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 چکیده
بررسی اثر نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاری آموزشی بر اکتساب  ،پژوهشهدف از اين 

آموز دانش 23 ،ين منظورمبتدی بود. به ا بسکتبال در نوجوانان پسر یو يادداری مهارت پاس سینه

تصادفی در سه گروه قرار صورت آزمون بهپیشسال( انتخاب و بعد از 2/61±25/8) داوطلب مبتدی

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

بسکتبال پرداختند. بعد از آخرين  یارت پاس سینهطی پنج جلسه به تمرين مه ،کانون توجه بیرونی

 حاصل ازتمرينی، آزمون يادداری گرفته شد. نتايج و بعد از دو هفته بیآزمون پساکتساب،  یجلسه

شان نطرفه همراه با آزمون تعقیبی بونفرنی های مکرر و تحلیل واريانس يکگیریتحلیل واريانس با اندازه

دار است، هر چند تفاوت بین معنابین مراحل اکتساب و يادداری ها در گروهداد که از يک سو تفاوت 

 ودار نیست، اما از سوی ديگر تفاوت دمعنااثرات دو نوع کانون توجه با استفاده از راهبرد خودگفتاری 

چه خودگفتاری آموزشی باعث بهبود اکتساب و ، اگردار است. بنابراينمعناگروه تجربی با گروه کنترل 

دستکاری نوع  شود، اما احتماالًبال در مراحل ابتدايی يادگیری میبسکت یيادداری مهارت پاس سینه

 رد. بسکتبال ندا یبر اکتساب و يادداری پاس سینهتوجه به صورت خودگفتاری تاثیر چندانی  کانون

 .بسکتبال یخودگفتاری آموزشی، کانون توجه، اکتساب و يادداری، پاس سینه کلیدی: واژگان
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 مقدمه
کند که با های مختلف ورزشی را وادار میدازش اطالعات افراد، مربیان رشتهبودن ظرفیت پرمحدود 

یكی از  دستورالعمل، توجه فراگیران را به عناصر اصلی و مهم اجرای حرکت معطوف کنند. یارائه

(. این 1) توجه افراد است ها، جهت بخشیدن به کانونبخشی 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) محیط( باشد

 شناسان ورزشی به اینه کنند که روانهای کالمی استفادتوانند از نشانههای کلیدی مهارت میجنبه

(. خودگفتاری، گفتاری است که ورزشكاران در طی اکتساب یا 1) گویندمی 1رویكرد خودگفتاری

فكر دهند و از این طریق به اجرای خود ل آشكار یا نهان با خود انجام میاجرای مهارت ورزشی به شك

 2( دو کارکرد اصلی خودگفتاری را انگیزشی6026) (. هاردی3) شوندکرده و باعث تقویت کارشان می

عنوان کرد. خودگفتاری انگیزشی از طریق افزایش تالش، اعتماد به نفس و ایجاد حاالت  3و آموزشی

كنیكی های تافزایش توجه و تمرکز بر روی جنبه یوسیلههخلقی مثبت در فرد و خودگفتاری آموزشی ب

(. 4) شوندهای ورزشی میتبهبود اجرا و یادگیری مهارحرکتی مهارت، باعث  -و تاکتیكی یا حسی

یكی از کارکردهای مهم دهد و اقع به خود دستورالعمل آموزشی میفرد در و ،در خودگفتاری آموزشی

. تمرکز توجهی که با خودگفتاری همراه استبخشیدن به کانون توجه های آموزشی، جهتدستورالعمل

ر و ثسازی مؤ. این امر با ذخیرهتبط توسط فراگیر را بهتر کندباشد ممكن است پردازش اطالعات مر

ر پذیهای حرکتی مناسب امكانی این اطالعات به پاسخبی اطالعات تكلیف مربوطه و ترجمهبازیا

توجه  شدنی( بیان کردند که خودگفتاری باعث کانون1884) ( و لندین1890) (. شانک5) شودمی

 شانک کهچنانشود. توجه می شدنیه خودگفتاری باعث افزایش کانونرسد کنظر میهشود. چنین بمی

دن توجه، کری به ورزشكارانی که در کانونی( عنوان کرد خودگفتار1391) به نقل از رضایی( 1890)

دست اجرا است مشكل دارند، فراخوانی اطالعات و کدگذاری اطالعات جدید مربوط به تكلیفی که در 

 (.0) کندکمک می

دهد که راهبرد تمرین با ( نشان می1889–2612از جمله ولف و همكاران، ) بسیاری هایشپژوه

رد و ای حرکتی، به عملكهه درونی در فرایند یادگیری مهارتکید بر توجه بیرونی در مقایسه با توجأت

(، 9) اسكیساز شبیه(. مزیت استفاده از کانون توجه بیرونی در تكلیف 1) انجامدثرتری مییادگیری مؤ

مشاهده  (11) ( و گلف16) (، پرتاب دارت8) هند تنیسبکهای یادداری و انتقال مهارتاکتساب ، 

                                                           
1. Self -Talk 

2. Motivational 

3. Instructional 
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اگرچه در آزمون انتقال فوری بین دو نوع  ،(12) چنین در مهارت شوت ثابت بسكتبالاست. همشده

توجه بیرونی بهتر خیری گروه أکانون توجه اختالف معناداری وجود نداشت، اما در آزمون انتقال ت

داری مشاهده معنانوع کانون توجه تفاوت که در تكلیف تعادل در حالت آسان، بین دوبودند. چنان

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

 1یحرکت یایده ظریهاست. مطابق نبیان شده چندین فرضیه های کانون توجه مناسب،العملدستور

ی انجام حرکت، بازنمایی پایدارتری را در مقایسه با توجه به نحوه ،ثیرات حرکتتوجه به تأ ،جیمز

 شودشدن دستگاه حرکتی برای حرکت میختهکند و موجب برانگیها ایجاد میبرای یادگیری مهارت

تالش  کند که( بیان می1،2663266،1266) لف و همكارانشو 2یعمل محدودشده ی(. فرضیه13)

 حرکت، با توجه به شكل شرایط توجه درونی، سیستم حرکتی را محدود ساخته یبرای کنترل آگاهانه

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

و توسط فرایندهای کنترل  شدهطور طبیعی خود سازماندهیهدهد سیستم حرکتی بحرکت اجازه می

تری ن فرایندهای کنترلی طبیعیهوشیارانه محدود و مقید نشود. در واقع توجه به اثرات حرکت امكا

، ین ترتیبسازد و به اده و فرد را از درگیری با فرایندهای هوشیارانه و ارادی آزاد میرا فراهم آور

( نیز بر اساس مفاهیم یادگیری حرکتی 2662) مسترز و ماکسول(. 14) یابدعملكرد او افزایش می

ابق با ها مطبخشی کانون توجه بیرونی پیشنهاد کردند. آنو پنهان خود، تفسیر دیگری از اثرآشكار 

فقط یک منبع از اطالعات  کنندهاستدالل کردند که در توجه بیرونی اجرا 3پردازش آشكار یفرضیه

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

-ی بیرونی نیز پردازش میجستهشک اطالعات برشود، بیاینكه توجه به اطالعات درونی معطوف می

کند، فشار یا بار یاعمال م 5ی کاریهظبیشتری را بر حاف 4های درونی باردستورالعمل ،شوند. درنتیجه

در حالیكه  (.13) تر همراه استرایط کانون توجه درونی با اجرای ضعیفی کاری در شهظبیشتر بر حاف

، یابندفراد به سطوح باالی مهارت راه می، تنها زمانی که ا0هاعدم خودکاری مهارت یطبق فرضیه

د فراکند و برای اآفرین است و با فرآیندهای پردازش خودکار تداخل پیدا میکانون توجه درونی مشكل

خلیل ( و 2662) بیالک و همكارانراستا،  ندر ای (.14) تر استکانون توجه دررونی مناسبمبتدی 

ان چیپ فوتبال مبتدی یها و اکتساب و یادداری ضربهاجرای دریبل فوتبالیستدر ( و 1399) ارجمندی

                                                           
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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انتقال که در آنالیز شكل حرکت، یادداری و (. چنان15،10) مشاهده کردندرا مزیت کانون توجه درونی 

داری بین دو نوع کانون توجه معناتفاوت  چیپ فوتبال، اجرای مهارت تعادل پویا و پرتاب دارت یضربه

( و اجرای 18) قوسی گلف یچنین در عملكرد و یادگیری ضربه(. هم1،11،19) استه نشدهمشاهد

کانون توجه درونی  ( برای افراد ماهر، کانون توجه بیرونی و برای افراد مبتدی26) ی بیسبالضربه

 است.هبهتر بود

هند های فورهند و بکاثر مثبت خودگفتاری آموزشی را در اکتساب مهارت ،گذشتههای پژوهش

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

، اما در مهارت شوت داری داشتمعناتبال، خودگفتاری آموزشی اثر های دریبل و پاس بسكدر مهارت

نیز اثر دو کارکرد آموزشی و انگیزشی خودگفتاری را  بسیاری هایپژوهش(. 24) دار نبودمعنااین اثر 

( در بررسی اثر خودگفتاری آموزشی 25) اند. تئودوراکیس و همكارانهمورد بررسی و مقایسه قرار داد

وزشی آمخودگفتاری نتون گروه فوتبال و سرویس بدمیهای شوت که در مهارت و انگیزشی دریافتند

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

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

پرتاب توپ به هدف( دو گروه خودگفتاری ) تكلیف دقت واترپلواهده کردند در ( مش20) همكاران

ولی گروه آموزشی پیشرفت بیشتری داشتند و در تكلیف  ،آموزشی و انگیزشی اجرایشان بهبود داشت

( نشان 21) داری بهتر بود. کرونی و همكارانمعناطور ، گروه انگیزشی اجرایشان به(توپ بپرتا) توان

ده، اما در اجرای پاس ثرتر بوشوت بسكتبال خودگفتاری انگیزشی مؤل و دادند که در اجرای دریب

دریافتند در مهارت شوت  (29) داری بین دو نوع خودگفتاری نبود. کالوولونیس و همكارنمعناتفاوت 

وئدی شنای س اما در مهارت ،بسكتبال بین دو گروه خودگفتاری آموزشی و انگیزشی تفاوت وجود ندارد

 ی( نشان داد که در مهارت پاس ساده0) رضایی پژوهشثرتر بود. نتایج خودگفتاری انگیزشی مؤ

سكتبال ب یپاس سینه یدار نبود، اما در تكلیف پیچیدهمعنابسكتبال تفاوت دو گروه خودگفتاری 

به تنهایی، تاری ( دریافت که خودگف5) گروه خودگفتاری آموزشی اجرایشان بهتر بود. امامی آرندی

داری باعث بهبود اکتساب و معنا طور ، بهخودگفتاری و بازخورد با همو تعامل  بازخورد به تنهایی

یی که از هاگروه ،شود. وی مشاهده کردو ریباند بسكتبال می های پاس سینهیادداری مهارت

ایج بهتری ها نتنسبت به دیگر گروهبدون بازخورد( م با بازخورد یا أتو) بودند خودگفتاری استفاده کرده

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

های دقت پاس و شوت بسكتبال گروه دریافتند که در مهارت (28) طهماسبی بروجنی و شهبازی

د و در مهارت سرعت پاس، گروه خودگفتاری آموزشی نسبت به دو گروه دیگر اجرای بهتری داشتن

اثر تغییر جهت توجه  (36) بهتری داشتند. پرویزی و همكاران انگیزشی نسبت به دو گروه دیگر اجرای
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 یبا استفاده از خودگفتاری آموزشی را بر پرتاب آزاد بسكتبال مورد بررسی قرار دادندکه در مرحله

 تقال اثر کانونان یتوجه مشاهده نشد، اما در مرحله داری بین دو نوع کانونمعناتفاوت اجرا و یادداری 

 دار بود.معناتوجه بیرونی 

کردن توجه سازوکار اصلی ایت توجه خودگفتاری است و کانونیبا وجود اینكه مفیدترین شكل هد

اندکی به این های پژوهش، گرانپژوهش(، اما بر اساس مطالعات 36) ری استاثرات سودمند خودگفتا

رار قمورد بررسی طور مستقیم خودگفتاری بهصورت بهثیر انواع کانون توجه أپرداخته و تموضوع 

دو نوع دستورالعمل کانون توجه درونی و  هاپژوهش. در ادبیات خودگفتاری بسیاری از استنگرفته

ی هاست که شاید دلیل برخی تناقضات در حیطمورد استفاده قرار گرفتهم توأصورت بهبیرونی با هم و

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

ال ی بسكتبهای کالمی مجزا بر اجرا و یادداری مهارت پاس سینهنشانهصورت بهخودگفتاری 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 یادداری آزمون پس ،آزمونپیشبا همراه جلسه( )

یكی از مدارس n=136  آماری پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم مقطع راهنمایی یجامعه

سال  4/13±51/6داوطلب مبتدی با میانگین سنی آموز دانش 00 تعدادشهرستان کرمان بود. یپسرانه

علت بیماری، مصدومیت و دالیل شخصی از نفر به 1که تعداد آماری انتخاب شدند  یعنوان نمونهبه

مانده مراحل اجرایی پژوهش را به پایان نفر باقی 58شدند یا انصراف دادند و ی کار کنار گذاشتهادامه

 رساندند.

روایی و پایایی این . استفاده شد( 1894ایفرد،) ی بسكتبالآزمون پاس داخل سینه از در این پژوهش

ی کنندگان در فاصله(. طبق این آزمون شرکت31) استذکر شده 96/6و 16/6ترتیب آزمون به

بسكتبال  یثانیه توپ را با مهارت پاس سینه 36متری از دیوار قرار گرفته و در مدت زمان سانتی246

 ردند.ک، پرتاب میمربع روی دیوار ترسیم شده بودبا سرعت و دقت به داخل اهدافی که به شكل 

متر از هم قرار داشتند و سانتی06ی متری که با فاصلهسانتی06های اهداف شامل شش مربع با ضلع

داخل یا روی  متر بود. اگر توپسانتی156ر و برخی متسانتی86برخی اهداف از سطح زمین  ارتفاع

امتیاز داده  1کرد یرون هدف بر روی دیوار برخورد میاگر بامتیاز و  2کرد خطوط هدف برخورد می

 (.32) شد که امتیاز فرد مجموع امتیازات بار دوم و سوم بودشد. آزمون سه بار اجرا میمی



 6131 ، تابستان16رفتار حرکتی شماره                                                                                                   661

 

 (6302) بسکتبال ايفرد یشده برای آزمون پاس سینهکشیديوار خط 6شکل 
 

دقیقه خود را گرم کردند، اطالعات الزم 16کنندگان ابتدا به مدت شرکت پیش آزمون یمرحلهدر 

 شد و شكلکنندگان دادهی بسكتبال توسط مربی به شرکتشامل روش انجام مهارت پاس سینه

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

 آزمونپیششد و سپس توضیح و نشان دادهکنندگان ( به شرکت1894) ی بسكتبال ایفردپاس سینه

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

 یها در مرحلهگروه یکنندگان همهشرکتتوجه درونی، کانون توجه بیرونی و کنترل قرار گرفتند. 

ه به تمرین مهارت پرداختند. گروه خودگفتاری با یک جلس ،اکتساب به مدت پنج هفته و در هر هفته

ها از شروع حرکت دست" معنی به  "سینه،آرنج"های رالعمل آموزشی کانون توجه درونی واژهدستو

ا دستورالعمل ؛ و گروه خودگفتاری ب"ها در زمان ارسال توپشدن آرنجی سینه و سپس صافجلو

كرار ای تگونهرا به "تعقیب توپ تا برخورد به هدف"ی به نشانه "هدفتوپ،"های آموزشی بیرونی واژه

ودگفتاری خ یشد که کلیدواژههای تجربی گفتهبه گروه کردند که توسط مربی قابل شنیدن باشد.می

چه چیزی است و مفهوم کلیدواژه و دلیل استفاده از خودگفتاری چیست. در طول اجرای  یبه نشانه

ی بودن شرایط برای همهخستگی و مساوی ،ایمشاهده، جهت کاهش اثر یادگیری پژوهش
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نفره انجام شد و برای جلوگیری از اثر هاثورن، های چهار یا پنجکنندگان، اجرای آزمون در گروهشرکت

ورن اثر هاثحاضر برای کنترل  پژوهشدر چنین هم. شدمشابه به قوانین فوتسال پرداخته در مدت زمان

، از باشدگذاشتهممكن است  کنندگانشرکتبودن شرایط آزمایشی و اثری که بر علت نودر واقع بهکه 

بندی هر جلسه، تعداد چنین زمانهم د.ها استفاده شدوم و سوم در تجزیه و تحلیل دادهتكرارهای 

کنندگان در تمام جلسات مشابه بود. بعد از ی شرکتآموزش مربی برای همه یها و شیوهکوشش

 شد.، آزمون یادداری گرفتهتمرینیو بعد از دو هفته بیآزمون پس ،اکتساب یآخرین جلسه

تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون  (11 ینسخه) SPSSافزار شده با استفاده از نرمآوریهای 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 ندادداری بین گروهمعناتفاوت آزمون پیش یمرحله

منظور های مكرر بهگیریها از آزمون تحلیل واریانس با اندازهتوصیفی، برای تجزیه و تحلیل دادهآمار 

ی هتغییرات بین گروطرفه برای بررسی آزمون تحلیل واریانس یک ها و ازبررسی تغییرات درون گروه

داری معنای بونفرونی برای بررسی مكان چنین از آزمون تعقیبد. هماستفاده ش پژوهشدر طی مراحل 

 شد.در نظر گرفته 65/6های آماری کمتر از تمام روشداری برای  معناشد. سطح برده نتایج بهره

 

 نتایج
دهد. های مورد بررسی را نشان میگروهی بسكتبال در های توصیفی عملكرد پاس سینهآماره 1جدول

است و گروه تا یادداری افزایش داشتهآزمون پیشمیانگین عملكرد از  ،شودطور که مشاهده میهمان

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

 

 )میانگین و انحراف استاندارد امتیازها( لفها در مراحل مختهای توصیفی گروهآماره .6جدول
 

 کنترل بیرونی درونی هگرو

 65/50±10/3 20/50±31/4 15/50±83/3 پیش آزمون

 اکتساب

 95/51±14/3 66/06±69/5 86/51±04/3 1تمرین جلسه 

 06/59±44/3 03/02±49/5 15/01±46/3 2تمرین جلسه 

 95/58±11/3 59/03±03/5 96/02±91/3 3تمرین جلسه 

 35/06±68/4 31/05±38/5 85/04±38/4 4تمرین جلسه 

 55/06±95/3 14/00±36/5 26/00±00/4 5تمرین جلسه 

 05/06±13/4 94/00±90/4 56/00±01/4 آزمونپس

 95/58±46/4 03/00±82/4 35/00±12/4 یادداری
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ین تمراول  یجلسه وآزمون پیشطرفه نشان داد که تفاوت سه گروه در نتایج تحلیل واریانس یک

 داری وجود داردمعناها تفاوت و یادداری 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، یادداری و پس 5و4 تمرین اما تفاوت گروه درونی با کنترل در جلسات ؛دار نیستمعنا پژوهش

جدول ) دار استمعناو یادداری 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، وداری وجود نداشتهمعنای بسكتبال تفاوت اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه طی مراحل

 ،های دارای خودگفتاریدار است. به این معنی که گروهمعناها با گروه کنترل این گروه تفاوت بین

 اند.ه گروه کنترل عملكرد بهتری داشتهفارغ از نوع آن، نسبت ب

 
 طرفه بین سه گروهيک ANOVAنتايج آزمون  .4جدول

 

 شاخص
مجموع 

 مربعات

 یدرجه

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F P 

 890/6 614/6 22/6 2 44/6 بین گروه ها آزمونپیش

 266/6 055/1 68/28 2 18/59 بین گروه ها 1تمرین جلسه 

 614/6* 019/4 45/91 2 86/102 بین گروه ها 2تمرین جلسه 

 631/6* 565/3 92/16 2 05/141 بین گروه ها 3تمرین جلسه 

 662/6* 166/1 38/153 2 18/360 بین گروه ها 4تمرین جلسه 

 666/6* 928/16 46/232 2 91/404 بین گروه ها 5تمرین جلسه 

 666/6* 018/11 90/238 2 12/418 بین گروه ها آزمونپس

 666/6* 296/13 51/281 2 15/593 بین گروه ها یادداری

 
 

 (P value) پژوهشنتايج آزمون تعقیبی بونفرنی بین سه گروه در مراحل مختلف  .1جدول
 

 کنترل بیرونی درونی مرحله/ گروه

 661/6* 661/6* 661/6* پس آزمون –آزمون پیش

 661/6* 661/6* 661/6* یادداری –آزمون پیش

 629/6* 666/1 666/1 یادداری –آزمون پس
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ها گروهی در گروههای مكرر نشان داد که تفاوت درونگیریآزمون 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 استمعنایادداری  باآزمون پیش وآزمون پسبا آزمون پیش

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

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

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

ه است کین افت در گروه کنترل بیشتر بودهافت داشته، اما اآزمون پسگروه در یادداری نسبت به 

ی خودگفتاری منجر به یادداری مهارت پاس سینهصورت بهحاکی از آن است که کانون توجه  احتماالً

 است.بسكتبال شده
 

 گیریبحث و نتیجه
حاضر با هدف بررسی اثرات کانون توجه درونی و بیرونی با استفاده از راهبرد خودگفتاری بر  پژوهش

بسكتبال در نوجوانان مبتدی انجام شد. نتایج نشان داد که  یاکتساب و یادداری مهارت پاس سینه

اوت ما تفا ،داری داردمعنابسكتبال اثر  یراهبرد خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه

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

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

 بسكتبال نشان نداد، ینهداری را بین دو نوع کانون توجه در اکتساب و یادداری مهارت پاس سیمعنا

(، امانوئل و 12) ( و یادداری دانغیان9) ( و ولف و ویگلت16) لوهز و همكاران هایپژوهشنتایج 

( مزیت کانون توجه بیرونی را مشاهده 11) ( و ولف و همكاران8) (، مادوکس و همكاران33) جاروس

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

چنین استفاده از راهبرد خودگفتاری وجود مقدار سختی الزم برای بروز اثرات کانون توجه باشد. هم

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

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

 باشد. گرفته

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

(، گری 15) ران(، بیالک و همكا10) خلیل ارجمندی هایپژوهشی با نتایج مراحل اکتساب و یاددار

خوانی ( که مزیت کانون توجه درونی را مشاهده کردند، هم18) پرکینز و همكاران( و 26) و کاستاندا

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

سن و  چنینشود، از طرفی شاید درجه دشواری تكلیف، همرد بهتر نسبت به توجه بیرونی نمیعملك
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یف نیز باشد. نوع تكلاشته و منجر به نتایج متفاوت شدهد ،ویژه در مبتدیانهب ،ثیر زیادیأت جنسیت

 کانون توجه درونی در تكالیف پردازش آشكار دستورالعمل یگذار باشد، طبق فرضیهتواند تأثیرمی

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

 هامراه خواهد بود. شاید تكرار واژهتری هکند که با اجرای ضعیفی کاری اعمال میبیشتری بر حافظه

رد باشد و این مسأله، عملكخود نیاز به مقداری توجه داشتهزمان با اجرا نوعی تكلیف ثانویه باشد و هم

اند را تحت تأثیر قرار فتاری مبتدی بودهاز نظر خودگ ویژه افرادی که هم از نظر مهارت و همافراد به

( نیز 2662بیالک و همكاران ) های عدم خودکاری مهارتبا فرضیه پژوهش یباشد. این یافتهداده

های مختلف کانون توجه باعث دستورالعملمغایرت دارد. بیالک و همكارانش چنین مطرح کردند که 

که دستورالعمل کانون توجه درونی در افراد مبتدی ریشود، به طوعملكرد متفاوت در افراد متفاوت می

ین توان یكی از دالیل امی شود.دستورالعمل کانون توجه بیرونی میباعث عملكرد بهتری نسبت به 

 گیری نیزشاخص اندازه که احتماالًها را شاخص پیچیدگی و دشواری  تكلیف دانست، چنانتفاوت

 کانون توجه است.شدن اثرات عاملی مؤثر در پدیدار

ر د به صورت خودگفتاری وع کانون توجهداری بین دو نمعناحاضر تفاوت  پژوهشجهت که در از این 

پرتاب دارت طهماسبی و  هایپژوهشها با نتایج یافته مشاهده نشد،مهارت پاس سینه بسكتبال 

خوانی دارد. ( هم11) (، چیپ فوتبال اوهارا و همكاران19) (، تعادل ماکسول و ماسترز1) همكاران

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

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

رایندهای پردازش ارادی برای کنترل افزایش نیازهای توجهی کاهش یافته و از ف حرکت و در نتیجه

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

شود و تداخل فرایندهای دهد که به اجرای بهتری منجر میی با کنترل درجات آزادی تشكیل میحرکت

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

ل اثر ی بسكتبااین یافته که هر دو نوع خودگفتاری آموزشی بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه

 (24) (، پرکوس و همكاران22) لندین و هبرت (،21) زیگلرهای پژوهشبا نتایج  ،استداری داشتهمعنا

          ،شوداری آموزشی باعث بهبود عملكرد میخودگفت( که بیان کردند 23) جانسون و همكاران و

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

اجرا  بهبودکانون توجه، بهبود تكنیک، افزایش شرکت فراگیر در فرایند اجرا و یادگیری منجر به 

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

بر مهارت شوت بسكتبال کمتر از مهارت پاس است که بیشتر اثر خودگفتاری آموزشی است که داده

ود که رلذا این احتمال می ؛(24،21) یف و مبتدی بودن بازیكنان استبه علت پیچیدگی تكل
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یم اجرایشان همراه با تكرار آموزشی برای کسب الگوی حرکت و تنظکنندگان از خودگفتاری شرکت

 است. اند که باعث بهبود اجرا شدهفاده کردهها استواژه

 هایپژوهش، اما استهای ورزشی بسیار مورد توجه بودهبا اینكه تأثیر خودگفتاری بر اجرای مهارت

( 5) اند. امامی آرندیای ورزشی پرداختههنواع خودگفتاری بر یادداری مهارتثیر اکمی به بررسی تأ

سبت مون یادداری نزدریافت که عملكرد دو مهارت پاس سینه و ریباند بسكتبال گروه خودگفتاری 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 یادداری نسبت به حاضر تمام گروه

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

ر حاض پژوهشر ای که دی اجرا ذکر کرد. نكتهخستگی به دلیل شش روز انجام کار متوالی در مرحله

کنندگان در هر هفته تنها یک جلسه تمرین داشته و آزمون زیرا شرکت ؛استحدودی برعكس شدهتا 

 یکنندگان در مرحلهاست که افت عملكرد شرکتتمرینی اجرا شدههفته بی دو ییادداری با فاصله

 است.ادداری شاید به علت فراموشی بودهی

ون، آزمدار بین پیشمعناوه کنترل و تفاوت بهبود عملكرد گر پژوهشهای جالب این یكی از یافته

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

به دو گروه خودگفتاری  افت گروه کنترل نسبت ،یادداری یبهبود اجرا شود، البته در مرحله

 دار بود.معناتر و توجهقابل

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

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

های پاس و ریباند بسكتبال پرداخت، نتایج نشان داد دگفتاری بر اجرا و یادداری مهارتبازخورد و خو

. ستاثرتر از بازخورد های پاس و ریباند بسكتبال مؤآموزشی بر اجرا و یادداری مهارت که خودگفتاری

رد نظر، جلوگیری از دهی توجه و نگهداری توجه روی تكلیف موآموزشی با جهت خودگفتاری احتماالً

 دهای بیشتریرچنین با بهبود تكنیک حرکت، کارکپرتی و هم، مانند حواسگر در اجراعوامل مداخله

 هایپژوهششود که نیاز به ه اجرای بهتر نسبت به بازخورد میگذارد و منجر برا در اختیار فرد می

 .وجود داردبیشتر در این زمینه 

ل آموزشی بیرونی خودگفتاری بین دو دستورالعمل آموزشی درونی و دستورالعم هایپژوهشاکثر 

فتاری گخود یهایی را برای 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 همكاران پژوهشدر  "هدفانگشت،"های مانند واژهگیرد، دو کانون توجه را در بر می

بخشی (. این در حالی است که میزان اثر21) ( و کرونی و همكاران25) تئودوراکیس وهمكاران(، 29)
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 پژوهشدر (. 4) باشدده نیز بستگی داشتههای مورد استفاتواند به طبیعت واژهخودگفتاری می

بودند  "توپ و هدف"های مورد استفاده ( برای تكلیف دقت عبارت20) مكارانهتزیجورجیادیس و ه

تواند می که "آرنج و دست"های مرتبط است و در تكلیف توان عبارتبا کانون توجه بیرونی  حتماالًکه ا

های مورد استفاده، شبیه به حاضر نیز کارکرد واژه پژوهشنشان از کانون توجه درونی باشد. در 

انگین هتزیجورجیادیس و همكاران بود و مشاهده شد تفاوت می پژوهشهای مورد استفاده در واژه

 تورالعملهای توپ و هدف( نسبت به گروه دسواژه) تورالعمل کانون توجه بیرونیعملكرد گروه دس

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

 ( است.1889-2612) گرفته توسط ولف و همكارانصورت هایپژوهشبا 

های مورد این است که کلیدواژه است،کارکرد آموزشی خودگفتاری مورد توجه  هایپژوهشآنچه در 

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

اری فتخودگ یگیرد. 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 خودگفتاری آموزشی فارغ از  پژوهشطور کلی نتایج هب

ین گذار است. با ای بسكتبال اثربر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه ،کندتوجهی که درگیر می

، استخودگفتاری پرداختهصورت بهاندکی به بررسی اثرات نوع کانون توجه  هایپژوهشحال، چون 

، های تكلیفید نوع خودگفتاری، ماهیت و ویژگیخودگفتاری باصورت بهکانون توجه  هایپژوهشدر 

های فردی را مد نظر کنندگان، سن، جنسیت و تفاوتسطح مهارت شرکتهای مورد استفاده، واژه

تواند تفاسیر مختلف و ی خودگفتاری میهاید توجه داشت که استفاده از واژهچنین باقرار داد. هم

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

 توجه و بررسی قرار گیرد.
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the effect of attentional focus types as 

the instructional self-talk form on acquisition and retention of basketball chest 

pass in the novice adolescent boys. 59 volunteered participants (13.4± 0.57yr) 

were randomly divided into three groups (control, internal attentional focus, 

external attentional focus). After pretest, five sessions of the basketball chest pass 

practice were taken for all groups. Post test were conducted after last session of 

practice and retention test was also conducted after two weeks of practice. Data 

were analyzed by one way ANOVA, Repeated measure ANOVA and Bonferoni 

Post Hoc test. The results showed that the differences between all groups during 

pretest and retention test were significant. Although the differences between 

experimental groups were not significant. On the other hand, the difference 

between experimental and control groups were significant. Therefore, the 

instructional self-talk is caused to improve the acquisition and retention of this 

skill in primary stage of learning, but probably the manipulating of attentional 

focus types is not effective. 
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