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تأثیر خود گویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیستهای ماهر و مبتدی
امیردانا1

چکیده
مقدمه و هدف :هدف این تحقیق بررسی خود گویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیستهای ماهر و مبتدی بود.
روششناسی :روش تحقیق نیمه تجربی با طرح پیشآزمون و پسآزمون بود 38 .بسکتبالیست (23±0/5سن) مبتدی و ماهر بهصورت
نمونه در دسترس انتخاب و در  2گروه 19نفری قرار گرفتند .در جلسه آزمون ابتدا از شرکتکنندگان پیشآزمون به عمل آمد سپس از آنها
خواسته شد برای اجرای شوت بسکتبال از خود گویی های آموزشی و انگیزشی استفاده کنند و در نهایت از شرکتکنندگان پسآزمون به
عمل آمد.
یافتهها :نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اثر اصلی سطح مهارت معنی دار است؛ به عبارت دیگر ،عملکرد افراد ماهر به طور معنی داری
از افراد مبتدی باالتر است .هرچند ،اثر اصلی خودگویی معنی دار نیست .در نهایت ،تعامل اثر خودگویی و سطح مهارت بر اجرای شوت
بسکتبال نیز معنی دار نمی باشد .هرچند ،اثر خودگویی را به صورت درون گروهی در گروه ماهر نشان داد که خودگویی آموزشی بر عملکرد
مهارت شوت بسکتبال اثری ندارد ،اما خودگویی انگیزشی منجر به بهبود عملکرد مهارت شوت بسکتبال شد ،بعالوه ،خودگویی انگیزشی
نسبت به آموزشی منجر به بهبود معنی دار عملکرد شوت بسکتبال شد .در گروه مبتدی ،خودگویی آموزشی منجر به بهبود عملکرد مهارت
شوت بسکتبال شد .خودگویی انگیزشی منجر به بهبود عملکرد مهارت شوت بسکتبال شد .میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در
شرایط خودگویی انگیزشی و آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری :در کل ،به نظر می رسد نوع خودگویی انگیزشی و آموزشی در افراد مبتدی و حرفه ای اثر یکسانی بر عملکرد دارند .هرچند،
تحلیل داده ها به صورت درون گروهی نتایج متفاوتی را نشان می دهد که میزان حساسیت طرح های تحقیقی را نشان می دهد.
واژههای کلیدی :خودگویی آموزشی ،خودگویی انگیزشی ،پرتاب آزاد بسکتبال ،ماهر ،مبتدی

 .1استادیارگروه تربیت بدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
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مقدمه
سازماندهی ارتباطات محور اصلی زندگی بشر و در بسیاری از فعالیتهای به شکل های مختلف آن است ،بسیار
مهم است .هر روز ،حدود  80درصد از ارتباطات کالمی و نوع محتوا و روش بیان آنها نقش بسیار مهمی در موفقیت
افراد دارد [ .]1رسیدن به بهترین سطح عملکرد یک هدف مهم است که ورزشکاران جوان نخبه و مربیان در پی به
دست آوردن آن هستند .این مزیت ،در میان سایرموارد ،باعث ایجاد سختی روانی مورد نیاز و آمادگی برای اداره
رقابت می شود .همچنین ورزشکاران راه های مدیریت استرس که به منظور افزایش اعتماد به نفس ،کنترل تمرکز،
بهبود مهارت های برقراری ارتباط و انسجام تیمی است را یاد می گیرند ،از این رو ،تکنیک های مداخله ای مختلف
روانی به منظور افزایش عملکرد و رشد شخصی استفاده می شود[ .]2تکنیک های شناختی مانند تصویرسازی ،تعیین
هدف ،آموزش آرام سازی ،تنظیم انگیختگی ،و خودگویی (خود گویی) مشخص شده است که برای ورزشکاران
درموقعیت های خاص موثر است[ .]3در سال های اخیر ،اطالعات کافی از ورزشکاران در سطح المپیک جمع آوری
شده است ،که گزارش می دهد ورزشکاران موفق از راهبردهای شناختی بیشتر نسبت به آنهایی که موفقیت کمتری
کسب کرده اند استفاده کرده اند[ .]4استراتژی های شناختی شامل فرآیندهای ذهنی فعال است که بر اساس تغییر
و یا نفوذ افکار و الگوهای موجود طراحی شده اند .خودگویی خود یکی از استراتژی های شناختی مختلف به کار
گرفته شده توسط ورزشکاران و مربیان است ،که توصیف آنچه که افراد به منظور استحکام فکریو برای هدایت رفتار
و اعمال به خود می گویند[ .]5طبقه بندی های متفاوتی برای خودگویی ارایه شده است که بر اساس یکی از آنها
خودگویی به دو نوع انگیزشی و آموزشی تقسیم می شود .تحقیقات متعددی از انواع خودگویی برای مقایسه اثربخشی
هر یک بر تکالیف ،شرایط و ورزشکاران مختلف استفاده کرده اند .بر اساس نظر برخی از محققان خودگویی انگیزشی
عملکرد را از طریق القاء تالش و فراخوانی بیشتر و ایجاد یک خلق و خوی مثبت و همچنین تسهیل دراعتماد به
نفس و مصرف انرژی می شود ،در حالی که در خودگویی آموزشی ،بیانات آموزشی مربوط به تکلیف ،عملکرد را
توسط فراخوانی اعمال مورد تمایل از طریق تمرکز و استراتژی اجرا ،مهارت های حرکتی بهبود می بخشد [.]6
تحقیقات نشان داده اند که ورزشکاران به طور وسیعی از راهبردهای خودگویی برای تولید و افزایش انگیزه و ایجاد
نشانه هایی برای عملکرد بدنی استفاده می کنند[ .]7تحقیقات متعددی اثر انواع مختلف خودگویی را قبل از تکالیف
ورزشی یا مسابقات بررسی کرده اند ،اما حاصل این بررسی ها نتایجی متناقض است .برخی از تحقیقات بهبود اجرا
را در ورزش هایی مثل شنا ،دوی100متر ،گلف و تنیس از طریق خودگویی آموزشی گزارش کردند[ .]9 ,8مشاوران
روانشناسی ورزشی خودگویی را به عنوان یک استراتژی شناختی و بر اساس اظهارات و افکار مکرر مثبت توصیه
کردند[ .]5تحقیقات گذشته اثرات مثبت خودگویی آموزشی و انگیزشی را بر اجرای مهارتهای مختلف مثل فورهند
تنیس (بازیکنان مبتدی) ،اسکی و دوی صحرانوردی (بازیکنان ماهر) ،پاس فوتبال(بازیکنان مبتدی) ،سرویس
بدمینتون (بازیکنان مبتدی) ،پاس سینه ،دریبل و شوت سه گام بسکتبال  ،دقت پرتاب شوت (بازیکنیان مبتدی)
واترپلو (بازیکنان ماهر) ،درازنشست ،بازشدن زانو ،تغییرات مرکز ثقل و کینماتیک مفصل ران در پرش عمودی نشان
می دهند[ .]10تئودروکیس و همکاران در سال  2002دریافتند که اثر خودگویی آموزشی بر اجرای مهارت پاس و
دریبل بیشتر از پرتاب آزاد بسکتبال بود[ .]3کرونی و همکاران ( )2007نشان دادند که اثر خودگویی انگیزشی بر
اجرای دریبل و شوت بیشتر از خودگویی آموزشی است ،ولی در اجرای پاس تفاوتی بین دو نوع خودگویی وجود
نداشت [ .]11هاتزوگئورگیادیس و همکاران (  )2004اثر خودگویی آموزشی و انگیزشی را بر دقت شوت و پرتاب
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توپ در فاصله های مختلف در ورزش واترپلو مقایسه کردند .آن ها دریافتند که اجرای هر دو گروه آموزشی و
انگیزشی در تکالیف نیازمند دقت و قدرت بهبود است ،ولی اثر خودگویی آموزشی بر دقت تکلیف بیشتر از خودگویی
انگیزشی و اثر خودگویی انگیزشی در پرتاب قدرتی بیشتر از خودگویی آموزشی است[ .]12همان طور که مالحظه
می شود ،با وجود اثر خود گویی بر اجرای مهارتهای گوناگون ،بررسی اثر خودگویی آموزشی بر دقت شوت نتایج
متفاوتی را نشان داده است .به نظر می رسد استفاده از خودگویی های آموزشی در تحقیقات گذشته علت تناقضهای
موجود باشد ،یک جنبه اساسی برای شکلگیری یک درک روشن از معناهای بالقوه کاربردی مداخله خودگویی،
فهمیدن ماهیت خودگویی است .ماهیت خودگویی به دو دهه گذشته برمیگردد که توسط وان نورد ( )1984عنوان
شد .وی عقیده داشت که به طور کلی ابعاد زیادی همراه با خودگویی ،به ویژه در حوزه ورزش وجود دارد که شامل،
بُعد ظرفیت ،بُعد آشکار و پنهان ،بُعد خود انتخابی ،بُعد تفسیر انگیزشی ،بُعد تکرار و تناوب ،و بُعد کارکردهای
خودگویی است .بهتر است به این نکته توجه شود که با وجود اینکه هر یک از ابعاد به طور مجزا ارائه میشوند،
همپوشی ذاتی بین ابعاد وجود دارد [ .]6به نظر محقق و با توجه به پیشنهادات برخی محققان یکی دیگر از ابعاد که
می تواند بر اثر بخشی خودگویی تاثیر گذار باشد و هدف مطالعه در این تحقیق است ،بعد تجربه ورزشکاران و به
عبارتی ماهر و مبتدی بودن ورزشکار است .از دیدگاه پرداش اطالعات ،یکی از موضوعاتی که توسط نتایج هاردی
و همکاران ( )2001اشاره شد فلج ناشی از تحلیل در ورزشکاران ماهر به دلیل خود اظهاری های آموزشی است که
منجر به انتفال از پرداش خودکار به پردازش کنترل شده اطالعات می شود و در نتیحه ممکن است استفاده از
خودگویی آموزشی منجر به افت عملکرد افراد ماهر در نتیجه فلج ناشی از تحلیل شود در حالی که این مسئله ممکن
است برای خودگویی انگیزشی صادق نباشد .زیرا دیدگاه پرداش اطالعات ارتباط بیشتری با ابعاد آموزشی در مقابل
ابعاد انگیزشی خودگویی دارد .از سوی دیگر،تفاوت های آشکار که در خصوصیات روانی ،توانایی پردازش اطالعات
و سطح آمادگی در افراد ماهر و مبتدی وجود دارد .بنابراین ،ممکم است تاثیر راهبردهای خودگویی انگیزشی و
آموزشی ،به عنوان یک مهارت شناختی ،در ورزشکاران ماهر و مبتدی متفاوت باشد ،لذا به نظر می رسد مطالعه
تعامل نوع خودگویی (آموزشی و انگیزشی) در سطوح مهارت (ماهر و مبتدی) اطالعات مهمی را در اختیار ورزشکاران
و مربیان جهت بهبود عملکرد قرار می دهد.
روش شناسی
 38بسکتبالیست (0±23/5سن) مبتدی و ماهر به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند و در  2گروه  19نفری به
صورت تصادفی قرارگرفتند .ورزشکاران ماهر در تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر ایران فعالیت داشتند و شرکت
کنندگان مبتدی از بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه انتخاب گردیدند .در مرحله اجرای پژوهش کلیه شرکت
کنندگان طبق برنامه تعیین شده در مکان مشخص شده با لباس مناسب ورزشی ( تیشرت  ،شورت ورزشی و کفش
مناسب ) حاضر شدند جهت بررسی سالمت جسمانی شرکت کننده ها قبل از شروع تحقیق معاینات پزشکی به
عمل آمد و سوابق خانوادگی و شخصی ،میزان فعالیت ورزشی ،به صورت مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه
دریافت شد .پس از بررسی های الزم ،شرکت کنندگان فرم های رضایت نامه ای شامل توضیحات الزم و آگاهی
از ویژگی برنامه های تمرین ،احتمالی را تکمیل نمودند.
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ابزار سنجش
آزمون شوت :آزمون شوت بسکتبال در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد .از شرکت کننده خواسته می شود به
مدت سه دقیقه از هر نقطه ای در داخل یک فضایی به شعاع  3,66متر به سمت حلقه شوت کند ،در ضمن شرکت
کنندگان مسئول دریافت توپ های برگشتی خودشان هستند .در این تست هر شوت موفقیت آمیز یک امتیاز دارد.
ضریب پایایی این آزمون  ./91است [.]13 ,11
پروتکل وارسی دستکاری :1این پروتکل استفاده از خودگویی را توسط گروه ها مورد بحث قرار می دهد .در
واقع ،این پروتکل این اطمینان را به وجود می آورد که شرایط تجربی ایجاد شده توسط محقق درست است[.]6
شرکت کنندگان در گروه های تجربی دعوت می شوند تا روی مقیاس  10ارزشی نشان دهند ( )1آنها از عبارت
خودگویی انتخابی چند بار استفاده کرده اند )2( ،آیا آنها از انواع دیگر خودگویی استفاده کرده اند )3( ،اگر چنین
است ،آنها به خودشان چه می گفتند ،و ( )4اگر هست ،چند وقت به چند وقت ،استفاده می کردند[.]12
جمع آوری داده ها در یک جلسه انجام شد .بدین صورت که در شروع آزمایش شرکت کننده ها با روش جدید
تمرینی و خودگویی هایی که باید قبل از اجرا به کار ببرند ،آشنا شدند .شرکت کننده ها  15دقیقه مهارت شوت
بسکتبال را به منظور گرم کردن تمرین نمودند .سپس از آنها پیش آزمون بعمل آمد .در پیش آزمون شرکت کنندگان
فقط به اجرای تکلیف پرداختند و از هیچگونه خودگویی استفاده نکردند .سپس ده دقیقه به استراحت پرداختند و
پس آزمون را اجرا نمودند .از شرکت کننده های گروه ماهر خواسته شد که قبل از اجرای تکلیف عبارت " مچ-
مرکز "2را به منظور اعمال خودگویی آموزشی و جهت هدایت توجه بازیکن به خم کردن روان مچ و مرکز حلقه در
هنگام پرتاب آزاد بسکتبال استفاده کنند .از شرکت کننده های همان گروه با فاصله استراحت خواسته شد که عبارت
"من می توانم "3را به منظور اعمال خودگویی انگیزشی بکار بگیرند .همین شرایط برای گروه مبتدی نیز اجرا شد.
بعد از اجرای هر تکلیف شرکت کننده ها به مدت یک دقیقه استراحت کردند ،در طول دوره استراحت شرکت کننده
ها برای مرحله بعدی آماده می شدند .الزم به ذکر است که برای تمامی گروه ها از یک مربی بسکتبال استفاده شد.
بالفاصله بعد از اتمام آزمون ها ،شرکت کننده ها پرسشنامه پروتکل وارسی را تکمیل نمودند[.]11
در نهایت ،برای تعیین تاثیر نوع خودگویی بر عملکرد حرکتی در گروه های ماهر و مبتدی از آزمون تحلیل
کوواریانس  2عاملی مرکب استفاده شد .جهت بررسی تفاوت های درون گروهی در هر گروه مبتدی و ماهر از
تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در کلیه تحلیل ها سطح معنی داری  p<0.05در نظر گرفته شد.
نتایج
نتایج تحلیل کوواریانس در جدول  1نشان می دهد اثر اصلی سطح مهارت معنی دار است (،27(=32/5 ،p=0/000
)F1؛ یعنی ،بدون توجه به نوع خودگویی ،عملکرد افراد ماهر به طور معنی داری از افراد مبتدی باالتر است .همچنین،
اثر اصلی خودگویی نیز معنی دار نیست ()F1 ،27(=0/426 ،p=0/520؛ یعنی ،بدون توجه به سطح مهارت ،بین
عملکرد خودگویی آموزشی ،انگیزشی و بدون خودگویی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نهایت ،تعامل اثر خودگویی
و سطح مهارت بر اجرای شوت بسکتبال نیز معنی دار نمی باشد()F1 ،27(=0/691 ،p=0/412؛ یعنی ،اثر خودگویی
آموزشی و انگیزشی بر عملکرد در سطوح مهارت (ماهر و مبتدی) یکسان است .در همین راستا ،شکل شماره 1
نمودار میانگین های تعدیل شده را در دو گروه در دو سطح خودگویی آموزشی و انگیزشی نشان می دهد.
3I can

1Manipulation Check Protocol
2Wrist, center
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ردیف
1
2
3
4

جدول شماره  .1نتایج تحلیل کوواریانس  2عاملی مرکب
F
MS
Df
SS
منبع
0/426
0/344
1
0/344
خودگویی
0/082
0/066
1
0/066
خودگویی×پیش آزمون
0/691
0/561
1
0/561
خودگویی و گروه
0/807
27
21/8
خطا

Sig.

0/520
0/777
0/412

شکل  .1نمودار میانگین های تعدیل شده در دو گروه و سطوح خودگویی
نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که بین میانگین عملکرد پرتاب بسکتبال در سه شرایط پایه
(بدون خودگویی ،خودگویی آموزشی و انگیزشی بازیکنان ماهر تفاوت معنی داری وجود دارد (،2=13/21 ،p=0/000
 .)F28نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی
آموزشی ( )21/40و پایه ( )20/33بازیکنان ماهر تفاوت معنی داری وجود ندارد ( )p=0/191درحالی که بین میانگین
عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی ( )22/73و پایه ( )20/33بازیکنان ماهر تفاوت معنی
داری وجود دارد ( .)p=0/001یعنی ،خودگویی انگیزشی منجر به بهبود عملکرد مهارت شوت بسکتبال بازیکنان
ماهر شد .بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی ( )22/73و آموزشی ()21/40
بازیکنان ماهر تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p=0/012یعنی ،خودگویی انگیزشی نسبت به آموزشی منجر به بهبود
معنی دار عملکرد شوت بسکتبال بازیکنان ماهر شد.
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در خصوص تاثیر خودگویی در بازیکنان مبتدی نتایج تحلیل نشان داد که بین میانگین عملکرد پرتاب بسکتبال
در سه شرایط پایه ،خودگویی آموزشی و انگیزشی بازیکنان مبتدی تفاوت معنی داری وجود دارد (،p=0/000
 .)F28 ،2=19/30نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد که بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط
خودگویی آموزشی ( )8/20و پایه ( )7/13بازیکنان مبتدی تفاوت معنی داری وجود دارد ( .)p=0/000به عبارت دیگر،
خودگویی آموزشی منجر به بهبود عملکرد مهارت شوت بسکتبال بازیکنان مبتدی شد .بین میانگین عملکرد مهارت
شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی ( )8/40و پایه ( )7/13بازیکنان مبتدی تفاوت معنی داری وجود دارد
( .)p=0/000به عبارت دیگر ،خودگویی انگیزشی منجر به بهبود عملکرد مهارت شوت بسکتبال بازیکنان ماهر شد.
بین میانگین عملکرد مهارت شوت بسکتبال در شرایط خودگویی انگیزشی ( )8/20و آموزشی ( )8/40تفاوت معنی
داری وجود ندارد (.)p=1/000
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر عملکرد حرکتی بسکتبالیست های ماهر و
مبتدی بود .یافته ها نشان داد که بین خودگویی آموزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال بازیکنان ماهر تاثیر معنی
داری ندارد .این یافته با نتایج طهماسبی بروجنی و همکاران[ ]14هم خوانی ندارد .آنها نشان دادند که خودگویی
آموزشی در مهارت های پاس دقت و شوت ،در مقایسه با دو گروه دیگر به طور معنی داری اجرای بهتری داشت.
دلیل این ناهمخوانی را می توان اینطور بیان کرد که خودگویی آموزشی می تواند بر سایر مهارت ها تاثیر گذار باشد
و این روش در اجرای مهارت شوت به شکل معناداری باعث افزایش نشده است .چرا که برای شوت زنی ،ممکن
است متغیرهای دیگری تاثیر گذار باشند و در سایه تاثیرگذاری این متغیرها ،آموزش مهارت خودگویی به شکل قابل
توجهی باعث افزایش مهارت شوت زنی نشده است .تحقیقات بسیاری اثر خودگویی آموزشی را بر اجرای مهارت
های مختلف نشان دادند .سایر یافته ها نشان داد که بین خودگویی انگیزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال
بازیکنان ماهر تاثیر معنی داری وجود دارد  .این یافته با نتایج کرونی و همکاران [ ]11هم خوانی دارد .آنها دریافتند
که اثر خودگویی انگیزشی بر اجرای دریبل و شوت بیشتر از خودگویی آموزشی می باشد ،ولی در اجرای پاس تفاوتی
بین دو نوع خودگویی وجود نداشت .می توان گفت که خودگویی انگیزشی نیز باعث افزایش عملکرد بازیکنان شده
است که تا حدودی می توان علت آن را ماهر بودن بازیکنان دانست .نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پرکوس و
همکاران[ ]13همخوان است  .نتایج نشان داد که تاثیر خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت شوت
بسکتبال در بازیکنان ماهر تاثیر معنی داری دارد .وضعیت خودگویی انگیزشی بهبود بیشتری نسبت به خودگویی
آموزشی داشته است .نتایج تحقیق حاضر تاحدودی با پژوهشهای پرکوس و همکاران[ ]13و کرونی و همکاران []11
هم راستاست .آن ها نتیجه گرفتند اثر خودگویی آموزشی بازیکنان مبتدی بسکتبال در اجرای مهارت پاس و دریبل
بیشتر از شوت بوده و علت تأثیرگذاری کمتر خودگویی آموزشی در مهارت شوت را پیچیدگی تکلیف ،عنوان کردند.
به نظر میرسد شرکت کننده های مبتدی تحقیق حاضر با وجود درصد پایین پرتابهای آزاد موفق ،در اجرای شوت
تا حد کمی خودکار شده باشند و اجرای آنها در اثر تکلیف ثانویة خودگویی ضعیف نمی شود[ .]15تاثیر خودگویی
آموزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال بازیکنان مبتدی معنی دار بود .در این راستا تئودروکیس و همکاران]3[1
1Teodrokis et al
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نشان داد که خودگویی باعث باال رفتن عملکرد ورزشکاران در سه مهارت مهارت پاس ،دریبل و پرتاب آزاد شد ،اما
اثر خودگویی آموزشی بر اجرای مهارت پاس و دریبل بیشتر از پرتاب آزاد بود .اثرگذاری خودگویی می تواند به دلیل
همین عوامل مهم روانی باشد که در پرتاب آزاد مؤثرند؛ مانند ایجاد تمرکز زیاد ،ایجاد اطمینان از نتیجة پرتاب،
افزایش اعتماد به نفس با تصحیح ذهنی اشتباهات توسط خودگویی انگیزشی ،تصوّر کردن پرتاب های موفق برای
ایجاد حس پیروزی و نگرش مثبت نسبت به نتیجة کار توسط خودگویی انگیزشی و کاهش اضطراب و نگرانی از
اشتباه و نتیجة پرتاب ،کنترل احساسات منفی ،کنترل استرس و انگیختگی بیش از حد توسط خودگویی انگیزشی
می تواند از دالیل تأثیرگذاری در اجرای مهارت پرتاب آزاد باشد .خودگویی انگیزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال
بازیکنان مبتدی تاثیر معنی داری داشت .میانگین خودگوی انگیزشی دارای وضعیت بهتری در عملکرد بازیکنان
داشته است .نتایج تحقیق حاضر با نتایج بدست آمده از تحقیقات پرکوس و همکاران[ ، ]13تئودوراکیس و
همکاران[ ]3همخوانی دارد .خودگویی آموزشی در جنبه های فنی ،تاکتیکی و یا اعمال وظایف تمرکز دارد .در حالی
که خودگویی انگیزشی با هدف افزایش تالش و اعتماد به نفس ،و در ایجاد خلق مثبت است .نتایج نشان داد که
خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال در بازیکنان مبتدی تاثیر معنی داری نداشت .کرونی
و همکاران [ ]11نشان دادند که اجرا کنندگان مبتدی از خودگویی آموزشی بهتر از خودگویی انگیزشی استفاده می
کنند .علت این نتیجه را می توان در این دانست که هر دو روش خودگویی آموزشی و انگیزشی دارای تاثیر معناداری
بر بهبود عملکرد ورزشکاران مبتدی داشته اند و این میزان بهبود در هر دو روش تقریبا در یک سطح می باشد و
همین امر باعث شده که تفاوت معناداری در بین دو روش برای بهبود مشاهده نشود و عمال هر دو روش در یک
سطح باعث بهبود اجرای مهارت شوت بسکتبال شده اند .نتایج نشان داد که بین تاثیر خودگویی آموزشی بر اجرای
مهارت شوت بسکتبال در بازیکنان ماهر و مبتدی تفاوت معنی داری وجود ندارد .علت این نتیجه را می توان در
این دانست کیفیت آموزش های داده شده در هر دو گروه ماهر و مبتدی به یک اندازه باعث بهبود بازیکنان شده
است و نمره اجرای مهارت شوت بسکتبال در هر دو گروه بهبود داشته است و این میزان بهبود برای گروه آزمایش
به شکل معناداری باالتر از گروه کنترل نبوده است .بین تاثیر خودگویی انگیزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال
در بازیکنان ماهر و مبتدی تفاوت معنی داری وجود نداشت .با توجه به بررسی این موضوع در دو گروه ماهر و
مبتدی انتظار می رفت که گروه ماهر با توجه به دارا بودن مهارت های مناسب نسبی در اجرای مهارت شوت
بسکتبال ،پس از استفاده از خودگویی انگیزشی بهبود باالتری نسبت به گروه مبتدی داشته باشند .در حالی که نتایج
آزمون نشان داد که بهبود در هر دو گروه به یک میزان مشاهده شده است .یکی از اثرات خودگویی انگیزشی ایجاد
احساسات هیجانی و ذهنی در موقعیت های خاص است؛ مثل احساس پیروزی که توسط خودگویی انگیزشی ایجاد
می شود و این تصویرسازی می تواند عاملی برای افزایش انگیزش فرد در انجام مهارت با سرعت و قدرت هرچه
تمام تر برای ثبت بهترین نتیجه باشد .با توجه به تاثیرگذاری خودگویی انگیزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال
بازیکنان ماهر پیشنهاد می شود که تمرکز مربیان این رشته بر فعالیت های خودگویی انگیزشی بازیکنان بوده و با
آموزش های مستمر در این زمینه سعی در بهبود سایر مهارت های حرکتی در بازیکنان ماهر کنند .چرا که
دستاوردهای این روش را می توان تمرکز ،احساس قوی بودن و ایجاد حس آرامش عمیق دانست .همچنین با توجه
به تفاوت بین خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اجرای مهارت شوت بسکتبال در بازیکنان ماهر پیشنهاد می شود
که مربیان تمرکز بیشتر خود را بر روی مهارت های خودگویی انگیزشی گذاشته ،چرا که وضعیت این متغیر نسبت
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 پیشنهاد می شود.به خودگوییی آموزشی بهتر بوده و بازیکنان نتایج بهتری نسبت به عملکرد در این متغیر داشته اند
که تمرکز مربیان این رشته تمرکز خود را بر سایر فعالیت ها مانند پاس دادن و هماهنگی های تیمی در بین بازیکنان
 سعی بر شود که در فعالیت های،گذاشته و با آموزش های مستمر و قوی کردن بازیکنان در امر خودگویی آموزشی
.ورزشی بستکبال تا جای ممکن از این مهارت استفاده الزم برده شود
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