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 چکیده

ن خودگویی انگیزشی و آموزشی در دو نوع مهارت ساده و پیچیده بود. هدف از این تحقیق، تعیین اثر یکی از راهبردهای روانشناختی با عنوا

عملکرد بهتر گروه خودگویی انگیزشی نسبت به گروه خودگویی آموزشی ناشی از پایداری تاثیرات خودگویی  نتایج تحقیق نشان داد که

اعتماد به نفس بهتر و احساس آرامش بیشتر در این اثرات مثبت می تواند ناشی از تمرکز بهتر، احساس  .انگیزشی بر عملکرد می باشد

 .ورزشکاران باشد
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Abstract  

The purpose of this study was to determine the effect of psychological strategies as motivational and 

instructional self-talk was both simple and complex skills. The results showed that motivational self-talk 

could be more effective than instructional self-talk. The positive effects may be due to better focus, better 

feel of confidence and more relaxed in athletes. 
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 ه مقدم -1
 یم زین یویهمچون خودگ یعوامل روان شناخت ،یبدن نیامروزه بر خالف تصورات گذشته عالوه بر عوامل مرتبط با تمر

. روان شناسان (114-144، ص1،1991الت و همکارانوموثر باشد)وان  یورزش یمهارت ها یسطح اجرا لیو تعد شیتواند در افزا

مداخله مناسب به  یاز متدها یکیو کاربرد  یروان شناخت یها کیاز تکن ادها استفب یتوانند به طور قابل توجه یم یورزش

 ، ص2412،و بهرام،  1پورک افسان ،141-141، ص2،2411و همکاران سی)کلوونوس شان کمک کنند ورزشکاران یاجرا شرفتیپ

 ،یی(. خودگو61-16 ،2449ران، و همکا ی؛ هارد 111-211ص ،2441، امزیلیهاست)و کیتکن نیاز ا یکی یی(. خودگو141-146

 قیطر نیدهد و از ا یمهارت با خود انجام م یدر هنگام اجرا یرکالمی( و غی)شفاهیبه صورت کالم کاراست که ورزش یمکالمه ا

 یانواع مختلف یی(. خودگو262-241، 2444و همکاران، سیکند)تئودوراک یم نییتع یکند و استراتژ یفکر م شیدرباره نحوه اجرا

دو کارکرد  2441 یباشند. هارد یم یزشیو انگ یآموزش ،یانتقاد(، خنث ی)حاو ی(، منفنیکه شامل مثبت )همراه با تحس دارد

نیک وسیله تمرکز بر حرکت، تکه آموزشی ب یی. خودگویآموزش ییو خودگو یزشیانگ ییعنوان کرد؛ خودگو ییخودگو یبرا یاصل

و  ندیانبشود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند مهارت بیشتر، زماجرا می درست، اجرای راهبرد مناسب باعث بهبود در سطح

افزایش تالش و اعتماد به نفس با ایجاد انگیزش مثبت در فرد باعث  قیانگیزشی از طر ییدقت زیاد است، مؤثر است و خودگو

ات درشت قدرت و استقامت بیشتر و حرکشود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند تسهیل کار و کنترل برانگیختگی و اضطراب می

 (.96-11، 2441 ،یمی باشند مؤثر است )هارد

شخصی بر رفتار غیرقابل انکار است. شیوه مداخله  یها یینقش و تأثیر خودگو ی( به نقل از نور1961)نظر مایکنبام  از

وب در ا ایجاد تغییرات مطلبخود فکر کنند و کند تا شرایط را ارزیابی کنند و به عملکرد هدایت شده به افراد کمک می ییخودگو

(، 1911ویگوتسکی  ) یرشد شناخت هیبر اساس نظر،(. 24، 1114نوری،)از ارتباطات مؤثر و سازنده با محیط لذت ببرند درفتار خو

بوده  تامل حل مسائل و یزیبرنامه ر ده،یاز جمله توجه کنترل شده، حافظه سنج یشناخت یعال یندهایشالوده همه فرا ییخودگو

( 1911(. شانک )916-944،  2444 ،یو بهبود سطح اجرا موثر است)هارد شیافزا یبرا یو استفاده از کلمات نشانه به عنوان روش

 دیداطالعات ج یاطالعات و کدگذار یکردن توجه، فراخوان یکه در کانون یبه ورزشکاران یعنوان کرد خودگفتار ییبه نقل از رضا

( 1996در این راستا باندورا  ) .(11-29،  1191رضایی، کند.) یدر دست اجرا است مشکل دارند، کمک م که یفیمربوط به تکل

 شود، بلکه باعث آموزشنه تنها باعث افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران می ییکند که خودگودر نظریه خودکارآمدی عنوان می

 (.6، 2444، )هاردیشود که چطور به این اهداف برسندبه ورزشکاران می

 ر؛یورزش ها نظ شتریب یورزش یدر اجرا یروان شناخت کیتکن نینشان دادند که، اثر ا ییدرباره خودگو یمتعدد مطالعات

-111،  1،2442بسکتبال)پرکوس و همکاران (؛44-11، 4،2441(، شنا )وانگ و همکاران149-194، 1،1911و بنت قلنی)هیکشت

-112، 2411ن،نا و همکاراا(، پرتاب دارت)د91-11، 2442 1یگلف )هارو ؛(141-141 ،2411)،6و همکاران سیکلوولون (؛111

 شیرا با افزا یورزش یتواند اجرا یم ییگرفتند که خودگو جهیشدند و نت یبررس( 196-191، 2412 یو طوب ی؛ اقدس114

 تمرکز توجه و کاهش اضطراب بهبود ببخشد. ،یخودکنترل

بررسی اثر خودگفتاری انگیزشی بر اعتماد به نفس، اضطراب و اجرای تکلیف در تنیس به  9هتریجنور گیادیس و همکاران

بازان جوان پرداختند. نتیجه نشان داد که پس از استفاده از خودگفتاری میزان اعتماد به نفس ورزشکاران افزایش و اضطراب 

                                                           
1 - Van Raalte & et al. 
2 - Klovelonis & et al. 
3 - Afsanepurak 
4 - Highlen PS & Bennett 
5 - Wang & et al 
6 - Perkos& et al 
7 - Klovelonis& et al 
8 - Harvey & et al 
9 - Hatzigeorgiadis & et al 
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نتایج  1. در همین زمینه پالمر(6-1، 4412، هتریجنور گیادیس و همکاران)کاهش یافت و در اجرای تکلیف بهبود حاصل شد

متناقضی را به دست آورد. از آزمودنی ها خواسته شده بود تا در هنگام اجرا یک سری کلماتی را انتخاب کنند که موجب افزایش 

رفت د در پیشتمرکز آنها شود، البته مربیان در انتخاب عبارات به آزمودنی ها کمک کردند. تتایج حاکی از آن بود که این راهبر

 (.144-111، 1992اجرای مهارت های اسکس بازان در حرکات موزون اسکی تاثیری ندارد)پالمر، 

و  یادداریدر اکتساب،  یآموزش ییخودگو یبه بررس یطوب و یاقدس اقدامی دیگر در حیطه اثرات خودگویی در ورزشدر  

که کنترل اجرا در آزمون انتقال در هر دو گروه بهتر یجه گرفتند و چنین نتپرتاب دارت در کودکان و نوجوانان پرداختند  الانتق

به  تواند اشاره کند یم نیدر آزمون انتقال استفاده نکرد اما گروه کنترل استفاده کرد. ا یآموزش ییاز خودگو یشد. گروه تجرب

 یو طوب یاقدس)ابدی یآن اجرا کاهش متواند به بازخورد وابسته باشد با حذف  یم ییاز خودگو اریبسنکته که اگر استفاده  نیا

 یدار یو پاس بسکتبال اثر معن بلیدر یدر مهارت ها یآموزش ییمشاهده شده است که خودگو نی. هم چن(191-196، 2412

در  2و همکاران سیتئودوراک (؛111-111،  2442کوس و همکاران ،پردار نبود ) یاثر معن نیداشته است، اما در مهارت شوت ا

و  یآموزش ییگروه خودگو نتونیبدم سیشوت فوتبال و سرو یکه در مهارتها افتندیدر یزشیو انگ یآموزش ییر خودگواث یبررس

 اما در آزمون دراز و نشست افت،یبهبود  شانیاجرا ییهر دو گروه خودگو ک،یزوکنتیا نامومتریدر آزمون بازشدن زانو بر دستگاه د

 فیدر تکل (. در تحقیقی دیگر پژوهشگران262-241، 2444، و همکاران سیتئودوراک)گروه ها مشاهده نشد نیب یتفاوت معنادار

 یبهبود داشت، ول شانیاجرا یزشیو انگ یآموزش ییدو گروه خودگوکه هر مشاهده کردند دقت واترپلو )پرتاب توپ به هدف( 

بهتر  یارنادبه طور مع شانیاجرا یزشیگتوان )پرتاب توپ(، گروه ان فیدر تکلو همچنین  داشتند یشتریب شرفتیپ یگروه آموزش

 . (144-111، 2441و همکاران ،  سیادیجورجیهتز)بود

 پاس یمؤثرتر بوده، اما در اجرا یزشیانگ ییو شوت بسکتبال خودگو بلیدر ینشان دادند که در اجرا1 همکارانو  یکرون

مهارت پاس ساده بسکتبال تفاوت بررسی در . (111-111، 2446)کرونی و همکاران،نبود ییدو نوع خودگو نیب یتفاوت معنادار

 یبهتر یاجرا یآموزش ییبسکتبال گروه خودگو نهیپاس س دهیچیپ فیدر تکل مامعنادار نبود، ا ییدو گروه خودگودر 

ه ک افتندیدر یو شهباز یبروجن یطهماسبدقت پاس و شوت بسکتبال  ی. در مهارتها(11-29، 1191داشتند)رضایی و همکاران، 

و گروه نسبت به د یزشیداشتند و در مهارت سرعت پاس، گروه انگ یبهتر یاجرا گرینسبت به دو گروه د یآموزش ییخودگو گروه

نیز به این نتایج 1و همکارن  سیکالوولون (. و در این راستا1116-1111، 2411)طهماسبی و شهبازی،داشتند یبهتر یاجرا گرید

 یتفاوت وجود ندارد، اما در مهارت شنا یزشیو انگ یآموزش یویدو گروه خودگ نیب بسکتبال در مهارت شوت دست یافتند که

 .(1-1،  2414، و همکارن سیکالوولون)مؤثرتر بود یزشیانگ یویخودگ یسوئد

. را به دنبال داشته اند یمتناقض جینتا یکرده اند، ول یرا بررس ییاثرات انواع مختلف خودگو یمتعدد قاتیتحق اگرچه

رتر و ( موثدهیچی( در کدام نوع از مهارت)ساده، پیزشیانگ ،ی)آموزشییمورد که کدام نوع از خودگو نیدر ا دیو ترد شک ن،یبنابرا

 یرکتح فیتکال یعوامل بررو نیا یآمدهایتعامالت و پ شیو آزما شتریب حیبه منظور تشر قیتحق نیاست ادامه دارد. ا دتریمف

 یراتواند ب یم رهایمتغ نیکشف، و درک اثر ا ،ییشده است. شناسا یتبال( طراح)شوت آزاد بسک دهیچیساده )پرتاب دارت( و پ

و  یزشیانگ اناتیدر پی پاسخ به این سوال است که آیا ب قیتحق نیا ن،یباشد. بنابرا یو کاربرد د،یتمام انواع ورزشکاران موثر، مف

 ر دارد؟اضطراب تاثی نی)شوت بسکتبال( و همچن هدیچیساده )پرتاب دارت( و پ یحرکت فیتکال یریادگیبر عملکرد و  یآموزش

                                                           
1 - Palmer 

2 - Theodorakis & et al 

3 - Chroni & et al 

4 - Kolovelonis & et al 
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 روش پژوهش -2
شامل دختران دانشجو  قیتحق نیا یانجام شد. جامعه آمار یدانیباشد و به صورت م یم یتجرب مهیحاضر از نوع ن قیروش تحق

به طور  یآزمودن 14اد تعد نیب نیدادند. از ا لتشکی(  11/1 ±24 یسن نیانگیسال ) م 22تا  11 یبا دامنه سن رورزشکاریغ

 ییساده، خودگو یمهارت حرکت یبرا یآموزش ییگروه جداگانه شامل خودگو 1در  یداوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادف

 یتمهارت حرک یبرا یزشیانگ ییو خودگو دهیچیپ یمهارت حرکت یبرا یآموزش ییساده، خودگو یمهارت حرکت یبرا یزشیانگ

   .قرار گرفتند دهیچیپ

ارائه  یالزم و کاف حاتیپژوهش توض یآن ها ط ینامه، ابتدا درباره اهداف پژوهش و همکار تیفرم رضا لیاجرا: پس از تکم نحوه

گروه تقسیم شدند. در همان جلسه از آزمودنی ها پیش  1به  یشد. پس از حضور آزمودنی ها در محل تمرین، آنها به طور تصادف

  (STAI)  اشپیل برگر یو صفت یگونه اطالعاتی گرفته شد و پرسشنامه اضطراب حالت کوشش بدون دادن هیچ 14آزمون با 

کوشش انجام دادند و برای اعمال  14. در جلسه دوم آموزش توسط مربی انجام گرفت و آزمودنی ها دیتوسط آزمودنی ها پر گرد

آموزشی گفته شد که قبل از هر پرتاب  دگوییخوخودگویی در مهارت پرتاب دارت و پرتاب آزاد بسکتبال، به آزمودنی های گروه 

و به آزمودنی های گروه خودگویی انگیزشی گفته شد که قبل از هر  "دستت را ثابت نگهدار"،"به مرکز هدف نگاه کن"بگویند

تمرین  ار . جلسه سوم و چهارم و پنجم"نتیجه خوبی می توانی به دست آوری"،"تو می توانی این کار را انجام دهی"پرتاب بگویند

کوشش انجام می دادند. در آخر جلسه پنجم به منظور  14جلسه بوده که در هر جلسه  1کردند. دوره اکتساب آزمودنی ها 

ساعت انجام  62پرتاب بود گرفته شد. در جلسه ششم که با فاصله  14سنجش یادگیری آزمودنی ها آزمون اکتساب که شامل 

سه هفتم آزمون انتقال انجام گرفت برای آزمون انتقال شوت آزاد بسکتبال به جای پرتاب شد آزمون یادداری انجام گرفت. در جل

درجه پرتاب را انجام دادند و برای پرتاب دارت با حضور تماشاگران انجام گرفت و در همان  14 هیاز روبرو از سمت راست با زاو

به دست آمده برای هر آزمودنی در برگه حاوی اطالعات شد. نمرات  لیها تکم یجلسه پرسشنامه اضطراب دوباره توسط آزمودن

 .مربوط به وی ثبت شد

 یشاخص ها گریو د اریاز انحراف مع ،یفیحاضر، عالوه بر آمار توص قیتحق یداده ها لیو تحل هی: به منظور تجزیآمار یها روش

ها  انسیوار یهمگن یو برا K-Sها از آزمون  داده یعیطب عیاز توز نانیاطم یبه کار گرفته شد. برا زین یآمار اسنتباط یفیتوص

و  یآموزش یی)خودگو 2 یعامل انسیوار لیها از تحل انسیوار یداده ها و همگن یعیطب عیتوز لیدلاز آزمون لون استفاده شد. به 

 نییعت یبرا L Matrix یبیاز آزمون تعق نی( استفاده شد. همچندهیچیساده و پ ی)مهارت حرکت 2( در یزشیانگ ییخودگو

 .شد استفاده   ≥44/4p یدار یها در سطح معن نیانگیمحل تفاوت م

 

 نتایج -3
با توجه به عنوان پژوهش محقق درصدد بررسی تاثیر دو نوع خودگویی آموزشی و انگیزشی بر اضطراب، عملکرد و یادگیری 

 خودگویی و منظور از  پیچیده( و اده)سدشواری  در تمامی این نتایج، منظور از مهارتهای حرکتی ساده و پیچیده می باشد.

 می باشد.  آموزشی(و  )انگیزشی

نشان می دهد که؛ اثر اصلی خودگویی و پیچیدگی مهارت بر عملکرد معنی دار  1نتایج تحلیل واریانس عاملی در جدول 

رای تعیین محل تفاوت ب(. F(1، 61)=  61/11)است. همچنین تعامل بین خودگویی و پیچیدگی مهارت بر عملکرد معنی دار بود

در مهارت ساده، عملکرد در خودگویی انگیزشی  ؛کهآزمون تعقیبی نشان داد نتایج . ، استفاده شدL Matrixمعنی داری از 

تفاوتی بین دو نوع خودگویی در عملکرد  (.F=  446/22؛ p=441/4)نسبت به خودگویی آموزشی به طور معنی دار بهتر است 

 (.F=  416/4؛ p=191/4)ده وجود نداشت برای شرایط مهارت پیچی

 
 )اکتساب(نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر عملکرد. نتایج تحلیل واریانس عاملی بر 1جدول
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 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 *442/4 146/14 411/19 1 411/19 خودگویی

 *4441/4 491/244 411/641 1 411/641 دشواری

 *441/4 111/11 111/11 1 111/11 کنش متقابل

 معنی دار است ≥44/4pدر سطح *

 

با وجود معنی دار بودن اثر اصلی خودگویی و پیچیدگی مهارت، تعامل معنی داری بین   نشان می دهد که 2 جدولنتایج 

؛ کهنشان داد   L Matrixآزمون تعقیبی ج . نتای(F(1، 61)=  11/1) خودگویی و پیچیدگی مهارت بر آزمون یادداری وجود دارد

 p=441/4) فقط در مهارت ساده، آزمون یادداری در خودگویی انگیزشی نسبت به خودگویی آموزشی به طور معنی دار بهتر است

 (.F=  416/4؛ p=191/4). تفاوتی بین دو نوع خودگویی در عملکرد برای شرایط مهارت پیچیده وجود نداشت (F=  446/22؛

 
 یادداری نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر. نتایج تحلیل واریانس عاملی بر 2دولج

 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 *424/4 164/4 944/11 1 944/11 خودگویی

 *441/4 149/14 412/211 1 412/211 دشواری

 *411/4 111/1 914/22 1 914/22 کنش متقابل

 معنی دار است ≥44/4pدر سطح *

 

 ندارد.  یدار یمعن ریبر آزمون انتقال تاث ییآنست که نوع خودگو انگریب 1در جدول  یعامل انسیوار لیتحل جینتا

 
 انتقال نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر. نتایج تحلیل واریانس عاملی بر 3جدول 

 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 614/4 111/4 411/4 1 411/4 خودگویی

 942/4 414/196 112/1196 1 112/1196 دشواری

 614/4 111/4 144/4 1 144/4 کنش متقابل

 معنی دار است ≥44/4pدر سطح *

 

 انزیارت بر ممه یو سطح دشوار یینوع خودگو نیب یدار یآنست که تعامل معن انگری، ب1در جدول  یعامل انسیوار لیتحل جینتا

مهارت ساده اضطراب  ینشان داد که؛ در اجرا L Matrix  یبیآزمون تعق جی(. نتاF(1، 61)=  11/1وجود دارد ) یاضطراب حالت

 (. F=  21/1؛ p=412/4است ) یزشیانگ ییخودگواز  شتریب یآموزش ییخودگو طیدر شرا

 
 حالتی پیچیدگی مهارت بر میزان اضطرابنوع خودگویی و سطح .  نتایج تحلیل واریانس عاملی در 4جدول 

 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 611/4 111/4 244/4 1 244/4 خودگویی

 116/4 414/4 144/4 1 144/4 دشواری

 *411/4 116/1 244/6 1 244/6 کنش متقابل

 معنی دار است ≥44/4pدر سطح *
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مهارت بر  یو سطح دشوار یینوع خودگو نیب یدار یآنست که تعامل معن انگری، ب4جدول  یعامل انسیوار لیتحل جینتا

مهارت ساده  ینشان داد که؛ در اجرا L Matrix یبیآزمون تعق جی(. نتاF(1، 61)=  11/11وجود دارد ) یاضطراب صفت زانیم

راب اضط زانیم ز،ین دهیچیمهارت پ یاست و در اجرا یزشیانگ ییخودگو زا شتریب یآموزش ییخودگو طیاضطراب در شرا زانیم

 است. یزشیانگ ییاز خودگو شتریب یآموزش ییخودگو طیدر شرا

 
 صفتی نوع خودگویی و سطح پیچیدگی مهارت بر میزان اضطراب. نتایج تحلیل واریانس عاملی در 5جدول 

 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 611/4 111/4 244/4 1 244/4 یخودگوی

 114/4 111/1 244/1 1 244/1 دشواری

 *441/4 111/11 44/24 1 44/24 کنش متقابل

 معنی دار است ≥44/4pدر سطح *

 

 نتیجه گیری -4
 دهیچیساده و پ یمهارت ها یریادگیبر عملکرد و  یزشیو انگ یآموزش ییانواع خودگو ریتاث یحاضر بررس قیهدف از تحق

 توانسته یزشیانگ ییدهد خودگو ینشان م قیتحق جیمهارت ها بود. همانطور که نتا نیا یاضطراب در اجرا ریمتغ نینو همچ

 زیتئودوراک قاتیتحق جیبا نتا جینتا نیها در مهارت پرتاب دارت داشته باشد. ا یودنآزم یریادگیبر عملکرد و  مثبت یریاست تاث

نشان داد که  قیتحق جیاضطراب، نتا ریدر متغ .(262-241، 2444،و همکاران زیدوراکتئو )دارد یمطابقت و همخوان و همکاران

ر ق مورد استفاده قرایتحق نیکه در ا دهیچیساده و پ یرا در کنترل اضطراب در مهارتها یبهتر طیشرا یزشیانگ یها ییخودگو

ادیس و یهتزیگئورگ) دارد یمطابقت و همخوان انیادیس و همکارهتزیگئورگ قیتحق یها افتهیبا  افتهی نیگرفت به وجود آورد. ا

خودگویی آموزشی منجر به متمرکز کردن بهتر توجه در اجرای مهارت . النی و همکاران عنوان کردند که (6-1، 2441 ،همکاران

باشد و  های ورزشی می شود و می تواند به عنوان ابزاری در دسترس برای مربیان و معلمان تربیت بدنی در آموزش مهارت ها

ما حصل تحقیق النی و همکاران با  .(14-26، 2411)النی و همکاران،  را افزایش می دهد اعتماد به نفسعالوه بر تمرکز توجه، 

 پژوهش حاضر همسو و با پالمر و همکاران نا همسو است.

که اظهار داشتند،  است( 1991و همکاران ) یهارد قاتیتحق جیدوباره بر نتا یدیتاک قیتحق نیااز  یافته های به دست آمده

ها  یدهد، عملکرد آزمودن ینشان محاضر  جیهمانطور که نتا .باشد یعامل موثر بر بهبود عملکرد در ورزشکاران م کی ییخودگو

بر  ییمثبت خودگو ریامر نشان دهنده تاث نیساده قرار گرفت. ا رتدر مها یزشیانگ اناتیب ریتحت تاثاز لحاظ معنی داری آماری 

از  یتواند ناش یاثرات مثبت م نیدادند ا شنهادی( پ2444)ی( و هارد2446)یباشد. همان طور که کرون یکرد ورزشکاران معمل

که  افتندیخود  قاتیدر تحق نیمحقق نیدر ورزشکاران باشد. ا شتریتمرکز بهتر، احساس اعتماد به نفس بهتر و احساس آرامش ب

-112، 2411دانا و همکاران،)دارند  یآموزش یینسبت به خودگو یزشیانگ ییخودگودر استفاده از  یشتریب لیورزشکاران تما

 یبهتر مثبت و راتیتاث زین یزشیانگ یینشان داد که کاربرد خودگو قیتحق نیا جیو نتا (196-191، 2412 یو طوب ی؛ اقدس114

 یمهارتها یریادگیدر  یزشیانگ ییه خودگوب دیبا یشتریب هتوج نیبنابرا .دارد رندگانیادگیدر  یآموزش ییرا نسبت به خودگو

 کند تا اعتماد به نفس یبه ورزشکاران کمک م یزشیانگ ییخودگو نی. بنابراابدیساده( اختصاص  ی)حداقل در مهارتها یورزش

س نف اعتماد به شیافزا ارهدرک آنها را درب گریکه از طرف د، خود را کنترل کنند یختگیطراب و انگضدهند و ا شیخود را افزا

و  سیادیگورگیهتز) شود یباعث کاهش افکار مخل در فرد م یزشیانگ ییکه خودگو پژوهش ها نشان دادندکند.  یم لیتسه

کند  یبه ورزشکاران کمک م یزشیانگ ییدادند که خودگو شنهادیپ و همکاران یهارد نیهمچن (.144-111، 2441همکاران، 

 یهارد)اطراف تمرکز دهند طیفکر خود را بر مح نکهیحال اجرا تمرکز کنند و نه ا در فیو فقط بر تکل ودهنم یکه ذهن خود را خال

 شیساده( با افزا ی)حداقل در مهارت حرکت یزشیانگ ییرسد که خودگو یبه نظر م ن،یبنابرا .(111-141، 2441،و همکاران

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی

7 

 

در حال اجرا متمرکز کند، و  فیتکل رد را بدهد که تمام فکر خو یفرصت را م نیاعتماد به نفس و با دفع افکار مزاحم به فرد ا

  .شود یو ورزشکاران م رندگانیادگیدر  یریادگیامر باعث بهبود عملکرد و  نیا

 یم جادیا فیمهارتها و تکال تیرا با توجه به ماه یمتفاوت راتیتاث ییاست که نوع خودگو نیکه وجود دارد ا ینکته ا اما

 (،111-121، 2441، و داناهو لریم) را نشان داده اند یزشیو انگ یآموزش ییدار خودگو یمعن مثبت و راتیتاث داناهو و لریکنند. م

نشان  جینتا .است کردهبدان اشاره  قیتحق نیا جیاست که نتا یموضوع تلفمخ یدر مهارت ها اجرابر  اناتیب نیاما تفاوت اثرات ا

 همچون پرتاب یدر مهارت ساده ا یزشیانگ ییبه خودگو را نسبت یدار یمثبت و معن ریتاث یزشیانگ ییدهد که خودگو یم

 نمکم به دلیل ماهیت ساده و مجرد بودنش مرتبط باشد. پرتاب دارت فیتکل نیا تیتواند به ماه یم افتهی نیدارت داشته است. ا

 گرید از طرف یاد بگیرد.و فرد از طریق مشاهده الگو را به راحتی  نداشته باشدخاص  یآموزش یبه دستورالعمل ها مبرم ازیاست ن

را به  یبه نوبه خود عملکرد بهتر نیو ا داد شیافزا فیتکل یدر اجرارا آنها  زهیها، انگ یتوسط آزمودن یزشیانگ اناتیاستفاده از ب

  داشت.همراه 

شته اند. اند دهیچیپ یها در مهارت حرکت یبر عملکرد آزمودن یمثبت ریتاث چیه یو آموزش یزشیانگ اناتیب گرید یطرف از

 ییگودو گروه خود نیکه در مهارت شوت بسکتبال ب آنها نشان دادند همسو است.و همکارن  سیکالوولوناین نتایج با یافته های 

 2414و همکارن،  سیمؤثرتر بود)کالوولون یزشیانگ ییخودگو یسوئد یتفاوت وجود ندارد، اما در مهارت شنا یزشیو انگ یآموزش

. مهارت ردیگ یمورد بحث قرار م قیتحق نیمداوم مورد استفاده قرار گرفته در ا فیتکل تیبا توجه به ماه زین افتهی نیا (.1-1، 

عدم  ممکن است بیترت نیمدت دارد. بد ینسبتاً طوالن نیبه تمر ازین یریادگی یاست که برا یپرتاب آزاد بسکتبال مهارت

 نیآن تمر و در خالل یبدن نیتمر زانیم شیاشد. ممکن است با افزاداشته ب یبستگ نیتمر زانیبه م ییانواع خودگو یرگذاریتاث

 .مهارت بود نیبر ا ییمثبت خودگو یگذار ریبتوان شاهد تاث ییخودگو

 نیا جیباشد. همانطور که نتا یم یبر عملکرد آزمودن یزشیانگ ییخودگو ریتاث یداریپا قیتحق نیجالب توجه ا افتهی اما

 یینسبت به گروه خودگو یادداریرا در آزمون  یعملکرد بهتر یزشیانگ ییگروه خودگو یها یدهد، آزمودن ینشان م قیتحق

  .باشد یبر عملکرد م یزشیانگ ییخودگو راتیتاث یداریاز پا یدر مهارت ساده نشان دادند که حاک یآموزش

باشد.  یم دهیچیت ساده و پدر هر دو مهار یزشیانگ ییمثبت خودگو یگذارریاز تاث یحاک قیتحق جیاضطراب نتا ریمتغ در

 ییخودگو نیهمچن .ها شد یدر آزمودن یمنجر به کاهش سطوح اضطراب شناخت ییکه کاربرد خودگو ندنشان داد پژوهشگران

)هتزیگورگیادیس و همکاران، به همراه داشت یآموزش یینسبت به خودگو یرا در اضطراب شناخت یشتریب اهشک یزشیانگ

بود  یسطح اعتماد به نفس در افراد شیگذشته که نشان دهنده افزا قاتیو تحق قیتحق نیا جیه نتا. با توجه ب(214-241، 2446

 حیا تشرو اضطراب ر ییکه ارتباط خودگو ندداد شنهادیرا پ یا هیفرض پژوهشگراناستفاده کرده بودند،  یزشیانگ ییکه از خودگو

در . شود یمنجر به کاهش اضطراب در فرد م ،ییاعمال خودگو جهیتاعتماد به نفس در ن شیدادند که افزا شنهادیکند. آنها پ یم

باط دارد. با ارت یزشبا عملکرد ور یاعتماد به نفس به طور مثبت شیگزارش کردند که افزا لیبا استفاده از روش فراتحل یقیتحق

 ییوخودگ جهیاضطراب در نت توان فرض کرد که کاهش یذکر شده، م لیارائه شده و با در نظر گرفتن فراتحل هیتوجه به فرض

 (.192-111، 2446و همکاران،  سیادیگورگیهتز) ها شده است یدر آزمودن یریادگیعملکرد و  شیباعث افزا یزشیانگ

 دهیچیاده و پس یمهارتها هیبه کل جیبسط نتا ییتوانا ییمورد استفاده قرار گرفته اند به تنها قیتحق نیکه در ا ییها مهارت

انواع  گرید نیمچنو ه یزشیو انگ یآموزش اناتیب ریتاث یاست تا به بررس ازین یشتریب قاتیبه تحق نیقیو به طور  :ستندیرا دارا ن

 نیبر ا ناتاینوع ب نیبلند مدت ا ایکوتاه  ریتاث لهیوس نیبپردازد، تا بد دهیچیاز گروه ساده و پ یگرید یبر مهارتها ییخودگو

 مهارت ها به طور کامل مشخص شود.

 

 عمراج

 پیچیده و ساده حرکتی مهارتهای اجرای بر انگیزشی اثرخودگفتاری»(. 1191احمد، باقرزاده، فضل اهلل ) فرخی، رضایی فاطمه [1]

 .11-29ص تهران: ،  14ورزشی.شماره  -. رشد ویادگیری حرکتی«بسکتبال
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ی و آموزشی در دختران پیش های اجتماعی، عاطف های درونی با سازگاری . بررسی ارتباط خودگویی(1114) نوری، مرجانه [2]

های تسهیل کننده بر این سازگاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا)س(، دانشکده  دانشگاهی و تاثیر آموزش خودگویی
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