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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقايسۀ اثر دستورالعملهای مختلف توجهی بر اجرای تندی فوتسالیستهای ماهر میباشد.
شرکتکنندگان در اين پژوهش 54 ،فوتسالیست ماهر (با میانگین سنی  49/35 ±5/15سال) بودند که از لیگ دستۀ يک
استان قم به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .در اين پژوهش از آزمون تندی  49و  29يارد استفاده شد و از
شرکتکنندگان خواسته شد که سه آزمون را تحت سه شرايط آموزشی تمرکز توجهی (توجه درونی ،توجه بیرونی و
شرايط بدون توجه) انجام دهند .عالوهبراين ،بهمنظور تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واريانس (آنوا) با اندازههای تکراری
استفاده شد .يافتهها نشان میدهد که نوع دستورالعمل توجهی ،اثر معناداری بر سرعت اجرای آزمون دارد و اين اثر در
دو نوع آزمون متفاوت است ( .)P<0.05نتايج آزمون تعقیبی نیز بیانگر اين است که در آزمون  49يارد ،افراد در شرايط
بدون توجه ،عملکرد بهتری نسبت به شرايط تمرکز بیرونی دارند .در آزمون  29يارد نیز شرکتکنندگان در شرايط توجه
بیرونی ،عملکرد بهتری را نسبت به شرايط توجه درونی و شرايط بدون توجه نشان دادند .بهطورکلی ،يافتههای اين
پژوهش بیان میکند که مسافت دويدن ،تأثیر بهسزايی در اثرگذاری کانون توجه ورزشکاران ماهر دارد.
واژگان کلیدی :تندی ،دستورالعمل کالمی،کانونیکردن توجه ،ورزشکار ماهر فوتسال
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مقدمه
دستورالعملهای آموزشی نقش مهمی در انتقال اطالعات مربوط به تکلیف دارند ( .)1یکی از این
دستورالعملها" ،جهتبخشی به کانون توجه 1نوآموز" میباشد که میتواند درونی و یا بیرونی باشد
( .)2براساس تعریف ولف 2و همکاران ( ،)2001در کانون توجه درونی ،توجه فرد بر حرکات بدن
خود معطوف میباشد و در کانون توجه بیرونی ،توجه فرد بر اثری که حرکت در محیط بر جای می-
گذارد متمرکز میشود .به اعتقاد پژوهشگران ،تأثیر دستورالعملهای آموزشی ،بستگی به نوع تأکید
کانون توجه بر حرکت (توجه درونی ،)3نتیجه و اثر حرکت (توجه بیرونی )4دارد ( .)1جهت تعیین
تأثیر انواع کانون توجه درونی و بیرونی بر عملکرد و یادگیری ،فرضیههای متفاوتی ارائه شده است.
ولف و پرینز )2001( 5و ولف و همکاران ( )2001فرضیۀ "عمل محدودشده" 6را مطرح کردند (.)3
براساس این فرضیه ،تمرکز توجه درونی موجب نوعی کنترل آگاهانه بر حرکت میشود و اجرای
روان حرکت را مختل میکند .درمقابل ،تمرکز توجه بیرونی اجازه میدهد که سیستم ،حرکت را با
استفاده از فرایندهای خودکار کنترل کند ( .)10-4علیرغم اینکه این فرضیه در پژوهشهای
مختلف موردتأیید قرار گرفته است ،اما مسترز )2000( 7با ارائۀ فرضیۀ "پردازش آگاهانۀ توجه" بیان
میکند که هرگونه توجه بر مهارت (درونی یا بیرونی) ،باعث افت عملکرد در حرکات خودکار و به-
خوبی آموختهشده میشود؛ درنتیجه ،اجرا آسیب میبیند و یا تخریب میشود ( .)11هدف کلی
پژوهش حاضر ،بررسی دو فرضیۀ مذکور در تکالیف مداوم مبتنیبر جابهجایی میباشد.
نوع تکلیف ،نقش تعیینکنندهای در اثرگذاری دستورالعملهای توجهی دارد .پژوهشهای اولیه ،اثر
مثبت اتخاذ توجه بیرونی در تکالیف دستکاری اشیا مانند دقت شوت گلف ( )7و دقت پرتاب آزاد
( )8را بهایندلیل که مجری میتواند به آسانی بر پیامد حرکت بر ابزار یا شی متمرکز گردد تأیید
نمودهاند .درمقابل ،دستهای دیگر از تکالیف وجود دارند که صرفاٌ مستلزم اجرای کلی حرکت بدن
میباشند (برایمثال پرش طولی یا عمودی) .الگوی یادگیری این دسته از تکالیف ،با تکالیف نیازمند
به دستکاری شی متفاوت میباشد؛ زیرا ،هدف بیرونی مشخصی دارند ()12،13؛ بنابراین ،تبعیت از
دستورالعمل توجه بیرونی در تکالیف بدون دستکاری شی در حالت ظاهری امکانپذیر نمیباشد؛
1. Focus of Attention
2. Wulf
3. Internal Attention
4. External Attention
5. Prinz
6. Constrained Action Hypothesis
7. Masters
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مگراینکه مجری بهصورت ذهنی یک هدف بیرونی را برای حرکات خود متصور شود ( .)14در-
همینزمینه ،برخی مطالعات با استفاده از تکالیف تعادلی ( )8و پرش عمودی ( )15و افقی ( ،)12به
کاوش درزمینۀ دستکاری تمرکز توجه در تکالیف بدون نیاز به دستکاری پرداختهاند و برتری
توجه بیرونی درمقایسه با توجه درونی را به تأیید رساندهاند .در این پژوهشها از تکالیف مجردی
استفاده شده است که با استفاده از سیستم کنترل حلقۀ باز مدیریت میشوند ( .)16یکی از حوزه-
های عملکرد حرکتی که در ارتباط با اثرات احتمالی تمرکز توجه مغفول مانده است ،کاوش در
زمینۀ مهارتهای مداوم بینیاز از دستکاری شی است که نیازمند جابهجایی میباشد ( .)17درک
نحوة اثرپذیری تکالیف مبتنیبر جابهجایی (نظیر دوی سرعت) از تمرکز توجه مجری ،نهتنها برای
پیشبرد درک نظری این پدیده مهم میباشد ،بلکه برای مربیان و ورزشکارانی که به ارزیابی و
آموزش مهارتها و تواناییهای مبتنیبر جابهجایی میپردازند نیز اهمیت دارد .مهارتهای حرکتی
مداوم در قالب حلقۀ بستۀ کنترل حرکتی عمل میکنند و درمقایسه با مهارتهای مجرد که از پیش
برنامهریزی شده هستند ،مبتنیبر یک پردازش بر خط میباشند تا امکان اصالح رفتار حین اجرا را
فراهم سازد ( .)16ازآنجاییکه مهارتهای مداوم با استفاده از سیستم حلقۀ بسته کنترل میشوند،
نیازمندیهای توجهی متفاوتی درمقایسه با تکالیف مجرد دارند .دراینمورد ،بررسی مستقیم نحوة
اثر تغییر تمرکز توجه بر اجرای مهارتهای مداوم مهم میباشد.
از میان مطالعات انجامشده میتوان به سه مورد اشاره نمود که اثرات رفتاری تمرکز توجهی بر جابه-
جایی را بررسی کردهاند .در پژوهشی با استفاده از آزمون چابکی ال 1مشخص شد که شرکت-
کنندگان با اتخاذ تمرکز توجه بیرونی ،اجرای سریعتری دارند و تحت شرایط درونی و بدون توجه،
عملکرد یکسانی را نشان میدهند ( .)17یافتۀ مذکور مدرکی ابتدایی برای تکالیف مبتنیبر جابه-
جایی را فراهم نموده که ممکن است تحتتأثیر جهتدهی توجه مجری قرار گیرد ،اما با توجه به
تأکید متفاوت تندی و چابکی بر تواناییهای حرکتی ( ،)18پژوهشهای بعدی در ارتباط با تندی
انجام گرفته است .پورتر 2و همکاران ( )2015با استفاده از تکلیف دوی سرعت  20یارد به بررسی اثر
دستورالعمل تمرکز توجهی در افراد مبتدی پرداختند و نشان دادند که تالشهای انجامگرفته تحت
شرایط تمرکز توجه بیرونی ،سریعتر از شرایط درونی و بدون توجه بوده و شرایط بدون توجه و
درونی ،تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند ( .)11هرچند این مطالعات همراستا با پیشگوییهای
فرضیۀ عمل محدود میباشد ،اما در سطوح متفاوت مهارت مجری نتایج متناقضی دیده میشود.
پژوهش سیمز )2010( 3با استفاده از تکلیف دوی  20یارد نشان داد که استفاده از دستورالعملهای
1. L agility test
2. Porter
3. Sims
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توجهی در افراد ماهر ،نتایجی مخالف با پیشگوییهای فرضیۀ عمل محدودشده را به همراه داشته
است؛ بهشکلی که افراد ماهر در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی ،عملکرد ضعیفتری نسبت به
شرایط بدون توجه دارند ( .)14نتایج پژوهش سیمز ( )2010همخوان با پژوهش کاستاندا و گری1
( )2004و بای لوک )2002( 2بوده و با فرضیۀ پردازش آگاهانۀ توجه مسترز ( )2000نیز که هرگونه
توجه فرد ماهر بر مهارت را عاملی برای افت اجرا میداند همسو میباشد (22ـ.)20
تناقض در یافتهها نشان میدهد که رأی قطعی درمورد تأیید یا رد فرضیههای پردازش آگاهانۀ توجه
و عمل محدودشده در تکلیف مداوم مبتنیبر جابهجایی ،منوط به بررسیهای دقیقتر است .در این
حوزه ،موضوع تکلیف از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .دوی سرعت  20یارد به چند دلیل آزمون
مناسبی از عملکرد سرعت ورزشکاران نمیباشد .بهعنوان اولین دلیل میتوان به تحلیل عملکرد
ورزشکاران اکثر رشتهها نظیر فوتبال ،فوتسال ،بیسبال ،راگبی و غیره اشاره داشت که طول مسیر-
های سریع طیشدة رایج در این رشتهها ،مسافتی بین  32تا  60یارد میباشد (27ـ)23؛ بنابراین،
مطابق اصل ویژگی ،دوی  20یارد از اعتبار پژوهشی الزم درمورد ورزشکاران ماهر برخوردار نمی-
باشد .در ارتباط با دلیل دوم میتوان به تحلیلهای سینماتیکی از دوی  20یارد اشاره کرد که در
 10یارد ابتدایی آن ،الگوی تغییر جهت و شتابگیری رخ میدهد و در  10یارد آخر ،اوج سرعت
حادث میشود و درحقیقت ،مرحلۀ حفظ سرعتی وجود نخواهد داشت که بتواند قابلیت سرعتی
ورزشکار را به چالش بکشد ( .)28برایناساس ،دوی  40یارد گزینۀ مناسبی خواهد بود؛ زیرا ،منطبق
بر اصل ویژگی بوده و قابلیت سرعتی ورزشکار را به چالش میکشد ( .)28هرچند در نگاه اول ،دوی
 40یارد و  20یارد مرتبط بهنظر میرسند ،اما درحقیقت مهارتهای متفاوتی هستند .پژوهشها
نشان دادهاند که زمان دوی  40یارد ،همبستگی کمی با قابلیت چابکی و دوی سرعت با مسافت کم
دارد ( )0/41و بهلحاظ ویژگی ،دارای تفاوت زیادی با دوی  20متر است ( .)21همین تفاوتها است
که باعث میشود ورزشکاران از استراتژیهای متفاوتی در اجرای دوی  40متر درمقایسه با مسافت-
های کوتاه استفاده کنند و مربیان نیز براساس همین تفاوتها ،دستورالعملهای آموزشی متفاوتی را
بهکار میگیرند ( .)28با توجه به تفاوتهای مذکور در آزمون سرعت  20و  40یارد این سؤال مطرح
میشود که دستورالعملهای تمرکز توجهی ،چه تغییری در رکورد ورزشکاران ماهر در این دو آزمون
ایجاد خواهند کرد؟
ازسویدیگر ،پیشینۀ پژوهشها نشان میدهد که توجه بیرونی دور ،مؤثرتر از توجه بیرونی نزدیک
میباشد .ازآنجایی که در اجرای هر مهارت حرکتی چندین اثر بیرونی و درونی مرتبط و غیرمرتبط
1. Castaneda & Gray
2. Beilock
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با حرکت وجود دارد ،توجه به هرکدام از آنها میتواند اثر متفاوتی بر اجرا و یادگیری مهارت داشته
باشد .با توجه به اینکه برخی مطالعات نشان دادهاند که توجه بیرونی دور از بدن نسبت به توجه
بیرونی نزدیک به بدن برتری دارد ()30؛ لذا ،طرح موضوع مقایسۀ اثر دستورالعملهای توجهی در
دوی  20و  40یارد ،بهلحاظ مسافت تمرکز توجه از منطق کافی برخوردار است و بررسی تعمیم-
پذیری اطالعات علمی موجود در حوزة مسافت کانون توجه بیرونی به تکلیف جابهجایی ،ضرورت
باالیی دارد .مطالعات انجامشده نشان میدهد که فاصلۀ بیشتر بین بدن و پیامد ایجادشده بهوسیلۀ
حرکت ،برتری یادگیری به همراه توجه بیرونی نسبت به توجه درونی را افزایش میدهد؛ بهاین-
معنی که فرد در حین اجرا با توجهکردن بر اثر حرکت که فاصلۀ زیادی از بدن اجراکننده دارد ،به
یادگیری و عملکرد بیشتری دست مییابد (.)31،32
این پژوهش در پی آن است تا اثر هدایت تمرکز توجه در افراد ماهر در دو مسافت مختلف دویدن را
بررسی نماید .همچنین ،اهمیت پژوهش حاضر در این است که نوع دستورالعملهای کالمی توجهی
(شرایط توجه درونی ،توجه بیرونی و شرایط بدون توجه) باعث روشنگری زیربناهای نظریۀ فرضیۀ
عمل محدود ولف ( )2001و فرضیۀ پردازش آگاهانۀ توجه مسترز ( )2000میشود.
روش پژوهش
جامعۀ آماری این پژوهش را بازیکنان فوتسالیت ماهر در سطح لیگ دستۀ یک فوتسال استان قم در
سال 13ـ 12تشکیل دادند .نمونۀ آماری پژوهش نیز شامل  12نفر از بازیکنان تیم فوتسال با
میانگین سنی  23/11 ±1/56سال بود که در یکی از تیمهای لیگ دستۀ یک استان قم عضویت
داشتند .انتخاب نمونه از طریق نمونهگیری دردسترس انجام شد.
عالوهبراین ،بهمنظور ارزیابی تندی افراد براساس هدایت تمرکز توجه از آزمون دوی سرعت  20یارد
( 18/21متر) و  40یارد سرعت ( 36/6متر) استفاده شد .این آزمونها از یک مجموعۀ پنجگانه برای
اندازهگیری آمادگی جسمانی ورزشکاران انتخاب شدهاند ( .)33روایی و پایایی این دو آزمون نیز به
تأیید رسیده است ( .)34هریک از آزمونهای سرعت در سه شرایط تمرکز توجهی زیر موردارزیابی
قرار گرفت:
 .1موقعیت بدون توجه (کنترل) که شرکتکنندگان در آن دستورالعملهای تمرکز توجهی را
دریافت نکردند و به آنها گفته میشد که "با حداکثر تالش ممکن مسیر را بدوید" و این وضعیت
بهعنوان ارزیابی مبنا در نظر گرفته شد (.)14
 .2موقعیت توجه درونی (درونی) که در آن به شرکتکنندگان گفته میشد "درحالیکه با حداکثر
تالش ممکن میدوید ،به بلندشدن تدریجی بدنتان نیز توجه کنید .همچنین ،هنگامیکه پای عقب

22

رفتار حرکتی شماره  ،42تابستان 5931

شما با سرعت هرچه بیشتر به پایین و عقب حرکت میکند ،بر پایی که قدرتمندانه به سمت جلو
حرکت میکند توجه کنید" (.)14

 .3موقعیت توجه بیرونی (بیرونی) که در آن به شرکتکنندگان گفته می شد "درحالیکه با حداکثر
تالش ممکن میدوید ،به سمت جلو و انتهای مسیر دویدن توجه کنید" (.)14
بهمنظور کنترل توالی ،آزمون  20یارد برای نیمی از افراد در ابتدا اجرا گردید و برای نیم دیگر در
انتها انجام گرفت .همچنین ،هریک از دستورالعملهای توجهی بهشکلی برابر از نظر فراوانی برای
اولینبار ارائه شد .برای آزمونهای  40یارد و  20یارد سرعت ،تمامی شرکتکنندگان سه کوشش را
برای هر موقعیت تحت هریک از شرایط توجه (بدون توجه ،درونی و بیرونی) و در زمانهای مشابهی
از روز (پنج بعد از ظهر) انجام دادند .شایانذکر است که دستورالعملهای مناسب جهت هدایت
تمرکز توجه قبل از هر کوشش تمرینی در هر روز از تمرین برای هر شرکتکننده خوانده شد و بین
تمامی کوششهای اجراشده 5 ،دقیقه استراحت فعال (راهرفتن آرام) در نظر گرفته شد .همچنین،
بهمنظور اطمینان از کنترل اثر خستگی ،هر شرکتکننده هر آزمون را در یک روز مجزا و طی یک
دورة  6روزه اجرا کرد .بهطورکلی ،دادهها از روز شنبه تا پنجشنبه با برگزای دو آزمون (آزمون 20
یارد و آزمون 40یارد) جمع آوری گردید و درمجموع ،از هر فرد  18رکورد بهدست آمد.
همچنین ،پیش از جمعآوری دادهها در هر روز ،شرکتکنندگان بهمدت هشت دقیقه گرمکردن
عمومی را انجام میدادند و درادامه ،به شکل اختصاصی بهمدت پنج دقیقه به گرمکردن پویا (همانند
حرکت زانو بلند ،النگس و پنج متر سرعت بهدنبال یک دویدن آهسته و کوتاه) میپرداختند.
بهمنظور تحلیل زمان کل حرکت نیز از نرمافزار موشن پرو 1نسخۀ هشتم ساخت کشور آمریکا
استفاده شد .این نرمافزار اطالعاتی درمورد سرعت و شتاب دویدن را محاسبه میکند که با توجه به
هدف پژوهش حاضر از اطالعات مربوط به سرعت استفاده شد.
عالوهبراین ،جهت یکسانسازی ،تمامی دادههای خام بهدستآمده از نتایج آزمون  20یارد و  40یارد
سرعت ،تبدیل به سرعت شدند (مسافت تقسیم بر زمان ثبتشده) .بهمنظور توصیف نتایج حاصل از
آزمون نیز از آمارههای میانگین و انحراف معیار استفاده شد .همچنین ،جهت بررسی نرمالبودن
متغیرها ،آزمون کولوموگروف اسمیرنوف مورداستفاده قرار گرفت .با توجه به دادههای تکراری از یک
گروه ،تحلیل آزمون از طریق تحلیل واریانس (آنوا) با اندازههای تکراری انجام شد .سطح معناداری
نیز  P<0.05در نظر گرفته شد.

1. Motion pro
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نتایج
جدول و شکل شماره یک نمایانگر تندی شرکتکنندگان در آزمونهای مختلف در واحد متر بر ثانیه
میباشد .همانطور که مالحظه میشود ،بدترین عملکرد در دوی  20یارد با شرایط تمرکز توجه
بیرونی و بهترین عملکرد در شرایط تمرکز بیرونی دوی  40یارد رقم خورده است (جدول شماره یک
و شکل شماره یک).
جدول 5ـ تندی شرکتکنندگان در شرايط آزمون متفاوت (متر بر ثانیه)
مسافت
 20یارد

 40یارد

شرايط توجهی

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

کنترل
درونی
بیرونی
کنترل
درونی
بیرونی

5/25
5/08
4/11
5/06
5/04
5/81

0/36
0/44
0/45
0/13
0/14
0/06

12
12
12
12
12
12

شکل 5ـ عملکرد شرکتکنندگان در آزمون های مختلف تندی با شرايط توجهی متفاوت (متر بر ثانیه)

پیش از تعیین نوع آزمون مورداستفاده بهویژه در آزمونهای مقایسهای ،از طبیعیبودن متغیرها
اطمینان حاصل شد (جدول شماره دو).
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جدول 4ـ آزمون کولوموگروف اسمیرنوف متغیرهای پژوهش
رديف

متغیرهای پژوهش

آمارۀ  Zکولموگروف ـ اسمیرنوف

سطح معناداری

نتیجه

1
2
3
4
5
6

 20یارد کنترل
 20یارد درونی
 20یارد بیرونی
 40یارد کنترل
 40یارد درونی
 40یارد بیرونی

0/186
0/185
0/56
0/115
1/22
0/781

0/285
0/287
0/113
0/373
0/102
0/562

طبیعی
طبیعی
طبیعی
طبیعی
طبیعی
طبیعی

عالوهبراین ،در جدول شماره سه گزارش آزمون آنوای اندازههای تکراری گزارش شده است .در این
گزارش ،مقدار اف مشاهدهشده برای اثر دستورالعملهای کالمی کانون توجه برابر با ( )16/14است و
مقدار احتمال مربوط به سطح معناداری آن کمتر از ( )0/05است ( .)P=0.002بنابراین ،وجود اثر
معنادار متغیر مستقل پذیرفته میشود .درادامه ،از آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی بیشتر
تفاوتها استفاده شد.
جدول 9ـ نتايج آزمون آنوای اندازۀ تکراری جهت بررسی اثر نوع دستورالعمل بر رکورد سرعت شرکت-
کنندگان (تنظیم مجدد توسط صفحه آرا)
منبع تغییرات

جمع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

F

اثر دستورالعمل کالمی

6/07

2/26

2/67

16/14

سطح معناداری
() P

0/002٭

همانگونه که در جدول شماره چهار مشاهده میشود ،بین آزمون  20یارد در شرایط بدون توجه با
آزمون  20یارد در شرایط تمرکز بیرونی تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به اینکه میانگین
سرعت در شرایط بیرونی ( 4/11متر بر ثانیه) کمتر از شرایط بدون توجه ( 5/25متر بر ثانیه) می-
باشد؛ بنابراین ،تمرکز بیرونی هنگام اجرای دوی  20یارد اثر منفی بر عملکرد داشته است .همچنین،
برمبنای یافتهها مشخص میشود که در آزمون  40یارد سرعت ،شرکت کنندگان در شرایط توجه
بیرونی ( 5/82متر بر ثانیه) میانگین سرعت بهتری نسبت به شرایط توجه درونی ( 5/04متر بر
ثانیه) و شرایط بدون توجه ( 5/06متر بر ثانیه) داشتهاند؛ لذا ،میتوان نتیجه گرفت که شرایط
بیرونی ،تنها در مسافت  40یارد اثر مثبتی بر عملکرد تندی افراد نخبه دارد.
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جدول 2ـ آزمون مقادير پی برای مقايسۀ جفتی سرعت با مسافتها و شرايط توجهی متفاوت براساس
سرعت (متر بر ثانیه)
نوع آزمون
 20یارد کنترل
 20یارد درونی
 20یارد بیرونی
 40یارد کنترل
 40یارد درونی

 49يارد

 49يارد

 49يارد

 29يارد

 29يارد

 29يارد

کنترل

درونی

بیرونی

کنترل

درونی

بیرونی

1/00

0/02
1/00

0/18
0/025
0/01

1/00
0/20
0/064
0/004

0/004
0/002
0/001
0/008
0/001

 40یارد بیرونی

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری (آنوا) نشان داد که افراد در آزمون  20یارد سرعت
تحت شرایط بدون توجه ،اجرای بهتری نسبت به شرایط تمرکز توجه بیرونی و درونی دارند ،اما در
آزمون  40یارد سرعت ،شرکتکنندگان درمجموع مسافت  40یارد در شرایط تمرکز توجه بیرونی،
اجرای بهتری را نسبت به شرایط تمرکز توجه درونی و شرایط بدون توجه نشان دادهاند .شایانذکر
است که میان شرایط توجه درونی و شرایط بدون توجه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،آزمون دو فرضیۀ تمرکز توجه؛ یعنی فرضیۀ عمل محدودشده ( )4و فرضیۀ
پردازش آگاهانۀ توجه ( )11با استفاده از بازیکنان فوتسالیست ماهر در دو آزمون  20یارد و  40یارد
سرعت بود تا مشخص شود چگونه تمرکز دستورالعملهای توجهی ،عملکرد سرعت ورزشکاران ماهر
را تحتتأثیر قرار میدهد .اولین یافتۀ پژوهش در آزمون  20یارد سرعت حاصل شد .نتایج نشان داد
که جلب توجه ورزشکاران به سوی مهارت (درونی و بیرونی) ،موجب کاهش عملکرد حرکتی می-
شود؛ بهشکلی که عملکرد در شرایط بدون توجه بهتر است .مشابه با پژوهش حاضر ،پژوهشی در
آزمون  20یارد سرعت در ارتباط با فوتبالیستهای ماهر انجام گرفت و نتایج آن نشان داد که جلب
توجه به سوی مهارت (درونی و بیرونی) ،منجر به کاهش عملکرد حرکتی میشود ( .)14تنها تفاوت
پژوهش مذکور با پژوهش حاضر ،رشتۀ ورزشی شرکتکنندگان بود .در این پژوهش از بازیکنان
فوتسال بهجای بازیکنان فوتبال استفاده شد .یکی از دالیل انتخاب جامعۀ مذکور ،قابلیت بیشتر
سرعت بازیکنان فوتسال نسبت به بازیکنان فوتبال بود که نتایج نشان داد این موضوع تفاوتی در
یافتهها ایجاد نکرده است .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای انجامشده در ارتباط با -
مهارتهای مستلزم دستکاری شی مانند مهارتهای حسی حرکتی ( ،)20بیسبال ( ،)21گلف ()22
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و حرکات تعادلی آکروباتیک ( )1در افراد ماهر همخوان میباشد .پژوهشگران در این نوع از تکالیف،
صدمات جلب کانون توجه افراد ماهر به سمت مهارت موردنظر (درونی و بیرونی) را گوشزد کرده و
بر این عقیده هستند که توجه نسبت به مهارت موجب افت عملکرد در افراد ماهر میشود .نتایج این
بخش از پژوهش منطبق با فرضیۀ پردازش آگاهانۀ توجه میباشد.
نتایج این آزمایش با نتایج مطالعات پیشین درزمینۀ اثرات تمرکز توجه بر حرکات کل بدن بدون
دستکاری شی همچون تکالیف تعادلی ( ،)8پرش عمودی ( ،)15افقی ( )12و چابکی ( )17مغایرت
دارد .بهعنوان یک دلیل احتمالی میتوان به عامل تکلیف و تفاوت در سیستمهای کنترلی تکلیف
مداوم در پژوهش حاضر با تکالیف مجرد در مطالعات قبلی اشاره کرد ()16؛ بنابراین ،میتوان نتیجۀ
این قسمت از پژوهش را تأییدی بر نیازمندیهای توجهی متفاوت تکالیف مجرد و مداوم دانست.
همچنین ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش پورتر و همکارن ( )2015ناهمخوان میباشد.
نمونۀ تحقیق مذکور افراد مبتدی بوده که توجه بیرونی موجب افزایش سرعت آنها در تکلیف مشابه
شده بود .دراینزمینه میتوان به سطح تبحر شرکتکنندگان اشاره کرد .بهنظر میرسد دوی تند با
مسافت کوتاه در افراد ماهر ،اتکای بسیار زیادی بر فرایندهای دانش رویهای داشته است و درمقایسه
با افراد مبتدی ،هرگونه تمرکز هوشیارانه بر مهارت ،منجر به تداخل با عملکرد میشود .یکی دیگر از
دالیل این مغایرت را میتوان عامل محیطی در نظر گرفت .کاستاندا و گری ( )2007عنوان کردند
که بهموجب بهینهکردن نتایج در اجرای ورزشکاران ماهر ،توجه میبایست به روشی هدایت شود که
درفرایند دانش رویهای اختالل ایجاد نکند ( .)21این احتمال وجود دارد که شرکتکنندگان در
پژوهش حاضر در شرایط کنترل (بدون توجه) اختاللی را در فرایند دانش رویهای تجربه نکرده
باشند و بههمیندلیل ،سریعتر دویده باشند .فراهمنکردن دستورالعملهای خاص ممکن است به
ورزشکار ماهر اجازه دهد تا روش مؤثرتر و مفیدتری را برای اجرای تکلیف موردنظر انتخاب کند .بر-
همیناساس ،بای لوک و همکاران ( )2002پیشنهاد میکنند که توجه افراد ماهر باید به ویژگیهایی
در محیط جلب شود که به مهارت بیارتباط باشد .این نوع توجه توسط ارائۀ یک مجموعه از
دستورالعملهای تمرکز توجه محیطی بهدست میآید (توجه به هر چیزی در محیط که بهصورت
مستقیم در مهارت حرکتی درگیر نشود) ()20؛ زیرا ،شرایط متفاوت محیطی میتواند در هدایت
کانون توجه فرد نقش مهمی را ایفا کند .شایانذکر است که پژوهش اخیر ،اثربخشی هدایت توجه بر
محیط را حین اجرای تکلیف موردآزمون قرار نداده است؛ لذا ،پژوهشهای بیشتری برای آزمون
اعتبار این بخش از کار موردنیاز میباشد.
دومین یافتۀ پژوهش در آزمون  40یارد سرعت بهدست آمد .نتایج نشان داد افراد در شرایط تمرکز
توجه بیرونی ،اجرای بهتری نسبت به شرایط توجه درونی و شرایط بدون توجه دارند .همچنین،
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عملکرد شرکتکنندگان با وجود برتری شرایط بدون توجه نسبت به شرایط توجه درونی ،تفاوت
معناداری نداشت .این نتایج با یافتههای قبلی ورزشکاران ماهر در مهارت ضربۀ پرتاب آزاد بسکتبال
( ،)35پاس فوتبال ( )36پرش طول ایستاده ( )37و در تکالیف نیازمند حرکات کل بدن بدون
دستکاری شی همچون تعادل ( ،)8پرش عمودی ( ،)15افقی ( ،)12چابکی ( )17و سرعت  20یارد
( )18همخوان میباشد .نتایج این بخش از پژوهش با پیشبینیهای فرضیۀ عمل محدودشدة ولف
همراستا بود ( .)3این پژوهش مشارکت ویژهای در متون علمی موجود دارد که منعکسکنندة اثر
معنادار آموزش کالمی بر عملکرد دوی سرعت است .بهعبارتدیگر ،پژوهش حاضر نشان داد با
افزایش مسافت دوی سرعت ،اثرات مثبت مربوط به استفاده از تمرکز توجه بیرونی بر مهارت جابه-
جایی ورزشکاران ماهر تعمیم مییابد.
نتایج پژوهش حاضر در آزمون دوی سرعت  40یارد با نتایج پژوهشهای انجامگرفته در ارتباط با
ورزشکاران ماهر در حرکات کل بدن بدون دستکاری شی همچون تعادل آکروباتبازها ( )1و دوی
 20یارد سرعت ( )14مغایرت دارد .عالوهبراین ،نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،یافتههای گزارش-
شده توسط بای لوک و همکاران ( )2002و کاستاندا و گری ( )2007را تأیید نکرد .یکی از دالیل
مهم مغایرت ،نوع تکلیف و مسافت دویدن میباشد .در ارتباط با مورد اول میتوان به تفاوتهای
مربوط به سیستمهای کنترل حرکتی اشاره کرد و در ارتباط با مورد دوم نیز میتوان مسافت دویدن
را مطرح کرد .ازآنجاییکه تفاوت در اجرای دو آزمون صرفاً در مسافت آزمون بوده و افراد با
دستورالعملهای تمرکز توجهی مشابه دو آزمون را اجرا کردند میتوان استنباط کرد که تغییر در
مسافت دویدن ،عامل مهمی در هدایت کانون توجه ورزشکاران ماهر است؛ ازاینرو ،ویژگیهای
منسوب به دوی  40یارد درمقایسه با دوی با مسافت کوتاه در مطالعات دیگر (از جنبۀ سینماتیک و
استراتژی دویدن ( ،))28منجر به ایجاد تمایز در اثر دستورالعملهای تمرکز توجهی در رکورد
ورزشکاران ماهر شده است .عالوهبراین ،میتوان به برتری عامل افزایش مسافت تمرکز توجه بیرونی
در برخی پژوهشها نیز اشاره کرد ()30-32؛ لذا ،میتوان بیان کرد که فاصلۀ بیشتر بین بدن و
پیامد ایجادشده بهوسیلۀ حرکت ،منجر به برتری یادگیری بههمراه توجه بیرونی در تکالیف جابه-
جایی میشود.
همچنین ،از نتایج پژوهش حاضر در آزمون  40یارد میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که هر نوع
تفاوت در اثر دستورالعملهای توجهی بر اجرا و یادگیری مهارتهای نیازمند دستکاری شی و بدون
دستکاری شی را نمیتوان به عامل دستکاری شی نسبت داد؛ بنابراین ،تصور ذهنی هدف بیرونی
برای تکالیف غیردستکاری و مشاهدة عینی هدف در تکالیف دستکاری ،تفاوتی در اثر دستورالعمل
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توجهی ایجاد نمیکند و الزم است به عواملی مانند سطح مهارت مجری و ویژگیهای سینماتیکی
.حرکت توجه کرد
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Abstract
The aim of present study was to compare the effects of different focus of attention
instructions on quickness performance of elite futsalist. Participants included 12 elite
futsalist (mean age 23.9 ± 1.56) that were selected by convenience sampling method
from first Division Qom province. In this study, the quickness test of 20 and 40 yards
were used. Participants were asked to attempt the test given under three instructional
conditions of attention focus (the internal, external and control). Analysis of variance
(ANOVA) with repeated measures was used for analysis of data. The results showed a
significant effects of the type of attention and this effect was different in two tests
(P<0.05). Post hoc tests showed that at 20 yards, subjects in the control condition had a
better performance than under the external focus. In the 40-yard test, performance in the
external focus of attention was higher than the internal and control conditions. The
results show distance of running has significant effects on effectiveness of focus of
attention in elite athletes.
Keywords: Quickness, Verbal Instructions, Focus of Attention, Futsal Elite Athletes
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