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 چکیده
 بررسي فهد با حاضر پژوهش. است مؤثر حركتي هاينوع كانون توجه، بر نتيجه و كارایي مهارت

دانش  يسینوبر مهارت دست خط يرونيب-يبر كانون توجه درون يمبتن يبرنامه آموزش ياثربخش
 ميانگين با) تردخ آموزاننفر از دانش 60 ،يشیانجام شد. در این پژوهش نيمه آزما یيآموزان ابتدا

 تصادفي صورتبه كه اندداشته شركت تهران شهر هايدبستان از یكي( سال 12/8±21/0سني 
شدند.  ميو كنترل تقس يتوجه درون ،يرونبي توجه كانون گروه 3 به آزمون در ركتش جهت ساده،
 يريب يركتح -یينايب يكپارچگیآزمون عبارت بودند از: آزمون  نیمورد استفاده در ا يابزارها

(VMI )ازهاند يراببورد  گيمنتخب، آزمون پوردو پ فیظر يمهارت حركت يهامؤلفه يابیارز يبرا-

 ثبت زمان براي سنجو دستگاه زمان ستيچشم و دست، چک ل يو هماهنگ يستمهارت د يرگي
 يترت حركمها ينشان داد كه روند اجرا ره،يتحليل واریانس چندمتغ جینوشتن نتا براي شدهصرف

دار نترل معناكنسبت به گروه  يتوجه بيروني، درون هاياز گروه کیچي( در هيسیون)دست خط فیظر
تر بر يرونبي– يبر توجه درون يمبتن يآموزش يهاكه برنامه دهديش نشان مپژوه نینبوده است ا

 استفاده كند. يخود از هردو برنامه آموزش ميبه تصم توانديندارد و معلم م يخاص
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 مقدمه

ها دارد، به لحاظ نقش مهمي كه در زندگي آن آموزانهاي حركتي دانشرتقاء مهارتا

هميت ائز اموردعالقه بسياري از محققان بوده است. پرداختن به این موضوع از دو بعد ح

وم دآموزان و هاي حركتي در یادگيري و موفقيت تحصيلي دانشاست: یكي نقش مهارت

ها دارد )سپهري بناب، هاي شخصيت آنبا سایر جنبههاي حركتي ارتباطي كه مهارت

 (.1387ثاني، فرخي، ابراهيمي

هاي عضالني درگير، هاي حركتي انسان از لحاظ گروهبندي مهارتطوركلي در طبقهبه

شوند كه در این بندي ميهاي درشت و ظریف طبقههاي حركتي در دودسته مهارتمهارت

آموزان براي انجام بسياري از كارهاي روزمره در دانش هاي حركتي ظریفميان رشد مهارت

توانند مهم باشند. در دوران كودكي این كردن و نوشتن ميمثل لباس پوشيدن، شانه

كند. نوشتن از ها فراهم ميها فرصتي مناسب براي یادگيري و توسعه سایر مهارتمهارت

هاي بيان افكار و عقاید در راهترین از عمده هاي حركتي ظریف بوده و یكيجمله مهارت

آموزان براي (. توانایي دانش2009، 1رود )پوالک و همكارانشمار ميكودكان دبستاني به

نوشتن روان و خوانا براي ایجاد ارتباط اجتماعي مؤثر، احساس رضایت از خود و همچنين 

، 3اروش؛ روزنبروم، ویس و پ1993، 2شان مهم است. )تسنگ و كرماکپيشرفت تحصيلي

2004.) 

 از اي است كهخط است. دست خط مهارت پيچيدهیكي از نكات مهم در نوشتن، دست

گوناگون از جمله كنترل حركتي ظریف، توجه، حس حركت، حس تركيب عملكردهاي

آموزان تا سن آید. اگرچه بسياري از دانشدیداري به دست مي -هاي ادراكيعمقي و مهارت

رسند، خط ميبل قبول و مورد انتظار خود از لحاظ خوانایي دستسالگي به سطح قا 7تا  6

هایي كه درصد كودكان دبستاني ـ حتي آن 10-30خط در اما با این وجود مشكالت دست

شود از لحاظ هوشي طبيعي هستند و مشكالت نورولوژیک واضحي نيز ندارندـ دیده مي

( و این مسئله به 1999، 5ادیليتز ؛2000، 4؛ تسنگ و كآو2004)روزنبروم، ویس و پاروش، 

آموزان به مراكز كاردرماني كودكان تبدیل شده ترین دالیل ارجاعات دانشیكي از عمده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(. از 2005، 2؛ فدر و همكاران2003، 1؛ دایلي، كآلي و كروس2000است )تسنگ و كآو، 

خط ستتوانند باعث بهبود و اصالح دها و عواملي كه مياین رو درک صحيح مكانيسم

؛ روزنبروم، ویس و 1993، 3رسد )تسنگ و كرماکآموزان شوند، ضروري به نظر ميدانش

 (.2003، 5؛ مارک و كرماک2004، 4پاروش

هاي ذاتي یكي از مشكالت دست خط ناشي از عوامل دروني است كه به قابليت

ات ظریف ریزي حركتي، كنترل حركحركتي، برنامه-آموزان از قبيل یكپارچگي بينایيدانش

شود كه ممكن است در بين كاري مناسب ابزار نوشتن در دست اطالق ميو توانایي دست

(. لذا باتوجه به اینكه 2007، 6آموزان دختر و پسر نيز متفاوت باشد )فدر و مجنمردانش

گوناگون از جمله كنترل حركتي ازتركيب عملكردهاياست كهايدستخط مهارت پيچيده

آید. دیداري به دست مي -هاي ادراكيركت، حس عمقي و مهارتظریف، توجه، حس ح

تواند هاي كانون توجه ميها، به خصوص دستورالعملارتقاء مهارت در هر یک از این مؤلفه

 آموزان مؤثر باشد.خط دانشدر بهبود دست

، 7هاي حركتي است )وولفكانون توجه یكي از عوامل مؤثر بر اجرا و یادگيري مهارت

هاي خاص در موقعيت اجرا و ها یا نشانهكانون توجه با هدایت توجه بر جنبه. (۲۰۱۳

نماید )اندرسون، یاردلي و داشتن نيازهاي توجه در محدوده ظرفيت، اجرا را بهتر مينگه

هاست كه ؛ بنابراین توجه، یكي از اجزاي مهم و اساسي آموزش مهارت(۱۹۹۸، 8لوكسن

ها بایست آن را بيشتر مدنظر قرار دهند و با ارائه آموزشي ميمعلمان و مربيان مقاطع ابتدای

و بازخورد صحيح، توجه فراگيران را به آن دسته از عالئمي معطوف كنند كه منجر به اجرا و 

هاي حركتي ظریف كانون توجه از شوند. در یادگيري فعاليتیادگيري بهتر و سریعتري مي

شود. وكانون توجه بيروني تقسيم مي بعد جهت به دو قسمت كانون توجه دروني

هاي كانون توجه بيروني، توجه فرد را به اثراتي كه حركات بر محيط دارند و دستورالعمل

سازند. )وولف، هاي كانون توجه دروني، توجه فرد را به حركات بدن معطوف ميدستورالعمل

۲۰۱۳.) 
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توجه اجرا كننده نقش اند كه كانون هاي اخير مطالعات زیادي نشان دادهدر سال

اند كه هاي حركتي دارد. براي مثال مطالعات نشان دادهمهمي در اجرا و یادگيري مهارت

تمركز خارجي در مقایسه با تمركز داخلي توجه، هم عملكرد حركتي و هم یادگيري را بر 

(، پرتاب توپ 2013، 1هاي حركتي مجزا مانند گلف )آن، وولف و كيمروي انواع فعاليت

، شوت آزاد (2014و همكاران،  2، پرتاب دارت )لوهس(2010وتبال )وولف و همكاران، ف

، (2014و همكاران،  4(، ضربه فورهند تنيس )هادلر2002و همكاران،  3بسكتبال )االبود

، گرفتن توپ تنيس (2015، 5پرتاب توپ تنيس به هدف )وولف، چيویاكوفسكي و دروس

دهد. اخيراً و افزایش مي (2009، 7(، پرش )وولف و دیوفک1720، 6)عبداللهي پور؛ و پزوتا

( پژوهشي را با موضوع نسبت به 2020نيز عبدللهي پور، لند، كرسر و چيویاكوفسكي )

كانون توجه دروني، عملكرد حركتي و یادگيري را در افراد دچار اختالل بينایي افزایش 

ند كه تمركز خارجي منجر به ضربات دهد، را به انجام رسانده و به این نتيجه رسيدمي

هاي این پژوهش یافته تر پدال در مقایسه با تمركز داخلي شد. تر و زمان حركت سریعدقيق

دهد كه اطالعات بصري، مزایاي تمركز خارجي را براي عملكرد حركتي و گران نشان مي

رند كه كانون كند. از سوي دیگر محققان و مربيان عقيده دایادگيري ميانجي گري نمي

ها، تواند تأثير تقریباً فوري بر اجرا داشته باشد. بدین معني كه روایي، اینتوجه فرد مي

نتيجه حركت فرد، به مقدار زیادي به كانون توجه اجرا كننده در حين اجراي مهارت 

شود ها و بازخوردهایي است كه به فرد داده ميبستگي دارد كه برخاسته از دستورالعمل

در پژوهشي بر روي كودكان ( ۲۰۱۳صائمي، پورتر، وولف و قطبي ورزنه )(. ۲۰۰۷ف، )وول

داراي اختالل نقص توجه نشان دادند كه گروه كانون توجه بيروني دقت باالتري داشتند. از 

نشان داد كه گروه كانون توجه ( ۲۰۱۳) 8سوي دیگر پژوهش چيویاكوفسكي، وولف و اویال

اند. لطفي، ا نسبت به گروه كانون توجه دروني در پرتاب داشتهبيروني یادگيري مؤثرتري ر

در پژوهشي نشان دادند كه كودكان كم توان ذهني ( ۱۳۹۴زاده و سادات حسيني ) دهقاني

در پرتاب دارت در شرایط تمركز توجه بيروني قادر به یادداري و انتقال مهارت به شرایط 
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ه اثر كانون توجه بيروني بر اجرا و یادگيري جدید بودند. در بسياري از تحقيقات دیگر ب

؛ شفيع زاده، پلت و محمدي، ۱۳۹۵اشاره شده است )شهریاري، بازوند و شتاب بوشهري، 

و محمد،  2؛ نادز االن، لي۲۰۱۳، 1؛ استارمبرگ، مركوض، هنيگان و اسنود گرس۲۰۱۲

پاركينسون و بر روي بيماران ( ۲۰۰۵) 3از طرفي در مطالعات دیگر كه كانينگ(. ۲۰۱۵

بر روي كودكان مبتال به اختالل اتيسم نشان دادند تمركز توجه دروني را ( ۲۰۱۷) 4تسه

در بهبود تعادل در بيماران ( ۱۳۹۱كاخكي )مفيدتر دانستند. زنگي آبادي، شركاء و صابري

 پاركينسون تفاوتي بين كانون توجه بيروني و دروني پيدا نكردند.

نویسي، انجام گرفته ي كانون توجه بر دست خطدر حوزهاز سوي دیگر مطالعاتي كه 

 دهد.ها نشان مياست. نتایج متناقضي را در یافته

نویسي بررسي شده است، نتایجي كه اي، تأثير كانون توجه، بر دست خطدر مطالعه

نویسي آمده، این است كه تفاوتي بين شرایط توجه دروني وبيروني بر دست خطدستبه

؛ و یكي از دالیل احتمالي خود را نزدیک بودن نقاط توجه دروني و بيروني بيان وجود ندارد

ها بعداً در یادگيري ( پيشنهاد كرده بودند كه تفاوت2001كرده بودند؛ كه وولف و پرینز )

 (.2014، 5دهند )كلر مک هاون و همكارانخود را نشان مي

ي، روان بودن حركات نویسدر پژوهشي دیگر، به بررسي رابطه سرعت دست خط 

ظریف، سرعت دسترسي كالمي، درک زبان، حافظه كاري و توجه در یادداشت برداري، 

نویسي و سرعت دسترسي پرداخته بودند؛ و اینكه آیا روان بودن حركات ظریف دست خط

نویسي، با یاداشت برداري هستند؟ به كدهاي كالمي، مسئول ارتباط سرعت دست خط

طور قابل سرعت دست خط وتوجه انتخابي تنها متغيرهایي بودند كه به نتایج نشان داد: كه

ها مرتبط بودند. وسرعت دست خط به تمام متغيرهاي مستقل توجهي به یادداشت برداري

پس رفت داشت. فقط روان بودن حركات ظریف و سرعت دسترسي به كدهاي كالمي، 

 (.2013وهمكاران، ) 6مربوط به سرعت دست خط بود )استيفن

نویسي، انجام شده است، كه آیا توجه و اجراي اي دیگر در زمينه دست خطمطالعه

ها استقالل بين نویسي مؤثر است؟ كه یافتهعملكرد درست، حركتي ظریف بر دست خط

 (.2006نویسي را نشان دادند )توچا وهمكاران، )توجه و حركت در طي دست خط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ر كدامهاشد و بيشتر از یک اثر بر محيط داشته تواند ببا توجه به اینكه هر مهارت مي 

فاوتي د اثر متتوانيهاي متفاوتي از فرد قرار دارند، و توجه به هریک ماز این اثرات در فاصله

نگام هبر اجراي مهارت حركتي داشته باشد. این موضوع از آن جهت با اهميت است كه 

نيم. يف )نتيجه حركت( جلب كاجراي مهارت حركتي توجه فرد را به كدام بخش از تكل

ظر كلي حدت نتوجه به كدام بخش نتيجه بهتري را در بر دارد؟ بنابراین، براي رسيدن به و

توجه  ه ویژههاي مختلف كانون توجه بو اینكه تاكنون پژوهشي مبني بر بررسي دستورالعمل

ختر دن آموزانویسي( در دانشخطبيروني و توجه دروني بر مهارت حركتي ظریف )دست

یا آصورت نگرفته است؛ بنابراین محقق در این پژوهش به دنبال این پرسش است كه 

هاي كانون توجه بيروني و توجه دروني بر مهارت حركتي ظریف دستورالعمل

 یگر كدام دستورالعملدآموزان ابتدایي مؤثر است؟ و به عبارت نویسي در دانشخطدست

ر فوق، دشود؟ عالوه بر سؤاالت مطرح شده زان ميآمومنجر به عملكرد بهتري در دانش

يري ش یادگتواند راهنماي معلمان و مربيان در مدارس براي افزاینتایج پژوهش حاضر مي

نویسي از طریق مدنظر قرار دادن خطخصوص مهارت دستهاي حركتي ظریف و بهمهارت

 هاي توجهي باشد.دستورالعمل

 روش

مامي را ت ات نيمه آزمایشي بود. جامعه آماري این پژوهشروش پژوهش حاضر از نوع مطالع

كيل دادند. شهر تهران تش 2ي دوم مقطع ابتدایي دخترانه حكمت منطقه آموزان پایهدانش

مل آمده وپرورش و با مدیر مدرسه مربوطه به عابتدا هماهنگي الزم با اداره حراست آموزش

 آموز دختر مشغول بهدانش 60ها ن آنگيري تصادفي ساده از بيصورت نمونهو سپس به

سال، ميانگين قد  12/8±21/0با ميانگين سني  1397-1398تحصيل در سال 

عنوان نمونه انتخاب كيلوگرم به 69/44±62/5متر و ميانگين وزن سانتي 43/4±3/146

ــركت شآمـوزان منتخــب بــراي ها، رضایت تمـام دانـششدند. پيش از آغاز بررسي

عالم كتبي ا نامه بانــه در ایــن مطالعــه بواســطه آموزگارانشان از طریق فرم رضایتداوطل

 گردید.

كنندگان شامل راست دست معيار ورود به پژوهش عالوه بررضایت كامل و سن شركت 

عنوان زبـان اول و ، استفاده از زبـان فارسـي به1گيري به طریق سه پایه پویابودن، نحوه قلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بند انتهایي انگشت مياني قرار گرفته و نوک انگشتان شست و  1در این نوع گرفتن، ابزار نوشتاري روي سطح زند اعالیي 1.

 (.۲۰۰۱، به نقل از آماندسون، ۱۹۷۱كنند )روزنبلوم و هورتون، اشاره آن را كنترل مي
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هاي كالمي و همچنين نداشتن مشكل جسمي و عدم اي برقرار كردن ارتباطمادري بر

فعالي، عدم اختالل بينایي و شنوایي و عدم سابقه جراحي مغز بود. سن بيش

كنندگان به این دليل یكـي از شـرایط ورود بـه مطالعـه لحاظ شد كه در سنين شركت

گردد و براي نوشتن تكميل مي هاي ظریف حركتي مورد نياز( مهارت12باالتر )سالگي 

هاي سالگي( فرصت مناسـبي بـراي بررسـي تأثير دستورالعمل 7-8تر )بنابراین سنين پایين

هاي توجهي بر روي دست خط است؛ زیـرا قبل از این سن كودک توان درک دستورالعمل

الت (. شرایط خروج از مطالعه داشتن اختال1373درخواستي را نخواهد داشت )خانزاده، 

تكاملي ثبت شده، اخـتالل در سيستم اعصاب یا نقـایص جـسماني را بـود. بررسـي 

سـالمت جـسماني، همچنـين بررسـي سـطح هوشـي، غلبـه طرفـي و توانایيهاي یادگيري 

ها به مدرسـه توسـط دانش آموزان همه از مواردي هـستند كـه در بدو ورود آن

 گردد.ر پرونده كودک ثبت ميگيرد و دوپرورش انجـام ميآموزش

نویسي بري ازفرهنگ نيست و آزمون خطبا توجه به اینكه چک ليست دست

نویسي به زبان فارسي وجود ندارد، با اقتباس از یک چک ليست خارجي و خطدست

تجربيات شخصي، چک ليستي در مورد الفباي فارسي تهيه شد. در این چک ليست دوازده 

ها تحت عنوان نویسي منظور شد و هر یک از این مقولهخطانایي دستمقوله در رابطه با خو

H1  تاH12 ها به ترتيب شامل موارد زیر بودند: نحوه به دست گذاري شدند. این مقولهنام

گرفتن قلم، فشار وارد بر قلم، فشار وارد بر كاغذ، نحوه قرار دادن كاغذ، جدا نویسي، در 

وشتن دوایر، اندازه حروف نسبت به هم اریب شدن نوشته، مسير غير متعارف نوشتن، نحوه ن

هایي كه براي فاصله بين كلمات، اندازه كل نوشته، روي خط نوشتن. با توجه به مالک

طور جداگانه تعيين شد، نتایج در هر یک از سه ستون ها بهگذاري هر یک از مقولهنمره

شده در این آزمون صفر و حداكثر ي كسب شد و حداقل نمرهصفر، یک و دو عالمت زده مي

كارشناس و  20نویسي براي خطمنظور محاسبه روایي، چک ليست دستاست. به 24آن 

آوري شد. عالوه بر موافقت كلي ها جمعكارشناس ارشد كاردرماني ارسال شد و نظرات آن

ها هي مقولها، ضریب توافق این افراد نيز براي همهآنان در مورد مناسب بودن مقوله

نویسي به طریقه روایي محتوایي خطصورت عددي محاسبه شد. روایي چک ليست دستبه

منظور بررسي پایایي چک ليست یک مطالعه مقدماتي با فاصله % به دست آمد. به93عدد 

باز آزمون برحسب آلفاي كرونباخ -سه هفته انجام شد. پایایي این آزمون به شيوه آزمون

 % به دست آمد.60 مقدار آلفایي برابر با
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هاي مهارت حركتي ظریف همچنين از جمله ابزارهاي مورد استفاده براي ارزیابي مؤلفه

( بود. آزمون VMIحركتي بيري ) -منتخب در این پژوهش آزمون یكپارچگي بينایي

شكل هندسي است، كه از ساده تا پيچيده  30حركتي بيري شامل  -یكپارچگي بينایي

شود تا اشكال را الگو برداري كند. این تصاویر در شونده خواسته مي تنظيم شده و از آزمون

گيرد. زیر هر اند كه در هر صفحه شش شكل قرار ميپنج صفحه به طریقي تنظيم شده

تا  4كردن آن شكل در نظر گرفته شده است. براي دامنه سني شكل محلي خاص براي كپي

تا  13سال به باال از شكل  11دامنه سني  ، براي18تا  1ماه از شكل شماره  11سال و  10

ي برخي مشكالت ترسيمي، اختالل در آید. این آزمون نشان دهندهآخر آزمون به عمل مي

نوشتن و هماهنگي در حركات ظریف است. بيري روایي آزمون را مبتني بر ارتباط نمرات 

% گزارش شده 92% تا 63% گزارش كرده است. پایایي باز آزمایي بين 89آزمون و سن، 

 (.1989است )بيري، 

شده براي نوشتن متن آزمون سنج براي ثبت زمان صرفهمچنين از دستگاه زمان

اي كه كودک شروع استفاده شد. زمان ثبت شده بر حسب دقيقه و ثانيه است زمان از لحظه

دش طوري كه خواي كه نقطه پایاني آخرین جمله را بگذارد )بهكند تا لحظهبه نوشتن مي

گيري مهارت متوجه نشود(، ثبت شد؛ و در نهایت از آزمون پوردو پيگ بورد براي اندازه

 1987دستي و هماهنگي چشم و دست استفاده شد. این آزمون توسط كيفين در سال 

% براي ارزیابي زبردستي ظریف 73-93پایایي بسيار مطلوب و دقت -طراحي شد كه روایي

( با 2002عنوان مثال، هاردین )يز بارها بررسي شده است؛ بهدست دارد. پایایي این آزمون ن

% به دست 91% تا 82هاي مختلف سه بار آزمودن این آزمون، پایایي آن را در خرده آزمون

تایي سوراخ قرار  5آورد. این آزمون عبارت است از یک صفحه چوبي كه روي آن پنج ردیف 

ميله وجود دارد.  25دارد كه در آن ي چوبي یک مخزن قرار دارد و در پایين صفحه

آزمودني باید با سرعت هرچه بيشتر جاگذاري ميله را ابتدا با دست برتر و سپس با دست 

كشد تا زماني كه طول ميگيري مدتي نمره دهي، شامل: اندازهغيربرتر انجام دهد. نحوه

ها، خطاي دقت زمودنيها از دست آسنج. افتادن ميلهتكليف تمام بشود با استفاده از زمان

 شد.ها اضافه ميثانيه به زمان آن 2شد و با هر بار افتادن، محسوب مي

ها، كنندگان و تأیيد شرایط ورود اخذ شده براي هر یک از آنبعد از انتخاب شركت

نفر(، و گروه كنترل  20نفر(، گروه توجه بيروني ) 20ها به سه گروه توجه دروني )نمونه

ها حركتي بيري بين آزمودني-آزمون یكپارچگي بينایيم گردیدند و سپسنفر( تقسي 20)

نویسي، خطاجرا شد. براي اجتناب از تأثير احتمالي اختالل حركات ظریف در كيفيت دست
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ها كه ساله 8شد و تصاویر مرتبط با سن دفترچه آزمون بيري توسط آزمونگر ورق زده مي

شد تا دفترچه تكميل آموزان ارائه ميها به دانشتصویر بود، همراه با محل رسم آن 18

ها ي دوم آزمون پوردو پيگ بورد از آزمودنيكن مجاز نبود. در مرحلهشود. استفاده از پاک

ها آموزش الزم براي این آزمون داده شد. ابتدا گرفته شد. قبل از اجراي آزمون، به آزمودني

زیكي مناسب در مقابل دستگاه قرار آزمودني روي صندلي نشسته و در یک موقعيت في

ي سوم متني كه براي صورتي كه تسلط الزم را بر روي ابزار داشت. در مرحلهگرفت به

نوشتن كودكان در نظر گرفته شد كه از كتاب فارسي الهام گرفته شده بود و با سطح توان 

سعي شد تا تحصيلي كودكان پایه دوم ابتدایي منطبق بود. این متن شامل پنج خط بود. 

شرایط كامالً طبيعي، بر عملكرد كودک حاكم باشد و براي اینكه كودک همانگونه كه 

نویسد، ارزیابي شود. هرگز از آزمودني درخواست نشدكه خوش خط بنویسد. از هميشه مي

ها آشنا شود. در شد پشت ميز بنشيند و متن را یک بار بخواند تا با واژهكودک خواسته مي

شد تا كل متن یک بار به آموزي در خواندن مشكل داشت، به او كمک مينشصورتي كه دا

هاي گروه توجه دروني و بيروني در دو شرایط مختلف درستي خوانده شود. سپس آزمودني

منظور جلوگيري از با نوع توجه دروني و توجه بيروني، در یكي از دو ترتيب انتخاب شده، به

آزمون قرار عنوان پسش توسط هر سه آزمون اجرا شده بهاثر تمرین و تكرار، مورد آزمای

گيري خود شد تا به نحوه قلمها گفته ميگرفتند. در شرایط كانون توجه دروني، به آزمودني

شد تا به كاغذي كه در آن ها گفته ميتوجه كنند و در شرایط توجه بيروني، به آزمودني

گونه دستورالعملي هاي گروه كنترل هيچنویسند، توجه كنند. در این زمان آزمودنيمي

 ها نمودند.دریافت نكرد و به همان روش قبل اقدام به اجراي آزمون
نویسي و یک خطنویسي، آزمونگر برگه ثبت دستخطدر مراحل اجراي آزمون دست 

صورت عمود بر لبه ميز قرار ها در خط وسط و بهروي آزمودنيمداد تراش شده را روبه
آموزان اي كه دانشآموزان با دست برتر شروع به كار كند. زمان از لحظها دانشداد تمي

آموزان در شد. دانشسنج محاسبه و در چک ليست ثبت ميكرد با زمانشروع به نوشتن مي
طول مدتي كه مشغول نوشتن بودند، به دقت مورد مشاهده قرار گرفتند و طبق ضوابط در 

نمره دریافت كردند. الزم به ذكر است كه استفاده از مداد نظر گرفته شده در چک ليست، 
كن براي دانش آموزان در هيچ یک از مراحل آزمون مجاز نبود و اشتباهات امالیي نيز پاک

هاي مورد استفاده در طي یک روز كاري در در نمره گذاري دخالت نداشت. تمامي آزمون
ش آموز فقط یک بار امكان شركت در محيط مدرسه انجام شد. از سوي دیگر براي هر دان

 آزمون وجود داشت.
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هاي مركزي شامل ميانگين و انحراف استاندارد استفاده ها از شاخصبراي توصيف داده
ها استفاده شد. براي بررسي براي بررسي چگونگي توزیع داده 1شد. آزمون شاپيرو ویلک

ها( در متغير وابسته استفاده انسها از آزمون لون )آزمون برابري واریهمگن بودن واریانس
ها بوسيله آزمون تحليـل واریـانس چنـد شد. همچنين آزمون فرض امتيازات عملكرد گروه

 2LSDها از آزمون تعقيبي وتحليل قرار گرفت و براي بررسي تفاوتمتغيـره مورد تجزیه
بررسي مورد P≤05/0هاي صفر تحقيق در سطح معناداري استفاده شد. همچنين فرضيه

باشد. براي درصد مي 95هاي اطمينان در سطح قرار گرفته است، به عبارتي تمام بازه
 استفاده شد. 24spssافزار شده از نرمآوريهاي جمعوتحليل دادهتجزیه

 هایافته
 حركتي هاي خوانایي عملكرد حركتي ظریف، سرعت عملكرددر فرایند تحقيق حاضر آزمون

وجه دو پيگ بورد براي سه گروه توجه بيروني، تحركتي و پور - ظریف، یكپارچگي بينایي
 ها در جدولهها براي هر یک از گرودروني و كنترل به عمل آمد. نتایج توصيفي این آزمون

 ارائه شده است. 1شماره 

 . آمار توصیفی میانگین )انحراف استاندارد( سه گروه1جدول 
 عیارمانحراف میانگین تعداد هاگروه متغیرها

 خوانایی عملکرد حرکتی ظریف

 26/2 53/18 20 توجه بيروني

 28/2 66/19 20 توجه دروني

 25/2 73/18 15 كنترل

 سرعت عملکرد حرکتی ظریف

 93/2 32/10 20 توجه بيروني

 57/1 59/8 20 توجه دروني

 02/2 06/9 15 كنترل

 رکتیح -یکپارچگی بینایی

 02/8 00/36 20 توجه بيروني

 18/7 33/34 20 توجه دروني

 64/5 80/32 15 كنترل

 مهارت دست راست

 19/0 44/1 20 توجه بيروني

 23/0 21/1 20 توجه دروني

 16/0 28/1 15 كنترل

 مهارت دست چپ

 27/0 22/1 20 توجه بيروني

 33/0 21/1 20 توجه دروني

 22/0 37/1 15 كنترل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shapiro & wilk Test 

2. Least Significant Difference (LSD) 
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حركتي،  -هاي یكپارچگي بينایيها در آزمونگروهميانگين و انحراف استاندارد  1جدول 

نویسي و آزمون پوردو پيگ بورد را نشان سرعت عملكرد حركتي ظریف، چک ليست دست

دهد كه حركتي در هر سه گروه نشان مي -دهد. توصيف آماري آزمون یكپارچگي بينایيمي

و كنترل است. توصيف هاي توجه دروني امتياز گروه توجه بيروني بيشتر از امتياز گروه

زمان گروه توجه دروني دهد كه مدتسنجي در هر سه نيز گروه نشان ميآماري آزمون زمان

هاي توجه بيروني و كنترل است. توصيف آماري خوانایي عملكرد زمان گروهتر از مدتكوتاه

ياز دهد كه امتياز گروه توجه دروني بيشتر از امتحركتي ظریف در هر سه گروه نشان مي

هاي توجه بيروني و كنترل است؛ و توصيف آماري مهارت دست در هر سه گروه نشان گروه

هاي توجه دروني دهد كه امتياز گروه توجه بيروني در دست راست بيشتر از امتياز گروهمي

هاي توجه و كنترل است، همچنين امتياز گروه كنترل در دست چپ بيشتر از امتياز گروه

 است.دروني و بيروني 

هاي حركتي ظریف، از آزمون منظور بررسي تأثير دستورالعمل كانون توجه بر مهارتبه

 -هاي یكپارچگي بينایيتحليل واریانس چندمتغيره استفاده شد. در این تحليل نتایج آزمون

نویسي و آزمون پوردو پيگ بورد حركتي، سرعت عملكرد حركتي ظریف، چک ليست دست

 2ر وابسته وارد شدند. جدول عنوان متغي، بيروني و كنترل بهدر سه گره توجه دروني

 دهد.هاي مربوط به این آزمون را نشان ميآمار

 بیرونی و کنترل –های توجه درونی . نتایج تحلیل واریانس چند متغیره برای عملکرد گروه2جدول 

  
مجموع 

 مجذورها

ی درجه

 آزادی

میانگین 

 مجذورها

ضریب 
F 

 معناداری
اندازه 

 ηp2اثر 

خوانایی 

عملکرد حرکتی 

 ظریف

 091/0 084/0 59/2 54/14 2 09/29 هاگروه

     52 633/291 خطا

عملکرد حرکتی 

 ظریف

 063/0 184/0 750/1 88/7 2 777/15 هاگروه

    507/4 52 371/234 خطا

یکپارچگی 

 حرکتی -بینایی

 031/0 440/0 833/0 980/35 2 959/71 هاگروه

    172/43 52 950/2244 خطا

مهارت دست 

 راست

 125/0 031/0 708/3 167/0 2 335/0 هاگروه

    045/0 52 348/2 خطا

مهارت دست 

 چپ

 048/0 281/0 299/1 104/0 2 208/0 هاگروه

     55 093/96 كل
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 P≤001/0؛ ** معناداري در سطح P≤05/0* معناداري در سطح 

ها از نظر نتایج مهارت خوانایي عملكرد نشان داد كه گروهنتایج تحليل واریانس چند متغيره 

P 2,084/0= ≥2/59=)55 ;091/0حركتي ظریف )
pη  2و)F تفاوت معناداري نداشتند. بدین ،)

شود و فرضيه تحقيق رد دست آمده فرضيه صفر پذیرفته ميترتيب و باتوجه به نتایج به

2  ;063/0كرد حركتي ظریف )ها از نظر نتایج سرعت عملگردد. همچنين گروهمي
pη

55(=1/750≤ P,184/0=  2و)F تفاوت معناداري نداشتند. بدین ترتيب و باتوجه به نتایج ،)

گردد؛ و از سوي دیگر شود و فرضيه تحقيق رد ميدست آمده فرضيه صفر پذیرفته ميبه

P 2,440/0=≥  ;031/0حركتي ) -ها از نظر نتایج آزمون یكپارچگي بينایيگروه
pη

دست آمده (، تفاوت معناداري نداشتند. بدین ترتيب و باتوجه به نتایج بهF(2و  0/833=)55

ها از نظر نتایج گردد. در نهایت گروهشود و فرضيه تحقيق رد ميفرضيه صفر پذیرفته مي

P 2,281/0= ≥1/299=)55 ;048/0مهارت دست چپ )
pη  2و)F .تفاوت معناداري نداشتند ،)

شود و فرضيه تحقيق دست آمده فرضيه صفر پذیرفته مياتوجه به نتایج بهبدین ترتيب و ب

P 2,031/0= ≥ ;125/0ها از نظر نتایج مهارت دست راست )گردد؛ اما گروهرد مي
pη

دست آمده (، تفاوت معناداري داشتند. بدین ترتيب و باتوجه به نتایج بهF(2و  3/708=)55

 گردد.پذیرفته ميشود و فرضيه تحقيق فرضيه صفر رد مي

گروهی برای مهارت دست در سه گروه با استفاده از . مقایسه دو به دوی عوامل بین3جدول 

 LSDآزمون 

 P≤001/0؛ ** معناداري در سطح P≤05/0* معناداري در سطح 

و توجه دروني در امتياز هاي توجه بيروني نشان داد كه بين گروه LSDنتایج آزمون تعقيبي 

طوري كه امتياز گروه توجه دروني مهارت دست چپ تفاوت معناداري وجود دارد. به

، P=011/0( )22/1 ± 027/0( نسبت به گروه توجه بيروني )21/1 ± 033/0)

 معناداري خطاي معيار اختالف ميانگين هاگروه متغير وابسته

ت
دس

ت 
هار

م
پ( 

 چ
ت

دس
(

 

 توجه بيروني
 011/0* 067/0 178/0 توجه دروني

 080/0 073/0 130/0 كنترل

 توجه دروني
 011/0* 067/0 -178/0 توجه بيروني

 508/0 073/0 -048/0 كنترل

 كنترل
 080/0 073/0 -130/0 توجه بيروني

 508/0 073/0 048/0 توجه دروني
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178/0=MDهاي دروني و بيروني نسبت به گروه كنترل (، معنادار بوده است؛ اما بين گروه

 ر نبود.ها معناداتفاوت

 گیریبحث و نتیجه

هاي كانون توجه بر اجراي عملكرد هدف از پژوهش حاضر تعيين اثر نوع دستورالعمل

هاي آموزان ابتدایي بود. نتایج نشان داد كه هيچ یک از دستورالعملحركتي ظریف دانش

كانون توجه بيروني و دروني ارائه شده در این پژوهش، نسبت به شرایط كنترل منجر به 

اجراي بهتر عملكرد حركات ظریف نشد. همچنين تفاوتي بين شرایط توجه دروني و بيروني 

هاي كانون توجه، تأثير به دیگر نتایج تحقيق نشان داد كه دستورالعملعبارتدیده نشد؛ به

نویسي؛ خطسزایي بر بهبود عملكرد حركتي ظریف و درنتيجه ارتقاء مهارت خوانایي دست

حركتي و ارتقاء مهارت  -حركتي ظریف؛ بهبود یكپارچگي بينایي كاهش سرعت عملكرد

 آموزان نداشته است. این نتایج مبني بر عدم تفاوت در اثرگذاري دستورالعملدسـت دانش

؛ مكسون و 1998هاي كانون توجه بر عملكرد حركتي با نتایج تحقيقات )وولف و همكاران، 

؛ زنگي آبادي، 1386؛ شهریاري، 1384م ؛ مقد2006؛ پولتون و همكاران، 1998مسترز، 

اي را ( همخواني دارد، هرچند برخي تحقيقات چنين نتيجه1391شركاء و صابري كاخكي، 

نشان ندادند و برتري كانون توجه بيروني را نسبت به كانون توجه دروني نشان دادند 

طبي ورزنه، ؛ صائمي پور، وولف و ق2003؛ وولف و همكاران، 2003)مكنون، شيا و وولف، 

؛ لطفي، دهقاني زاده و سادات حسيني، 2013؛ چيویاكوفسكي، وولف و اویال، 2013

؛ 2012؛ شفيع زاده، پلت و محمدي، 1395؛ شهریاري، بازوند و شتاب بوشهري، 1394

؛ 2015؛ نادز االن، لي و محمد، 2013استارمبرگ، مركوض، هنگيان و اسنودگرس، 

؛ لوهس و 2010؛ وولف و همكاران، 2013وولف و كيم، ؛ آن، 2017؛ تسه، 2005كانينگ، 

؛ وولف و 2014؛ هاردلر و همكاران، 2002؛ االبود و همكاران، 2014همكاران، 

؛ 2009؛ وولف و دیوفک، 2017؛ عبداللهي پور و پزوتا، 2015چيویاكوفسكي و دروس، 

یل متفاوتي ( این امر ممكن است دال2020عبداللهي پور، لند، كرسر و چيویاكوفسكي، 

 ها اشاره شده است.داشته باشد كه در زیر به برخي از آن

طبق تحقيقات انجام شده مشخص گردیده كه تفاوت اثر نوع كانون توجه بر اجراي 

( 1998عنوان نمونه وولف و همكاران او در سال )مهارت به عوامل مختلفي بستگي دارد. به

دادند كه تفاوتي را بين دو نوع كانون  پژوهشي را بر روي عملكرد حركتي درشت انجام

هاي متفاوت كانون توجه بيروني توجه نشان نداد. این تفاوت ممكن است مربوط به آموزش
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و كانون توجه دروني باشد، زیرا مكان حقيقي توجه بين دو وضعيت بسيار كوچک بود. نتایج 

، اثر برتري كانون ( نيز برخالف آنچه كه انتظار داشتند2002تحقيق مكسول و مسترز )

ه تكليف ها نتيجه گرفتند كتوجه بيروني نسبت به دروني را در تكليف تعادلي نشان نداد. آن

حركتي نسبتاً تكليف آساني است كه احتماالً بار ذاتي براي منابع توجه را ندارد تا با آن 

رد حركتي ( نيز در تحقيق دیگري نشان دادند كه عملك2003روبرو شود. وولف و همكاران )

اجراكنندگان ماهر تحت شرایط كنترل نسبت به هر دو شرایط كانون توجه دروني و كانون 

( هم هيچ تفاوتي بين 2006توجه بيروني، بهتر بود. نتایج تحقيق پولتون و همكاران )

ها در شرایط كانون توجه بيروني و دروني، به هنگام اجراي مهارت حركتي، نشان نداد. گروه

( در تكليف حركتي در شرایط آسان تفاوتي را بين دو شرایط كانون توجه 1384مقدم )

داري در آزمون یادداري ( نيز تفاوت معني1386بيروني و دروني، مشاهده نكرد. شهریاري )

 بين دو گروه توجه بيروني مشاهده نكرد.

ن ها و نظرات ارائه شده در مورد عدم برتري كانوگيري تمامي فرضيهدر كل نتيجه

هاي حركتي ظریف این است توجه بيروني بر توجه دروني و گروه كنترل در اجراي مهارت

رسيد با معطوف كردن توجه فرد به اثر حركت از طریق دستورالعمل كه هرچند به نظر مي

آموزشي یا بازخورد، ميزان توجه به نحوه انجام حركت و درنتيجه افزایش نيازهاي توجهي 

شود، اما در این یندهاي پردازش ارادي براي كنترل حركات كاسته ميیافته و از فراكاهش

گونه برتري نسبت به گروه كنترل نداشتند، كه هاي كانون توجه هيچپژوهش گروه

هاي توجهي براي بهبود عملكرد حركتي دهنده عدم كارآمدي استفاده از دستورالعملنشان

رسيد توجه به اثرات حركت، نظر ميآموزان است. از طرفي ضمن اینكه به ظریف دانش

آزادي تشكيل بازنمایي پایدارتري را در دستگاه كنترل حركتي از طریق آن یا كنترل درجات

شود و اینكه توجه بيروني تداخل فرایندهاي خودكار دهد كه به اجراي بهتري منتهي ميمي

شود، دهي ميازمانتري خودسطور طبيعيو هوشيارانه را كاهش داده و دستگاه حركتي به

دهنده این آمده در تمام متغيرهاي مربوط به عملكرد حركتي ظریف نشاندستاما نتایج به

اند، بازنمایي اندازه گروه توجه بيروني توانستههاي كنترل و توجه دروني نيز بهاست كه گروه

اي خودكار و پایداري در دستگاه كنترل حركتي خود ایجاد نموده و تداخل ناشي از فراینده

 هوشيارانه را كاهش دهند.

هاي كانون توجه باشد كننده اثرات كارآمد دستورالعملتواند نفيمطمئناً این نتایج نمي

گر بر نتایج این پژوهش اثرگذاشته باشند صورت مداخلهو ممكن است دالیل مختلفي كه به

م این مشاهدات اعتقاد محقق طوركلي در این رابطه با تمااین نتایج را موجب شده باشند. به
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آموزان هنوز توانایي صحيح اجراي بر این است كه این احتمال وجود دارد كه دانش

اند، این بدان معني است كه با وجود تأكيدهاي هاي كانون توجه را كسب نكردهدستورالعمل

دروني،  هاي داده شده براي هر یک از دو گروه كانون توجه بيروني وگرفته و آموزشانجام

ها همچنان با الگوي موردنظر خود كه احتماالً عملكردي مشابه گروه كنترل بوده اما آن

هاي كانون توجه را در عملكرد حركتي اند مزیتاست، به اجراي مهارت پرداخته و نتوانسته

ظریف خود نمایان سازند. در همين خصوص احتمال دیگري هم وجود دارد كه اجراي 

هاي توجه در این هاي توجه قرار نداشته و اثرگذاري كانونحت تأثير كانونمهارت موردنظر ت

عملكردها به مقدار كافي مشهود نيستند. همچنين تعداد مراحل آزمون و جلسات آموزشي 

ها مشاهده محدود بوده و ممكن است با ادامه روند آموزشي تغييرات محسوسي بين گروه

 شد.مي

گيري الگوي مفهومي حركات در ن با تأكيد بر شكلتواهمچنين این نتایج را مي

اجراكنندگان تبيين نمود، به این صورت كه این امكان وجود دارد به دليل استفاده از 

آموز، هنوز الگوي مفهومي صحيح اجراي عملكرد حركتي در هاي دانشآزمودني

ها اثربخشي دنيآموزان شكل نگرفته و به دليل مرحله اجرایي پر خطا و متغير آزمودانش

ها نمود پيدا نماید. توصيه طور مشخص در اجراي آزمودنيكانون توجه نتوانسته است به

ها باید كانون توجه بيروني را براي تحقيقات مشابه بيشتر براین است كه دستورالعمل

آموزان القاء كنند تا اثربخشي و كارآمدي بيشتري ایجاد كند. عالوه براین، نتایج دانش

هاي عملي مهمي براي شرایط واقعي و تمریني داشته باشد، آنجا كه ن است توصيهممك

دهند در مورد هماهنگي حركات آموزان ميهایي كه به دانشمعلمان اغلب دستورالعمل

كنند به هایي كه معلمان ارائه ميباشد. بنابراین اگر دستورالعمل)كانون توجه دروني( مي

آموزان را به دور از حركات بدن و به طرف اثرات حركت شاي باشد كه توجه دانشيوه

معطوف كند ممكن است واقعاً اثربخشي تمرین را افزایش دهد؛ اما در تحقيق حاضر این 

هاي بيشتر را باز توان چنين استنباطي انجام داد و جاي پژوهشبرتري مشاهده نشد و نمي

محققان به مطالعات مشابهي براي  نموده و الزم است قبل از انتخاب نوع دستورالعمل،

 هاي كانون توجهي بپردازند.ترین روشاطمينان از اثربخش

نكته قابل توجه در تحقيق حاضر نسبت به تحقيقات پيشين، استفاده از تكليف 

آموزان نویسي( بود، كه در بين دانشعملكرد حركتي ظریف )استفاده از تكليف دست خط

-ين مسئله ممكن است منجر به مشاهده عدم برتري كانونمقطع ابتدایي انجام شد و هم

كند كه اثرات هاي توجه نسبت به گروه كنترل باشد. این نتيجه از این نظر حمایت مي
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دستورالعمل كانون توجه در تكليف حركتي ظریف به سطح دشواري تكليف و سطح مهارت 

بيروني تنها زماني بارز است كه دیگر، مزایاي كانون توجه عبارتها بستگي دارد. بهآزمودني

(. 1385كنندگان چالش انگيز و دشوار باشد )مقدم، تكليف حركتي ظریف براي شركت

بر مغایرت نتایج تحقيق حاضر با نتایج بعضي از تحقيقات بنابراین توضيح ممكن، مبني

كنندگان نویسي، به اندازه كافي براي شركتپيشين، این است كه مهارت دست خط

كنندگان در نویسي براي شركتدیگر، مهارت دست خطعبارتانگيز و دشوار نبود. بهچالش

سازد ها را قادر ميهاي اساسي الزم كه آنها مهارتباالترین سطح كنترل بود و احتماالً آن

سالگي كسب كرده بودند. از  7تا  6بدون تالش مضاعف مهارت را اجرا كنند، را در سنين 

شدند جراكنندگان از فرایندهاي كنترل جاري رضایت داشته و وسوسه نميطرفي احتماالً ا

توان فرض كرد، تا بطور هوشيارانه در این فرایند كنترل مداخله كنند. در چنين شرایطي مي

ها اجازه شده است و آزمودنيطور طبيعي عملكرد حركتي ظریف نسبتاً خودكار كنترل ميبه

خواه دست خواهد را انجام دهد تا به نتيجه دلآنچه ميدهند كه خود دستگاه حركتي مي

كنندگان نویسي براي شركت(، چرا كه مهارت دست خط1999یابد )وولف و همكاران، 

تكليفي خودكار شده است. در تحقيقي كه در این زمينه توسط مكنوین، شيا و وولف 

ثر بيروني ایجاد شده افزایش فاصله بين بدن و ا"(، صورت گرفت به آزمایش فرضيه 2003)

بوسيله حركات بدن، ممكن است به مقدار بيشتري مزایاي یادگيري توسط كانون بيروني را 

هاي كانون توجه هایي كه بر عالمتپرداختند. نتایج نشان داد كه آزمودني "افزایش دهد

شخص طور مهایي كه بهبيروني یا دروني تمركز كرده بودند اجراي بهتري نسبت به آزمودني

ها تمركز نكرده بودند، نداشتند. بنابراین تمركز بر اثراتي كه در بر هيچ یک از دستورالعمل

ها نسبت به اثراتي كه تواند مفيدتر باشد، چرا كه آندهد نميدرون یا بيرون از بدن رخ مي

 درون یا بيرون بدن هستند، به سادگي از بدن قابل تشخيص هستند.

طور نتيجه گرفت كه توان ایني كلي از مطالب بيان شده ميبندبنابراین در یک جمع

صورت دستورالعمل آموزشي و هم بازخورد الزاماً كانون توجه بيروني یا دروني هم به

توانند موجب اجراي بهتري گردند. نتایج تحقيق حاضر نيز ثابت نمود كه دستورالعمل نمي

جه دروني و كنترل منجر به اجراي بهتر كانون توجه بيروني نسبت به دستورالعمل كانون تو

هاي آمده در تحقيق حاضر با دیدگاهدستشود. ضمناً نتایج بهعملكرد حركتي ظریف نمي

ارائه شده در مورد كانون توجه همخواني ندارد. براي مثال، مطابق با فرضيه عمل محدود 

كه ، هنگامي( در مورد نقش دستورالعمل كانون توجهي2003شده )وولف و همكاران؛ 

سوي اندام درگير در حركت معطوف نماید دستورالعمل آموزشي توجه اجراكننده را به
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كه وقتي توجه را به بيرون از خوردن فرآیندهاي كنترل خودكار شده درحاليموجب به هم

بدن و اثر حركت معطوف نماید موجب تسهيل در فرآیندهاي كنترل خودكار شده و نيز 

هاي مختلف گردیده و توسط فرآیندهاي كنترل هي بهتر دستگاهدموجب خودسازمان

گردد. درنتيجه نياز فرد به درگيري مراكز باالتر عصبي براي اداره اندام خودكار محدود نمي

كه در توجه دروني یابد درحاليرا كاهش داده و به این دليل اجراي حركتي افزایش مي

یابد. این نتایج و ازهاي توجهي افزایش ميفرآیندهاي پردازش بيشتري درگير شده و ني

هاي كند كه تغييرات نسبتاً اندک در دستورالعملبرخي نتایج تحقيقات قبلي بيان مي

 كند.توجهي را ایجاد نميهاي عملكردي قابلشود تفاوتآموزشي كه به نوآموز داده مي

كرد حركتي ظریف كه تا چه حد عمللذا نتيجه تحقيق حاضر بينشي فراتر پيرامون این

گيرد را نشان داد. اكنون هاي آموزشي داده شده به نوآموزان قرار ميتحت تأثير دستورالعمل

شود، هاي آموزشي تحریک ميروشن است كه كانون توجه نوآموزان كه توسط دستورالعمل

تواند حداقل در مورد جامعه آماري مشابه یا مهارت تعریف شده مشابه، اثرات نمي

وجهي روي عملكرد داشته باشد. بنابراین اتخاذ دستورالعمل كانون توجه بيروني یا تقابل

 طور مشخص مفيد نبود.ها در بهبود عملكرد حركتي ظریف بهدروني و استفاده از این روش

اي مجزا به ابعاد مختلف از عملكرد حركتي ظریف در اینجا الزم است اشاره

هاي مختلف ارزیابي تأكيد قرار گرفت و توسط آزمونآموزان كه در این پژوهش مورد دانش

هاي كانون توجه حكایت نمودند، شد و در تمام موارد نيز از عدم اثرگذاري دستورالعمل

داشته باشيم. با توجه به ادبيات نظري ذكر شـده و مرور مطالعات انجام شده، بر ایـن 

رت خوانایي عملكرد حركتي هاي كانون توجه بهبود مهافـرض بـودیم كـه دستورالعمل

حركتي و مهارت دسـت  -ظریف؛ سرعت عملكرد حركتي ظریف؛ یكپارچگي بينایي

هاي حاصـل از پـژوهش، آموزان مؤثر واقع شود؛ اما ميزان این تـأثير با بررسي دادهدانش

هاي جانبي آن نشان داد كه متفاوت با انتظارات قبلي بود. نتایج مطالعه حاضر و یافته

هاي كانون توجه بر خوانایي عملكرد حركتي ظریف؛ سرعت عملكرد حركتي ورالعملدست

حركتي و سرعت دست غالـب، سـرعت دسـت مغلـوب و مهارت  -ظریف؛ یكپارچگي بينایي

آموزان، مؤثر نبوده و عالوه براین برتري طرفي بـا ميزان اثرگذاري دست دانش

داري نشد. محققين حاضر براین باورند، نيآموزان معهاي كانون توجه دانشدستورالعمل

دالیـل این عدم اثرگذاري متفاوت است و تا زماني كه ازهرجهت اطمينان حاصل نگردد، 

 توان این نتایج را تعميم داد.نمي
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آمده از مطالعه حاضر كه دال بر مناسب نبودن دستباتوجه به نتایج به

خوانایي عملكرد حركتي ظریف؛ سرعت هاي كانون توجه بر بهبود مهـارت دستورالعمل

باشد، آموزان ميحركتي و مهارت دسـت دانش -عملكرد حركتي ظریف؛ یكپارچگي بينایي

ها و مداخالت آموزان از روششـود جهـت بـاال بـردن سـطح آموزش دانشپيـشنهاد مـي

وجه بر هاي كانون تمؤثرتر دیگري استفاده گردد و یا جهت اثربخش نمودن دستورالعمل

هاي آموزان، تغييرات مؤثري بر نوع و روشهاي حركتي ظریف دانشارتقاء مهارت

كنترل ایـن پـژوهش از هرحال بـه دليـل محدودیت قابلدستورالعمل دهي اتخاذ گردد. به

زمان ارائه بعدي بودن جنسيت و نوع و مدتهـاي موردبررسي، تکلحـاظ حجـم نمونـه

 آن باید با احتياط مورد استفاده قرار بگيرد.ها، نتایج دستورالعمل
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