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تاثیر هدفگزینی و خودگفتاری بر یادگیری مهارت پرتاب دارت
نصور احمدی 1،بهروز عبدلی 2،پریسا

براز3

چکیده
مقدمه و هدف :تمرین بدنی تنها راه کسب و یادگیری یک مهارت جدید نیست بلکه استفاده از استراتژیهای شناختی نیز میتواند
یادگیری یک مهارت را تسهیل کند .بنابراین ،هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هدفگزینی و خودگفتاری انگیزشی بر یادگیری مهارت
پرتاب دارت بود.
روششناسی 60 :دانشجوی دختر دانشگاه شهید بهشتی به طور داوطلبانه انتخاب شدند و بر اساس نمره پیش آزمون به  6گروه تقسیم
شدند .مرحله اکتساب  3روز شامل  150کوشش به صورت  5بلوک  10کوششی در هر روز بود .شرکت کنندگان  48ساعت پس از آخرین
جلسه تمرین در آزمون یادداری شرکت کردند.
یافتهها :نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که در مرحله اکتساب اثر اصلی هدف گزینی ،اثر اصلی خودگفتاری و اثر تعاملی آنها
معنیدار نبود .در آزمون یادداری اثر اصلی خودگفتاری معنادار بوده است ( )p=0/009اما اثر اصلی هدف گزینی معنادار نبوده و تعامل
معنیداری بین خودگفتاری و هدفگزینی مشاهده نشد.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد که خودگفتاری در افزایش یادگیری موثر است .بنابراین ،به مربیان پیشنهاد میشود هنگام
آموزش مهارت از خودگفتاری انگیزشی استفاده کنند.
واژههای کلیدی :هدف عملکردی ،هدف فرآیندی ،خودگفتاری

 . 1استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گروه رفتار حرکتی .دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایرانN_Ahmadi@sbu.ac.ir ،09124440890 .
 2دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی ،گروه رفتار حرکتی .دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران.
 3کارشناس ارشد تربیت بدنی ،دانشگاه شهید بهشتی .تهران .ایران.
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مقدمه
اهمیت اجرای ورزشکاران در میادین ورزشی ،محققین را بر آن داشته که با ارزیابی دقیق اجرا در شرایط متفاوت
عوامل مختلف مؤثر بر اجرا و یادگیری مهارتهای حرکتی را تحلیل و شناسایی نمایند .روشهای مداخله متعددی
برای بهبود عملکرد ،رضایت و رشد فردی در ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفته است .بویژه استراتژیهای شناختی
بوجود آمدند تا به طور مثبتی الگوهای فکری و عاطفی موجود را تحت تاثیر خود قرار داده و آنها را تغییر دهند که
خودگفتاری1و هدف گزینی2از آن جمله اند که میتوانند برای ورزشکاران ارزشمند و مفید باشند.
النت )1992(3و اریکسون ( )2001اظهار داشتند طرح ریزی و تنظیم هدف برای بهبود عملکرد در افراد بسیار
مهم است( .)1از  40سال قبل تا اکنون تحقیقات تجربی در ارتباط با هدفگزینی نشان داده اند افرادی که اهداف
خاصی را تنظیم میکنند و یا اهداف دشواری دارند نتایج بهتری را نسبت به افرادی که هدفی ندارند بدست آورده
اند( .)2خودگفتاری نیز به طور مکرر توسط ورزشکاران و مربیان استفاده میشود و عقیده بر این است که خودگفتاری
عملکرد را از طریق بهبود کسب مهارت ،به وجود آوردن اعتماد به نفس و خودکارآمدی افزایش میدهد و همچنین
با کاهش افکار مزاحم در ارتباط است(.)3
5
4
بر اساس مدل چرخهای یادگیری خودتنظیمی زیمرمن  ،هدف گزینی و خودگفتاری میتوانند در ترکیب با هم
استفاده شوند که میتواند اثر قویتری بر یادگیری و عملکرد داشته باشد( .)3یادگیری خودتنظیمی به افکار ،احساسات
و اعمال خودزا اشاره دارد که برنامهریزی شده اند و به طور چرخشی با دستیابی اهداف شخصی سازگار میشوند(.)4
یادگیری خودتنظیمی اهداف و باورهای خودانگیزشی را درباره دستیابی اهداف درگیر میکند و توجه زیادی را در دو
دهه گذشته در تنظیمات آکادمیک به خود اختصاص داده است(.)5
بسیاری از مربیان و معلمان در جستجوی آن هستند که اجرای ورزشکاران را از طریق استفاده از بهترین
اطالعات افزایش دهند .هر ورزشکار و یادگیرندهای هدف معینی را برای خود تعیین میکند که این هدف یا توسط
مربی برای او تعیین میشود یا به صورت شخصی خواهد بود .بنابراین همان طور که استیفن )1959(6اشاره دارد
هدفگزینی برای حفظ یا تقویت و افزایش انگیزه الزم است( .)6فرانک )2002(7نشان داد که هدفگزینی در اجرا،
نه تنها انگیزه ورزشکاران را افزایش میدهد بلکه در پیشرفت یادگیری و اعتماد به نفس و بهبود نتیجه مؤثر است.
ورزشها و تربیت بدنی زمینه هایی هستند که انواع مختلفی از اهداف میتوانند تنظیم شوند .دستیابی متوالی به
این اهداف نیاز به سرمایه گذاری زمان دارد .در تربیت بدنی با توجه به زمان محدود آموزش ،پیگیری همزمان بیشتر
از یک هدف ممکن است یک رویکرد موثر و عملی باشد(.)7
هدف گزینی یک جزء کلیدی در فرآیند یادگیری خودتنظیمی است( )4و به طور وسیعی تکنیک های افزایش
عملکرد را مورد استفاده قرار میدهد .سه نوع از اهداف در ادبیات مربوط به ورزش شناسایی شده اند .اهداف نتیجه
ای شامل انواعی از مقایسههای درون شخصی و تمرکز بر نتایج است .اهداف عملکردی تمرکز بر بهبود نسبی
عملکرد گذشته خود شخص دارند .اهداف فرآیندی بر مهارتها و استراتژیهایی تمرکز میکند که برای اجرای
تکلیف ،مؤثر هستند(.)3
5.Zimmerman
6.Stephan
7.Franck

1.Self-talk
2.Goal-setting
3.Lant
4.Self-regulation of learning
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زیمرمن و کالجوس ( )1995اثر اهداف متفاوت را بر عملکرد پرتاب دارت دانش آموزان آزمایش کردند و پی
بردند عملکرد دانش آموزانی که اهداف فرآیندی (تبحر در تکنیک پرتاب دارت) دارند در مقایسه با دانش آموزانی
که اهداف نتیجهای عملکردی (پرتاب به مرکز هدف) دارند بهتر بود ( .)8همچنین در تحقیقی زیمرمن و کیتسانتاس
( ) 1997نشان دادند دخترانی که در ابتدا اهداف فرآیندی داشتند و سپس آن را به اهداف عملکردی تغییر دادند
نسبت به دخترانی که در شرایط دیگر هدفگزینی بودند عملکرد بهتری داشتند .عالوه بر این تمام گروههای
هدفگزینی از گروه کنترل بهتر بودند .هدفگزینی با باورهای خودانگیزشی مانند خودکارآمدی در ارتباط است()4
و باورهای خودانگیزشی با فرآیندهای مرحله اجرا مانند یادگیری استراتژیها در ارتباط هستند .نشان داده شده که
باورهای خودانگیزشی (مانند خودکارآمدی) استفاده از استراتژی های خودتنظیمی را در زمینههای آکادمیک پیش
بینی میکند .به طور معمول افرادی که از هدفگزینی استفاده میکنند توجه بیشتری به تکلیف میدهند و رضایت
درونی بیشتری دارند( .)9تحقیقات قبلی با یادگیری اهداف ،سطح باالتری از خودکارآمدی را نشان دادند .زیمرمن
( )1998اثرات اهداف (فرآیندی و عملکردی) ،استراتژیهای خودکنترلی (تحلیلی و تصوری) و خود تثبیتی را بر
یادگیری خودتنظیمی آزمایش کرد نتایج نشان داد دخترانی که از استراتژیهای تحلیلی و هدف فرآیندی استفاده
کرده بودند عملکرد بهتری در پرتاب دارت داشتند و سطح باالتری از خودکارآمدی و رضایت را نشان دادند .این
نتایج از مؤثر بودن مدل چرخه ای یادگیری خودتنظیمی حمایت میکند .عالوه بر این در طول تمرین می توان از
چندین استراتژی از جمله هدفگزینی و خودگفتاری استفاده کرد (.)3
خودگفتاری انواع مختلفی دارد و یکی از انواع آن خودگفتاری انگیزشی است که این نوع خودگفتاری به اظهارات
طراحی شده برای تسهیل عملکرد توسط افزایش تالش و هزینه انرژی ،ایجاد یک حالت مثبت ،القاء تالش بیشتر
و ایجاد اعتماد به نفس اشاره دارد( .)4تحقیقات نشان داده که خودگفتاری انگیزشی یک اثر مثبت بر عملکرد پرتاب
دارت دارد( .)10تحقیق بر ورزشکاران سنین متفاوت نشان داده که خودگفتاری یک اثر مثبت بر یادگیری مهارتهای
ورزشی و بر بهبود عملکرد در تکالیف و ورزشهای متنوع مانند گلف (هاروی ،وان رالت ،بریور  ،)2002تنیس (کاتن
و لندین  ،2007لندین و هبرت  ،)1999فوتبال (جانسون و هاالس  ،)2004بسکتبال (پرکوس ،تئودوراکیس ،کرونی
 ،)2002و پرتاب دارت (وان رالت  )1995دارد( .)3تکنیکهای خودکنترلی در طول عملکرد برای افزایش عملکرد و
سادهسازی دستیابی به یادگیری اهداف استفاده میشوند .یکی از این شیوه های خودکنترلی استفاده از خودگفتاری
است بنابراین خودگفتاری انگیزشی یک شیوه خودکنترلی است که افراد میتوانند برای یادگیری یک مهارت حرکتی
از آن استفاده کنند و آزمایش اثربخشی تکنیکهای خودکنترلی متنوع که افراد می توانند برای افزایش یادگیری و
عملکرد از آن استفاده کنند یک هدف بزرگ است( .)4همچنین خودگفتاری میتواند بر متغیرهای روان شناختی
مثل خودکارآمدی اثر داشته باشد( .)3در این راستا باندورا )1997(1در نظریه خودکارآمدی خود از تاثیرات خودگفتاری
در اجرا حمایت می کند و معتقد است که خودگفتاری نه تنها موجب افزایش اعتماد به نفس ورزشکاران می شود تا
به اهداف ورزشی شان برسند ،بلکه موجب آموزش به ورزشکاران می شود که چطور به این اهداف دست یابند(.)11
در ورزش ها اثرات هدفگزینی و خودگفتاری بر عملکرد به طور وسیعی آزمایش شده است اما مطالعات کمی
اثرات ترکیبی هدفگزینی و خودگفتاری را بر عملکرد افراد مبتدی بررسی کرده اند .افزایش دانش در مورد مکانیسم-
های خودگفتاری و هدفگزینی در بهبود اجرا میتواند دلیلی باشد بر اینکه ورزشکاران و مربیان با انعطاف بیشتری
از این مکانیسمها استفاده کنند(.)3
1.Bandura
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این تحقیق از شرکت کنندگان مبتدی برای آزمایش اثر خودگفتاری انگیزشی و هدفگزینی بر مهارت پرتاب
دارت استفاده میکند.
روش شناسی
آزمودنیهای این تحقیق را  60نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید بهشتی تهران با میانگین سنی  21 ±2سال
تشکیل دادندکه به طورداوطلبانه در تحقیق شرکت کردند .تمامی شرکتکننده ها راست دست بوده و تجربه قبلی
در مهارت پرتاب دارت نداشتند .شرکت کننده ها با توجه به نمرات پیش آزمون در  6گروه  10نفری قرار گرفتند.
گروهها شامل  .1هدف فرآیندی وخودگفتاری انگیزشی  .2هدف فرآیندی بدون خودگفتاری انگیزشی  .3هدف
عملکردی وخودگفتاری انگیزشی  .4هدف عملکردی بدون خودگفتاری انگیزشی  .5خودگفتاری انگیزشی (بدون
هدف)و  .6گروه کنترل بودند.
تکلیف پرتاب دارت ،برای جلوگیری از اثر تجارب یادگیری قبلی دانشجویان انتخاب شد ،تخته دارت از خمیر
کاغذ که به قطر  40سانتیمتر بود ساخته شده بود و از  10دایره هم مرکز تشکیل شده بود .قطر دایره مرکزی 4
سانتیمتر بود و ارزش آن امتیاز  10بود .هر یک از  9دایره هم مرکز متوالی با شعاع  2سانتیمتری افزایش مییافت
و  1امتیاز از ارزش آن ها به ترتیب کم میشد .تخته دارت طوری روی دیوار نصب شده بود که مرکز سیبل در
ارتفاع  173سانتیمتری از سطح زمین قرار داشته باشد و محل پرتاب با نوار چسب در فاصله  273سانتیمتری از
سیبل مشخص شد .در جلسه اول شرکت کنندهها با شیوه پرتاب که شامل طرز صحیح گرفتن دارت ،نحوه استقرار
پاها در پشت خط پرتاب ،اصول مکانیکی مناسب از قبیل زاویه پرتاب ،زوایای بازو و دست برای پرتاب بهینه و
همچنین با نحوه آزمون آشنا شدند .در ابتدا سه پرتاب تمرینی و پس از آن پیش آزمون انجام شد که شامل 10
پرتاب بود .سپس شرکت کنندهها بر مبنای نمرات پیش آزمون در  6گروه بهصورت بلوکبندی تصادفی قرار گرفتند.
بعداز این مرحله شرکت کنندهها وارد مرحله اکتساب شدند .به آزمودنیهای گروه  1و  2آموزش داده شد که هدف
آنها در طول تمرین این است که پرتاب را به درستی اجرا کنند و گامهای پرتاب دارت را دنبال کنند (هدف فرآیندی)
که از آنها خواسته می شد روی جنبههای پرتاب دارت برای بهبود تکنیکشان تمرکز کنند .به آزمودنیهای گروه  3و
 4آموزش داده شد که هدف آنها پرتاب به مرکز هدف در هر کوشش است ( هدف عملکردی) .از گروه  3 ،1و 5
خواسته شد تا دستورالعمل های خودگفتاری را در طول تمرین پرتاب دارت که شامل عبارت" من می توانم" قبل
از اجرای هر پرتاب بود را استفاده کنند .در این مرحله هر کدام از شرکت کننده ها به مدت  3جلسه و در هر جلسه
 5بلوک  10کوششی را که در مجموع  150کوشش بود اجرا کردند و در نهایت پس از  48ساعت از آنها آزمون
یادداری به عمل آمد که شامل  10پرتاب بود.
روش آماری :نمره دقت پرتاب دارت بر اساس میانگین امتیاز کسب شده  150کوشش در سه جلسه محاسبه شد.
برای تحلیل دادهها در مرحله اکتساب و یادداری از تحلیل واریانس عاملی مرکب (3هدفگزینی) × (2خودگفتاری)
استفاده شد.
یافتههای تحقیق
مرحله اکتساب

تاثیر هدفگزيني و خودگفتاری بر يادگیری مهارت پرتاب دارت133 

در مرحله اکتساب ،نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب (3هدفگزینی)× (2خودگفتاری) نشان داد که بین عملکرد
پرتاب دارت در دو گروه خودگفتاری انگیزشی و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (488/33(=1/72و،F)9/04
 .)P=0/08همچنین ،بین عملکرد پرتاب دارت در سه گروه هدفگزینی تفاوت معناداری مشاهده نشد
(488/33(=1/38و .)P=0/13 ،F)18/08در نهایت ،بین خودگفتاری و هدفگزینی تعامل معناداری مشاهده نشد (.)F>1
مرحله یادداری
در آزمون یادداری ،نتایج تحلیل واریانس عاملی (3هدف گزینی)× (2خودگفتاری) نشان داد که اثر اصلی هدف
گزینی معنادار نبود ( ،)F>1اما اثر اصلی خودگفتاری معنادار بود (54(=7/4و )P=0/009 ،F)1که نتایج آزمون تعقیبی
توکی نشان داد گروه خودگفتاری انگیزشی بدون توجه به هدف گزینی (میانگین= )4/07عملکرد بهتری در آزمون
یادداری نسبت به گروه کنترل (میانگین= )3/40داشت .در نهایت ،خودگفتاری و هدف گزینی اثر تعاملی نداشتند
(.)F>1
5
4.5
4
انگیزشی-فرآیندی
انگیزشی-عملکردی
انگیزشی
فرآیندی
عملکردی
کنترل

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شکل ( .)1میانگین امتیاز پرتاب دارت در گروه های شش گانه در مراحل اکتساب و یادداری
بحث
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر خودگفتاری و هدفگزینی بر اکتساب و یادداری یک مهارت حرکتی بود.
برای بررسی این هدف ،عملکرد گروهها با توجه به نوع هدف گزینی و خودگفتاری در مرحله اکتساب و یادداری در
نظر گرفته شد .به طور کلی نتایج نشان داد که در مرحله اکتساب تفاوت معناداری بین گروهها وجود ندارد و در
آزمون یادداری اثر اصلی هدف گزینی معنادار نبود اما اثر اصلی خودگفتاری انگیزشی معنادار بود .یعنی خودگفتاری
اگرچه روی عملکرد در مرحله اکتساب تاثیر معناداری نداشت اما با توجه به معنادار بودن آن در آزمون یادداری می
تواند یک اثر مثبت و پایدار روی یادگیری پرتاب دارت داشته باشد .افرادی که از خودگفتاری استفاده کرده بودند
صرف نظر از شرایط هدف گزینی ،عملکرد پرتاب دارت آنها نسبت به افرادی که از آن استفاده نکرده بودند در آزمون
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یادداری بهبود پیدا کرد .این پژوهش نشان داد که خودگفتاری یک روش مناسب برای افزایش یادگیری است.
خودگفتاری انگیزشی به افراد کمک می کند تا توجه شان را به تکلیف افزایش دهند و تالش خود را برای افزایش
اعتماد به نفس و تمرکز روی تکلیف تنظیم کنند(.)12
خودگفتاری می تواند به عنوان یک تکنیک خود کنترل برای تسهیل یادگیری مهارتهای جدید استفاده شود(.)4
عالوه بر این خودگفتاری می تواند از تداخل افکار جلوگیری کند و تمرکز روی هدف را افزایش دهد .یک تفسیر
محتمل برای یافتههای حاضر این است که کلمات کلیدی انگیزشی کمک میکند تا افراد روی تکلیف حرکتی مورد
نظر تمرکز کنند و توجه به تکلیف را افزایش دهند .احتمال دارد که روش های خودکنترل مانند خودگفتاری که در
این پژوهش استفاده شده است به افراد کمک کند که افکار پنهان و احساسات خود را تنظیم کنند .پژوهش حاضر
شواهدی فراهم میکند که خودگفتاری یک روش خودکنترل است که افراد می توانند برای یادگیری بیشتر از آن
استفاده کنند .
طبق نظریه ویگوتسکی ( )1986کارکرد گفتگوی با خود ،جهت هدایت فرد و حل مساله را مورد تایید قرار
میدهد عالوه بر آن مطالعات دیگر نشان داده است که گفتگو با خود با خودآگاهی و خود تنظیمی ارتباط دارد بدین
معنی که گفتگوی با خود به فرد کمک می کند تا ویژگیهای رفتاری خود را بشناسد و با کسب شناخت بیشتر
نسبت به خویش به خود تنظیمی رفتار بپردازد( .)13همان طور که نتایج تحقیق نشان داد عملکرد آزمودنیها در
مرحله یادداری به طور معنی داری تحت تاثیر خودگفتاری انگیزشی قرار گرفته بود .بنابراین استفاده از خودگفتاری
انگیزشی به عنوان یک راهبرد شناختی در اجرای مهارت مؤثر است .این یافتهها با نتایج تحقیقات قبلی تئودوراکیس
و همکاران ( ،)2000جانسون و همکاران ( )2004سازگار است( )14 ,12چون آن ها نیز در آزمایش های خود با
افزایش یادگیری در اثر خودگفتاری انگیزشی روبه رو شدند و گروههایی که خودگفتاری انگیزشی داشتند نسبت به
کسانی که نداشتند بهتر بودند .همچنین هتزیگرگیادیس و همکاران ( )2008اثر خودگفتاری انگیزشی را بر اعتماد
به نفس ،اضطراب و اجرای تکلیف در تنیس بازان جوان بررسی کردند نتیجه ای که حاصل شد نشان داد پس از
خودگفتاری میزان اعتماد به نفس ورزشکاران افزایش ،میزان اضطراب کاهش و اجرای تکلیف بهبود یافت(.)15
نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق پالمر ( )1992مخالف است .دلیل احتمالی این تناقض ممکن است سطح و سن
آزمودنی ها و یا تفاوت های فردی باشد( .)16همچنین نتایج این تحقیق با یافته های گوداس و همکاران ()2006
که بهبود معناداری را در مهارت پرش طول با کاربرد خودگفتاری تایید نکرد همخوانی ندارد .شاید عدم همخوانی
یافته های مذکور با نتایج این مطالعه ناشی از اختالف سطح مهارت ها ،ماهیت و سطح تبحر آزمودنیها باشد(.)17
در اکثر تحقیقات نتایج مشابه به نتایج این تحقیق در مورد خودگفتاری انگیزشی به صورت مثبت بدست آمده است.
بنابراین بر اساس تحقیقات گذشته میتوان گفت خودگفتاری انگیزشی تاثیر معناداری بر یادگیری دارد.
در این مطالعه تفاوتی بین گروههای هدفگزینی مشاهده نشد که با تحقیق کالوولونایس و همکاران ()2011
که اثرات اهداف متفاوت و خود تثبیتی را روی یادگیری خود تنظیمی یک مهارت حرکتی بررسی کرده بودند( )7و
کالوولونایس و همکاران ( )2012که اثرات خودگفتاری و هدفگزینی را روی یادگیری یک مهارت حرکتی بررسی
کرده بودند( )3همسو است که در تحقیق آن ها ،اثرات ترکیب هدفگزینی و خودگفتاری آموزشی مورد ارزیابی قرار
گرفت که بین گروه های هدفگزینی تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی خودگفتاری اثر مثبتی روی یادگیری
مهارت داشت .به طور معمول نشان داده شده افرادی که از هدفگزینی استفاده میکنند تالش بیشتری را در اجرای
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تکالیف به کار میبرند( .)9نتایج تحقیق حاضر با یافته های پژوهش های تئودوراکیس ( ،)1995بورتون ( )1989و
خدادادی ( )2011همخوانی ندارد( .)18-20شاید بتوان عدم معناداری هدف گزینی در مرحله اکتساب و آزمون
یادداری را در این تحقیق با مفهوم اثرات متقابل محیط انگیزشی تمرین و اجرای تکلیف توضیح داد .محققان در
حوزه یادگیری و روانشناسی مثل وینبرگ ( )1992و داسیل ( )2006دریافته اند که هدف گزینی یک راهبرد انگیزشی
است( )21که می تواند سطوحی از انگیختگی و اضطراب به وجود آورد( )22و با توجه به اینکه مهارت پرتاب دارت
یک مهارت ظریف است که در آن ثبات و هماهنگی الزم است و به سطح پایینی از انگیختگی نیاز دارد( )23بنابراین
افزایش سطح انگیختگی در نتیجه انگیزش باال منجر به کاهش عملکرد تکلیف و یادگیری می شود .بورتون ()1989
اثرگذاری هدف گزینی بر اجرا را از نظر اضطراب بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که هدف گزینی فاکتوری
انگیزشی است که ممکن است یک شرایط رقابتی در حین عملکرد تکلیف را خلق کند .بورتون پیشنهاد کرد که
موارد رقابتی ممکن است منجر به افزایش اضطراب و کاهش اعتماد به نفس شود .تجربه اضطراب بیشتر و اعتماد
به نفس کمتر ممکن است منجر به کاهش بهبود در عملکرد تکلیف و یادگیری شود(.)19
مفاهیم کاربردی میتواند از یافتههای پژوهش حاضر استخراج شود ،مربیان ورزش باید تکنیکهای خودگفتاری
را در آموزش خود برای افزایش یادگیری جای دهند و می توان چنین نتیجه گرفت که خودگفتاری انگیزشی به
عنوان یکی از ابزارهای شناختی در کنار تمرین بدنی می تواند تاثیر بسزایی در یادگیری مهارتی مانند پرتاب دارت
داشته باشد و همچنین عبارات استفاده شده در خودگفتاری باید به دقت و متناسب با نیازهای تکلیف مورد نظر
انتخاب شوند .این پژوهش و پژوهشهای قبلی شواهدی برای اثر بخشی خودگفتاری در تالشهای اولیه برای
یادگیری یک مهارت جدید را فراهم کرده اند.
تحقیقات بعدی باید شامل مهارتهای ورزشی پیچیده و متداول باشد و خودگفتاری در سطح کالس آموخته
شود و از جلسات تمرینی بیشتری استفاده شود .همچنین اثرات طوالنی مدت استفاده ترکیبی از خودگفتاری و
هدفگزینی مورد آزمایش قرار گیرد و اندازه گیریها باید شامل جنبههای تکنیکی اجرای مهارت باشد چون در
مطالعه حاضر تنها دقت پرتاب دارت آزمودنیها ارزیابی شده است .در پایان ،یافتههای این تحقیق شواهدی برای
استفاده از خودگفتاری انگیزشی در یادگیری مهارت پرتاب دارت فراهم میکند.
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نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق حاضر که نشانگر افزایش یادگیری پس از استفاده از خودگفتاری انگیزشی میباشد
 این.پیشنهاد می شود که در طراحی تمرینات ورزشی برای افزایش یادگیری از خودگفتاری انگیزشی استفاده شود
تحقیق و سایر تحقیقات نشان می دهد که حوزه یادگیری و عملکرد از حیطه های پیچیده بوده و یک یا چند متغیر
را نمی توان عاملی برای یادگیری در نظر آورد از این رو باید تحقیقات بیشتر با نگرش های متفاوت از نظر متغیرهای
.متفاوتی به اجرا درآید تا عوامل موثر در یادگیری حرکتی را مشخص کرد
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