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 مقایسه اثر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشارروانی

 

 2،حمید زاهدی،  1زهرا مصلی نژاد
 

 .z_m_1891@yahooخوراسگان)اصفهان(دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  .1

com 

 hamidzhd@yahoo. comاستادیار گروه آموزشی تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد، نجف آباد، ایران .2

 

 :چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر مقایسه اثر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط 

دانشجوی زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد  22. این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی اجرا شد. بودفشارروانی 

که همگی راست دست و با تکنیک صحیح  4سال، شرکت کننده در درس تربیت بدنی  42تا  42ی سنی جهرم با دامنه

ترس به عنوان شرکت کننده در این تحقیق مشارکت کردند، گیری در دسسرویس تنیسی والیبال آشنا بودند، به روش نمونه

ها بعد از مشخص شدن اضطراب صفتی )و حذف افراد با اضطراب صفتی باال و پایین( و قد افراد، به منظور کنندهشرکت

آزمون دقت سرویس با استفاده از . نفری تقسیم شدند 52متجانس کردن افراد شرکت کننده، به صورت تصادفی به سه گروه 

نتایج نشان داد اثر خودگفتاری آموزشی . گیری، و برای ایجاد فشارروانی از روش مقایسه مجازی استفاده شدایفرد اندازه

(225/2P= ،422/8F=( خودگفتاری انگیزشی ،)242/2P= ،424/5F= و تعامل بین خودگفتاری آموزشی و خودگفتاری )

نتایج نشان داد که . (=2225/2P= ،24/24Fیط فشار روانی معنادار بود)انگیزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرا

استفاده از عبارتهای کالمی، خودگفتاری انگیزشی و آموزشی، به خصوص خودگفتاری آموزشی، باعث شده است توجه فرد از 

-لذا توصیه می. تخریب نگرددنحوه اجرای تکلیف خارج شود و به تبع آن کنترل هوشیارانه اتفاق نیفتد؛ و به همین سبب اجرا 

 . تر کردن اثر فشارروانی بر افراد از خودگفتاری آموزشی استفاده شودشود جهت کم رنگ

 

 واژگان کلیدی
 . خودگفتاری آموزشی، خودگفتاری انگیزشی، دقت، فشار روانی، سرویس تنیسی والیبال 
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 مقدمه
  وقوع پدیده انسداد. است جلب کرده خود به را پژوهشگران از بسیاری توجه اخیر هایدهه در فشار، شرایط در عملکرد انسداد

تمام  که جا آن از. (5983در مواقعی که ورزشکاران باید تحت شرایط فشار روانی عمل کنند، معمول است)زاهدی و همکاران، 

 نمایش به شکل به بهترین را خود هایتوانایی بتوانند ورزشی هایرقابت در که کنندمی تمرین انگیزه این با ورزشکاران،

 هایتیم و ورزشکاران که شده دیده مواقع، از در بعضی. رسدمی نظر به ناگزیر امری روانی فشار شرایط در اجرا لذا، بگذارند؛

 و دهند نشان را خود هایمهارت و هاتوانایی توانندنمی جهانی، هایجام و آوردگاه المپیک مانند حساسی شرایط در ایحرفه

-ظاهر می مبتدی تیم و ورزشکار یک همانند که، ایگونه به. شودمی تخریب شدت به و ناگهانی به طور عملکردشان

 به تبدیل و اغلب، انگیزند شگفت بسیار دهندمی روی ورزشی هایرقابت بیشتر در که اتفاقات این. (5382شوند)بومیستر، 

لیندر . (4224اند)وانگ، کرده نامگذاری  از فشار ناشی انسداد را پدیده این متخصصین. شوندمی ورزش در تاریخی هایصحنه

(، بیان کرد که انسداد زمانی اتفاق می افتد که فشار روانی بر روی بازیکن در موقع اجرای مهارت افزایش یابد، در این 5332)

پیش بینی انسداد . نمی کند، به نمایش می گذارد صورت بازیکن اجرای بدتری را نسبت به زمانی که فشار روانی را تحمل

. (4222گاهی بسیار سخت است به ویژه در موقعیت هایی که در اجرای خوب اهمیت ویژه ای پیدا می کند)وانگ و همکاران، 

د و ورزشکاران، به ویژه در ورزش های رقابتی به طور دائم در معرض برخی فشارهای روان شناختی و جسمانی شدید می باشن

این فشارها ایجاب می کند که آنها برای کسب موفقیت و عملکرد بهتر، نه تنها مهارت های تکنیکی و تاکتیکی را به کار ببرند، 

توجه به عوامل . (5932بلکه باید مهارت های مقابله ای رفتاری و شناختی را نیز در خود به وجود بیاورند)شهبازی و همکاران، 

م برای مربیان است زیرا ورزشکاران هنگامی که تحت شرایط فشار روانی هستند، مشکل در تمرکز روانشناختی یک موضوع مه

بدین ترتیب، عملکردشان در خالل مسابقات تحت تاثیر قرار می گیرد . و حافظه دارند و نمی توانند عملکرد خوبی داشته باشند

 شخصیتی هایویژگی مهمترین از یکی صفتی اضطراب. (5983و نمی توانند قهرمانی را کسب کنند)مشکاتی و همکاران، 

. (2: 5983باشد)همان،  اثرگذار عملکرد، نتیجه و حرکتی هایفرمان بر سازماندهی تواندمی احتماال که است ایشده مشخص

 باالیی بدنی اضطراب دارای که ورزشکارانی داد نشان گرفت ( صورت4222) سال در و همکاران وانگ توسط که ایمطالعه

 به عنوان را روانی فشار (4225) وکر بیلوك. (4222شوند)وانگ و همکاران، می انسداد دچار ورزشی هایموقعیت هستند، در

 اهمیت جمله از مختلف به دالیل ورزشکاران. اندکرده تعریف است باال مهارت سطح که هاییموقعیت در نگرانی به تمایل

 به ، اضطراب. شوندمی مضطرب ورزشی، اجرای نیاز قابلیت مورد و خود هایتوانایی میان تفاوت یا و ورزشی موفقیت کسب

 اضطراب. (4252؛ مسنگو و همکاران، 4222کند)بیلوك و همکاران،  می دخالت عملکرد ورزشکاران در منفی عامل یک عنوان

 یا عامل عنوان به روانی فشار. (4223)اوتن ، باشد هاو هم تیمی مربیان والدین، فشار از ناشی تواندمی ورزشکاران باالی

 توانایی (283: 4223شود )همان ،می تعریف برد،می باال خاص شرایط را در خوب اجرای اهمیت که عوامل از ترکیبی

. (4222است)ریوز و همکاران،  ورزشی مسابقات تمام جدانشدنی بخش بازیکن، باال توسط اضطراب و روانی فشار با سازگاری

 اجرای یا آمادگی برای بیشتری اغلب زمان گیرند،می قرار فشار تحت که ورزشکارانی که اندداده همکاران، نشان و جوردت

 تغییر دچار اطالعات پردازش یا حرکت کنترل فرایند که است دهنده ی این نشان رسد می نظر به که کنند می صرف مهارت

 از برخی. آیدنمی به دست آسان و زود موقعیتی یا ادراك شیء که افتد می اتفاق گاه. (4223همکاران،  و است)جوردت شده

 به ما حواس اگر. دارند می باز دیگر های و محرك عوامل ادراك از را ما و دارند می مشغول خود به را ما ذهن فکر و ها محرك

 معنی را به در تعریفی دیگر، دقت. (5922نامند)پارسا،  می  توجه و دقت را فرآیند این شود، جلب معینی عامل یا شیء سوی

 خود« غیرارادی توجه»باید  دقت تقویت برای. اندغیرارادی تعریف کرده صورت به گانهپنج حواس طریق از توجه حفظ توانائی

در مقوله . (42: 5922است)همان،  پرورش قابل تمرین با مهارتی هر و دانش یک نه است مهارت یک دقت. نمائیم تقویت را

محرك خاصی را انتخاب می کند و  وقتی فرد. دقت عوامل محیطی، زیستی، روانی، اجتماعی و فرهنگی نقش موثری دارند

در این صورت گفته می شود دقت او به سوی امر معینی  ،خود را برای ایجاد عکس العمل معین در مقابل آن آماده می سازد

خارج ابتدا ذهن و حواس ما روی امر خاصی تمرکز پیدا می کند بعد آن را ادراك می در برخورد به عالم . جلب شده است

 . (5982)شجاعیان، . کنیم و نسبت به آن فهم و بصیرت می یابیم
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در روانشناسی ورزشی، استفاده از آموزش مهارت های ذهنی برای بهبود عملکرد، از جمله بهبود تمرکز، تصویر سازی، تفکر 

یکی از استراتژی های معمول این است که از خودگفتاری استفاده شود)عبدلی و . ری را حمایت می کندمثبت و خودگفتا

خودگفتاری یک حقیقت مشاهده شده است که ورزشکاران در طول تمرین و رقابت به آن می پردازد و به . (5934اکرادی، 

رانی که با خود صحبت می کنند، تعریف شده عنوان یک پدیده چند وجهی مرتبط با کالمی سازی تفکرات توسط ورزشکا

این کالمی سازی اجازه تفسیر ادراکات و احساسات، تنظیم شناخت، ارائه دستورالعمل و تقویت خود را می دهد)هاتزو . است

خودگفتاری به عنوان یک گفت و گوی شخصی ذاتی است که توسط آن فرد احساسات درونی . (4255گلوگالدیس و همکاران، 

به عبارت ساده تر، خودگفتاری مجموعه ای از اظهارات . ا توضیح می دهد و دستورالعمل اصطالحات را تفسیر می کندخود ر

مداخالت و روش . (4254مردم که به خودشان می گویند، چه داخلی)درونی( و چه با صدای بلند)بیرونی( )حاصلی ،

به طور گسترده اعمال شده و موثر بوده است)کلخوران و خودگفتاری در برخی از راهکارهای مورد استفاده ورزشکاران 

  طی تقسیم بندی های مختلف که تا به حال صورت گرفته است، خودگفتاری را به دو گروه آشکار یا پنهان. (5934شریعتی، 

و   ، منفی مثبت و یا در تقسیم بندی دیگر آن را به دو گروه خودگفتاری انتخابی یا تحمیلی و همچنین از لحاظ کیفی آنرا به

تقسیم نموده اند ولی در جدید ترین تقسیم بندی دو کارکرد برای آن در نظر می گیرند، خودگفتاری انگیزشی و   خنثی

(، کارکردهای انگیزشی و آموزشی دو کارکرد عمده ماهیتی در خودگفتاری 4225طبق گفته های زینسر و همکاران ). آموزشی

خودگفتاری به ورزشکاران کمک می کند تا در خود ایجاد اعتماد به نفس کنند، بر تالش خود کارکرد انگیزشی . هستند

کارکرد آموزشی خودگفتاری با ایجاد تمرکز . (544: 5934بیافزایند و انگیزه ایجاد شده و اضطراب خود را کنترل نمایند)همان، 

شرونی و همکاران . (4224هبود عملکرد می شود)هاردی، معطوف شده بر اجرا، و انتخاب اطالعات تکنیکی و تاکتیکی باعث ب

( به این نتیجه رسیدند که در تکالیف حرکتی ظریف کارایی خودگفتاری آموزشی 4222( و تئودوراکیس و همکاران)4222)

ران، اند خودگفتاری انگیزشی کارآمدی بیشتری دارد)اقدسی و همکابیشتر است و در تکالیفی که بر اساس قدرت و استقامت

های مزیت وجود با. (94پژوهش در ماهیت خودگفتاری به بررسی خودگفتاری آموزشی و انگیزشی تاکید کرده است). (5934

 خودگفتاری انگیزشی و آموزشی خودگفتاری تأثیرات مورد در نقیضی و ضد نتایج گرفته، انجام مطالعات در مثبت خودگفتاری

( و با توجه به تفاوت های بین خودگفتاری آموزشی و انگیزشی، ممکن است 5934کلخوران،دارد)شریعتی و  وجود عملکرد بر

عالقه محققان به خودگفتاری به . (4252تاثیر بر عملکرد بستگی به ماهیت و تکلیف خودگفتاری داشته باشد)گیل و همکاران، 

فته آنان، کارکرد ساختاری)آموزشی( خودگفتاری به گ. طور گسترده ای بر روی ارتباط آن با اجرای ورزشی تمرکز داشته است

(  اگرچه مطالعات فراوانی از کارکرد 4222به اندازه ی عبارات مثبت خودگفتاری منجر به افزایش عملکرد می شود)وان رالته، 

که  یک دلیل برای فهمیدن این نقص آن است. خودگفتاری به عنوان یک استراتژی در بهبود عملکرد ارزیابی نموده است

مکانیزم های ممکن، در افزایش و بهبود عملکرد باید مورد توجه قرار گیرد که هنوز مورد ارزیابی قرار نگرفته است)حاصلی، 

( بر روی کارکردهای انگیزشی و آموزشی خودگفتاری در ورزش هایی همچون واترپلو و 4222هاتری و همکاران ). (4254

هر دو گروه « کار دقتی»آنها گزارش داده اند که در پرتاب توپ به سمت هدف . ندپرتاب های قدرتی تحقیقاتی انجام داده ا

ورزشکاران پیشرفت داشته اند، در حالی که به گفته شرکت کنندگان، خودگفتاری آموزشی نسبت به خودگفتاری انگیزشی 

ت خودگفتاری را بر عمل پرتاب ( اثر بخشی دو گونه متفاو4225تئودوراکیس و همکاران ). (4222موثر بوده است )شرونی، 

آرام »شوت در بسکتبال آزمایش کرده اند، از شرکت کنندگان خواستند تا در پرتاب توپ به سمت حلقه یا از کلمه نشانگر

)باال بردن سرعت و کاهش دقت( بر اساس « سرعت داشتن»)به نظم در آوردن سرعت و افزایش دقت( یا از کلمه نشانگر « باش

نتایج نشان داد که فقط آن گروه از شرکت کنندگان که از کلمه نشانگر آرام باش استفاده کرده . استفاده کنند وظایف هر گروه

و همکاران   تئودوراکیس. بودند در مقایسه با شرکت کنندگان گروه سرعتی و گروه کنترل پیشرفت قابل توجهی داشتند

ی که احتیاج به مهارت، زمان بندی و دقت دارد، خودگفتاری آموزشی ( در نتایج خود اعالم کرده اند: در انجام کارهای4222)

نسبت به خودگفتاری انگیزشی به شرکت کنندگان کمک بیشتری می کند، برعکس، در کارهایی که احتیاج به نیرو و استقامت 

به مهارت، زمان بندی  کهآنها این طور توجیه می کنند که خودگفتاری آموزشی در کارهایی . دارد هر دو استراتژی موثر است

و دقت احتیاج دارد بیشتر سودمند است چون با درست معطوف کردن تمرکز بر نشانگرهای مربوط به کار، اجراهای الگوهای 
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با توجه به مطالب ارائه شده کمتر تحقیقی به اثر خودگفتاری آموزشی و . (4225دلخواه را تسهیل می بخشد)تئودوراکس، 

لذا هدف از اجرای پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که دقت اجرا در . ار روانی پرداخته استانگیزشی در شرایط فش

شرایط استفاده از خودگفتاری آموزشی و انگیزشی تحت شرایط فشار روانی چگونه است؟ آیا در شرایط فشار روانی بین 

این پژوهش احتماال اطالعات مناسبی در اختیار استفاده از خودگفتاری آموزشی و انگیزشی تفاوتی وجود دارد؟ یافته های 

 . ورزشکاران، معلمان و مربیان فراهم خواهد کرد

 

 روش شناسی
 به روش عاملی )خودگفتاری آموزشی و انگیزشی(، دو تحقیق طرح از استفاده با حاضر از نوع نیمه تجربی است، که تحقیق

سال شاغل به تحصیل در  42  تا 42 سنی دامنة با دست راست و سالم زن دانشجویان تحقیق، آماری جامعة. شد اجرا میدانی

( 4عمومی ) بدنی تربیت درس عنوان به را والیبال که دانشجویانی میان از. بودند دانشگاه آزاد جهرم 39 -32سال تحصیلی 

 ایلی صفتی اضطراب سیاهة نامه و تکمیل رضایت کسب از بعد دیده، آموزش را سرویس والیبال تکنیک کرده بودند، انتخاب

 انتخاب شرکت کننده عنوان به دسترس در نمونه گیری به روش نفر 22 کننده شرکت افراد کردن متجانس منظور به نویز

نفری )آموزشی، انگیزشی، کنترل( تقسیم شدند هر آزمودنی بعد از  52افراد شرکت کننده به روش تصادفی به سه گروه . شدند

آموزش سرویس تنیسی والیبال، نحوه اجرای سرویس تنیسی والیبال را دوباره در حضور مربی انجام اتمام دوره تدریس و 

سرویس والیبال قبل از اجرای کوشش اصلی، بدون دستور العمل خودگفتاری اجرا کرد، تا میزان  52هر شرکت کننده . دادند

 ایلی پرسشنامة از صفتی اضطراب اندازه گیری برای. درصد سرویس های موفق آنها مشخص و امتیاز آنها جداگانه ثبت شود

 دارای همچنین،. است شده تنظیم  لیکرت ارزشی سه مقیاس اساس بر که دارد سؤال52 نامه پرسش این. شد استفاده نویز

 مشخص را فرد میزان اضطراب ، نمرات مجموع. د می شو داده نمره برعکس 55 و 4 سؤاالت به که است سؤال ساختگی پنج

 اساس بر پرسشنامه این پایایی. است متغیر )زیاد اضطراب صفتی 92 (تا ) کم صفتی اضطراب 52 ( از نمرات دامنة. می کند

 باز آزمایی به وسیلة پایایی،. است شده سنجیده بزرگساالن و کودکان برای طور جداگانه به ورزشکار 4222 های پاسخ

( 42KR)  ریچاردسون -کودر فرمول. داد نشان را درصد 85  میانگین با درصد 88 تا 29 همبستگی ضریب و سنجیده شد

 . (5983درصد نشان می دهد )زاهدی و همکاران،  32 تا 32 بین بزرگساالن هم و کودکان برای هم را درونی همسانی ضریب

 برای ایفرد توسط (،5343) سال در آزمون این. شد استفاده  ایفرد والیبال آزمون از والیبال، سرویس دقت اندازه گیری برای

 والیبال سرویس در دقت اندازه گیری آزمون، این هدف. است شده تهیه دختران و پسران والیبال سرویس مهارت اندازه گیری

می  فرود نقطه هر در که توپ هایی مبنای بر و سرویس اجرای بار 52 با محل سرویس از فرد آزمون، اجرای زمان در. است

 و نیم )یک زمین انتهای منطقه. می آید فرود آن در که است منطقه ای با برابر توپ، هر امتیاز. کندمی امتیاز کسب آیند،

 در سه مناطق و چهار بین منطقه محصور منطقه ، 9طولی(  خط متری نیم و )یک کناری منطقه دو ، 2عرضی (  خط متری

 بار 52 مجموع از حاصل امتیاز حداکثر. دارد امتیاز 4 زمین، مابقی و 5وسط(  خط از متری نیم و )چهار وسط خط نزدیک

 % 82 قبول قابل پایایی و روایی آزمون، این. ندارد امتیاز رود بیرون یا به نکند عبور تور از که توپی و است 22 سرویس،

به  روانی، فشار شرایط ایجاد از بعد و سرویس والیبال از قبل درست حالتی، اضطراب. (5988دارد)سوزنده پور و همکاران، 

 شد رقابتی اندازه گیری- حالتی اضطراب سیاهة به وسیلة بوم شناختی، و واقعی شرایط به بیشتر هرچه نزدیک تر شدن منظور

 شناختی، اضطراب زیرمقیاس سه و مورد 43 دارای این سیاهه. شود مشخص شرکت کنندگان شدة ادراك روانی فشار میزان تا

این . است 94 تا 3 بین زیرمقیاس هر برای امتیازات دامنة. است مورد 3 شامل عامل هر. نفس است به اعتماد و بدنی اضطراب

 در کرونباخ آلفای از ضریب استفاده با آن، خرده مقیاس سه از یک هر پایایی ضریب که به طوری دارد باالیی پایایی سیاهه

 و بوده α=2/88-2/32، و اعتماد به نفسα=2/84-2/89بدنی ، اضطرابα=2/23-2/8شناختی اضطراب برای مطالعه چندین

اجزای  از یک هر بین همبستگی و ارتباط دیگر، عبارت به است؛ شده محاسبه زمان هم روش روایی از استفاده با نیز آن روایی

 سیاهه این های خرده مقیاس ضریب پایایی. است شده محاسبه حالتی و صفتی اضطراب به مربوط آزمون هشت با آن گانة سه
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به  تحقیق این در رقابتی اضطراب اجزای از یک هر خصوص کرونباخ در آلفای ضریب اساس بر که ای نمونه های آزمون در

 پایایی اجزای ضریب داد ( نشان= 82/2α، و اعتماد به نفس = 84/2αبدنی  ، اضطراب= 28/2αشناختی  )اضطراب آمد دست

 مناسبی پایایی و اعتبار ورزش، با گزارشی مرتبط خود سیاهه این. است معنی دار درصد یک آلفای سطح در رقابتی اضطراب

 از ها آن آنتروپومتریکی های ویژگی ها، کننده شرکت صفتی اضطراب شدن مشخص از پس. (5983دارد )زاهدی و همکاران، 

 شد پا( ا ندازه گیری تحتانی)طول و  وجب( اندازة و ساعد بازو، راست، دست دست، دو طول(فوقانی  اندام طول وزن، قبیل قد،

شد و افراد با قد  انجام ها آزمودنی بدن راست سمت از ها اندازه گیری تمام. شوند متجانس امکان حد تا شرکت کننده ها تا

 استفاده ارلنشپیل روش از روانی فشار شرایط ایجاد برای. بسیار بلند و بسیار کوتاه از جریان پژوهش کنار گذاشته شدند

 یار با مجازی صورت به آزمودنی هر که ای به گونه شدند، یکدیگر یار دو به دو ها روش، آزمودنی این از استفاده ( با4224شد)

 مشروط کند، کسب خود امتیاز اولیة امتیاز از بیشتر درصد 42 بتواند که صورتی در شد گفته آزمودنی هر به. شد خود مقایسه

 22و پایانی نمرة سه کسب به موفق کند، امتیاز کسب خود هایسرویس میانگین از بیشتر درصد 42 بتواند نیز او یار اینکه به

 به یارش موفق که شد گفته اجرا کننده فرد به حالتی، اضطراب پرسشنامة تکمیل از قبل. شد خواهد نقدی جایزة هزار تومان

 پشت که پس از تکمیل پرسشنامه خواسته شد وی از و شده است خود هایسرویس میانگین از بیشتر امتیاز درصد 42 کسب

عاملی با استفاده از نرم افزار  تحلیل واریانس اطالعات تحلیل و تجزیه برای. خط سرویس والیبال بایستد و سرویس را اجرا کند

SPSS  سطح معنی  در 54نسخهp<2/ 22 شد استفاده . 

 

 یافته ها
 ، هم به صورت توصیفی و هم استنباطی ارائه در بحث نتایج تحقیق در ارتباط با فرضیه ها

می گردد، ابتدا اطالعات شرکت کنندگان به صورت توصیفی و سپس تحلیل استنباطی  فرضیه ها در قبول یا رد کردن آن ها 

جهت بررسی اهداف پژوهش، اطالعات بدست . شودو همچنین توصیف اطالعات مربوط به هر فرضیه در قالب جدول آورده می

بدین منظور ابتدا ارزیابی الزم برای تحقق پیش فرض های آماری، شامل . در شرایط فشار روانی مورد بررسی قرار گرفت آمده

اسمیرنوف، جهت بررسی نرمال بودن توزیع نمرات گروه های نمونه در جامعه و آزمون لوین جهت بررسی -آزمون کلوموگروف

مورد  p<22/2وهش با روش تحلیل واریانس یک طرفه و تی وابسته در سطح تساوی واریانس ها انجام گرفته و فرضیه های پژ

 . تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 آماره های توصیفی متغیرهای اندازه گیری شده

اضطراب رقابتی، اضطراب حالتی شناختی، اضطراب حالتی بدنی، اعتماد بنفس، کل اضطراب  متغیرهای توصیفی های آماره

 . است شده ( گزارش4-2گروه های مورد مطالعه درجدول)حالتی، دقت سرویس در 

 آماره های توصیفی مورد مطالعه -1جدول

    گروه ها

 متغیر                      

 مراحل

خودگفتاری 

انحراف ±آموزشی)میانگین

 معیار(

خودگفتاری انگیزشی 

انحراف معیار(±)میانگین  
ر(انحراف معیا±کنترل )میانگین  

 99/54±44/4 84/54±22/2 44/52±23/4 اضطراب رقابتی

 99/54±34/4 29/52±34/9 22/59±22/9 اضطراب حالتی شناختی

 42/53±44/2 39/52±92/9 29/54±54/4 اضطراب حالتی بدنی

 42/42±53/4 44/44±53/2 22/92±32/9 اعتماد بنفس

 84/94±25/9 44/92±99/2 59/44±49/2 کل اضطراب حالتی
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 دقت سرویس
 24/53±44/4 42/53±28/5 59/45±33/5 پیش آزمون

 24/45±84/5 29/49±23/4 24/43±23/4 پس آزمون

 

( و 84/54±22/2( حداکثر میانگین اضطراب رقابتی مربوط به گروه خود گفتاری انگیزشی)5با توجه به اطالعات جدول )

حداکثر میانگین اضطراب حالتی  همچنین. ( می باشد44/52±23/4حداقل میانگین مربوط به گروه خودگفتاری آموزشی )

( می 22/59±22/9( و حداقل میانگین مربوط به گروه خودگفتاری آموزشی )99/54±34/4شناختی مربوط به گروه کنترل)

( و حداقل میانگین مربوط به گروه 42/53±44/2حداکثر میانگین اضطراب حالتی بدنی مربوط به گروه خود کنترل). باشد

حداکثر میانگین اعتماد بنفس مربوط به گروه خودگفتاری . ( می باشد29/54±54/4خودگفتاری آموزشی )

حداکثر میانگین . ( می باشد44/44±53/2( و حداقل میانگین مربوط به گروه خودگفتاری انگیزشی )22/92±32/9آموزشی)

گفتاری آموزشی ( و حداقل میانگین مربوط به گروه خود84/94±25/9) کل اضطراب حالتی مربوط به گروه کنترل

( و حداقل 59/45±33/5حداکثر میانگین دقت سرویس مربوط به گروه خودگفتاری آموزشی ). ( می باشد49/2±59/44)

 . ( می باشد42/53±28/5میانگین مربوط به گروه خودگفتاری انگیزشی )

 تحقیق های فرضیه آزمون
 . روانی اثر دارد خودگفتاری آموزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار

روانی از آزمون تی وابسته استفاده  فشار شرایط تحت والیبال تنیسی سرویس دقت بر آموزشی جهت تعیین اثر خودگفتاری

در  والیبال تنیسی سرویس نتایج آزمون درون گروهی تی وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون میانگین دقت. شد

  .نشان داده شده است 2-2جدول 

 والیبال تنیسی سرویس نتایج آزمون تی وابسته جهت مقایسه پیش و پس آزمون دقت -2جدول 
 شاخص آماری

 گروه
 معنی داری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد اختالف میانگین

 2225/2 52 -42/55 82/4 -99/8 خودگفتاری آموزشی

 

والیبال تفاوت  تنیسی سرویس میانگین پیش آزمون و پس آزمون دقتنشان داد که بین  4نتایج آزمون تی وابسته در جدول 

 بر یآموزش یخودگفتار شده، داده نشان جینتا به توجه بالذا . (p  ،42/55- ( =52)t=2225/2معنی داری مشاهده می شود )

 . شود یمرد قیتحق صفر فرض و دارد اثر یروان فشار طیشرا تحت بالیوال یسیتن سیسرو دقت

 . خودگفتاری انگیزشی بر دقت سرویس  تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی اثر دارد

روانی از آزمون تی وابسته استفاده  فشار شرایط تحت والیبال تنیسی سرویس دقت بر انگیزشی جهت تعیین اثر خودگفتاری

در  والیبال تنیسی سرویس یانگین دقتنتایج آزمون درون گروهی تی وابسته برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون م. شد

 . نشان داده شده است 9جدول 

 والیبال تنیسی سرویس نتایج آزمون تی وابسته جهت مقایسه پیش و پس آزمون دقت -3جدول 
 شاخص آماری

 گروه
 معنی داری درجه آزادی tآماره  انحراف استاندارد اختالف میانگین

 2225/2 52 -23/55 22/5 -99/2 خودگفتاری انگیزشی

 

والیبال تفاوت  تنیسی سرویس نشان داد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون دقت 9نتایج آزمون تی وابسته در جدول 

 بر یزشیانگ یخودگفتار شده، داده نشان جینتا به توجه با لذا. (p ،23/55- ( =52)t =2225/2معنی داری مشاهده می شود )

 . شود یم رد قیتحق صفر فرض و دارد اثر یروان فشار طیشرا تحت بالیوال یسیتن سیسرو دقت
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 . خودگفتاری انگیزشی و آموزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی اثر دارد

از آزمون تحلیل  روانی فشار شرایط تحت والیبال تنیسی سرویس دقت بر آموزشی و انگیزشی جهت مقایسه ی اثر خودگفتاری

نتایج آزمون  4نتایج آزمون پیش فرض تساوی واریانس گروه ها و جدول  2در ادامه جدول . واریانس یک طرفه استفاده شد

 . تحلیل واریانس را نشان می دهند

 آزمون لوین برای بررسی تجانس واریانس های گروه های مورد مطالعه -1جدول 
 آماره

 متغیر

F معنی داری درون گروهیدرجه آزادی  درجه آزادی بین گروهی 

 224/2 24 4 94/9 دقت سرویس

نشان می دهد که پیش فرض همگنی واریانس گروه های مورد مطالعه به علت معنی داری  2نتایج آزمون لوین در جدول 

 . ( تایید نمی شودp< 22/2آزمون لوین )

 مقایسه متغیر دقت سرویس بین گروه های مورد بررسی  -5جدول 
 آماره

 منبع

 معنی داری Fآماره  درجه آزادی مربعات میانگین

 گروه ها نیب دقت سرویس

 گروه ها درون

 کل

24/524  

53/2  

 

4 

24 

22 

52/99  

 

 

2225/2  

 

 

 

، p=2225/2نشان می دهد که بین دقت سرویس گروه های مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده می شود ) 2نتایج جدول 

52/99(=24 ،4)F) . با توجه به مشاهده ی اثر معنی دار و همچنین برقرار نبودن پیش فرض همگنی واریانس ها، در ادامه

خالصه نتایج این آزمون ها در جدول . بین گروه های مورد مطالعه بررسی می شود Games-Howellمقایسه های چندگانه 

 . نشان داده شده است 2-8
 برای بررسی میانگین دقت سرویس بین گروه های مورد مطالعه Games-Howellمقایسه ی چندگانه   -4جدول 

 آماره

 متغیر
ناختالف میانگی  معنی داری خطای استاندارد 

فاصله اطمینان برای اختالف ها 32%  

 حداکثر حداقل

یخودگفتاری انگیزش –خودگفتاری آموزشی   22/2  89/2  2225/2  35/5  23/4  

کنترل –خودگفتاری آموزشی   29/4  32/2  2225/2  98/2  28/3  

کنترل –خودگفتاری انگیزشی   29/4  22/2  224/2  38/2  28/2  

 

آموزشی،  نشان می دهد که بین دقت سرویس گروه های خودگفتاری 4در جدول  Games-Howellمقایسه های چندگانه 

آمده فرض صفر تحقیق رد می با توجه به نتایج بدست . انگیزشی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده می شود خودگفتاری

 . دارد اثر روانی فشار شرایط تحت والیبال تنیسی سرویس دقت بر آموزشی و انگیزشی شود، بنابراین خودگفتاری
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 بحث و نتیجه گیری
هدف از اجرای پژوهش حاضر مقایسه اثر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار 

سال، شرکت کننده در درس تربیت بدنی  42-42دانشجوی زن دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم با دامنه سنی  22. بودروانی 

گیری در دسترس به عنوان که همگی راست دست و آشنا با تکنیک اجرای سرویس تنیسی والیبال بودند، به روش نمونه 4

و  SCATا بعد از مشخص شدن اضطراب صفتی، با سیاهه هشرکت کننده. شرکت کننده در این تحقیق مشارکت کردند

حذف افراد دارای اضطراب صفتی باال و پائین؛ و افراد با قد باال و بسیار پایین؛ به منظور متجانس کردن افراد شرکت کننده، به 

ده از آزمون ایفرد ها در شرایط فشارروانی با استفادقت سرویس آزمودنی. نفری تقسیم شدند 52صورت تصادفی به سه گروه 

 -اضطراب حالتی توسط پرسشنامه اضطراب حالتی. گیری؛ و برای ایجاد فشارروانی از روش مقایسه مجازی استفاده شداندازه

گیری شد، تا میزان فشارروانی ادراك شده افراد شرکت رقابتی، درست قبل از اجرای سرویس و بعد از ایجاد فشارروانی اندازه

در دو بخش آمار توصیفی و آمار  52نسخه  spssبه منظور تجزیه و تحلیل اطالعات مورد نظر از . کننده مشخص شود

بندی نمرات خام و توصیف اندازه های نمونه از آمار به منظور سازمان دادن، خالصه کردن، طبقه. استنباطی استفاده شد

گردید و از تحلیل واریانس عاملی با سطح معنی داری  توصیفی)میانگین، انحراف استاندارد، رسم نمودارها و جداول( استفاده

p<2/22 در بخش آماری استباطی استفاده شد . 

نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد خودگفتاری آموزشی بردقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشارروانی اثر گذار  -5

 . (F(22،4)=8/ 422و p<225/2بود )

املی نشان داد خودگفتاری انگیزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشارروانی اثر نتایج تحلیل واریانس ع -4

 . (F(22،4)=424/5و p<242/2گذار بود )

نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که تعامل اثر خودگفتاری  (5-2) ( وشکل4-2با توجه به اطالعات جدول) -9

( بردقت سرویس والیبال تحت شرایط فشارروانی معنا دار 29/49 ± 42/3خودگفتاری انگیزشی) ( و24/43 ±28/59آموزشی)

 . (F(22،4=)24/24 وp<225/2)بوده است

هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط 

(، خود گفتاری آموزشی 24/43 ±28/59به میانگین امتیازات دقت سرویس والیبال ) نتایج نشان داد که با توجه. فشارروانی بود

(، لذا فرضیه p ،42/55- (52=)t=2225/2) دار داشتبر دقت سرویس والیبال آزمودنی ها تحت شرایط فشار روانی اثر معنی

ط فشار روانی تائید و فرض صفر رد اول تحقیق مبنی بر  اثر خودگفتاری آموزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرای

( و ارتباط آناتومیکی خودگفتاری نشان داده است 5988خودگفتاری باعث بهبود عملکرد می شود )رضایی و فرخی، . شودمی

که خودگفتاری به جای آنکه یک پدیده نامشخص ذهنی باشد، یک پدیده زیست شناختی است، و ویژگی مهم سیستم زیست 

مشخص شده است که مغز . ظرفیت تطابق باالیی در پاسخ نسبت به تحریکات خارجی و آسیب ها دارد شناختی آن است که

نتایج این . (4224نیز به تحریکات تمرین چه به صورت آناتومیکی و چه به صورت کارکردی پاسخ می دهد)هاردی و همکاران، 

ختی عمل کرده است، زیرا تحریکات مکرر تحقیق نشان داده که خودگفتاری آموزشی به صورت یک پدیده زیست شنا

در تحقیق حاضر اجراکنندگان پژوهش در . (224: 4224خودگفتاری آموزشی باعث بهبود عملکرد آزمودنی ها شد)همان، 

اکثر فعالیت . سطح پائین مهارت سرویس والیبال بودند و با برخورداری از خودگفتاری آموزشی عملکرد بهتری را ارائه دادند

زشی زمانی که مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و یا زمانی که افراد مورد مقایسه قرار گیرند و یا زمانی که پاداش مطرح های ور

ازجمله این که سعی می . گیرند و فشار روانی ایجاد شده بر عملکرد انها اثر می گذاردباشد، افراد تحت تاثیر شرایط قرار می

تحقیقات مختلفی به بررسی تاثیر . رکز بر عملکرد خود بهترین اجرا را داشته باشندکنند با دقت و توجه بیشتر و تم

(، 4255)  خودگفتاری آموزشی بر عملکرد ورزشکاران پرداخته اند، از جمله این تحقیقات می توان به مطالعه رینوم و همکاران

سی تاثیر سه گروه از بازیکنان تنیس در تیم ( به برر4255رینوم و همکاران ). ( اشاره کرد4255کولوولونیس و همکاران)

نتایج حاکی از آن بود که ترکیبی از خودگفتاری و بازخورد عملکرد به نظر می رسد که یک جایگزین . بزرگساالن پرداختند

 اصلی برای خودگفتاری آموزشی باشد، که با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر تاثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد دقت سرویس
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ای که به بررسی تاثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد ( در مطالعه4255کولوولونیس و همکاران). والیبال، همسو می باشد

حرکتی دانش آموزان در فعالیت بدنی پرداختند، بیان کردند که خودگفتاری یک تکنیک موثر برای افزایش عملکرد حرکتی 

تواند ناشی از عدم ه با تحقیق حاضر ناهمخوان است، علت ناهمخوان بودن آن میک. دانش آموزان ابتدایی در فعالیت بدنی است

( نشان داد خودگفتاری 5382زیگلر). باشداجرا در شرایط فشار روانی باشد،که در تحقیق حاضر اجرا در شرایط فشار روانیمی

(؛ که با یافته های 5932)طوبی، آموزشی در اکتساب مهارت تنیس برای اجرا کنندگان مبتدی کمک و مساعد کننده بود

( در ضمن مقایسه سه روش آموزش: خودگفتاری آموزشی، آموزش 5333اندرسون و همکاران ). باشدتحقیق حاضر همسو می

ساله( به این  3-8سنتی و آموزش با شرح و توضیح، در آموزش مهارت پرتاب به جلو برای دانش آموزان کالس سوم ابتدایی )

، روش خودگفتاری آموزشی در مقایسه با روش های آموزش سنتی وآموزش با شرح وتوضیح مفید تر و برتر نتیجه رسیدند که

خودگفتاری آموزشی یک استراتژی ضروری برای آموزش و یادگیری مهارت می . می باشد؛ که با تحقیق حاضر همخوانی دارد

. (4255فعالیت بدنی است)کولوولویس و همکاران،  باشد و یک تکنیک موثر برای افزایش عملکرد حرکتی دانش آموزان در

 4222زمانی که تکلیف نیازمند به حرکتی ظریف است، خودگفتاری آموزشی بیشتر موثر است)تئودوراکیس و همکاران، 

( 4254(، دانا و همکاران)5983(، ارکی)4222نتایج حاضر با مطالعات تئودوراکیس و همکاران ). ( 4222؛چرونی و همکاران، 

دلیل تناقض ممکن است مربوط به . ( در تناقض است4255همسو می باشد، و از طرفی با برخی دیگر مانند دانا و همکاران)

(، اعالم کردند در انجام کارهایی 4254(، طهماسبی)4222تئودوراکیس و همکاران ). سطح مهارت باال و خبره ورزشکاران باشد

ارد، خودگفتاری آموزشی نسبت به خودگفتاری انگیزشی به شرکت کنندگان کمک که احتیاج به مهارت، زمان بندی، و دقت د

آنها توجیه کردند که خودگفتاری آموزشی در کارهایی که به مهارت، زمان بندی، و دقت احتیاج دارد بیشتر . بیشتری می کند

ای الگوهای دلخواه را تسهیل می سودمند است چرا که با درست معطوب کردن تمرکز بر نشانگرهای مربوط به تکلیف، اجراه

( نشان داد هر دو نوع خودگفتاری، در والیبال به 5935نتایج تحقیق وکیلی ارکی). (4222کند)تئودوراکیس و همکاران، 

صورت یکسانی موثر است و در کل خودگفتاری تکنیک سودمندی برای ارتقاء عملکرد حرکتی می باشد )وکیلی ارکی، 

(، در نتایج خود اعالم کردند که بین 4254داناو همکاران). عه با تحقیق حاضر همخوانی دارد(؛ که این دو مطال5935

( نیز 4254خودگفتاری و عملکرد شوت بسکتبال ارتباط معنی داری وجود ندارد؛ که ناهمخوانی با تحقیق دانا و همکاران)

اجراکنندگان در مهارت سرویس والیبال مبتدی در تحقیق حاضر . ها باشدممکن است به دلیل سطح مهارت باالی آزمودنی

احتماال وقتی از افراد شرکت کننده خواسته شد . بودند و با برخورداری از خودگفتاری آموزشی عملکرد بهتری را ارائه دادند

نه و گام به اند حرکات خود را به صورت هوشیاراتوجه به تکلیف مربوط داشته و بهترین اجرا را داشته باشند، آنها سعی کرده

توجه و تمرکز برخود، احتماال خودکاری نسبی کنترل حرکتی را از بین می برد؛ در نتیجه بر اساس فرضیه . گام کنترل کنند

استفاده از پردازش کنترل . (5339پردازش هوشیارانه، عملکرد دچار مشکل شده یا به طور کامل تخریب می شود)مسترز، 

رای اجرای خوب، منعکس کننده یک پس رفت موقتی در مراحل اولیه یادگیری است)همان، هوشیارانه در اثر فشار روانی ب

وقتی به افراد اجازه داده می شود که فرایندهای خودکار و ناهوشیار را کنترل کنند، منجر به اجرای نا موثرتر . (423: 5339

رضیه عمل محدود شده بیان می کند زمانی که ف. استناد کرد  این حالت را می توان به فرضیه عمل محدود شده. می شوند

افراد بر حرکات خود تمرکز می کنند )یعنی یک کانون توجه درونی را انتخاب می کنند(، تمایل دارند که هوشیارانه در 

با این وجود، با تالش جهت کنترل . فرایندهای کنترلی که هماهنگ سازی حرکتشان را تنظیم می کند، تداخل ایجاد کنند

. شودالنه حرکتشان، فرآیندهای خودکاری را که دارای قابلیت کنترل حرکات به طور مؤثر و کار آمد هستند، تخریب میفعا

بالعکس، متمرکز ساختن توجه به اثر حرکت )یعنی انتخاب یک کانون بیرونی(، نوع خودکارتری از کنترل را ارتقا می بخشد، و 

ای ناهوشیارانه سریع و بازتابی حرکات را کنترل کنند، بنابراین نتیجه مطلوب حاصل این امکان را فراهم می سازد تا فرایند ه

به عبارت دیگر انتخاب یک کانون توجه بیرونی سبب کاهش تداخل هوشیارانه در فرایند هایی می گردد که . می گردد

ها، مقدار زیادی در مهارت. (4222 حرکاتمان را کنترل کرده و در نتیجه منجر به عملکرد و یادگیری بهتر می گردد)وولف،

اطالعات برای پردازش وجود دارد، بعضی از آنها به اجرا مربوط می شوند و بعضی دیگر نه، مشکل اجرا کننده این است که با 

با توجه به نتایج مربوط به این فرضیه و خودگفتاری افراد شرکت کننده با . (4222عوامل مخل و نامربوط کنار بیاید)گیل، 
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شرحی که در فصل سوم به آن اشاره شد، و با عنایت به سطح مهارت افراد شرکت کننده می توان گفت: خودگفتاری باعث 

شده است فرد تحت تاثیر فشار روانی ایجاد شده قرار نگیرد و ناهوشیارانه از کانون توجه بیرونی استفاده کرده باشد و همین 

 . امر باعث بهبود دقت شده باشد

( تحت شرایط فشار M=29/49 ± 42/3م نشان داد که اثر خود گفتاری انگیزشی بر دقت سرویس والیبال )فرضیه دو

(، لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اثر خودگفتاری انگیزشی بر دقت p  ،23/55- (52 =)t=2225/2روانی اثرگذار بوده است )

های برخی تحقیقات در این از آنجا که یافته. شودرد می سرویس  تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی تایید و فرض صفر

(، در زمینه تاثیرخودگفتاری انگیزشی در اعتماد به نفس و اضطراب؛ 5334زمینه مانند هاردی و همکاران )

( در زمینة 4222های گلف، تئودوراکیس و همکاران )( درمورد ارتباط سن خودگفتاری و اجرای مهارت4222هارویوهمکاران)

( دربارة تأثیر خودگفتاری بر عملکرد 4259أثیر خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در بهبود اجرای حرکتی، هاتزوگلوگالدیس )ت

( در 4255( در زمینة اثر خودگفتاری بر عملکرد استقامتی، طهماسبی و همکاران )4259ورزشی رقابتی، هاردی و همکاران )

( درزمینة اثر خودگفتاری، بر 4252)  ک استراتژی شناختی، چانگ وهمکارانمورد تاثیر خودگفتاری انگیزشی به عنوان ی

دهند که خودگفتاری انگیزشی از طریق افزایش انگیزه، ایجاد اعتماد به نفس، آماده سازی عملکرد پرتاب سافتبال؛ نشان می

ی پژوهش حاضر با نتایج این هاورزشکار برای اجرای بعدی تکلیف مفید بوده موجب بهبود در اجرا شده است؟ و یافته

( در تحقیقی به نام مکانیسم زیر بنایی رابطه خودگفتاری در 4223هاتزوگلوگالدیس و همکاران). تحقیقات همخوانی دارد

عملکرد ورزشی: اثر خودگفتاری انگیزشی در اعتماد به نفس و اضطراب به این نتیجه رسیدند که خودگفتاری باعث افزایش 

عالوه بر این، افزایش اعتماد به نفس می تواند به عنوان اثر یک تابع علمی . کاهش اضطراب شناختی می شوداعتماد به نفس و 

( پیش 5334هاردی و همکاران ). (4223در تسهیل خودگفتاری بر عملکرد در نظر گرفته شود )هاتزوگلوگالدیس و همکاران، 

یل سازی حس اعتماد و آرامش مورد حمایت قرار داده اند و باالخره با از این، استفاده بازیکنان از ادراك خود را در مورد تسه

( و 4222با این نظریه، هاتری، گئورگیادیس). توجه به بینش بازیکنان که به آنها کمک می کرده است تا بهتر تمرکز کنند

هاردی و دیگران اظهار کردند . شودهمکاران اعالم کردند که کاربرد خودگفتاری انگیزشی باعث کاهش افکار مختل کننده می

که خودگفتاری انگیزشی به ورزشکاران کمک می کند تا ذهن خود را پاك و بر روی تکلیفی که در دست دارند تمرکز کنند و 

شود شرایط تحت فشار روانی سبب به طور معمول فرض می. (5334در انجام آن دقت الزم را به کار برند)هاردی و همکاران، 

های ورزشی زمانی که فعالیت. گیرندشود، و سطح اضطراب را میزان فشار درك شده در نظر میضطراب میافزایش سطح ا

گیرد که، یا افراد مورد مقایسه قرار گیرند و یا پاداش مطرح باشد؛ و این افراد تحت تاثیر شرایط مورد بررسی و ارزیابی قرار می

( فشار روانی را وجود 5384بامیستر و مسترز ). شده بر عملکرد آنها اثر می گذاردگیرند و فشار روانی ایجاد فشار روانی قرار می

های آنها فشارروانی زمانی بر اساس گفته. (5932موقعیت های انگیزشی برای اجرای بهینه و عالی می داند)زاهدی و همکاران، 

باشد، فشار روانی « خود فرد»و نشانه ای از اهمیت  وقتی اجرا، شاخص. آید که پاداش و تنبیه وابسته به اجرا باشدبه وجود می

در نهایت، مهمترین موضوع این است که رقابت در چنین اجراهایی که دو اجرا کننده با یکدیگر مقایسه می . افزایش می یابد

اند که اثر رسیده ( در یک بررسی فرا تحلیلی به این نتیجه4255) تاد و همکاران. شوند، فشار روانی بیشتری را ایجاد می کند

در مقابل زمانی که خودگفتاری توجه را از تکلیف در دست . خودگفتاری مثبت با قدرت متوسطی بر عملکرد مهم می باشد

اجرا منحرف کرده و فرد را به تفکر دوباره اشتباهات گذشته یا پیش بینی آینده بکشاند، یا به اندازه ای تکرار شود که 

بزند و یا به هر دلیل دیگر سبب اختالل در اجرای تکلیف شود، منفی بوده و باید با آن مقابله  خودکاری عملکرد را بر هم

(، باال رفتن توجه 5382برطبق نظر بومیستر ). این تحقیق با تحقیق حاضر در تضاد می باشد. (5934کرد)عبدلی و اکرادی، 

لوگیری می کند و باعث بروز انسداد در فرد می شود، زیرا مربوط به تکلیف تحت شرایط فشار روانی از عملکرد بهینه مهارت ج

توجه هوشیارانه به سمت مهارت خودکار با اجرای آن مهارت مداخله می کند، و باعث بازداری از پاسخ خودکار می شود)تاناکا 

بر . نهاد شدحرکتی پیش -( برای تکالیف حسی5382توسط بامیستر )  مدل خود متمرکز یا کنترل صریح. (4252و سکیا، 

طبق این مدل، فشارروانی، توجه هوشیارانه را به فرایند اجرا افزایش می دهد و این افزایش توجه هوشیارانه، عملکرد مهارت 

توجه هوشیارانه به فرایند اجرا باعث می شود که افراد در صدد انجام درست مهارت باشندو این . خودکار را تخریب می کند
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های با توجه به مطالب ارائه شده  و یافته. (5382جر به کاهش موفقیت اجرا می شود)بامیستر، کنترل مهارت خودکار من

با . تحقیق و تایید فرضیه دوم تحقیق، به نظر می رسد یکی از عوامل موثر در به وجود آمدن فشار روانی سطح مهارت باشد

ید ادای عبارات و کلمات خود گفتاری انگیزشی باعث شده توجه به اینکه سطح مهارت افراد شرکت کننده تحقیق، باال نبود، شا

است اثر فشار روانی کم رنگ شود و توجه فرد اجرا کننده به بیرون بدن خود منحرف شود، و همین امر باعث شده است از افت 

به چالش  به عبارت دیگر نتایج ارائه شده فرضیه عمل محدود شده. و تخریب عملکرد افراد شرکت کننده جلوگیری کند

 . کشیده است و آن را تایید نمی کند

 ± 42/3( و انگیزشی )=24/43M ±28/59در فرضیه سوم نتایج نشان داد تعامل اثر خود گفتاری آموزشی )

29/49M=ها تحت شرایط فشارروانی معنا دار بوده ( بر دقت سرویس والیبال آزمودنی(2225/2=p (24،4) 52/99 و =F) ؛ لذا

یق مبنی بر اثر خودگفتاری انگیزشی و آموزشی بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی و فرضیه سوم تحق

های مرتبط با تکلیف را به صورت ناکارامد اضطراب ناشی از فشار سبب می شود ورزشکاران نشانه. فرضیه صفر رد می شود

تواند این ناکارایی را تحمل اضطراب فرد خیلی شدید باشد، نمیهمچنین اگر . پردازش کنند، مگر اینکه فرد بیشتر تالش کند؛

دهد و این تالش لطمة فردی که دچار انسداد شده باشد تالش بیشتری انجام می. خوردکند و به عملکرد فرد لطمه می

قیق، انسداد هنگامی بر اساس یافته های تح. تواند سبب تخریب عملکرد شودکند و ادامة آن میبیشتری به کارایی او وارد می

بر اساس نظریة پردازش هوشیارانه، مسترز . دهد که نتیجه برای فرد خیلی مهم باشد و فرد تالش زیادی انجام دهدرخ می

دریافت که در وضعیت اجرا تحت شرایط فشار روانی، افراد به مراحل اولیة یادگیری برگشت داده و در وضعیت اضطراب باال، به 

عالوه . کنندمی گردند؛ و اطالعات آشکار را بازپردازشبه راهبردهای کنترلی مشابه افراد مبتدی باز می منظور حفظ عملکرد

های هدایت کننده توجه در آموزش. گیردبراین، بر اساس این نظریه، تالش زیادی جهت کنترل هوشیارانة مهارت صورت می

نتایج نشان داده است که استفاده از کانون توجه درونی در افراد . افراد مبتدی بر هماهنگی حرکات، مفید نشان داده شده است

این . (4225( و در افراد ماهر باعث تخریب حرکت می شود )وولف، 4222؛ گری،4222مبتدی باعث اجرای بهتر )بیلوك،

کنندگان، با وجود موضوع در شرایط نبود فشار روانی صادق است، ولی در تحقیق حاضر به دلیل اعمال فشار روانی بر شرکت 

(  و انگیزشی 24/43 ±28/59نتایج تحقیقات کمی که در این خصوص وجود دارد، امتیاز دقت افراد در خودگفتاری آموزشی )

رسد عبارت های آموزشی و انگیزشی باعث شده است به صورت ناهوشیار توجه ( بهتر بوده است به نظر می29/49 ± 42/3)

خودگفتاری یک . دن منحرف شده باشد و همین امر باعث شده است دقت اجرا آسیب نبیندافراد اجرا کننده به بیرون ب

نتایج بدست آمده از این تحقیق . (4255استراتژی شناختی و مهارت روانی برای عملکرد بهینه می باشد )بروجنی و شهبازی، 

(، اثر 4254ر اضطراب و اعتمادبه نفس؛ زیتو )( در مورد تاثیر خودگفتاری ب4222با نتایج حاصل از پژوهش کرونی و همکاران)

(، اثر خودگفتاری بر زمان واکنش؛ هاتزوگلوگالدیس و 4255خودگفتاری بر بهبود مهارت والیبال؛ طهماسبی و همکاران)

نگ (؛ چا4259)  (، اثر خودگفتاری بر عملکرد بازوی غالب و غیر غالب در تکلیف هندبال؛ زوربانوس و همکاران4259همکاران )

(، دانا و همکاران 4255(، نقش خودگفتاری بر ویژگی حرکتی و خودکارآمدی؛ طهماسبی و همکاران )4252و همکاران )

( درمورد مکانیسم زیر بنایی رابطه خودگفتاری 4223(، هاتزوگلوگالدیس و همکاران)4252(، کولوولونیس و همکاران )4254)

(، اثرخودگفتاری 5983(، ارکی)5333(، لندینوهربرت )4222وهمکاران ) (، تئودوراکیس4222در عملکرد؛ هاردیوهمکاران)

  نتایج تحقیقات زیتو. کنندانگیزشی و آموزشی در بهبود عملکرد ورزشی بررسی نمودهبودند همسو می باشد وآنراتأییدمی

سرویس و بهبود  (، که خودگفتاری به ورزشکاران زن والیبالیست به منظور بهبود عملکرد و یادگیری مهارت4254)

. علت آن هم سطح مهارت آزمودنی ها ممکن است باشد. کند، با تحقیق حاضر همخوانی داردخودکارآمدی، به آنها کمک می

( گزارش دادند خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در افزایش عملکرد حرکتی دانش آموزان موثر 4252کولوولونیس و همکاران )

(، بر روی کارکرد های انگیزشی و آموزشی خودگفتاری در 4222هانری و همکاران ). (4255است)طهماسبی و همکاران، 

آنها گزارش دادند در پرتاب توپ به سمت هدف . ورزش هایی همچون واترپلو و پرتاب های قدرتی تحقیقاتی انجام داده اند

(، بر اهمیت 5333دین و هربرت )لن. (4222)تکلیف دقتی( هر دو گروه ورزشکاران پیشرفت داشتند)کرونی و همکاران، 

هر . . منطبق کردن خودگفتاری با نیازهای هر کار تاکید کرده بودند، و اثر بخشی خودگفتاری به عواملی همچون دقت و
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(، نشان داد هر دو نوع خودگفتاری 4255نتایج تحقیق فندرسکی و همکاران ). (5333تکلیف بستگی دارد)لندین و هربرت، 

ی موجب بهبود معنا دار در یادگیری و یادداری شوت بسکتبال می شود؛ و خودگفتاری انگیزشی در مقابل آموزشی و انگیزش

نتایج بدست آمده از این تحقیق با نتایج . (5934خودگفتاری آموزشی به طور معنا داری مؤثرتر است)شریعتی و کلخوران، 

گوداس در مهارت پرش، و . (، در تناقض می باشد5934(، شریعتی و کلخوران)4259(، جباری)4222(، کرونی)4224گوداس)

اما با این حال گوداس مطرح . کرونی در مهارت پاس بسکتبال، هیچ تفاوت معنی داری بین انواع خودگفتاری مشاهده نکردند

. کرده است کرد که خودگفتاری انگیزشی، در مقایسه با دو نوع دیگر، در تمرکز و اعتماد به نفس بیشتر به آزمودنی ها کمک

کرونی، معتقد است که عدم تالش بیشتر و توجه ناکافی بازیکنان مبتدی، دلیل نبود تفاوت معنی دار بین خودگفتاری در 

احتماال در تحقیق حاضر اجرای کوشش ها بیشتر دانشجویان، موجب برتری خودگفتاری انگیزشی شده . مهارت پاس است

نوع پاسی باشد که کرونی در تحقیق خود از آن استفاده کرده است )زدن توپ به است و این تناقض ها ممکن است به دلیل 

شریعتی و کلخوران، خودگفتاری انگیزشی و آموزشی بر اجرای تکالیف تعادلی . (5932دایره()طهماسبی بروجنی و همکاران، 

انواع خود گفتاری، مشاهده نکردند و معتقد ایستا و پویا در سالمندان را مورد آزمایش قرار دادند و هیج تفاوت معنی داری بین 

ناهمخوانی با . (5934بودند که در تکالیف تعادلی پویا ترجیحاً استفاده از خودگفتاری انگیزشی بهتر است)شریعتی و کلخوران، 

تحقیق گوداس و شریعتی نیز ممکن است به دلیل ماهیت تکلیف )پرتاب دارت(، سطح تبحر)مبتدی( و سن آزمودنی ها 

 . نوجوانان و کودکان( باشد)

گیرند، عملکرد ورزشکار اغلب نسبت به آنچه که قتی افراد در شرایطی که سبب ایجاد فشار روانی برای عملکرد بهینه، قرار میو

های ورزشی، از آنجایی که این اتفاق بیشتر در شرایطی حساس چون رقابت. شودبه طور ناگهانی تخریب می ،پیش از آن داشته

بنابراین این موضوع یکی از موضوعات مورد عالقه در . دهدکه اجرای بهینه برای ورزشکار اهمیت حیاتی دارد، روی می جایی

زمینه پژوهش تبدیل شده و پژوهشگران دالیل زیر بنایی آن را از جنبه های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار دادند)بیلوك، 

تری تنزل کند و شود به سطح پایینال رسیده باشد، در شرایط فشار روانی، مجبور میوقتی ورزشکار به سطح مهارت با. (4222

در مقابل اگر فرد در پیوستار اکتساب مهارت در . (4252به اجرای خود به صورت گام به گام توجه داشته باشد)تاناکاو سکیا، 

بنابراین در . به بخش اجرای مهارت خود توجه کند کند او به صورت هوشیارانهسطح پائین باشد، شرایط فشار روانی ایجاب می

با توجه به نتایج حاصله و با عنایت به . این شرایط بهبود عملکرد نسبت به شرایط با فشار روانی باال غیرمنتظره نخواهد بود

است فرد فرضیه خودگفتاری آموزشی و با توجه به سطح مهارت افراد شرکت کننده می توان گفت: خودگفتاری باعث شده 

تحت تاثیر فشار روانی ایجاد شده قرار نگیرد و ناهوشیارانه از کانون توجه بیرونی استفاده کنند و همین امر باعث بهبود دقت 

شده است، و در خودگفتاری انگیزشی به نظر می رسد که ادای عبارات و کلمات، باعث شده است اثر فشار روانی کم رنگ شود 

ه بیرون منحرف شود، و همین امر باعث شده از افت و تخریب عملکرد افراد شرکت کننده جلوگیری و توجه فرد اجرا کننده ب

رسد استفاده از خودگفتاری با رویکرد انحراف به نظر می. کند، که نتایج حاصله تائیدی بر فرضیةعمل محدود شده می باشد

 . کنداد در عملکرد جلوگیری میرنگ شدن فشار روانی شده و از بروز انسدتوجه به بیرون، موجب کم
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