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  چکیده

بررسی اثر نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاري آموزشی بر اکتساب  ،پژوهشهدف از این 

آموز دانش 59 ،ین منظورمبتدي بود. به ا بسکتبال در نوجوانان پسر يو یادداري مهارت پاس سینه

تصادفی در سه گروه قرار صورت آزمون بهپیشسال) انتخاب و بعد از 4/13±57/0( داوطلب مبتدي

گروه کنترل بدون خودگفتاري، گروه خودگفتاري با کانون توجه درونی و گروه خودگفتاري با گرفتند. 

بسکتبال پرداختند. بعد از آخرین  يطی پنج جلسه به تمرین مهارت پاس سینه ،کانون توجه بیرونی

ز ا حاصلتمرینی، آزمون یادداري گرفته شد. نتایج و بعد از دو هفته بیآزمون پساکتساب،  يجلسه

شان نطرفه همراه با آزمون تعقیبی بونفرنی هاي مکرر و تحلیل واریانس یکگیريتحلیل واریانس با اندازه

دار است، هر چند تفاوت بین معنابین مراحل اکتساب و یادداري ها در داد که از یک سو تفاوت گروه

 ونیست، اما از سوي دیگر تفاوت ددار معنااثرات دو نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاري 

چه خودگفتاري آموزشی باعث بهبود اکتساب و ، اگردار است. بنابراینمعناگروه تجربی با گروه کنترل 

دستکاري نوع  شود، اما احتماالًبال در مراحل ابتدایی یادگیري میبسکت يیادداري مهارت پاس سینه

  رد.بسکتبال ندا يبر اکتساب و یادداري پاس سینهتوجه به صورت خودگفتاري تاثیر چندانی  کانون

 

 .بسکتبال يخودگفتاري آموزشی، کانون توجه، اکتساب و یادداري، پاس سینه کلیدي: واژگان
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  مقدمه

کند که با هاي مختلف ورزشی را وادار میدازش اطالعات افراد، مربیان رشتهبودن ظرفیت پرمحدود 

یکی از  دستورالعمل، توجه فراگیران را به عناصر اصلی و مهم اجراي حرکت معطوف کنند. يارائه

). این 1( ها، جهت بخشیدن به کانون توجه افراد استبخشی دستورالعملعوامل مهم در میزان اثر

توجه به اثر حرکات بر ( توجه به حرکات بدن) یا بیرونی( تواند درونیدهی کانون توجه میجهت

کردن به منظور توجههنگام اجرا، به ). از طرفی دیگر، اجراکنندگان مهارت نیز به2( ) باشدمحیط

 شناسان ورزشی به اینهاي کالمی استفاده کنند که روانتوانند از نشانههاي کلیدي مهارت میجنبه

یا ). خودگفتاري، گفتاري است که ورزشکاران در طی اکتساب 1( گویندمی 1رویکرد خودگفتاري

فکر دهند و از این طریق به اجراي خود ل آشکار یا نهان با خود انجام میاجراي مهارت ورزشی به شک

 2) دو کارکرد اصلی خودگفتاري را انگیزشی2006( ). هاردي3( شوندکرده و باعث تقویت کارشان می

 و ایجاد حاالتعنوان کرد. خودگفتاري انگیزشی از طریق افزایش تالش، اعتماد به نفس  3و آموزشی

کنیکی هاي تافزایش توجه و تمرکز بر روي جنبه يوسیلههخلقی مثبت در فرد و خودگفتاري آموزشی ب

). 4( شوندهاي ورزشی میتحرکتی مهارت، باعث بهبود اجرا و یادگیري مهار -و تاکتیکی یا حسی

یکی از کارکردهاي مهم دهد و اقع به خود دستورالعمل آموزشی میفرد در و ،در خودگفتاري آموزشی

. تمرکز توجهی که با خودگفتاري همراه استبخشیدن به کانون توجه هاي آموزشی، جهتدستورالعمل

ر و ثسازي مؤ. این امر با ذخیرهباشد ممکن است پردازش اطالعات مرتبط توسط فراگیر را بهتر کند

ر پذیهاي حرکتی مناسب امکانپاسخ ي این اطالعات بهبی اطالعات تکلیف مربوطه و ترجمهبازیا

توجه  شدنی) بیان کردند که خودگفتاري باعث کانون1994( ) و لندین1986( ). شانک5( شودمی

 شانک کهچنانشود. توجه می شدنیرسد که خودگفتاري باعث افزایش کانوننظر میهشود. چنین بمی

دن توجه، کربه ورزشکارانی که در کانونیي ) عنوان کرد خودگفتار1387( به نقل از رضایی) 1986(

دست اجرا است مشکل دارند، فراخوانی اطالعات و کدگذاري اطالعات جدید مربوط به تکلیفی که در 

  ).6( کندکمک می

دهد که راهبرد تمرین با ) نشان می1998–2012از جمله ولف و همکاران، ( بسیاري هايپژوهش

رد و اي حرکتی، به عملکهه درونی در فرایند یادگیري مهارتبا توجکید بر توجه بیرونی در مقایسه أت

)، 8( ساز اسکیشبیه). مزیت استفاده از کانون توجه بیرونی در تکلیف 7( انجامدثرتري مییادگیري مؤ

مشاهده  )11( ) و گلف10( )، پرتاب دارت9( هند تنیسبکهاي یادداري و انتقال مهارتاکتساب ، 

اگرچه در آزمون انتقال فوري بین دو نوع  ،)12( ن در مهارت شوت ثابت بسکتبالچنیاست. همشده

                                                             
1. Self -Talk 
2. Motivational 
3. Instructional 
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خیري گروه توجه بیرونی بهتر أکانون توجه اختالف معناداري وجود نداشت، اما در آزمون انتقال ت

داري مشاهده معنانوع کانون توجه تفاوت که در تکلیف تعادل در حالت آسان، بین دوبودند. چنان

در رابطه با مراحل یادگیري و ). 13( در حالت سخت، گروه توجه بیرونی بهتر بودند نشد، ولی

 1یحرکت يایده است. مطابق نظریهبیان شده چندین فرضیه هاي کانون توجه مناسب،العملدستور

ي انجام حرکت، بازنمایی پایدارتري را در مقایسه با توجه به نحوه ،ثیرات حرکتتوجه به تأ ،جیمز

 شودشدن دستگاه حرکتی براي حرکت میختهکند و موجب برانگیها ایجاد میبراي یادگیري مهارت

تالش  کند که) بیان می7،2003200،1200( لف و همکارانشو 2يعمل محدودشده ي). فرضیه13(

 حرکت، با توجه به شکل شرایط توجه درونی، سیستم حرکتی را محدود ساخته يبراي کنترل آگاهانه

که تمرکز بر اثرات در حالی  کنند؛شود که حرکت را کنترل میو مانع از فرایندهاي خودکاري می

شده و توسط فرایندهاي کنترل طور طبیعی خود سازماندهیهدهد سیستم حرکتی بحرکت اجازه می

تري ن فرایندهاي کنترلی طبیعیهوشیارانه محدود و مقید نشود. در واقع توجه به اثرات حرکت امکا

، ین ترتیبسازد و به اده و فرد را از درگیري با فرایندهاي هوشیارانه و ارادي آزاد میرا فراهم آور

) نیز بر اساس مفاهیم یادگیري حرکتی 2002( مسترز و ماکسول). 14( یابدعملکرد او افزایش می

ابق با ها مطند. آنبخشی کانون توجه بیرونی پیشنهاد کردو پنهان خود، تفسیر دیگري از اثرآشکار 

فقط یک منبع از اطالعات  کنندهاستدالل کردند که در توجه بیرونی اجرا 3پردازش آشکار يفرضیه

کند. در حالی که در توجه درونی، ضمن کننده بیرونی است را پردازش میچه نسبت به اجرایعنی آن

- ي بیرونی نیز پردازش میجستهشک اطالعات برشود، بیاینکه توجه به اطالعات درونی معطوف می

کند، فشار یا بار یاعمال م 5ي کاريهظبیشتري را بر حاف 4هاي درونی باردستورالعمل ،شوند. درنتیجه

در حالیکه  ).13( تر همراه استي کاري در شرایط کانون توجه درونی با اجراي ضعیفهظبیشتر بر حاف

، یابندفراد به سطوح باالي مهارت راه میزمانی که ا، تنها 6هاعدم خودکاري مهارت يطبق فرضیه

د فراکند و براي اآفرین است و با فرآیندهاي پردازش خودکار تداخل پیدا میکانون توجه درونی مشکل

خلیل ) و 2002( بیالك و همکارانراستا،  ندر ای ).14( تر استمبتدي کانون توجه دررونی مناسب

ان چیپ فوتبال مبتدی يها و اکتساب و یادداري ضربهیبل فوتبالیستاجراي دردر ) و 1388( ارجمندي

که در آنالیز شکل حرکت، یادداري و انتقال ). چنان15،16( مشاهده کردندرا مزیت کانون توجه درونی 

داري بین دو نوع کانون توجه معناتفاوت  چیپ فوتبال، اجراي مهارت تعادل پویا و پرتاب دارت يضربه

                                                             
1. Idea Motor 
2. Constrained-action hypothesis 
3. Conscious processing hypothesis 
4. Load 
5. Working memory 
6. Deautomization of skill hypothesis 
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) و اجراي 19( قوسی گلف يچنین در عملکرد و یادگیري ضربه). هم7،17،18( استنشدهه مشاهد

) براي افراد ماهر، کانون توجه بیرونی و براي افراد مبتدي کانون توجه درونی 20( ي بیسبالضربه

  است.هبهتر بود

هند بک هاي فورهند واثر مثبت خودگفتاري آموزشی را در اکتساب مهارت ،گذشتههاي پژوهش

که  استشدهچنین مشاهده ). هم21-23( دهدتنیس و شوت فوتبال نشان می يتنیس، اجراي ضربه

، اما در مهارت شوت داري داشتمعناتبال، خودگفتاري آموزشی اثر هاي دریبل و پاس بسکدر مهارت

انگیزشی خودگفتاري را نیز اثر دو کارکرد آموزشی و  بسیاري هايپژوهش). 24( دار نبودمعنااین اثر 

) در بررسی اثر خودگفتاري آموزشی 25( اند. تئودوراکیس و همکارانهمورد بررسی و مقایسه قرار داد

وزشی آمخودگفتاري نتون گروه هاي شوت فوتبال و سرویس بدمیکه در مهارت و انگیزشی دریافتند

دو گروه خودگفتاري اجرایشان بهبود شدن زانو بر دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک، هر و در آزمون باز

ها مشاهده نشد. هتزیجورجیادیس و داري بین گروهمعنانشست تفاوت  و ، اما در آزمون درازیافت

پرتاب توپ به هدف) دو گروه خودگفتاري ( اهده کردند در تکلیف دقت واترپلو) مش26( همکاران

 شی پیشرفت بیشتري داشتند و در تکلیفولی گروه آموز ،آموزشی و انگیزشی اجرایشان بهبود داشت

) نشان 27( داري بهتر بود. کرونی و همکارانمعناطور ، گروه انگیزشی اجرایشان به)توپ بپرتا( توان

ده، اما در اجراي پاس ثرتر بوشوت بسکتبال خودگفتاري انگیزشی مؤدادند که در اجراي دریبل و 

دریافتند در مهارت شوت  )28( کالوولونیس و همکارن داري بین دو نوع خودگفتاري نبود.معناتفاوت 

وئدي شناي س اما در مهارت ،بسکتبال بین دو گروه خودگفتاري آموزشی و انگیزشی تفاوت وجود ندارد

 ي) نشان داد که در مهارت پاس ساده6( رضایی پژوهشثرتر بود. نتایج خودگفتاري انگیزشی مؤ

سکتبال ب يپاس سینه يدار نبود، اما در تکلیف پیچیدهمعنابسکتبال تفاوت دو گروه خودگفتاري 

به تنهایی، ) دریافت که خودگفتاري 5( گروه خودگفتاري آموزشی اجرایشان بهتر بود. امامی آرندي

داري باعث بهبود اکتساب و معنا طور ، بهخودگفتاري و بازخورد با همو تعامل  بازخورد به تنهایی

یی که از هاگروه ،شود. وي مشاهده کردو ریباند بسکتبال می سینههاي پاس یادداري مهارت

ایج بهتري ها نتبدون بازخورد) نسبت به دیگر گروهم با بازخورد یا أتو( بودند خودگفتاري استفاده کرده

گذار بودند. ت ریباند بیشتر از مهارت پاس اثرچنین خودگفتاري و بازخورد، بر مهارداشتند. هم

هاي دقت پاس و شوت بسکتبال گروه دریافتند که در مهارت )29( جنی و شهبازيطهماسبی برو

خودگفتاري آموزشی نسبت به دو گروه دیگر اجراي بهتري داشتند و در مهارت سرعت پاس، گروه 

اثر تغییر جهت توجه  )30( بهتري داشتند. پرویزي و همکاران انگیزشی نسبت به دو گروه دیگر اجراي

 يخودگفتاري آموزشی را بر پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار دادندکه در مرحله با استفاده از

 تقال اثر کانونان يداري بین دو نوع کانون توجه مشاهده نشد، اما در مرحلهمعناتفاوت اجرا و یادداري 

  دار بود.معناتوجه بیرونی 
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کردن توجه سازوکار اصلی کانونیایت توجه خودگفتاري است و با وجود اینکه مفیدترین شکل هد

اندکی به این هاي پژوهش، گرانپژوهش)، اما بر اساس مطالعات 30( ري استاثرات سودمند خودگفتا

رار قمورد بررسی طور مستقیم خودگفتاري بهصورت بهثیر انواع کانون توجه أموضوع پرداخته و ت

دو نوع دستورالعمل کانون توجه درونی و  هاپژوهش. در ادبیات خودگفتاري بسیاري از استنگرفته

ي است که شاید دلیل برخی تناقضات در حیطهمورد استفاده قرار گرفتهم توأصورت بهبیرونی با هم و

ت صوربهحاضر به بررسی اثر کانون توجه درونی و بیرونی  پژوهش ،بنابراین خودگفتاري باشد.

ال ي بسکتبمجزا بر اجرا و یادداري مهارت پاس سینههاي کالمی نشانهصورت بهخودگفتاري آموزشی 

  پردازد.می

  

  ژوهشپ روش

 5× گروه) ( 3تجربی است و از طرح عاملی روش استفاده شده در این پژوهش از نوع میدانی و نیمه

  است.استفاده شدهو یادداري آزمون پس ،آزمونپیشبا همراه جلسه) (

یکی از مدارس n=136  آماري پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم مقطع راهنمایی يجامعه

سال  4/13±57/0داوطلب مبتدي با میانگین سنی آموز دانش 66 تعدادشهرستان کرمان بود. يپسرانه

علت بیماري، مصدومیت و دالیل شخصی از نفر به 7که تعداد آماري انتخاب شدند  يعنوان نمونهبه

مانده مراحل اجرایی پژوهش را به پایان نفر باقی 59شدند یا انصراف دادند و کار کنار گذاشتهي ادامه

  رساندند.

روایی و پایایی این . استفاده شد) 1984ایفرد،( ي بسکتبالآزمون پاس داخل سینه از در این پژوهش

ي کنندگان در فاصله). طبق این آزمون شرکت31( استذکر شده 80/0و 70/0ترتیب آزمون به

بسکتبال  يثانیه توپ را با مهارت پاس سینه 30متري از دیوار قرار گرفته و در مدت زمان سانتی240

 ردند.ک، پرتاب میبا سرعت و دقت به داخل اهدافی که به شکل مربع روي دیوار ترسیم شده بود

متر از هم قرار داشتند و انتیس60ي متري که با فاصلهسانتی60هاي اهداف شامل شش مربع با ضلع

داخل یا روي  متر بود. اگر توپسانتی150ر و برخی متسانتی90برخی اهداف از سطح زمین  ارتفاع

امتیاز داده  1کرد یرون هدف بر روي دیوار برخورد میامتیاز و اگر ب 2کرد خطوط هدف برخورد می

  ).32( امتیازات بار دوم و سوم بودشد که امتیاز فرد مجموع شد. آزمون سه بار اجرا میمی
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  )1984( بسکتبال ایفرد يشده براي آزمون پاس سینهکشیدیوار خط 1شکل 

  

دقیقه خود را گرم کردند، اطالعات الزم 10کنندگان ابتدا به مدت شرکت پیش آزمون يمرحلهدر 

 شد و شکلدادهکنندگان ي بسکتبال توسط مربی به شرکتشامل روش انجام مهارت پاس سینه

دهی آزمون و امتیازاجرا  يشد. نحوهکنندگان نشان دادهیح انجام مهارت پاس سینه به شرکتصح

 آزمونپیششد و سپس کنندگان توضیح و نشان داده) به شرکت1984( ي بسکتبال ایفردپاس سینه

تصادفی در یکی از سه گروه کانون صورت بهکنندگان آزمون، شرکتعمل آمد. پس از انجام پیشبه

 يها در مرحلهگروه يکنندگان همهشرکتتوجه درونی، کانون توجه بیرونی و کنترل قرار گرفتند. 

یک جلسه به تمرین مهارت پرداختند. گروه خودگفتاري با  ،اکتساب به مدت پنج هفته و در هر هفته

ها از شروع حرکت دست" معنی به  "ه،آرنجسین"هاي رالعمل آموزشی کانون توجه درونی واژهدستو

ا دستورالعمل ؛ و گروه خودگفتاري ب"ها در زمان ارسال توپشدن آرنجي سینه و سپس صافجلو

کرار اي تگونهرا به "تعقیب توپ تا برخورد به هدف"ي به نشانه "هدفتوپ،"هاي آموزشی بیرونی واژه

ودگفتاري خ يشد که کلیدواژههاي تجربی گفتهگروه به کردند که توسط مربی قابل شنیدن باشد.می

چه چیزي است و مفهوم کلیدواژه و دلیل استفاده از خودگفتاري چیست. در طول اجراي  يبه نشانه

ي بودن شرایط براي همهخستگی و مساوي ،اي، جهت کاهش اثر یادگیري مشاهدهپژوهش

نفره انجام شد و براي جلوگیري از اثر هاثورن، پنجهاي چهار یا کنندگان، اجراي آزمون در گروهشرکت
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ورن اثر هاثحاضر براي کنترل  پژوهشدر چنین هم. شدمشابه به قوانین فوتسال پرداخته در مدت زمان

، از باشدگذاشتهممکن است  کنندگانشرکتبودن شرایط آزمایشی و اثري که بر علت نودر واقع بهکه 

بندي هر جلسه، تعداد چنین زمانهم د.ها استفاده شتجزیه و تحلیل دادهدوم و سوم در تکرارهاي 

کنندگان در تمام جلسات مشابه بود. بعد از ي شرکتآموزش مربی براي همه يها و شیوهکوشش

  شد.، آزمون یادداري گرفتهتمرینیو بعد از دو هفته بیآزمون پس ،اکتساب يآخرین جلسه

تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون  )17 ينسخه( SPSSافزار با استفاده از نرمشده آوريهاي جمعداده

فه، در طرداد و نتایج تحلیل واریانس یک ها را نشانبودن توزیع دادهاسمیرنف طبیعی –فوکولموگر

عالوه بر . )P=0.986) =0.014,2,56F ها نشان ندادداري بین گروهمعناتفاوت آزمون پیش يمرحله

منظور هاي مکرر بهگیريها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهتوصیفی، براي تجزیه و تحلیل دادهآمار 

 یطرفه براي بررسی تغییرات بین گروهآزمون تحلیل واریانس یک ها و ازبررسی تغییرات درون گروه

داري معناان ی بونفرونی براي بررسی مکچنین از آزمون تعقیبد. هماستفاده ش پژوهشدر طی مراحل 

  شد.در نظر گرفته 05/0هاي آماري کمتر از تمام روشداري براي  معناشد. سطح برده نتایج بهره

  

  نتایج

دهد. هاي مورد بررسی را نشان میي بسکتبال در گروههاي توصیفی عملکرد پاس سینهآماره 1جدول

است و گروه یادداري افزایش داشتهتا آزمون پیشمیانگین عملکرد از  ،شودطور که مشاهده میهمان

  است. بیرونی در تمام مراحل برتري خود را حفظ کرده و گروه کنترل کمترین امتیاز را داشته

  

  (میانگین و انحراف استاندارد امتیازها) ها در مراحل مختلفهاي توصیفی گروهآماره .1جدول
  

  کنترل  بیرونی  درونی  هگرو

  05/56±76/3  26/56±37/4  15/56±93/3  پیش آزمون

  اکتساب

  85/57±74/3  00/60±08/5  90/57±64/3  1تمرین جلسه 

  60/58±44/3  63/62±48/5  15/61±40/3  2تمرین جلسه 

  85/59±77/3  58/63±63/5  80/62±81/3 3تمرین جلسه 

  35/60±09/4  37/65±39/5  95/64±39/4  4تمرین جلسه 

  55/60±85/3  74/66±30/5  20/66±66/4  5تمرین جلسه 

  65/60±13/4  84/66±86/4  50/66±61/4  آزمونپس

  85/59±40/4  63/66±92/4  35/66±72/4  یادداري
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ین تمراول  يو جلسهآزمون پیشطرفه نشان داد که تفاوت سه گروه در نتایج تحلیل واریانس یک

 داري وجود داردمعناها تفاوت و یادداري بین گروهآزمون پس، 2،3،4،5؛ اما در جلسات دار نیستمعنا

ل یک از مراحد که تفاوت دو گروه تجربی در هیچ). نتایج آزمون تعقیبی بونفرنی نشان دا2جدول (

آزمون، یادداري و پس 5و4 تمرین اما تفاوت گروه درونی با کنترل در جلسات ؛دار نیستمعنا پژوهش

جدول ( دار استمعناو یادداري آزمون پس، 2،3،4،5 تمرین تفاوت گروه بیرونی با کنترل در جلسات

بین اثرات کانون توجه بیرونی و توجه درونی در  نتایج حاکی از آن است که اگر چه طورکلیه). ب3

لی است، وداري وجود نداشتهمعناي بسکتبال تفاوت طی مراحل اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

 ،هاي داراي خودگفتاريدار است. به این معنی که گروهمعناها با گروه کنترل این گروه تفاوت بین

  اند.ه گروه کنترل عملکرد بهتري داشتهفارغ از نوع آن، نسبت ب

  

  طرفه بین سه گروهیک ANOVAنتایج آزمون  .2جدول
  

  شاخص
مجموع 

  مربعات

 يدرجه

  آزادي

میانگین 

  مربعات
F P 

  986/0  014/0  22/0  2  44/0  بین گروه ها  آزمونپیش

  200/0  655/1  09/29  2  19/58  بین گروه ها  1تمرین جلسه 

  014/0*  618/4  45/81  2  90/162  بین گروه ها  2تمرین جلسه 

  037/0*  505/3  82/70  2  65/141  بین گروه ها  3تمرین جلسه 

  002/0*  100/7  39/153  2  79/306  بین گروه ها  4تمرین جلسه 

  000/0*  829/10  40/232  2  81/464  بین گروه ها  5تمرین جلسه 

  000/0*  619/11  86/239  2  72/479  بین گروه ها  آزمونپس

  000/0*  280/13  57/291  2  15/583  بین گروه ها  یادداري

  

  

  )P value( پژوهشنتایج آزمون تعقیبی بونفرنی بین سه گروه در مراحل مختلف  .3جدول

  

  کنترل  بیرونی  درونی  مرحله/ گروه

  001/0*  001/0*  001/0*  پس آزمون –آزمون پیش

  001/0*  001/0*  001/0*  یادداري –آزمون پیش

  028/0*  000/1  000/1  یادداري –آزمون پس
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ها گروهی در گروههاي مکرر نشان داد که تفاوت درونگیريآزمون تحلیل واریانس با اندازهنتایج 

. آزمون تعقیبی بونفرنی حاکی از آن بود که درگروه درونی و بیرونی، تفاوت بین مراحل استدار معنا

و آزمون پستفاوت  )، اماP<0.05( دار استمعنایادداري  باآزمون پیش وآزمون پسبا آزمون پیش

با آزمون پیش. در حالیکه در گروه کنترل، تفاوت بین مراحل )P>0.05( ستدار نیمعنایادداري 

و یادداري در دو گروه آزمون پس. لذا اگرچه تفاوت )P<0.05( دار استمعناو یادداري آزمون پس

دار است. در واقع میانگین عملکرد هر سه معناما این تفاوت در گروه کنترل ، استدار نیمعناربی تج

ه است کبودهین افت در گروه کنترل بیشتر افت داشته، اما اآزمون پسگروه در یادداري نسبت به 

ي خودگفتاري منجر به یادداري مهارت پاس سینهصورت بهحاکی از آن است که کانون توجه  احتماالً

  است.بسکتبال شده

 

  گیريبحث و نتیجه

حاضر با هدف بررسی اثرات کانون توجه درونی و بیرونی با استفاده از راهبرد خودگفتاري بر  پژوهش

بسکتبال در نوجوانان مبتدي انجام شد. نتایج نشان داد که  ياکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

اوت ما تفا ،داري داردمعنابسکتبال اثر  يراهبرد خودگفتاري بر اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

چنین تفاوت بین هر دو نوع کانون دار نبود. هممعناتوجه، در اکتساب و یادداري  بین دو نوع کانون

حاضر تفاوت  پژوهشکه نتایج  دار بود. در حالیمعناتوجه با شرایط کنترل در اکتساب و یادداري 

 بسکتبال نشان نداد، ينهداري را بین دو نوع کانون توجه در اکتساب و یادداري مهارت پاس سیمعنا

)، امانوئل و 12( ) و یادداري دانغیان8( ) و ولف و ویگلت10( لوهز و همکاران هايپژوهشنتایج 

) مزیت کانون توجه بیرونی را مشاهده 11( ) و ولف و همکاران9( )، مادوکس و همکاران33( جاروس

دالیل این مغایرت، نوع مهارت، عدم  شاید از جملهخوانی ندارد. حاضر هم پژوهشکردند که با نتایج 

چنین استفاده از راهبرد خودگفتاري وجود مقدار سختی الزم براي بروز اثرات کانون توجه باشد. هم

که  تواند دلیل دیگري باشد، به این معنی که این احتمال وجود داردمیبه همراه تمرین بدنی 

ند و از این طریق اجرایشان تحت تأثیر قرار ام کردهها تنظیدگان اجراي خود را با تکرار واژهکننشرکت

  باشد. گرفته

حاضر در مورد عدم برتري کانون توجه درونی نسبت به کانون توجه بیرونی در طی  پژوهشنتایج 

)، گري 15( ران)، بیالك و همکا16( خلیل ارجمندي هايپژوهشي با نتایج مراحل اکتساب و یاددار

خوانی ) که مزیت کانون توجه درونی را مشاهده کردند، هم19( پرکینز و همکاران) و 20( و کاستاندا

رسد راهبرد توجه درونی همیشه در افراد مبتدي منجر به نظر میبه ،این به این معنی است که ندارد.

سن و  چنینشود، از طرفی شاید درجه دشواري تکلیف، همرد بهتر نسبت به توجه بیرونی نمیعملک

یف نیز باشد. نوع تکلاشته و منجر به نتایج متفاوت شدهد ،ویژه در مبتدیانهب ،ثیر زیاديأت جنسیت
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 کانون توجه درونی در تکالیف پردازش آشکار دستورالعمل يگذار باشد، طبق فرضیهتواند تأثیرمی

بار  ،نتیجه در کند.معطوف می عالوه بر اطالعات درونی به اطالعات برجسته بیرونی نیز ،گیريهدف

 هامراه خواهد بود. شاید تکرار واژهتري هکند که با اجراي ضعیفي کاري اعمال میبیشتري بر حافظه

رد باشد و این مسأله، عملکخود نیاز به مقداري توجه داشتهزمان با اجرا نوعی تکلیف ثانویه باشد و هم

اند را تحت تأثیر قرار فتاري مبتدي بودهاز نظر خودگ ویژه افرادي که هم از نظر مهارت و همافراد به

) نیز 2002بیالك و همکاران ( هاي عدم خودکاري مهارتبا فرضیه پژوهش يباشد. این یافتهداده

هاي مختلف کانون توجه باعث دستورالعملمغایرت دارد. بیالك و همکارانش چنین مطرح کردند که 

که دستورالعمل کانون توجه درونی در افراد مبتدي ريشود، به طوعملکرد متفاوت در افراد متفاوت می

ین توان یکی از دالیل امی شود.دستورالعمل کانون توجه بیرونی میباعث عملکرد بهتري نسبت به 

 گیري نیزشاخص اندازه که احتماالًها را شاخص پیچیدگی و دشواري  تکلیف دانست، چنانتفاوت

  کانون توجه است.شدن اثرات عاملی مؤثر در پدیدار

ر د به صورت خودگفتاري وع کانون توجهداري بین دو نمعناحاضر تفاوت  پژوهشجهت که در از این 

پرتاب دارت طهماسبی و  هايپژوهشها با نتایج یافته مشاهده نشد،مهارت پاس سینه بسکتبال 

خوانی دارد. ) هم17( )، چیپ فوتبال اوهارا و همکاران18( )، تعادل ماکسول و ماسترز7( همکاران

کردن شده بر این نکته تأکید دارند که با معطوفها و نظرات ارائهفرضیهرسد که چنین به نظر می

انجام  يهاي آموزشی یا بازخورد، میزان توجه به نحوهبه اثر حرکت از طریق دستورالعمل فرد توجه

رایندهاي پردازش ارادي براي کنترل افزایش نیازهاي توجهی کاهش یافته و از ف حرکت و در نتیجه

شود. ضمن اینکه توجه به اثر حرکت، بازنمایی پایدارتري را در دستگاه کنترل حرکات کاسته می

شود و تداخل فرایندهاي دهد که به اجراي بهتري منجر میی با کنترل درجات آزادي تشکیل میحرکت

  شود.سازماندهی میتري خودطور طبیعیهخودکار و هوشیارانه را کاهش داده و دستگاه حرکتی ب

ل اثر ي بسکتبااین یافته که هر دو نوع خودگفتاري آموزشی بر اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه

 )24( )، پرکوس و همکاران22( لندین و هبرت )،21( زیگلرهاي پژوهشبا نتایج  ،استداري داشتهمعنا

          ،شوداري آموزشی باعث بهبود عملکرد میخودگفت) که بیان کردند 23( جانسون و همکاران و

، خودگفتاري و دستورالعمل آموزشی با افزایش توجه و ایجاد هاپژوهشخوانی داشت. مطابق با این هم

اجرا  بهبودکانون توجه، بهبود تکنیک، افزایش شرکت فراگیر در فرایند اجرا و یادگیري منجر به 

شان نها پژوهش. اگرچه برخی کنندگان نتایج بهتري کسب نمایندتباعث شده تا شرک است وشده

بر مهارت شوت بسکتبال کمتر از مهارت پاس است که بیشتر اثر خودگفتاري آموزشی است که داده

ود که رلذا این احتمال می ؛)24،27( یف و مبتدي بودن بازیکنان استبه علت پیچیدگی تکل

یم اجرایشان همراه با تکرار آموزشی براي کسب الگوي حرکت و تنظکنندگان از خودگفتاري شرکت

  است. اند که باعث بهبود اجرا شدهفاده کردهها استواژه
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 هايپژوهش، اما استهاي ورزشی بسیار مورد توجه بودهبا اینکه تأثیر خودگفتاري بر اجراي مهارت

) 5( اند. امامی آرندياي ورزشی پرداختههنواع خودگفتاري بر یادداري مهارتثیر اکمی به بررسی تأ

سبت مون یادداري نزدریافت که عملکرد دو مهارت پاس سینه و ریباند بسکتبال گروه خودگفتاري در آ

 ژوهشپورتی که در پیشرفت داشت، اما در گروه کنترل این پیشرفت وجود نداشت. در صآزمون پسبه 

افت داشتند و این افت در گروه کنترل آزمون پسها در آزمون یادداري نسبت به حاضر تمام گروه

بیشتر بود. امامی آرندي دلیل بهبود اجرا در آزمون یادداري را حذف برخی آثار موقتی تمرین از جمله 

ر حاض پژوهشر اي که دي اجرا ذکر کرد. نکتهخستگی به دلیل شش روز انجام کار متوالی در مرحله

کنندگان در هر هفته تنها یک جلسه تمرین داشته و آزمون زیرا شرکت ؛استحدودي برعکس شدهتا 

 يکنندگان در مرحلهاست که افت عملکرد شرکتتمرینی اجرا شدههفته بی دو يیادداري با فاصله

  است.ادداري شاید به علت فراموشی بودهی

ون، آزمدار بین پیشمعناوه کنترل و تفاوت بهبود عملکرد گر پژوهشهاي جالب این یکی از یافته

تواند باعث بار) می اي یکهر چند هفته( دهد تمرینات منظمو یادداري بود که نشان میآزمون پس

به دو گروه خودگفتاري  افت گروه کنترل نسبت ،یادداري يبهبود اجرا شود، البته در مرحله

  دار بود.معناتر و توجهقابل

نظران یادگیري حرکتی پس از و صاحب استترین عامل اجرا و یادگیري تمرین اصلیاز آنجا که 

اثر  ي) که به مقایسه5( امامی آرندي پژوهشنند، اما در داترین عامل را بازخورد می، اصلیتمرین

هاي پاس و ریباند بسکتبال پرداخت، نتایج نشان داد دگفتاري بر اجرا و یادداري مهارتبازخورد و خو

. ستاثرتر از بازخورد هاي پاس و ریباند بسکتبال مؤآموزشی بر اجرا و یادداري مهارت که خودگفتاري

رد نظر، جلوگیري از دهی توجه و نگهداري توجه روي تکلیف موآموزشی با جهت خودگفتاري احتماالً

 دهاي بیشتريرچنین با بهبود تکنیک حرکت، کارکپرتی و هم، مانند حواسگر در اجراعوامل مداخله

 هايپژوهششود که نیاز به ه اجراي بهتر نسبت به بازخورد میگذارد و منجر برا در اختیار فرد می

  .وجود داردبیشتر در این زمینه 

ل آموزشی بیرونی خودگفتاري بین دو دستورالعمل آموزشی درونی و دستورالعم هايپژوهشاکثر 

فتاري گخود يهایی را براي مداخلهکلمات نشانه و عبارت هاپژوهشاین اند و بعضی از تمایز قائل نشده

ها هر هی مرتبط دانست. این عبارتها را با نوع کانون توجنوعی بتوان آناند که شاید بهاستفاده کرده

 کالوولونیس و همکاران پژوهشدر  "هدفانگشت،"هاي مانند واژهگیرد، دو کانون توجه را در بر می

بخشی ). این در حالی است که میزان اثر27( ) و کرونی و همکاران25( تئودوراکیس وهمکاران)، 28(

 پژوهشدر ). 4( باشدده نیز بستگی داشتههاي مورد استفاتواند به طبیعت واژهخودگفتاري می

بودند  "توپ و هدف"هاي مورد استفاده ) براي تکلیف دقت عبارت26( مکارانهتزیجورجیادیس و ه

تواند می که "آرنج و دست"هاي مرتبط است و در تکلیف توان عبارتبا کانون توجه بیرونی  حتماالًکه ا
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هاي مورد استفاده، شبیه به حاضر نیز کارکرد واژه پژوهشنشان از کانون توجه درونی باشد. در 

انگین هتزیجورجیادیس و همکاران بود و مشاهده شد تفاوت می پژوهشهاي مورد استفاده در واژه

 تورالعملهاي توپ و هدف) نسبت به گروه دسواژه( تورالعمل کانون توجه بیرونیعملکرد گروه دس

ا ، ولی همراستدار نیستمعناج) بهتر است. اگرچه این تفاوت هاي سینه و آرنواژه( کانون توجه درونی

  ) است.1998-2012( گرفته توسط ولف و همکارانصورت هايپژوهشبا 

هاي مورد این است که کلیدواژه است،کارکرد آموزشی خودگفتاري مورد توجه  هايپژوهشآنچه در 

عد که این امر دو ب ،اثرات حرکت در محیط نیک و فرایند حرکت دارند و یا براستفاده یا داللت بر تک

اري فتخودگ يگیرد. شاید دلیل برخی تناقضات در حیطهدرونی و بیرونی) را در بر می( وجهمتفاوت ت

  به همین موضوع برگردد.

انون نوع کحاضر بیانگر این موضوع است که خودگفتاري آموزشی فارغ از  پژوهشطور کلی نتایج هب

ین گذار است. با اي بسکتبال اثربر اکتساب و یادداري مهارت پاس سینه ،کندتوجهی که درگیر می

، استخودگفتاري پرداختهصورت بهاندکی به بررسی اثرات نوع کانون توجه  هايپژوهشحال، چون 

، هاي تکلیفید نوع خودگفتاري، ماهیت و ویژگیخودگفتاري باصورت بهکانون توجه  هايپژوهشدر 

هاي فردي را مد نظر کنندگان، سن، جنسیت و تفاوتسطح مهارت شرکتهاي مورد استفاده، واژه

تواند تفاسیر مختلف و ي خودگفتاري میهاید توجه داشت که استفاده از واژهچنین باقرار داد. هم

رد باشد که نیاز است در مطالعات آینده موی بر افراد و تکالیف مختلف داشتهثیرات متفاوتهمین طور تأ

  توجه و بررسی قرار گیرد.

  

  منابع

) مگیل ریچارد اي. یادگیري حرکتی مترجمان: واعظ موسوي محمد کاظم، شجاعی معصومه. چاپ اول. تهران: 1

 .182-206. ص1386نتشارات بامدادکتاب؛ ا

) ولف گابریل. توجه و یادگیري مهارت هاي حرکتی. مترجمان فرخی، محزون. چاپ اول. تهران: انتشارات نرسی؛ 2

1388.  

3) Hackfort D, Schwenkmezger P. Handbook of research on sport psychology. 1993;       
328–64. 

4) Hardy J. Speaking clearly: a critical review of the self-talk literature. Psychology of 
Sport and Exercise. 2006; (7): 81–97. 

) امامی آرندي مینا. اثر خودگفتاري و بازخورد بر اکتساب و یادداري مهارتهاي پاس داخل سینه و ریباند، پایان نامه 5

 .1389بدنی دانشگاه تهران؛ کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت 

) رضایی فاطمه. مقایسه تاثیر خودگفتاري آموزشی و انگیزشی بر اجراي مهارت ساده و پیچیده، پایان نامه کارشناسی 6

  .1387ارشد. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران؛ 



  119                                                            ...صورت خودگفتاري بر اکتساب و یاددارياثر نوع کانون توجه به

 
تصویر سازي درونی و بیرونی بر ) طهماسبی فرشید، اصالنخانی محمدعلی، نمازي زاده مهدي. اثرات تمرکز توجه و 7

  .99 -126): 25؛ (1388اکتساب و یادداري مهارت پرتاب دارت. پژوهش در علوم ورزشی. 

8) Wulf G, Weigelt C. Instructions in learning a complex motor skill: To tell or no not 
to tell. Res q exercise sport. 1997; (68): 362-7. 

9) Maddox M, Wulf G, Wright D L. The Effect of an internal vs External focus of 
attention on the learning of a tennis stroke. Journal of exercise psychology. 1999; 
(2):878. 

10) Lohes K R, Sherwood D E, Healy A F. How changing the focus of attention affects 
performance, kinematic, and electromyography in the dart throwing. Human 
movement sci. 2010; (29): 542–55. 

11) Wulf G, Lauterbach B, Toole T. Learning Advantage of an External Focus of 
Attention in golf. Res q exercise sport. 1999; (70):120-6. 

؛ 1386مارینا. بررسی اثر کانون توجه بر یادگیري شوت ثابت بسکتبال در دختران نوجوان. نشریه جهش. ) دانغیان 12

1 )2 :(7-21. 

) مقدم امیر، واعظ موسوي محمدکاظم، نمازي زاده مهدي. تاثیر دشواري تلکیف و دستورالعمل کانون توجه بر 13

  .23 -37): 36؛ (1387اجراي تکلیف تعادلی. حرکت. 

شرکاء شیروان المیرا. اثر دستورالعملهاي کانون توجه بر اکتساب و یادداري تکلیف تعادلی منتخب در بیماران ) 14

  .1390پارکینسون، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ 

15) Beilock S L, Carr T H, MacMahon C, Starkes J L. When paying attention becomes 
counterproductive: impact of divided versus skill-focused attention on novice and 
experienced performance of sensory motor skills. J exp psychol-appl. 2002; (8): 6–16. 

در  ) خلیل ارجمندي مهدي. اثرات دستورالعمل هاي کانون توجه روي اکتساب و یادداري ضربه چیپ فوتبال16

 .1388کودکان مبتدي، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ 

17) Uehara L A, Button C, Davids K. The effects of focus of attention instructions on 
novice learning soccer chip. Brazilian Journal of biomotricity. 2008; 63-77. 

18) Maxwell J P, Masters R S. External versus internal focus instructions: Is the learner 
paying attention. International Journal of Applied Sports Sciences. 2002; (14): 70-88. 

19) Perkins-Ceccato N, Passmore S R, Lee T D. Effects of focus of attention depend 
on golfer’s skill. J sport sci. 2003; (21): 593-600. 

20) Gary R, Castaneda B. Effect of focus of attention on baseball batting performance 
in players of differing skill levels. J sport exercise psy. 2007; (29):60-77. 

21) Ziegler S G. Effects of stimulus cueing on the acquisition of groundstrokes by 
beginning tennis players. J appl behave anal. 1987; (20): 405–11. 

22) Landin D, Hebert E P. The influence of self-talk on the performance of skilled 
female tennis players. J appl sport psycho. 1999; (11): 263–82. 

23) Johnson J, Hrycaiko D W, Johnson G V, Hallas J M. Self-talk and female youth 
soccer performance. The Sport Psychologist. 2004; (18): 44–59. 



  1393 ، تابستان61رفتار حرکتی شماره                                                                                                    120

 

24) Perkos S, Theodorakis Y, chroni S. Enhansing performance and skill acquisition 
in novice basketball players with instruction self talk. The sport Psychologist. 2002; 
(16): 368-83. 

25) Theodorakis Y, Weinberg R, Natsis P, Douma E, Kazakas P. The effect of 
motivational versus instructional self Talk on improving motor performance. The Sport 
Psychologist. 2000; (14): 253-72. 

26) Hatzigeorgiadis A, Theodorakis Y, Zourbanos N. Self-Talk in the swimming Pool: 
the effects of Self-Talk on thought content and performance on water-polo tasks. J appl 
sport psycho. 2004 (16): 138-50. 

27) Chroni S, perkos S, Theodorakis Y. Function and preferences of motivational and 
instructional self-talk for adulescent basketball players. Sport psychology. 2007; (16):       
368 –83. 

28) Kolovelonis A, Goudas M, Dermitzaki I. The effects of instructional and 
motivational self-talk on students motor task performance in physical education. 
Psychology of Sport and Exercise. 2010; (11): 1-6. 

29) Tahmasebiborojeni S h, shahbazi M. The effect of instructional and motivational 
self-talk on performance of basketballs motor skill. Prosedia social and behavioral 
sciences. 2011; (15): 3113-7. 

) پرویزي نسترن، شجاعی فاطمه، خلجی حسن، دانشفر افخم. اثر تغییر جهت توجه با استفاده از فن خودگویی 30

؛ 1390آزاد در دختران جوان دانشجو. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. آموزشی بر اجرا و یادگیري پرتاب 

)1 :(51-41. 

         .1386) هادوي فریده. اندازه گیري و ارزشیابی در تربیت بدنی. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت معلم؛ 31

  .315-6ص

          .1379شرکت چاپ ونشر کتابهاي درسی ایران؛ ) مجتهدي حسین. آزمونهاي ورزشی. چاپ دوم. تهران: 32

  .58-9ص

33) Emmanuel M, Jarus T. Influence of attentional focus on motor learning in children 
vs. adult. J sport exercise psy. 2003 June, naspsap, congress abstracts, 557. 

  

 ارجاع دهی به روش ونکوور

صورت خودگفتاري بر اثر نوع کانون توجه به. علیرضا، زارع زاده مهشیدسالجقه علی، صابري کاخکی   

 .107-20):16(6؛ 1393 تابستان .رفتار حرکتی. ي بسکتبالاکتساب و یادداري مهارت پاس سینه


