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چکیده

هدف این پژوهش ،بررسی اثر کانون توجه خودگفته های بازيکنان تازه کار بسکتبال در تمرين های پرتاب آزاد

بر اضطراب حالتی آنان در آزمون انتقال با حضور تماشاگر بود .بدین منظور  38دختر مبتدی با میانگین سنی 22
سال و اضطراب صفتی متوسط به صورت تصادفی انتخاب شدند.تقسیم شرکت کنندهها بر اساس پيش آزمون به سه
گروه همسان انجام گرفت و طی  6جلسه به تمرین  120پرتاب آزاد بسکتبال با تکرار کلمه مچ (گروه خودگفته با
کانون توجه درونی) ،مرکز حلقه (گروه خودگفته با کانون توجه بيرونی) و بدون خودگفته (گروه کنترل) پرداختند .دو
روز پس از مرحله اکتساب ،آزمون انتقال با حضور تماشاگر انجام شد .دقت پرتابها با استفاده از مقیاسی  5ارزشی
و اضطراب حالتی با استفاده از پرسشنامه خودسنجی ايلی نويز  2در پيش آزمون ،انتهای مرحله اکتساب و آزمون
انتقال مورد سنجش قرار گرفت .نتایج تحلیل واریانس چندگانه دو عاملی ترکيبی ،تفاوت معنی داری را بين اضطراب
حالتی گروهها در مراحل مختلف نشان نداد ( .)p<0/05بنابراین دستکاری برای توجه خودگفته های بازيکنان تازه
کاردر تمرين های پرتاب آزاد بسکتبال اثر زيادی بر اضطراب حالتی آنان در پرتاب با حضور تماشاگر ندارد و مربيان
میتوانند بدون صرف زمان و انرژی در اين خصوص ،انتخاب خودگفته های آموزشی را به خود بازيکنان واگذار کنند.
کلید واژه ها :اضطراب حالتی ،پرتاب آزاد بسکتبال ،خودگفته ،کانون توجه ،مبتدی
 -1کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
 -2واحد علوم و تحقیقات،گروه تربیت بدنی تهران ،ایران استادیار دانشگاه الزهرا (س)
 -3دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

نشریه علمی  -پژوهشی ،فصلنامه علوم ورزش  /سال سوم ،شماره هشتم ،تابستان 1390

مقدمه

اجرای مهارت تحت تاثير متغیرهای اجرا(همچون؛ هوشیاری ،اضطراب ،خستگی و )...قرار

میگيرد ( .)10اضطراب 1به عنوان میزان افزایش یافتهای از انگیختگی دستگاه عصبی تعریف
میشود که با ادراک آثار منفی ذهنی و حرکتی همراه است ( .)4اضطراب بیش از حد یا استرس
منفی ،2دامنه توجه را محدود می کند و بر اجرا و یادگیری مهارتهای حرکتی تأثیر میگذارد
( .)3نظريهها و مدلهای مختلفی در مورد ارتباط اضطراب و عملکرد ارائه شده است؛ همچون،
نظریه سائق ،3فرضیه  Uوارونه ،4نظریه چند بعدی اضطراب حالتی ،مدل منطقه کارکرد بهينه

5

و نظریه فاجعه .6بر اساس اين نظريهها ارتباط بين اضطراب و عملکرد به ویژگیهای تکلیف و
تفاوتهای فردی بستگی دارد ( .)7،8عالوه بر اين ،مداخله های تمرينی بسیاری برای کاهش
اضطراب و ارتقا عملکرد ورزشی پيشنهاد و بررسی شده است .يکی از اين مداخله ها ،استفاده از
انواع خودگويی 7است .روان شناسان ورزشی استفاد ه اجرا کنندگان مهارت از نشانههای کالمی

8

را در هنگام اجراوبرای معطوف کردن توجه به جنبههای کلیدی مهارت تحت عنوان خودگویی
نامگذاری کردهاند ( .)10خودگویی به صورت شفاهی یا غیر شفاهی در قالب یک کلمه ،تفکر،
لبخند یا اخم آشکار میشود و دارای دو کار کرد اصلی است .به عبارت یا جمالتی که فرد در این
روش استفاده میکند ،خودگفته 9می گویند ( .)26خودگویی آموزشی 10از راه تمرکز بر حرکت،
فن و تکنیک صحيح یا اجرای راهبرد مناسب باعث بهبود اجرا میشود .خودگویی انگیزشی

11

از طريق افزایش انرژی و تالش باعث بهتر شدن اجرا میشود و برای کنترل انگیختگی و
1- Anxiety
2- Distress
3- Drive theory
4- Inverted U hypothesis
5- Zone of optimal Functioning
6- Catastrophe theory
7- Self-talk
8- Verbal cues
9- Self-statement
10- Instructional self- talk
11- Motivational self- talk
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اضطراب به کار میرود (.)19
پژوهش های گذشته آثار مثبت خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارتهای مختلف
مثل فورهند تنیس ،اسکی و دوی صحرا نوردی ،پاس فوتبال ،سرویس بدمینتون ،پاس سینه
و شوت سه گام بسکتبال ،درازنشست و ...را نشان دادهاند ( .)11،19،25نتايج پژوهش ها نشان
میدهند که خودگویی آموزشی ،بیشتر باعث متمرکز کردن توجه و خودگویی انگیزشی ،بیشتر
باعث افزایش انگیزه ،اعتماد به نفس و تالش میشود ()22؛ ولی پژوهش های متناقضی هم
در اين مورد وجود دارد؛ به عنوان مثال ،تئودروکیس و همکاران در سال  2002اثر خودگویی
آموزشی بر اجرای مهارت پاس ،دریبل و پرتاب آزاد بسکتبال را مورد بررسی قرار دادند .نتایج
نشان داد که اثر خودگویی آموزشی بر اجرای مهارت پاس و دریبل بیشتر از پرتاب آزاد بسکتبال
بود ( .)31کرونی و همکاران نيز در سال  2007اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای سه
مهارت پاس ،دریبل و شوت بسکتبال را مقایسه کردند .نتایج نشان دادکه اثر خودگویی انگیزشی
بر اجرای دریبل و شوت بیشتر از خودگویی آموزشی بود؛ ولی در اجرای پاس تفاوتی بین دو
نوع خودگویی وجود نداشت ( .)15هاتزوگئورگیادیس و همکاران در سال  2004اثر خودگویی
آموزشی و انگیزشی را بر دقت پرتاب توپ و شوت واترپلو در فواصل مختلف مقایسه کردند.
آنها پی بردند که اجرای هر دو گروه آموزشی و انگيزشی در تکاليف نيازمند دقت و قدرت بهبود
يافت؛ ولی اثر خودگویی آموزشی بر دقت تکلیف بیشتر از خودگویی انگیزشی و اثر خودگويی
انگیزشی در قدرت پرتاب بيشتر از خود آموزشی بود ( .)21آنها در سال  2007اثر خودگویی
را برای کنترل اضطراب و خودگويی آموزشی را بر دقت پرتاب توپ واترپلو مقايسه کردند.
نتایج نشان داد که خودگویی انگیزشی نسبت به آموزشی اثر بیشتری بر کنترل اضطراب دارد
و هر دو نوع خودگویی اثری مشابه بر اعتماد به نفس را نشان دادند ( .)23هاتزوگئورگیادیس
و همکاران در سال  2006اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی را بر روی تمرین دست و پای
شنای پروانه بررسی کردند و نتیجه گرفتند که خودگویی انگیزشی نسبت به آموزشی بیشترین
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اثر را بر تالش دارد و اثر هر دو نوع خودگویی بر اعتماد به نفس و کنترل اضطراب مشابه
است ( .)20هاتزویگئورگیادیس و همکاران در سال  2008اثر خودگویی انگیزشی بر اعتماد به
نفس ،اضطراب و اجرای تکلیف در تنیس بازان جوان را مورد بررسی قرار داد ومتوجه شدکه
خودگویی به دلیل افزايش اعتماد به نفس و کاهش اضطراب ،عملکرد را بهبود میبخشد (.)22
عقيده بر اين است که ساز و کار اصلی آثار سودمند خودگویی ،کانونی کردن توجه است
( .)19کانوني کردن توجه بر اين اشاره دارد که فرد در موقعيت اجرا ،توجه خود را چگونه و به
چه جايي متمرکز ميکند .ممکن است کانون توجه از بعد جهت ،بيروني (آثار حرکات بر محیط،
ابزار و یا دستگاه) يا دروني (حرکات و اعمال بدن) باشد ( .)35،36در آموزش مهارتهای ورزشی
معمو ًال از عباراتی استفاده میشود که توجه فرد را به بدن و هماهنگی اندام معطوف میکند
( ،)9،33ولی پژوهش ها نشان میدهند که این نوع دستورالعملهای آموزشی به اجرا و یادگیری
بهتر منجر نمیشود ،بلکه بر اساس نظریه ایده حرکتی 1جیمز ،رمز گذاری مشترک 2پرینز،
فرضیه عمل محدود شده ،3فرضیه اثر ـ عمل هامل ،نقاط گرهای 4و فرضیه پردازش آشکار 5هر
چه توجه فرد بیشتر به خارج از بدن و اثر حرکت معطوف شود ،اجرای بهتری مورد انتظار است
( .)9،29،33در مقابل ،مطابق فرضیه اختالل در خودکاری ،)12،18( 6برخی پژوهش ها مانند
امانوئل و همکاران در سال  ،2007بنکز در سال  ،2002پولتون و همکاران در سال ،2006
پرکینز و همکاران در سال  ،2003کاتین و همکاران در سال  2008و لی و شي در سال ،1998
کانون توجه درونی را عامل مؤثر بازنمایی حرکت در افراد تازه کار و کودکان معرفی کرده اند
( )9،16،17،32،33و اهميت سطح مهارت در آثار کانون توجه را مورد تاکيد قرار داده اند.
همان طور که در مرور ادبيات ديده شد ،تقريب ًا تمامی پژوهش های موردنظر به مقايسه
1- Idea motor
2- Common coding
3- Constrained action hypothesis
4- Nodal point
5- Conscious processing hypothesis
6- Deautomatization of skill
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خودگویی آموزشی و انگیزشی پرداخته اند که همواره اثر خودگویی انگیزشی بر اضطراب بيشتر
از خودگويی آموزشی بوده است ( .)22تاکنون هيچ پژوهشی به تمايز آثار خودگويی آموزشی بر
اساس کانون توجه نپرداخته است .با توجه به اينکه مطابق نظريههای ارتباط اضطراب و عملکرد
( )7ممکن است اثر مثبت خودگويی آموزشی بر عملکرد ورزشی به واسطه کاهش يا تعديل
سطح اضطراب باشد ،الزم است که آثار متمايز کانون توجه خودگفتهها در خودگويی آموزشی بر
اضطراب مورد بررسی قرار گيرد .بنابراين در پژوهش حاضر ،با تغيير جهت توجه در خودگويی
آموزشی بازيکنان تازه کار بسکتبال طی تمرين های پرتاب آزاد ،اثر کانون توجه خودگفتهها بر
اضطراب حالتی آنان در انتهای مرحله اکتساب بدون حضور تماشاگر و آزمون انتقال با حضور
تماشاگر بررسی شد .فرض بر اين است که در اين مهارت و سطح تبحر ،خودگفتههای برخوردار
از کانون توجه درونی (نسبت به بیرونی) باعث اضطراب کمتر و در نتيجه عملکرد بهتر در
حضور تماشاگرخواهد شد؛چرا که تماشاگر فشار روانی زيادی را ايجاد میکند .نتايج اين پژوهش
برای تعديل تمرينات پرتاب آزاد جهت عملکرد بهتر در مسابقه اطالعات سودمندی را در اختيار
ورزشکاران ،مربيان بسکتبال و روان شناسان ورزشی قرار میدهد.
روش شناسی پژوهش

این پژوهش نیمه تجربی با استفاده از طرح دو عاملی ترکیبی (کانون توجه خودگفته و مرحله)

انجام شد .عامل بین گروهی کانون توجه خودگفته دارای سه سطح درونی ،بیرونی و کنترل (بدون
خودگفته) و عامل مرحله دارای سه سطح پيش آزمون ،اکتساب و آزمون انتقال بود.
شرکت کنندهها

شرکت کننده های پژوهش 38 ،دختر جوان سالم و راست دست با میانگین سن ( ±انحراف

معیار)  )2/1±( 22سال و دارای اضطراب صفتی متوسط بودند که به طور تصادفی ساده از بين
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دانشجويان رشته تربيت بدنی دانشگاه الزهرا (س) انتخاب شدند .این دانشجویان در حال گذراندن
واحد بسکتبال  2بودند و شوت ثابت یک دست را با روش و تکنیک صحیح اجرا میکردند و در
هيچ تيم بسکتبالی (اعم از باشگاهی ،دانشگاهی يا ملی) عضويت نداشتند و بر اساس امتیاز دقت
پرتاب آزاد در پیش آزمون ( 10پرتاب آزاد) به سه گروه همسان (دو گروه تجربی و یک گروه
کنترل) تقسیم شدند .ریزش شرکتکنندهها طی دوره تجربی  5نفر بود و از بین  38نفر تنها 33
نفر تا انتهای آزمون باقی ماندند ( 12نفر گروه بیرونی 11 ،نفر گروه درونی و  10نفر گروه کنترل).
تکليف و ابزار

تکلیف این پژوهش مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بود که در زمین استاندارد از فاصلهی4/60

متری نسبت به تخته بسکتبال با توپ مولتن چرمی و شماره ( 6مخصوص بانوان) انجام شد.
برای تعیین میزان اضطراب صفتی پرسشنامه رقابتی ايلینویز )30( )SCAT( 1استفاده شد .این
پرسشنامه شامل  15عبارت است که به جز عبارات  13 ،10 ،7 ،4 ،1که نمره گذاری ندارند،
سایر پاسخها در مقیاسی سه ارزشی (از به ندرت =  1تا بیشتر اوقات =  )3رتبه بندی میشوند
(امتیاز گذاری عبارات  6و  11معکوس است) .دامنه نمره ها  SCATاز ( 10اضطراب صفتی
رقابتی پایین) تا ( 30اضطراب صفتی رقابتی باال) است .ضریب پایایی پرسشنامه اصلی (آلفای
کرونباخ)  0/77خواهد بود ( .)30نسخه فارسی این پرسشنامه اعتبار منطقی و محتوایی کافی
دارد و ضريب پايايی آن (آالفای کرونباخ)  0/78است ( .)2برای اندازهگیری میزان اضطراب
حالتی از پرسشنامه خودسنجی ايلینویز )CSAI-2( 2استفاده شد .این پرسشنامه شامل سه
خرده مقياس (اضطراب حالتی شناختی ،اضطراب حالتی بدنی و اعتماد به نفس) و  27عبارت
( 9عبارت برای هر خرده مقياس) است .پاسخها در مقیاسی چـهار ارزشی (از هرگز= 1تا
خیلی زیاد=  )4رتبه بندی میشوند .امتیاز گذاری عبارت  14معکوس است .ضریب پایایی
1- Illinois Competition Questionnaire
2- Illinois Self-Evaluation Questionnaire
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خرده مقیاسهای پرسشنامه اصلی (آلفای کرونباخ) به ترتیب اضطراب شناختی ،0/79-0/81
اضطراب جسمانی 0/82-0/83 ،و اعتماد به نفس 0/88-0/90 ،است ( .)30نسخه فارسی اين
پرسشنامه هم اعتبار صوری وهم اعتبار محتوايی دارد و ضريب پايايی آن برای خرده مقياس
اضطراب شناختی ،0/90اضطراب بدنی  0/94و اعتماد به نفس  0/91است ( .)3برای سنجش
دقت پرتاب های آزاد از مقیاس  5ارزشی زاچری و همکاران ( )38استفاده شد (وارد حلقه شدن
توپ  5امتیاز ،برخورد توپ به حلقه  3امتیاز ،برخورد توپ به حلقه و تخته  2امتیاز ،برخورد توپ
به تخته  1امتیاز و برخورد نکردن توپ به تخته و حلقه  0امتیاز) .برای تعیین میزان استفاده
از خودگویی ،در انتهای مرحله اکتساب از یک مقیاس  10ارزشی استفاده شد ( =1اص ً
ال=10 ،

تمام) (.)22
شيوه اجرا

ابتدا میزان اضطراب صفتی دانشجويان با استفاده از پرسشنامه  SCATمورداندازه گيری

قرارگرفت .میان افرادی که اضطراب صفتی متوسط داشتند (بین  10تا )30به شيوه تصادفی
ساده نمونه گیری شد .در جلسه اول ،الگوی صحيح پرتاب آزاد بسکتبال به نمايش درآمد و
دستورالعمل آموزشی دربارۀ شیوه اجرای تکلیف ارائه شد .شرکت کننده ها پس از پنج دقيقه گرم
کردن ،پرسشنامه خودسنجی ايلینویز را تکميل کردند و  10پرتاب آزاد را به عنوان پیشآزمون
انجام دادند .سپس بر اساس ميانگين امتياز پرتاب ها ،سه گروه همسان (دو گروه تجربی و یک
گروه کنترل) تشکيل شد .طی مرحله اکتساب ،شش جلسه تمرين پرتاب آزاد (دو جلسه در هفته
و هر جلسه دو دسته  10کوششی) به پایان رسید .در جلسه اول ،به گروه های تجربی اطالعاتی
در مورد خودگويی ارائه دادند و از گروه خودگفته با کانون توجه درونی و بيرونی به ترتيب
خواستند ،که کلمه مچ (به معنای خم کردن مچ دست در انتهای مرحله پرتاب) و مرکز حلقه
(به معنای هدف گیری مرکز حلقه و ورود توپ بدون برخورد به تخته و حلقه) را تکرار کنند .به
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گروه کنترل هیچ اطالعات و دستورالعملی درباره خودگویی داده نشد و برای کنترل اثر هاثورن،
در مدت زمانی مشابهی راجع به ابعاد ذوزنقه توضیح دادند .در هر جلسه ،شرکت کنندههاخود
را حدود پنج دقیقه گرمکردند و بر اساس نوع خودگویی انتخاب شده برای گروههای تجربی،
کلمات نشانه مورد نظر یادآوری شدند و از آنها خواستند قبل از هر پرتاب ،کلمات نشانه را
تکرار کنند .بین دسته کوششها حدود دو دقیقه استراحت در نظر گرفته شد .در جلسه آخر
مرحله اکتساب ،شرکت کننده ها دوبارهپرسشنامه خودسنجی ايلینویز را تکميل کردند و پس
از اجرای پرتاب ها برای اطمینان از میزان استفاده خودگویی گروههای تجربی ،پرسش “چند بار
کلمه (مچ یا مرکز حلقه) را در طول تمرین های پرتاب آزاد تکرار کردید؟” پرسيدند و در یک
مقیاس  10ارزشی پاسخ داده شد .از گروه کنترل نیز اين پرسش را که” آیابه هنگام تمرین های
پرتاب آزاد به چیزی فکر میکردید؟ اگر بلی به چه چیزی؟” پرسیدند ( .)31چهل و هشت ساعت
پس از آخرین جلسه مرحله اکتساب ،آزمون انتقال انجام شد .طی اين آزمون ،شرکت کنندهها
پس از  5دقيقه گرم کردن ،پرسشنامه خودسنجی ايلی نويز را تکميل کردند و سپس  10پرتاب
بدون خودگويی و با حضور 10تماشاگر را که برای همه گروهها یکسان بود ،انجام دادند.
روش آماری

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی (برخی شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی)

و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چند متغیری دو عاملی ( 3گروه) در ( 3مرحله) با تکرار
سنجش عامل مرحله برای تحليل داده های مربوط به خرده مقياس های اضطراب حالتی و
تحلیل واریانس دو عاملی ( 3گروه) در ( 3مرحله) با تکرار سنجش عامل مرحله برای تحليل
داده های اضطراب حالتی کلی استفاده شد .در موارد معنی دار از آزمون تعقیبی بونفرونی بهره
گرفتند .سطح معنی داری درهمه آزمونها  p> 0/05بود.
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يافتههای پژوهش

نتايج حاصل از مقياس  10ارزشی فراوانی خودگويی نشان داد که ميانگين ( ±انحراف

معیار) تکرار خودگفته در گروه های کانون توجه بيرونی و درونی به ترتيب  )2/8 ±( 7/7و 7/4
( )1/9 ±بود .جدول  ،1برخی آماره های توصیفی دقت پرتاب آزاد در گروههای مورد بررسی را
نشان می دهد .همان طور که در جدول و شکل  1ديده می شود ،میانگین دقت پرتاب آزاد از
پیش آزمون تا آزمون انتقال افزایش می یابد و گروه خودگفته با کانون بيرونی در تمام مراحل
برتری خود را حفظ می کند و گروه کنترل کمترين امتياز را دارد.
جدول :1آمارههای توصیفی متغیر دقت پرتاب آزاد در گروههای مورد مطالعه
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شکل  :1میانگین دقت پرتاب گروههای مورد بررسی طی مراحل مختلف پژوهش.
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در جدول  ،2اطالعات توصیفی اضطراب حالتی و خرده مقياس های آن در گروههای مورد

مطالعه ارائه شده است .همان طور که در شکل  2کام ً
ال مشخص است ،ميزان اضطراب حالتی
از پيش آزمون تا آزمون انتقال کاهش يافته و تفاوت های به وجود آمده در مرحله اکتساب ،پس
از قطع خودگويی از بين رفته است.
جدول :2آمارههای توصیفی متغیر اضطراب در گروههای مورد مطالعه
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شکل  :2میانگین اضطراب کل در گروههای مورد بررسی.

نتایج آزمون كولموگروف -اسميرنوف و ضریب همبستگی پیرسون ،به ترتیب طبیعی بودن
توزیع دادهها و عدم وابستگی گروهها را تأیید کرد .نتایج تحلیل واریانس دو عاملی ( 3گروه) در
( 3مرحله) با تکرار سنجش عامل مرحله برای متغیر اضطراب حالتی کل ،اثر معنی دار عامل
مرحله ( )F)1/632 ,48/968( =6/807،p=0/004را نشان داد؛ ولی اثر اصلی گروه (=0/542،p=0/671
( )F)3/265 ,48/968و اثر متقابل مرحله و گروه ( )F)2,30(=0/233،p=0/739معنی دار نبود .نتايج آزمون
تعقيبی برای اثر معنی دار مرحله ،تفاوت معنی داری را بين اضطراب مراحل مختلف نشان داد

(.)p>0/05
نتایج تحلیل واریـانس چند متغيری دو عاملی ( 3گروه) در ( 3مرحله) با تکرار
سنجش عامل مرحـله بـرای خـرده مقـياسهای اضـطراب حالتی اثر معنـی دار مرحله
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اثر کانون توجه خودگفتهها در تمرينات بسکتبال بر اضطراب ...

( )F)6,25( =7/611،p<0/001را نشان داد؛ ولی اثر اصلی گروه ( )F)6,56( =0/96،p=0/461و

اثر متقابل گروه و مــرحله ( )F)12,50( =1/124،p =0/363معنی دار نــبود .آزمون تعقيبی

تحليل واريانس يکــطرفه برای اثر معــنی دار مرحــله؛ اثر معنی دار مــرحله را برای
هر سه خرده مقياس اضـطراب شناختی ( ،)F)1/39 ،41/83( =41/83 ،p <0/001اضطراب بدنی

( )F)2 ،59/008( =6/119 ،p =0/004و اعتـماد به نفس ( )F)1/471 ،44/14( =3/687 ،p=0/046نشان

داد .مقايسه های جفتی بونفرونی تفاوت معنـی داری را بين هر خرده مقياس در تمام مراحل
نشان داد .برای اثر مـعنی دار مرحله ،تفاوت معنـی داری را بين هر يک از خـرده مقياسها
در مراحل مـختلف نشـان داد (.)p>0/05
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کانون توجه خودگفتههای بازيکنان تازه کار بسکتبال

طی تمرين های پرتاب آزاد بر اضطراب حالتی پیش از پرتاب آزاد در حضور تماشاگر انجام شد.
نتایج آمار توصیفی نشان داد که اجرای پرتاب آزاد بسکتبال طی دوره تمرين تا آزمون انتقال
بهبود يافت و اضطراب حالتی (بدنی و شناختی) طی اين دوره کاهشی معنی دار را تجربه کرد.
اين نتايج با "نظریه فاجعه "1همخوانی دارد .فاجعه ،از نظريههای مربوط به ارتباط اضطراب و
عملکرد است و بيان می دارد که هر گاه اضطراب بدنی زیاد با اضطراب شناختی زیاد همراه
شود ،سطح عملکرد به شدت افت پیدا میکند و بالعکس ،در مواقعی که هر دو بُعد اضطراب کم
است ،عملکرد در اوج است ( .)7،8عالوه بر اين ،مطابق نظریه رشد شناختی ویگوتسکی در سال

 ،1986افراد از طریق گفتگو با خود ویژگیهای رفتاری خود را میشناسند و با کسب شناخت
بیشتر از خود باعث تنظیم رفتار خویش میشوند .این فرایند به پیدایش یک روش و تکنیک
شناختی -درمانی می انجامد و باعث میشود که فرد هرگاه دچار استرس و آشفتگی شد ،از
1- Catastroph
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طریق گفتگو با خود و استفاده از کلمات نشانه با این شرایط مقابله کند ( .)19با وجود اينکه
نتايج بیشتر پژوهش ها در اين زمينه نشان میدهد که نشانههای خودگویی انگیزشی بیشتر از
خودگويی آموزشی باعث کاهش اضطراب میشود ( ،)19،22در پژوهش حاضر کاهش معنی
داری در اضطراب حالتی با خودگويی آموزشی مالحظه شد و کاهش اضطراب و بهبود عملکرد
در گروه خودگفته با کانون توجه بیرونی مشهودتر بود .شاید بتوان گفت که بهبود عملکرد در این
گروه ،عالوه بر اثر تمرین ،مربوط به خودگویی با تمرکز توجه به اثر حرکت و کاهش اضطراب
بوده است .احتما ًال میتوان اضطراب را یک متغیر واسطهای در پیشرفت عملکرد حاصل از
خودگویی در نظر گرفت.
با وجود اینکه تفاوت معنی داری بین گروههای خود گفته با کانون توجه درونی و بیرونی
حاصل نشد ،اما برتری اجرای گروه خودگفته با کانون توجه بيرونی در پژوهش حاضر ،با نتایج
اکتساب در بیالک و همکاران ( ،)13وولف و سو ( ،)37رادفر ( ،)5زاچری و همکاران (،)38
ولف و همکاران ( )36و ولف و دوفک ( )34و انتقال شفیع زاده و بهرام ( )6و مکسول و مسترز
( )29همخوانی دارد و با نتایج پژوهش،پژوهشگران ذیل همخوانی ندارد؛ بیالک و همکاران
( ،)13کاستندا و گری ( )14پرکینز و همکاران ( )32کاتین و همکاران ( )16در اکتساب افراد
مبتدی و ماهر و امانوئل و همکاران ( )17که بر روی کودکان در مرحله اکتساب و انتقال ،برتری
کانون توجه درونی را نشان دادند .نظریههای ایده حرکتی جیمز ،کد گذاری مشترک پرینز و
فرضیههای اثر عمل هامل ،عمل محدود شده ،پردازش آشکار و نقاط گرهای ،بیان کننده اثر
مثبت کانون توجه بیرونی بر اجرا و یادگیری هستند .به عنوان مثال؛ طبق فرضیه پردازش
آشکار ،دستورالعمل کانون توجه درونی ،توجه را عالوه بر اطالعات درونی ،به اطالعات برجسته
بیرونی معطوف میکند؛ در نتیجه دستورالعمل کانونی ،بار بیشتری را بر منابع توجهی یا حافظه
کاری اعمال میکند که با اجرای ضعیف تری همراه خواهد بود ( .)28،29طبق فرضیه عمل
محدود شده ،تالش برای کنترل آگاهانه حرکت در شرایط کانون توجه درونی ،سیستم حرکتی
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را محدود می سازد و مانع از فرایندهای خودکار کنترل حرکت میشود ( .)37بر خالف فرضيه
عمل محدود شده كه به اختالل در خودكاري اجرا در سطوح مهارتي متفاوت اشاره دارد ،فرضيه
اختالل در خودكاري بر اين مبناست كه توجه دروني در افرادي كه به درجه هایی از خودكاري
در اجرا رسيده باشند ،سبب بازگشت به كنترل هشيارانه حركت خواهد شد ( .)12،18بنابراين
مطابق اين فرضيه و نتايج پژوهش هایی که برتری کانون توجه درونی در افراد مبتدی را نشان
دادند ،پيش بينی میشد که عملکرد گروه خودگفته با کانون توجه درونی بهتر از گروه توجه
بيرونی باشد ،ولی با توجه به اینکه شرکت کنندههای اين پژوهش بزرگسال و دارای سطح
مهارت متوسط بودند ،به نظر میرسدکه ساختار هماهنگ تشکيل شده و درجه های آزادی
کاهش يافته است و حرکت به شکل نسبت ًا خودکاری کنترل میشود؛ بنابراين بر خالف فرضيه
پژوهشگر؛ اثر کانون توجه بيرونی بر اجرا و يادگيری بيشتر از درونی بوده است.
با توجه به اينکه در پژوهش های گذشته ،اثر خودگویی آموزشی بر مهارتهای باز؛ مثل
ضربههای تنیس و مهارتهای سادهتر مانند باز شدن زانو ،دراز و نشست ،پرش عمودی در
مرحله تعادل ،دقت شوت در ورزش واترپلو و پاس سینه بسکتبال بیشتر از مهارت بسته و
نسبت ًا پیچیده شوت بسکتبال بوده است ( ،)11،15،19،21،22،31میتوان کم بودن تفاوت بين
گروههای تجربی (با خودگويی آموزشی) و کنترل (بدون خودگويی) در اجرای پرتاب آزاد را به
اثر کمتر خودگويی آموزشی در مهارتهای دارای پيچيدگی زياد نسبت داد ( .)15،30همان طور
که ميانگين اجرای گروهها در مراحل مختلف پژوهش نشان میدهد ،تفاوت دقت پرتاب آزاد
گروهها در آزمون انتقال کاهش يافته است .با توجه به اينکه دوره اکتساب با خودگويی (البته در
گروههای تجربی) ،ولی آزمون انتقال بدون تکرار خودگفتهها انجام شده است ،میتوان کاهش
اختالف اجرای گروهها در آزمون انتقال را به حذف خودگویی در حضور تماشاگر نسبت داد؛
بنابراين ،پیشنهاد میشود که در پژوهش های آينده ،اثر کانون توجه خودگفتهها در شرایط
استرسزا یا اثر کانون توجه خودگویی پس از مدتی تمرین تحت شرایط مسابقه بررسی شود.
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نتایج پژوهش حاضر در مورد اضطراب حالتی و خرده مقياسهای آن فقط اثر معنی دار مرحله
را نشان داد و تفاوت معنی داری بين گروههای مختلف وجود ندارد .با توجه به فقدان تفاوتهای
بين گروهی ،کاهش معنی دار اضطراب در گروههای مورد بررسی را میتوان به تمرين نسبت داد.
البته گروه خودگويی با کانون توجه بيرونی کاهش اضطراب بيشتری را در مرحله اکتساب و انتقال
تجربه کرد .شايد بتوان برتری اين گروه در دقت پرتاب را به نقش واسطهای اضطراب نسبت داد؛
يعنی خودگفتههای دارای کانون توجه بيرونی باعث کاهش بيشت ِراضطراب می شوند؛ در نتيجه
عملکرد بهبود میيابد .شايد معنا دار نبودن اين اثر مربوط به کافی نبودن تمرين باشد و کاهش

تفاوتهای اضطراب در آزمون انتقال به قطع خودگويی در آزمون انتقال تحت شرايط استرس زا
مربوط است .اين امکان وجود دارد که اثر خودگفته ها بر اضطراب به ميزان اعتقاد فرد به خودگويی
و اثر آن بر اضطراب بستگی داشته باشد؛ بنابراين پيشنهاد می شود که پژوهش های آينده با
کنترل اين متغير تکرار شود .با توجه به کاهش سريع اضطراب طی  6جلسه تمرين با خودگويی
دارای کانون توجه بيرونی ،به نظر می رسدکه افزايش تعداد جلسه های تمرين و همچنين حذف
نکردن خودگويی در شرايط فشار روانی (همچون مسابقه) بتواند تفاوت های معنی داری را ايجاد
کند؛ لذا توصيه می شودکه در پژوهش های آينده بر تعداد جلسه های تمرين افزوده شود و آزمون
انتقال بدون حذف خودگويی به مرحله اجرا در آید .عالوه بر اين ،ظاهراً از بين رفتن تفاوتهای
مرحله اکتساب در آزمون انتقال و انتقال نیافتن آثار به شرايط جديد با فقدان شباهت کافی بين
اکتساب و انتقال مرتبط است؛ بنابراين به پژوهشگران عالقه مند در اين زمينه پيشنهاد می شود
که به دستکاری خودگفتهها در تمرين ها با حضور تماشاگر بپردازند و ميزان انتقال به شرايط مشابه
بدون خودگويی را بررسی کنند.
بر اساس نتايج می توان چنين نتيجه گيری کرد که با وجود اثر مثبت و ناچيز خودگفته با
کانون توجه بيرونی بر دقت پرتاب در مرحله تمرين و در شرايط حضور تماشاگر ،کانون توجه
خودگفته ها اثر معنی داری بر اضطراب حالتی و خرده مقياسهای آن پیش از پرتاب آزاد در
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حضور تماشاگر ندارد .بنابراین به نظر می رسد که برای افراد تازه کار ،نیازی به مداخله مربی
برای تغییر کانون توجه از طریق خود گویی نیست ( )31و مربيان می توانند بدون صرف زمان و
انرژی در اين خصوص ،انتخاب خودگفته های آموزشی را به خود بازيکنان واگذار کنند .مطابق
عقیدۀ هاردی و همکاران ( )31و کرونی ( )15این احتمال وجود دارد که هر فردی با یک
عبارت خودگویی برانگیخته شود؛ بنابراین الزم است پژوهش های بيشتری در مورد اثربخشی
جانب خود ورزشکاران در تداخل با متغيرهای مورد بررسی اين پژوهش
انتخاب کلمات نشانهاز ِ
انجام شود .البته اين احتمال را نمیتوان از نظر دور داشت که طبق گفته مایک در سال 1987
و فرضیه تطابق هاردی در سال  ،2009ممکن است در اين پژوهش ،شرکت کنندهها ارتباط
مناسبی بين خودگفتههاوعمل مورد نظر ايجاد نکرده باشند()25،32؛بنابراين پژوهش های آينده
میتوانند با بررسی و کنترل دقيق تر اين جنبه ،کانونی کردن توجه از طريق خودگويی را مورد
مطالعه قرار دهند.
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