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 چکیده

از  هدف .هستند یحرکت مهارت یریادگی و عملکرد بر رگذاریتأث و ورزش ریناپذییجدا عوامل از رقابتکانون توجه و هدف: 

برتر  ریت غشانه با دس یپرتاب از باال یریادگیبر اجرا و  یرقابت طیانواع کانون توجه و مح تعامل ریتأث یبررسپژوهش حاضر 

 و( 95/36±839/0) یسن نیانگیم بادست آموز پسر راستدانش 60 ی:شناسروش بود. رستانیآموزان پسر مقطع دبدانش

 35چهار گروه  بهو  کردند شرکت پژوهش نیا در داوطلبانهصورت بهکه در شهر تبریز در حال تحصیل بودند  فیتکل با ناآشنا
 طیمح در یرونتوجه د و یرقابت طیمح در یرونیتوجه ب دستورالعمل ،یتوجه درون دستورالعمل ،یرونیتوجه ب دستورالعمل) ینفر

 طیشرا مطابق رار س یاز باال یخاک سیتوپ تن پرتاب یده کوشش دسته ششدر مرحله اکتساب  سپس. شدند میتقس( یرقابت

 از اطمینان از پس ها:یافته .شد انجام اکتساب مرحله از ساعت 22 بعد از انتقال و یادداری آزمون. کردند نیتمر گروه هر

 یتکرار یهاواریانس با اندازه لیحاصل از آزمون تحل یهایافته لک،یو-رویشاپ آزمون از استفاده با هاداده توزیع طبیعی بودن
 زمونآ نتایج. استمعنادار  ریاین دو متغ نیتعامل ب زیو ن دستهگروه و  یکه اثرات اصل دهدینشان م دستهعامل  در مورد
 یررقابتیو غ یرقابت طیدر هر دو شرا و است معنادار تفاوت هاگروه یهانمره بین مراحل تمام در که داد نشان یبونفرونتعقیبی 

بهتر از  یرقابت طیدر شرا یرونیتوجه ب گروه نیهمچن و داردعملکرد بهتری نسبت به گروه توجه درونی  یرونیگروه توجه ب
نسبت به  یادداریاکتساب و  یهاها در آزمونکه همه گروه دهدینشان م جینتا نی(. همچنP≤05/0) است یررقابتیغ
 توجهستورالعمل د از زین یرقابت یهاطیمح در یورزش معلمان و انیمرب که شودیم شنهادیپ نیبنابرا؛ دارند شرفتیپ آزمونشیپ

کانون توجه  تیاز مز توانیم زین یرقابت طیمح در ی:ریگجهینت.کنند استفاده یورزش یهامهارت یریادگی یبرا یرونیب

 .کرداستفاده  یرونیب

 

 .یدرون توجه ،یرونیب توجهانگیختگی، پرتاب،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه  -1

ازجمله  افرادو حرکات  اعمال یسازو ساده یسازنهیدر به هاروش نیاز مؤثرتر یکیکانون توجه  یهادستورالعمل
 شود،یم دهینام 3یرونیتمرکز توجه به هدف حرکت که توجه ب ی(. سودمند3است ) یحرکت یهادر عملکرد مهارت

 یحرکت یهادر اکتساب مهارت شودیم دهینام 2یدرون توجه که یمجر و ییاجرا یهانسبت به تمرکز توجه به اندام
 بر یرونیب توجه مثبت اثر(. 3،2شده است )و انتقال نشان داده یادداریمراحل  در یعملکرد حرکت و یریادگی و

و  بالیوال سیسرو ،(3بال )تبسک آزادپرتاب  فیازجمله تکل یورزش یهااز مهارت یاریبس در یریادگی و عملکرد
 نیبنابرا؛ است شده افتی( 8دارت ) بپرتا فی( و تکل6،9گلف ) ،(5به هدف ) سیپرتاب توپ تن ،(2شوت فوتبال )

 نیترشیغالباً موجب ب یرونیسطح مهارت و سن، اتخاذ کردن توجه ب ف،ینشان داده که جدا از نوع تکل مطالعات
قلب(  و ضربان ژنیمصرف اکس ،یعضالن یهاتیمثال فعال یمثال دقت حرکت و تعادل( و بازده )برا ی)برا ییکارا

 وتها تفااز پژوهش یتعدادبلکه در  ست،ین یرونیبه نفع کانون توجه ب شهیهم جینتا البته (.3حرکت شده است )

 ،(9) گلف ضربه ازجمله: ورزشی مختلف یهامهارت یادگیری در بیرونی و درونی توجه کانون اتخاذ بین معناداری
 توجه کانون ( مشاهده نکردند.33بسکتبال ) ۀنیس پاس ( و مهارت33،32) دارت پرتاب ،(30) فوتبال پیچضربه 

 یریادگیسرعت  شیموجب افزا زین نیکه ا شودیدر کنترل حرکت م یخودکار ارتقاء و شیافزا موجب یرونیب
 (.3) شودیم

 که 3عمل محدودشده هیمثال فرض یوجود دارد؛ برا یرونیاثر مثبت توجه ب هیتوج یبرا یمختلف یهاهیفرض 
 یندهایراطور آگاهانه در فبه کنند،یم تمرکز( یدرون توجه) یمجر بدن یاعضا به رندگانیادگی هک یزمان کندیم انیب

از  یتعداد یرا محدود و هماهنگ یحرکت ستمیکنترل آگاهانه حرکت، س یتالش برا نیکه ا کنندیکنترل دخالت م
. برعکس، دور ساختن توجه از حرکت و معطوف نمودن آن به کندیحرکت را مختل م یعیکنترل طب یهاندیفرا

ا شود و ب یدهخودسازمان یعیطور طبکه به دهدیاجازه م ستمی( به سیرونیسمت اثرات حرکت )کانون توجه ب
 .(3)کنترل شود  ار،یهوش ریکنترل غ یندهایاستفاده از فرا

 طورمعمولبه و است ریانکارناپذ ورزش، از ریناپذییجدا جزء عنوانبه 2رقابت اهمیت شکیب دیگر طرفی از

 یورزش یبهبود اجرا یتالش برا. (32) شودیم سنجیده رقابتی شرایط در مبتدی و یاحرفه ورزشکاران یهاییتوانا
 است یزشیازجمله عوامل انگ یرقابت طی(. مح35ورزشکار موفق بوده است ) یهایژگیاز و تو کسب مقام و شهر

 گذاردیم ریأثت یحرکت مهارت یریادگیعملکرد و  بر جادشدهیا یختگیانگ نیا و شودیم یختگیانگ جادیا موجبکه 
کم با حضور دست واز استانداردها  یشخص با برخ کیعملکرد  سهیآن مقا یطاست که  یندیفرا رقابت(. 35،36)
(. 35) ردیپذیم انجام کند، یابیارز را سهیمقا ندیفرا تواندیم ودارد  یآگاه سهیمقا اسیکه از مق گریشخص د کی

ه یا و جایز شودیاند از: اهمیت تکلیف، معیاری که عملکرد افراد با آن مقایسه معبارت رقابت یجادکنندهیا عوامل
ا عملکرد فعلی خود را ب کندیدارد یک شکل آن این است که فرد سعی م یمختلف یهاشکل رقابت (.35پاداش )

یک معیار بیرونی  یارائه . شکل دیگر رقابتکند بهتر را خود اجرای طریق این از و کند مقایسه اشعملکرد گذشته

 

1 . External Attention 

2 . Internal Attention 

3 . Constrained Action Hypothesis 

4 . Competition 
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 یسهیاست مقا ترجی. شکل سوم رقابت که از دو شکل قبلی رااست معیار آن با رقابت برای افراد از و درخواست
 .(35) است عملکرد افراد با یکدیگر

 یبرا شده است.گذشته انجام یهاسال در ییهاپژوهش یریادگی یبر اجرا و حرکت یرقابت طیمح ریتأثدر مورد 
به رقابت  یگریسوار دکه در کنار دوچرخه یسواران، زماننشان داد که دوچرخه ی( در پژوهش3898) 3پلتیتر مثال

 موحدی(. 39) گذارندیبهتری را بر جای م یرکوردها رند،یگینسبت به زمانی که با یک ساعت رکورد م پردازند،یم
 آزمون در مک انگیختگی با گروه به نسبت زیاد انگیختگی با گروه که دریافتند تحقیقی در( 2009) همکاران و

نشان  ی( در پژوهش2030) 2بسیه (.38) دادند نشان خود از آزمون این در را بیشتری ثبات و داشتند برتری یادداری
 یعبدل ،یموریت (.39دارند ) بالسیب یهامهارت یریادگیبر اجرا و  یمتفاوت ریتأث یررقابتیو غ یرقابت طیداد که مح

. درداختنپ یدو و چهارنفر ک،ی یهادر گروه پیبر سرعت تا یجو رقابت ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش2032) یو نجات
و  این یبیحب (.20) افتی شیکردن افزا پیها سرعت تاو تعداد رقابت کننده یجو رقابت شینشان داد که با افزا جینتا

( ی، رقابتیررقابتی)غ یبیو ترک یررقابتیغ ،یرقابت ینیتمر طیسه نوع مح ریتأث یبه بررس ی( در پژوهش2032) یموحد
پژوهش  جیپرداختند. نتا یتوان ذهن)دارت( در دانش آموزان کم یحرکت -یادراک فیتکل کی یادداریبر اکتساب و 
(. 23بهتر عمل کرد ) گریاز دو گروه د یطور معناداربه فیتکل یریادگیدر اکتساب و  یگروه رقابتنشان داد که 

ی هادر پژوهش (2033) رتاشیام و یموسو واعظ ،یمراد و (2032) یو افشار یطهماسب ،یمقدم، متشرع یجابر
)مهارت باز یا بسته، مهارت ساده یا پیچیده(  مختلف یهامهارت در یرقابت طیمح کهخود به این نتیجه رسیدن 

 دانا و یاقدس سرخانلو،و  (2032) دانا و یاقدس ،یصادقی هاپژوهش(. همچنین در 22،23) دارد یمتفاوت راتیتأث
 انتقال و تساباک بر یرونیب توجهدستورالعمل  و یدرون توجهدستورالعمل  با تماشاگران یتعامل اثربه بررسی  (2035)

 در یتعامل اثر که داد نشان (2032) دانا و یاقدس ،یصادق(. نتایج پژوهش 22،25و درشت پرداختند ) فیظر مهارت
 ( نشان داد2035) دانا و یاقدس سرخانلو،و نتایج پژوهش  نبود معنادار انتقال آزمون در یول معنادار اکتساب آزمون

 نیب یملاثر تعا زیدر آزمون انتقال ن و تماشاگران با انواع کانون توجه معنادار بود یآزمون اکتساب اثر تعامل در که
 3مالپاما نتایج همیشه به نفع محیط رقابتی نبوده است. معنادار نبود؛  زین یو درون یرونیحضور تماشاگران و توجه ب

 طیمح که دادند نشان رجه،یش و یکشت یهامهارت رییادگی بر یرقابت طیمح اثر یبررس در (1983) همکاران و
که  دیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش3999) 2نوتبوم .(26) ندارد هامهارت از دودسته نیا رییادگی بر رییتأث یرقابت
در  زی( ن3999همکاران ) و 5کر. (29) شودیموجب کاهش عملکرد م یبا استفاده از جو رقابت یختگیانگ شیافزا

باکمان  یراندازیباعث بهتر شدن عملکرد ت ،وجود ندارد یکه در آن جو رقابت ینیتمر طیمحنشان دادند که  یپژوهش
 بر یادگیری مهارت یررقابتیو غ یرقابت طیاثر مح یبه بررس ی( در پژوهش2009و همکاران ) یبی(. حب28) شودیم

جو پرداختند که نتایج نشان داد گروه تمرین در محیط غیررقابتی نسبت به پرتاب آزاد بسکتبال در افراد غیر رقابت
 .(29آزمون بهتر بودند )داری در پساطور معنگروه تمرین در محیط رقابتی به

 فن کی عنوانبه آن از انیمرب و یبدنتیترب متخصصان و است یقدرتمند مشوق رقابت که است شدهروشن
 ینیتمر طیشرا و هاطیاز مح یکی و کنندیم استفاده یورزش یهامهارت آموزش نیح در یزشیانگ و یمشوق

 

1. Triplett 

2. Hibbs 
3. Pemla 

4. Noteboom 

5. Kerr 
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 جالب ما یبرا ه،توج کانون دستورالعمل از استفاده یارزشمند به توجه با نیبنابرا؛ است یبدنتیدر امر ترب یجدانشدن
 دستورالعملاز  فشار بهترتحت تیرقابت و موقع جو با ینیتمر طیمح در یرونیتوجه ب دستورالعمل ایآ میبدان که است
 اثر یرقابت طیو مح یرونیدستورالعمل توجه ب یرهایمتغ از کیهر  نکهیبا فرض ا نیهمچن است؟ یدرون توجه

 یحرکت یریادگیدر  قاتیاز اهداف تحق یکی کهنیبا توجه به او  دارند یحرکت یریادگی و عملکرد بر یسودمند
 طیمح بیترکا پژوهش ب نیبرساند لذا در ا نهیرا به حد به یحرکت یریادگیاست که  ینیتمر طیشرا ییانسان، شناسا

و  یرقابت طیمح بیترک ایکه آ میسؤال هست نیبه ا ییگوپاسخدنبال  به یرونیو دستورالعمل کانون توجه ب یرقابت
 تیمز و دسو به نسبت یحرکت یریادگیاجرا و  بر یو سود مضاعف تیمز موجب یرونیدستورالعمل کانون توجه ب

 شود؟یم یصورت تکعوامل به نیا
 

 پژوهشروش 
 آموزان دانش یتمام را پژوهش نیا یآمار ۀجامع .بود یکاربرد هدف لحاظ به و یتجرب مهین حاضر پژوهش روش
دست با آموز سالم و راستدانش 60مدارس  نیا انیم؛ که از دادند لیتشک بناب شهرستان رستانیدب مقطع پسر

 و داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردندصورت به بودند، ناآشنا مالک آزمون با که 95/36±839/0 یسن نیانگیم
 شدند. میتقس ینفر 35به چهار گروه سپس 
 یریگاندازه رابزا. بودبرتر  ریغ دست با شانه یباال از یخاک سیتن توپ پرتاب پژوهش، نیا درموردنظر  فیتکل

 بود شدهلیتشک متر 2×2 ابعاد با و مرکزهم رهیدانه از که وارید برشده نصب یریگنشانه صفحه کی پرتاب دقت
 از متریسانت 30 یهابافاصله گرید یهارهیدا و متریسانت 20 شعاع به یارهیدا هدف، مرکز(. 5( )کی شماره)شکل 

 ییها. پرتابشدیم کم ازیامت 30 بیترت به گرید یهارهیدا ازیامت از ،300 هدف مرکز ازیامت. بودندقرارگرفته  هم

 مرکز به سیتن توپ پرتاب جریان در باید فرد. گرفتندیم امتیاز صفر نیز کردندینم برخورد هدف هصفح به که

متر از  2/3در ارتفاع  یریگنشانه صفحه مرکز. کند دریافت را ممکن امتیاز بیشترین درمجموع که کند سعی هدف
 یریگاندازه نحوه نیا. شد انجام صفحه به نسبت یمتر مین و هفت فاصله از اکتساب مراحلقرار داشت.  نیزم

یاجرا شد که آزمودن بیترت نیبد ینیشیوه اجرا تمر(. 5است )( 2035) 3تیلودوا و ولف پاسکوا، پژوهش از برگرفته
ا دست شانه ب یپرتاب از باال ییتادسته ده ششو  آزمونشیپیی پرتاب برای تادسته ده کی موردنظر ۀاز نقط ها
اصله دورتر متر ف کیاز  انتقال ییتادسته ده کیو  یادداریدر آزمون  ییتادسته ده کی ،برتر در مراحل اکتساب ریغ

 .دادند انجامبت به مراحل اکتساب نس

 سالمت ه،شان یباال از پرتاب ینیتمر سابقه قد، سن، لیقباز  یاطالعات یآورجمع یبرا یفرم مشخصات فرد از
 یربرت پرسشنامهاز  یدست برتر کردن مشخص یبرا دیگرد استفادهشرکت در پژوهش  نامهتیو رضا یعموم
 ،یدست یتربر یبررس به بیترت به کهاست  بخش چهار بر مشتمل پرسشنامه نیا. دیگرد استفاده 2نبورگیاد یطرف
 ازسؤال  دنیپرس با که است یسؤال 30 شامل یدست یبرتر بخش. پردازدیم چشم یبرتر و گوش یبرتر پا، یبرتر
 کنند،یم استفاده فیتکل 30 انجام نیح در( دو هر ای ،چپ راست،) دست کدام از نکهیا مورد در فرد نیمراقب ای فرد
 یرترب عدم یکنندهمشخص صفر بودن، برتر راست یدهندهنشان مثبت نمرات. کندیم مشخص را شدن یطرف
 یهابخش ازاست(. هرکدام  -300 تا+ 300 از نمرات ی)دامنه است بودن برتر چپ از یحاک یمنف نمرات و یطرف

 

1. Pascua, Wulf, Lewthwaite 

2. Edinburgh 
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و  92/0، همبستگی دو نیمه آزمون 99/0. آلفای کرونباخ آزمون مذکور سؤال است چهار یدارا پرسشنامه نیا گرید
 (.30) است شدهگزارش 09/83ی آن سازههمچنین اعتبار 

 

 

شانه و فواصل پرتاب در مراحل  یدقت پرتاب از باال یریگاندازه یبرا یریگصفحه نشانه _1شکل 

 و انتقال یادداریآزمون  ن،یتمر
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 رمف لیتکم و حاضر پژوهش با بناب شهرستان پروش و آموزشاداره  یبدنتیترب مسئول موافقت از پس
 یبندمیتقس و حاضر پژوهش درشرکت  جهتکنندگان حضور همه شرکت تیو رضا نیوالد نامهتیرضا

ه توج دستورالعمل ،یتوجه درون دستورالعمل ،یرونیتوجه ب دستورالعمل) ینفر 35 یهاگروه بهکنندگان شرکت
 ماهر فرد سطتو شانه یباال از سیتن توپ صحیح پرتاب ،(یرقابت طیمح در یتوجه درون و یرقابت طیمح در یرونیب

 و مناسب حرکت شکل اهمیت و درست پرتاب آموزش مورد در الزم توضیحات همراه بهکنندگان شرکت تمام به
 تمرینی وهیش به تمرینات در هاآزمودنی به عمل آمد و نتایج ثبت شد. آزمونشیپسپس . شد ارائه صحیحفن 

 بین .دادند انجامبرتر(  ریغ دست) چپ دست با را سیتن توپ پرتاب کوششی 30 بلوک شش گروه، هرشده مشخص
شده انجام یهاپرتاب به نسبت هایآزمودن ،هر دسته انیو در پا داشت وجود استراحت دقیقه دو تمرینی هایبلوک

)مرکز( صفحه  ةریدا نیتربر کوچک تمرکز بیرونی، توجه گروه برای دستورالعمل. کردندیم افتیبازخورد در
 یهاه از شرطک پرتاب )دست راست ریغ دست گرفتن قرارنحوه  بر تمرکز درونی، توجه گروه برای و بود یریگنشانه

 هر(. 5،33،32) بود راست یپا با گام کی برداشت و زمین موازی بازو و چشم سطح در( شانه است یپرتاب از باال
 پس انتقال و یادداری آزمون. دادند انجام را هاپرتاب اکتسابمرحله  طول در یمترمین و هفتفاصله  از گروه چهار

 چهار هر برای انتقال آزمون و گرفت انجام بود، پرتاب 30 شاملهرکدام  که تمرینجلسه  آخرین از بعد ساعت 22 از
 مجموع از افرادکه  بود صورت نیا به یرقابتریغ طیمح در نی. تمرگرفت انجام متری مین و هشتفاصله  از گروه

 شدیم جادیا صورت نیا به یرقابت طیمح در نیتمر. (33) نداشتند یآگاه گروه در خود تیوضع و گریکدی ازاتیامت
 انیپا رد و داشتند یآگاه گروه در خود تیوضع و گریکدی ازاتیامت مجموع از افراد و شدیم ثبت افراد ازهاییامت که
(. 33د )شده بودر نظر گرفته یزینفرات اول تا سوم جوا یو برا شدیم مشخص دهم تا اول نفرات ،ینیتمر دسته هر
 یترقاب گروه در عملکرد گزارش صرف زمان که اندازه همان به ،ینیتمر دسته هر اجرای از بعد یررقابتیغ گروه در

 .شدیم داده استراحت افراد به بود شده
 بررسی از پیش .شد استفاده توصیفی آمار عنوانبه معیار انحراف و میانگین از آماری، لیوتحلهیتجز منظوربه

 استفاده هاواریانس همگنی برای لون آماره از و هاداده یعیطب توزیع بررسی برای لکیو رویشاپ آزمون از هاداده

 مرکب انسیوار لیتحل آزمون از مستقل یرهایّمتغ یتعامل اثر و یاصل اثر نییتع یبرا ها،مفروضه نیا دییتأ با .شد
 طرفهکی انسیوار لیتحل آزمون از انتقال و یادداری اکتساب، آزمون،شیپ مراحل در یگروه نیب سهیمقا یبرا و

 انسیارو لیو انتقال از آزمون تحل یادداریدر مراحل اکتساب،  یهادر گروه مداخلهآثار  یمنظور بررساستفاده شد. به
 استفاده شد. مراحل یونفرونب یبیها از آزمون تعقگروه نیاختالف ب گاهیجا نییتع یو برا یتکرار یریگبا اندازه

 هاآزمون یتمام یبرا یمعنادار سطحشد.  انجام 36 نسخه اس اس یپ اسافزار نرم از استفاده با لیوتحلهیتجز
05/0≥P .در نظر گرفته شد 
 

 نتایج

جدول  در پژوهش مختلف مراحل در هاو انحراف استاندارد نمرات پرتاب گروه نیانگیشامل م یفیاطالعات توص
وجه پرتاب گروه ت نمرات نیانگیم که شودیم مشاهدهبا توجه به جدول شماره یک  .استشده داده نشان کیشماره 

در تمام مراحل پژوهش بیشتر است. همچنین گروه توجه درونی در محیط  هاگروهبیرونی در محیط رقابتی از سایر 
 از همسانی اطمینان منظوربهداشت.  هاگروهپرتاب را نسبت به سایر  نمرات نیانگیمغیررقابتی نیز کمترین 
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 نتایج که شد استفاده ویلک-شاپیرو آزمون از ها،نمره توزیع بودن طبیعی بررسی برای و لوین آزمون از هاواریانس

 تحلیل آزمون نتایج (.P≥05/0) داشت مراحل پژوهش تمام در هاواریانس همسانی و هاداده بودن نرمال از نشان

 آزمون جینتا (.P≥05/0ندارد ) وجود آزمونشیپها در گروه بین معناداری تفاوت که داد نشان راههکی واریانس
 ،ηp2، 0003/0=P=528/0) مداخالت ریثأت تحت گروه چهار نیبمرکب نشان داد که  انسیوار لیتحل

893/20=56, 3F)، یریگمرحله اندازه (822/0=ηp2، 0003/0=sig، 325/299=956/390, 206/3F )آن تعامل و 
(222/0=ηp2، 0003/0=sig، 969/5=956/390, 239/30F )وجود  یداراتفاوت معن شانه یباال از پرتاب مهارت در

ستفاده ا طرفهکیواریانس  لیها در هر مرحله، از آزمون تحلگروه نیب یتفاوت معنادار ترقیدق یدارد. لذا جهت بررس
 یبراآزمون  نیا نتایج که شد استفاده بونفرونی تعقیبی آزمون از هاگروه بین یمعنادار تفاوت مشاهده برای. شد

، 80/23) یرقابت طیمح در یدرون توجه گروه با یرقابت طیمح در یرونیب توجه گروه که داد نشان یادداری مرحله
53/38 ،0003/0=sig) ،یررقابتیغ طیدر مح یرونیب توجه گروه (009/0، 86/39، 80/23=sig) یدرون توجه گروه و 
 توجه گروه نیب اما؛ دارد یمعنادار تفاوت یادداری آزمون در( sig≤05/0، 22/35، 80/23) یررقابتیغ طیمح در
 ی( تفاوت معنادارsig=652/0، 53/38 ،86/39) یرقابت طیمح در یدرون توجه گروه و ی در محیط غیررقابتیرونیب
، 53/38) یررقابتیغ طیمح در یو گروه توجه درون یرقابت طیدر مح یگروه توجه درون نیب نیهمچننشد.  افتی

22/35 ،026/0=sigیرقابت طیمح در یرونیب توجه گروه ،انتقال آزمون درشد.  افتی ی( تفاوت معنادار 

 یررقابتیغ طیمح در یرون( و گروه توجه د20/35±90/2) یرقابت طیمح در یدرون توجه گروه( از 38/3±80/38)
گروه  نیب ی( ولsig، 0003/0=sig=005/0) کردند کسب شانه یباال از پرتاب در را یبهتر نمرات( 09/2±26/32)

( تفاوت sig=333/0، 53/36، 80/38) یررقابتیغ طیدر مح یرونیبگروه توجه  و یرقابت طیمح در یرونیتوجه ب
 یررقابتیغی در محیط رونیبو گروه توجه  یرقابت طیدر مح یگروه توجه درون نیب نیوجود نداشت. همچن یمعنادار

(20/35 ،53/36 ،569/0=sig )و یرقابت طیدر مح یگروه توجه درون نیب یول نداشتوجود  یمعنادار تفاوت زین 
 وجود داشت. ی( تفاوت معنادارsig=028/0، 26/32، 20/35) یررقابتیغی در محیط گروه توجه درون

 

 پژوهش مختلف مراحل درها گروه پرتاب نمرات استاندارد انحراف و نیانگیم -1 جدول

 گروه          
 مرحله

در  یگروه توجه درون
 یررقابتیغ طیمح

 یرونیگروه توجه ب
 یررقابتیغ طیدر مح

در  یگروه توجه درون
 یرقابت طیمح

 یرونیگروه توجه ب
 یرقابت طیدر مح

 60/33±52/2 20/33±90/2 86/33±99/2 26/29±58/3 آزمونشیپ
 80/33±65/2 53/33±88/3 26/35±26/2 20/32±22/2 3دسته 
 06/39±52/2 93/32±98/3 86/39±52/3 33/32±29/2 2دسته 
 06/23±33/2 33/36±09/2 80/20±62/3 33/36±39/2 3دسته 
 20/22±99/2 80/38±39/2 26/22±99/3 93/39±32/2 2دسته 
 33/28±35/3 80/23±88/2 93/22±30/3 80/39±22/2 5دسته 
 86/50±02/3 06/25±36/3 93/26±59/3 06/22±52/2 6دسته 

 93/23±33/2 53/38±50/3 86/39±38/3 20/35±20/3 یادداریآزمون 
 80/38±38/3 20/35±90/2 53/36±92/2 26/32±09/2 آزمون انتقال

 

، P=0003/0) یموخل تیکرو آزمون ۀمفروض رشیپذ عدم به توجه با ،یگروهدرون راتییتغ یبررسمنظور به
393/35(=5 )2xن آزمو برای استکارانه محافظه کوچک یاندازه با یهانمونه یبراکه  زرایگ هاوس نیگر جی( نتا
منجر  یقابتر طیمح در یرونینشان داد، کانون توجه ب جیکه نتا دیگزارش گرد یتکرار یهابا اندازه انسیوار لیتحل
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 ،p2η، 0003/0=sig=895/0شده است ) هایشانه آزمودن یعملکرد دقت پرتاب از باال شرفتیبه پ
996/338=292/28, 020/2F .)892/0) یرقابت طیمح در یدرون توجهدر گروه  شرفتیپ نیا نیچنهم=p2η، 

0003/0=sig، 099/99=288/39, 823/2F ،)858/0) یررقابتیغ طیمح در یرونیب توجه گروه=p2η، 0003/0=sig، 
882/82=926/20, 296/3F )823/0) یررقابتیغ طیمح در یدرون توجه گروه و=p2η، 0003/0=sig، 095/65=292/25, 

839/3F )گروه در آزمون اکتساب چهاراز آن است که هر  یحاک زین یبونفرون یبیآزمون تعق یهاافتهی. شد مشاهده 
 (.sig≤05/0اند )داشته آزمونشینسبت به پ یعملکرد بهتر یادداریو 

 

 
و  ، اکتساب، یادداریآزمونشیپها در مراحل . نتایج میانگین نمرات پرتاب از باالی شانه گروه1نمودار 

 انتقال

 تعامل توجه بیرونی با هر شودیممشاهده  شماره یککه در نمودار  گونههمانو  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 
ی اثربخشی بهتری نسبت به تعامل توجه درونی با هر دو نوع محیط رقابتی و ررقابتیغدو نوع محیط رقابتی و 

 ی دارد.ررقابتیغ
 

 یریگجهینتبحث و 
( یدرون وجهت و یرونیب توجه) توجه کانون دستورالعمل انواع یتعامل و یاصل ریتأث یبررس حاضر پژوهش از هدف

 60 منظور نیا یبرا. بود برتر ریغ دست با شانه یباال از پرتاب یریادگی بر( یررقابتیغ و یرقابت) طیمح انواع و
 طیمح در یرونیب توجه گروه) ینفر 35 گروه چهار به سپس و در این پژوهش شرکت کردند دستراست آموزدانش
 طیمح در یدرون توجه گروه و یررقابتیغ طیمح در یرونیب توجه گروه ،یرقابت طیمح در یدرون توجه گروه ،یرقابت

 یبرا. بود برتر ریغ دست با شانه یباال از پرتاب یکوشش 30 دسته شش اکتساب مراحل. شدند میتقس( یررقابتیغ
 پرتاب کوشش ده با انتقال و یادداری آزمون. شد استفاده 2×2 ابعاد با یریگنشانه صفحه از پرتاب دقت یریگاندازه

 یرونیب توجه) توجه کانون یاصل اثر که داد نشان حاضر پژوهش جینتا. شد انجام اکتساب آزمون از ساعت 22 از بعد
 طیمح نفع به جینتا که بود معنادار دست با شانه یباال از پرتاب یریادگی بر( یررقابتیغ و یرقابت) طیمح و( یدرون و
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 آزمون در هشان یباال از پرتاب دقت بر طیمح انواع و توجه کانون انواع تعامل اما بود، یرونیب توجه کانون و یرقابت
 .نبود معنادار پژوهش انتقال و یادداری

ی ررقابتیغنشان داد که هر دو گروه توجه بیرونی و توجه درونی در شرایط محیط رقابتی نسبت به شرایط  جینتا
 پلتیازجمله تر نیشیپ یهااز پژوهش یبا برخ راستاهمعملکرد بهتری داشتند. این قسمت از نتایج پژوهش 

 رتاشیام و یموسو واعظ ،یمراد ،(29()2009) همکاران و یبیحب ،(38()2009) همکاران و موحدی ،(39()3898)
 حاضر پژوهش جینتا. است( 23()2032) یموحد و این یبیحب ،(20()2032) ینجات و یعبدل ،یموریت ،(23()2033)

 بر. داد حیوضت یختگیانگ عامل با توانیم را شانه یباال از پرتاب یریادگی و اجرا بر یرقابت طیمح ریتأث بر یمبن
 نیز عصبی فیزیولوژی مدارک(. 23) رودیم شمار به انگیختگی ایجاد مهم منابع از یکی رقابت ،3بوت هینظر اساس
 ایجاد برای را رقابت زیادی، پژوهشگران همچنین(. 32) شودیم انگیختگی افزایش موجب رقابت که دهندیم نشان

 گروه رد شانه یباال از پرتاب عملکرد بهبود بر یمبن آمدهدستبه جینتا(. 23،29) کردند استفاده و پیشنهاد انگیختگی
 و رکسی وارونه وی هینظر اساس بر توانیم را( رقابت بدون) یررقابتیغ گروه به نسبت( رقابت طیشرا) یرقابت

 یا نهبهی سطح یک تکلیفی، هر مطلوب و ماهرانه اجرای وارونه وی هینظر اساس بر. کرد نییتب( 3908) 2دادسون
 افت بهینه سطح به نسبت انگیختگی کاهش یا افزایش با عملکرد اوج و دارد وجود انگیختگی برای متوسط سطح
 لیدال(. 26-28 ،39) است سوناهم یقبل یهاپژوهش از یبرخ با حاضر پژوهش جینتا نیهمچن(. 35) کرد خواهد
 ها و همچنیننوع مهارت و سن آزمودنی به مربوط احتماالً یرقابت طیمح به مربوط یهاپژوهش بودن ضیضدونق
 ها باشد.بودن آزمودنی جورقابتیا غیر  جورقابت

 درونی توجه شرایط به نسبت بیرونی توجه شرایط در هاآزمودنی عملکرد برتری بر مبنی حاضر تحقیق نتایج
 یرونیب توجه کانون .(3-8) است راستاهم یقبل یهاپژوهش از یبرخ با یررقابتیغ و یرقابت طیمح طیشرا دو هر در
 دقت شیافزا بر عالوه و شده یانهیبه یحرکت عملکرد و یریادگی موجب شهیهم حرکات هدف بر کردن تمرکز ای

 همراه به بدن حرکات بر یدرون توجه(. 3،2) شودیم زین حرکات بازده و ییکارا یسازساده و لیتسه موجب حرکات،
 یکنترل ستمیس در اختالل موجب که شودیم یرضروریغ و یاضاف یاچهیماه یهاتیفعال موجب اریهوش کنترل

 رلکنت تیمز از اجراکننده یرونیب توجه اتخاذ با یول شودیم عملکرد فیتضع موجب اختالل نیا و شودیم
 هدف بر یرونیب توجه اتخاذ نیبنابرا ؛(3) شودیم مندبهره خودکار کنترل ندیفرا و یحرکت ستمیس یدهخودسازمان

 زین همحدودشد عمل هیفرض از پژوهش نیا جینتا. رسدیم نظر به یضرور نهیبه عملکرد و یریادگی یبرا حرکت
 صورتبه حرکات که دهدیم اجازه یرونیب توجه کانون که کندیم انیب هیفرض نیا که مفهوم نیبد. کندیم تیحما

 کنترل را حرکات یرفلکس و عیسر ارانه،یهش نا ندهاییفرآ توسط یرونیب توجه کانون اتخاذ شوند، اجرا خودکارتر

 توجه کانون اتخاذ) کنند کنترل را خود حرکات آگاهانه طوربه کنند،یم تالش افراد که یزمان مقابل در. کندیم

 محدود کنند،یم میتنظ را حرکات یهماهنگ که یعیطب ندهاییفرآ در مداخله یواسطهبه یحرکت ستمیس (یدرون

 نیا ذکر به الزم نیهمچن. شودیم بیتخر مؤثرتر حرکات جادیا برای خودکار کنترل ندهاییفرآ نیبنابرا شود؛یم
و  دهدیرا م یترشیبه منابع توجه ب یابیامکان دست ریبه فراگ ،یرونیکانون توجه ب رسدیم نظر به که است مطلب

با تمرکز  هسیدر مقا یشتریاز منابع توجه ب بیترت نیتوجه مواجه نخواهد شد و بد تیظرف تیفرد با مشکل محدود
 یرونیب توجه کانون یبرتر بر یمبن حاضر پژوهشنتایج  با سوناهم هایپژوهش البته(. 3) بردیسود م یتوجه درون
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 و یاصالنخان ،یطهماسب پژوهش ازجمله های گذشته مشاهده شد.ی نیز در پژوهشدرون توجه کانون به نسبت
 پاس مهارت در( 2032) زاده زارع و یکاخک یصابر سالجه، پژوهش ،(32) دارت پرتاب در( 2009) زاده ینماز
( 30،33) شد مشاهده زین( 2032) همکاران و 2اسچورر و( 2008) 3دزیداو و بوتون اوهارا، پژوهش ،(33) تبالکبس
 نیهمچن ،(دیجد مهارت) برتر ریغ یپا ای دست با فیتکل انجام ها،یآزمودن سن به توانیم رتیمغا لیدال ازجمله که

 .کرد اشاره فیتکل نوع و هاکوشش تعداد و ینیتمر جلسه مدت
یکی دیگر از نتایج این پژوهش سودمندی مضاعف ترکیب گروه توجه بیرونی با محیط رقابتی نسبت به گروه 

( 2032ی پاسکوت، ولف و لیدوایت )هاپژوهش. نتایج این بخش از پژوهش از نتایج استصورت تکی توجه بیرونی به
گروه توجه بیرونی را با متغیرهای  هاپژوهش(. در این 5،33) کندیم( را حمایت 2035و ولف، چیویاکوسکس و دریوز )
ی( ترکیب کردند و نتایج نشان داد که این ترکیب باعث اثر و سودمندی خودمختارانگیزشی )افزایش انتظارات و 

 مضاعفی بر عملکرد و یادگیری حرکتی شد. در مورد اثر تعاملی انواع کانون توجه و محیط رقابتی نیز نتایج این
(. در این 22،25( است )2035( و سرخانلو و همکاران )2032ی صادقی و همکاران )هاپژوهشبا  راستاهمپژوهش 
ی درشت و ظریف پرداختند که هامهارتبه بررسی اثر تعاملی انواع کانون توجه و حضور تماشاگران در  هاپژوهش

زمون اکتساب معنادار بود. همچنین نتایج این نتایج نشان داد در هر دو مهارت ظریف و درشت اثر تعاملی در آ
 کانون هایدستورالعمل اثربود که به بررسی  راستاهم( 2035ی و حسینی )زیعز دیسپژوهش با بخشی از پژوهش 

پرداخته بودند.  دارت پرتاب رییادگی و عملکرد بر نهیزم به وابسته و نهیزم از مستقل افراد دری درون وی رونیب توجه
 استولی در آزمون یادداری معنادار  ستین معنادار آزمونپس در متقابل اثر زین و یاصل اثرهای کهنتایج نشان داد 

(36.) 
 و یدرون وجهت کانونبه  نسبت یرونیبر مؤثر بودن کانون توجه ب یبنم قیتحق نیا جیکل با توجه به نتا در

 و یبدنتیترب معلمان به شانه، یباال از پرتاب یریادگی بر یررقابتیغ طیمح به نسبت یرقابت طیمح یسودمند
 یهامهارت مطلوب یادداری و یادگیری منظوربه آموزش امر در تسهیل برای که شودیم پیشنهاد ورزشی مربیان

 تدوین یرونیب توجه کانون دستورالعمل از استفاده و یجو رقابت جادیا بر تأکید با را خود آموزشی یهابرنامه ،یپرتاب

 یقابتر یهاطیدر مح یرونیدر مورد استفاده از دستورالعمل کانون توجه ب یتیمحدود چیه نی. همچنکنند تمرین و
 ها،یآزمودن متفاوت نیسن یبر رو قیتحق نیا شودیم شنهادیندارند. در ضمن پ یپرتاب یهاآموزش مهارت یبرا

 متفاوت یهاتیآن در موقع جیاجرا شود تا نتا یمتفاوت ورزش یهاسطوح متفاوت مهارت، مهارت یورزشکاران دارا
 شود. یبررس

 تشکر و ریتقد
 در را ما که یمعلمان ورزش یتمام وبناب  شهرستاناداره آموزش و پروش  یبدنتیاز مسئول ترب له،یوسنیبد

 .شودمی تشکر و ریتقد رساندند، یاری پژوهش نیا یاجرا
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Abstract 

Introduction and goal: focus of attention and competition is an integral part of the 

sport and the factors affecting the performance and motor skills. The aim of this 

study was to examine the effect of the interaction of attentional focus types and 

competitive environmen on performance and learning over arm throwing whit non-

dominant in high school student.Methodology: 60 male students with a mean age 

(16.95 ± 0/819) and unfamiliar with the research they were studying in Tabriz 

voluntarily participated in this study and were divided into four groups of 15 persons 

(external focus on non-competitive environment, internal focus on non-competitive 

environment, external focus on competitive environment, external focus on 

competitive environment). Then in the acquisition level practiced six blocks of ten 

attempts over arm throwing the earth tennis ball in conditions with each group. 

Retention and transfer tests were performed after 24 hours from the 

acquisition.Findings: after ensuring the normal distribution of data whit using 

kolmogorov–smirnov and the results of variance analysis with repeated measures 

showed that the main effect of block groups and blocks, as well as the interaction 

between these two variables is significant. One-way analysis of variance and 

bonferroni test shows significant differences in all phases of the scores and in both 

competitive and non-competitive external focus group is better than internal focus 

group. Also The external group to compete better in terms of non-competitive. The 

results also show that all groups in acquisition and retention tests compared to pre-

test their progress (P≤0/05). Therefore, it is suggested that coaches and sports 

teachers in competitive environments also use external attention instructions to learn 

sport skills. Conclusion: we can use advantage of external focus of attention in 

competitive condition too. 
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