در شرایط توجه بیرونی باید تصویر کورتکسی
دقیقتری از کار داشته باشند که موجب میشود الگوهای حرکتی و زمانبندی پرتاب بهتر شکل گیرد.
افزایش فعالسازی موج آلفا نشاندهندۀ پردازشهای توجهی بیرونی است که اجازۀ ارزیابی ،ساماندهی و
یادآوری برنامۀ حرکتی مورد نیاز از حافظه را میدهد .در شرایط توجه بیرونی شرکتکنندگان احتماالً
چنین کنترل دقیقی را بهدست نمیآورند و در نتیجه پردازشهای ادراکی او عمدیتر است (.)14
از نتایج دیگر این پژوهش این بود که تغییرات موج تتا در شرایط کانون توجه بیرونی در مقایسه با
شرایط توجه درونی و پایه پایینتر است .در مورد این یافته ،فعالسازی بیشتر در نیمکرۀ راست (افزایش
موج آلفا) در شرایط توجه بیرونی دیده شد که حاکی از آرام شدن نیمکرۀ چپ (کاهش موج تتا) نسبت
به نیمکرۀ راست است که بیشتر مسئول پردازشهای دیداری -حرکتی است (و کاهش پردازش زبانی-
تحلیلی را نشان میدهد) .چنین نتیجهای با نتایج جانل و همکاران ( )2003همسوست ( .)45شواهد امواج
1. Van der Lubbe
2. Tanaka and Watanabe

نقش دستورالعملهای توجهی بر تغييرات موج آلفا و تتا و دقت پرتاب

375

مغزی (افزایش آلفا و کاهش تتا) که در این پژوهش ارائه شده ،نشان میدهد که در شرایط توجه بیرونی
در مقایسه با شرایط توجه درونی شرکتکنندگان منابع بیشتری را به پردازش دیداری-فضایی کار و منابع
کمتری را به پردازش آگاهانه حرکت اختصاص میدهند و بدینترتیب منطقۀ دیداری-فضایی کورتکس را
به آمادگی حرکت و عملکرد ارتباط میدهند که نتایج دقت بهتر در این شرایط نیز تأییدی بر این استدالل است.
این یافتهها ،ضرورت استفاده از دستورالعملهای توجهی بهخصوص توجه بیرونی را در تکلیف مهارت
هدفگیری در سطح مبتدی نشان داد ،زیرا بر این اساس ،راهبرد توجه بیرونی در مقایسه با راهبرد توجه
درونی سبب افزایش دقت پرتاب دارت ،افزایش طول موج آلفا و کاهش موج تتا شد که به عملکرد بهتر
در این حالت انجامید .البته با توجه به اینکه دستورالعملهای توجهی با نوع مهارت و سطح مهارت افراد
متفاوت است ،تعمیم نتایج این پژوهش به دیگر مهارتها و سطوح صحیح نیست .یافتههای این پژوهش
به مهارت بسته و هدفگیری پرتاب دارت تأکید دارد .مهارتهای شناختی -حرکتی در تکالیفی چون
هدفگیری سهم باالیی در موفقیت افراد دارند ،از جملۀ این مهارتها ،دستورالعملهای توجهی است که
یافتههای پژوهش حاضر تأکیدی بر آن بوده است؛ بنابراین با در نظر گرفتن این موارد مربیان برای بهبود
دقت و اطالعات مغزی ورزشکاران مبتدی باید راهبرد توجه بیرونی را توسعه دهند .همانند بیشتر
پژوهشها ،این پژوهش نیز محدودیتهایی داشت؛ همۀ آزمودنیهای پژوهش حاضر پسران مبتدی بودند،
عدم کنترل توجه ناخواستۀ آزمودنیها به عالئمی که مدنظر نبوده و همچنین عدم کنترل شرایط تغذیه
و خواب آزمودنیها در شرایط آزمون .بر همین اساس ،توصیه میشود که در پژوهشهای بعدی تفاوتهای
جنسیتی و سطوح مهارتی در نظر گرفته شود .همچنین شرایط آزمون بهگونهای باشد که قابلیت کنترل
وضعیت خواب و غذا و سایر موارد وجود داشته باشد .از طرفی ،پیشنهاد میشود تحقیقات آینده از حجم
نمونۀ بیشتری استفاده کنند .با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر اثرگذاری دستورالعمل توجه بیرونی
بر کارامد بودن تغییرات موج آلفا و تتا و در پی آن بهبود در نتایج دقت بهتر پرتاب دارت ،به مربیان و
متخصصان پیشنهاد میشود که برای بهبود عملکرد ورزشکاران مبتدی در مهارتهایی با این ویژگی از
دستورالعملهای توجه بیرونی بهره گیرند .همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده سطح تبحر و
دشواری تکلیف و همچنین اجرا تحت فشار روانی و فیزیولوژیکی بررسی و نتایج با یکدیگر مقایسه شود.
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