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  چكيده

پذيري فاصلة كانون توجه از طريق خودگويي آموزشي بر يادگيري فورهند تنيس هدف از تحقيق حاضر بررسي اثر تغيير
ضربة فورهند با تكرار كلمات نشانة  180آزمون، طي شش جلسه به تمرين ها پس از پيشكننده شركت. روي ميز بود

در  "كمي باز"در گروه كانون توجه دروني،  )ساعد را كمي به سمت بيرون بچرخانند(ورد دست در م "كمي چرخش"
در مورد  "باالي تور"در گروه كانون توجه بيروني نزديك، ) صفحة راكت هنگام ضربه كمي باز باشد(مورد حركت راكت 

گروه كنترل طي دورة اكتساب، بدون . در گروه توجه بيروني دور پرداختند )توپ را روي تور بفرستند(حركت توپ 
دو روز پس از آزمون اكتساب، آزمون يادداري در شرايط مشابه و بعد از استراحت آزمون انتقال با . خودگويي تمرين كرد

دقت اجراي فورهند تنيس روي ميز با يك . و هر دو بدون خودگويي انجام گرفت) فورهند موازي(تغيير جهت هدف 
نتايج تحليل . ساخته سنجيده شد  و الگوي ضربه با استفاده از مقياسي محقق) 2001يائو و مسترز، ل(ارزشي  مقياس پنج

واريانس پنج گروه در شش جلسه با تكرار سنجش عامل جلسه و همچنين تحليل واريانس يكطرفه، اكتساب، يادداري و 
بر اين، اثر  عالوه). >05/0P(ها بود ير گروهطور معناداري كمتر از سا انتقال دقت فورهند گروه كانون توجه دروني به

اثر كانون توجه بيروني نزديك بر يادداري . دار بودافزايش فاصلة كانون توجه بر اكتساب و يادداري الگوي فورهند معنا
دور بود طور معناداري بيشتر از كانون توجه بيروني  دار بود، ولي انتقال الگوي ضربه در گروه كنترل بهالگو نيز معنا

)05/0P < .( بنابراين براي آموزش فورهند به نوجوانان مبتدي استفاده از خودگويي با افزايش فاصلة كانون توجه و كانون
  .شود توجه بيروني نزديك و عدم استفاده از كانون توجه دروني توصيه مي

  
 هاي كليديواژه

  .وجوانضربه، تنيس روي ميز، خودگويي، كانون توجه، مبتدي، نالگوي 

                                                           
                                            09186662180Email :mohamadi20@gmail.com :تلفن: نويسنده مسئول  *
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  مقدمه
كانوني . هاي حركتي، كانوني كردن توجه استدر اجرا و يادگيري مهارت 1هاي مهم توجهيكي از ماهيت

كردن توجه بر اين مسئله اشاره دارد كه فرد در موقعيت اجرا، توجه خود را چگونه و به چه جايي 
) كات بر محيط، ابزار يا دستگاهتأثير حر(ممكن است كانون توجه از بعد جهت، بيروني . كندمتمركز مي

ها يا پيچيدگي به معناي پردازش اطالعات و تعداد بخش). 1،15(باشد ) حركات و اعمال بدن(يا دروني 
هاي پيچيده اجزاي آن عمل است كه به پردازش اطالعات و دستگاه حافظه نياز دارد، بنابراين مهارت

اجراكنندگان مهارت هنگام ). 1(طلبند  ه زيادي را ميويژه براي مبتديان توج اجزاي زيادي دارند و به
  . استفاده كنند 2هاي كالمينشانه هاي كليدي مهارت ازمنظور توجه به جنبه توانند بهاجرا مي

صورت شفاهي يا غيرشفاهي  خودگويي به). 10(گويند مي 3شناسان ورزشي به اين رويكرد خودگوييروان
 4خودگويي آموزشي. شود و دو كاركرد اصلي دارديا اخم آشكار ميدر قالب يك كلمه، تفكر، لبخند 

خودگويي . شودوسيلة تمركز بر حركت، تكنيك درست يا اجراي راهبرد مناسب موجب بهبود اجرا مي به
شود و براي كنترل انگيختگي سبب افزايش انرژي و تالش بيشتر موجب بهتر شدن اجرا مي به 5انگيزشي

تواند جهت ، ورزشكار مي1976براساس مدل توجهي نايدفر در سال ). 13(رود كار مي و اضطراب به
وي از تأثير خودگويي بر بهبود اجرا حمايت كرد و . توجه خود را از يك هدف به اهداف ديگر تغيير دهد

بسياري از تحقيقات در زمينة . شودمعتقد بود كه خودگويي موجب كانوني كردن توجه ورزشكار مي
سرانجام  .اندهاي حركتي نشان دادهجه برتري كانون توجه بيروني را در اجرا و يادگيري مهارتكانون تو
هاي مرد باتجربه در پرتاب ديسك همگي برتري توجه بيروني را نسبت به توجه دروني كننده شركت

يروني افزايش فاصلة كانون توجه ب) 3، 24(براساس تحقيقات ). 25(هنگام مهارت ورزشي نشان دادند 
كه  ها نشان داد كه مزاياي تمركز بيروني درحالي مقايسة پِژوهش. شودسبب بهبود اجرا و يادگيري مي

با توجه به نتايج تحقيقات مربوط به نوع ). 25(شود يابد، بيشتر ميمسافت اثر بيروني از بدن افزايش مي
 تأثيراترسد اين روش ر مينظ همچنين فاصلة كانون توجه بيروني به سطح مهارت و كانون توجه و

در تحقيقات مربوط به خودگويي، كانون توجه كنترل نشده و در  .اجرا و يادگيري داشته باشد مثبتي بر

                                                           
1 . Attention 
2. Verbal cues  
3. Self-talk 
4.  Instructional self- talk 
5. Motivational self- talk  
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آثار ) 1987(زيگلر ). 21( برخي موارد كانون توجه دروني و گاهي هم كانون توجه بيروني داشته است
هند تنيس در ضربه به  مهارت فورهند و بكگويي آموزشي را در كانوني كردن توجه بر اكتساب خود
البته وي اين تكليف را تحت مهارت باز . شد، آزمايش كردانداز پرتاب ميهايي كه از دستگاه توپتوپ

بيني كردن توپ براي اجراي ضربه نتايج نشان داد، كلمات نشانه در زمان پيش. نسبتاً پيچيده عنوان كرد
در اين زمينه ) 1993(بانكر و همكاران ). 13(د اجرا و تمركز او شد به ورزشكار كمك كرد و موجب بهبو

جاي اينكه به اجراي تكنيك سرويس فكر كنند، به اين  اي تنيس بهعنوان كردند كه بازيكنان حرفه
آموزشي براي  انديشند كه بهتر است به كدام منطقه ضربه بزنند، در نتيجه از خودگوييموضوع مي

هاي بسته نيازي به تغيير دادن جهت عالوه چون در مهارت به. استفاده كردندانتخاب محل سرويس 
هاي باز كه تغييرپذيري اما در مهارت. شود ها ساده ميتوجه نيست، استفاده از خودگويي در اين مهارت

در ). 13(گويي سود برد توان از خودشود نيز ميشرايط محيط موجب انتقال توجه ورزشكاران مي
ها نشان داد كه كننده اثر خودگويي با در نظر گرفتن مهارت شركت) 2009(هاردي و همكاران تحقيق 
در بيشتر تحقيقات قبلي براي تغيير كانون . برندها بيشتر از ورزشكاران سود ميآموزان و مبتدي دانش

ر كانون توجه تنها در يك تحقيق براي تغيي. توجه از دستورالعمل آموزشي و بازخورد استفاده شده است
براساس نتايج اين تحقيق تغيير جهت توجه با استفاده از ). 2(از خودگويي آموزشي استفاده شد 

توان به بسته بودن  خودگويي آموزشي در پرتاب آزاد بسكتبال مؤثر نبوده است، دليل عدم تأثير را مي
نة تغيير كانون توجه از طريق بنابراين فقدان تحقيقات الزم در زمي). 2(مهارت مورد بررسي نسبت داد 

 مطالعهدر اين هاي بدني و ورزشي هدفمندتر دنبال كرد؛ در نتيجه توان در فعاليتخودگويي را مي
اين مهارت مطابق با جدول  .شود ميعنوان يك مهارت باز بررسي  بهروي ميز مهارت فورهند تنيس 

كنندة متحرك و بدون تغيير  تنظيم بندي جنتايل داراي انتقال بدن، دستكاري شيء، شرايططبقه
). 1(آيد شمار مي هاي بسته و باز در انتهاي پيوستار، و مهارتي باز به كوششي كه در پيوستار مهارت بين
بيروني با فواصل مختلف كانون توجه  دو نوع كانون توجه دروني و مربوط به كانون توجه، مطالعاتر بيشت

فاصلة كانون توجه و تغييرپذيري به افزايش  ايمطالعهولي تاكنون هيچ  اند،بيروني را با هم مقايسه كرده
پذيري فاصلة كانون توجه با راثر تغيي تحقيق حاضر در نظر دارد،. دروني تا بيروني دور نپرداخته است از

در  دقت و الگوي ضربة فورهند تنيس روي ميزاجرا و يادگيري  گويي آموزشي بردخوز استفاده ا
  .كندبيشتر بررسي مبتدي را  آموزان دانش
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  شناسي روش
- طرح تحقيق مورد استفاده پيش. صورت ميداني انجام گرفت تجربي است كه به روش تحقيق حاضر نيمه

تغييرپذيري (عامل گروه . بود) گروه و جلسه(هاي تصادفي يا دو عاملي تركيبي آزمون گروهپس -آزمون
داراي پنج سطح كانون توجه دروني، بيروني نزديك، ) آموزشيفاصلة كانون توجه با استفاده از خودگويي 

- يك جلسه پيش(بيروني دور، افزايش فاصلة كانون توجه و كنترل و عامل جلسه داراي هشت سطح 

  .بود) آزمون، شش جلسه تمرين و يك جلسه آزمون يادداري و انتقال
  هاكننده شركت

ت بدني دبيرستان ورزش سنندج، با دامنة سني آموزان دختر رشتة تربيجامعة آماري پژوهش، دانش
از . بردند سر مي دست بودند كه از نظر جسماني و رواني از سالمت كامل به سال و راست 18-16

زمينة مهارت تنيس روي ميز، نداشتن سابقة شركت ر معيارهاي ورود در پژوهش، عدم آموزش رسمي د
و متر  به سانتي 161 ± 24/6قد . هاي راكتي بودهدر مسابقات و تمرينات ويژة تنيس روي ميز و رشت

با توجه . سال بود2/12متر و سن باليدگي در سنندج  سانتي 162± 29/6دامنة فاصلة بين دو دست باز 
نمونة تحقيق شامل  ).7(نمونة آماري داراي باليدگي متوسط بودند به ميانگين سن باليدگي در سنندج، 

گيري در دسترس از جامعة مورد نظر انتخاب شدند ودند كه به روش نمونهآموزان بنفر از همان دانش 80
تقسيم ) چهار گروه تجربي و يك گروه كنترل(صورت انتساب تصادفي به پنج گروه شانزده نفره  و به

  .سال بود 62/16 ± 62/0ترتيب  ميانگين سن و انحراف معيار نمونه به. شدند
  ابزار تكليف و

متر، عرض سانتي 274فورهند تنيس روي ميز بود كه در ميز استاندارد با طول  تكليف اين تحقيق ضربة
دقت اجراي مهارت . متر انجام گرفتسانتي 25/15متر و ارتفاع تور سانتي 76متر، ارتفاع سانتي5/152

ارزشي  فورهند تنيس روي ميز با استفاده از آزمون دقت ضربة فورهند تنيس روي ميز يك مقياس پنج
  ).14(ترتيب محاسبه شد  كه امتيازهاي آن بهبود 
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  )2001(آزمون دقت ضربة فورهند تنيس روي ميز ليائو و مسترز . 1شكل 

  
. ساخته براي ارزيابي الگوي ضربة فورهند تنيس روي ميز استفاده شد ارزشي محقق از مقياس پنج

در نقطة اوج توپ، ضربه به  اين مقياس شامل چرخش كمر به عقب، زاوية آرنج، برخورد راكت با توپ
و نسبت  95/0پايايي زماني آن . پهلوي توپ، ادامة حركت دست و راكت بعد از برخورد توپ با راكت بود

محاسبه شد كه در حد قابل قبول  91/0و  83/0از  ترتيببه هاو شاخص اعتبار محتوا براي تمام آيتم
 86درصد و پايايي آن  80بار اين پرسشنامه اعت ،)1970( آنت برتري دست پرسشنامة طريق از. بود

 و زينسر و) 2003( و گلد وينبرگ خودگويي به اعتقاد و فراواني پرسشنامة. )5( شددرصد تعيين 
 از تن چند را آن محتوايي و) يصور( منطقي اعتبار ميزان كار گرفته شد كه به )2001( همكاران

ها را با سرعت ثابت  توپ 1اندازتوپ دستگاه). 12( شد نيز بررسي آن پايايي تأييد كردند و متخصصان
  .كردپرتاب مي

  روش اجرا
گذاري  هاي مختلف ضربه، از طريق نشانهاز اجراي آزمون، مربي حركت را نمايش داد و به بخش پيش

نحوة قرار گرفتن پشت ميز تنيس، گرفتن راكت و (فورهند تنيس روي ميز  كالمي به آموزش ضربة
  ).8(با روش تمريني بخش بخش پيشرو دست، تنه و ادامة حركت پرداخت ) فورهنداجراي صحيح 

ها تصادفي به كنندهشركت. ها گرفته شدكنندهآزمون پرسشنامة دست برتري از شركت قبل از پيش
هاي تحقيق حاضر تعداد كل جلسه. تقسيم شدند) چهار گروه تجربي و يك گروه كنترل(پنج گروه 

آزمون، شش جلسه تمرين، يك جلسه يادداري و  يك جلسه پيش(گرفته شد  هشت جلسه در نظر

                                                           
1.  NEWGY ROBO-PONG 540 
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هاي تجربي در ابتداي هر شده براي گروه در جلسات اكتساب، براساس نوع خودگويي انتخاب). انتقال
هاي مذكور يادآوري و از شش جلسه توضيحات الزم براي استفاده از كلمات نشانة مورد نظر به گروه

 ).غير از گروه كنترل(واسته شد قبل از هر ضربة فورهند، كلمات نشانه را تكرار كنند ها خكنندهشركت
در گروه كانون  )ساعد را كمي به سمت بيرون بچرخانند(در مورد دست  "كمي چرخش"كلمات نشانة 
در گروه كانون  )صفحة راكت هنگام ضربه كمي باز باشد(در مورد حركت راكت  "كمي باز"توجه دروني، 

در گروه توجه بيروني  )توپ را روي تور بفرستند(در مورد حركت توپ  "باالي تور"وجه بيروني نزديك، ت
و به گروه كنترل گروه كنترل طي دورة اكتساب، بدون خودگويي تمرين كرد . دور پرداختند

مدت پنج دستورالعملي دربارة خودگويي داده نشد و فقط در ابتداي جلسة اول براي كنترل اثر اويس به 
هاي تجربي، در مورد ابعاد ميز تنيس و تور صحبت دقيقه ارائة توضيحات در مورد خودگويي براي گروه

صورت دو  آزمون به. ها گفته نشدكنندهطور دقيق به شركت شد و هدف تحقيق و گروه تحت عضويت به
وسيلة  بهها توپ. كوششي در شش جلسه اجرا شد جلسة تمريني در هفته، هر جلسه سه دستة ده

  ها پرتاب كنندهمتر بر ثانيه به سمت فورهند شركت 3انداز بدون پيچ و با سرعت ثابت  دستگاه توپ
ها كنندهدقيقه گرم كردن، آزمونگر از شركت 5از  پس. ها آزمون را انجام دادندكنندهشد و شركتمي
عنوان  بهكوشش  10م كردن، ضربة فورهند تمريني براي كنترل اثر كاهش گر 4بعد از تا  ستخوا

وسيلة دو دوربين با مشخصات  بهها نحوة اجراي ضربات و نقاط فرود توپ. آزمون انجام دهند پيش
canon  مدلSX200IS  درجه در دو  45ساخت ِژاپن الگوي ضربه و هم نقاط فرود توپ با زاوية

دقت و . وسط آزمونگر انجام گيردبندي تبرداري شد تا امتيازسمت نسبت به خط عرضي ميز دقيقاً فيلم
 video studioافزار  وسيلة نرم ها با سرعت آهسته بهالگوي ضربة فورهند تنيس روي ميز با ديدن فيلم

proX4 ضربه  الگويو ) 14( هضربه با استفاده از آزمون دقت ضرب 10ميانگين امتياز دقت. ارزيابي شد
امتيازهاي مرحلة اكتساب با تمرين فورهند ضربدري در  .ساخته ارزيابي شد مقياس محققبا استفاده از 

در . وتحليل آماري شد ها تجزيهكنندهمنظور ارزيابي ميزان پيشرفت عملكرد شركت تمرين ثبت شد و به
سؤالي مربوط به خودگويي  به پرسشنامة هفتشد هاي تجربي خواسته انتهاي جلسة آخر اكتساب از گروه

دو روز پس از آزمون اكتساب، ). 12(سنجد جواب دهند ثربخشي آن را ميكه ميزان ادراك در مورد ا
در شرايط مشابه و بعد از نيم ساعت استراحت آزمون انتقال با كوششي  10يك دسته آزمون يادداري 

  .و هر دو بدون خودگويي انجام گرفت) فورهند موازي(تغيير جهت هدف 
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  وتحليل آماري روش تجزيه
ها و از آزمون لوين براي براي اطمينان از طبيعي بودن توزيع داده اسميرنوف-از آزمون كولموگروف

آزمون هر اطمينان از اكتساب و وقوع يادداري و انتقال، پيش. شدها استفاده اطمينان از همگني واريانس
س تكرار هاي يادداري و انتقال با استفاده از تحليل واريانگروه جداگانه با جلسة آخر اكتساب و آزمون

آزمون، يادداري و انتقال و همچنين براي مقايسة پيش. سنجش و آزمون تعقيبي بونفروني مقايسه شد
ها از تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي بونفروني يا دانت فراواني و اعتقاد به خودگويي گروه

با تكرار سنجش ) جلسه( 6در ) گروه( 5ها هم از تحليل واريانس براي مقايسة اكتساب گروه. شداستفاده 
 ها سطح معناداري در كلية آزمون. با اصالح بونفروني استفاده شد tعامل جلسه و آزمون تعقيبي 

05/0P <   بود. 

 

  هاي پژوهشيافته
گزارش شده  1هاي مختلف در جدول ميانگين و انحراف استاندارد سن، قد و فاصلة دو دست باز گروه

 .است

  هااواني و مشخصات فردي آزمودنيتوزيع فر .1جدول 
                            

  آماره    
  گروه ها

 سن
) انحراف معيار ±ميانگين (

 به سال

 قد
انحراف  ±ميانگين ( 

 متر به سانتي) معيار

فاصلة دو دست باز 
) انحراف معيار ±ميانگين (

 متر به سانتي

  160  ± 52/6  1 60±53/7 62/16±50/0  كنترل
خودگويي با كانون توجه

  164 ± 14/6  165 ± 11/6  00/17 ± 73/0  دروني
خودگويي با كانون  توجه

  166  ± 72/5  163 ± 07/6  75/16  ± 68/0 بيروني نزديك
خودگويي با كانون توجه

  160 ± 67/5  160 ± 58/5  43/16 ± 51/0  بيروني دور
خودگويي با افزايش فاصلة

  159 ± 13/4  161 ± 24/6  31/16 ± 47/0  كانون توجه

 

ميانگين و انحراف معيار امتياز دقت اجراي ضربة فورهند تنيس روي ميز در شش  2در جدول 
  .جلسه تمرين اكتساب، يادداري و انتقال براي پنج گروه آورده شده است
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مختلف در شش جلسه تمرين  هاي امتيازهاي دقت اجراي ضربة فورهند تنيس روي ميز گروه. 2جدول 
 )انحراف معيار±ميانگين (

 هاگروه  
كانون توجه كنترل جلسات

  دروني
كانون توجه
  بيروني نزديك

كانون توجه 
  بيروني دور

افزايش فاصلة 
  كانون توجه

  71/0 ±18/0  69/0 ± 26/0 68/0±30/0 75/0±19/0 75/0±17/0  آزمون پيش
  
  

  اكتساب

  31/1±33/0  03/1 ±37/0 18/1±29/0 18/1±26/0 03/1±34/0 اول
  41/1± 37/0  29/2± 31/0 25/2±36/0 87/1±33/0 10/1±33/0 دوم
  81/2 ±20/0  76/2± 23/0 59/2±24/0 34/2±41/0 93/1±35/0 سوم

  71/2± 24/0  83/2± 21/0 74/2±22/0 57/2±44/0 42/1±34/0 چهارم
  14/3± 29/0  23/3± 35/0  04/3±29/0 69/2±32/0 95/1±40/0 پنجم
  12/4± 37/0  11/4 ± 28/0 59/3±34/0 50/3±35/0 88/2±32/0 ششم

  26/4 ± 32/0  29/4 ± 20/0  45/4±34/0 79/3±27/0 21/3±50/0  داريياد
  91/3 ± 36/0  89/3 ± 34/0  77/3±35/0 28/3±42/0 71/2±32/0  انتقال

 
 

 

  آزمون، اكتساب، يادداري و انتقالهاي مختلف در پيشميانگين دقت فورهند گروه .2شكل 
 

ها طي شش جلسه تمرين دقت اجراي فورهند تنيس روي ميز تمام گروه 2و شكل  2مطابق جدول 
 3در جدول . پيشرفت كرده و گروه كنترل دقت كمتري در تمام جلسات دورة اكتساب داشته است
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ي ميز در شش جلسه تمرين، يادداري ميانگين و انحراف استاندارد امتياز الگوي ضربة فورهند تنيس رو
  .و انتقال براي پنج گروه آزمايشي آورده شده است

 
 هاي مختلف در شش جلسه تمرين  الگوي فورهند تنيس روي ميز گروه هايامتياز .3جدول 

 )انحراف معيار±ميانگين (
 هاگروه  

كانون توجه كنترل  جلسات
  دروني

كانون توجه
  بيروني نزديك

كانون توجه 
  روني دوربي

افزايش 
فاصلة كانون 

  توجه
  28/1 ±16/0 32/1 ± 88/0  34/1±14/0 18/1±99/0 21/1±12/0 آزمون پيش

  
  

  اكتساب

  28/1±11/0 39/1 ±09/0  30/1±12/0 14/1±09/0 27/1±11/0 اول
  51/1± 15/0 73/1± 15/0  79/1±31/0 39/1±13/0 76/1±09/0 دوم
  07/2 ±22/0 13/2± 11/0  14/2±17/0 84/1±24/0 09/2±14/0 سوم

  54/2± 15/0 34/2± 27/0  84/2±16/0 20/2±05/0 92/2±81/0 چهارم
  96/2± 37/0 07/3± 38/0  89/2±14/0 75/2±26/0 63/3±36/0 پنجم
  73/3± 15/0 53/3 ± 31/0  18/3±44/0 52/3±36/0 36/3±31/0 ششم

  64/3 ± 12/0 42/3 ± 35/0  62/3±21/0 54/3±50/0 25/3±15/0  داريياد
  34/3 ± 27/0 19/3 ± 35/0  34/3±29/0 18/3±41/0 51/3±30/0  انتقال

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  آزمون، اكتساب، يادداري و انتقالهاي آزمايشي در پيشي فورهند گروهميانگين ارزيابي الگو. 3شكل
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شان داد كه توزيع متغير وابسته دقت اجرا و الگوي ضربة نتايج آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف ن
فرض طبيعي بودن توزيع براي استفاده از پيش است وفورهند در سطوح مختلف متغير مستقل طبيعي 

آزمون از تحليل  ها در پيشبراي مقايسة دقت اجرا و الگوي ضربة گروه. آمار پارامتريك تأييد شد
هاي امتياز دقت اجرا و ميانگين) P=308/0(ها نتايج، بين واريانسطابق م. يكطرفه استفاده شد واريانس

، P=85/0(داري وجود نداشت آزمون تفاوت معنا هاي مختلف در پيشي ضربة گروهو ارزيابي الگو
339/0=)75 ،4(F( ؛)001/0=P ،541/5=)75 ،4(F .(هاي مكرر براي  نتايج تحليل واريانس با سنجش  

نتايج تحليل واريانس  .داري را نشان دادگروهي دقت اجرا و الگوي ضربه تفاوت معنا هاي درونمقايسه
نشان داد كه اثر اصلي  با تكرار سنجش عامل جلسه در مرحلة اكتساب) جلسه ( 6در ) گروه( 5دوعاملي 

، > ،001/0P=974/0(و اثر اصلي جلسه )  ،001/0P< ،83/105)=75 ،4(F=849/0(گروه 
816/523)=71 ،5(F (دار بود و همچنين اثر متقابل گروه و جلسه معنا)368/0= ،001/0P< ،
745/8)=43/236 ،20(F .( 

ها بايد از تحليل كوواريانس يكطرفه آزمون گروه  دار بين پيشبا توجه به اختالف معنادر الگوي ضربه 
آزمون متقابل بين گروه و پيش ولي اثر. شدهاي آزمون يادداري و انتقال استفاده ميبراي تحليل داده

 ؛)F)5، 74=(509/3، =ح ،007/0=192/0(ها صحيح نبود فرض همگني شيب نشان داد كه پيش
تفاوت (هاي اختالف  جاي تحليل كوواريانس يكطرفه از تحليل واريانس يكطرفه براي نمره بنابراين به

هاي اختالف براي آزمون يادداري  هاي نمرهسواريان. استفاده شد) آزمون آزمون يادداري و انتقال از پيش
بنابراين براي يادداري از آزمون تعقيبي دانت و براي . دار بودهمگن نبود، ولي براي آزمون انتقال معنا

نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسة جفتي دقت . انتقال از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد
تا ششم ) 149/1(ها از جلسة اول اكتساب نشان داد كه دقت گروه اجرا در جلسات مختلف مرحلة

نتايج آزمون تعقيبي بونفروني براي مقايسة جفتي  ).>05/0P(داري افزايش يافت طور معنا به) 717/3(
هاي داري كمتر از گروهطور معنا به) 707/1(ها در مرحلة اكتساب نشان داد كه دقت گروه كنترل گروه

داري كمتر از طور معنا به) 362/2(و دقت گروه خودگويي با كانون توجه دروني ) >001/0P(تجربي 
 ؛ ولي تفاوت )>001/0P(هاي خودگويي بيروني و گروه خودگويي با كانون توجه متغير بود  گروه

  .هاي خودگويي با كانون توجه بيروني و كانون توجه متغير وجود نداشتداري بين گروهمعنا
هاي مختلف در آزمون يادداري و واريانس يكطرفه براي مقايسة دقت اجراي گروهنتايج تحليل 

هاي مختلف نشان داد داري را بين يادداري و نيز انتقال گروههمچنين آزمون انتقال تفاوت معنا
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نتايج آزمون تعقيبي ). 75 ،4(F=(001/0P< ،316/32؛ F)001/0P< ،281/34)=75 ،4ترتيب  به(
هاي مختلف نشان داد كه يادداري و قايسة جفتي الگوي ضربة يادداري و انتقال گروهبونفروني براي م

و يادداري و ) >001/0P(هاي تجربي داري كمتر از گروهطور معنا انتقال الگوي ضربة گروه كنترل به
هاي داري كمتر از گروهطور معنا انتقال الگوي ضربه در گروه خودگويي با كانون توجه دروني به

داري بين ؛ ولي تفاوت معنا)>05/0P(ودگويي بيروني و گروه خودگويي با كانون توجه متغير بود خ
 .هاي خودگويي با كانون توجه بيروني و كانون توجه متغير وجود نداشتگروه

 

  گيري بحث و نتيجه
يادگيري  هدف تحقيق حاضر اثر افزايش فاصلة كانون توجه با استفاده از خودگويي آموزشي بر اجرا و

هاي ظريف، پيچيده و باز مؤثرتر است خودگويي آموزشي بر مهارت .آموزان دختر دبيرستاني بوددانش
آموزان مبتدي در مهارت تنيس روي ميز مؤثر است و خودگويي آموزشي براي تغيير توجه دانش .)13(

بدون (گروه كنترل  هاي تجربي نسبت بهدار را در دقت اجرا و الگوي ضربه در گروهاختالف معنا
  . نشان داد) خودگويي

طور  هاي تجربي در مراحل اكتساب، يادداري و انتقال بهها، دقت اجراي فورهند گروهبراساس يافته
هاي خودگويي با كانون توجه بيروني نزديك، بيروني همچنين گروه. داري بهتر از گروه كنترل بودمعنا

داري بهتر از گروه توجه دروني عمل طور معنا در تمام مراحل به كانون توجه دور و گروه افزايش فاصلة
نتايج اين پژوهش مبني بر سودمندي كانون توجه بيروني نزديك، بيروني دور با برخي از . كردند

 ؛)1998(هاب و پرينز  پژوهش ولف،در يادداري همراستا با . هاي پيشين همراستا بوده استپژوهش
ساز اسكي و يادگيري گلف ، بر روي دستگاه شبيه)1999(ولف، التريج و تول و ) 2003(تاتيسكا و ولف 

كه با ) 2003(تاتسيكا و ولف در آزمون انتقال همراستا با . برتري كانون توجه بيروني را نشان دادند
هاي بررسي و مقايسة اثر تمركز توجه دروني و بيروني بر تكليف راندن پدالو نشان داد كه در آزمون

. تر از گروه كانون توجه دروني عمل كرده استآمده گروه كانون توجه بيروني سريع عمل ال بهانتق
بر  گيري، توجه را عالوه، دستورالعمل كانون توجه دروني در تكاليف هدف1براساس فرضية پردازش آشكار

ني، بار بيشتري در نتيجه دستورالعمل كانو. كنداطالعات دروني، به اطالعات برجستة بيروني معطوف مي
  ). 26(تري همراه خواهد بود كند كه با اجراي ضعيفرا بر منابع توجهي يا حافظة كاري اعمال مي

                                                           
1. Conscious processing hypothesis  
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كه تأثيرات تمركز دروني و بيروني توجه بر ) 1383(هاي طهماسبي  نتايج تحقيق حاضر با يافته
كه در پژوهشي به ) 2007(سو ولف و آموز نوآموز و نتايج عملكرد و يادگيري مهارت فوتبال را در دانش

بررسي سودمندي كانون توجه بيروني بر دقت شوت گلف در بازيكنان نوآموز و خبره پرداختند، 
 واقعي حركات بر توجه مقابل در را حركات تأثيرات برتوجه  ياديز تحقيقات در ).6، 27(ست همراستا
 مثل مختلف ورزشي هايمهارت دگيرييا براي بيروني كانون توجه فوايد اين تحقيقات .اندكرده كشف
 دارت پرتاب و) 2007گري، وكاستاندا ( بالبيس، )2000همكاران، و فاچزولف، ( تنيس

 نشان ورزشي هايمهارت در كانون توجه دروني به نسبت را بيروني كانون توجه برتري) 2007مارجنت،(
 بر آموزشي خودگويياثر «با عنوان ) 1389(با نتايج مطالعة پرويزي  اين پژوهشنتايج  ).25(اندداده

در اين تحقيق مهارت پرتاب . ، همخواني نداشت»بسكتبال آزاد پرتاب مهارت يادگيري و اكتساب
اثر خودگويي ) 2007(و همكاران  كرونيكه مطابق با تحقيق ) 2(بسكتبال يك مهارت بسته است 

) عنوان تحت تكاليف نسبتاً ساده به( ، شوت و دريبل)تحت تكليف پيچيده(آموزشي بر سه تكليف پاس 
آنها عنوان كردند خودگويي آموزشي موجب بهبود در هر سه تكنيك . در بازيكنان بسكتبال انجام گرفت

الگوي ضربه موجب برتري گروه كانون توجه نزديك در ). 13(شد، اما در پاس تأثير بيشتري داشت 
دليل تغيير تدريجي كانون توجه، به مرور  گروه افزايش فاصلة توجه هم به. يادداري شده است

شود كه از كنترل هوشيار در شرايط كند و موجب ميرو مي هاي مناسب روبهها را با نشانه كننده شركت
ها در كانون توجه ممكن كنندهدروني به شرايط خودكار بيروني حركت كند كه آزاد گذاشتن شركت

رين با توجه به نيازهاي فرد و محيط و تكليف مطابقت هاي مختلف تماست در تغيير توجه در زمان
بنابراين الزم است تحقيقات بيشتري در زمينة بررسي كانون توجه در شرايط خود . بيشتري داشته باشد

هاي تجربي دار در پرسشنامة فراواني و اعتقاد به خودگويي گروهتوجه انجام گيرد و عدم تفاوت معنا
  .ها مربوط به اين دو عامل نيستگروه دهد كه تفاوت بيننشان مي

. كندكانون توجه دروني نوعي كنترل آگاهانه را استنباط مي 1براساس فرضية عمل محدودشده 
هاي هاي هوشيارانه و توجه دروني سبب انسدادهاي ريز در سيستم حركتي و مانع از فرايندتالش

كه توجه بيروني كنترل  درحالي. شودمي شود، كه با تنزل در اجرا نمايانخودكار كنترل حركت مي
تحقيقات . دهدهاي كنترل منعطف، سريع و غيرآگاهانه ارتقا ميكار بردن فرايند خودكارتري را با به

                                                           
1. Constrained action hypothesis 
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هاي مختلف خودكاري را نشان دادند كه شامل توزيع هاي توجه بيروني و ارزيابياي از آموزشرابطه
قبل از  سازيآماده زمان كاهش ،)16(سبب  زياد تكرار با يحركت تطابقات يافتة گنجايش توجهي  كاهش

  ).25(است  ترمناسب حركتي ريزيبرنامه ارائةحركت و 
، دانغيان و شجاعي )2000(، پارك )2003(نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات ولف و همكاران  

) 2003(نوين و همكاران و مك) 2012(كاي و ولف ، مك)2009( ، بل و هاردي )2012(، بانكر )1383(
يكي از . هاي دورتر كانون توجه بيروني در يادگيري مهارت همخواني نداشتپذيري مسافتمبني بر اثر

دار در دقت اجراي فورهند تنيس روي ميز بين داليل مغايرت پژوهش حاضر در مورد عدم تفاوت معنا
آموزان مبتدي، ممكن است توجه در دانشكانون  هاي توجه بيروني نزديك، دور و افزايش فاصلةگروه

آموزان بر توجه بيروني دور نياز به توجه بيشتر در مهارت فورهند تنيس روي ميز، و يا عدم تمركز دانش
كم توجه بيروني نزديك با دور و كم بودن مسافت در تنيس روي ميز تا هدف نسبت به مهارت  يا فاصلة

دار در پرسشنامة فراواني و اعتقاد به عدم تفاوت معنا. باال باشد شوت در فوتبال و بسكتبال در تحقيقات
دليل  به. ها مربوط به اين دو عامل نيستدهد كه تفاوت بين گروههاي تجربي نشان ميخودگويي گروه
در حضور دوربين اضطراب آموزان ها براي ثبت امتيازهاي الگو و دقت فورهند دانشوجود دوربين

 ها متمركز نبود وطور كه بايد بر نشانه با وجود دستورالعمل محقق، توجه آنها آن. اندبيشتري داشته
به . ارتباط برقرار كنند كانون توجه بيروني دور اثرات به مربوط هاينشانه نتوانستند بين هاكنندهشركت

  .نشد مشاهده همين دليل تفاوت معناداري
كانون توجه خودگويي، به سطح مهارت و نوع  گرفت كه اثربخشي توان نتيجهاز اين تحقيق مي
با توجه به نتايج اين پژوهش افزايش فاصلة كانون توجه از طريق خودگويي . مهارت بستگي دارد

هاي بيروني گروه. آموزشي بر اكتساب و يادداري دقت و الگوي ضربه در دختران دبيرستاني اثر دارد
ت به گروه دروني در اكتساب، يادداري و انتقال بهتر عمل نزديك، بيروني دور و افزايش فاصلة توجه نسب

دار در اكتساب، هاي خودگويي بيروني نزديك، دور و افزايش فاصله تفاوت معناتنها بين گروه. كردند
هاي كانون توجه بيروني و افزايش فاصلة توجه نسبت به برتري گروه. يادداري و انتقال وجود نداشت

كه اثر منفي كانون توجه دروني بر دقت فورهند در مراحل مختلف و حمايت از  گروه كانون توجه دروني
هاي عمل محدود شده، پردازش آشكار هاي ايدة حركتي جيمز، كدگذاري مشترك پرينز و فرضيهنظريه
  .كنندة اثر مثبت كانون توجه بيروني بر اجرا و يادگيري هستند بيان
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تر اين جنبه، كانوني كردن توجه از بررسي و كنترل دقيق توان بابنابراين در تحقيقات آينده مي
ها، استفاده از خودگويي آموزشي با نوع تكليف و با توجه به يافته. طريق خودگويي را بررسي كرد

تر اين توان با بررسي و كنترل دقيق؛ بنابراين در تحقيقات آينده مي)13(پيچيدگي آن ارتباط دارد 
اينكه اثر كانون توجه از طريق  به توجه با. از طريق خودگويي را مطالعه كرد جنبه، كانوني كردن توجه

خودگويي آموزشي بر اجرا و يادگيري فورهند تنيس روي ميز در كانون توجه بيروني نزديك معنادار 
آموزان فورهند تنيس روي ميز در دانش توانند براي آموزش مهارترسد مربيان مينظر مي بود، به

. ز كانون توجه بيروني نزديك استفاده كنند و بهتر است از كانون توجه دروني استفاده نشودمبتدي ا
 توجه كانون باو انگيزشي  آموزشي خودگويي بينة مقايس در زمينة بيشتري همچنين بايد تحقيقات

  درنزديك، دور و تغيير فاصلة توجه  بيروني توجه كانون با آموزشي خودگويي اثريا  دگير انجام

  .شود بررسي بيشتر مختلف ورزشي هايمهارت
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