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  چکیده
هدف از اجرای این تحقیق، بررسی میزان تأثیر خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل  مقدمه و هدف :

 بر یادگیری شوت فوتبال بود. 
سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. ابتدا پیش  12-13آموز پسر غیرورزشکار با دامنه سنی دانش 63روش شناسی:

گروه خودگفتاری آموزشی ،گروه  نفره قرار گرفتند. 12گروه  5آزمون عملکرد شوت فوتبال گرفته شد. سپس آزمودنی ها در 
ودکنترل، گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت بازخورد خودکنترل، گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خ

ساعت  88شده و کنترل، که شش جلسه به تمرین شوت فوتبال پرداختد. بعد از آخرین جلسه تمرین، پس آزمون  و  بعد از 
د. برای گردیها با استفاده از دوربین ثبت آزمون یادداری گرفته شد و همچنین در حین زدن ضربات، الگوی حرکتی آزمودنی

ثبت الگو از پرسشنامه محقق ساخته شوت فوتبال استفاده گردید. پس از انجام مراحل تحقیق) پیش آزمون، پس آزمون و 
برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل واریانس در سطح  یادداری( اطالعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ها در مراحل مختلف سی جهت مشخص شدن تفاوت گروه-آزمون تعقیبی توکی و دانتاستفاده شد. و از  35/3معنی داری 
 استفاده گردید.

نتایج تحقیق حاضر برای الگو نشان داد که گروه خودگفتاری آموزشی و گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد  یافته ها:
خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده و کنترل  های بازخورد خودکنترل،خودکنترل عملکرد بهتری را نسبت به گروه

 دار نبود.ها معنیهای اکتساب و یادداری کسب کردند. ولی در نتیجه تفاوت گروهدر آزمون
تواند در توان گفت که استفاده از تکنیک خودگفتاری میبه طور کلی با توجه به نتایج تحقیق مینتیجه گیری:  بحث و

ای در فوتبال، که برای اجرا نیاز به تمرکز، هماهنگی های پایهیادگیری شوت فوتبال، به عنوان یکی از مهارتی مراحل اولیه
و دقت دارد، مفید باشد. همچنین نتایج نشان داد که بازخورد خودکنترل، نه به تنهایی بلکه در تعامل با خودگفتاری آموزشی  

 واقع شود. تواند برای افزایش سطح مهارت حرکتی مفیدمی
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 .خودگفتاری آموزشی، بازخورد خودکنترل، شوت فوتبال، چک لیست شوت فوتبال، آزمون یادداری واژگان کلیدی :

 مقدمه -1
یابیم که در کنار عوامل جسمانی که های مختلف درگیر در اکتساب و یادگیری حرکتی در میبا توجه به حیطه 

گیری تواند اکتساب و یادای را در یادگیری افراد مبتدی دارد، عناصر روانی هم به عنوان قابلیتی که مینقش عمده
های ش مورد توجه مربیان قرار بگیرد. یکی از مهارتمهارت های حرکتی را تسریع و تسهیل ببخشد باید بیش از پی

ذهنی که اغلب یادگیرندگان در حین مهارت آموزی به منظور افزایش انگیزش، تمرکز توجه بر جنبه های مهم 
ودگفتاری کنند، ختکلیف، کنترل عملکردهای روانی مانند اضطراب و همچنین توجیه عمل خوب و بد خود استفاده می

گوی درونی فرد با خود است ونوعی گفت "گونه تعریف کرده است( خودگفتاری را این2332) 1رالتهوان  (.1است)
رده کند، ارزیابی خود را تنظیم کها و احساسات درونی خود را تعبیر و تفسیر میی آن شخص دریافتکه به وسیله

خص تر خودگفتاری مطالبی است که شادهبه عبارت س "کندهایی تعیین میو تغییر می دهد و برای خود دستورالعمل
 (.2) تواند به صورت درونی و یا به صورت بیرونی و با صدای بلند انجام شودگوید، که میبه خود می

در تمامی  اند ومحققان زیادی به بررسی تاثیر خودگفتاری بر یادگیری و بهبود عملکرد و اجرا در ورزش پرداخته
ورزشی  هایاند که خودگفتاری تأثیر زیادی بر بهبود یادگیری و اجرای مهارتکردهتحقیقات از این موضوع حمایت 

تواند اشکال مختلفی داشته باشد ولی بیشتر آن را به دو نوع انگیزشی و آموزشی (. خودگفتاری می1، 0-5) دارد
ارد. به بت تمرکز دکنند. خودگفتاری انگیزشی به طور خاص روی افزایش انرژی، تالش و حالت مثبندی میطبقه

در یک  2339( در سال 6. اخیراً هتزجرجیادیس و همکاران )"توانم این کار را انجام دهممن می"عنوان مثال: 
موجب  شود بلکهپژوهش به این نتیجه رسیده اند که خودگفتاری انگیزشی نه تنها موجب افزایش عملکرد می

 شود.افزایش اعتماد به نفس می
رد های تکنیکی یا وابسته به تکلیف عملکیا دستوری، عمدتاً به تمرکز افراد روی جنبه خودگفتاری آموزشی
و  2. در تحقیقی که بنکا"کمر را بچرخان"کند تا اجرا را بهبود ببخشد. به عنوان مثال: اشاره دارد و کمک می

شی توجه بر روی تکنیک و انجام دادند به این نتیجه رسیدند که در خودگفتاری آموز 2310( در سال 7همکاران)
( در 8شود. همچنین هتزجرجیادیس)های جنبی عملکرد جلب و باعث افزایش تمرکز توجه میتاکتیک و روش

ریف در های ظبه این نتیجه رسید که خودگفتاری آموزشی با افزایش تمرکز توجه برای یادگیری مهارت 2310سال
های حرکتی و دیگر عواملی که بر کارایی و یادگیری مهارت از شود.بازیکنان مبتدی موجب افزایش عملکرد می

فراهم کردن  گذارد بازخورد است که بدون شک یکی از عوامل موفقیت در اجرای ماهرانه،ی اجرا تأثیر مینحوه
 شود بهاطالعاتی در رابطه با خطا به منظور اصالح عملکرد است. این اطالعات که اصطالحاً بازخورد نامیده می

بازخورد افزوده از طریق  شود، اشاره دارد.ی اطالعات حاصل از اجرا که در حین و یا بعد از حرکت دریافت میلیهک
ی خطای حرکت قبلی آشنا شود که آزمودنی در مورد نحوهدهد باعث میاطالعاتی که در اختیار آزمودنی قرار می

ها رسد این ویژگیببخشد. به نظر میمهارت را بهبود ( حرکت را اصالح کرده و 9) اششده و به سبب نقش تجویزی
ی خودگفتاری را تمرکز بر افکار ( هسته2338) کند، طوری که در این زمینه جانسوندر مورد خودگفتاری هم صدق 

شود و از این منظر خودگفتاری دستورالعملی را برای شروع، اجرای داند که به رفتار مطلوب منتهی میمطلوبی می
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داند ( خودگفتاری را مانند راهنمایی می2336(. به بیان دیگر زینسر )13) سازدای از اعمال فراهم مییا توالی عمل
 (.11نماید )ی عملکرد شده و آن را اصالح می که باعث ایجاد تغییر در نحوه

اد یک ف باعث ایجاستفاده از خودگفتاری به عنوان یک راهبرد شناختی فعال در ذهن فرد برای یادآوری  تکلی
( بازخورد به عنوان یک 1971) ی حلقه بسته آدامز( و همچنین طبق نظریه12) شودمرجع درونی توسط فرد می

(. به عبارت دیگر 10) شودگیری یک مرجع تصحیح و الگوی حرکتی مناسب میی حرکت باعث شکلتنظیم کننده
اوت که در خودگفتاری این الگو توسط خود فرد شکل شود با این تففرآیند هر دو متغیر موجب ساخت الگو می

رسد با توجه به مطالب ذکر شده  به نظر می پذیرد.گیرد ولی در بازخورد افزوده به کمک فرد دیگری انجام میمی
می اگر این دو متغیر در کنار هم قرار بگیرند منجر به پردازش سریع مرجع درونی و شکل گیری الگوی حرکتی 

( در سال 18این حالت میزان یادگیری افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که در همین راستا، کاتن و لندین ) شود.که در
 ی ضروری تکلیف در طی یادگیری برایگیری کردند که فقط آگاه نمودن فراگیران از جنبهاین طور نتیجه 2331

ند وسط خود فرد تکرار و یادآوری شود فرایپیشرفت در اجرا کافی نیست و معتقدند که اگر این اطالعات بازخوردی ت
، محققان دیگری همچون  گیرد، که این کار ممکن نیست مگر به کمک خودگفتاریپردازش بهتر صورت می

اند که اگر خودگفتاری و بازخورد همراه با هم از این موضوع حمایت کرده 2311( در سال 15التینجاک و تاروگسا )
اطالعات بازخورد هم از منابع درونی به عنوان پیامد حرکت  ها به طور مستقل است.د آنیکدیگر باشد بهتر از کاربر

 شود. که در این بارهو هم از منابع بیرونی در رابطه با خطا با توجه به هدف حرکت در اختیار فراگیر قرار داده می
 1یمیرا به خود جلب کرده بحث خودتنظیکی از منابع بیرونی بازخورد که اخیراً توجه پژوهشگران یادگیری شناختی 

در یادگیری بوده است. بازخورد خودکنترلی روشی است که در آن به درخواست یادگیرنده به وی  2یا خودکنترلی
 ی فراگیر است.شود در واقع کنترل زمان و تواتر ارائه بازخورد به عهدهبازخورد داده می

مون کند در آزگروهی که به درخواست خود بازخورد دریافت می بر اساس تحقیقات انجام گرفته در این زمینه،
(. در تحقیقی 16-18کند )دهد، عمل میها بازخورد میهایی که آزمونگر به میل خود به آنیادداری بهتر از گروه

انجام داد به این مهم دست یافت که خودکنترلی باعث بر طرف کردن نیازهای  2337( در سال19)0که ولف
یکی دیگر از کاربردهای بازخورد افزوده  اختی فراگیران شده و همچنین اثر انگیزشی قوی بر یادگیری دارد.روانشن

گردد. اطالعات دهد این امر میسر مینقش انگیزشی آن است، که از طریق اطالعاتی که در اختیار فرد قرار می
ا شود تا یادگیرنده اهداف اجرایی باالتری راعث میتر کرده و یادگیرنده را آگاه ساخته و ببازخوردی تکلیف را جالب

(. از بازخوردهایی که موجب افزایش انگیزش 23) تنظیم نماید و با تالش و جدیت بیشتری به تکلیف حرکت بپردازد
(. بازخورد خودکنترل و خودگفتاری انگیزشی از منظر تأثیرگذاری بر 19) شود، بازخورد خودکنترل استیادگیرنده می

شود. در کنند به طوری که برآیند هر دو متغیر موجب برانگیختگی فرد مییزش فراگیرنده مشابه هم عمل میانگ
کند، گزینی خودمختار است، و دشواری تکلیف را خودش انتخاب میبازخورد خودکنترل چون فراگیر در مورد هدف

 رونی بیشتری دارد و در یادگیری تالشاحساس استقالل و خودکارآمدی بیشتری دارد و به همین دلیل انگیزش د
کند. خودگفتاری انگیزشی هم به دلیل الهام بخشیدن برای تالش بیشتر و خلق روحیه و اعتماد به نفس بیشتری می

کنند که ( در این زمینه بیان می1999) کند.کاتن و لندینمثبت، موجب افزایش انگیزش شده و اجرا را تسهیل می
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با تحقیقاتی که در حوزه یادگیری حرکتی صورت گرفته  (.12) را همان اثرات خودگفتاری را داردبازخورد آگاهی از اج
های روانی و ارائه های جسمانی، ویژگیمشخص شده است که در یادگیری مهارت های حرکتی عالوه بر شاخصه

ند کای حرکتی ایفا میهنقش مهمی را در اکتساب مهارت .اطالعات درباره اجرای صحیح حرکت به یادگیرندگان
توانند با به کار بستن مهارت های روانی و اطالعات افزوده عملکرد خود را در تمرین به شکلی که افراد مبتدی می

های مختلفی که به بررسی تاثیر این توانایی های روانی و اطالعات افزوده بر یادگیری ارتقا بدهند، درواقع پژوهش
ه، نشان داده است که گروه هایی که  شرایط یکسانی در جنبه های جسمانی داشتند، مهارت های حرکتی انجام گرفت

، حفظ های مثل مقابله با فشار روانیتنها عامل تفاوت بین افراد استفاده از این قابلیت ها بود. از این لحاظ توانایی
 (.21) شودی محسوب میاعتماد به نفس و انگیزش یکی از علل موفقیت یادگیرندگان در موقعیت های آموزش

اکنون با توجه به اهمیت موضوع در یادگیری مهارت های حرکتی و ضرورت تحقیق در خصوص تأثیر انواع 
خودگفتاری با بازخورد بر عملکرد، تحقیق حاضر در پی آن است که به این سؤاالت پاسخ دهد که آیا خودگفتاری 

لکرد تأثیر دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تأثیر آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل بر یادگیری عم
 خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل بر اکتساب و یادداری شوت فوتبال می پردازیم.

 

 روش شناسی تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع مطالعه نیمه تجربی وهدف آن کاربردی است و جمع آوری اطالعات به صورت 

پس آزمون با  -گروه کنترل است که به صورت پیش آزمون 2گروه آزمایش و  0انجام شده است که شامل  میدانی
گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر غیر ورزشکار شهرستان هشترود با دامنه سنی 

 63ول به تحصیل بودند. تعداد در مدارس شهرستان هشترود مشغ 95-98سال  بود که در سال تحصیلی    12-13
 نفر دانش آموز داوطلب به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

 ابزار اندازه گیری

در این تحقیق ابزار به کار رفته شامل فرم مشخصات فردی، دوربین فیلم برداری، دروازه فوتبال، توپ فوتبال، 
 بوده است.متر، مانع، آزمون شوت فوتبال ایفرد و چک لیست شوت فوتبال 

به منظور ارزیابی مهارت شوت فوتبال از آزمون شوت فوتبال ایفرد استفاده شد. در این آزمون دروازه فوتبال به 
سانتی متر از تیرک ها مشخص می شود و هر  123دو قسمت تقسیم می شود که توسط دو رشته طناب به فاصله 

متری به دروازه  نیز خطی  16ی گردد. از فاصله یک از این بخش ها نیز مجددا به دو بخش کوچکتر تقسیم م
متری( قرار می گیرد تا توپ های  16ترسیم می شود که نقطه شلیک می باشد. آزمون شونده در پشت خط شروع )

شلیک داده می شود. سپس وی فرصت دارد تا  8ثابت را به دروازه شلیک کند. برای آماده شدن به هر نفر فرصت 
شوت(. نحوه امتیازدهی بدین صورت است 13شلیک تکرار کند) در مجموع  5و در هر مرحله  مرحله 2آزمون را در

امتیاز تعلق  8امتیاز و به شوت هایی که به دو هدف پایینی اصابت نمایند  13که شوت هایی که به هدف زده شوند 
 رفته و در پایان مجموعمی گیرد و  شوت هایی که به بیرون از هدف و طناب اصابت نماید امتیاز صفر تعلق گ

 (. 22) شوت محاسبه خواهد شد 13امتیازات 

 15دیگر ابزار مورد استفاده در این تحقیق چک لیست شوت فوتبال است این چک لیست محقق ساخته شامل  
گویه بود که به صورت دو ارزشی ) مناسب، نامناسب( برای بررسی الگوی حرکتی طراحی شده بود، که بعد از بررسی 
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 توسط ده نفر از مربیان و کارشناسان فوتبالتبار آن مورد استفاده قرار گرفت، بدین صورت که روایی محتوایی اع
بر اساس 362/3 بررسی شد و بعد از تحلیل نتایج بر روی هر یک از گویه ها، نتایج هر گویه به طور مستقل باالتر از

مستقل بین دو گروه مبتدی و ماهر انجام شد  tاز آزمون روایی سازه با استفاده مالحظه گردید، و نیز  CVRجدول 
دهی به معنی دار است. همچنین پایایی درون ارزیاب از طریق دوبار نمره ≥P 35/3در سطح که نتایج نشان داد 
نفر از شرکت کنندگان با فاصله زمانی یک ماه و با استفاده از ضریب همبستگی درون طبقه  13الگوی فیلمبرداری 

 به دست آمد که نشان دهنده ی پایایی درون ارزیاب باالی آن است. 99/3ای، 
 فرایند تحقیق

( مرحله 2( مرحله آموزش عمومی 1جلسه طول کشید.  8اجرای این پژوهش شامل دو مرحله است که در کل 
 تمرین اختصاصی

 مرحله آموزش عمومی

نامه را پر کردند پس از آن با نحوه صحیح در این مرحله ابتدا آزمودنی ها  فرم مشخصات فردی و رضایت 
شوت به دروازه آشنا شدند. سپس از تمام گروه ها پیش آزمون عملکرد شوت فوتبال گرفته شدو در نهایت آزمودنی 

نفره که شامل: خودگفتاری آموزشی، بازخورد خودکنترل، خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد  12گروه  5ها به 
 ی آموزشی همراه با بازخورد جفت شده و گروه کنترل تقسیم شدند.خودکنترل،خودگفتار

 مرحله تمرین اختصاصی

در این مرحله پژوهشگر در ابتدا نحوه و محتوای خودگفتاری آموزشی و بازخورد خودکنترل را به صورت کلی و 
وزشی و خودگفتاری آمسپس به صورت اختصاصی برای مهارت شوت فوتبال توضیح داد. سپس طبق دستورالعمل 

بازخورد خودکنترل، در هر جلسه به تمرین جسمانی مهارت شوت فوتبال همراه با خودگفتاری آموزشی و بازخورد 
 6بلوک  8ها در دادند و کوشششوت را انجام می 28خودکنترل پرداختند. به صورتی که هر آزمودنی در هرجلسه 

شوت انجام دادند. گروه خودگفتاری با استفاده  188جلسه  6پس از  ها بود و در کلکوششی با استراحت بین بلوک
ها شرح داده شده بود به تمرین شوت فوتبال پرداختند،گروه بازخورد ناز عبارت های خودگفتاری که قبال به آ

راه متوانستند دو بار درخواست بازخوردکنند. آزمودنی های گروه خودگفتاری آموزشی هخودکنترل در هر بلوک می
توانستند عالوه بر  استفاده از عبارت های خودگفتاری، در هر بلوک دو بار درخواست بازخورد با بازخورد خودکنترل می

نمایند. آزمودنی های گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده هم مطابق با دستورالعمل خودگفتاری 
های گروه بازخورد خودکنترل جفت شدند و سپس مطابق آزمودنیشده ابتدا یک به یک با آموزشی و بازخورد جفت
ها بازخورد دریافت کردند. و در نهایت گروه کنترل در هر جلسه به تمرین جسمانی مهارت با درخواست بازخورد آن

شوت بدون خودگفتاری و بازخورد پرداختند. در طی مراحل آزمون، به آزمودنی هایی که به طور خودجوش از 
تاری استفاده می کردند یادآور شدیم که به تمرین بدون خودگفتاری بپردازند، در طول مراحل مختلف تمرین خودگف

برای جلوگیری از تعامل شرکت کنندگان، هریک از پنج گروه تمرین کنندگان در ساعات مختلفی از روز تمرین 
 کردند.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

های مربوط به انگین و انحراف معیار استفاده شد. برای تحلیل آماری دادههای تحقیق از میبرای توصیف داده
ها در پیش آزمون و اثرگذاری نمرات پیش آزمون در پس آزمون و عدم رعایت الگو، به دلیل وجود تفاوت بین گروه
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س آزمون( پ –های همگنی شیب خط رگرسیون در آنالیز کوواریانس، ابتدا نمرات اختالف ) پیش آزمون پیش فرض
جه در های مربوط به نتیسویه تحلیل شد. اما دادهگرفته شد و سپس نمرات اختالف از طریق تحلیل واریانس یک

سویه تحلیل ( و در یادداری از طریق تحلیل واریانس یک5*2مرحله اکتساب از طریق تحلیل واریانس مرکب )
ها در مراحل مختلف استفاده شد. تمام فاوت گروهسی برای مشخص شدن ت-شدند. از آزمون تعقیبی توکی و دانت

 انجام شد.  p≤35/3اس در سطح معنی داری اسپیمحاسبات آماری با استفاده از نرم افزار اس

 

 یافته ها
 55= ) 06/82دار بود )درآزمون الگو در مرحله اکتساب، بر اساس آنوای یک سویه اختالف بین گروه ها معنی

ی هاسی نشان داد که گروه خودگفتاری آموزشی نسبت به گروه-ه آزمون تعقیبی دانت( کF ،331/3  =p(8و 
بازخورد خودکنترل، خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل، خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت 

 کنترل عملکردشده و کنترل  عملکرد بهتری داشت و همچنین گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خود
بهتری را نسبت به گروه های خودگفتاری همراه با بازخورد جفت شده و کنترل دارد اما بین بقیه گروه ها تفاوت 

(. نتایج تحلیل واریانس یک سویه برای بررسی تاثیر خودگفتاری آموزشی همراه 1داری وجود نداشت )شکل معنی
، F(8و  55= ) 66/08)تفاوت بین گروه ها معنی دار بود د که با بازخورد خودکنترل در آزمون یادداری نشان دا

331/3  =p رل، های بازخورد خودکنتگروه( که با توجه به نتایج آزمون توکی، گروه خودگفتاری آموزشی نسبت به
و  داری بودخودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده و کنترل  عملکرد بهتری داشت و تفاوتشان معنی

 های بازخورد خودکنترل، خودگفتاریهمچنین گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد خودکنترل نسبت به گروه
ر داری بود ولی بین سایآموزشی همراه با بازخورد جفت شده و کنترل  عملکرد بهتری داشت و تفاوتشان  معنی

 شاهده نشد.داری مها تفاوت معنیگروه

 
 ها در تکلیف الکو در  مراحل مختلف آزمونهای گروهعملکرد آزمودنی -1شکل
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( استفاده شد، که نتایج نشان داد اثر 5*2برای تحلیل آماری آزمون دقت در مرحله اکتساب از آنوای مرکب )
ها در پس آزمون ( بدین صورت که عملکرد گروهF ،331/3  =p(8و  55= ) 78/18اصلی مرحله معنی دار بود  )

( و تعامل گروه F ،2/3  =p(8و  55= ) 05/3داری داشت، اما اثر اصلی گروه )مون افزایش معنینسبت به پیش آز
(. نتایج آزمون آنوای یک سویه در یادداری آزمون 2دار نبود )شکل (  معنیF ،10/3  =p(8و  55= )15/2و مرحله )

 (.F ،56/3  =p(8و  55= )68/3های مورد بررسی تفاوت معنی داری وجود نداشت )دقت نشان داد بین گروه
 

 
 ها در تکلیف دقت در  مراحل مختلف آزمونهای گروهعملکرد آزمودنی -2شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
شوت  ها بر روی عملکرداین تحقیق با هدف مقایسه تاثیر خودگفتاری آموزشی و بازخوردخودکنترل و تعامل آن

 فوتبال انجام شد.
آزمون الگو نسبت به گروه کنترل هم در مرحله اکتساب یافته های تحقیق نشان داد که خودگفتاری آموزشی در 

ها چه و هم یادداری از عملکرد بهتری برخوردار بودند وتفاوتشان معنی دار بود. اما در نتیجه هیچ تفاوتی بین گروه
(، 1(،  هتزیجرجیادیس)11تایج تحقیقات زینسر و همکاران)در اکتساب و یادداری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق با ن

( 5) ( و چنگ سونگ و گیل8) (، کلوولونیس و همکاران0(، لینر)28و  6) (، هتزیجرجیادیس20) هاردی و همکاران
که همگی  نشان دادند خودگفتاری بر پیشرفت مهارت های حرکتی اثرگذار بوده و موجب بهبود اجرای مهارت ها 
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( در تحقیق خود اثر دو کارکرد آموزشی و انگیزشی خودگفتاری را بر شوت واترپلو 1هتزیجرجیادیس و همکاران )
شود، اجرای هر دو گروه بهتر شد ولی اثر آزمایش کردند. نتایج نشان داد، زمانی که توپ به هدف پرتاب می

( بیان 28( و )6مچنین نتایج تحقیقات هتزیجرجیادیس )خودگفتاری آموزشی بیشتر از خودگفتاری انگیزشی بود. ه
تواند از طریق کانونی کردن توجه به مهارت هایی که نیازمند دقت هستند کمک کردند که خودگفتاری آموزشی می

( نیز در تحقیق خود که به بررسی تاٌثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر خودکارآمدی و عملکرد 0کند. لینر )
بازیکنان گلف پرداخته بود دریافت که خودگفتاری آموزشی نسبت به خودگفتاری انگیزشی تاٌثیر  بیشتری  حرکتی در

( بیان داشته است که خودگفتاری بر عملکرد هر دو گروه انگیزشی و 8) بر اجرای گلف بازان دارد. کلوولونیس
( به این نتیجه 5ین چنگ و همکاران )آموزشی موثر بوده است و عملکرد گروه کنترل تغییری نداشته است. همچن

دست یافتند که هر دو خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر عملکرد و خودکارآمدی تاٌثیر مثبتی دارد. در تحقیق حاضر 
نیز گروه آموزشی برتری معنی داری نسبت به گروه کنترل داشته است. و این بیانگر نقش مثبت و تسهیل کننده 

 باشد.ملکرد میخودگفتاری آموزشی بر ع
( شده 1976نتایج این پژوهش همراه با یافته های مشابه موجب آشکار شدن نظریه مدل توجهی نایدفر)      

است که استفاده از عبارات خودگفتاری نه تنها سبب انتقال درست در متمرکز ساختن توجه ورزشکاران می شود، 
( نیز معتقد است 9(. زینسر )25) زشی بسیار کمک می کندبلکه به حفظ و کنترل تمرکزشان برای تکالیف ویژه ور

تواند در افزایش کانون توجه و هدایت توجه موثر باشد. در نتیجه کانونی کردن توجه به که خودگفتاری آموزشی می
عنوان یک ساز وکار پشتیبان، برای تاثیرات خودگفتاری عنوان شده و موجب بهتر شدن سطح عملکرد ورزشکاران 

شود. افکار و احساسات غیرمرتبط با عملکرد فرد را از توجه به نشانه های مناسب باز می دارد و این عوامل می می 
)افکار و احساسات( یا بیرونی)محرک های دیداری و شنیداری( باشند. خودگفتاری می تواند روشی  توانند درونی

 .ند به تمرکز توجه کمک کندبرای حل مشکل توجه باشد و یکی از تکنیک هایی است که می توا
تواند به توجیه اثر خودگفتاری آموزشی بر دقت اجرای مهارت کمک توجه به دیدگاه پردازش اطالعات نیز می

( بیان کرد شواهد 27) (. لندین26) شودکند. بر اساس دیدگاه پردازش اطالعات خودگفتاری موجب کنترل رفتار می
تواند بر سه کارکرد پردازش اطالعات یعنی پردازش ادراک، پردازش یدهند که خودگفتاری مزیادی نشان می

گیری و پردازش اجرا تاٌثیر گذار باشد. استفاده از خودگفتاری بخصوص از نوع آموزشی به پردازش اجرای تصمیم
د. در کل اشتواند توجیه کننده بهبود دقت اجرا در زمان استفاده از خودگفتاری آموزشی بافراد کمک کرده و این می

که نیازمند  هایهای شناختی و پردازشی به اجرای مهارتتواند با تاٌثیر بر مکانیزماستفاده از خودگفتاری آموزشی می
 دقت در اجرا هستند کمک کند.

نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج برخی از تحقیقات که عنوان کردند خودگفتاری بر بهبود اجرای مهارت ها 
( در تحقیق خود به این نتیجه رسید 2330) ( مخالف است. تسگیلیس29) ( و تسگیلیس28) نظیر پالمر تأثیر ندارد

بین گروه خودگفتاری آموزشی و کنترل تفاوت معنی داری در اجرای مهارت پرتاب در هندبال وجود ندارد. دلیل 
ای تکالیف حرفه ای بودند. دلیل احتمالی این تناقضات ممکن است سطح آزمودنی ها باشد که آزمودنی ها در اجر

( این احتمال وجود دارد که هر فردی 01) (و کرونی03) دیگر شاید تفاوت های فردی باشد چرا که به عقیده هاردی
با یک عبارت خودگفتاری برانگیخته شود که در تحقیقات به این مسأله توجه نشده و تنها از یک عبارت خودگفتاری 

این تحقیق افراد نمونه مبتدی بودند. درست است در این تحقیق به تفاوت های فردی استفاده شده است اما در 
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چندان توجه نشده اما سعی شده چندین عبارت خودگفتاری به آزمودنی ها القا شود. هرچند این تحقیقات با نتایج 
جه ها در نتیگروه رسد در پژوهش حاضر دلیل عمده عدم معنی داری بینآزمون نتیجه همسو است ولی به نظر می

نوع آزمون است، با توجه به اینکه آزمون حاضر )ایفرد( نیازمند قدرت عضالنی باال در قسمت پاها می باشد و از 
رسد افراد این سنین هنوز قدرت دادند به نظر میساله تشکیل می 13-12طرفی آزمودنی های این تحقیق را افراد 

 عضالنیشان به تکامل نرسیده است.
( چرا که عبارات مربوط به 02گردد )های انتخاب شده در خودگفتاری برمیدیگر این امر به نوع کلیدواژه دلیل

خودگفتاری آموزشی در این پژوهش بیشتر مربوط به الگوی حرکتی بود تا نتیجه، و توجه  فراگیران  را بر روی 
 کرد.الگوی حرکتی متمرکز می

ودکنترل نشان داد که در آزمون الگو گروه بازخورد خودکنترل و گروه فته های تحقیق  در خصوص بازخورد خیا
کنترل در مرحله اکتساب تفاوت معنی داری نداشتند، اما در مرحله یادداری تفاوتشان معنی دار بود. همچنین در 

گروه بازخورد  کهها در مراحل اکتساب و یادداری معنی دار نبود. نتایج این تحقیق از این نظر نتیجه تفاوت بین گروه
خودکنترل نسبت به گروه کنترل در مرحله یادداری تفاوت معنی داری دارد با نتایج بیشتر پژوهش های اخیر در  

(، 00اند ) ولف و همکاران )یادگیری حرکتی که اثر بخشی بازخورد خودکنترلی را در مرحله یادداری نشان داده حوزه
(( مطابقت دارد. احتماال در مرحله یادداری با توجه 05کوفسکی و همکاران )( و چیویا08چیویاکوفسکی و همکاران )

کنند، بدین معنی که گروه خودکنترلی دیگر تحت فشارهای به اینکه هر دو گروه هیچ گونه بازخوردی را دریافت نمی
کرد و یادگیری عمل توانند آثار مثبت خودکنترلی را به نمایش بگذارند و باعث بهبوداضافی شناختی نیستند و می

مهارت شوند. تحت دیدگاه شناختی اجتماعی، مشخصه کلیدی خودتنظیمی تمرکز بر توانایی یادگیرنده برای اجرای 
(. ادراک 06شود است )حس انتخاب و کنترل زمانی که راهبردهای خودتنظیمی متنوعی را بکار گرفته می

 تر یادگیرنده در فرایند یادگیری که منجر بهدرگیری فعال دهد، زیرا منجر بهخودتنظیمی یادگیری را افزایش می
تر اطالعات مربوطه، تشویق در به کارگیری راهبردهای خودتنظیم و اختیار مسئولیت در فرایند پردازش عمیق

ی ها و بکار بردن راهبردهایتوان گفت بازخورد خودکنترلی باعث افزایش انگیزش آزمودنی(. می07شود )یادگیری می
 های خودکنترلی به طور ارادی راهبردهاییشود. بنابراین یادگیرندهکند میمی که رسیدن به هدف تکلیف را آسان

ی های پردازشکنند. این نتایج داللت بر این دارد که آزمودنی ها در فعالیترا برای رسیدن هدف خود انتخاب می
( البته در 08نظر کنند )زمون راهبردهای جدید صرفهایشان از آشوند و ممکن است در کوششمشابه درگیر نمی

مکاران های چیویا کوفسکی و هاین پزوهش در مرحله اکتساب تفاوت معنی داری وجود نداشت که این نتایج با یافته
توان تفسیر و (همخوانی دارد. علت این امر را چنین می17( و چیویاکوفسکی و ولف )09(، ولف و همکاران )08)

کان دارد اند و امها پدیده خودکنترلی را از دو بعد شناختی و انگیزشی مورد بررسی قرار دادهد که آزمودنیتوجیه کر
این فرایندها ) شناختی و انگیزشی( در برتری متغیر خودکنترلی در یادگیری نقش داشته باشند. در خصوص توضیح 

ر دهای شناختی و انگیزشی وجود داشته باشد. درسد که یک رابطه معکوس بین فراینآثار خودکنترلی به نظر می
ی گزینها در مورد هدفهای خودکنترل از انگیزش بیشتری برخوردارند آنطول تمرین و اکتساب مهارت آزمودنی

خودمختارند، احساس استقالل و خودکارآمدی بیشتری دارند و به همین دالیل دارای انگیزش درونی باالتری هستند 
کنند. اما از دیدگاه شناختی، خودکنترلی به معنای فشار بیشتر به یادگیرنده ی تالش بیشتری میو در امر یادگیر

های خود باید در مورد یادگیری تصمیم بگیرند و مشخص سازند که ها بر مبنای آگاهی از تکلیف و قابلیتاست. آن
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ازخورد دریافت کند؟ بنابراین، احتماال آثار متضاد چه مقدار از ارائه بازخورد را انتخاب کند؟ در چه زمان و چگونه باید ب
های گروه خودکنترل منجر به عملکرد مشابه با فرایندهای شناختی و انگیزشی در مرحله اکتساب بر روی آزمودنی

 رسد بازخوردهای گروه کنترل شده است. با توجه به مطالب ذکر شده و نتایج بدست آمده به نظر میآزمودنی
متغیر یادگیری برای مهارت شوت فوتبال باشد. اما این که چرا در یادداری شوت فوتبال در بخش  خودکنترل یک

توان اینگونه توجیه کرد که در پژوهش حاضر بازخورد ارائه شده به ها معنی دار نیست، مینتیجه تفاوت بین گروه
تیجه برای هر دو گروه، بازخورد خودکنترل ( بوده بدین معنی که شرایط آزمون نKPفراگیران از نوع آگاهی از اجرا )

 باشد.و گروه کنترل یکسان می
ی پنج گروه خودگفتاری آموزشی، بازخورد خودکنترل، در بررسی تعامل خودگفتاری و بازخورد خودکنترل، مقایسه

اری و یاددخودگفتاری همراه با بازخورد خودکنترل، خودگفتاری همراه با بازخورد جفت شده و کنترل در اکتساب 
الگو و نتیجه شوت فوتبال، نتایج در مرحله اکتساب و یادداری اختالف معنی داری را در الگو نشان داد، ولی نتیجه 

های خودگفتاری آموزشی و خودگفتاری آموزشی همراه با معنی دار نبود. بر اساس این نتایج، در اکتساب گروه
معنی داری داشتند، همین نتایج عینا در آزمون یادداری تکرار  بازخورد خودکنترل نسبت به سه گروه دیگر تفاوت

( حمایت نماید. گروه بازخورد خودکنترل 15)التینجاک و تورگروسا ( و 18شد تا از نتایج تحقیقات کاتن و لندین )
م ه در عین عدم تفاوت با گروه خودگفتاری آموزشی همراه با بازخورد جفت شده)کنترل( در اکتساب، در یادداری

همین نتیجه حاصل شد. هرچند گروه بازخورد خودکنترل نسبت به خودگفتاری آموزشی نتوانست نتایج قابل قبولی 
ی قابل توجه دیگر تفاوت ( گذاشت. نکته18از خود نشان دهد و این نتیجه صحه ای دیگر بر کار کاتن و لندین )

با بازخورد خودکنترل در هر دو مرحله اکتساب بود.  معنی دار گروه بازخورد خودکنترل با گروه خودگفتاری همراه
بدین معنی که وجود خودگفتاری اثری به مراتب عمیق تر از بازخورد از خود بر جای نهاده که منجر به کسب چنین 
نتیجه ای گردیده است. و در نهایت اینکه، هر دو گروه مشمول خودگفتاری در مرحله یادداری تفاوت معنی داری 

ر نماید، یعنی حاکی از اث( که این نتیجه، مطلب قبلی را تاٌئید می83، 18شتند همانند تحقیق کاتن و لندین )باهم ندا
روه رسد بازخوردی که در گعمیق خودگفتاری آموزشی نسبت به بازخورد خودکنترل می باشد. در ضمن، به نظر می

نسته در این مرحله از یادگیری) اکتساب و یادداری( خودگفتاری همراه با بازخورد جفت شده ارائه گردیده است، نتوا
 ها کمک کند تا پیشرفت بیشتری داشته باشند. به آزمودنی

انجام دادند، هم نمرات نتیجه و هم نمرات توالی حرکتی از  2337( در سال 83در تحقیقی که کاتن و لندین)
ت آورد، ی تصاویر گرفته شده نتایج جالبی را بدسطریق دوربین تصویربرداری شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. بازبین

 ی اکتساب تعداد اجراهای صحیحهای خودگفتاری و خودگفتاری همراه با بازخورد طی مرحلهبه عنوان مثال، گروه
ی ی اثر مثبت خودگفتاری در مراحل اولیهبیشتری نسبت به گروه بازخورد داشتند، که این موضوع نشان دهنده

ها دریافتند که (. در واقع آن12،18ها بود)باشد. چنین نتایجی همگام با گزارشات قبلی آنری میفرایند یادگی
های ضروری تکلیف حرکتی، به فراگیران در اجرا و بهبود خودگفتاری ظاهرا با ایجاد راهنمای کالمی برای جنبه

(، این بود که گروه بازخورد به اطالعات 2337کند. از دیگر نتایج تحقیق کاتن ولندین )های حرکتی کمک میبرنامه
تفاوت  ها، عدمی تحقیق آنتری نسبت به گروه خودگفتاری همراه با بازخورد نیاز داشتند. مهمترین یافتهبیش
ها ) شامل خودگفتاری، بازخورد و های آزمایشی تحقیق آنها در نمرات نتیجه بود. یعنی گروهدار بین گروهمعنی

های داری در نتایج نداشتند. هرچند، گروهبا بازخورد( پس از انجام آزمون ها تفاوت معنی خودگفتاری همراه
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ات باالتر ها داشتند، اما این نمرخودگفتاری و خودگفتاری همراه با بازخورد نمرات نتیجه باالتری نسبت به سایر گروه
( بود، که نشان 2331تضاد با نتایج کاتن ولندین ) ای نبود که منجر به اختالف معنی دار گردد. این یافته دربه اندازه

، ی بهتری نسبت به گروه بازخورد در طی اکتسابداد دو گروهی که از خودگفتاری استفاده کرده بودند، نمرات نتیجه
( هم مانند تحقیق حاضر، این نظریه که بازخورد 18پس آزمون و حتی آزمون یادداری داشتند. در واقع کاتن و لندین )

 مهمترین متغیر اثرگذار بعد از کمیت و کیفیت تمرین است را مورد تردید قرار دادند.
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