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چکیده
. تعیین اثر یکی از راهبردهای روانشناختی با عنوان خودگویی انگیزشی و آموزشی در دو نوع مهارت ساده و پیچیده بود،هدف از این تحقیق
نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد بهتر گروه خودگویی انگیزشی نسبت به گروه خودگویی آموزشی ناشی از پایداری تاثیرات خودگویی
 احساس اعتماد به نفس بهتر و احساس آرامش بیشتر در، این اثرات مثبت می تواند ناشی از تمرکز بهتر.انگیزشی بر عملکرد می باشد
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of psychological strategies as motivational and
instructional self-talk was both simple and complex skills. The results showed that motivational self-talk
could be more effective than instructional self-talk. The positive effects may be due to better focus, better
feel of confidence and more relaxed in athletes.
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 -1مقدمه
امروزه بر خالف تصورات گذشته عالوه بر عوامل مرتبط با تمرین بدنی ،عوامل روان شناختی همچون خودگویی نیز می
تواند در افزایش و تعدیل سطح اجرای مهارت های ورزشی موثر باشد(وان والت و همکاران ،1991،1ص .)114-144روان شناسان
ورزشی می توانند به طور قابل توجهی با استفاده از تکنیک های روان شناختی و کاربرد یکی از متدهای مداخله مناسب به
پیشرفت اجرای ورزشکاران شان کمک کنند (کلوونوسیس و همکاران ،2411،2ص ،141-141افسان پورک 1و بهرام ،2412، ،ص
 .)146-141خودگویی یکی از این تکنیک هاست(ویلیامز ،2441 ،ص 111-211؛ هاردی و همکاران .)61-16 ،2449 ،خودگویی،
مکالمه ای است که ورزشکار به صورت کالمی(شفاهی) و غیرکالمی در هنگام اجرای مهارت با خود انجام می دهد و از این طریق
درباره نحوه اجرایش فکر می کند و استراتژی تعیین می کند(تئودوراکیس و همکاران .)262-241 ،2444،خودگویی انواع مختلفی
دارد که شامل مثبت (همراه با تحسین) ،منفی (حاوی انتقاد) ،خنثی ،آموزشی و انگیزشی می باشند .هاردی  2441دو کارکرد
اصلی برای خودگویی عنوان کرد؛ خودگویی انگیزشی و خودگویی آموزشی .خودگویی آموزشی به وسیله تمرکز بر حرکت ،تکنیک
درست ،اجرای راهبرد مناسب باعث بهبود در سطح اجرا میشود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند مهارت بیشتر ،زمانبندی و
دقت زیاد است ،مؤثر است و خودگویی انگیزشی از طریق افزایش تالش و اعتماد به نفس با ایجاد انگیزش مثبت در فرد باعث
تسهیل کار و کنترل برانگیختگی و اضطراب میشود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند قدرت و استقامت بیشتر و حرکات درشت
می باشند مؤثر است (هاردی.)96-11، 2441 ،
از نظر مایکنبام ( )1961به نقل از نوری نقش و تأثیر خودگویی های شخصی بر رفتار غیرقابل انکار است .شیوه مداخله
خودگویی هدایت شده به افراد کمک میکند تا شرایط را ارزیابی کنند و به عملکرد خود فکر کنند و با ایجاد تغییرات مطلوب در
رفتار خود از ارتباطات مؤثر و سازنده با محیط لذت ببرند(نوری، .)24 ،1114،بر اساس نظریه رشد شناختی ویگوتسکی (،)1911
خودگویی شالوده همه فرایندهای عالی شناختی از جمله توجه کنترل شده ،حافظه سنجیده ،برنامه ریزی حل مسائل و تامل بوده
و استفاده از کلمات نشانه به عنوان روشی برای افزایش و بهبود سطح اجرا موثر است(هاردی .)916-944 ، 2444 ،شانک ()1911
به نقل از رضایی عنوان کرد خودگفتاری به ورزشکارانی که در کانونی کردن توجه ،فراخوانی اطالعات و کدگذاری اطالعات جدید
مربوط به تکلیفی که در دست اجرا است مشکل دارند ،کمک می کند(.رضایی .)11-29 ، 1191 ،در این راستا باندورا ()1996
در نظریه خودکارآمدی عنوان میکند که خودگویی نه تنها باعث افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران میشود ،بلکه باعث آموزش
به ورزشکاران میشود که چطور به این اهداف برسند(هاردی.)6، 2444 ،
مطالعات متعددی درباره خودگویی نشان دادند که ،اثر این تکنیک روان شناختی در اجرای ورزشی بیشتر ورزش ها نظیر؛
کشتی(هیقلن و بنت ،)149-194، 1911،1شنا (وانگ و همکاران)44-11 ،2441،4؛ بسکتبال(پرکوس و همکاران-111 ، 2442،1
)111؛ کلوولونیس و همکاران)141-141 ،2411(،6؛ گلف (هاروی ،)91-11، 2442 1پرتاب دارت(دانا و همکاران-112، 2411،
114؛ اقدسی و طوبی  )196-191، 2412بررسی شدند و نتیجه گرفتند که خودگویی می تواند اجرای ورزشی را با افزایش
خودکنترلی ،تمرکز توجه و کاهش اضطراب بهبود ببخشد.
هتریجنور گیادیس و همکاران 9به بررسی اثر خودگفتاری انگیزشی بر اعتماد به نفس ،اضطراب و اجرای تکلیف در تنیس
بازان جوان پرداختند .نتیجه نشان داد که پس از استفاده از خودگفتاری میزان اعتماد به نفس ورزشکاران افزایش و اضطراب
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کاهش یافت و در اجرای تکلیف بهبود حاصل شد(هتریجنور گیادیس و همکاران .)6-1، 2441 ،در همین زمینه پالمر 1نتایج
متناقضی را به دست آورد .از آزمودنی ها خواسته شده بود تا در هنگام اجرا یک سری کلماتی را انتخاب کنند که موجب افزایش
تمرکز آنها شود ،البته مربیان در انتخاب عبارات به آزمودنی ها کمک کردند .تتایج حاکی از آن بود که این راهبرد در پیشرفت
اجرای مهارت های اسکس بازان در حرکات موزون اسکی تاثیری ندارد(پالمر.)144-111 ،1992 ،
در اقدامی دیگر در حیطه اثرات خودگویی در ورزش اقدسی و طوبی به بررسی خودگویی آموزشی در اکتساب ،یادداری و
انتقال پرتاب دارت در کودکان و نوجوانان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که کنترل اجرا در آزمون انتقال در هر دو گروه بهتر
شد .گروه تجربی از خودگویی آموزشی در آزمون انتقال استفاده نکرد اما گروه کنترل استفاده کرد .این می تواند اشاره کند به
این نکته که اگر استفاده بسیار از خودگویی می تواند به بازخورد وابسته باشد با حذف آن اجرا کاهش می یابد(اقدسی و طوبی
 .)196-191، 2412هم چنین مشاهده شده است که خودگویی آموزشی در مهارت های دریبل و پاس بسکتبال اثر معنی داری
داشته است ،اما در مهارت شوت این اثر معنی دار نبود (پرکوس و همکاران )111-111 ، 2442،؛ تئودوراکیس و همکاران 2در
بررسی اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی دریافتند که در مهارتهای شوت فوتبال و سرویس بدمینتون گروه خودگویی آموزشی و
در آزمون بازشدن زانو بر دستگاه دینامومتر ایزوکنتیک ،هر دو گروه خودگویی اجرایشان بهبود یافت ،اما در آزمون دراز و نشست
تفاوت معناداری بین گروه ها مشاهده نشد(تئودوراکیس و همکاران .)262-241 ،2444 ،در تحقیقی دیگر پژوهشگران در تکلیف
دقت واترپلو (پرتاب توپ به هدف) مشاهده کردند که هر دو گروه خودگویی آموزشی و انگیزشی اجرایشان بهبود داشت ،ولی
گروه آموزشی پیشرفت بیشتری داشتند و همچنین در تکلیف توان (پرتاب توپ) ،گروه انگیزشی اجرایشان به طور معناداری بهتر
بود(هتزیجورجیادیس و همکاران .)144-111 ،2441 ،
کرونی و همکاران 1نشان دادند که در اجرای دریبل و شوت بسکتبال خودگویی انگیزشی مؤثرتر بوده ،اما در اجرای پاس
تفاوت معناداری بین دو نوع خودگویی نبود(کرونی و همکاران .)111-111 ،2446،در بررسی مهارت پاس ساده بسکتبال تفاوت
در دو گروه خودگویی معنادار نبود ،اما در تکلیف پیچیده پاس سینه بسکتبال گروه خودگویی آموزشی اجرای بهتری
داشتند(رضایی و همکاران .)11-29 ،1191 ،در مهارتهای دقت پاس و شوت بسکتبال طهماسبی بروجنی و شهبازی دریافتند که
گروه خودگویی آموزشی نسبت به دو گروه دیگر اجرای بهتری داشتند و در مهارت سرعت پاس ،گروه انگیزشی نسبت به دو گروه
دیگر اجرای بهتری داشتند(طهماسبی و شهبازی .)1116-1111 ،2411،و در این راستا کالوولونیس و همکارن 1نیز به این نتایج
دست یافتند که در مهارت شوت بسکتبال بین دو گروه خودگویی آموزشی و انگیزشی تفاوت وجود ندارد ،اما در مهارت شنای
سوئدی خودگویی انگیزشی مؤثرتر بود(کالوولونیس و همکارن.)1-1 ، 2414 ،
اگرچه تحقیقات متعددی اثرات انواع مختلف خودگویی را بررسی کرده اند ،ولی نتایج متناقضی را به دنبال داشته اند.
بنابراین ،شک و تردید در این مورد که کدام نوع از خودگویی(آموزشی ،انگیزشی) در کدام نوع از مهارت(ساده ،پیچیده) موثرتر و
مفیدتر است ادامه دارد .این تحقیق به منظور تشریح بیشتر و آزمایش تعامالت و پیآمدهای این عوامل برروی تکالیف حرکتی
ساده (پرتاب دارت) و پیچیده (شوت آزاد بسکتبال) طراحی شده است .شناسایی ،کشف ،و درک اثر این متغیرها می تواند برای
تمام انواع ورزشکاران موثر ،مفید ،و کاربردی باشد .بنابراین ،این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا بیانات انگیزشی و
آموزشی بر عملکرد و یادگیری تکالیف حرکتی ساده (پرتاب دارت) و پیچیده (شوت بسکتبال) و همچنین اضطراب تاثیر دارد؟
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 -2روش پژوهش
روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی می باشد و به صورت میدانی انجام شد .جامعه آماری این تحقیق شامل دختران دانشجو
غیرورزشکار با دامنه سنی  11تا  22سال ( میانگین سنی  ) 1/11 ±24تشکیل دادند .از این بین تعداد  14آزمودنی به طور
داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در  1گروه جداگانه شامل خودگویی آموزشی برای مهارت حرکتی ساده ،خودگویی
انگیزشی برای مهارت حرکتی ساده ،خودگویی آموزشی برای مهارت حرکتی پیچیده و خودگویی انگیزشی برای مهارت حرکتی
پیچیده قرار گرفتند .
نحوه اجرا :پس از تکمیل فرم رضایت نامه ،ابتدا درباره اهداف پژوهش و همکاری آن ها طی پژوهش توضیحات الزم و کافی ارائه
شد .پس از حضور آزمودنی ها در محل تمرین ،آنها به طور تصادفی به  1گروه تقسیم شدند .در همان جلسه از آزمودنی ها پیش
آزمون با  14کوشش بدون دادن هیچ گونه اطالعاتی گرفته شد و پرسشنامه اضطراب حالتی و صفتی اشپیل برگر )(STAI
توسط آزمودنی ها پر گردید .در جلسه دوم آموزش توسط مربی انجام گرفت و آزمودنی ها  14کوشش انجام دادند و برای اعمال
خودگویی در مهارت پرتاب دارت و پرتاب آزاد بسکتبال ،به آزمودنی های گروه خودگویی آموزشی گفته شد که قبل از هر پرتاب
بگویند"به مرکز هدف نگاه کن""،دستت را ثابت نگهدار" و به آزمودنی های گروه خودگویی انگیزشی گفته شد که قبل از هر
پرتاب بگویند"تو می توانی این کار را انجام دهی""،نتیجه خوبی می توانی به دست آوری" .جلسه سوم و چهارم و پنجم را تمرین
کردند .دوره اکتساب آزمودنی ها  1جلسه بوده که در هر جلسه  14کوشش انجام می دادند .در آخر جلسه پنجم به منظور
سنجش یادگیری آزمودنی ها آزمون اکتساب که شامل  14پرتاب بود گرفته شد .در جلسه ششم که با فاصله  62ساعت انجام
شد آزمون یادداری انجام گرفت .در جلسه هفتم آزمون انتقال انجام گرفت برای آزمون انتقال شوت آزاد بسکتبال به جای پرتاب
از روبرو از سمت راست با زاویه  14درجه پرتاب را انجام دادند و برای پرتاب دارت با حضور تماشاگران انجام گرفت و در همان
جلسه پرسشنامه اضطراب دوباره توسط آزمودنی ها تکمیل شد .نمرات به دست آمده برای هر آزمودنی در برگه حاوی اطالعات
مربوط به وی ثبت شد.
روش های آماری :به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر ،عالوه بر آمار توصیفی ،از انحراف معیار و دیگر شاخص های
توصیفی آمار اسنتباطی نیز به کار گرفته شد .برای اطمینان از توزیع طبیعی داده ها از آزمون  K-Sو برای همگنی واریانس ها
از آزمون لون استفاده شد .به دلیل توزیع طبیعی داده ها و همگنی واریانس ها از تحلیل واریانس عاملی ( 2خودگویی آموزشی و
خودگویی انگیزشی) در ( 2مهارت حرکتی ساده و پیچیده) استفاده شد .همچنین از آزمون تعقیبی  L Matrixبرای تعیین
محل تفاوت میانگین ها در سطح معنی داری  p≤ 4/44استفاده شد.

 -3نتایج
با توجه به عنوان پژوهش محقق درصدد بررسی تاثیر دو نوع خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اضطراب ،عملکرد و یادگیری
مهارتهای حرکتی ساده و پیچیده می باشد .در تمامی این نتایج ،منظور از دشواری (ساده و پیچیده) و منظور از خودگویی
(انگیزشی و آموزشی) می باشد.
نتایج تحلیل واریانس عاملی در جدول  1نشان می دهد که؛ اثر اصلی خودگویی و پیچیدگی مهارت بر عملکرد معنی دار
است .همچنین تعامل بین خودگویی و پیچیدگی مهارت بر عملکرد معنی دار بود( .)F)1 ،61( = 11/61برای تعیین محل تفاوت
معنی داری از  ،L Matrixاستفاده شد .نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که؛ در مهارت ساده ،عملکرد در خودگویی انگیزشی
نسبت به خودگویی آموزشی به طور معنی دار بهتر است ( p=4/441؛ .)F = 22/446تفاوتی بین دو نوع خودگویی در عملکرد
برای شرایط مهارت پیچیده وجود نداشت ( p=4/191؛.)F = 4/416
جدول .1نتایج تحلیل واریانس عاملی بر نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر عملکرد(اکتساب)
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متغیر

مجموع مجذورات

مجذور میانگین

درجه آزادی

F

معنی داری

خودگویی

19/411

1

19/411

14/146

*4/442

دشواری

641/411

1

641/411

244/491

*4/4441

کنش متقابل

11/111

1

11/111

11/111

*4/441

*در سطح  p≤4/44معنی دار است

نتایج جدول  2نشان می دهد که با وجود معنی دار بودن اثر اصلی خودگویی و پیچیدگی مهارت ،تعامل معنی داری بین
خودگویی و پیچیدگی مهارت بر آزمون یادداری وجود دارد ( .)F)1 ،61( = 1/11نتایج آزمون تعقیبی  L Matrixنشان داد که؛
فقط در مهارت ساده ،آزمون یادداری در خودگویی انگیزشی نسبت به خودگویی آموزشی به طور معنی دار بهتر است (p=4/441
؛ .)F = 22/446تفاوتی بین دو نوع خودگویی در عملکرد برای شرایط مهارت پیچیده وجود نداشت ( p=4/191؛.)F = 4/416
جدول .2نتایج تحلیل واریانس عاملی بر نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر یادداری
مجموع مجذورات

متغیر

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

خودگویی

11/944

1

11/944

4/164

*4/424

دشواری

211/412

1

211/412

14/149

*4/441

22/914

1

22/914

1/111

*4/411

کنش متقابل

معنی داری

*در سطح  p≤4/44معنی دار است

نتایج تحلیل واریانس عاملی در جدول  1بیانگر آنست که نوع خودگویی بر آزمون انتقال تاثیر معنی داری ندارد.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس عاملی بر نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر انتقال
متغیر

مجموع مجذورات

خودگویی

4/411

1

دشواری

1196/112

1

1196/112

4/144

1

4/144

کنش متقابل

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

4/411

4/111

4/614

196/414

4/942

4/111

4/614

*در سطح  p≤4/44معنی دار است

نتایج تحلیل واریانس عاملی در جدول  ،1بیانگر آنست که تعامل معنی داری بین نوع خودگویی و سطح دشواری مهارت بر میزان
اضطراب حالتی وجود دارد ( .)F)1 ،61( = 1/11نتایج آزمون تعقیبی  L Matrixنشان داد که؛ در اجرای مهارت ساده اضطراب
در شرایط خودگویی آموزشی بیشتر از خودگویی انگیزشی است ( p=4/412؛.)F = 1/21
جدول  .4نتایج تحلیل واریانس عاملی در نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر میزان اضطراب حالتی
درجه آزادی

متغیر

مجموع مجذورات

خودگویی

4/244

1

دشواری

4/144

1

4/144

کنش متقابل

6/244

1

6/244

*در سطح  p≤4/44معنی دار است
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مجذور میانگین

F

معنی داری

4/244

4/111

4/611

4/414

4/116

1/116

*4/411
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نتایج تحلیل واریانس عاملی جدول  ،4بیانگر آنست که تعامل معنی داری بین نوع خودگویی و سطح دشواری مهارت بر
میزان اضطراب صفتی وجود دارد ( .)F)1 ،61( = 11/11نتایج آزمون تعقیبی  L Matrixنشان داد که؛ در اجرای مهارت ساده
میزان اضطراب در شرایط خودگویی آموزشی بیشتر از خودگویی انگیزشی است و در اجرای مهارت پیچیده نیز ،میزان اضطراب
در شرایط خودگویی آموزشی بیشتر از خودگویی انگیزشی است.
جدول  .5نتایج تحلیل واریانس عاملی در نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر میزان اضطراب صفتی
درجه آزادی

مجذور میانگین

F

معنی داری

متغیر

مجموع مجذورات

4/244

4/111

4/611

خودگویی

4/244

1

1/111

4/114

دشواری

1/244

1

1/244

11/111

*4/441

کنش متقابل

24/44

1

24/44

*در سطح  p≤4/44معنی دار است

 -4نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر انواع خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و یادگیری مهارت های ساده و پیچیده
و همچنین متغیر اضطراب در اجرای این مهارت ها بود .همانطور که نتایج تحقیق نشان می دهد خودگویی انگیزشی توانسته
است تاثیری مثبت بر عملکرد و یادگیری آزمودنی ها در مهارت پرتاب دارت داشته باشد .این نتایج با نتایج تحقیقات تئودوراکیز
و همکاران مطابقت و همخوانی دارد( تئودوراکیز و همکاران .)262-241 ،2444،در متغیر اضطراب ،نتایج تحقیق نشان داد که
خودگویی های انگیزشی شرایط بهتری را در کنترل اضطراب در مهارتهای ساده و پیچیده که در این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفت به وجود آورد .این یافته با یافته های تحقیق هتزیگئورگیادیس و همکاران مطابقت و همخوانی دارد (هتزیگئورگیادیس و
همکاران .)6-1 ،2441 ،النی و همکاران عنوان کردند که خودگویی آموزشی منجر به متمرکز کردن بهتر توجه در اجرای مهارت
های ورزشی می شود و می تواند به عنوان ابزاری در دسترس برای مربیان و معلمان تربیت بدنی در آموزش مهارت ها باشد و
عالوه بر تمرکز توجه ،اعتماد به نفس را افزایش می دهد (النی و همکاران .)14-26، 2411 ،ما حصل تحقیق النی و همکاران با
پژوهش حاضر همسو و با پالمر و همکاران نا همسو است.
یافته های به دست آمده از این تحقیق تاکیدی دوباره بر نتایج تحقیقات هاردی و همکاران ( )1991است که اظهار داشتند،
خودگویی یک عامل موثر بر بهبود عملکرد در ورزشکاران می باشد .همانطور که نتایج حاضر نشان می دهد ،عملکرد آزمودنی ها
از لحاظ معنی داری آماری تحت تاثیر بیانات انگیزشی در مهارت ساده قرار گرفت .این امر نشان دهنده تاثیر مثبت خودگویی بر
عملکرد ورزشکاران می باشد .همان طور که کرونی( )2446و هاردی( )2444پیشنهاد دادند این اثرات مثبت می تواند ناشی از
تمرکز بهتر ،احساس اعتماد به نفس بهتر و احساس آرامش بیشتر در ورزشکاران باشد .این محققین در تحقیقات خود یافتند که
ورزشکاران تمایل بیشتری در استفاده از خودگویی انگیزشی نسبت به خودگویی آموزشی دارند (دانا و همکاران-112، 2411،
114؛ اقدسی و طوبی  )196-191، 2412و نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد خودگویی انگیزشی نیز تاثیرات مثبت و بهتری
را نسبت به خودگویی آموزشی در یادگیرندگان دارد .بنابراین توجه بیشتری باید به خودگویی انگیزشی در یادگیری مهارتهای
ورزشی (حداقل در مهارتهای ساده) اختصاص یابد .بنابراین خودگویی انگیزشی به ورزشکاران کمک می کند تا اعتماد به نفس
خود را افزایش دهند و اضطراب و انگیختگی خود را کنترل کنند ،که از طرف دیگر درک آنها را درباره افزایش اعتماد به نفس
تسهیل می کند .پژوهش ها نشان دادند که خودگویی انگیزشی باعث کاهش افکار مخل در فرد می شود (هتزیگورگیادیس و
همکاران .)144-111 ،2441 ،همچنین هاردی و همکاران پیشنهاد دادند که خودگویی انگیزشی به ورزشکاران کمک می کند
که ذهن خود را خالی نموده و فقط بر تکلیف در حال اجرا تمرکز کنند و نه اینکه فکر خود را بر محیط اطراف تمرکز دهند(هاردی
و همکاران .)111-141 ،2441،بنابراین ،به نظر می رسد که خودگویی انگیزشی (حداقل در مهارت حرکتی ساده) با افزایش
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اعتماد به نفس و با دفع افکار مزاحم به فرد این فرصت را می دهد که تمام فکر خود را بر تکلیف در حال اجرا متمرکز کند ،و
این امر باعث بهبود عملکرد و یادگیری در یادگیرندگان و ورزشکاران می شود.
اما نکته ای که وجود دارد این است که نوع خودگویی تاثیرات متفاوتی را با توجه به ماهیت مهارتها و تکالیف ایجاد می
کنند .میلر و داناهو تاثیرات مثبت و معنی دار خودگویی آموزشی و انگیزشی را نشان داده اند (میلر و داناهو،)111-121 ،2441 ،
اما تفاوت اثرات این بیانات بر اجرا در مهارت های مختلف موضوعی است که نتایج این تحقیق بدان اشاره کرده است .نتایج نشان
می دهد که خودگویی انگیزشی تاثیر مثبت و معنی داری را نسبت به خودگویی انگیزشی در مهارت ساده ای همچون پرتاب
دارت داشته است .این یافته می تواند به ماهیت این تکلیف مرتبط باشد .پرتاب دارت به دلیل ماهیت ساده و مجرد بودنش ممکن
است نیاز مبرم به دستورالعمل های آموزشی خاص نداشته باشد و فرد از طریق مشاهده الگو را به راحتی یاد بگیرد .از طرف دیگر
استفاده از بیانات انگیزشی توسط آزمودنی ها ،انگیزه آنها را در اجرای تکلیف افزایش داد و این به نوبه خود عملکرد بهتری را به
همراه داشت.
از طرفی دیگر بیانات انگیزشی و آموزشی هیچ تاثیر مثبتی بر عملکرد آزمودنی ها در مهارت حرکتی پیچیده نداشته اند.
این نتایج با یافته های کالوولونیس و همکارن همسو است .آنها نشان دادند که در مهارت شوت بسکتبال بین دو گروه خودگویی
آموزشی و انگیزشی تفاوت وجود ندارد ،اما در مهارت شنای سوئدی خودگویی انگیزشی مؤثرتر بود(کالوولونیس و همکارن2414 ،
 .)1-1 ،این یافته نیز با توجه به ماهیت تکلیف مداوم مورد استفاده قرار گرفته در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد .مهارت
پرتاب آزاد بسکتبال مهارتی است که برای یادگیری نیاز به تمرین نسبتاً طوالنی مدت دارد .بدین ترتیب ممکن است عدم
تاثیرگذاری انواع خودگویی به میزان تمرین بستگی داشته باشد .ممکن است با افزایش میزان تمرین بدنی و در خالل آن تمرین
خودگویی بتوان شاهد تاثیر گذاری مثبت خودگویی بر این مهارت بود.
اما یافته جالب توجه این تحقیق پایداری تاثیر خودگویی انگیزشی بر عملکرد آزمودنی می باشد .همانطور که نتایج این
تحقیق نشان می دهد ،آزمودنی های گروه خودگویی انگیزشی عملکرد بهتری را در آزمون یادداری نسبت به گروه خودگویی
آموزشی در مهارت ساده نشان دادند که حاکی از پایداری تاثیرات خودگویی انگیزشی بر عملکرد می باشد.
در متغیر اضطراب نتایج تحقیق حاکی از تاثیرگذاری مثبت خودگویی انگیزشی در هر دو مهارت ساده و پیچیده می باشد.
پژوهشگران نشان دادند که کاربرد خودگویی منجر به کاهش سطوح اضطراب شناختی در آزمودنی ها شد .همچنین خودگویی
انگیزشی کاهش بیشتری را در اضطراب شناختی نسبت به خودگویی آموزشی به همراه داشت(هتزیگورگیادیس و همکاران،
 .)241-214 ،2446با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات گذشته که نشان دهنده افزایش سطح اعتماد به نفس در افرادی بود
که از خودگویی انگیزشی استفاده کرده بودند ،پژوهشگران فرضیه ای را پیشنهاد دادند که ارتباط خودگویی و اضطراب را تشریح
می کند .آنها پیشنهاد دادند که افزایش اعتماد به نفس در نتیجه اعمال خودگویی ،منجر به کاهش اضطراب در فرد می شود .در
تحقیقی با استفاده از روش فراتحلیل گزارش کردند که افزایش اعتماد به نفس به طور مثبتی با عملکرد ورزشی ارتباط دارد .با
توجه به فرضیه ارائه شده و با در نظر گرفتن فراتحلیل ذکر شده ،می توان فرض کرد که کاهش اضطراب در نتیجه خودگویی
انگیزشی باعث افزایش عملکرد و یادگیری در آزمودنی ها شده است (هتزیگورگیادیس و همکاران.)192-111 ،2446 ،
مهارت هایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند به تنهایی توانایی بسط نتایج به کلیه مهارتهای ساده و پیچیده
را دارا نیستند :و به طور یقین به تحقیقات بیشتری نیاز است تا به بررسی تاثیر بیانات آموزشی و انگیزشی و همچنین دیگر انواع
خودگویی بر مهارتهای دیگری از گروه ساده و پیچیده بپردازد ،تا بدین وسیله تاثیر کوتاه یا بلند مدت این نوع بیانات بر این
مهارت ها به طور کامل مشخص شود.

مراجع
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