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تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل
اجرا و دقت پرتاب از باالی شانه در کودکان
پروانه شمسی پور دهکردی ،1مهتاب حیدری ،7سهیال
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چکیده
مقدمه و هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر انواع خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل
اجرا و دقت پرتاب از باالی شانه در کودکان بود.
روش شناسی :شرکتکنندگان این پژوهش 95 ،دانش آموز دختر پایههای اول و دوم ابتدایی بودند که در پنج گروه آزمایشی (خودگفتاری
آموزشی آشکار ،آموزشی پنهان ،انگیزشی آشکار ،انگیزشی پنهان و کنترل) به طور تصادفی تقسیم شدند و طی  2جلسه اکتساب ،تکلیف
دقت پرتاب یکدستی کیسه لوبیا با دست راست به سمت هدف روی دیوار را انجام دادند .در مراحل پیش آزمون و آزمون یادداری دقت
پرتاب یر اساس تکلیف لوسیانا و همکاران ( ) 7517و شکل پرتاب آزمودنی ها براساس چک لیست پرتاب از باالی شانه اندرسون ()1555
ارزیابی شد .آزمودنیها  74ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین ،در آزمون یادداری یک بلوک  15کوششی از فاصله  3متری مشابه با شرایط
پیش آزمون پرتاب کردند .در مراحل پیش آزمون و یادداری از زاویه  49درجه با دوربین فیلمبرداری از عملکرد هر یک از آزمودنی ها فیلم
گرفته شد.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس مرکب با اندازههای تکراری نشان داد بین میانگین دقت پرتاب در گروه های کنترل ،خودگفتاری انگیزشی
آشکار با گروه های خودگفتاری انگیزشی پنهان و خودگفتاری آموزشی پنهان تفاوت از نظرآماری معنادار است .گروه خودگفتاری آموزشی
آشکار دارای میانگین دقت باالتری نسبت به گروههای خودگفتاری انگیزشی پنهان و خودگفتاری آموزشی پنهان بود .در مرحله یادداری
برای شکل اجرا یافتهها نشان داد گروه های خودگفتاری آموزشی آشکار و پنهان به طور معنادار دارای میانگین شکل اجرای باالتری نسبت
به گروه های خودگفتاری انگیزشی آشکار ،پنهان و کنترل بودند .گروه خودگفتاری آموزشی آشکار دارای بهترین شکل اجرا و گروه کنترل
دارای ضعیف ترین شکل اجرا بودند.
نتیجه گیری :با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد می شود مربیان در آموزش مهارت های بنیادی مانند الگوی پرتاب ،از
خودگفتاری آموزشی آشکار استفاده نمایند.
واژه های کلیدی :خودگفتاری ،آموزشی ،انگیزشی ،آشکار ،پنهان ،شکل اجرا ،دقت اجرا

 .1استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه الزهرا( ،س) تهران p.shamsipour@alzahra.ac.ir
 7.دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 .3کارشناس ارشد دانشگاه ازاد اسالمی واحد مبارکه.
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مقدمه
بنیادی انجام
پژوهشهای بسیاری در حوزة تاثیر برنامه های مداخله
شده است که بیشتر آنها به سنین قبل از مدرسه توجه نموده در حالی که بسیاری از الگوهای بنیادی به ویژه
الگوهایی که به توانایی ادراکی باالیی نیاز دارند ،در سنین مدرسه و با آموزش توسعه می یابند .آموی،)7552( 7
رابینسون و گودوی )7555( 3و لوگان 4و همکاران ( )7511در مطالعات خود اثرمند بودن برنامه های مداخله ای
بازی را بر رشد مهارت های بنیادی در کودکان پیش دبستانی نشان دادند .اما توجه به این نکته ضروری است که
برنامه های مداخله ای مورد استفاده در این مطالعات به صورت عمومی ارائه شدهاند و در این برنامه های مداخله
ای کودکان صرفا به شرکت در فعالیت های بدنی آزاد و بازی تشویق می شدند .این در حالی است که مشارکت
صرف در فعالیتهای بدنی آزاد ممکن است منجر به رشد مهارت های بنیادی کودک نشوند (محمدی و همکاران،
 .)1354زیرا اگرچه رشد مهارتهای بنیادی تحت تاثیر بالیدگی قرار می گیرد اما متخصصان رشد با بررسی توالیهای
رشدی الگوهای حرکتی بنیادی نشان دادهاند که یادگیری صحیح و تبحر در این الگوها نیازمند تمرین و تجربه است
(هیوود و نانسی ،7513 ،پاین و ایساکس .)7517 ،9بنابراین مربیان و آموزش دهندگان میبایست جهت آموزش
الگوهای حرکتی از شیوههای جدید آموزشی که منجر به غنی سازی محیط تمرینی می شود ،نیز استفاده کنند.
گوداس 2و همکاران ( )7552و اَندرسون )1552( 2استفاده از مهارتهای ذهنی (مثال تصویرسازی ،هدف گزینی و
آرامسازی) را به عنوان شیوه ای برای بهبود عملکرد حرکتی کودکان دبستانی معرفی نموده اند.
یکی از انواع خاص این تکنیکها خودگفتاری است (میلر .)7552،هک فورت و اسکنکمزگر)1553( 8
خودگفتاری را به عنوان گفتوگوی درونی یا بیرونی بیان نموده اند که فراگیر در طول اجرای مهارت آن را به
صورت آهسته یا بلند بیان میکند (کرونی 5و همکاران .)7552،خودگفتاری بسته به اینکه افراد چه جمالتی با
خودشان میگویند بر رفتار و پردازش ذهنی فرد تاثیر گذار است (طهماسبی ،شهبازی .)7511 ،هاردی )7552( 15و
الندین و هِبِرت )1555(11به دو نوع خودگفتاری آموزشی و انگیزشی اشاره کردهاند .خودگفتاری آموزشی به جمالتی
که بر اشارههای مربوط به تکلیف ،اطالعات تکنیکی ،انتخاب تاکتیکها و کانونی کردن توجه تمرکز میکند ،اطالق
میشود .در حالی که خودگفتاری انگیزشی مربوط به طراحی جمالت برای تسهیل عملکرد از طریق ساخت اعتماد
به نفس ،افزایش تالش ،هزینه انرژی و ایجاد حالت روحی مثبت مربوط میشود (هاردی و همکاران1552،؛
تئودوراکیس 17و همکاران7555 ،؛ و وینبرگ و گلد .)7552،13از طرف دیگر پژوهشگران بیان نمودهاند خودگویی
آموزشی و انگیزشی در دو سطح آشکار و پنهان رخ میدهد .خودگفتاری پنهان شامل جمالتی است که فرد با
خودش میگوید نه برای اطرافیانش و خودگفتاری آشکار جمالتی را شامل میشود که فرد با صدای بلند به خود و
اطرافیانش میگوید (تئودوراکیس و همکاران  .)7555از دیگر تفاوتهای خودگفتاری آشکار و پنهان این است که
ای 1بر دقت و شکل اجرای مهارتهای حرکتی

8 . Hackfort & Schwenkmezger
5 . Chroni
15 .Hardy
11. Landin & Hebert
17. Theodorakis
13. Weinberg & Gould

1 . Interventions program
7 . Amui
3. Robinson & Goodway
4 . Logan
9 . Payne & Issacs
2 . Goudas
2 . Anderson
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درخودگفتاری آشکار ابعاد صوتی وجود دارد و در خودگفتاری پنهان این ابعاد وجود ندارد (برینتاپت 1و همکاران،
.)7519
طهماسبی و شهبازی بیان کردند ،اثربخشی خودگفتاری آموزشی بر مهارتهای نیازمند دقت و زمانبندی موثرتر
از خودگفتاری انگیزشی است و خودگفتاری انگیزشی بیشتر بر مهارتهایی که نیازمند سرعت هستند ،تاثیر گذار
است .همچنین تئودوراکیس 7و همکاران ( )7555در تحقیقاتشان روی سرویس بدمینتون و پاس فوتبال به این
نتیجه رسیدند که خودگفتاری آموزشی در این دو مهارت اثربخشی بیشتری نسبت به خودگفتاری انگیزشی داشت
اما در تکالیف دراز و نشست و باز شدن زانو هر دو نوع خوگفتاری آموزشی و انگیزشی موثر بودند .این پژوهشگران
به طور کلی بیان کردند خودگفتاری آموزشی بیشتر بر فعالیتهایی که نیازمند دقت ،زمانبندی و هماهنگی میباشند،
موثر است اما زمانی که تکلیف نیازمند قدرت و استقامت است هر دو نوع خودگفتاری مؤثر واقع میشود .پرکاس 3و
همکاران ( )7557در پژوهش دیگری نتیجه گرفتند خودگفتاری آموزشی برای مهارتهای ساده و خودگفتاری
انگیزشی برای مهارتهای پیچیده مناسب است .هتزیجورجیادیس 4و همکاران ( )7554بیان کردند خودگفتاری
آموزشی باعث پیشرفت در اجرای مهارتهای مبتنی بر دقت میشود در حالی که خودگفتاری انگیزشی باعث
پیشرفت اجرا در مهارتهای قدرتی میشود .اما در مطالعهی دیگر بین تاثیر دو نوع خودگفتاری آموزشی و انگیزشی
بر مهارت دراز و نشست تفاوت معنیداری مشاهده نشد (هاردی 9و همکاران .)7559 ،تیسیگلیس 2و همکاران
( )7553بیان کردند احتماال علت وجود تناقضها در اثربخشی انواع خودگفتاری بر مهارتهای مختلف به دلیل نوع
مهارت در نظر گرفته شده ،تعداد تکرارها و سطح مهارت ورزشکاران است.
در سطوح خودگفتاری آشکار و پنهان ،افسانه پورک و واعظ موسوی ( )7512به بررسی تأثیر خودگفتاری
انگیزشی آشکار و پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بزرگساالن پرداختند .نتایج نشان داد گروههای
خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان در مرحله اکتساب ،یادداری و انتقال بهتر از گروه کنترل عمل کردند ،اما تفاوت
معنی داری بین دو گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان یافت نشد .جباری و همکاران ( )7513به بررسی تاثیر
خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان بر اجرای پرتاب دارت پرداختند .یافتهها نشان از برتری خودگفتاری انگیزشی
پنهان نسبت به آشکار داشت .صحبتیها و شهبازی ( )7519در پژوهشی به بررسی تاثیر خودگفتاری انگیزشی آشکار
و پنهان بر زمان بندی پیش بینی انطباقی پرداختند .نتایج نشان داد هر دو نوع خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان
منجر به بهبود زمان بندی پیش بینی انطباقی شد.
مطالعات مربوط به خودگفتاری در جوامع مختلفی اعم از دانشجویان (تئودوراکیس و همکاران ،)7551،ورزشکاران
جوان و مبتدی (گوداس 2و همکاران7552،؛ پرکاس و همکاران ،)7557،ورزشکاران با تجربه (الندین و هِبِرت)1555،
و ورزشکاران خبره (مالت و هانراهان )1552 ،8انجام شده است .اما تعداد تحقیقات در رابطه با میزان تاثیر خودگفتاری
بر یادگیری و اجرای مهارت حرکتی کودکان و دانشآموزان دبستانی اندک و انگشت شمار است .اندرسون و
همکاران )1555( 5نشان دادند خودگفتاری آموزشی در مقایسه با گروه کنترل بر دقت اجرای پرتاب تاثیر دارد.
کولوولونیس 15و همکاران ( )7511در پژوهشی نشان دادند هر دو خودگفتاری آموزشی و انگیزشی باعث بهبود
2 .Tsiggilis
2. Goudas
8. Mallett & Hanrahan
5. Anderson
15. Kolovelonis

1. Brinthaupt
7.Theodorakis
3. Perkos
4. Hatzigeorgiadis
9. Hardy

  060پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی /سال چهاردهم /شماره بیست و هشتم /پاییز و زمستان 7931

اجرای پاس سینه در دانش آموزان دبستانی شد اما دانش آموزان گروه خودگفتاری انگیزشی در اجرای شنای سوئدی
نتایج بهتری کسب کردند .در مطالعة دیگری زوربانوس 1و همکاران ( )7517اثربخشی خودگفتاری آموزشی را بر
اجرای تکلیف حرکتی فوتبال در دانش آموزان دبستانی نشان داد .بنابراین با توجه به اینکه پیشرفت مهارت از طریق
فعالیتهای ذهنی در دوران کودکی ،بر اساس آگاهی کودکان از تجارب یادگیریشان ایجاد میگردد ،بهینه کردن
برنامههای آموزشی و غنیسازی محیط آموزشی در کالس درس تربیت بدنی از طریق ارائه دستورالعملهای آموزشی
مناسب ،در یاددهی الگوهای حرکتی بنیادی که اساس تبحر در مهارت های ورزشی می باشند ،می تواند موثر باشد.
زیرا یاددهی و یادگیری الگوها و مهارت های حرکتی اساس زندگی و فعالیت انسان را تشکیل میدهد و یکی از
اهداف اصلی یادگیری دستیابی به راههای مناسبتر برای آموزش مفیدتر و کارآمدتر میباشد .این در حالی است که
اُرلیک و مکافری )1551( 7بیان نمودند کودکان در طول یادگیری از به کارگیری تکنیکهای ذهنی سود بیشتری
می برند و همچنین هتزیجورجیادیس 3و همکاران ( )7511معتقدند استفاده از خودگفتاری به عنوان یک تکنیک
ذهنی در مراحل اولیه یادگیری در مقایسه با مراحل پیشرفته میتواند موثرتر باشد .لذا این سوال برای محققان ایجاد
شد که آیا روش های متفاوت خودگفتاری میتواند بر دقت و شکل اجرای الگوی بنیادی پرتاب از باالی شانه
کودکان مبتدی تاثیر گذار باشد .به عالوه تا به امروز تحقیقات انگشت شماری در حوزه خودگفتاری آشکار و پنهان
در بزرگساالن انجام شده و یافته های این پژوهش ها ضد و نقیض است ،لذا پژوهشگر به دنبال پاسخ گویی به این
سوال است که آیا نوع خودگفتاری در سطوح آشکار و پنهان می تواند عملکرد کودکان را به طور متفاوتی متاثر
کند؟ .نتایج این تحقیق میتواند به عنوان راهنمایی برای مربیان و آموزش دهندگان تربیت بدنی برای به کارگیری
خودگفتاری در آموزش مهارتهای بنیادی حرکتی که اجرای ماهرانه آنها نیازمند آموزش است ،به حساب می آید.
روش شناسی تحقیق
تحقیق از نوع نیمه تجربی میباشد .جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشآموزان دختر سالم و غیرورزشکار،
پایه های اول و دوم ابتدایی شهرستان اصفهان که در سال  59-1354مشغول تحصیل بودند؛ تشکیل داد95 .
نفر از دانش آموزان که متناسب با اهداف تحقیق بودند بر اساس نمره آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ 7555و
سطح رشدی مهارت ،سن ،وزن ،سابقه قبلی فعالیت بدنی و راست دست بودن ،انتخاب و به طور تصادفی در پنج
گروه (خوگفتاری آموزشی آشکار ،خودگفتاری آموزشی پنهان ،خودگفتاری انگیزشی آشکار ،خودگفتاری انگیزشی
پنهان و گروه بدون دریافت کردن دستورالعمل خودگفتاری) تقسیم شدند .آزمودنی هایی که در سطح دو ،سه یا
چهارم الگوی رشدی مهارت پرتاب از باالی شانه قرار داشتند ،از مطالعه حذف شدند.
ابزار جمع آوری داده ها
جه ت جمع آوری اطالعات اولیه آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های فردی که شامل سواالتی از قبیل سن،
وزن ،سابقه بیماری ،دست برتر آزمودنی ها ،میزان درآمد و تحصیالت والدین ،سابقه ورزش و فعالیت بدنی قبلی،
استفاده شد .سپس والدین آزمودنی ها فرم رضایت برای شرکت فرزندانشان در پژوهش را تکمیل نمودند.
آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ نسخه دوم)0222( 4
3. Hatzigeorgiadis
4 . Test of gross motor development

1. Zourbanos
7. Orlick & McCaffrey

تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر یادگیری شکل069 ...

آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ نسخه دوم یکی از ابزارهای معتبر برای ارزیابی مهارتهای حرکتی درشت
است .این آزمون را اولین بار اولریخ ( )1589بر اساس مهارت های حرکتی بنیادی طراحی نمود و روایی و پایایی
آن را برای کودکان  3تا  15ساله آمریکایی مورد قبول گزارش کرد .در ایران زارع زاده و همکاران ()7514
پیشتر به بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی TGMD-2پرداختند ،همسانی درونی ( ،)5/85-5/24آزمون –
بازآزمون ( ،)5/81-5/29درون ارزیاب و همچنین روایی سازه آزمون را تایید کردند .با توجه به اینکه پرتاب از
باالی شانه یک مهارت دستکاری است ،در این پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون رشد حرکتی درشت مربوط به
مهارت های دستکاری ،دانش آموزانی که در سطوح پایینی از خرده مقیاس های مهارت دستکاری قرار داشتند،
برای نمونه تحقیق انتخاب شدند.
چک لیست الگوی پرتاب از باالی شانه برای ارزیابی کیفی
این چک لیست بر مبنای مقیاس درجه بندی پرتاب از باالی شانه اندرسون ( )1555طراحی شد .نحوه امتیازدهی
آن بر اساس رویکرد کل به جز می باشد و به صورت صفر و یک امتیازگذاری می شود .نمره یک برای زمانی
که کودک معیار مورد نظر را نشان می دهد و نمره صفر برای زمانی است که کودک معیار مورد نظر را نشان
نمیدهد .هر پرتاب سه بار اجرا شد و نمره مهارت در پایان با جمع نمرات معیار داده می شود.
تکلیف هدفگیری مورد استفاده برای ارزیابی کمی مهارت پرتاب از باالی شانه
تکلیف مورد استفاده برای اجرا و ارزیابی کمی مهارت پرتاب از باالی شانه ،مهارت پرتاب یک دستی با توپ
تنیس خاکی بود که اجرا کننده پرتاب از باالی شانه را با دست راست خود از فاصله سه متری به سمت صفحه
هدفی که رو به روی فرد اجرا کننده به دیوار متصل بود ،انجام داد.

هدف مورد نظر با نقاط مشخص شده (برگرفته از تحقیق لوسیانا و همکاران)7517 ،
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به شرکتکنندگان توضیح داده شد که زدن توپ در دایره وسطی امتیاز حداکثر را دارد که  155میباشد و به
ترتیب دایرههای بعدی  ...،25 ،85 ،55امتیاز دارد و آخرین دایره که خارجیترین دایره میباشد  15امتیاز دارد.
اگر توپ پرتاب شده در دایرهها نباشد یعنی خارج از محدوده مورد نظر باشد ،هیچ امتیازی تعلق نمیگیرد.
روش اجرایی
ابتدا آزمودنی ها بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند .سپس در مرحله پیش آزمون از تمامی آزمودنی
ها درخواست شد تکلیف پرتاب از باالی شانه به طرف هدف (لوسیانا و همکاران )7517 ،را در دو بلوک ده کوششی
انجام دهند و نمرات کمی براساس میزان دقت در ضربه به هدف و نمرات کیفی بر اساس چک لیست الگوی
پرتاب از باالی شانه و امتیازدهی به شکل پرتاب توسط دو متخصص ثبت شد.
آزمایش شامل پنج گروه خودگفتاری آموزشی آشکار ،خودگفتاری آموزشی پنهان ،خودگفتاری انگیزشی آشکار،
خودگفتاری انگیزشی پنهان و گروه بدون دریافت دستورالعمل خودگفتاری بود .از گروه خودگفتاری آموزشی آشکار
درخواست شد در هر هفته حین اجرای مهارت جمالت سه فاز مربوط به مهارت را که شامل فاز اول ،ایستادن به
پهلو ،باال آوردن بازو ،چرخش لگن .فاز دوم :وزن به عقب ،پرتاب ،گام به جلو .فاز سوم :آرنج باال و دور از بدن ،ادامه
حرکت را با صدای بلند برای خود و مربی تکرار کند .از گروه خودگفتاری آموزشی پنهان درخواست شد همین
جمالت را بدون کالم و در درون برای خود بیان کند .از گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار درخواست شد جمالت
تو میتوانی این را انجام دهی" و "قوی باش" (اندرسون و ووگل1555 ،؛ هاردی و همکاران1552،؛ تئودوراکیس1
و همکاران7555 ،؛ و وینبرگ و گلد )7552،7را با صدای بلند برای خود و مربی تکرار کند .گروه خودگفتاری انگیزشی
پنهان همین جمالت را بدون کالم و در درون برای خود بیان کند .گروه پنجم بدون دریافت هیچ دستورالعملی،
الگوی پرتاب را انجام داد.
دوره آموزش سه هفته و هر هفته شامل دو جلسه  35دقیقه ای بود .در طول هر جلسه  19دقیقه مختص آموزش
مهارت پرتاب از باالی شانه بود که  9دقیقهی آموزش ویدویی و  15دقیقه به تمرین مهارت تعلق میگیرد19 .
دقیقه دیگر در هر جلسه صرف اجرای ( 75دو بلوک  15کوششی در هر جلسه) پرتاب از باالی شانه توسط هر یک
از گروه های آزمایشی بود .آموزش الگوی پرتاب در سه فاز انجام شد .به هر پنج گروه فیلم ویدویی پرتاب از باالی
شانه توسط یک الگوی ماهر  15ساله نمایش داده شد ،فیلم ویدویی شامل سه فاز هست که هر فاز به ترتیب در
سه هفته مورد بررسی قرار میگیرد .قبل از اجرا مفهوم خودگفتاری برای کودکان به غیر از گروه کنترل توضیح داده
شد .در شروع هر جلسه ،فیلم ویدویی مربوط به آن جلسه (هفته اول نمایش فاز اول) نمایش داده شد .تماشای فیلم
نیز در هر جلسه به سه بخش تقسیم میشود .بخش اول ،مدل ماهر دو پرتاب کامل با سرعت طبیعی را نشان
می دهد .بخش دوم ،مربی عناصر کلیدی مربوط به اجرای آن فاز را مرحله به مرحله بر روی فیلم توضیح میدهد،
برای سهولت توضیح ویژگیهای هر بخش ویدیو ،فیلم به صورت متناوب قطع میشود ،بخش دوم دو بار تکرار
میشود .بخش سوم ،مدل مهارت را دو مرتبهی دیگر با سرعت عادی و به طور کامل اجرا میکند .پس از نمایش
فیلم مربی یک مرتبه مهارت را با تکیه بر عناصر کلیدی اجرا میکند .فیلم نمایش داده شده برای همهی گروهها
یکسان است با این تفاوت که مدل نمایش داده شده برای گروه کنترل حین اجرای تکلیف از خودگفتاری استفاده
7. Weinberg, R., & Gould

1. Theodorakis
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نمیکند .اما در سایر گروهها مدل هنگام اجرای مهارت بنابر تناسب گروه از خودگفتاری استفاده میکند و از دانش-
آموزان خواسته شد به خودگفتاریهای الگو توجه کرده و حین تمرین و اجرای مهارت از آنها استفاده کنند ،همچنین
از گروه کنترل خواسته شد به عناصر حرکت توجه کرده و حداکثر تالش خود را برای پرتاب خوب به کار ببرد .در
شروع هفته دوم و سوم از دانشآموزان خواسته میشود از کلمات هفتههای گذشته نیز عالوه بر تأکید بر کلمات
هفته جاری استفاده کنند و اگر نیازی ندارند آنها را رها کنند (اندرسون و ووگل.)1555 ،
پرسشنامه به کارگیری خودگفتاری
در پایان هر جلسه از دانشآموزان خواسته میشود به این سواالت پاسخ دهند .الف) آیا آنها حین اجرا و تمرین از
کلمات اشاره استفاده میکردند با  2درجه مشخص کنند ( =5اصال تا  =25همیشه) .ب) آیا از کلمات اشاره دیگری
نیز استفاده میکردند؟ ،ج) اگر بله ،این کلمات چه بودند د) و به چه میزان از این کلمات استفاده کردند( =5اصال تا
 =25همیشه) .از گروه کنترل نیز این سواالت پرسیده میشود آیا حین اجرا به موضوع خاصی فکر میکردند ،و اگر
این گونه بوده آن را بیان کنند و بر اساس درجه بندی از ( =5اصال تا  =25همیشه) به آن امتیاز دهند .حاتمی و
همکاران ( )7512در ایران نشان دادند که این پرسشنامه دارای ضرائب روایی ( )5/87و پایایی ( )5/8قابل قبولی
است.
اندازه گیری کمی از شکل اجرا و دقت پرتاب در آزمون یادداری
 74ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین ،دانش آموزان در آزمون یادداری شرکت کردند .در پروتکل آزمون یادداری
در هر زمان یک دانش آموز می بایست در فاصله سه متری هدفی که در مقابل دیوار جای داده شده است ،بایستد.
پنج پرتاب بدون استفاده از هیچ گونه دستورالعمل خودگفتاری ،برای گرم کردن آزمودنی ها انجام شد .دوربین
فیلمبرداری با فاصله تقریبا  3متر از دانش آموزان (محل پرتاب) و  49درجه از خط پیش بینی شده پرتاب قرار داده
شد .سپس از آزمودنی ها درخواست شد  15پرتاب از باالی شانه انجام دهند و نمره پرتاب ثبت شد .در آزمون
یادداری نتیجة اجرای مهارت پرتاب از باالی شانه با استفاده از امتیازدهی تکلیف مورد استفاده توسط لوسیانا و
همکاران ( )7517انجام شد و ارزیابی کمی از شکل اجرا بر اساس مقیاس درجه بندی پرتاب از باالی شانه اندرسون
و ووگل ( )1555توسط دو مربی تربیت بدنی که به طور کامل به عناصر کلیدی پرتاب از باالی شانه آشنایی داشته
باشند ،صورت گرفت ،به طوری که هر مربی به طور جداگانه به شرکت کنندگان نمره داد.
روش های آماری
دادههای این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس .پی .اس .اس نسخة  75مورد تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح
توصیفی و استنباطی قرار گرفت .در سطح توصیفی از مقادیر میانگین و انحرافمعیار و برای بررسی عملکرد آزمودنی
ها بین پنج گروه دانش آموزان در دو مرحله ارزیابی پیش آزمون و یادداری از روش تحلیل واریانس (تعداد گروه
های آزمایشی) ( ×9مراحل ارزیابی) 7با اندازه ای تکراری ،تحلیل ورایانس یک راهه و تی زوجی استفادهگردید.
برای بررسی تفاوت های زوجی آزمون تعقیبی توکی به کار رفت .نرمالبودن توزیع دادهها بهوسیلة آزمون
شاپیروویلک بررسی شد .سطح معناداری  α = 5/59در نظر گرفته شد.
یافته های پژوهش
الف :نتایج آزمون لون نشان داد واریانس داده های گروه های آزمایشی برای دقت اجرا ( )p =5/412و شکل اجرا
( ) p =5/532در مرحله پیش آزمون متجانس است .نتایج آزمون شاپیرو ویلک نشان داد توزیع داده ها برای دقت

  066پژوهشنامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی /سال چهاردهم /شماره بیست و هشتم /پاییز و زمستان 7931

اجرا ( )p =5/92و شکل اجرا ( )p =5/55طبیعی است .بررسی نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد بین
میانگین دقت با ( )f )4 ،49( =5/479، p = 5/25و شکل پرتاب با ( )f )4 ،49( =5/442، p = 5/22آزمودنی ها در
پنج گروه در مرحله پیش آزمون تفاوت معناداری وجود ندارد.
ب :مرحله یادداری برای دقت پرتاب :نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری (تعداد گروه های آزمایشی) ×9
(مراحل ارزیابی) 7برای مقایسه دقت پرتاب پنج گروه آزمایشی (تمرین در شرایط خودگفتاری آموزشی آشکار،
خودگفتاری آموزشی پنهان ،خودگفتاری انگیزشی آشکار ،خودگفتاری انگیزشی پنهان و کنترل) در آزمون یادداری
نشان داد اثر اصلی گروه معنادار است ( .)f )4،49( = 3/938، p = 5/514اثر اصلی مراحل ارزیابی معنادار است
( .)f )1 ،49(=18/89، p =5/551اثر تعاملی گروه در مراحل ارزیابی معنی دار بود (.)f )4 ،49( =7/23، p =5/541
برای مقایسه مسافت پرتاب کودکان طی مراحل پیش آزمون و آزمون یادداری در هریک از گروه ها از آزمون تی
زوجی استفاده شد.
جدول .1مقایسه نتیجه پرتاب از باالی شانه در مراحل پیش آزمون و آزمون یادداری
در هریک از گروه ها
آماره

M

T

Df

Sig

41
پیش آزمون
گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار
28
آزمون یادداری
45
پیش آزمون
5/513
5
3/55
گروه خودگفتاری آموزشی آشکار
22
آزمون یادداری
42
پیش آزمون
5/24
5
5/48
گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان
91
آزمون یادداری
38
پیش آزمون
5/88
5
5/19
گروه خودگفتاری آموزشی پنهان
32
آزمون یادداری
47
پیش آزمون
5/531
5
7/99
گروه کنترل
23
آزمون یادداری
یافتههای ارائه شده در جدول 1نشان داد تفاوت های زوجی پیش آزمون و آزمون یادداری برای گروه های
خودگفتاری انگیزشی آشکار ( ،)p=5/555خودگفتاری آموزشی آشکار ( )p=5/513و گروه کنترل ( )p=5/531معنادار
است .مقایسه میانگینها نشان داد آزمودنیهای گروههای خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان و کنترل در آزمون
یادداری نتیجه پرتاب بهتری نسبت به مرحله پیش آزمون دارند.
یافتههای آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه میانگین نمرات گروه ها در هر یک از مراحل پیش
آزمون و پس آزمون در جدول 7ارائه شده است.
جدول .0مقایسه میانگین پرتاب از باالی شانه ها در گروه های آزمایشی در هر یک از مراحل
3/35

5/555

5

پیش آزمون و آزمون یادداری
آماره

SS

Df

MS

F

P
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تفاوت گروه ها در پیش
آزمون
تفاوت گروه ها در آزمون
یادداری

بین گروهی
درون گروهی

817/5
71915/5
5288/5
19785/5

4
49
4
49

753/5
428/5
7477/5
335/92

5/479
2/13

5/25
5/551

نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد بین عملکرد گروهها در مرحله پیش آزمون تفاوت معنادار نیست
( )p=5/25اما در آزمون یادداری تفاوت معنادار است ( .)p=5/551نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین میانگین
نتیجه پرتاب از باالی شانه کودکان در گروه خودگفتاری آموزشی پنهان با گروههای خودگفتاری انگیزشی پنهان
( )p=5/551و آشکار ( )p=5/554و کنترل ( )p=5/573تفاوت معنادار است ( .)p=5/449بین میانگین پرتاب از
باالی شانه کودکان در گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان با آموزشی آشکار ( )p=5/573تفاوت معنادار است .سایر
تفاوت های زوجی معنادار نبود .مقایسه میانگین ها نشان داد گروه های خودگفتاری انگیزشی آشکار و آموزشی
آشکار بهترین عملکرد و گروه خودگفتاری آموزشی پنهان ضعیفترین عملکرد را داشت (شکل.)1

نمودار  .1میانگین دقت پرتاب پنج گروه آزمایشی در دو مرحله ارزیابی پیش آزمون و آزمون یادداری

ج :مرحله یادداری برای شکل اجرا :نتایج تحلیل واریانس با اندازه های تکراری (تعداد گروه های آزمایشی) ×9
(مراحل ارزیابی) 7برای مقایسه شکل اجرا در پنج گروه آزمایشی در آزمون یادداری نشان داد اثر اصلی گروه معنادار
است ( .)f )4،49( = 3/99، p = 5/51اثر اصلی مراحل ارزیابی معنادار بود ( .)f )1 ،49( =48/532، p = 5/551اثر
تعاملی گروه در مراحل ارزیابی معنادار بود (.)f )4 ،49( =7/59، p = 5/53
برای مقایسه شکل پرتاب کودکان طی مراحل پیش آزمون و آزمون یادداری در هریک از گروه ها از آزمون تی
زوجی استفاده شد.
جدول .3مقایسه شکل اجرای پرتاب از باالی شانه در مراحل پیش آزمون و آزمون یادداری در
هریک از گروه ها
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آماره

M

T

Df

Sig

1/1
پیش آزمون
گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار
7/2
آزمون یادداری
5/5
پیش آزمون
5/553
5
3/58
گروه خودگفتاری آموزشی آشکار
3/9
آزمون یادداری
1
پیش آزمون
5/15
5
1/81
گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان
1/8
آزمون یادداری
5/2
پیش آزمون
5/557
5
4/35
گروه خودگفتاری آموزشی پنهان
3/4
آزمون یادداری
5/5
پیش آزمون
5/19
5
1/92
گروه کنترل
1/2
آزمون یادداری
یافته های ارائه شده در جدول 3نشان داد تفاوت های زوجی پیش آزمون و آزمون یادداری برای گروه های
خودگفتاری انگیزشی آشکار ( ،)p=5/555خوگفتاری آموزشی آشکار ( )p=5/553و گروه خودگفتاری آموزشی پنهان
( )p=5/5571معنادار است .مقایسه میانگینها نشان داد آزمودنی های گروه های خودگفتاری انگیزشی آشکار و
پنهان و خودگفتاری آموزشی پنهان در آزمون یادداری شکل پرتاب از باالی شانه بهتری نسبت به مرحله پیش
آزمون دارند.
یافتههای آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای مقایسه شکل اجرای پرتاب از باالی شانه گروه ها در هر یک
از مراحل پیش آزمون و پس آزمون در جدول  4ارائه شده است.
جدول .4مقایسه میانگین شکل پرتاب از باالی شانه گروه های آزمایشی در هر یک از مراحل
3/31

5/555

5

پیش آزمون و آزمون یادداری
آماره
5/77
4
5/88
بین گروهی
تفاوت گروه ها در پیش
5/88
5/74
آزمون
428/5
درون گروهی 49 71915/5
2/79
4
75/5
بین گروهی
تفاوت گروه ها در آزمون
5/553
4/95
یادداری
1/98
49
21/5
درون گروهی
نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد بین عملکرد گروه ها در مرحله پیش آزمون تفاوت معنادار نیست
( )p=5/88اما در آزمون یادداری تفاوت معنادار است ( .)p=5/553نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد بین شکل
پرتاب از باالی شانه کودکان در گروه خودگفتاری آموزشی آشکار با گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان (،)p=5/537
آموزشی آشکار با کنترل ( ) p=5/57تفاوت معنادار است .بین میانگین پرتاب از باالی شانه کودکان در گروه
خودگفتاری انگیزشی پنهان با آموزشی پنهان ( )p=5/54تفاوت معنادار است .سایر تفاوت های زوجی معنادار نبود.
مقایسه میانگین ها نشان داد گروههای خودگفتاری آموزشی آشکار و آموزشی پنهان بهترین شکل اجرا در الگوی
پرتاب و گروه کنترل ضعیف ترین شکل اجرا را داشت (شکل.)7
SS
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MS
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P
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نمودار  .0میانگین شکل اجرای پنج گروه آزمایشی در دو مرحله ارزیابی پیش آزمون و آزمون یادداری

بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در سطوح آشکار و پنهان بر نتیجه و شکل اجرا
در مهارت پرتاب از باالی شانه در کودکان بود .یافتهها نشان داد بین میانگین دقت پرتاب در گروه های کنترل و
خودگفتاری انگیزشی آشکار با گروه انگیزشی پنهان و خودگفتاری آموزشی پنهان تفاوت از نظر آماری معنادار است.
گروه خودگفتاری آموزشی آشکار و خودگفتاری انگیزشی آشکار به طور معنادار دارای میانگین دقت باالتری نسبت
به گروههای خودگفتاری انگیزشی پنهان و آموزشی پنهان بودند .یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای پژوهشهای
رضایی و فرخی ( ،)7555طهماسبی بروجنی و همکاران ( ،)7515لینر ( ،)7511اقدسی و همکاران ( ،)7513زور
بانوس و همکاران ( )7513و سالجقه و همکاران ( )7514همسو است .سالجقمه و همکاران ( )7514دریافتند
خودگفتاری آموزشی باعث بهبود اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه بسکتبال در مراحل ابتدایی یادگیری میشود.
زور بانوس وهمکاران ( )7513دریافتند خودگفتاری انگیزشی و آموزشی آشکار عملکرد هر دو گروه را در تکلیف
جدید و تکلیف آموخته شده پرتاب هندبال بهبود می بخشد اما برای عملکرد گروهی که تکلیف جدیدی آموخته
بودند ،خودگفتاری آموزشی اثر بیشتری در مقایسه با خودگفتاری انگیزشی داشت .زور بانوس و همکارانش ()7513
این یافته را به این نکته نسبت می دهند که احتماال در مراحل اولیه یادگیری خودگفتاری آموزشی اثر بیشتری در
مقایسه با خودگفتاری انگیزشی خواهد داشت و معتقدند که خودگفتاری آموزشی تمرکز فرد را باال برده و چون تمرکز
در مراحل اولیه یادگیری از اهمیت باالیی برخوردار است لذا استفاده از خودگفتاری آموزشی در مراحل ابتدایی
یادگیری موثرتر است .اقدسی و همکاران ( )7513دریافتند خودگفتاری آموزشی موجب تسریع اکتساب ،یادداری و
انتقال پرتاب دارت در کودکان و نوجوانان شده اما کارایی آن در نوجوانان بیشتر می باشد .به عقیده آنها برتری
نوجوانان نسبت به کودکان بهره مندی از مزایای یک فعالیت شناختی در طی فرایند کسب و اجرای مهارت حرکتی
به ظرفیت های رشد شناختی آنان مربوط میشود .همچنین طهماسبی بروجنی و همکاران ( )7515در پژوهش
خود دریافتند خودگفتاری آموزشی در مهارتهای دقت پاس و شوت به طور معناداری منجر به اجرای بهتر میشود
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اما خودگفتاری انگیزشی در مهارت سرعت پاس تاثیر بیشتری دارد .تاکید پژوهش مذکور بر ماهیت (دقت و سرعت)
به کار رفته در پژوهش بود .اما در پژوهش حاضر یک نوع تکلیف برای تمامی آزمودنی ها بکار رفته ،به عالوه در
پژوهش طهماسبی بروجنی و همکاران آزمودنی ها دانشجویان مقطع کارشناسی بود ،لذا به نظر می رسد سن متفاوت
آزمودنی ها نیز بر وجود نتایج ناهمسو با میزان اثربخشی خودگفتاری انگیزشی باشد .رضایی و فرخی ( )7555نیز
گزارش کردند خودگفتاری آموزشی با ماهیت تکلیف پیچیده در ارتباط بوده و بر آن موثرتر بوده است.
نتایج پژوهش حاضر در ارتباط با اثرگذاری خودگفتاری انگیزشی آشکار بر نتیجه اجرا با نتایج پژوهشهای
اراکای ( ،)7512هتزیجئو رگیادیس و همکاران ( ،)7555طهماسبی بروجنی و قاهری ( ،)7511کلوولونیس و همکاران
( ،)7511کلوولونیس و همکاران ( ،)7517جباری و همکاران ( ،)7513افزوده و همکاران ( ،)7514چانگ و همکاران
( )7514و دری و همکاران ( )7519همسو است .کلوولونیس و همکاران ( )7517در پژوهش خود دریافتند خودگفتاری
انگیزشی موجب بهبود معنادار عملکرد آزمون بارفیکس اصالح شده در مقابل خودگفتاری آموزشی می شود .جباری
و همکاران ( )7513نیز بهبود عملکرد پرتاب دارت از طریق خودگفتاری انگیزشی را نشان دادند .همچنین در پژوهش
افزوده و همکاران ( )7514که با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی داشت ،نشان داده شد خودگفتاری انگیزشی موجب
کاهش میزان درک فشار کشتی گیران در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی و افزایش استقامت آزمودنی ها می شود.
به عالوه چانگ و همکاران ( ،)7514نیز خاطر نشان کردند گروه خودگفتاری انگیزشی اجرای بهتری نسبت به خود
گویی آموزشی در مسافت پرتاب سافت بال می شود و خودگفتاری انگیزشی باعث خودکار آمدی باالتر برای دقت
عملکرد آزمودنی ها نسبت به خود گویی آموزشی در پرتاب سافت بال شد .این نتیجه که خودگفتاری انگیزشی بر
اجرا و خودکار آمدی موثرتر است ،با نظریه خودکار آمدی بندورا که خودکار آمدی را به عنوان یک متغیر انگیزشی
بیان می کند ،مطابقت دارد (به نقل از ملیلی یووهنتن .)7558 ،همچنین دری و همکاران ( )7519در پژوهش خود
دریافتندخودگفتاری آموزشی هیچگونه پیشرفت معناداری در اجرای سرویس والیبال در آزمودنی ها ایجاد نکرد در
مقابل خودگفتاری انگیزشی باعث بهبود اجرای آزمودنی ها شد .احتماال میتوان گفت یکی از دالیلی که باعث شد
خودگفتاری انگیزشی در این پژوهش نسبت به دیگر سطوح خودگفتاری عملکرد کودکان را بهبود بخشد ،سن
آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش حاضر بود .به اعتقاد ریسبرگ ،جانلبو و جاگ )7559( 1در واقع کودکان
هنوز مهارت های بنیادی را به خوبی یاد نگرفته اند و تجارب بزرگساالن را ندارند و همچنین مهارتی مانند پرتاب
از باالی شانه مهارتی بود که در نتیجه تشویق و تایید کودک از طرف پژوهشگر و مربیان و بزرگساالن می توان به
کودک در پرتاب های او کمک شایانی کند .احتماال یکی از دالیلی که در اینجا باعث شد خودگفتاری انگیزشی
عملکرد کودکان را بهبود بخشد تشویق کردن آنها و تایید کردن آنها بود .زیرا که افراد بزرگسال مهارت های بنیادی
و قوانین آن را در زندگی روزمره کشف کرده اند و بدون نیاز به تشویق و تایید آنها را به خوبی انجام می دهند.
خودگفتاری از افکار و اعتقادات فرد نشات می گیرد و می تواند منجر به توسعه و نگهداری تمرکز روی یک
تکلیف شود .در واقع فرد با خودگفتاری سخنان هوشمندانه را فرا گرفته ،آن را تمرین می کند ،تا در ذهنش برنامه
ریزی شود و این امر موجب ارتقاء قابل توجهی در عملکرد فراگیر می شود .همچنین با توجه به تئوری خودکار
آمدی بندورا ،خودگفتاری انگیزشی موجب افزایش اعتماد به نفس فراگیران می شود ،زیرا خودگفتاری می تواند به
عنوان یک منبع تشویقی درونی برای فرد مورد استفاده قرار گیرد (افزوده و همکاران  .)7514همچنین خودگفتاری
توجه فرد را به اطالعات تنظیمی مرتبط جلب میکند یا درباره عناصر کلیدی اجرای حرکت رهنمود میکند .این
1. Wrisberg and Gaig
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عبارات کوتاه و ساده به عنوان دستورالعمل کالمی در آسان سازی یادگیری مهارت جدید و اجرای مهارت از پیش
آموخته شده بسیار موثر است زیرا باعث افزایش انگیزه ،جهت دهی توجه و افزایش تمرکز بر بخش های مهم
میگردد (مگیل .)7511،در واقع خودگفتاری باعث فعال شدن ذهن اجراکننده در حین اجرای مهارت می شود،
بنابراین باعث افزایش تمرکز و دقت اجرا کننده می گردد (دری و همکاران.)7519 ،
به اعتقاد هاردی ( )7552خودگفتاری انگیزشی عملکرد را از طریق افزایش تالش و فراخوانی بیشتر و ایجاد
خلق و خوی مثبت و همچنین تسهیل اعتماد به نفس و افزایش کارآیی حرکت می شود .در حالی که در خودگفتاری
آموزشی ،بیانات آموزشی مربوط به تکلیف ،عملکرد را توسط فراخوانی اعمال مورد تمایل از طریق تمرکز و استراتژی
اجرا بهبود میبخشد (هاردی .)7552 ،اثرگذاری خودگفتاری انگیزشی می تواند به دلیل چنین عوامل مهم روانی
باشد که در مهارت پرتاب مؤثرند؛ مانند ایجاد تمرکز زیاد ،ایجاد اطمینان از نتیجة پرتاب ،افزایش اعتماد به نفس با
تصحیح ذهنی اشتباهات توسط خودگفتاری انگیزشی ،تصوّر کردن پرتاب های موفق برای ایجاد حس پیروزی و
نگرش مثبت نسبت به نتیجة کار توسط خودگفتاری انگیزشی و کاهش اضطراب و نگرانی از اشتباه و نتیجة پرتاب،
کنترل احساسات منفی ،کنترل استرس و انگیختگی بیش از حد توسط خودگفتاری انگیزشی می تواند از دالیل
تأثیرگذاری در اجرای مهارت پرتاب از باالی شانه باشد .خودگفتاری انگیزشی باعث ایجاد احساسات هیجانی و
ذهنی در موقعیت های خاص می شود؛ احساس پیروزی که توسط خودگفتاری انگیزشی ایجاد می شود و می تواند
عاملی برای افزایش انگیزش فرد در انجام مهارت با سرعت و قدرت هر چه تمام تر برای ثبت بهترین نتیجه باشد.
همچنین یافته ها در رابطه با الگوی پرتاب نشان داد بین میانگین شکل پرتاب در گروه های کنترل ،خودگفتاری
انگیزشی آشکار و خودگفتاری انگیزشی پنهان با گروه های آموزشی پنهان و آموزشی آشکار تفاوت از نظر آماری
معنادار است .گروه های خودگفتاری آموزشی آشکار و خودگفتاری آموزشی پنهان به طور معنادار دارای میانگین
شکل اجرای باالتری نسبت به گروه های خودگفتاری آموزشی آشکار و پنهان و کنترل بودند .گروه خودگفتاری
آموزشی آشکار دارای بهترین شکل اجرا و گروه کنترل دارای ضعیف ترین شکل اجرا بودند .اگرچه پژوهشی به
بررسی اثر خودگفتاری بر شکل اجرا انجام نشده است ،اما می توان گقت یافته های پژوهش حاضر با یافته های
ادواردز و همکاران ( )7558و دیوید تود و همکاران ( )7555همراستا است .ادواردز و همکاران ( )7558پژوهشی با
هدف تأثیر خودگفتاری بر عملکردکینماتیک (بر تغییرات مرکزثقل و سینماتیک مفصل ران) پرش عمودی در
بازیکنان راگبی پرداختند .یافته ها نشان داد خودگفتاری منجر به اثرگذاری بر سینماتیک و تکنیک پرش عمودی
بازیکنان راگبی می شود .دیوید تود و همکاران ( )7555به بررسی تأثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد
و سینماتیک پرش عمودی پرداختند .یافته ها نشان داد استفاده از هر دو نوع دستورالعمل آموزشی خودگفتاری بر
سینماتیک حرکت اثر دارد و به افزایش سرعت زاویهه ای و تولید تکانه بیشتر و در نتیجه ارتقاع پرش بیشتر می
شود.
همان گونه که اشاره شد خودگفتاری آموزشی در مراحل اولیة یادگیری هنگامی که فرد می خواهد یک ایده ی
عمومی از حرکت را درک کند و شکل و الگوی حرکت را یاد بگیرد و در مرحله ی شناختی قرار دارد ،بسیار سودمند
است .زیرا که فرد با بازخوردهای آموزشی و یادگیری جمالت آموزشی می تواند شکل حرکت را بهتر انجام دهد و
درک باالتری از مفهوم حرکت به دست آورد (جنتایل .)1527،یادگیرندگان در این مرحله زمان زیادی را صرف
خودگفتاری می کنند که این خودگفتاری برای فرد دو نوع است .اولی به صورت بازخوردی آشکار است که از طرف
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مربی ارائه می شود و دومی پنهان که فرد جمالت مربی خود را باخود تکرار میکند تا الگوی حرکت را بهتر درک و
انجام دهد .بنابراین به دلیل اینکه افراد میخواهند نوع انجام کار و نحوة اجرای آن را یاد بگیرند ،خودگفتاری آموزشی
می تواند برای آنها مزیت بیشتری داشته باشد .در واقع باید گفت چون کودکان در مرحلة شناختی از مراحل یادگیری
قرار داشتند ،استفاده از دستورالعمل های خودگفتاری آموزشی شکل اجرای آنها را بهبود بخشیده و اجرای الگوی
حرکتی را برای انها آسان تر کرد.
دوران کودکی دوران بی دردسر زندگی است و یک کودک طبیعی هیچ نگرانی جز بازی ندارد (فیشر ،رلی ،کلی1
و همکاران .)7559 ،یک ارتباط قوی بین مهارت های حرکتی و فعالیت جسمانی در کودکان وجود دارد (هارتمن7
و همکاران ،7552 ،محمدی و همکاران .)1354 ،عنصر اصلی رشد حرکتی مهارت های بنیادی هستند .این مهارت
ها به دو گروه عمده یعنی مهارت های جابه جایی و دستکاری تقسیم میشوند و اساس رشد حرکات روزمره زندگی
و مهارت های ورزشی محسوب میشوند به طوری که فقدان رشد الگوهای بالیده در حرکات بنیادی پیامده های
مستقیمی بر توانایی های فرد در انجام مهارت های حرکتی بعدی دارد .کودکی دوره ظهور الگوی حرکات بنیادی
است ،مهارت های حرکتی بنیادی اساس رشد مهارت های ورزشی را تشکیل می دهند .این مهارتها مانند آجرهای
ساختمانی حرکات کارامد و موثر هستند که برای کودک راهی جهت جستجوی محیط و کسب دانش در دنیای
پیرامون است (گاالهو و اوزمون ،7517 ،محمدی و همکاران .)1354 ،توسعة آنها به کودکان اجازه میدهد تا به طور
مستقل با محیط خود در ارتباط باشند .از آنجایی که سالهای قبل از مدرسه و مدرسه مهم ترین دوره در رشد
مهارت های بنیادی می باشد غنی سازی محیط چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی در این دوره می تواند نقش
بسزایی در رسیدن فرد به سطح تبحر باشد .بنابراین برنامه های مداخله در مهارت های حرکتی باید دارای آموزش
مناسب و برنامه ریزی شده در جهت توسعه این مهارت ها باشند از جمله این مداخالت می توان به خودگفتاری
اشاره کرد که طراحی یک برنامه حرکتی مناسب با سطح رشد کودکان و استفاده از متغیر های خودگفتاری در آن
یکی از بهترین راهکار ها جهت توسعه مهارت های حرکتی بنیادی در سنین پایین است (گالرک و متکالف.)7557 ،3
همانطور که پیش تر بیان شد موضوع بعدی روش ارزیابی اثر مداخله های رشد حرکتی است .ارزیابی رشد (کمی –
کیفی) به منظور برنامه ریزی موثر و کارامد و تشخیص نقاط ضعف و قوت این برنامه ها ضروری بنظر می رسد.
مطالعات گذشته بیشتر بر نتیجه یا محصول برنامه های مداخله تاکید داشتند .هرچند که اندازه های کمی اطالعاتی
در مورد مقایسه رشد حرکتی کودک را فراهم میآورد ولی رکورد های کمی به تنهایی نشان دهنده سطح مهارت
در کودکان نیستند .بنابراین در برنامه های مداخله برای کودکان کم سن و سال ارزیابی کیفی روش بهتری برای
شناسایی سطح عملکرد است (هیوود و نانسی . )75513 ،لذا یکی از نقاط قوت پژوهش حاضر نسبت به پژوهش
های پیشین بررسی الگوی کیفی پرتاب از باالی شانه در کودکان بر اساس نوع دستورالعمل خودگفتاری می باشد.
این در حالی است که پژوهش ها تا کنون تغییر در مهارت ها بر اساس نوع خودگفتاری را به طور کمی بررسی
نموده اند و پژوهش هایی که الگوهای مهارت ها را به صورت کمی مورد بررسی و مقایسه قرار دهند بسیار اندک
می باشند.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر پیشنهاد میشود مربیان مهدکودک و مربیان ورزش مدارس دبستان از
روشهای آموزشی خودگفتاری به ویژه خودگفتاری انگیزشی در بهبود دقت و خودگفتاری آموزشی در بهبود شکل
3. Glark and Metcalf

1. Fisher, Reilly and Kelly
7. Hartman
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 زیرا که معلمان.اجرای کودکان و دانش آموزان استفاده کرده و آنها را در حین مهارت آموزی مورد تشویق قرار دهند
 ساختن تصویر مثبت در ذهن کودکان،به خصوص در دبستان و مهد کودک نقش مهمی را در توسعه اعتماد به نفس
.)7515 ،1از خود و تایید خود و همچنین باال بردن سطح ارتباط آنها با دیگران بازی می کنند (یارتان و یاسی سوی
امروزه کودکان وقت زیادی را در مدارس و مهدکودک ها گذرانده و هنگامی که مورد تایید و تشویق و خودگفتاری
 باعث میشود که از همان کودکی سطح اعتماد به نفس آنها باال آمده و،انگیزشی از سوی مربیان خود قرار گیرند
 با توجه به اهمیت یادگیری الگوی مهارت های بنیادی و انتقال.تصویری خوب از خود در ذهنشان نقش بسته شود
 پیشنهاد میشود در تحقیقات بعدی به بررسی،دور این مهارت ها بر یادگیری مهارت های حرکتی تخصصی آینده
، دویدن، یورتمه رفتن،تکنیک های خودگفتاری روی دیگر مهارت های بنیادی در کودکان مانند لی لی کردن
 ضربه زدن و دریافت کردن در کو،پریدن
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