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دوفصلنامه پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي

تأثیر خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در
بزرگساالن
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استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) ،دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی

تاريخ دريافت مقاله3121/31/39 :

تاريخ پذيرش مقاله3121/2/99 :

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در
بزرگساالن است 06 .نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی گرگان براساس نمرههای پرتاب آزاد بسکتبال در پیشآزمون
به سه گروه مساوی  06نفره شامل گروههای خودگفتاری انگیزشی آشکار ،انگیزشی پنهان و کنترل تقسیم شدند .مرحلة
اکتساب شامل دوازده و هر جلسه سی تکرار پرتاب آزاد بسکتبال بود .گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار قبل از هر
پرتاب عبارت "من میتوانم" را با صدای بلند و گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان آن را با صدای آهسته تکرار کردند.
آزمون یادداری و انتقال بهترتیب  84و  20ساعت بعد از آخرین جلسة اکتساب صورت گرفت .از تحلیل واریانس با
اندازهگیریهای مکرر و یکراهه و آزمون تعقیبی  LSDجهت تحلیل دادهها ( )P≥6/60استفاده شد .نتایج نشان داد که
اثر جلسههای تمرین ( ،)P˂6/60اثر گروه ( )P˂6/60و اثر متقابل گروه و جلسههای تمرینی ( )P˂6/60معنیدار است.
گروههای خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان در مرحلة اکتساب ،یادداری و انتقال بهتر از گروه کنترل عمل کردند ،اما
تفاوت معنیداری بین دو گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان یافت نشد (  .)P<6/60با توجه به نتایج تحقیق،
ورزشکاران میتوانند جهت یادگیری مهارتی جدید همچون پرتاب آزاد بسکتبال از خودگفتاری انگیزشی بهصورت
آشکار و پنهان استفاده کنند.
واژههای کلیدی :خودگفتاری آشکار ،خودگفتاری پنهان ،خودگفتاری انگیزشی ،یادگیری حرکتی.
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دکتری رفتار حرکتی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تأثير خودگفتاری انگيزشي آشکار و پنهان بر يادگيری...

مقدمه
نظریهپردازان شناختی بر ارتباط بین آنچه افراد به خود میگویند و چگونگی عملکرد این اظهارات تأکید دارند .با توجه به این
موضوع ،مدلهای شناختیِ خودتنظیمی معموالً راهکارهایی را بررسی میکنند که ورزشکاران بتوانند از طریق آنها رفتارها و ادراکات
خود را تنظیم کنند و عملکردشان را بهبود بخشند(.)0،0
یکی از این راهکارهای شناختی که طی یکدهة گذشته توجه محققان را جلب کرده ،خودگفتاری است ( .)6 ، 8هاردی ()0660
محققان این بعد را با اکتساب مهارتها مرتبط میدانند -0 .بعد خودانتخابی ،که در آن خودگفتاری میتواند تکلیفی اجباری یا
اختیاری باشد -6 .بعد آشکار و پنهان ،که در آن خودگفتاری بهصورت اصوات کوتاه و کوچک در ذهن بهصورت کالمی درمیآید
(خودگفتاری پنهان) ،یا اینکه با صدای بلند طوری بیان شود که دیگران آن را بهصورت واضح بشنوند (خودگفتاری آشکار) (.)6
تئودوراکیس و همکاران ( )0666خودگفتاری را اینگونه تعریف کردند :آنچه افراد به خود میگویند ،خواه بهصورت آشکار باشد
یا صداهایی آهسته و کوچک در ذهن افراد که این به بعد آشکار و پنهانبودن خودگفتاری اشاره دارد -8 .بعد ظرفیت ،که در آن
محتوای خودگفتاری شامل دو قطب مثبت و منفی است -0 .بعد تفسیر انگیزشی ،که در آن افراد خودگفتاری را بهمنزلة انگیزاننده
یا بیانگیزشی در نظر میگیرند -0 .بعد کارکردی ،که شامل انگیزشی و آموزشی است (.)0
تحقیقات در زمینة بعد سوم خودگفتاری (آشکار و پنهان) اندک و نتایج نیز متناقض است ( .)0 ،2هاردی و همکاران ()0660
گزارش دادند که معموالً خودگفتاری ورزشکاران پنهان است و مردان ورزشکار بیشتر از خودگفتاری آشکار و کمتر از خودگفتاری
پنهان نسبت به زنان ورزشکار استفاده میکنند ( .)4هاردی ( )0660به این نتیجه رسید که باید مقایسة مستقیمی بین خودگفتاری
پنهان و آشکار انجام گیرد تا این مسئله بهخوبی روشن شود ( .)6در تحقیقی ،بهاری و همکاران ( )0600تأثیر خودگفتاری آشکار
و پنهان را بر عملکرد تکلیف تولید نیرو بررسی کردند .نتایج نشان داد که هم خودگفتاری آشکار و هم خودگفتاری پنهان باعث
بهبود مهارت میشود و تفاوت معنیداری بین این دو نوع خودگفتاری وجود نداشت ( .)0بیشتر تحقیقات انجامشده در زمینة
خودگفتاری آشکار و پنهان حول نظریة رشد شناختی ویگوتسکی سیر میکنند ( .)9وینسلر و همکاران ( )0666نشان دادند ،همگام
با رشد کودکان ،از میزان خودگفتاری آشکار آنها کاسته میشود ( .)06ابراهیمی و دهداری ( )0690تحقیقی با عنوان «تعیین میزان
شیوع اختالل اضطراب منتشر در دانشآموزان پایة پنجم و بررسی اثربخشی دو روش خودگفتاری برونی و درونی در کاهش آن»
انجام دادند .نتایج نشان داد که خودگفتاری بیرونی بهطور معنیداری بیشتر از خودگفتاری درونی در کاهش اضطراب مؤثر است
(.)00
با توجه به اینکه هاردی بعد اول خودگفتاری (تکرارپذیری) را با اکتساب مهارتها از طریق خودگفتاری مرتبط میداند ،تحقیقات
اندک و پراکندهای درباب اثر خودگفتاری بر یادگیری مهارتهای حرکتی انجام شده است و بیشتر تحقیقات کودکان و نوجوانان
را بررسی کردهاند ( .)00 ،06 ،08 ،00 ،02براساس نظر گواداگنولی و لی ،)0668( 0بهعنوان مبنای نقطة درگیری 6،پاسخ کودکان به
متغیرهای یادگیری با بزرگساالن متفاوت است .مطابق با این نظر ،یادگیری حرکتی وابسته به سطوح چالشبرانگیزی از تعامل
ظرفیت پردازش اطالعات نوآموز ،نیازمندیهای تکلیف و شرایط تمرین است .این مبنا همچون الگویی عمل میکند که بهواسطة
آن میتوان چالشی را که در تمرین بر نوآموز اعمال میشود پیشبینی کرد .براساس این دیدگاه ،باید چالشی وجود داشته باشد تا
پردازش شناختی مرتبط با یادگیری حرکتی را درگیر کند .زمانی که تالش آرمانی به کار گرفته شود ،درواقع ایدهآل درگیری حاصل
شده است و بهرهبرداری از تمرین به حداکثر میرسد .اگر میزان درگیری کمتر یا بیشتر از نقطة ایدهآل باشد فرایند یادگیری با
مشکل مواجه میشود .براساس این دیدگاه ،واضح است که یادگیری یک مهارت حرکتی خاص در بزرگساالن مستلزم نقطة درگیری
متفاوتی با کودکان و نوجوانان است (.)06
النی زتو و همکاران ( )0608در تحقیقی با عنوان «تأثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد و یادگیری در شنای کرال سینه و درک
عملکرد در افراد جوان» به این نتیجه رسیدند که خودگفتاری آموزشی آشکار در عملکرد و یادگیری مؤثرتر از شیوۀ معمول با
3 .Challenge Point Framework

2 . Guadagnoli & Lee
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ابعاد مختلف خودگفتاری را معرفی کرد -0 :بعد تکرارپذیری 0،که در آن خودگفتاری ممکن است بارها مورد استفاده قرار گیرد،
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استفاده از بازخورد است ( .)00همچنین ،تحقیقات اندک درباب کودکان نقش استفاده از خودگفتاری در یادگیری را بررسی کرده
و نشان دادهاند که خودگفتاری انگیزشی در این سن بهتر از خودگفتاری آموزشی است ( .)00در تحقیقی که لپاداتو ( )0600تحت
عنوان «استفاده از خودگفتاری جهت پیشرفت یادگیری کودکان  0تا  00ساله» انجام داد ،نشان داد که خودگفتاری وسیلهای جهت
تفسیر ارزش های آموزشی است .او دریافت که خودگفتاری هم باعث تمرکز بر فرایند و هم نتیجه میشود ،اما محقق بهصورت
معنیدار از این تحقیق جواب نگرفت و دلیل آن را کوتاهی زمان مداخله دانست ( .)00بنابراین ،محققان دیگر زمان مداخله را بیشتر
کودکان و نوجوانان» انجام دادند به این نتیجه رسیدند که خودگفتاری آموزشی در هردو گروه سنی باعث بهبود عملکرد و یادگیری
میشود .هدایت و بودیمان ( )0608در تحقیقی با عنوان «تأثیر خودگفتاری بر یادگیری و اعتمادبهنفس افراد نوجوان» دریافتند که
ترکیب خودگفتاری آموزشی و انگیزشی در یادگیری مهارت تاس کلیر بدمینتون بهتر از خودگفتاری آموزشی و انگیزشی بهتنهایی
است (.)02
تحقیقات اندکی در زمینة مداخالت خودگفتاری جهت یادگیری وجود دارد و بیشتر آنها نیز افراد نوجوان و کودکان را مطالعه
کردهاند ( .)00 ،08 ،00 ،02بنابراین ،این پرسش مطرح میشود که اگر خودگفتاری انگیزشی بهصورت آشکار و پنهان طی مراحل
یادگیری مهارت در بزرگساالن به کار گرفته شود ،باز هم با نظریة شناختی ویگوتسکی ،که بیان میکند خودگفتاری آشکار در
موقعیتهای چالشبرانگیز و ضروری بیشتر اتفاق میافتد و کارایی بیشتری خواهد داشت ،همخوانی خواهد داشت و اثر متفاوتی
بر یادگیری افراد مشاهده خواهد شد؟ با توجه به موارد یادشده هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی آشکار و
پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بزرگساالن است.
روش تحقیق
مشارکتکنندهها

جامعة آماری تحقیق ورزشکاران مبتدی در ورزش بسکتبال دانشگاه آزاد گرگان با میانگین سنی  00/06بودند ( 866نفر) که از بین
آنها  06نفر بهصورت تصادفی انتخاب شدند و در سهگروه بیستنفرۀ خودگفتاری انگیزشی آشکار ،خودگفتاری انگیزشی پنهان و
گروه کنترل قرار گرفتند.
ابزار تحقیق

آزمون پرتاب آزاد بسکتبال :در این تحقیق از آزمون پرتاب آزاد بسکتبال منطبق با  AAPEHERDاستفاده شد ،به این صورت که
0

اگر توپ بدون برخورد به تخته و حلقه وارد سبد میشد ،سه امتیاز ،اگر به حلقه و تخته برخورد میکرد و وارد سبد میشد دو
امتیاز ،اگر به حلقه برخورد میکرد و وارد سبد نمیشد یک امتیاز و اگر بدون برخورد به حلقه و تخته به بیرون میرفت صفر امتیاز
برای مشارکتکننده در نظر گرفته میشد.
مداخلة خودگفتاری :شامل خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان بود که شرکتکنندهها در گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار عبارت
«من میتوانم» را با صدای بلند -طوری که بشنوند -و در گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان عبارت «من میتوانم» را با صدای آهسته
طوری که بقیه نشنوند -قبل از هر پرتاب تکرار میکردند (.)0روش اجرا

این تحقیق در کمیتة اخالقی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران مطرح و تأیید گفتنی است که
قبل از اجرای تحقیق ،تمامی شرکتکنندهها فرم رضایتنامة شرکت در تحقیق را امضا کردند.
برای اجرای این تحقیق ،افراد مبتدی در ورزش بسکتبال انتخاب شدند .در ابتدا ،روش درست پرتاب آزاد بسکتبال توسط دو مربی
و فیلم به نمایش گذاشته شد ،سپس براساس نمرههای پیشآزمون پرتاب آزاد بسکتبال 06 ،نفر انتخاب و بهصورت تصادفی در سه
گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار ،خودگفتاری انگیزشی پنهان و کنترل قرار گرفتند .در مرحلة اکتساب ،که شامل دوازده جلسه و
1. American Association for
Physical Education, Health,
Recreation and Dance
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کردند .در تحقیقی که اقدسی و توبا ( )0600با عنوان «تأثیر خودگفتاری آموزشی بر عملکرد ،یادداری و انتقال در پرتاب دارت

تأثير خودگفتاری انگيزشي آشکار و پنهان بر يادگيری...

هرجلسه سی پرتاب آزاد بسکتبال بود ،افراد در ابتدا قبل از هر پرتاب در گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار و خودگفتاری انگیزشی
پنهان عبارت «من میتوانم» را بهترتیب با صدای بلند که افراد دیگر بتوانند بشنوند و آهسته بهطوریکه افراد دیگر نتوانند بشنوند
تکرار میکردند .در گروه کنترل فقط پرتاب انجام گرفت و گروهها بهصورت مجزا از همدیگر به تمرین پرداختند .در طی این
مرحله ،افراد از مربیان بازخورد هم دریافت میکردند .آزمون یادداری  84ساعت و آزمون انتقال  20ساعت بعد از آخرین جلسة
اکتساب انجام شد .گفتنی است که آزمون انتقال شامل پرتاب آزاد بسکتبال با زاویة  80درجه نسبت به حلقه بود .باید خاطرنشان
کنترل نبود و نیز با وجود تأکید محقق بر اینکه شرکتکنندهها در گروههای مداخله درباب نوع مداخله با همدیگر و گروه کنترل
حرفی نزنند ،این مورد نیز کنترلپذیر نبود.
تحلیل دادهها

از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری و تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی مرحلة اکتساب ،یادداری و انتقال در سطح
معنیداری (  )P≥6/60در تمامی اندازهگیریها استفاده شد .همچنین ،از آزمون تعقیبی  LSDجهت مشخص کردن تفاوت معنادار
بین گروهها و نیز در آزمونهای یادداری و انتقال استفاده شد.
نتایج
نتایج آمار توصیفی بهصورت امتیازهای سه گروه در پیشآزمون ،اکتساب ،یادداری و انتقال در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .3توصيف متغير خودگفتاری در مراحل پيشآزمون ،جلسة آخر اكتساب ،يادداری و انتقال
پیشآزمون
گروهها

میانگین

انحراف

جلسة آخر اکتساب
میانگین

معیار

انحراف

آزمون یادداری
میانگین

معیار

انحراف

آزمون انتقال
میانگین

انحراف
معیار

معیار

خودگفتاری انگیزشی آشکار

68/00

0/68

80/96

2/06

80/06

0/06

88/86

0/49

خودگفتاری انگیزشی پنهان

60/66

0/00

80/90

0/80

80/00

8/08

80/26

8/00

کنترل

60/46

0/90

62/96

0/08

62/06

2/60

60/96

2/69

نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که نمرههای پیشآزمون ،اکتساب ،یادداری و انتقال از توزیع طبیعی پیروی میکند.
بنابراین ،از آمار پارامتریک جهت تحلیل دادهها استفاده شد.
نتایج تحلیل دادهها در مرحلة اکتساب در جدول  0نشان داده شده است .اثر جلسههای تمرین (،)F)02،0،60( =80/69 ،P˂6/60
اثرگروه ( )F)02،0( =9/04 ،P˂6/60و اثر متقابل گروه و جلسههای تمرینی ( )F)02،06،00( =0/48 ،P˂6/60معنیدار بود.
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کرد که با وجود تأکید محقق بر تکرار واژههای خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان ،میزان تکرار آن از زبان شرکتکنندهها قابل
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جدول  9نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازهگيریهای مکرر در مرحلة اكتساب
مجموع مجذورات

شاخصها

درجة آزادی

F

میانگین مجذورات

سطح
معنیداری

منبع تغییرات

درون

عامل (جلسات تمرین)

0860/06

0/60

0602/80

80/69

**

گروهی

گروه ×جلسات تمرین

0060/00

06/00

000/26

0/48

**

خطا

2896/84

044/02

00/92

بین

گروه

2004/02

0

6048/04

گروهی

خطا

00608/00

02

628/00

6/660

*

6/660

9/04

*معناداری در سطح p ≤ 1/10
**معناداری در سطح p ≤ 1/13

همانطور که در شکل مشاهده میکنید ،هردو گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان نسبت به گروه کنترل در طی جلسههای
اکتساب ،آزمون یادداری و انتقال بهتر عمل کردهاند.
جدول  .1نتايج آزمون تعقيبي  LSDبرای ميانگين نمرههای اكتساب در گروههای تحت مطالعه
گروه ()I

گروهها ()J

خودگفتاری انگیزشی آشکار

خودگفتاری انگیزشی پنهان

خودگفتاری انگیزشی پنهان
کنترل

اختالف میانگینها ()I-J

سطح معنیداری ()p

-6/02

6/28

کنترل

0/64

**6/660

خودگفتاری انگیزشی آشکار

6/02

6/28

کنترل

0/90

**6/660

خودگفتاری انگیزشی آشکار

-0/64

**6/660

خودگفتاری انگیزشی پنهان

-0/90

**6/660

*معناداری در سطح p ≤ 1/10
**معناداری در سطح p ≤ 1/13

نتایج آزمون تعقیبی ( LSDجدول  )6نشان داد که جلسههای اکتساب در گروه خودگفتاری انگیزشی آشکار و گروه خودگفتاری
انگیزشی پنهان نسبت به گروه کنترل معنیدار ( )P˂6/60است ،اما اثر مداخلة گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان نسبت به گروه
خودگفتاری انگیزشی آشکار معنیدار ( ) P˃6/60نیست.

شکل  . 3امتيازهای سه گروه در مرحلة اكتساب ،آزمون يادداری و انتقال
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در آزمونهای یادداری و انتقال در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  .1نتايج تحليل واريانس يکطرفه در آزمون يادداری و انتقال
بینگروهی

0602/06

0

004/40

04/06

**6/660

درونگروهی

0609/60

02

60/06

کل

6680/06

09

بینگروهی

0020/86

0

060/20

درونگروهی

0090/00

02

64/00

کل

6800/94

09

آزمون ها

یادداری

انتقال

**6/660

00/06

*معناداری در سطح p ≤ 1/10
**معناداری در سطح p ≤ 1/13

نتایج تحلیل واریانس یکراهه در آزمون یادداری ( )F =04/06 ،P˂6/60و انتقال ( )F =00/06 ،P˂6/60نشان داد که بین گروهها
اختالف وجود دارد .بنابراین ،جهت مشخصکردن این اختالفها در گروهها از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده شد که نتایج آن در
جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .0نتايج آزمون تعقيبي LSDبرای مقايسة عملکرد گروهها در آزمونهای يادداری و انتقال
آزمون

یادداری

انتقال

خ.انگیزشی آشکار (سطح

خ.انگیزشی پنهان(سطح

کنترل(سطح

معنیداری ())p

معنیداری ())p

معنیداری ())p

گروه ها

خ.انگیزشی آشکار

-----

6/00

**6/660

خ.انگیزشی پنهان

6/00

------

**6/660

کنترل

**6/660

**6/660

------

خ .انگیزشی آشکار

-----

6/00

**6/660

خ .انگیزشی پنهان

6/00

------

**6/660

کنترل

**6/660

**6/660

------

*معناداری در سطح p ≤ 1/10
**معناداری در سطح p ≤ 1/13

نتایج آزمون تعقیبی LSDبرای مقایسة عملکرد گروهها در آزمون یادداری و انتقال نشان داد که گروههای خودگفتاری انگیزشی
آشکار و پنهان نسبت به گروه کنترل ( )P˂6/60عملکرد بهتری داشتند .در آزمون یادداری و انتقال عملکرد گروه خودگفتاری
انگیزشی آشکار نسبت به گروه خودگفتاری انگیزشی پنهان اختالف معنیداری نشان نداد (.)P<6/60
بحث و نتیجهگیری
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال در بزرگساالن
انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که هم خودگفتاری انگیزشی آشکار و هم خودگفتاری انگیزشی پنهان باعث بهبود مهارت پرتاب
آزاد بسکتبال میشوند ،اما نسبت به هم برتری معنیداری ندارند .با مرور ادبیات خودگفتاری در ورزش ،میبینیم که اکثر تحقیقات
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منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معنیداری ()p

پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي ،شماره  ،31بهار و تابستان 3121

تمایز بین خودگفتاری آشکار و پنهان را نشان ندادهاند ( .)00 ،06 ،08 ،00هایس ( )0940معتقد است که خودگفتاری در محیطهای
آزمایشگاهی زمانی مؤثر است که شرکتکنندهها از خودگفتاری آشکار استفاده کنند .هایس این گروه را بهمنزلة گروه هدف در نظر
گرفت که از خودگفتاری آشکار و دو گروه دیگر از خودگفتاری نیمهآشکار و نیمه پنهان استفاده کردند .نتیجة تحقیق نشان داد که
خودگفتاری آشکار بهطور معنیداری بیشتر از خودگفتاری نیمهآشکار و پنهان مؤثر بوده است .آنها دلیلش را اینگونه بیان کردند
که از نظر عموم ،خودگفتاری آشکار از طریق قراردادن معیارهای جامعه در مقابل معیارهای خود شخص باعث عملکرد بهتر
دردسترس شود ( .)02تحقیقات گذشته درباب اثرگذاری خودگفتاری آشکار و پنهان؛ بیشتر کودکان و نوجوانان را بررسی کردهاند
( .)00 ،00 ،06 ،08 ،00نتایج این تحقیق با توجه به اینکه درباب بزرگساالن انجام شد با نتایج تحقیق ابراهیمی و دهداری ()0690
که درباب کودکان انجام شد همخوانی ندارد .در تحقیق آنها مشخص شد که اثرگذاری خودگفتاری آشکار بهتر از خودگفتاری
پنهان بوده است ،در صورتی که در تحقیق حاضر خودگفتاری آشکار و پنهان تفاوتی با هم نداشتند و هردو بر یادگیری پرتاب آزاد
بسکتبال در بزرگساالن اثرگذار بودند .براساس ایدۀ مبنای نقطة درگیری؛ نشان داده شده است که ظرفیتهای پردازشی بزرگساالن
با کودکان و نوجوانان متفاوت است ( )00،06و با افزایش سن ظرفیت و سرعت پردازش در کودکان افزایش مییابد .در ضمن،
کودکان از راهبردهای پردازشی متفاوتی در تکالیفی که نیازمند استفاده از زبان است استفاده میکنند ( .)00،08تحقیقات گذشته
بیشتر بهصورت تکجلسهای عملکرد را سنجیدهاند و یادگیری را با استفاده از انواع خودگفتاری بررسی نکردهاند .شاید علت اینکه
در این تحقیق خودگفتاری آشکار یا پنهان از لحاظ اثرگذاری از همدیگر پیشی نگرفتند این باشد که تکرارهای زیاد همراه با
خودگفتاری ،بهویژه خودگفتاری آشکار ،معیار در دسترس را از بین میبرد و برای شرکتکننده ها فقط نتیجهگرفتن مهم است.
نتایج تحقیق نشان داد که شرکتکنندههای گروههای مداخله با استفاده از عبارت خودگفتاری انگیزشی «من میتوانم» بهصورت
آشکار و پنهان توانستند مهارت پرتاب آزاد بسکتبال را یاد بگیرند .تصور بر این بود که خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان در
بزرگساالن با هم تفاوت داشته باشند .با توجه به اینکه جباری و همکاران ( )0606در تحقیق خود نشان دادند که در مهارت پرتاب
دارت ،خودگفتاری آموزشی آشکار نسبت به خودگفتاری آموزشی پنهان در بزرگساالن باعث بهبود مهارت میشود ،در تحقیق
حاضر تفاوتی بین خودگفتاری آشکار و پنهان مشاهده نشد .شاید دلیل این باشد که در تحقیق جباری و همکاران ( )0606از
خودگفتاری آموزشی آشکار و پنهان استفاده شد اما در تحقیق حاضر از خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان استفاده شد .پس شاید
بتوان گفت که خودگفتاری انگیزشی چه آشکار و چه پنهان در بزرگسالی جهت یادگیری مهارتها تفاوتی با ندارند (.)04
هاتزیگئورگیادیس و همکاران ( )0600بیان کردند که خودگفتاری آموزشی جهت یادگیری مهارت جدید مؤثرتر از خودگفتاری
انگیزشی است ،اما در این تحقیق مشخص شد که خودگفتاری انگیزشی نیز باعث یادگیری مهارت جدید خواهد شد(.)09
تحقیقات اندک انجامشده در زمینة خودگفتاری آشکار و پنهان حول نظریة رشد شناختی ویگوتسکی سیر میکنند ( .)9وینسلر و
همکاران ( )0666نشان دادند همگام با رشد کودکان از میزان خودگفتاری آشکار آنها کاسته میشود ،بهویژه هنگامی که در گروههای
بزرگی مشارکت داشته باشند یا اطراف همساالن ،همکالسیها یا معلمانشان باشند ،این امر واضحتر است .اگرچه استفاده از
خودگفتاری آشکار کاهش مییابد ،در بزرگساالن کمسنوسال بهوضوح دیده میشود ( .)06کرونک ( )0998گزارش کرد که
تماشاچیان و مشاهده کنندگان در استفادۀ کمتر از خودگفتاری آشکار اثرگذارند .کرونک اظهار کرد که اثر یادگیری اجتماعی در
استفاده از خودگفتاری آشکار تأثیرگذار است و ممکن است استفاده از خودگفتاری آشکار به موقعیت وابسته باشد ( .)06ویگوتسکی
( )0940بیان میکند که خودگفتاری آشکار ،گفتوگوی اجتماعی و خودگفتاری پنهان را به هم اتصال میدهد .بنابراین ،وقتی
کودک رشد میکند ،یعنی با افزایش سن ،شکل استفاده از خودگفتاری ،پنهان و درونی میشود .خودگفتاری پنهان در حقیقت یک
سطح خیلی پیشرفته از عملکرد شناختی است که با خودگفتاری آشکار مقایسهپذیر است .این بدین معنی نیست که بزرگساالن
هرگز از خودگفتاری آشکار در زندگی روزمره استفاده نمیکنند ،بلکه در موقعیتهای خاص از آن بهره میگیرند ( .)06بازیکنان
تنیس دریافتند که خودگفتاری آشکار در موقعیتهای تحت فشار مثل دریافت سرویس یا ازدستدادن امتیاز استفاده میشود (.)6
ویگوتسکی بیان کرد خودگفتاری آشکار و پنهان با هر خودگفتاری دیگر مشابه است و کلمات نشانه بهمثابة روشی برای افزایش و
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میشود .بنابراین ،خودگفتاری آشکار بهخاطر اینکه عملکرد شخصی تحت ارزیابی قرار میگیرد میتواند باعث ایجاد معیار
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بهبود سطح اجرا بهکار برده میشود .هرچند ویگوتسکی بیان کرده است که با افزایش سن از میزان خودگفتاری آشکار کاسته
میشود و بیشتر از خودگفتاری پنهان استفاده میشود و اثرگذاری خودگفتاری پنهان بیشتر میشود در تحقیق حاضر چنین نتیجهای
حاصل نشد و همانند تحقیق بهاری و همکاران ( )0600مشخص شد که در استفاده از خودگفتاری آشکار و پنهان تفاوت آنچنانی
وجود ندارد .بنابراین ،ورزشکاران جهت یادگیری مهارتهای جدید مانند پرتاب آزاد بسکتبال میتوانند هم از خودگفتاری آشکار
و هم از خودگفتاری پنهان استفاده کنند.
قبیل دشواری تکلیف ،محیط مسابقه ،و تأثیر حضور افراد مهم متمرکز شدهاند .نکتة درخور توجه این است که مهارت پرتاب آزاد
بسکتبال در تحقیق حاضر براساس نظر لندرز و آرانت ( )0660مهارتی نسبتاً پیچیده دانسته میشود ( .)00تحقیقات گذشته نشان
دادند که خودگفتاری آموزشی در کمک به عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال بهمثابة مهارتی نسبتاً پیچیدۀ موثر نیست ،اما خودگفتاری
انگیزشی مؤثر است .در این تحقیق مشخص شد که خودگفتاری انگیزشی چه آشکار و چه پنهان به یادگیری کمک میکند (،00
 .)8یک یافتة ثابت در مطالعات روانشناختی ،ارتباط درجة دوم بین دشواری تکلیف و گفتار آشکار است .از این حیث ،مشاهده
شد که در تکالیف نسبتاً مشکل گفتار آشکار بیشتر استفاده میشود .بنابراین ،در تحقیق حاضر نیز چنین انتظاری وجود داشت که
بهعلت پیچیدهبودن تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال خودگفتاری آشکار بتواند اثرگذاری بیشتری بر یادگیری داشته باشد ،اما تفاوت
معنیداری بین خودگفتاری انگیزشی آشکار و پنهان به دست نیامد .درنتیجة انتظارهای محقق درباب اثرگذاری خودگفتاری پنهان
با توجه به نظریة رشد شناختی ویگوتسکی و خودگفتاری آشکار با توجه به مطالعات روانشناختی درباب تکالیف پیچیده برآورده
نشد و همانند اندک تحقیقات انجامشده ،خودگفتاری آشکار و پنهان در یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال نسبت به هم برتری معنیداری
نداشتند .شاید علت اینکه خودگفتاری انگیزشی آشکار نتوانست از خودگفتاری انگیزشی پنهان در جهت کمک به یادگیری مهارت
پرتاب آزاد بسکتبال پیشی بگیرد ،این باشد که هدف عبارت انگیزشی «من میتوانم» چه آشکار و چه پنهان ،دادن انگیزۀ بیشتر به
فرد مبتدی جهت کاملکردن مهارت باشد و در نتیجه فرد درطی یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال انگیزش مناسب را بهدست
آورده است.
بنابراین ،میتوان به این نتیجه رسید که در مهارتهای نسبتاً پیچیده مانند پرتاب آزاد بسکتبال استفاده از خودگفتاری انگیزشی چه
آشکار و چه پنهان به یادگیرنده کمک میکند تا در طول فرایند یادگیری بتواند انگیزۀ مناسب را داشته باشد .اما ،پیشنهاد میشود
که ورزشکاران در استفاده از خودگفتاری آشکار و پنهان اندکی احتیاط کنند و آنچه را که در حین انجام مهارت با آن احساس
راحتی دارند بگویند ،یعنی اگر احساس میکنند که خودگفتاری آشکار به آنها بیشتر انگیزه میدهد از آن استفاده کنند و اگر احساس
میکنند که خودگفتاری پنهان در حین انجام مهارت باعث احساس بهتری در آنها میشود ،بیشتر به همان اهتمام بورزند .با توجه
به نتایج پیشنهاد میشود که محققان خودگفتاری آشکار و پنهان را در تکالیف دیگر نیز بررسی کنند .همچنین ،پیشنهاد میشود که
محققان مداخلة خودگفتاری آموزشی و انگیزشی را در یادگیری مهارتها با هم مقایسه کنند .این مقایسه میتواند بین افراد نوجوان
و بزرگسال نیز صورت پذیرد.
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