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 چکیده
 .باشدمی ماهر هایفوتسالیست تندی اجرای بر توجهی مختلف هایالعملدستور اثر ۀمقايس ،حاضر از پژوهش هدف

 يک ۀدست لیگ از که بودند (سال 35/49 ±15/5 سنی میانگین )با ماهر فوتسالیست 54 اين پژوهش، در کنندگانشرکت

 از و شد استفاده يارد 29 و 49 تندی آزمون از پژوهش اين در شدند. انتخاب دسترسدر گیرینمونه روش به قم استان

 و بیرونیتوجه  درونی، توجه) توجهی تمرکز آموزشی شرايط سه تحت را آزمون سهکه  شد خواسته کنندگانشرکت

 یتکرار یهااندازه با آنوا() واريانس تحلیل آزمون از هاداده تحلیل منظوربراين، بهعالوه .هندد انجام (توجه بدون شرايط

 در اثر اين و اردد آزمون اجرای سرعت بر یمعنادار اثر ،توجهی دستورالعمل نوع دهد کهمی نشان هايافته .شد استفاده

 شرايط در افراد ،يارد 49 نآزمو در نیز بیانگر اين است که تعقیبی آزموننتايج  .(P<0.05) است متفاوت آزمون نوع دو

 توجه شرايط در کنندگانشرکت نیز يارد 29 آزمون در .دارند بیرونی تمرکز شرايط به نسبت، عملکرد بهتری بدون توجه

 اين هایيافتهطورکلی، به .ندنشان داد توجه بدون شرايط و درونی توجه شرايط به نسبت را بهتری عملکرد ،بیرونی

  .رددا ماهر ورزشکاران توجه کانون اثرگذاری درزايی سهتأثیر ب ،دويدن مسافتکه  کندبیان می پژوهش
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 مقدمه
این  از یکی .(1) دندار تکلیف به مربوط اطالعات انتقال در مهمی نقش آموزشی هایدستورالعمل

 باشد بیرونی یا و درونی تواندمی که باشدمی "نوآموز 1توجه انونک به بخشیجهت" ،هادستورالعمل

 بدن حرکات رب فرد توجه ،درونی توجه کانون در (،2001) انهمکار و 2ولف تعریف اساسبر .(2)

-می جای بر محیط در حرکت که اثری رب فرد توجه ،بیرونی توجه کانون در و باشدمیمعطوف  خود

 کیدأت نوع به بستگی ،آموزشی هایدستورالعمل تأثیر ،پژوهشگران اعتقاد به شود.می متمرکز گذارد

 تعیین جهت .(1) دارد (4بیرونی توجه) حرکت اثر و نتیجه، (3درونی توجه) حرکت بر توجه کانون

 .است شده ارائه متفاوتی هایفرضیه ،یادگیری و عملکرد بر بیرونی و درونی توجه کانون عانوا تأثیر

 .(3) کردند مطرح را 6"شدهمحدود عمل" ۀفرضی (2001) همکاران و ولف و (2001) 5پرینز و ولف

 اجرای و شودمی حرکت بر آگاهانه کنترل نوعی موجب درونی توجه تمرکز فرضیه، این اساسبر

 با را حرکت ،سیستم که دهدمی اجازه بیرونی توجه رکزتم ،مقابلدر .کندمی مختل را حرکت انرو

 هایپژوهش در فرضیه این کهرغم اینعلی .(10-4) کند کنترل خودکار یندهایافر از استفاده

بیان  "توجه ۀآگاهان پردازش" ۀفرضی ۀارائ اب (2000) 7مسترز اما ،است گرفته قرار تأییدمورد مختلف

-به و خودکار حرکات در عملکرد افت باعث ،بیرونی( یا )درونی مهارت بر توجه هرگونه کند کهمی

 کلی هدف .(11) شودمی تخریب یاو  بیندمی آسیب اجرا ،نتیجهدر ؛شودمی شدهآموخته بیخو

  باشد.میجایی هبر جابمداوم مبتنی تکالیف در مذکور ۀفرضی دو بررسی ،حاضرپژوهش 

 اثر ،اولیه هایپژوهش دارد. توجهی هایدستورالعمل گذاریاثر درای کنندهتعیین نقش ،تکلیف نوع

 آزاد پرتاب دقت و (7) گلف شوت دقت مانند اشیا کاریدست تکالیف در بیرونی توجه اتخاذ مثبت

تأیید  گردد متمرکز شی یا ابزار بر حرکت پیامد بر آسانی به تواندمی مجری که دلیلاینبه را (8)

 بدن حرکت کلی اجرای مستلزم صرفاٌ که وجود دارند تکالیف از دیگر ایدسته مقابل،در .اندنموده

 نیازمند تکالیفبا  ،تکالیف از دسته این یادگیری الگوی (.یا عمودی یپرش طول مثال)برای دنباشمی

 از تبعیت بنابراین، ؛(12،13) دندار یمشخص بیرونی هدف زیرا، ؛باشدمیمتفاوت  شی ریکادست به

 ؛باشدمین پذیرامکان ظاهری حالت در شی کاریدست بدون تکالیف در بیرونی توجه دستورالعمل

                                                           
1. Focus of Attention 

2. Wulf  

3. Internal Attention  

4. External Attention  

5. Prinz  

6. Constrained Action Hypothesis  

7. Masters
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-در (.14) شود متصور خود حرکات برای را بیرونی هدف یک ذهنی صورتبه مجری کهاینمگر

به  ،(12( و افقی )15پرش عمودی ) و (8تعادلی ) تکالیف ازبا استفاده  مطالعات برخی ،زمینههمین

 برتری و اندکاری پرداختهتکاری تمرکز توجه در تکالیف بدون نیاز به دسدست ۀزمینکاوش در

ی مجرداز تکالیف  هاپژوهشدر این  .ندارسانده تأیید به را درونی توجه با مقایسهدر بیرونی توجه

-حوزهاز  ی(. یک16) ندشوحلقۀ باز مدیریت می که با استفاده از سیستم کنترل است استفاده شده

کاوش در  ،مرکز توجه مغفول مانده استت احتمالی تبا اثرا ارتباط عملکرد حرکتی که در های

(. درک 17) باشدمیجایی هاست که نیازمند جاب کاری شینیاز از دستبی مداوم هایزمینۀ مهارت

تنها برای نه ،از تمرکز توجه مجری (نظیر دوی سرعت)جایی هبر جابنحوة اثرپذیری تکالیف مبتنی

به ارزیابی و که  یبرای مربیان و ورزشکارانکه بل ،باشدمی پیشبرد درک نظری این پدیده مهم

های حرکتی . مهارتاهمیت داردنیز  پردازندمیجایی هبر جابمبتنی هایها و تواناییمهارتآموزش 

از پیش که های مجرد مهارتمقایسه با و در کنندمیکنترل حرکتی عمل  ۀقالب حلقۀ بست مداوم در

را  اجرا حین تا امکان اصالح رفتار باشندمیخط  پردازش بر یک برمبتنی ،هستندریزی شده برنامه

 ،شوندهای مداوم با استفاده از سیستم حلقۀ بسته کنترل میکه مهارتجاییآن. از(16) فراهم سازد

نحوة  ، بررسی مستقیمموردایندارند. درتکالیف مجرد  مقایسه بادرهای توجهی متفاوتی نیازمندی

 .باشدمیمداوم مهم  هایاجرای مهارتبر ز توجه اثر تغییر تمرک

-هبر جاب اشاره نمود که اثرات رفتاری تمرکز توجهی مورد توان به سهشده میانجام میان مطالعاتاز 

-شرکتکه مشخص شد  1البا استفاده از آزمون چابکی  پژوهشیاند. در بررسی کرده را جایی

 ،بدون توجهشرایط درونی و  و تحت رندی داترسریع یجراا ،اتخاذ تمرکز توجه بیرونی با کنندگان

-هبر جابمدرکی ابتدایی برای تکالیف مبتنییافتۀ مذکور  .(17) دهندرا نشان میعملکرد یکسانی 

اما با توجه به  مجری قرار گیرد، دهی توجهیر جهتتأثکه ممکن است تحت هفراهم نمودرا جایی 

 تندی در ارتباط بابعدی  هایپژوهش ،(18های حرکتی )اناییتأکید متفاوت تندی و چابکی بر تو

یارد به بررسی اثر  20سرعت  یبا استفاده از تکلیف دو (2015) و همکاران 2پورتر. ه استانجام گرفت

تحت  گرفتههای انجامتالش ند کهو نشان داد ندپرداختافراد مبتدی  در توجهی دستورالعمل تمرکز

و  بدون توجهو شرایط  بوده بدون توجهتر از شرایط درونی و سریع ،یشرایط تمرکز توجه بیرون

های گوییپیشراستا با هم اتمطالع این چندهر. (11) دنداری با یکدیگر نداراتفاوت معن ،درونی

 .شوددیده می یاما در سطوح متفاوت مهارت مجری نتایج متناقض ،باشدمیعمل محدود  ۀفرضی

های استفاده از دستورالعمل که نشان داد یارد 20دوی تکلیف ا استفاده از ب (2010) 3سیمز پژوهش

                                                           
1. L agility test  

2. Porter  

3. Sims  
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 به همراه داشته را شدهعمل محدود ۀفرضی هایگویینتایجی مخالف با پیش ،توجهی در افراد ماهر

نسبت به  تریعملکرد ضعیف ،افراد ماهر در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونیشکلی که به است؛

 1کاستاندا و گری پژوهشبا  خوانهم (2010سیمز ) پژوهشنتایج (. 14) رندتوجه داشرایط بدون 

 گونهکه هرنیز ( 2000) توجه مسترز ۀپردازش آگاهان ۀبا فرضی و بوده (2002) 2( و بای لوک2004)

  .(20ـ22)باشد سو میهم داندمی اجرا افت عاملی برای را مهارت بر ماهر فرد توجه

 توجه ۀپردازش آگاهانهای تأیید یا رد فرضیهمورد رأی قطعی درکه دهد ها نشان مییافتهتناقض در 

در این . تر استهای دقیقنوط به بررسیم ،جاییهبر جابتکلیف مداوم مبتنی شده درو عمل محدود

یارد به چند دلیل آزمون  20سرعت  دوی. باشدمیز اهمیت باالیی برخوردار اتکلیف موضوع  ،حوزه

 توان به تحلیل عملکردمیاولین دلیل عنوان هب. باشدعملکرد سرعت ورزشکاران نمی ازاسبی من

-اشاره داشت که طول مسیر ها نظیر فوتبال، فوتسال، بیسبال، راگبی و غیرهرشته اکثرورزشکاران 

 ،اینبنابر ؛(23ـ27) باشدمییارد  60تا  32مسافتی بین  ،هااین رشتهشدة رایج در های سریع طی

-میورزشکاران ماهر برخوردار ن رموردالزم د پژوهشییارد از اعتبار  20دوی  ،مطابق اصل ویژگی

در کرد که یارد اشاره  20دوی از  سینماتیکیهای توان به تحلیلمی در ارتباط با دلیل دوم. باشد

اوج سرعت  ،رآخ یارد 10و در  دهدرخ میگیری الگوی تغییر جهت و شتاب ،ابتدایی آن یارد 10

سرعتی  داشت که بتواند قابلیتنخواهد ی وجود حفظ سرعت ۀمرحل ،درحقیقت و شودمیحادث 

منطبق  زیرا، ؛مناسبی خواهد بود ۀیارد گزین 40دوی  ،اساساین. بر(28) را به چالش بکشد ورزشکار

 یدو ،نگاه اول چند در. هر(28) کشدبر اصل ویژگی بوده و قابلیت سرعتی ورزشکار را به چالش می

 هاپژوهش. های متفاوتی هستنددرحقیقت مهارتاما  ،رسندنظر میبه یارد مرتبط 20یارد و  40

سرعت با مسافت کم  قابلیت چابکی و دوی کمی بابستگی هم ،یارد 40 زمان دویکه  اندنشان داده

ست ا هاهمین تفاوت (.21) استمتر  20تفاوت زیادی با دوی دارای  ،لحاظ ویژگیو به (41/0) رددا

-مقایسه با مسافتمتر در 40های متفاوتی در اجرای دوی شود ورزشکاران از استراتژیکه باعث می

 را های آموزشی متفاوتیدستورالعمل ،هااساس همین تفاوتکنند و مربیان نیز بر های کوتاه استفاده

سؤال مطرح یارد این  40و  20ون سرعت های مذکور در آزمبا توجه به تفاوت .(28) گیرندکار میبه

در این دو آزمون ماهر چه تغییری در رکورد ورزشکاران  ،های تمرکز توجهیدستورالعمل که شودمی

 د کرد؟ نایجاد خواه

 نزدیک بیرونی توجه از مؤثرتر دور، بیرونی توجه که دهدمی نشان هاپژوهش دیگر، پیشینۀسویاز

 غیرمرتبط و مرتبط درونی و بیرونی اثر چندین حرکتی مهارت هر اجرای در که ییجاآناز .باشدمی

                                                           
1. Castaneda & Gray 

2. Beilock
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 داشته مهارت یادگیری و اجرا بر متفاوتی اثر تواندمی هاآن از هرکدام به توجه دارد، وجود با حرکت

 توجه به نسبت بدن از دور بیرونی توجهکه  اندنشان داده مطالعات که برخی. با توجه به اینباشد

های توجهی در اثر دستورالعمل ۀمقایس موضوعطرح  لذا، ؛(30) دارد برتری بدن به زدیکن بیرونی

-بررسی تعمیمو  استتوجه از منطق کافی برخوردار تمرکز لحاظ مسافت به ،یارد 40و  20 یدو

ضرورت  ،جاییهتکلیف جاب بهمسافت کانون توجه بیرونی  ةاطالعات علمی موجود در حوز پذیری

 وسیلۀبه ایجادشده پیامد و بدن بین بیشتر فاصلۀ که ددهمی نشان شدهمطالعات انجام. ردداباالیی 

-اینبه دهد؛می افزایش را درونی توجه به نسبت بیرونی توجه به همراه یادگیری برتری حرکت،

 هب دارد، اجراکننده بدن از زیادی فاصلۀ که حرکت اثر رب کردنتوجه با اجرا حین در فرد که معنی

 (.31،32) یابدمی دست بیشتری عملکرد و یادگیری

 را دویدن در دو مسافت مختلف ماهر افراد در توجه تمرکز هدایت اثر در پی آن است تا پژوهش این

 توجهی کالمی هایالعملدستور نوع که است این در حاضر پژوهش اهمیتهمچنین،  نماید. بررسی

 ۀفرضی ۀنظری زیربناهای روشنگری باعث توجه( بدون یطشرا و بیرونیتوجه  درونی، توجه )شرایط

  شود.می (2000) مسترز توجه ۀآگاهان پردازش ۀفرضی و (2001) ولف محدود عمل
 

 پژوهش وشر
 در قم استان فوتسال یک ۀدست لیگ سطح در ماهر فوتسالیت بازیکنان را پژوهش این آماری ۀجامع

با  فوتسال میت کنانیباز از نفر 12 شاملپژوهش نیز  یآمار ۀنمون .تشکیل دادند 12ـ13 سال

 تیعضو قم استان کی ۀدست گیل یهامیت از یکی در که سال بود 11/23 ±56/1میانگین سنی 

  .شد نجاما دسترسدر یریگنمونه قیطر از نمونه انتخاب داشتند.

 یارد 20 سرعت یدو آزمون زا اساس هدایت تمرکز توجهارزیابی تندی افراد بر منظوربراین، بهعالوه

 برای گانهپنج ۀمجموع یک از هاآزمون این .شد استفاده متر( 6/36) سرعت یارد 40 و متر( 21/18)

 به نیز آزمون دو این پایایی و روایی (.33) اندشده انتخاب ورزشکاران جسمانی آمادگی گیریاندازه

ارزیابی مورد زیر سه شرایط تمرکز توجهیهای سرعت در یک از آزمونهر (.34) است رسیده تأیید

 : قرار گرفت

را های تمرکز توجهی العملدستور کنندگان در آنکه شرکت (کنترل. موقعیت بدون توجه )1

این وضعیت  و "حداکثر تالش ممکن مسیر را بدوید با"که  شدگفته می هابه آنو  دریافت نکردند

 . (14) عنوان ارزیابی مبنا در نظر گرفته شدبه

که با حداکثر حالیدر"شد گفته میکنندگان که در آن به شرکت( درونیموقعیت توجه درونی ). 2

که پای عقب توجه کنید. همچنین، هنگامی نیز شدن تدریجی بدنتاندوید، به بلندتالش ممکن می
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ه سمت جلو کند، بر پایی که قدرتمندانه بشما با سرعت هرچه بیشتر به پایین و عقب حرکت می
 .(14) "کند توجه کنیدحرکت می

که با حداکثر حالیدر"گفته می شد کنندگان که در آن به شرکت( بیرونیموقعیت توجه بیرونی ). 3

  . (14) "مسیر دویدن توجه کنید و انتهای دوید، به سمت جلوتالش ممکن می

و برای نیم دیگر در اجرا گردید  ابتدا از افراد در ییارد برای نیم 20کنترل توالی، آزمون منظور به

شکلی برابر از نظر فراوانی برای های توجهی بهیک از دستورالعملهر ،. همچنینانجام گرفتانتها 

سه کوشش را  گانکنندشرکت تمامی ،سرعت یارد 20و  یارد 40 هایبرای آزمونبار ارائه شد. اولین

 یهای مشابهو در زمانبیرونی(  و )بدون توجه، درونی یک از شرایط توجهبرای هر موقعیت تحت هر

های مناسب جهت هدایت العملدستورذکر است که شایان انجام دادند. بعد از ظهر( پنجاز روز )

بین  و کننده خوانده شدتمرکز توجه قبل از هر کوشش تمرینی در هر روز از تمرین برای هر شرکت

همچنین، در نظر گرفته شد. رفتن آرام( )راه استراحت فعالدقیقه  5 ،شدهاجراهای کوشش یتمام

کننده هر آزمون را در یک روز مجزا و طی یک هر شرکت ،اطمینان از کنترل اثر خستگی منظوربه

 20با برگزای دو آزمون )آزمون  از روز شنبه تا پنجشنبهها ، دادهطورکلیبه اجرا کرد. روزه 6 ةدور

 . دست آمدهرکورد ب 18از هر فرد  و درمجموع، گردیدجمع آوری  یارد( 40یارد و آزمون

کردن دقیقه گرم هشتمدت به کنندگانها در هر روز، شرکتآوری دادهاز جمع همچنین، پیش

همانند )کردن پویا دقیقه به گرم پنج مدتبهشکل اختصاصی به  ،ادامهو دردادند را انجام میعمومی 

 پرداختند. می (دنبال یک دویدن آهسته و کوتاهمتر سرعت به پنجو حرکت زانو بلند، النگس 

نسخۀ هشتم ساخت کشور آمریکا  1پرو موشن افزارنرم از نیز حرکت کل زمان تحلیل منظوربه

 به توجه با که کندمی محاسبه را دویدن شتاب و سرعت مورددر اطالعاتی افزارنرم این شد. استفاده

  شد. استفاده سرعت به مربوط طالعاتا از حاضرپژوهش  هدف

 یارد 40 و یارد 20 آزمون نتایج از آمدهدستهب خام هایداده یتمامسازی، براین، جهت یکسانعالوه

 از حاصل نتایج توصیف منظوربه شده(.ثبت زمان بر تقسیم )مسافت شدند سرعت به تبدیل ،سرعت

 بودننرمال بررسی جهت ،همچنین شد. استفاده ارمعی انحراف و میانگین هایآماره از نیز آزمون

 یک از تکراری هایداده به توجه با .قرار گرفت استفادهمورد فواسمیرن کولوموگروف آزمون ،هامتغیر

 داریامعن سطح .شد انجام  تکراری هایاندازه با)آنوا(  واریانس تحلیلاز طریق  آزمون تحلیل گروه،

 .دش گرفته نظر در P<0.05 نیز
 

 

                                                           
1. Motion pro  
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 نتایج
 ثانیه بر متر واحد در مختلف هایآزمون در کنندگانشرکت تندی نمایانگر شماره یک شکل و جدول

 توجه تمرکز شرایط با یارد 20 دوی در عملکرد بدترین ،شودمی مالحظه که طورهمان .باشدمی

 شماره یک )جدول است خورده رقم یارد 40 دوی بیرونی تمرکز شرایط در عملکرد بهترین و بیرونی

 .(شماره یک شکل و
 

 ثانیه( بر )متر متفاوت آزمون شرايط در کنندگانشرکت تندی ـ5 جدول
 

 تعداد استاندارد انحراف میانگین توجهی شرايط مسافت

 یارد 20 

 12 36/0 25/5 کنترل

 12 44/0 08/5 درونی

 12 45/0 11/4 بیرونی

 یارد 40

 12 13/0 06/5 کنترل

 12 14/0 04/5 درونی

 12 06/0 81/5 بیرونی
 

 

 

 ثانیه( بر )متر متفاوت توجهی شرايط با تندیهای مختلف  آزمون در کنندگانشرکت عملکرد ـ5 شکل
 

 هامتغیر بودنطبیعی از ،ایمقایسه هایآزمون در ویژهبه استفادهمورد آزمون نوع تعیین از پیش

  .(شماره دو )جدول شد حاصل اطمینان
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  پژوهش هایمتغیر فواسمیرن کولوموگروف آزمون ـ4 ولجد

 نتیجه داریسطح معنا کولموگروف ـ اسمیرنوف Zآمارۀ  های پژوهشمتغیر رديف

 طبیعی 285/0 186/0 یارد کنترل 20 1

 طبیعی 287/0 185/0 یارد درونی 20 2

 طبیعی 113/0 56/0 یارد بیرونی 20 3

 عیطبی 373/0 115/0 یارد کنترل 40 4

 طبیعی 102/0 22/1 یارد درونی 40 5

 طبیعی 562/0 781/0 یارد بیرونی 40 6
 

 

 این در است. شده گزارش تکراری هایاندازه آنوای آزمون گزارش شماره سه جدول دربراین، عالوه

 و است (14/16) با برابر توجه کانون کالمی هایدستورالعمل اثر برای شدهمشاهده اف مقدار ،گزارش

 اثر وجود ،بنابراین (.P=0.002) است( 05/0) کمتر از آن داریامعن سطح به مربوط احتمال قدارم

 بیشتر بررسی برای بونفرونی تعقیبی آزمون از ،ادامهدر شود.می پذیرفته مستقل متغیر معنادار

 شد. استفاده هاتفاوت
 

-شرکت سرعت رکورد بر ستورالعملد نوع اثر بررسی جهت تکراری ۀانداز آنوای آزمون جنتاي ـ9 جدول

 )تنظیم مجدد توسط صفحه آرا( کنندگان

 F مجذورات میانگین آزادی ۀدرج مجذورات جمع تغییرات منبع
 داریامعن سطح

(P) 

 ٭002/0 14/16 67/2 26/2 07/6 کالمی دستورالعمل اثر
 

 با بدون توجه رایطش در یارد 20 آزمون بین شود،می مشاهده شماره چهار جدول در که گونههمان

 میانگین کهاین به توجه با دارد. وجود داریامعن تفاوت بیرونی تمرکز شرایط در یارد 20 آزمون

-می متر بر ثانیه( 25/5بدون توجه ) شرایط از کمتر متر بر ثانیه( 11/4) بیرونی شرایط در سرعت

 ،همچنین است. داشته عملکرد بر یمنف اثر یارد 20 دوی اجرای هنگام بیرونی تمرکز ،بنابراین ؛باشد

 توجه شرایط در کنندگان شرکت سرعت، یارد 40 مونآز درشود که ها مشخص میبرمبنای یافته

متر بر  04/5) درونی توجه شرایط به نسبت بهتری میانگین سرعت متر بر ثانیه( 82/5) بیرونی

 شرایط که گرفت نتیجه توانمی ،لذا ؛نداهداشت متر بر ثانیه( 06/5) توجه بدون شرایط و ثانیه(

  دارد.بر عملکرد تندی افراد نخبه  مثبتی اثر یارد 40 مسافت در تنها ،بیرونی
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 اساسبر متفاوت توجهی شرايط و هامسافت با سرعت جفتی ۀمقايس برای پی مقادير آزمون ـ2 جدول

 ثانیه( بر )متر سرعت

 آزمون نوع
 يارد 49

 کنترل

 يارد 49

 درونی

 ديار 49

 بیرونی

 يارد 29

 کنترل

 يارد 29

 درونی

 يارد 29

 بیرونی

 004/0 00/1 18/0 02/0 00/1  کنترل یارد 20

 002/0 20/0 025/0 00/1   درونی یارد 20

 001/0 064/0 01/0    بیرونی یارد 20

 008/0 004/0     کنترل یارد 40

 001/0      درونی یارد 40

       بیرونی یارد 40
 

 سرعت یارد 20 آزمون در افرادکه  داد نشان (آنوا) تکراری هایاندازه با واریانس تحلیل آزمون نتایج

 دررند، اما دا درونی و بیرونی توجه تمرکز شرایط به نسبت بهتری اجرای ،توجه بدون شرایط تحت

 ،یبیرون توجه تمرکز شرایط در یارد 40 مسافتمجموع در کنندگانشرکت ،سرعت یارد 40 آزمون

ذکر شایان .اندنشان داده توجه بدون شرایط و درونی توجه تمرکز شرایط به نسبترا  بهتری اجرای

  .مشاهده نشد داریمعنا تفاوت توجه بدون شرایط و درونی توجه شرایط میان است که
 

گیریو نتیجه بحث  

 ۀفرضی و (4) شدهمحدود عمل ۀفرضی یعنی توجه؛ تمرکز ۀفرضی دو آزمون ،حاضر پژوهش از هدف

 یارد 40 و یارد 20 آزموندو  در ماهر فوتسالیست بازیکنان از استفاده با (11) توجه ۀآگاهان پردازش

 ماهر ورزشکاران سرعت عملکرد ،های توجهیدستورالعمل تمرکز چگونه شود مشخص تا بود سرعت

 داد نشان نتایج شد. اصلح سرعت یارد 20 آزمون در پژوهش ۀیافت اولین .دهدمی قرار تأثیرتحت را

-می حرکتی عملکرد کاهش موجب ،بیرونی( و )درونی مهارتسوی  هب ورزشکاران توجه جلبکه 

، پژوهشی در پژوهش حاضرمشابه با  .است بهتر توجه بدون شرایط در شکلی که عملکردبه ؛شود

 جلب که نشان داد آن نتایج وماهر انجام گرفت  هاییستفوتبال در ارتباط بایارد سرعت  20آزمون 

. تنها تفاوت (14) شودبه کاهش عملکرد حرکتی می مهارت )درونی و بیرونی(، منجرسوی  هتوجه ب

از بازیکنان  این پژوهش. در کنندگان بودشرکتورزشی  ۀرشتبا پژوهش حاضر،  مذکور پژوهش

بیشتر قابلیت  ،مذکور ۀجامعانتخاب . یکی از دالیل شدجای بازیکنان فوتبال استفاده فوتسال به

تفاوتی در  موضوعنتایج نشان داد این بود که سرعت بازیکنان فوتسال نسبت به بازیکنان فوتبال 

- شده در ارتباط باهای انجامپژوهش نتایج حاضر با پژوهش یهاافتهی. ها ایجاد نکرده استیافته

( 22گلف ) ،(21) بیسبال ،(20) های حسی حرکتیمهارت مانند کاری شیدستهای مستلزم مهارت
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 ،در این نوع از تکالیف پژوهشگران .باشدمیخوان همدر افراد ماهر  (1) یکحرکات تعادلی آکروباتو 

زد کرده و گوشنظر )درونی و بیرونی( را صدمات جلب کانون توجه افراد ماهر به سمت مهارت مورد

نتایج این  شود.عملکرد در افراد ماهر می فتامهارت موجب  هبنسبت توجه که  ندهستبر این عقیده 

 . باشدمیتوجه  ۀپردازش آگاهان ۀفرضی با طبقاز پژوهش من بخش

ات کل بدن بدون حرک براثرات تمرکز توجه  ۀزمیندرمطالعات پیشین نتایج این آزمایش با نتایج 

 تمغایر( 17کی )و چاب (12افقی ) ،(15پرش عمودی )، (8تعادلی )تکالیف  همچون کاری شیدست

تکلیف های کنترلی و تفاوت در سیستم تکلیفعامل  به تواناحتمالی می دلیلعنوان یک به .دارد

نتیجۀ  توانمی نابراین،ب؛ (16قبلی اشاره کرد ) در مطالعاتپژوهش حاضر با تکالیف مجرد  در مداوم

مجرد و مداوم دانست.  های توجهی متفاوت تکالیفاین قسمت از پژوهش را تأییدی بر نیازمندی

. باشدخوان میناهم( 2015پورتر و همکارن ) های پژوهشیافتههمچنین، نتایج پژوهش حاضر با 

تکلیف مشابه افزایش سرعت آنها در موجب  توجه بیرونینمونۀ تحقیق مذکور افراد مبتدی بوده که 

تند با  یرسد دونظر میبه .رداشاره ک کنندگانشرکت تبحر سطح به توانزمینه میایندرشده بود. 

مقایسه در و است داشته یاهیرو دانش هایندیفرا اتکای بسیار زیادی بر، مسافت کوتاه در افراد ماهر

یکی دیگر از  شود.منجر به تداخل با عملکرد می ،گونه تمرکز هوشیارانه بر مهارتهر ،با افراد مبتدی

 کردند عنوان (2007) یگر و کاستاندا در نظر گرفت. توان عامل محیطیمغایرت را میاین دالیل 

 که شود تیهدا یروش بهبایست توجه می ماهر، ورزشکاران یاجرا در جینتا کردننهیبه موجببهکه 

در  کنندگانشرکت این احتمال وجود دارد که .(21نکند ) جادیا اختالل یاهیرو دانش ندیدرفرا

 تجربه نکرده ایرویه دانش فرایند در را اختاللی توجه( )بدون کنترل در شرایط پژوهش حاضر

 به است ممکن خاص هایالعملدستور نکردنفراهم .ندباشدویده  ترسریع ،دلیلهمینو به باشند

-بر کند. انتخاب نظرمورد تکلیف اجرای برای را مفیدتری و ثرترؤم روش تا دهد اجازه ماهر ورزشکار

 هاییویژگی به باید ماهرافراد  توجه که کنندمی پیشنهاد (2002) رانهمکا و لوک بای ،اساسهمین

یک مجموعه از  ۀارائاین نوع توجه توسط  .باشد ارتباطبی مهارت به که شود جلب محیط در

صورت بهآید )توجه به هر چیزی در محیط که دست میهای تمرکز توجه محیطی بهدستورالعمل

تواند در هدایت شرایط متفاوت محیطی می ،زیرا ؛(20) نشود( در مهارت حرکتی درگیر مستقیم

بخشی هدایت توجه بر اثر ،اخیر ذکر است که پژوهششایان ایفا کند.را کانون توجه فرد نقش مهمی 

بیشتری برای آزمون  هایلذا، پژوهش؛ ه استآزمون قرار ندادمورد اجرای تکلیف حینمحیط را 

  باشد.نیاز میاعتبار این بخش از کار مورد

نتایج نشان داد افراد در شرایط تمرکز  آمد. دستبه سرعت یارد 40 آزمون در پژوهش ۀیافت دومین

 ،اجرای بهتری نسبت به شرایط توجه درونی و شرایط بدون توجه دارند. همچنین ،توجه بیرونی
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، تفاوت ه درونیشرایط توجنسبت به شرایط بدون توجه  با وجود برتری کنندگانشرکتعملکرد 

پرتاب آزاد بسکتبال  ۀضرب مهارتدر  ماهر ورزشکاران قبلی هاییافته با نتایج این. شتداری نداامعن

 بدون بدن کل حرکات نیازمندو در تکالیف  (37پرش طول ایستاده )( 36پاس فوتبال ) ،(35)

یارد  20و سرعت ( 17، چابکی )(12افقی )، (15پرش عمودی )، (8تعادل ) همچون شی کاریدست

ة ولف شدمحدود عمل یۀهای فرضبینیبا پیش از پژوهش بخش این نتایج .باشدمیخوان هم (18)

 اثر کنندةکه منعکسد ارموجود د در متون علمی ایویژهمشارکت  پژوهشاین  .(3) بودراستا هم

نشان داد با  پژوهش حاضردیگر، عبارته. باستدار آموزش کالمی بر عملکرد دوی سرعت امعن

-همهارت جاببر اثرات مثبت مربوط به استفاده از تمرکز توجه بیرونی  ،افزایش مسافت دوی سرعت

  .یابدمیجایی ورزشکاران ماهر تعمیم 

 ارتباط با درگرفته انجام هایپژوهشیارد با نتایج  40پژوهش حاضر در آزمون دوی سرعت نتایج 

 ی( و دو1بازها )کاری شی همچون تعادل آکروباتون دستورزشکاران ماهر در حرکات کل بدن بد

-های گزارشیافته آمده از این پژوهش،دستبه، نتایج براینعالوه. دارد ت( مغایر14یارد سرعت ) 20

یکی از دالیل  یید نکرد.أ( را ت2007گری ) و کاستاندا و (2002شده توسط بای لوک و همکاران )

های تفاوتبه توان می اول ارتباط با مورد در باشد.فت دویدن مینوع تکلیف و مسا ،مهم مغایرت

مسافت دویدن توان مورد دوم نیز می ارتباط با و در های کنترل حرکتی اشاره کردمربوط به سیستم

افراد با  صرفاً در مسافت آزمون بوده و آزمون دواجرای تفاوت در که جاییآن. ازرا مطرح کرد

 تغییر در که توان استنباط کردمی را اجرا کردندآزمون دو  تمرکز توجهی مشابههای دستورالعمل

های ، ویژگیروازاین ؛استعامل مهمی در هدایت کانون توجه ورزشکاران ماهر  ،مسافت دویدن

از جنبۀ سینماتیک و )دیگر  مطالعاتی با مسافت کوتاه در مقایسه با دویارد در 40منسوب به دوی 

های تمرکز توجهی در رکورد ، منجر به ایجاد تمایز در اثر دستورالعمل((28دویدن ) استراتژی

توجه بیرونی توان به برتری عامل افزایش مسافت تمرکز می براین،عالوهشده است.  ماهرورزشکاران 

 و بدن بین بیشتر فاصلۀتوان بیان کرد که ؛ لذا، می(30-32)نیز اشاره کرد  هاپژوهشدر برخی 

-هدر تکالیف جاب بیرونی توجه همراهبه یادگیری برتریمنجر به  حرکت، وسیلۀبه ایجادشده مدپیا

 .شودجایی می

کرد که هر نوع  گیرینتیجه گونهاین توانمی یارد 40 آزمون در حاضر پژوهش نتایجاز همچنین، 

 بدون و شی کاریدست نیازمند هایمهارت های توجهی بر اجرا و یادگیریاثر دستورالعمل در تفاوت

تصور ذهنی هدف بیرونی  ،بنابراین ؛نسبت داد شی کاریدست عامل به تواننمی را شی کاریدست

تفاوتی در اثر دستورالعمل  ،کاریتکالیف دست و مشاهدة عینی هدف درکاری دستبرای تکالیف غیر
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های سینماتیکی ویژگیو  و الزم است به عواملی مانند سطح مهارت مجری کندمیتوجهی ایجاد ن

 . حرکت توجه کرد

 ماهر ورزشکاران با را سرعتی هایمهارت که مربیانی داد نشان پژوهش اینهای یافته :پیام مقاله

-مسافتبا تغییر در  و دهند ارائه را مناسب العملدستور بیشتری دقت با بایستمی کنند،می تمرین

 کار گیرند. هب را های آموزشی متفاوتیدستورالعمل ،دو های
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Abstract 
 

The aim of present study was to compare the effects of different focus of attention 

instructions on quickness performance of elite futsalist. Participants included 12 elite 

futsalist (mean age 23.9 ± 1.56) that were selected by convenience sampling method 

from first Division Qom province. In this study, the quickness test of 20 and 40 yards 

were used. Participants were asked to attempt the test given under three instructional 

conditions of attention focus (the internal, external and control). Analysis of variance 

(ANOVA) with repeated measures was used for analysis of data. The results showed a 

significant effects of the type of attention and this effect was different in two tests 

(P<0.05). Post hoc tests showed that at 20 yards, subjects in the control condition had a 

better performance than under the external focus. In the 40-yard test, performance in the 

external focus of attention was higher than the internal and control conditions. The 

results show distance of running has significant effects on effectiveness of focus of 

attention in elite athletes. 
 

Keywords: Quickness, Verbal Instructions, Focus of Attention, Futsal Elite Athletes 
 

 

                                                           
* Correspanding author                                                                Email: ghadiri@khu.ac.ir  


