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 کوتاه سرویس مهارت یادگیري بر آموزشی خودگفتاري طریق از توجه نمودن کانونی اثر

 بدمینتون
 3سجاد پارسایی،  2يم داودیرم، 1رسول عابدان زاده

 چکیده
باشد که اجراکنندگان به شکل آشکار روشی مناسب جهت مداخله براي بهبود عملکرد ورزشکاران میخودگفتاري  

برند تا بر اجرا اثر گذاشته و باعث تقویت آن شوند. هدف این پژوهش بررسی اثر خودگفتاري یا پنهان به کار می
این پژوهش  اجرايروش  باشد.تون میآموزشی همراه با کانونی نمودن توجه بر یادگیري مهارت سرویس کوتاه بدمین

جامعه آماري این تحقیق دانش آموزان  آزمون با گروه کنترل بود.آزمون، پسنیمه تجربی و طرح آن شامل پیش
 گیري در دسترس انتخاب شدند.صورت نمونهسال به 11تا  10نفر با دامنۀ سنی  36ابتدایی پسرانه اهواز بودند که 

نفري کنترل، خودگفتاري با کانون  12گروه  3صورت همگن در آزمون بهاساس نمرات پیشبر کنندگان شرکت
آزمایشی و کنترلی اثر هاي ي بین گروهنتایج مقایسه توجه درونی و خودگفتاري با کانون توجه بیرونی قرار گرفتند.

ایجاد کند که گروه خودگفتاري با توانست بین دو کانون توجه تفاوت معناداري را نشان نداد و تنها خودگفتاري 
هرچند خودگفتاري کانون توجه بیرونی عملکرد بهتري نسبت به گروه خودگفتاري با کانون توجه درونی داشتند.

نفس، هاي آزمایش و کنترل تفاوت ایجاد کند ولی استفاده از خودگفتاري سبب افزایش اعتمادبهنتوانست بین گروه
 توجه و تالش بیشتر شد.

 
 هند.خودگفتاري آموزشی، توجه درونی، توجه بیرونی، سرویس کوتاه بکگان کلیدي: واژ

 

 

 )r.abedanzadeh@scu.ac.ir:  پست الکترونیکی ؛  09132620144دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول: تلفن : استادیار  . 1
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز . 2
 دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز . 3

 98اییز و زمستان پ/  سی ام / شماره  پانزدهم سال                                                نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش



   98پاییز و زمستان  /سی ام شماره  پانزدهم /نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال پژوهش 

 مقدمه  -1
انی، طورکلی مسائل روهباند که افکار و احساسات و امروزه ورزشکاران با افزایش آگاهی نسبت به گذشته، پی برده

و جسم فرد از هم جدا  هاي ورزشی، ذهنهاي ورزشی تأثیرگذار باشد. در اجراي فعالیتتواند بر اجراي فعالیتمی
عاده، به دلیل عدم الهاي فیزیکی و جسمانی فوقباشد و ممکن است که یک ورزشکار با وجود داشتن توانایینمی

ناسان ورزشی با بررسی ش) روان1کنترل بر افکار و احساسات و تمرکز نداشتن در طول رقابت، با مشکل مواجه شود (
ملکرد ورزشی تأثیر عتوانند بر هاي شناختی میپیشرفت تحقیقات در این زمینه از طریق روش هاي مختلف ومهارت

فنون و  از استفاده هک اندکرده حمایت ایده این از خود تحقیقات زیادي در ). پژوهشگران2بسزایی داشته باشند (
 ).3بدنی شود (تربیتورزش، فعالیت بدنی و  در اجرا بهبود سبب تواندمی روانی هايتکنیک

شناختی که امروزه در عرصه ورزشی جایگاه خوبی پیدا کرده و مربیان هاي ذهنی و روانیکی از انواع مهارت 
است. در  1برند، استفاده از خودگفتاريهاي خود آن را بکار میشناسان ورزشی در طی تمرینات و آموزشو روان

عنوان روشی مناسب جهت مداخله براي انجام بهبود عملکرد ري را بهتوان خودگفتاشناختی ورزشی میحیطۀ روان
اي که اجراکنندگان در طی اکتساب یا اجراي مهارت به ). خودگفتاري عبارت است از مکالمه4ورزشکاران دانست (

گردند میبرند و از این طریق بر اجراي ورزشی خود اثر گذاشته و باعث تقویت آن شکل آشکار یا پنهان به کار می
تواند بر رفتار و راهبردهاي کند، میصورت آهسته یا بلند زمزمه می). خودگفتاري مطابق با آنچه فرد با خود به5(

پردازان این هاي برخی پژوهشگران و نظریه). مطابق با یافته6درگیر در فرایندهاي شناختی و ذهنی تأثیرگذار باشد (
صورت هوشیارانه یا ناهوشیارانه و بدون دهاي شناختی و ذهنی باشد که بهتواند یکی از مؤثرترین راهبرروش می

ویژه عنوان یک تکنیک آشکار یا پنهان مورد استفاده ورزشکاران بهتواند بهگیرد. بنابراین میتمرین قبلی انجام می
). 7باشد، استفاده شود (میاي قرار بگیرد که از آن براي تغییر یا اصالح تکلیفی که در حال انجام ورزشکاران حرفه

شناسان ورزشی، خودگفتاري یکی از مؤثرترین راهبردهاي شناختی و ذهنی است که از جنبۀ عملی و از نظر روان
نظري قابل توجیه بوده و شامل فرایند ذهنی فعال است که استفاده از آن باعث تغییر یا اصالح تمرکز موجود درزمینۀ 

) عنوان کرد که خودگفتاري داراي دو کارکرد اصلی 2006( 2). هاردي8شود (، میاستتکلیفی که در حال انجام 
توان گفت این نوع اساس  تعریف خودگفتاري انگیزشی می باشد. برخودگفتاري انگیزشی و خودگفتاري آموزشی می

شود و خودگفتاري نفس و ایجاد حاالت خلقی مثبت در فرد ایجاد میبهخودگفتاري از طریق افزایش تالش، اعتماد
حرکتی مهارت باعث بهبود –هاي تکنیکی و تاکتیکی یا حسی وسیلۀ افزایش توجه و تمرکز بر روي جنبهآموزشی به

 ).9شود (هاي ورزشی میاجرا و یادگیري مهارت
 کانونی .است توجه نمودن کانونی حرکتی، هايمهارت و یادگیري اجرا در توجه مهم هايماهیت از یکی

 متمرکز جایی چه به و چگونه را خود توجه موقعیت اجرا، در فرد پردازد کهبیشتر به این موضوع می ،توجه نمودن
تواند به شکل درونی (معطوف کردن توجه فرد به حرکات و اعمال بدن خویش) یا کانونی نمودن توجه می .کندمی

). تحقیقات در 10موردنظر بر محیط دارند) باشد (بیرونی (معطوف کرده توجه فرد به تأثیراتی که حرکات و اعمال 
 را بیرونی توجه که تمرکز هاي آموزشیدستورالعمل اند کههاي موضوعی مختلف به این نتیجه رسیدهحیطه

 آموزشی هايبا توصیه مقایسه در کنند،می القاء حرکت اثرات سوي به توجه یادگیرنده داشتن معطوف وسیلهبه
موجب افزایش یادگیري فرد در انجام  کنند،می معطوف حرکت خود به یادگیرنده را توجه که درونی توجه تمرکز

 

1. Self-talk 
2. Hardy 



      بدمینتون کوتاه سرویس مهارت یادگیري بر آموزشی خودگفتاري طریق از توجه نمودن کانونی اثر

خصوص شود و یک ورزشکار (به. توجه و تمرکز جزء اساسی ورزش محسوب می)11شوند (هاي حرکتی میمهارت
آمیز اجراي موفقیتخاطر تمرکز ضعیف، در هاي پایه) ممکن است با وجود استعداد باال و تکنیک خوب بهدر رده

مهارت با مشکل مواجه شود. درزمینه اثربخشی مفهوم خودگفتاري بر عوامل ذهنی، روانی و شناختی، تحقیقات 
تواند موجب افزایش تمرکز و توجه ورزشکاران در اجراي ورزشی اند که استفاده از این مفهوم و راهبرد مینشان داده

ساز و حیاتی در و توانایی غلبه بر اضطراب و استرس در لحظات سرنوشتنفس و آمادگی ذهنی و افزایش اعتمادبه
 ).12،13حین رقابت شود (

مختلف موجود در یادگیري حرکتی بر اساس تأثیر خودگفتاري بر بهبود اجراي هاي از لحاظ نظري نیز نظریه
) است که 1976( 1ل توجهی نیدفرها، نظریه مداند. از جمله این نظریهمهارت حرکتی، از این راهبرد حمایت کرده

هایشان شده و از این کند خودگفتاري باعث افزایش کانونی نمودن توجه ورزشکاران در اجراي مهارتعنوان می
تواند در کانونی ) نیز در تحقیقی نشان داد که خودگفتاري می1986( 2). شانک7شود (طریق باعث بهبود اجرا می

و کدگذاري اطالعات جدید مربوط به تکلیف به ورزشکاران کمک شایانی نماید  نمودن توجه، فراخوانی اطالعات
تنهایی و تعامل خودگفتاري و بازخورد با هم، تنهایی، بازخورد به) دریافت که خودگفتاري به1389). امامی آرندي (7(

هایی که از شود. گروهل میهاي پاس سینه و ریباند بسکتباداري باعث بهبود اکتساب و یادداري مهارتطور معنابه
ها نتایج بهتري داشتند. همچنین خودگفتاري و بازخورد، بر مهارت خودگفتاري استفاده کردند نسبت به دیگر گروه

 توجه کانون نوع ) در تحقیقی با عنوان اثر2014). سالجقه و همکاران (14ریباند بیشتر از مهارت پاس اثرگذار بود (
 تفاوت چند بسکتبال به این نتیجه رسیدند که هر پاس سینه مهارت یادداري و اکتساب بر خودگفتاري صورتبه

 دو گروه تفاوت دیگر سوي از اما نیست، معنادار خودگفتاري راهبرد از استفاده با توجه کانون نوع دو بین اثرات
 مهارت و یادداري اکتساب بهبود باعث آموزشی خودگفتاري اگرچه بنابراین است. معنادار کنترل با گروه تجربی

 صورتبه توجه نوع کانون دستکاري احتماالً اما شود،می یادگیري ابتدایی مراحل در سینه بسکتبال پاس
) در تحقیقی که به 2012( 3). لپداتو15ندارد ( سینه بسکتبال پاس یادداري و اکتساب بر چندانی تأثیر خودگفتاري

بررسی خودگفتاري در فرایند یادگیري پرداخت، استفاده از خود گفتاري توسط مربیان و ورزشکاران را توصیه کرد 
) در پژوهشی به بررسی تأثیر انواع تمرکز و توجه خودگفتاري بر تعادل زنان سالخورده 2015). رفیعی و همکاران (16(

توجهی در تعادل ایستا و ها نشان داد که خودگفتاري با توجه بیرونی تأثیر قابلایج آنسال پرداختند. نت 85تا  60
) در تحقیقی که بر روي سه مهارت پاس، 2007). کرونی و همکاران (17سال ندارد ( 85تا  60پویاي زنان مسن 

واند موجب بهبود در هر تشوت و دریبل در بازیکنان بسکتبال پرداختند، عنوان کردند که خودگفتاري آموزشی می
عنوان یک تکلیف دشوار در مقایسه سه تکنیک شود و این در حالی است که این تأثیر بر روي مهارت پاس که به

) در تحقیقی دیگر ضمن 2014و همکاران ( 4).  زتو5باشد (با دو تکلیف دیگر در نظر گرفته شده است، بیشتر می
ري شناي پروانه، مقیاس خودگفتاري را نیز در تحقیق خود مورد ارزیابی نشان دادن اثربخشی خودگفتاري بر یادگی

نفس، بهتواند بر هر پنج فاکتور شناختی که شامل توجه، اعتمادقرار دادند و به این نتیجه رسیدند که خودگفتاري می
یز در پژوهش خود، ) ن2006هاتزیگیورگیادیز ( خودکاري، تالش و کنترل شناختی و احساسی است تأثیر مثبت دارد.

اثرات خودگفتاري را در تالش خود که شامل خودکاري، اعتماد به نفس ، کنترل اضطراب و توجه است را مورد 
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بررسی قرار داد. دانشجویان تربیت بدنی در یک آزمایش که شامل یک تکلیف شنا بود شرکت کردند. از شرکت 
دستورالعمل فنی) ویک نشانه خودگفتاري انگیزشی (از آنهایی کنندگان خواسته شد یک دستورالعمل را انتخاب کنند (

شود. از شرکت کنندگان خواسته شد که که تمرین کرده بودند)، که از آنها متعاقبأ در طول اجراي تکلیف استفاده می
و نوع عملکردهاي استنباط شده خودشان را که از خودگفتاري با خود بود را گزارش دهند. نتایج نشان داد که هر د

خودگفتاري سرانجام به منظور بهبود  توجه به این تکلیف به آنها کمک کرد. عالوه بر این، گزارش شده است که 
نشانه انگیزش خودگفتاري از نشانه توجه تأثیر بیشتري بر تالش داشته است. در حالی که در هنگام استفاده از توجه 

 ).18( ماد به نفس، اضطراب، کنترل و خودکاري مشابه بودهاي انگیزشی، اثرات براي جلب توجه، اعتو نشانه
باره بسیار اندك است علی رغم نقش مهم خودگفتاري در قالب کانونی نمودن توجه، تحقیقات انجام شده دراین

ها شود، در اثربخش بودن این تکنیک نیز در بعضی از آنطور که در تحقیقات ذکر شده نیز مشاهده میو  همان
شود تا تأثیر خودگفتاري آموزشی در قالب در نتیجه، ضرورت تحقیقی در این زمینه احساس می وجود دارد.تناقص 

کانونی نمودن توجه مورد بررسی قرار گیرد و با انجام این تحقیق در پی بررسی این سؤاالت هستیم که آیا عملکرد 
کنندگان اثرات مثبت متفاوت است؟ آیا شرکت افراد در خودگفتاري آموزشی با توجه درونی نسبت به توجه بیرونی

 کنند؟ شود) درك میخودگفتاري را (که از طریق پرسشنامه کاربرد خودگفتاري ارزیابی می
 جامعه و نمونه آماري

آزمون همراه با گروه کنترل پس-آزمونصورت نیمه تجربی و طرح آن شامل پیشاین پژوهش به اجرايروش 
آموزان مقطع پنجم و ششم ابتدایی پسرانه شهر اهواز بودند که از بین تحقیق شامل دانش بود. جامعه آماري این

گونه سابقۀ قبلی در به روش در دسترس انتخاب شدند. این افراد هیچ 11تا  10نفر با دامنۀ سنی  36ها تعداد آن
 زمینه بازي بدمینتون نداشتند.

 
 روش کار و نحوه اجراي آزمون

هند کوتاه صورت که در این مرحله ابتدا سرویس بکآزمون گرفته شد. بدینها ابتدا یک پیشگروهجهت انتخاب 
کوششی از سرویس  15کننده یک بلوك آزموده بدمینتون، آموزش داده شد. پس از آن هر شرکتتوسط مربی کار

آزمون نمرات حاصل از پیش اساس کنندگان برهند را اجرا کرد و میانگین ضربات هر فرد ثبت گردید. شرکتبک
نفري کنترل، خودگفتاري با کانون توجه درونی و خودگفتاري با کانون توجه بیرونی  12گروه  3صورت همگن در به

هاي روز متوالی به تمرین پرداختند. در گروه 6کنندگان در طی آزمون، شرکتقرار گرفتند. پس از انجام مرحله پیش
صورت توجه درونی و بیرونی استفاده شد. در حالی که در گروه کنترل اري آموزشی بههاي خودگفتتجربی از نشانه

دقیقه گرم کردن در ابتداي هر جلسه از  5هاي خودگفتاري استفاده نشد. در طی جلسات تمرینی، پس از از نشانه
رت آزمایشی و با صوهاي خودگفتاري خود را بهکنندگان خواسته شد تا قبل از اجراي هر کوشش، نشانهشرکت

، بود. بدین "حرکت دستم خوب است"صداي بلند تکرار نمایند. نشانۀ خودگفتاري آموزشی با کانون توجه درونی 
زمان راکت با دست دیگر کننده باید به هماهنگی بین رها کردن توپ با یک دست و حرکت هممعنی که شرکت

، بود. بدین معنی که فرد "ارتفاع توپم خوب است "بیرونیتمرکز کند. نشانۀ خودگفتاري آموزشی با کانون توجه 
کند تا توپ را با ارتفاع مناسب عبور دهد، اجراکننده باید به ارتفاع توپ توجه کند. یعنی فرد به خود، یادآوري می

از پایان تکلیف را انجام دادند. پس  کند. در گروه کنترل، افراد بدون خودگفتاريکه به اثر حرکت تمرکز میدرحالی
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آزمون به عمل آمد و پس از یک هفته بی تمرینی نیز آزمون یادداري کنندگان، پسمراحل تمرینی از تمام شرکت
 از همه افراد به عمل آمد.
 ابزار مورد استفاده

تور و طنابی که از باالي تور و موازي با آن کشیده  ین لبهکنندگان باید توپ را از بآزمون سرویس کوتاه: شرکت
رسم شده است که در  هایی در زمین مقابلمتر با آن فاصله دارد، به زمین مقابل بفرستد. هدفسانتی 50شده و 

 5هایی با نوارهایی به پهناي گیرد. قوسزمودنی تعلق میها امتیاز خاصی به آصورت اصابت توپ با هریک از آن
انی با خط سرویس کوتاه ر به مرکز نقطه تقاطع خط میمتسانتی 125، 95، 75، 55هایی به ترتیب متر و شعاعسانتی

 ا تکمیل نمودند.نامه خودگفتاري ر). بعد از اتمام کار، هر گروه پرسش19شود (در سمت راست زمین رسم می
گویه است.  25) طراحی نمودند و داراي 2008و همکاران ( 1نامه را تئودارایکسمقیاس خودگفتاري: این پرسش

نفس، خودکاري، تالش، کانون توجه و کنترل باشد که شامل اعتمادبهمقیاس میخرده 5اراي این پرسشنامه د
 1ارزشی از  5سنجد. براي پاسخ دادن به هر سؤال مقیاس گویه یک عامل را می 5احساسی و شناختی است. هر 

رسشنامه نیز توسط مؤلفین (کامالً موافق) در نظر گرفته شده است. روایی و پایایی این پ 5(کامالً مخالف) تا  
). در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی پرسشنامه به روش 20گزارش شده است ( 86/0و  76/0پرسشنامه به ترتیب 

 محاسبه شد.  84/0ضریب آلفاي کرونباخ، 
 روش آماري

ق ها از طریداده عنوان آمار توصیفی استفاده گردید. بعد از بررسی نرمال بودناز میانگین و انحراف معیار به
و  ها استفاده شد. تجزیهو تحلیل استنباطی داده آزمون شاپیرو ویلک، از تحلیل کوواریانس مرکب جهت تجزیه

در نظر گرفته شده  P≥05/0داري انجام شد. سطح معنی 21نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرمتحلیل داده
 است.

 
 نتایج

ل، انحراف استاندارد: سا 55/11سال (میانگین سنی:  11تا  10 ش داراي دامنۀ سنیکننده در این پژوهافراد شرکت
انحراف استاندارد  و) میانگین 1گونه سابقه قبلی از آموزش سرویس بدمینتون بودند. جدول () و بدون هیچ50/0

آزمون و یادداري) سپآزمون، هند مربوطه به سه گروه را در سه مرحلۀ آزمون (پیشنمرات آزمون سرویس کوتاه بک
 دهد.نشان می

 
ه هند در سه گروه و در سمیانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمون سرویس کوتاه بک . 1جدول

 مرحلۀ زمانی
 هاي آماريشاخص

 گروه        
 یادداري آزمونپس آزمونپیش

 60/12 ± 34/1 40/13 ± 83/1 7/5 ± 88/1 خودگفتاري با توجه درونی
 70/13 ± 49/1 40/15 ± 41/2 80/6 ± 25/2 خودگفتاري با توجه بیرونی

 30/13 ± 56/1 90/13 ± 79/1 10/6 ± 79/1 کنترل
 

1. Theodorakis 
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ویلک و -گیري شده توسط آزمون شاپبروهاي اندازهدر ابتدا نرمال بودن داده هاي پژوهشالؤس براي بررسی 
) بیانگر این بودند که P<05/0ها (قرار گرفت. نتایج این آزمونها توسط آزمون لون مورد بررسی برابري واریانس

توان از آزمون پارامتریک استفاده کرد.. براي بررسی تأثیر خودگفتاري هاي آماري میبراي اجراي تجزیه و تحلیل
احل (مر 2 × 3آموزشی با توجه درونی/ بیرونی بر عملکرد و یادداري سرویس کوتاه از آزمون تحلیل کواریانس 

گیري مکرر گروه (خودگفتاري با توجه درونی، خودگفتاري با توجه بیرونی، کنترل) با اندازه ×آزمون، یادداري) پس
 گزارش شده است. 2استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 

 
گیري مکرر براي بررسی تأثیر متغیر نتایج آزمون تحلیل کواریانس مرکب با اندازه. 2جدول 

 هندآموزشی بر اجراي سرویس کوتاه بکخودگفتاري 

 F داريمعنی مجذور اتاي نسبی
 هاي آماريشاخص                    

 منبع تغییرات

 آزمونپیش 09/1 3/0 04/0
 مرحله آزمون 79/5 02/0 18/0
 گروه 35/4 02/0 25/0
 مرحله آزمون ×آزمون پیش 54/3 07/0 12/0
 گروه ×مرحله آزمون  89/0 41/0 06/0

 
و همچین بین سه گروه  )P= 02/0شود، تفاوت بین سه مرحلۀ آزمون (مشاهده می 2چنانچه در جدول 

)02/0=P( ها در پیشمعنادار گزارش شد. لیکن تفاوت بین گروه) 3/0آزمون =P آزمون تعامل بین پیش) و همچنین
بریم دار نبود. بنابراین نتایج پی میمعنی) P= 41/0مرحله آزمون و گروه () و تعامل بین P= 07/0و مرحله آزمون  (

اند. همچنین نتایج ازمون تفاوت معناداري وجود نداشته است و سه گروه همگن بودهکه بین سه گروه در پیش
هاي جفتی با سهآزمون در مراحل بعدي آزمون نیز تأثیرگذار نبوده است. براي بررسی بیشتر اثرات اصلی از مقایپی

و براي  3تصحیح بونفرنی استفاده شد. نتایج مربوطه براي تعیین محل اختالف بین سه مرحلۀ آزمون در جدول 
 ارائه شده است. 4تعیین محل اختالف بین سه گروه در جدول 

 
 آزمون و آزمون یادداريهاي جفتی بین پسنتایج مقایسه. 3جدول 

 هاي آماريشاخص           
 مرحلۀ آزمون

 داريمعنی خطاي استاندارد هاتفاوت میانگین

 04/0 49/0 03/1 یادداري -آزمونپس
 

) گزارش شد. P= 04/0آزمون و آزمون یادداري معنادار (دهد تفاوت بین پسنشان می 3چنانچه نتایج جدول 
آزمون دچار افت مختصري شده بریم که نمرات افراد در آزمون یادداري نسبت به پسپی می 1مطابق با جدول 
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یابیم که یادگیري رخ داده آزمون، نمرات یادداري افزایش یافته است، درمیاست. لیکن از آنجایی که نسبت به پیش
 است.

 هاي جفتی براي تعیین محل تفاوت بین سه گروهنتایج مقایسه .4جدول 
 هاي آماريشاخص

 مرحلۀ آزمون
 خطاي استاندارد هاتفاوت میانگین

-معنی
 داري

خودگفتاري با -خودگفتاري با توجه درونی
 توجه بیرونی

43/1- 48/0 02/0 

 76/0 47/0 -55/0 کنترل -خودگفتاري با توجه درونی
 24/0 48/0 87/0 کنترل –خودگفتاري با توجه بیرونی 

 
) وجود P=02/0(دهندة این موضوع است که بین دو گروه خودگفتاري تفاوت معناداري نشان 4نتایج جدول 

) گزارش نشد. میانگین و انحراف P< 05/0که تفاوت بین دو گروه آزمایشی با گروه کنترل معنادار (دارد در صورتی
 5نامه کارکردهاي خودگفتاري در جدول هاي مربوط به پرسشمقیاسهاي آزمایشی و کنترل در خردهمعیار گروه

 نشان داده شده است. 
 

 هاي پرسشنامه خودگفتاريمیانگین و انحراف معیار مؤلفه جدول مربوط به. 5جدول

  خودگفتاري با توجه درونی خودگفتاري با توجه بیرونی

 هامؤلفه میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
27/4  70/30  88/3  22/30  اعتماد به نفس 
99/6  30/28  22/6  40/27  خودکاري 
699/0  6/34  68/4  80/29  تالش 
23/3  70/31  86/6  00/28 احساسی-کنترل شناختی   
994/0  90/33  43/3  00/32  توجه 
65/10  30/159  58/18  00/148  کل مقیاس 

 
شود در گروه خودگفتاري با کانون توجه درونی، بیشترین میانگین مربوط مشاهده می 5طور که در جدول همان

خودکاري بود. همچنین در گروه خودگفتاري با کانون توجه به مؤلفه توجه و کمترین میانیگن مربوط به مؤلفه 
هاي تالش و خودکاري بود. براي بررسی همبستگی بیرونی به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین مربوط به مؤلفه

هاي پرسشنامه کارکردهاي خودگفتاري از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و نتایج مقیاسبین خرده
  آمده است. 6ل آن در جدو
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 هاي پرسشنامه خودگفتاريجدول ضرایب همبستگی پیرسون بین مولفه . 6جدول 

 )rمیزان ضریب همبستگی (٭
 داريسطح معنی٭٭

 
نامه کارکردهاي خودگفتاري همبستگی مثبت هاي پرسشمقیاسبین اکثر خردهدهد که نشان می 6نتایج جدول 

 متوسط تا زیاد وجود داشته است.
 

 گیريبحث و نتیجه
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خودگفتاري آموزشی با کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیري مهارت سرویس 

آزمایشی و کنترل اثر معناداري را نشان نداد و تنها هاي ي بین گروهمقایسههند بدمینتون انجام شد. نتایج کوتاه بک
کانون توجه بیرونی عملکرد  توانسته است بین دو کانون توجه تفاوت ایجاد کند که گروه خودگفتاري باخودگفتاري 

که نشان داد انک هاي شبهتري نسبت به گروه خودگفتاري با کانون توجه درونی داشتند. این نتایج با یافته
تواند در کانونی نمودن توجه، فراخوانی اطالعات و کدگذاري اطالعات جدید مربوط به تکلیف به خودگفتاري می

که مزیت کانون توجه بیرونی را در پرتاب دارت  1لوهز و همکاران هاي)، با یافته7ورزشکاران کمک شایانی نماید (
و همکاران که برتري کانون توجه بیرونی را در نواختن پیانو بیان کردند  2) با نتایج تحقیق داك21نشان دادند (

صورت خودگفتاري را بر تعادل زنان مبتال )، با نتایج تحقیق شهبازي و همکاران که مزیت کانون توجه بیرونی به22(
 تناوب تأثیر ررسیب به تحقیقی در که طوبی و هاي اقدسیبا یافته ) و11به مولتیپل اسکولروزیس نشان دادند (

 خودگفتاري تناوب  که رسیدند نتیجه این به و پرداختند دارت پرتاب انتقال و یادداري بر آموزشی خودگفتاري
 و پرکوس هايیافته با همچنین ) و23( دارد دارت پرتاب مهارت انتقال و یادداري در توجهی قابل تأثیر آموزشی

. باشدمی همخوان )،24است ( مؤثر کودکان عملکرد بهبود در خودگفتاري دادند نشان پژوهش خود در همکاران که
 

1. Lohes 
2. duke 

حساسیا-کنترل شناختی تالش خودکاري اعتماد به نفس متغیر  توجه 
 - - - - - اعتماد به نفس

 ٭0/442 خودکاري

 ٭٭0/014

- - - - 

242/0 تالش  

198/0  

346/0  

061/0  

- - - 

-شناختیکنترل 

 احساسی

589/0  

001/0  

505/0  

004/0  

435/0  

016/0  

- - 

356/0 توجه  

053/0  

418/0  

022/0  

534/0  

002/0  

333/0  

072/0  

- 

713/0 کل مقیاس  

0001/0  

820/0  

0001/0  

635/0  

0001/0  

800/0  

0001/0  

651/0  

0001/
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 مهم هايمؤلفه به توجه افکار، سازماندهی و کنترل کالمی، هاينشانه از استفاده طریق از تواندمی خودگفتاري
 خودگفتاري که گفت توانمی همچنین. کند کمک ورزشکاران به بیشتر تالش براي خود به دادن انگیزه و مهارت

-هتزي( کندمی کمک تاکتیکی تدابیر ایجاد و فنی اطالعات دریافت خاص، نکته یک بر تمرکز ایجاد به
 ).2004 همکاران، و گئورگیادیس

کند خودگفتاري باعث افزایش کانونی مدل توجهی نیدفر که عنوان میتوان بر اساس نتایج پژوهش را می
 و نیز نظریه) 26شود (هایشان و در نتیجه باعث بهبود اجرا میاجراي مهارتنمودن توجه بیرونی ورزشکاران در 

 انجام ينحوه به توجه با مقایسه در حرکت در محیط بیرونی، اثرات به توجه کندجیمز که بیان می حرکتی يایده
 حرکتی دستگاه برانگیخته شدن موجب و کندمی ایجاد هامهارت یادگیري براي را پایدارتري بازنمایی حرکت،

دارد که در توجیه کرد. در این راستا نیز فرضیه عمل محدود شده ولف و همکاران بیان می شود،می حرکت براي
 اساس بر توانیماجراي مهارت، توجه بیرونی نسبت به توجه درونی داراي کارکرد بهتري خواهد بود. همچنین 

 کردند انیب) 13( همکاران و 2سیادیگئورگيهتز خصوص نیا در. نمود هیتوجنیز نتایج را   1توجه یبانیپشت هینظر
 و کند کمک ،هستند دقت ازمندین که ییهامهارت در عمل ياندازراه به تواندیم یآموزش يخودگفتار از استفاده که
 یزمان نیبنابرا. انددانسته آن مهم يهاجنبه و مهارت ياجرا حیصح کیتکن بر توجه شدن یکانون را ریتأث نیا لیدل

 از کیتکن نیا کنند،یم استفاده یآموزش يخودگفتار از باشد، دقت ازمندین که یمهارت ياجرا درحال ورزشکاران که
 بخشدیم بهبود را اجرا دقت حرکت مناسب ياندازراه و مهارت حساس يهاجنبه بر آنها توجه کردن یکانون قیطر

توجه فرد بیشتر به خارج از بدن و اثر حرکت معطوف شود، اجراي دارند که هرچه بیان میاین مبانی نظري  .)27(
 شود. درموجب می را حرکت خودکاري اصلی، ویژگی یک عنوانبه بیرونی توجه بهتر مورد انتظار است. اثربخشی

 نسبت بیشتري اثربخشی بیرونی توجه احتماالً مشابه طورکند. بهمی مختل را اجرا خودکاري درونی توجه مقابل،
). 28باشد (می بدن حرکات از ترراحتی قابل تشخیصبه حرکت اثر به فرد توجه هدایت دارد، زیرا درونی توجه به

 و دارد. بیالك ) مغایرت29( همکاران و هاي بیالكمهارت خودکاري عدم يفرضیه با پژوهش یافته این
 شود،می افراد در متفاوت باعث عملکرد توجه کانون مختلف هايدستورالعمل که کردند مطرح چنین همکارانش

 کانون دستورالعمل به نسبت بهتري عملکرد مبتدي باعث افراد در درونی توجه کانون دستورالعمل کهطوريبه
 دانست، تکلیف دشواري و پیچیدگی شاخص را هااین تفاوت دالیل از یکی توانمی .شودمی بیرونی توجه
 .است توجه کانون اثرات پدیدارشدن در مؤثر عاملی گیرياندازه شاخص احتماالً کهچنان

هاي آزمایشی (هر دو گروه) و گروه آمده در این پژوهش درباره معنادار نبودن تفاوت بین گروهدستنتایج به
 و گروه آموزشی بین معناداري تفاوت که 3هاي تسیگلیسیافته کنترل در یادگیري مهارت سرویس بدمینتون با

 و 4گوداس تحقیق نتایج ) و30نکرد ( مشاهده بدنیتربیت دانشجویان در هندبال پرتاب مهارت در کنترل گروه
خودگفتاري آموزشی، گروه  کاربرد راهبرد با طول پرش در عملکرد نشان دادند که ) که در تحقیقی7( همکاران

) در 5حقیق کرونی و همکاران (بهبود معناداري را نشان نداد، همچنین با نتایج ت  تجربی نسبت به گروه کنترل
 تکلیف دریبل بسکتبال که نشان دادند بین گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداري وجود داشت، همخوانی

 میزان پایین بودن تکلیف، پیچیدگی هامهارت در کمتر خودگفتاري تأثیرگذاري علت که عنوان کردندایشان است. 
 

1. Attentional Underpinnings 
2. Hatzigeorgiadis & et al 
3. Tsigilis 
4. Goudas 
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شاید بتوان دلیل . باشدمی کنندگانشرکت تجربه سطح و سن پایین بودن و شوت هنگام در از خودگفتاري استفاده
عقیده برخی از  به که چراهاي فردي دانست. مربوط به تفاوت دیگر مؤثر نبودن خودگفتاري در این پژوهش را

 این به تحقیقات در که شود برانگیخته خودگفتاري عبارت یک با فردي هر که دارد وجود احتمال اینمحققین 
همچنین نتایج این قسمت از . )7است ( شده استفاده خودگفتاري عبارت یک از تنها واست  نشده توجه مسئله

) که در 8گئورگیادیس و همکاران () و هتزي6)، هاردي و همکاران (18هاي زیتو و همکاران (تحقیق حاضر، یافته
 اجراي بر رااین تحقیقات اثر خودگفتاري تأیید نکرد. تحقیقات خود مزیت استفاده از خودگفتاري را نشان دادند، 

 هايمهارت بر وهندبال  بازي مثل باز هايمهارت بر خودگفتاري اثر رسدمی نظر به دادند. نشان مختلف هايمهارت
 بسته مهارت از بیشتر بسکتبال سینه پاس و تعادل مرحله در عمودي پرش نشست، دراز زانو، شدن باز مانند ترساده

 .است حاضر تحقیق در سرویس بدمینتون پیچیده نسبتاً و
ها در طی مراحل اکتساب یاد گرفتند عالوه بر این نتایج مربوط به پرسشنامه خودگفتاري نشان داد که آزمودنی

نفس، خودکاري، طور مناسب استفاده کنند. همچنین در بین هر پنج مقیاس پرسشنامه (اعتمادبهکه خودگفتاري را به
ش، توجه، احساس و کنترل شناختی) ارتباط مثبت وجود داشت. در گروه خودگفتاري با توجه درونی باالترین تال

نفس و تالش وجود داشتد در گروه خودگفتاري با توجه بیرونی نیز هاي توجه، اعتمادبهنمرات در خرده مقیاس
هاي زیتو و نفس بود. این نتایج با یافتهباالترین نمرات مربوط به تالش، احساس و کنترل شناختی و اعتمادبه

تواند در افزایش تمرکز ) که بیان کردند خودگفتاري می13گئورگیادیس و همکاران () و نیز هتزي18همکاران (
هاي ورزشی نقش نفس، تنظیم تالش، کنترل شناخت و احساسات و خودکاري در اجراي مهارتتوجه، اعتمادبه

) نیز نشان داد که خودگفتاري 8گئورگیادیس و همکاران (باشد. نتایج تحقیقات هتزيیداشته باشد، در یک راستا م
نفس نیز نفس و کاهش کنترل انگیختگی نقش مؤثري داشته باشد. همچنین اعتمادبهتواند در افزایش اعتمادبهمی
تواند دند که این رابطه میتوجهی در اجراي فرد و خودگفتاري داشته باشد و نشان داتواند تأثیر مثبت و قابلمی
نفس در فرد شده و از طرفی تواند موجب افزایش اعتمادبهکه خودگفتاري مینحويصورت دو طرفه باشد. بهبه

 فرد تأثیر داشته باشد.تواند در خودگفتاري نفس نیز میاعتمادبه
هاي آزمایش خودگفتاري نتوانست بین گروهکه هرچند  کرد گیرينتیجه گونهاین توانمی تحقیق این نتایج از

نفس، توجه و هاي کنترلی سبب افزایش اعتمادبهو کنترل تفاوت ایجاد کند ولی استفاده از خودگفتاري در بین گروه
دارد. بنابراین،  بستگی آن و نوع مهارت سطح به خودگفتاري، توجه کانون اثربخشی تالش بیشتر شد. همچنین

-یادگیري سرویس بک بهبود براي توجه جهت کانون دستکاري همراه با خودگفتاري از استفاده تواند گفت کهمی
ساله صورت  11تا  10که این تحقیق بر روي کودکان از آنجایی .شودنمی توصیه هند بدمینتون در بین کودکان

رد تا بتوان در مورد تعمیم هاي سنی نیز صورت بگیشود که این پروتکل تمرینی بر روي دیگر ردهگرفت پیشنهاد می
ها با بار شود که این پروتکل بر روي دیگر مهارتنتایج آن با قطعیت بیشتري صحبت کرد. همچنین پیشنهاد می

اي در بین آنها انجام شود. با دست یافتن به نتایج چنین حرکتی و شناختی متفاوت نیز صورت گیرد و مقایسه
هاي حرکتی و همچنین میزان ز کارکرد خودگفتاري آموزشی در اجراي مهارتتحقیقاتی امکان ارائه مدل جامعی ا

 شود.کانونی نمودن توجه توسط این عامل روانشناختی فراهم می
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