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 اثر تمرکز توجه بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال
 2یدآبادیز رسول، 1ییفاطمه رضا

 دهیچک

از پژوهش حاضر  فهد .یک پیش نیاز شناختی است که برای اجرای موفقیت آمیز در ورزش، حائز اهمیت است ،توجه هدف: مقدمه و

 . بود یمومع یبدن تیترب انیدانشجو در بالیوالساده  سیسرو و پنجه پاس یریادگیبر اکتساب و  ینوع تمرکز توجه ثرا

 دختر انیدانشجو شامل پژوهش نیا یآمار جامعهت میدانی انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بود که به صور روش شناسی:

 یپس از اجرات کنندگان د. شرکشدن انتخاب ساده  یبه صورت تصادف نفر 36انیم نیا از کهند بود سمنان دانشگاه یعموم یبدن تیترب
 پاس هایآزمون از پژوهش در این .شدند میتقس یآموزش یخودگفتار عبارات قیطر از یرونیب و یدرون توجه تمرکز گروه 2آزمون به  شیپ

 پاس 20 جلسه هر در زم،ال یها آموزش افتیدر از پس اکتساب جلسات یط در ها گروه .شد استفاده فردیا بالیوالو سرویس ساده پنجه 
 عبارت بیترت به یدرون توجه کانون با یخودگفتار گروه ،ساده سیپاس پنجه و سرو یکردند. قبل از اجرا اجرا را ساده سیسرو 10 و پنجه
 یدو مهارت با صدا را در هر"هدف " ۀکلم یرونیب توجه کانون با یخودگفتار گروه و" عقب به دستش شک" و " محکمتر پنجهپاس "

 از اکتساب ۀمرحل در ها داده لیتحل یبرا  .شد اجرااکتساب  ۀبعد از مرحل یک هفتهو انتقال تاخیری  یادداری یهابلند تکرار کردند. آزمون
 در ها داده لیتحل یبرا و( رآخ عامل در) مکرر یریگ اندازه با( نیتمر جلسات) 6× ( توجه کانون) 2 درون گروهی – بین انسیوار لیتحل

 استفاده P ≤0.05  یدار یعنم سطح درspss با استفاده از نرم افزار  مستقل t لیتحل آزمون از انتقال و یادداری یها آزمون آزمون، شیپ

  .شد

اکتساب، یادداری و  مرحلۀ در ،توجه کانون با جلسات تعامل اثر همچنین و توجه کانون و تمرین جلسات اثر که داد نشان نتایجیافته ها: 

  (.P≥0.05) نبود دار انتقال معنی

ی را صرف آموزش شتریب مدت زمان یآموزش مدرسان و انیمرب شودیم شنهادیپبا توجه به نتایج پژوهش حاضر  نتیجه گیری:بحث و 

 .گردد توجه انیدانشجو شرفتیپ به سعی شود ،ی صرفریادگی انتظار یجا به و این مهارت ها نمایند تکرارو 

 

 .یآموزش یخودگفتاری، درون توجه ،یرونیب توجه مهارت پایه، :یدیکل واژگان
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 مقدمه
شد. بدون       شکالت خود در زندگی نمی با سان بدون یادگیری حرکات ماهرانه قادر به رفع م شک یکی از مهم   ان

رفت و بهبود مهارت ترین عوامل موثر در یادگیری این استتت که فراگیرنده بتواند از اطالعات مفید در جهت پیشتت 
ستفاده و از اطالعات نامربوط چشم پوشی نماید    ر مربی یا ورزشکار  هیز سوال اصلی برای   (. در حیطۀ ورزش ن1) ا

شید و یا چگونه می توان اجرای      سهیل بخ ست که چگونه می توان یادگیری یک مهارت را ت شت.   این ا بهینه دا
القوه، آن ها را ببرای هر دو گروه محققین و ورزشتکاران مدت طوالنی استت که تمرکز توجه به عنوان یک عامل   

یز در ورزش، حائز یک پیش نیاز شناختی است که برای اجرای موفقیت آم   ،ن توجهبنابرایمجذوب خود کرده است؛  
 (.2است )اهمیت 

 اخیراً است. 1توجه نمودن یکانون ،یحرکت یها مهارت یریادگی و اکتساب در توجه مهم یها تیماه از یکی     
 اجراکننده حرکت و بدن درون سمت به یشناخت منابع یعنی) 2یاثر کانون توجه درون ینۀدر زم یادیز یها پژوهش

مهارت  یادگیری( بر اجرا و شود معطوف طیمح ای حرکت ۀجینت سمت به توجه منابع یعنی) 3بیرونی و( گردد تیهدا
 یادگیری و اجرا به اطالعات ارائۀ اگرچه پژوهشگران، اعتقاد به (.3) قرار گرفته است مطالعهمورد  یحرکت یها

 مطلوب و بهینه استفادۀ در را فرد توجه چگونه اطالعات این که این اما کند، کمک تواند می حرکتی های مهارت
)توجه  حرکت نتیجۀ و اثر یا( درونی)توجه  حرکت بر توجه کانون تاکید نوع به بستگی کند، می جلب خود به آن از

 انیرا ب یدرون توجه تمرکز از یرونیب توجه تمرکز یسودمند ها، پژوهش از یبرخ راستا نیادر (. 4) دارد( بیرونی
 (2004) 4همکاران و بیلوک "مهارت خودکاری کاهش" فرضیۀ مقابل نقطۀ ها یافته این که (9،8،7،6،5)کردند 

 تر مناسب مبتدی افراد برای درونی توجه کانون کنند می بیان که باشد می دیگر پژوهشی های یافته برخی و (10)

 "عمل محدود شده یۀفرض"، (13)( 1890) 5مزیج "یحرکت دهیا یۀنظر" با که (12،11) است بیرونی توجه کانون از
 (2002) 7مسترز و مکسول "آشکارپردازش " یۀفرض و(3)( 2001) همکاران و ولف و (14) (2001) 6نزیولف و پر

 نیازهایکنند،  یحرکتشان تمرکز م یکه افراد رو یکنند، زمان یم انیها ب هیفرض نی. اساساً ااست تناقض در (15)

 برعکس وشوند  یم یآزاد ه درج و حرکتی سیستم کردن محدود به منجر و یافته افزایش حرکت اجرای به توجه
 ،یحرکت کنترل ستمیس دهد یم اجازه و دهیبخش لیتسه را خودکار یشناخت ندیفرا حرکت، امدیپ یرو توجه تمرکز

 نهیزم نیاصورت گرفته در  یهاپژوهش که شود یم معلوم جینتا به توجه با(. 3) کند دیتول یعیسر و قیدق حرکات
 نیا رفع وکه درک بهتر اثرات کانون توجه  دهدیامر نشان م نیدهد. ا یرا بدست م یمتفاوت و متناقض جینتا

 یژگیکردن توجه، و یکانون یها وهیش لیاز قب یمتعدد با در نظر گرفتن عوامل قاتیتحق یاجرا ازمندین ابهامات،
 باشد.  یم و استفاده از راهبردهای روانشناختیها  یآزمودن یها
 نیا از یکی. است شده شنهادیپ توجه نمودن یکانون منظور به یمتنوع یها وهیش مختلف، یها پژوهش در      
 مانند یکالم یها نشانه یریبکارگ کرد، استفاده یریادگی یۀاول ۀمرحل در ژهیو به آن از توان یم که ها وهیش

 و یشناخت ۀجنب دو از یبیترک که( 1993) 9مزگرمیشوئ و دارت هک فیتعر اساس بر. است  8یآموزش یخودگفتار

 

1. Attention focus 

2 .Focus of internal attention 

3 . Focus of external attention 

4. Deautonization of skill hypothesis of Beiloch 

et.al  
5. Idiom motor principle of action of James 

6 .Constrained Action Hypothesis of Wulf & Prinz 

7 .Explicit Processing Hypothesis of Maxwell & 

Masters 

8 .Instructional Self talk 

9.Hach dort, & Schwekmezgerm  
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 ای آشکار صورت به یمهارت اکتساب یط در ورزشکاران که یا مکالمه را آن کنند، یم انیب را یخودگفتار یرفتار
 فیتعر کنند، یم تمرکز خود یاجرا بر قیطر نیا از و دهند یم انجام خودبا لبخند اخم، کلمه، کی قالب در نهان

این راهبرد روانشناختی ماهیتاً دارای دو کارکرد اصلی انگیزشی و آموزشی است که خودگفتاری  .(16) ندینما یم
انگیزشی )برای تکالیفی که نیازمند قدرت و استقامت بیشتر هستند موثرند( به دلیل افزایش انرژی و با ایجاد انگیزه 

خودگفتاری آموزشی )برای تکالیفی که نیازمند دقت و زمانبندی بیشتر هستند موثرند( به وسیلۀ تمرکز بر مثبت و 
 از یبرخ ینظر لحاظ از(. 17حرکت و اجرای تکنیک درست موجب تسهیل در اجرای مهارت حرکتی می شوند)

 یۀفرض و( 1993) 2سبرگیر "اطالعات پردازش دگاهید" ،(1976) 1دفرین "یتوجه مدل" مانند ها هیفرض و ها هینظر
 زین یکاربرد ۀجنب از. (18،17)کردند تیحما ورزشکاران توجه نمودن یکانون در یخودگفتار ریتأث از( 1986) 3شانک

 یاجرا حرکت، بر تمرکز شیافزا باعث یآموزش یخودگفتار از استفاده که دهد یم نشان یپژوهش شواهد یبرخ
 و ولف ؛(2003) 4پاسمور یها پژوهش در توجه قابل ۀنکت اما. (20،19) شود یم مناسب راهبرد و درست کیتکن

 یریادگی و اجرا بر را یرونیب توجه کانون یبرتر که (22،21،7) است (2003) 6ولف و توتسکا ( و 2003)5نینو مک
 از یبرخ که یصورت در کردند، مالجظه هیثانو فیتکل کی یشناخت بار اضافه وجود با یحت ،یحرکت یها مهارت

 و اجرا بهبود به منجر و بوده یشناخت بار اضافه ۀمنزل به یآموزش راهبرد نیا از استفاده که دهند یم نشان مطالعات
 کانونبا نوع  یآموزش یخودگفتار انواعتعامل  دهد که احتماالً یامر نشان م نی(.  ا23،24،25د )شو ینم یریادگی

 مهارتو  تیآن موقع یهایژگیشود که هر کدام بسته به و یمتفاوت جیتواند منجر به نتا یشده، م جادیتوجه ا
  باشد. یو کاربرد حیصح تواندیم
در میان آموزش تکالیف مختلف ورزشی، به نظر می رسد که با توجه به پیچیدگی مهارت در والیبال نسبت به       

مله، سرویس و پاس برای آموزنده ها به ویژه افراد مبتدی سایر ورزش ها، یادگیری تکنیک های صحیح آن از ج
 این اجرای (.26،27دشوار است، لذا الزم است برای آموزش بهتر مهارت ها از روش های موثرتری استفاده گردد )

 وقت تمرین جلسات در والیبال رشته ورزشکاران اغلب علت همین دارد، به نیاز مهارتی و جسمانی توانایی به تکالیف

 در و است زیاد نسبت به مهارت این خطای ضریب این، وجود با می دهند، اختصاص مهارت این اجرای به زیادی

 نمی دلخواه نتیجۀ به ورزشکار باال مانند رضایت مربی، کسب امتیاز مطلوب و آزمون کالسی روانی فشار شرایط

 به را خود های توانایی بتوانند پایان ترم در که کنند می تمرین انگیزه این با دانشجویان، اکثر که جایی آن از رسد.

 آنها به کمک رسد؛ بنابراین می نظر به ناگزیر امری فشارروانی شرایط در اجرا لذا بگذارند، نمایش به شکل بهترین

 یادیز شمار است. همچنین  مهم امری شوند، ظاهر خود های اندازه بهترین در بتوانند که طوری به شرایط این در
 و یورزش یها مهارت آموزش و داده اختصاص خود به یبدن تیترب ریغ انیدانشجو را ها دانشگاه انیدانشجو از
 یاثربخش یکم قاتیتحق وجود نیا با. باشد یم مهم اریبس ورزش امر به پرداختن یبرا آنها در عالقه و زهیانگ جادیا

 یبدن تیترب) 1ورزش  درس یها کالس یها یژگیو و طیشرا به توجه با را ها مهارت آموزش مختلف یها وهیش
 یآموزش یخودگفتار وهیش از استفاده با حاضر پژوهش نیبنابرا اند؛ داده قرار یبررس مورد ها دانشگاه در (یعموم
 سیسرو و پنجه پاس یریادگی و اجرا بر( یرونیب ،یدرون) توجه کانون نوع اثر یبررس به توجه نمودن یکانون جهت
 کی عنوان به یآموزش یخودگفتار ایآ است، سوال نیا به پاسخ یپ در محقق بیترت نیبد. پردازد یم بالیوال ساده

 

1.Attentional Style of Nideffer  
2 .Information prossesing perspectives of Wrisberg 

3. Hypothesis of Chunk 

4 .Passmore 

5. MC nevin 
6. Totska & Wulf 
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 توجه نمودن یکانون کاهش در مزاحم یا مداخله عنوان به ای شده یتوجه کانون شیافزا باعث ه،یثانو فیتکل
 مطرح پرسش به توجه با کند؟ یم عمل یحرکت یها مهارت یک یریادگی و اجرا در 1ورزشدر درس  انیدانشجو

 وهیش یاثرگذار ۀنیزم در را یاطالعات سؤال نیا به پاسخ با تا است آن بر محقق دارد وجود که ییها چالش و شده
 شتر،یب یریادگی یبرا مؤثرتر یآموزش یها وهیش از تا دهد قرار یورزش متخصصان و انیمرب اریاخت در یآموزش یها
 .کنند استفاده 1ورزشدر درس  انیدانشجو در ژهیو به

  قیتحق یشناس روش

در مقطع کارشناسی  یبدن تیترب ریغ دختر انیدانشجو از نفر 36 شامل حاضر پژوهش یآمار ۀنمون: ها یآزمودن 

 درس که بودند  32/59وزن ، 52/161 قد ،02/20یسن نیانگیم با 92-93در نیم سال تحصیلی  سمنان دانشگاه
 یروح و یجسم سالمت از ی،مبتد و دست راست یهمگ شرکت کنندگان. ندکرد انتخاب را( لبایوال) 1ورزش 
 یدانشگاه ای یباشگاه میت عضوهمچنین هیچ کدام از آنها را گذرانده بودند.  1ورزشواحد  و برخوردار مناسب
 ۀمرحل در پنجه پاس و بالیوال سیسرو  یاجرا در شده کسب ازاتیامت مجموع اساس بر کنندگان شرکت .نبودند

 18 یدرون توجه گروه) بود یرونیب و یدرون توجه کانون گروه شامل که شدند میتقس همسان گروه 2 به آزمون شیپ
 (. نفر 18 یرونیب توجه گروه نفر،

 بالیوال پاس زمونآ از بالیوال پنجه پاس دقت یریگ اندازه یبرا پژوهش نیا در: قیتحق یریگ اندازه ابزار  

 طناب یباال از بالیوال پتو که یطور به شد، انجام استاندارد ینیزم در آزمون نیا (.28) شد استفاده (1969) فردیا
 یآزمودن طرف به توپ. شود یم داده پاس نیزم یرو شده میترس یمتر20/1× 80/1 هدف داخل به متر 40/2

 به آن یتا 10 که دشو یم داده پاس 20 تعداد. بدهد پاس نیزم چپ ای راست طرف به را آن دیبا او و شده پرتاب
 هدف داخل به و کند یم عبور طناب یرو از که یپاس هر به. است نیزم چپ طرف به گرید یتا 10 و راست طرف
 فردیا بالیوال سیسرو ونآزم از بالیوال ۀساد سیسرو یریگ اندازه یبرا. ردیگ یم تعلق ازیامت کی فتد،یب نظر مورد

 مناطق نیا که گرفت امانج شده یگذار نمره مناطق با و استاندارد ینیزم در آزمون نیا (.28) شد استفاده (1969)
 مشخص بالیوال نیزم یانتها تا تور پشت از بیترت به 4 و3 ،2 ،1 یازهایامت با که است یگذار نمره محل 4 شامل

 به توجه با و ندز یم سیسرو  10 تعداد س،یسرو ۀمنطق از سیسرو حیصح نیقوان تیرعا با یآزمودن هر. شود یم
 .ردیگ یم تعلق ازیامت توپ فرود محل

 
 نحوۀ امتیاز دهی سرویس والیبال
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 و یفراوان ۀپرسشنام ها، گروه به اکتساب ۀجلس نیآخر یانتها در ،یخودگفتار از استفاده زانیم نییتع یبرا     
 یارزش 5 اسیمق با سؤال 7 شامل پرسشنامه نیا(. 29) شد ارائه (2003) 1گلد و نبرگیو یخودگفتار به اعتقاد

 از حاصل کیتکن بهبود و اعتقاد استفاده، به مربوط آن سؤال 3 که(  اصالً و کم کم، یلیخ اد،یز اد،یز یلیخ) کرتیل
 و آرامش احساس نان،یاطم تمرکز، مانند یروان عوامل از یبرخ بر آن یبخش اثر به مربوط سؤال 4 و یخودگفتار
 با پرسشنامه ییایپا زین مطالعه نیا در(. 23)است شده گزارش 87/0 پرسشنامه نیا ییایپا. است بودن یقو احساس
 . آمد بدست 82/0 کرونباخ یآلفا بیضر از استفاده

 ساده سیروس 10 و پاس 20  تعداد آزمون شیپ ۀمرحل در ها یآزمودن ابتدا :اطالعات یآور جمع یها روش

. شدند میتقس سانهم گروه 2 به پاس و سیسرو ازاتیامت مجموع اساس بر و دادند انجام یخودگفتار ۀارائ بدون
 پنجه پاس  حیحص یالگو و فیتکل یاجرا مورد در بالیوال توپ با یتخصص و یمقدمات کردن گرم از پس جلسه هر
پس  جلسه هر رد که بود نیتمر ۀجلس 6 شامل اکتساب ۀمرحل. شد یم داده ییها آموزش بالیوال ۀساد سیسرو و

گروه  ،ساباکت جلسات تمام در. شد انجام ساده سیسرو 10 و پاس 20 تعداداز دریافت آموزش های الزم، 
 مهارت در بیرتت به  "پنجه محکمتر پاس  "و  "کشش دست به عقب "عبارت   یبا کانون توجه درون یتارخودگف

بلند  یرت با صدارا در هر دو مها"هدف " ۀکلم یرونیب توجه کانون با یخودگفتار گروه وو پاس پنجه  سیسرو
 که شد معلوم البیوال ۀرشت متخصص و یمرب چند از ینظرسنج و یبررس از پس که است ذکر انیشاتکرار کردند. 

 با زدن محکمتر" بر تمرکز ب،یترت به یرونیب و یدرون توجه کانون بخش در پاس یاجرا یها مؤلفه نیتر مهم
 کشش " بر تمرکز ،یدرون توجه یکانون بخش در ساده سیسرو مهارت در و بوده "هدف ۀمنطق " و "ها پنجه
 شتریب تمرکز شیافزا یبرا نیبنابرا است؛ یرونیب توجه کانون شامل ،"هدف ۀمنط"  بر تمرکز و "عقب به دست

 مربوط ۀپرسشنام ها هگرو اکتساب، ۀجلس نیآخر یانتها در. شد استفاده مذکور یا نشانه عبارات از شرکت کنندگان
 ها کوشش مانه) تاخیری یادداری آزمون در شرکت کنندگانپس از یک هفته . کردند لیتکم را یخودگفتار به

 که تفاوت نیا با یدارادی آزمون با مطابق) انتقال آزمون و( یخودگفتار ۀمداخل بدون آزمون شیپ جلسات با مطابق
نان از این که به منظور اطمی انتقال آزمون اتمام از بعد. کردند شرکت( شد عوض سیسرو و پاس یاجرا محل

 ادیز یلیخ) یارزش 5 اسیمق با سؤال دو ها گروه تمام از شرکت کنندگان، دستورالعمل خودگفتاری را اجرا کرده اند،
 استفاده یعبارات چه از است یبل پاسخ اگر د؟یکرد استفاده یخودگفتار عبارات از ایآ" که شد دهیپرس( اصالً تا

 (.25)"دیکرد

 در ها داده لیحلت یبرا ها، داده عیتوز بودن یعیطب و ها انسیوار یهمگن از نانیاطم از پس: یآمار یها روش

 مکرر یریگ اندازه با( نیتمر جلسات) 6× ( توجه کانون) 2 درون گروهی – بین انسیوار لیتحل از اکتساب ۀمرحل
 مستقل t لیتحل ونآزم از انتقال و یادداری یها آزمون آزمون، شیپ در ها داده لیتحل یبرا و( آخر عامل در)

  .صورت گرفت P ≤0.05  یدار یمعن سطح در SPSSتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  استفاده گردید.

 ی تحقیقها افتهی
 آزمون مراحل تمام در ها داده عیتوز که دادند نشان بیترت به نیلو آزمون و رنوفیاسم -کلموگروف آزمون جینتا 

 شیپ در ها داده لیتحل و هیتجز نیهمچن(. P≥0.05) باشد یم قرار بر زین ها انسیوار یهمگن شرط شیپ و نرمال

 

1 . Weinberg & Gould 
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 مهارت در زین و( p=0.56 ، =0.58(34)t) پنجه مهارت در ها یآزمودن نمرات نیانگیم نیب که داد نشان آزمون
 (.p=0.19، =1.33(34)t) ندارد وجود یتفاوت ساده سیسرو

 مهارت یبرا اکتساب همرحل در مکرر یریگ اندازه با انسیوار لیتحل آزمون یگروه نیب و یگروه درون اثرات جینتا
 آمارۀ از ،(P≥0.05) تیکرو فرض شیپ دییتا و یموچل آزمون جهینت به توجه با. است شده گزارش 1 جدول پنجه

 . دیگرد استفاده مناسب
 پنجه مهارت یبرا اکتساب مرحله در مکرر یها یریگ اندازه با انسیوار لیتحل آزمون جینتا. 1 جدول

 ستین دار یمعن نیتمر جلسات اثر دهد، یم نشان( 1 جدول) اکتساب مرحله در یگروه درون اثرات جینتا     
(0.05≤P)، یتعامل اثرات نیهمچن. است نشده نیتمر جلسات یط در هاگروه شرفتیپ موجب نیتمر که یمعن نیبد 

 جلسات یط در گرفته صورت( شرفتیپ) راتییتغ که یمعن نیبد ،(P≥0.05) ستین دار یمعن توجه کانون با جلسات
 یم نشان زین اکتساب مرحله در یگروه نیب اثرات جینتا. است بوده کسانی باًیتقر قیتحق یهاگروه درون در نیتمر

 و یدرون توجه کانون گروه دو نیب که یمعن نیبد ،(P≥0.05) باشد ینم دار یمعن هم توجه کانون نوع اثرات دهد،
 .ندارد وجود یدار یمعن تفاوت بالیوال پنجه مهارت اکتساب در یرونیب

 اثر انتقال و یادداری آزمون در که دهد یم نشان( 2 جدول) انتقال و یادداری یهاآزمون در مستقل t جینتا     
 بالیوال پنجه مهارت یریادگی در یرونیب و یدرون توجه کانون گروه نیب و( P≥0.05) باشدینم دار یمعن توجه کانون
 .ندارد وجود یدار یمعن تفاوت

 یریادگی بر یرونیب و یدرون توجه کانون اثر سهیمقا یبرا مستقلt  آزمون جینتا. 2جدول

 انتقال و یادداری یها آزمون در پنجه مهارت

 آماری شاخص      

 آزمون

 اختالف لون آزمون

 میانگین

 درجه

 آزادی

 p مقدار  t  مقدار

F Sig 

 30/0 04/1 34 72/0 32/0 99/0  یادداری

 41/0 84/0 34 83/0 42/0 64/0  انتقال

 یآمار یشاخص ها          

 

 راتییتغ منبع

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

 ارزش
F 

  مقدار
P 

 اندازه

 اثر

 04/0 13/0 69/1 93/5 5 64/29 نیتمر جلسات اثر

 کانون*  جلساتتعامل  اثر

 توجه

05/31 5 21/6 77/1 12/0 05/0 

 002/0 78/0 07/0 66/2 1 66/2 کانون توجه اثر
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 یبرا اکتساب مرحله در مکرر یریگ اندازه با انسیوار لیتحل آزمون یگروه نیب و یگروه درون اثرات جینتا     
 فرض شیپ دییتا عدم و یموچل آزمون جهینت به توجه با. است شده گزارش 3 جدول در ساده سیسرو مهارت

 . دیگرد استفاده 1سریگ هوس نیگر آمارۀ از ،(P≤0.05) تیکرو

 یبرا اکتساب مرحله در مکرر یها یریگ اندازه با انسیوار لیتحل آزمون جینتا. 3 جدول

 ساده سیسرو مهارت

 ستین دار یمعن نیتمر جلسات اثر دهد، یم نشان( 3 جدول) اکتساب مرحله در یگروه درون اثرات جینتا     
(0.05≤P)، اثرات نیهمچن. است نشده اکتساب جلسات یط در هاگروه شرفتیپ موجب نیتمر که یمعن نیبد 

 یط در گرفته صورت( شرفتیپ) راتییتغ که یمعن نیبد ،(P≥0.05) ستین دار یمعن توجه کانون با جلسات یتعامل
 زین اکتساب ۀمرحل در یگروه نیب اثرات جینتا. است بوده کسانی باًیتقر قیتحق یهاگروه درون در نیتمر جلسات

 توجه کانون گروه دو نیب که یمعن نیبد ،(P≥0.05) باشد ینم دار یمعن هم توجه کانون نوع اثرات دهد، یم نشان
 .ندارد وجود یدار یمعن تفاوت بالیوال ۀساد سیسرو مهارت اکتساب در یرونیب و یدرون

 یریادگی بر یرونیب و یدرون توجه کانون اثر سهیمقا یبرا مستقلt  آزمون جینتا. 4 جدول

 انتقال و یادداری یها آزمون در بالیوال ساده سیسرو مهارت

 آماری شاخص       

 آزمون

 اختالف لون آزمون

 میانگین

 درجه

 آزادی

 p مقدار t  مقدار

F Sig 

 81/0 23/0 34 66/0 15/0 10/2  یادداری

 76/0 30/0 34 88/0 98/0 001/0  انتقال

 انتقال و یادداری آزمون در که دهد یم نشان( 4 جدول) انتقال و یادداری یهاآزمون در مستقل t آزمون جینتا     
 سیسرو مهارت یریادگی در یرونیب و یدرون توجه کانون گروه نیب و( P≥0.05) باشدینم دار یمعن توجه کانون اثر

 ۀمرحل در یتجرب یها گروه در یخودگفتار یفراوان ۀسیمقا نیهمچن. ندارد وجود یدار یمعن تفاوت بالیوال ۀساد
و همه آزمودنی ها از عبارات  (P≥0.05) نداد نشان یدار یمعن اختالف مستقل t آزمون از استفاده با اکتساب

 .خودگفتاری استفاده کردند

 

1 .Greenhouse- Geisser 

 

 یآمار یشاخص ها          

 

 راتییتغ منبع

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات

 ارزش
F 

  مقدار
P 

 اندازه

 اثر

 03/0 23/0 39/1 25/19 89/3 09/76 نیتمر جلسات اثر

 کانون*  جلساتتعامل  اثر

 توجه

48/92 89/3 73/23 69/1 15/0 04/0 

 02/0  39/0 75/0 90/244 1 90/244 کانون توجه اثر
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 یریگ جهینت و بحث
 سیسرو و پنجه پاس مهارت یریادگی و اجرا بر( یرونیب و یدرون) توجه کانون نوع اثر نییتع حاضر، پژوهش از هدف

 پژوهش یهاافتهی .شد یبررس انتقال و یادداری اکتساب، ۀمرحل سه در که 1ورزش  انیدانشجو در بالیوال ۀساد
 نبوده دار یمعن( انتقال و یادداری اکتساب،) مراحل از کی چیه در یدرون توجه کانون یاصل اثر که داد نشان حاضر
 یزاچر ؛(1998)همکاران و ولف ؛(2003) همکاران و نزیپرک(؛ 1390) همکاران و یزیپرو پژوهش جینتا با که است

. دارد یهمخوان انتقال ۀمرحل در (2003) ولف و توتسکا جینتا با و یادداری و اکتساب ۀمرحل در (2005) همکاران و
 ؛(2007) همکاران و امانوئل جینتا با و ؛(2007) یگر و کاستندا ؛(2002) همکاران و لوکیب پژوهش جینتا با اما

 را توجه کانون مثبت اثر که (2013) همکاران و ماکاروک و (2012) همکاران و وو؛(2010) همکاران و میفرودنه
 توجه به نسبت یدرون توجه کانون بودند کرده اظهار که یقبل مطالعات یهاافتهی برخالف. دارد رتیمغا دادند، نشان

 کانون نوع دو نیب را یتفاوت حاضر پژوهش یهاافتهی شود،یم منجر یشتریب یریادگی به یمبتد افراد در یرونیب
 کانون دستورالعمل (2002) 1مسترز و مکسول آشکار پردازش یۀفرض طبق بر افتهی نیا هیتوج در. نداد نشان توجه
 معطوف زین یرونیب ۀبرجست اطالعات به یدرون اطالعات بر عالوه را فرد توجه ،یریگ هدف فیتکال در یدرون توجه

 توجه کانون مثبت اثرات که شودیم موجب و کرده اعمال یتوجه منابع بر را یشتریب بار امر نیا جهینت در کند، یم
 که کرد بیان پژوهشی های یافته به استناد با (2004ی )گرا نیهمچن. (15) گردد لیتعد یمبتد افراد یبرا یدرون

 برتری علت (2007سو ) و ولف اما . (25) بود خواهد متفاوت مهارت سطح و نوع به توجه با افراد در توجه کانون تاثیر
 راهبردهای و ها دستورالعمل بودن مبهم مختلف، های پژوهش در مبتدی افراد اجرای در را درونی توجه کانون

 یاحتمال لیدال نیبنابرا ؛(32) دانستند ها آزمودنی توجهی کانون هدایت برای تمرین طول در استفاده مورد آموزشی
 یآموزش یخودگفتار عبارات از استفاده باشد، مطرح یدرون توجه کانون در یدار یمعن عدم علت در تواند یم که
 احتماالً بودند، یمبتد یهمگ حاضر پژوهش شرکت کنندگان که ییآنجا از. است یدرون توجه کانون جادیا یبرا

 توجه محدود تیظرف لیدل به گرید یطرف از و کرده عمل هیثانو فیتکل کی عنوان به آنها یبرا یخودگفتار عبارات
 نکرده عمل یمؤثر صورت به توجه کانون یده جهت منظور به عبارات نیا از استفاده احتماالً ،یمبتد افراد در

 "یتوجه مدل" همانند ها، دگاهید از یاریبس چراکه است، فیضع احتمال نیا شد اشاره که طور همان البته. است
 در یخودگفتار ریتأث از که (1986) شانک یۀفرض و (1993) سبرگیر "اطالعات پردازش دگاهید" ؛(1976) دفرین

 توان یم را توجه کانون اثر نبودن دار یمعن در گرید یاحتمال لیدل(. 17،18) اندکرده تیحما توجه نمودن یکانون
 قاًیدق و واضح یها نشانه به یخودگفتار یکاربرد راتیتاث ،(1994)2نیلند ۀدیعق با مطابق که کرد هیتوج گونه نیا

 ارتباط پژوهش نیا در شده استفاده یا نشانه عبارات احتماالً جهینت در ،(33) است ارتباط در فیتکل به مربوط
 است فیتکل تیماه به مربوط گرید احتمال. است نکرده جادیا توجه نمودن یکانون یبرا نظر مورد مهارت با یمناسب

 رییتغ به( بالیوال ساده سیسرو) بسته یهامهارت ازین عدم بر یمبن (1982) 3روتال و بانکر یهاافتهی با مطابق که
 عدم به منجر تواند یم که گرید یاحتمال لیدل شده ذکر عوامل از ریغ به در نهایت ؛(34) باشد یم توجه جهت دادن

همکاران  و لندرز زیرا. است رورزشکاریغ و یمبتد افراد یبرا فیتکال یدشوار شود، یآموزش راهبرد نیا یاثربخش

 

1.Explicit Processing Hypothesis of Maxwell & 

Masters  
2. 
Landin

  

3 . Bunker & Rotella 
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 های آزمودنی در و تر آسان تکالیف در درونی توجه کانون که کردند شنهادیپ (2007) همکاران وولف  و (2005)
 افراد و دارد ازین یادیز یهماهنگ و قدرت به سیسرو مهارت یاجرا که ییآنجا از. (35،36) است موثرتر یمبتد

 تعداد بودن یناکاف جهینت در داشتند، ازین یشتریب ناتیتمر به یحرکت یالگو یریادگی یبرا و بوده یمبتد زین نمونه
 و نیتر قیتوان دق یم را پنجه کیتکن نیهمچن. باشد تواند یم یبخش اثر عدم بر یگرید لیدل زین نیتمر جلسات
 ریمس نییمانند تع مواردی در ردیفرا گ یبه خوب را کیتکن نیا یکنیباز اگر. نمود محسوب بالیوال کیتکن نیمهمتر
 نیمهارت در ا کسبکه البته  بود خواهد ارموفقیو.... بس قیدق یریهدف گ ،محل فرود توپ ،سرعت توپ توپ،

 (.27) دردا ازیهم ن یشتریب  ۀو حوصل نیتمرشود و به  یم حاصل بالیوال یمهارت ها ریاز سا رترید کیتکن
 یادداری اکتساب،) مراحل از کی چیه در یرونیب توجه کانون یاصل اثر که داد نشان حاضر پژوهش یهاافتهی      
 مسترز و مکسول و (2003) پاسمور ؛ (1390)همکاران و یزیپرو پژوهش جینتا با که است نبوده دار یمعن( انتقال و
 انتقال و یادداری ۀمرحل در (2003) ولف و توتسکا و (2008) همکاران و امانوئل و اکتساب ۀمرحل در (2003)

 (2003) همکاران و نزیپرک و (2002) همکاران و لوکیب ؛ (2005) همکاران و یزاچر  جینتا با یول داشته یهمخوان
 به توجه با. ندارد یهمخوان انتقال ۀمرحل در (2002) مسترز و مکسول پژوهش با و یادداری و اکتساب ۀمرحل در

 اضافه ۀمنزل به یکالم یها نشانه از استفاده که شود یم معلوم و شد انیب یدرون توجه بخش در که یاحتمال لیدال
 و اجرا بهبود به منجر نیز بیرونی توجه کانون شرایط در کاری حافظۀ بر وارده بیشتر بار ای فشار بوده، یشناخت بار
در واقع به نظر می رسد که اجرای سرویس و به ویژه پاس پنجه به چگونگی تماس . (38،39) است نشده یریادگی

دست و انگشتان با توپ بستگی دارد که وجود تکلیف ثانویه برای شرکت کنندگان پژوهش حاضر که همه مبتدی 
 عضالت به حرکتی های فرمان و ها پیام ارسال بر داری معنی اثر شده که احتماال بوده اند منجر به فشار روانی

 داده قرار تاثیر دست را تحت ظریف عضالت به شده حرکتی ارسال برنامه امر، این داشته که دست انگشتان ظریف

 بوده است. گذار اثر اجرای مهارت ها نحوۀ و بر
 یحت نیتمر یاثربخش که است نیا شود یم استنباط حاضر پژوهش از که یا مالحظه قابل افتهی یکل طور به     
 کرد توجه مسئله نیا به دیبا و باشد دیمف نتوانست انیدانشجو 1ورزش  درس در یآموزش یراهبردها از استفاده با

 در. گردد ینم ها مهارت یریادگی به منجر بار کی یا هفته یآموزش کالس یبرگزار ادیز اریبس احتمال به که
 عدم ،یعموم یها کالس در انیدانشجو ادیز تعداد شامل که موجود طیشرا به توجه با رسد یم نظر به جهینت

 یخودگفتار یراهبردها از استفاده بوده، ترم نیب در آمده وجود به التیتعط ،یجسمان یآمادگ لحاظ به یهمسان
 که شود یم شنهادیپ و نداشته یمطلوب اثر مذکور یها مهارت یریادگی و اجرا بر توجه نمودن یکانون در یآموزش

این مهارت ها نمایند، و این مهم میسر  تکراری را صرف آموزش و شتریب مدت زمان یآموزش مدرسان و انیمرب
 که نهادهای مسئول بویژه وزارت علوم، ساعات درس تربیت بدنی عمومی را افزایش دهد. نمی شود مگر این
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