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Abstract 

Background & Objectives: Children with Attention–Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) may have difficulty performing motor skills due 

to the lack of motor function and physical fitness. Therefore, it is necessary to investigate methods on improving the motor function in ADHD 
children. Psychological variables are among the most crucial factors affecting the performance of athletes and students in sports and schools. 

One of these variables is instructional self–talk. Self– talk is one of the most prominent cognitive strategies, i.e., widely used to improve 

performance and learning. The present study aimed to investigate the effect of instructional self–talk on the performance and learning of the skill 
of overarm throwing in ten–year–old male students with ADHD. 

Methods: The statistical population of this study consisted of all 10–year–old male students with ADHD in Tabriz City, Iran. The samples were 

studying at the elementary schools of Tabriz in the 2017–2018 academic year. In total, 40 male students aged 10 years with ADHD (mean±SD 
age: 10.20±0.819 years) who were unfamiliar with the task of overarm throwing participated in this study. The study participants were randomly 

divided into the instructional self–talk (n=20) and control (n=20) groups. The study's purpose was to throw a tennis ball from overarm with the 

non–superior hand. In the acquisition phase, the study subjects were continuously trained on 5 sessions for 5 days (6 blocks of 10 attempts per 
session), and the next day, they performed a retention test with ten attempts were conducted. To investigate the data normality, the Shapiro–Wilk 

test was used. Independent Samples t–test was used for pretest–posttest and retention tests for inter–group comparisons. Finally, repeated–

measures Analysis of Variance (ANOVA) as applied to test the effects of the training program in both groups. 
Results: The obtained results indicated that instructional self–talk was developed at the acquisition stage, and there was a significant difference 

between the groups in this respect. In the retention phase, there was a significant difference between the two groups, and this advantage was in 

favor of the instructional self–talk group (p<0.05). 
Conclusion: The achieved results highlighted the effectiveness of instructional self–talk on the motor learning of decade–old students with 

ADHD. Thus, it is suggested that educators and athletic instructors use self–talk instructional techniques to facilitate learning to learn and 

retention throwing skills. 
Keywords: Attention–Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Instructional self–talk, Children, Overarm throwing.  
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  .۷۷(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ اردیبهشت برخط انتشار 

 فعالیبا اختالل بیش سالهدهآموزان پسر ی آموزشی بر یادگیری حرکتی دانشخودگفتار ریتأث

 ۳، صالح نصیری۲، *ایوب هاشمی1علی بختیاری

 سندگانینو حاتیتوض

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران؛دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدٔه تربیت .1
 ایران؛ رفسنجان،رفسنجان، بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ولیعصر دانشجوی دکتری رفتارحرکتی، دانشکدٔه تربیت .۲
 ایران. رفسنجان،بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ولیعصر رفسنجان، ارشد رفتارحرکتی، دانشکدٔه تربیتکارشناسی .۳

  yahoo.com10Ayoubhashemi@ *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷اسفند 1۹ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷بهمن1۸ تاریخ دریافت:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

. هدف شودیاستفاده متوسط افراد  برای بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی ایشکل گستردهاست که به معروفبسیار  یشناخت هایکیاز راهبردها و تکن یخودگفتار زمینه و هدف:
 فعالی بود. سال با اختالل بیش آموزان پسر دهدر دانش برترریغی آموزشی بر اجرا و یادگیری مهارت پرتاب از باالی شانه با دست خودگفتاراز این تحقیق بررسی تأثیر 

فعالی آموزان پسر با اختالل بیشآزمون و یادداری با گروه گواه بود. جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی دانشپس-آزمونتجربی با طرح پیشروش پژوهش حاضر نیمه بررسی:روش
 1۰٫۲۰±۰٫۸1۹فعالی با میانگین سنی مبتال به اختالل بیش آموزدانش ۴۰ها، دادند. از بین آنتشکیل  1۳۹۶-۹۷مقطع ابتدایی مدارس استثنایی شهر تبریز در سال تحصیلی 

ی آموزشی و گروه گواه( قرار گرفتند. مرحلٔه خودگفتارنفری )گروه ۲۰صورت تصادفی در دو گروه ای انتخاب شده و سپس بهای چندمرحلهگیری تصادفی خوشهروش نمونهبه
ها با استفاده از روز بعد از آزمون اکتساب آزمون یادداری با ده کوشش اجرا شد. دادهیی پرتاب از باالی شانه بود. یکتادهج جلسه و هر جلسه شش بلوک اکتساب متشکل از پن

 وتحلیل شدند. تجزیه  ۰٫۰۵و در سطح معناداری  SPSSافزار ی تکراری با استفاده از نرمهااندازهمستقل و تحلیل واریانس با های تیآزمون
نفع شود که نتایج بهآزمون مشاهده میدر پس هاگروهی آموزشی در مرحلٔه اکتساب پیشرفت دارد و تفاوت معناداری بین خودگفتارنتایج آزمون آماری نشان داد که گروه  ها:یافته

ی آموزشی دارای نمرات خودگفتارداری بین نمرات پرتاب دو گروه وجود داشته و گروه (. در مرحلٔه یادداری نیز تفاوت معنا=۰٫۰۳۴pی آموزشی بوده است)خودگفتارگروه 
  (.=۰٫۰۴۲pبهتری درمقایسه با گروه گواه بوده است)

توان از این تأثیر دارد و میفعالی های حرکتی کودکان با اختالل بیشگیری کرد خودگفتاری آموزشی در یادگیری مهارتتوان نتیجههای پژوهش میباتوجه به یافته گیری:نتیجه
 ای مؤثر استفاده برد. عنوان روش مداخلهآموزش به

 .، پرتاب از باالی شانه ی آموزشی، یادگیری، کودکانخودگفتارفعالی، بیش ها:دواژهیکل
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۲ 

 مقدمه ۱
 یرشدیرفتار یاختالل، )ADHD(  1یفعالشیب-یتوجهاختالل کم

موضوع را کی یدقّت و تمرکز رو یی. معموالً کودک توانا(1) است
و  رمعمولیغ یبدن تیدر او کند است و کودک فعال یریادگشته و یندا
 یماریب نیدرصد کودکان به ا1۲تا۷حدود  (.۲دارد )زیادی  اریبس

قبل  یماریب نی. عالئم ا(۳،۴) است ترعیمبتال هستند و در پسرها شا
 یاغلب در دوران مدرسه مشکالت جد یول ؛شودیشروع م یسالگ۷از 

 پیش هاسال یماریب نی. اردیگیتوجه قرار م و مورد کندیم جادیا
نظر آن نقش دارند. به جادیدر ا یو عوامل متعدّد است شده شناخته

اعصاب مربوط باشد.  ستمیبه نقص در تکامل س شتریعلت آن ب رسدیم
تمرکز  و از مغز که مسئول توجه ییهاکودکان مبتال احتماالً در قسمت

 .(1) هستند یجزئ صیدچار نقا بوده، یحرکت یهاتیفعال میو تنظ
 شودیمتوجه است که باعث  نارساییکودکان  این تربزرگ مشکل
 یراحتبه و رها کرده ناتمام را کارها نداشته باشند و حواس تمرکز

مدرسه  ییدر دوران ابتدا شتریعارضه ب نیا(. ۵شود ) پرت حواسشان
از  یاریسن بس شیو با افزا دهدیکودکان و در هنگام بلوغ رخ م یبرا

یقات گذشته نشان داده است نتایج برخی از تحق .شوندیبهتر م مارانیب
از کودکان  ترفیضع فعالیبیشبه  مبتالی حرکتی کودکان هامهارتکه 

ی حرکتی درشت و هامهارتو در  نان استآوسال سنسالم و هم
خصوصی با کودکان سالم هماهنگی بینایی و اعضای بدن تفاوت به

دلیل ضعف فعالی احتمال دارد بهبیشاختالل کودکان با  (.۶دارند )
ی حرکتی و هامهارتعملکرد حرکتی و آمادگی جسمانی در انجام 

نفس اعتمادبه شدنکمباعث ورزشی با مشکل مواجه شوند و همین امر 
ی اجتماعی و هاطیمحدر  هاو متعاقباً سبب کاهش مشارکت آن

یی در هاپژوهشبنابراین وجود شود؛ ی ورزشی در مدارس هاتیفعال
 .رسدیمنظر ضروری به ADHDزمینٔه بهبود عملکرد حرکتی کودکان 

بر  رگذاریتأث ترمهم شناسی از عواملاز طرفی امروزه متغیرهای روان
ی ورزشی و مدارس هاطیمحآموزان در عملکرد ورزشکاران و دانش

شناسان ورزشی چندین سال است که به بررسی . در این راستا رواناست
عوامل مختلف بر عملکرد و یادگیری حرکتی ورزشکاران و  ریتأث

ی شناسروان(. یکی از این متغیرهای ۷اند )آموزان پرداختهدانش
 یشناخت یهااز راهبردها و فن یخودگفتار(. ۸ی است )خودگفتار

توسط ورزشکاران استفاده  ایشکل گستردهکه به بوده معروفبسیار 
است که اغلب  یذهن یهااز مهارت یکی یخودگفتار (.۸) شودیم

کار را بهو رقابت آن  یمهارت ورزش یریادگی نحی در کارانورزش
کردن استفاده ،یحرکت یهامهارت زآمیتیانجام موفق یبرا. (۸) برندمی

 یحالت روان دهیسازمان و که موجب کنترل یخودگفتار هایوهیاز ش
 یعامل عنوانبه یو خودگفتار افتهی جیترو شود،یورزشکاران م

وجود داشته است  یروان هایآموزش مهارت ای نیدر تمر یجدانشدن
 یخودگفتار ریتأث دربارٔه یمتعدّد یهاپژوهش ریاخ های. در سال(۹)

 هایطرح پژوهشگران. است صورت گرفته یورزش یهاتیبر فعال
 ریاز تأث تیدر حما یمختلف ورزش فیها و تکالدر رشته یمختلف

                                                      
1. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
2. Bandora 
3. Kolovilotis 

و بهبود عملکرد انجام  یریادگی لیبر تسه یخودگفتار یهایاستراتژ
. عملکرد (1۰)اند که دو عملکرد اصلی انگیزشی و آموزشی دارد داده

 شینفس، افزابا استفاده از افزایش اعتمادبه یانگیزشی خودگفتار
 نٔهیو افزایش درجهت تالش بیشتر، همراه با هز یکاهش نگران زه،یانگ

 .کندیم لیمثبت اجرا را تسه یهادآمدن حالتوجوانرژی کمتر و به
اطّلاعات  و بهبود اجرا ازطریق تمرکز توجه لیدلآن، به یعملکرد آموزش

 بخشدمی بهبود را اجرا مناسب،ی اجرای کارهایو راه یکیتکن
، نظریٔه شده انیبی خودگفتارهایی که دربارٔه نظریه ازجمله(. 1۰،11)

ا ی رگذاریتأثاست. در این نظریه بندورا دلیل   ۲خودکارآمدی بندور
 هاآن نفساعتمادبهورزشکاران افزایش  عملکردی را بر خودگفتار

کفایت و  و دانسته است. بندورا خودکارآمدی را احساس شایستگی
 . او بر این اعتقاد استداندیمقابلیت در کنارآمدن با مسائل مختلف 

که افراد با خودکارآمدی قوی درمقایسه با افرادی با باورهای ضعیف، 
عملکرد  طبعاًو  دهندیمدر انجام تکالیف کوشش بیشتری از خود نشان 

هایی که از پژوهش ازجمله (.1۲در انجام تکلیف بهتر است ) هاآن
شدن از مزیت اتخاذ توجه مندبهرهی آموزشی برای خودگفتارروش 

و همکاران   ۳سیلونیکولووبه مطالعٔه  توانیمده کردند بیرونی استفا
 آموزشی )انگشتان و هدف( ینشان دادند خودگفتارکه  اشاره کرد

و تکلیف دراز  بسکتبال نٔهیدقت مهارت پاس س وموجب بهبود عملکرد 
 4زوربانوس(. 1۳شود )می ییآموزان مقطع راهنمادر دانش و نشست

بر عملکرد دست  یخودگفتار ریتأث یبررس اب یدر پژوهش و همکاران
 یبدنتیترب یآموزان مبتدهندبال در دانش فیبرتر در تکلریبرتر و غ

 یبهبود اجرا سبب آموزشی )هدف و توپ( یخودگفتار دریافتند که
گردد میبرتر ریغ دست دست مخصوصاً هندبال در هر دو فیتکل

گ(1۴) بر را  یموزشآ یخودگفتار یرثأو همکاران ت  5. چان
آموزان مبتدی مقطع در دانشپرتاب سافتبال  عملکرد خودکارآمدی و

آموزشی  یخودگفتار داد، نشان نتایج که کردند دبیرستان بررسی
شود میپرتاب سافتبال  نمرات خودکارآمدی و عملکردموجب بهبود 

ی خودگفتاراست که  شدهیی نیز مشخص هاپژوهشاما در ؛ (1۵)
(؛ بنابراین 1۶-1۸ندارد ) هایآزمودنی بر عملکرد ریتأثآموزشی 

، نبود تمرکز ADHD باتوجه به ضعف عملکرد حرکتی در کودکان
در  هاآنو مشارکت  نفساعتمادبهتوجه، اهمیت بهبود عملکرد حرکتی، 

ی خودگفتار ریتأث( و از طرفی باتوجه به ۵ی ورزشی )هاتیفعال
( 1۰) وجه افرادو تمرکز ت نفساعتمادبهحرکتی و  عملکردآموزشی بر 

ی آموزشی بر عملکرد و خودگفتار ریتأثو نیز نبود پژوهشی در زمینٔه 
همچنین اهمیت حرکت در زندگی و تأثیر و  ADHD یادگیری کودکان

یافته های بدنی سازمانآن بر تمام ابعاد وجودی انسان و نقش فعالیت
و  حرکتی کودکان در دوران پیش از دبستان-در رشد و تکامل ادراکی

ها و کودکی ثانویه و با آگاهی از اینکه بهترین زمان افزایش ظرفیت
شود؛ استعدادهای انسان دوران کودکی است، اهمیت تحقیق آشکار می

ی آموزشی بر خودگفتار ریتأثبنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی 

4. Hatzigeorgiadis 
5. Chang 
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۳ 

 فعالی بود. عملکرد و یادگیری حرکتی کودکان مبتال به اختالل بیش

 بررسیروش 2
طرح  از پژوهش این در. بود تجربینیمه صورتبه تحقیق روش این

 جامعٔه .شد گواه استفاده گروه با آزمون و یادداریپس-آزمونپیش
 شهر تبریز در سالٔهدهآموزان پسر آماری این پژوهش شامل تمامی دانش

، در حال تحصیل در پایه پنجم مقطع 1۳۹۶-۹۷سال تحصیلی 
 یی این شهر بود.ابتدایی مدارس استثنا

و پس از  ایای چندمرحلهتصادفی خوشهگیری با استفاده از روش نمونه
بخشی به ن مراکز و والدین کودکان و آگاهیالکسب رضایت از مسئو

 الحظاتروش پژوهش و اهداف آن و همچنین رعایت مٔه روالدین دربا
پژوهش و حفظ رازداری و  اطالعاتبودن ی ازجمله محرمانهاخالق

رفتاری  هٔهسیا، 1مرضی کودکان عالئم ٔهمها، پرسشنابودن دادهنامیب
اجرا  ۳ایدیداری و شنیداری رایانه ٔهتو آزمون عملکرد پیوس ۲کودک

 شناس کودک،گذاری و تأیید و تشخیص توسط روانشد. پس از نمره
با میانگین  فعالیبیش اللبه اختالنفر در هر گروه( مبت ۲۰کودک )۴۰

انتخاب  ناآشنا با تکلیف پرتاب از باالی شانه 1۰٫۲۰±۰٫۸1۹سنی 
و گروه گواه  ی آموزشیخودگفتار گروه دوصورت تصادفی در و به ندشد

شهر تبریز  وپرورشآموزشادارٔه  دأییتانجام این تحقیق با  .قرار گرفتند
 انجام شد.

تن ش، داشامل جنسیت پسرها به تحقیق آزمودنیمعیارهای ورود 
و  شکالت جسمانیهای قلبی و م، نداشتن بیماریفعالیشبی اختالل

گاهانه برای حضور در تحقیق بود. معیارهای خروج از تحقیق آرضایت 
حضور در  ٔهنداشتن به اداماز دو جلسه، تمایل شامل غیبت بیشنیز 

صورت آموزان بهوالدین دانش تحقیق بود. کسب رضایت آگاهانه از
 تنیس توپ پرتاب پژوهش، این دردنظر م کتبی صورت گرفت. تکلیف

 سؤالبا  برترریغدست  .(1۹بود )برتر ریغ دست با شانه باالی از خاکی
 پرتاب دقت گیریاندازه ابزار (.۲۰) شددربارٔه دست نوشتار مشخص 

 مرکزهم رهیداده  از بود که کف زمین برشده نصب گیرینشانه سیبلیک
 ده شعاع به ایدایره هدف، مرکز. شد لیتشک متر ۲×۲ ابعاد با و

 قرار هم از مترسانتی ده یهافاصله با دیگر هایدایره بود و متریسانت
 ترتیببه دیگر هایدایره امتیاز از بود و 1۰۰ هدف مرکز امتیاز. ندگرفت

 نیز کردندن برخورد هدف ٔهصفح به که ییهاپرتاب .شد کم امتیاز ده

بین دو دایره بیشترین امتیاز محاسبه  و برای برخورد گرفتند صفر امتیاز
 کند سعی هدف مرکز به توپ تنیس پرتاب جریان در باید فرد .شد

کند. سیبل در فاصلٔه  دریافت را ممکن امتیاز بیشترین درمجموع که
(. از مقیاس ارزیابی 1۹،۲1قرار داشت ) هایآزمودنمتری از سه

ی خودگفتار استفادٔهی برای بررسی میزان خودگفتاراستفاده از 
در پروتکل تمرین و همچنین  کاررفتهبههای ها از دستورعملآزمودنی

 اسیمق نیا. رفته در طول تمرین استفاده شدکاری بههایخودگفتارنوع 
 پرتاب و نیتمر نیح شما ایآ بود: به صورت بلی و خیر الؤس سه شامل

 چه از بودن جواب،در صورت مثبت د؟یاکرده استفاده یخودگفتار از
 ازچند بار  پرتاب و نیتمر نیح در د؟یاکرده استفاده یخودگفتار نوع

                                                      
1. Child Symptom Inventory 
2. Child Behavior Checklist 

 ۲۰11و همکاران در سال   4گوداس د؟یاکرده استفاده یخودگفتار
عنوان کردند  ۰٫۹۶و  ۰٫۷۸روایی و پایایی این مقیاس را به ترتیب 

روایی و پایایی این مقیاس را ش (. در ایران نیز پرویزی و همکاران1۳)
 . (1۶ش کردند )مناسب گزار

ی آموزشی و گروه خودگفتارتصادفی به دو گروه  صورتبه هایآزمودن
حرکت دستورعمل  ،آزمونشیقبل از اجرای پ تقسیم شدند. هاگو

 لٔهیوسبهیف تکل یزن بارکیداده شد و  آموزشها صحیح ابتدا به آزمودنی
آزمون )ده کوشش( و بعد از پیش شد. گذاشته یشنمابه  گیرندهآزمون

مدت به های هر گروهها، در مرحلٔه اکتساب آزمودنیی گروهبندمیتقس
یی به تادهو هر جلسه شش بلوک  دقیقه( ۳۵)هر جلسه پنج جلسه 

مرکز هدف »ی آموزشی با تکرار کلمٔه خودگفتارتمرین پرداختند. گروه 
ی به تمرین خودگفتار( و گروه کنترل بدون هیچ 1۳،1۵« )رو ببین

بعد ادامه دادند. آزمون یادداری  برترریغپرتاب از باالی شانه با دست 
ده  باها با موقعیت یکسان برای گروه بدون بازخورد و ساعت و ۲۴ از

، برای افراد گروه گواه اخالقی منظور رعایت اصولبه. انجام شدپرتاب 
در این پژوهش شد. نیز پس از اتمام پژوهش جلسات درمانی برگزار 

 شاپیرو ویلکها از آزمون آماری داده توزیع بودننرمالمنظور بررسی به
آزمون و یادداری آزمون و پسگروهی در مراحل پیشو برای مقایسٔه بین

 گروهآثار برنامٔه تمرینی در هر دو  بررسی منظوربهمستقل و از آزمون تی
ها با های مکرر استفاده شد. دادهگیریاز آزمون آنالیز واریانس با اندازه

وتحلیل تجزیه ۰٫۰۵در سطح معناداری  ۲۲نسخٔه  SPSSافزار نرم
 شدند. 

نکردن صورت حفظ محرمانٔه اطالعات و استفادهمالحظات اخالقی به
تر عنوان اصول بنیادیابزاری از اطالعات و حفظ شئونات انسانی به

اخالقی در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفت و تمامی نکات ذکرشده 
 رعایت شد. 

 هایافته ۳
 آزمونشیپها در مراحل مختلف آزمون )اطالعات توصیفی برای گروه

است. مشاهده  شدهارائه  1و مراحل اکتساب و یادداری( در جدول 
ی آموزشی در نمرات پرتاب توپ تنیس از خودگفتارکه گروه  شودیم

پیشرفت دارد؛ ولی گروه گواه  آزمونشیپباالی شانه درمقایسه با 
 پیشرفت معناداری نداشته است.

یرو ویلک استفاده شد. ها از آزمون شاپبودن دادهبرای بررسی طبیعی
کرد  تأیید را هاداده توزیع بودنطبیعی نتایج آزمون شاپیرو ویلک

(۰٫۰۵p≥ .) 
ی آموزشی نمرات بهتری از گروه گواه خودگفتاردر آزمون یادداری گروه 

ی آموزشی در خودگفتاری گروه هایآزمودنمعنا که است؛ بدینداشته 
های گروه گواه مراحل اکتساب و یادداری نمرات بهتری از آزمودنی

 داراتفاوت معن نبودآزمون پیش یهانمره مستقلتینتایج آزمون دارد. 
مستقل (. براساس نتایج آزمون تی=۰٫۳۲۳p) ها نشان دادگروه نیب را

ن آزموی آموزشی و گواه در پسخودگفتاربین نمرات پرتاب گروه 
نفع گروه ( و نتایج به=۰٫۰۳۴pتفاوت معناداری وجود داشته )

3. Integrated Visual and Auditory 
4. Goudas 
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۴ 

 .استی آموزشی بوده خودگفتار
مستقل برای مرحلٔه یادداری بین نمرات پرتاب گروه نتایج آزمون تی

ی آموزشی و گروه گواه تفاوت معناداری را نشان داد خودگفتار
(۰٫۰۴۲p=نتایج به .) است.ی آموزشی بوده خودگفتارنفع گروه 

درصد افراد ۹۸که  مشخص کرد یخودگفتار اسیمق جینتا ت،یدرنها
 زین گواه گروه .اندپرداختهی خودگفتارآموزشی به  یخودگفتار گروهدر 

بوده افکار نامربوط با پژوهش  دارای استفاده نکرده و یاز خودگفتار
 .است

 و اکتساب و یادداری آزمونشیپ. میانگین و انحراف استاندارد برای دو گروه در 1جدول 

 مرحلٔه
 گروه

 آزمون یادداری آزمونپس ۵جلسٔه  ۴جلسٔه  ۳ جلسٔه ۲جلسٔه  1جلسٔه  آزمونشیپ

M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD M±SD 

 ۲٫۷۶±۳۳٫۵۰ ۲٫۳۶±۳۹٫۳۰ ۲٫۳۲±۳۸٫۸۰ ۲٫۴۲±۳۸٫۲۵ 1٫۹۵±۳۳٫۴۵ ۲٫۲۶±۳۰٫1۰ ۲٫۷۴±۲۵٫۶۰ ۲٫۹۸±۲۳٫۴۰ آموزشی یخودگفتار

 1٫۹۸±۲۴٫۶۰ ۲٫۶1±۲۴٫۹۰ ۲٫۵۴±۲۴٫۹۳ ۲٫۸۷±۲۴٫۹۵ ۳٫۳۲±۲۵٫۸۵ ۳٫۴۹±۲۵٫۹۰ ۳٫1۵±۲۴٫1۵ ۲٫۶۹±۲۴٫۳۰ گواه
نتایج آزمون 

 مستقلتی
1٫1۰=T 

۰٫۳۲۳=p 
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ 

1۸٫۲۷=T 
۰٫۰۰1>p 

11٫۷۰=T 
۰٫۰۰1>p 

گروهی، آزمون آنالیز واریانس با منظور بررسی تغییرات درونبه
های تکراری انجام شد و نتایج نشان داد، خودگفتاری آموزشی اندازه

ها شده منجربه پیشرفت عملکرد دقت پرتاب از باالی شانٔه آزمودنی
عملکرد ترتیب که (. بدینp ،۲۶۰٫1۸۵=۳۸٫۲F=۰۲۳٫۰است )

در  ۳۹٫۳۰±۲٫۳۶به  ۲۳٫۴۰±۲٫۹۸آزمون از ها در پیشآزمودنی
در مرحلٔه یادداری رسیده  ۳۳٫۵۰±۲٫۷۶آزمون افزایش داشته و به پس

( p ،۴1۹٫1=۳۸٫۲F=۶1۷٫۰ولی این پیشرفت در گروه گواه ) است؛
به نمایش گذاشته شده است.  1مشاهده نشد. نتایج در نمودار 

  

 
 شده در مراحل مختلف پژوهشی مطالعههاگروه. میانگین نمرات پرتاب 1نمودار 

 بحث  4
ی خودگفتار) یشناختروانعامل  اثرهدف از پژوهش حاضر بررسی 

با اختالل  سالهدهآموزان بر یادگیری حرکتی در دانش آموزشی(
 فعالشیب دستراست آموزدانش ۴۰فعالی بود. برای این منظور بیش

نفری ۲۰به دو گروه  آزمونشیپدر این تحقیق شرکت کردند و بعد از 
شدند. مرحلٔه اکتساب  میتقس( ی آموزشی و گروه گواهخودگفتار)گروه 

یی پرتاب از باالی تاششمدت پنج جلسه و هر جلسه شش بلوک به
 ۲×۲ی با ابعاد ریگنشانهی دقت پرتاب از سیبل ریگاندازهبود. برای  شانه

ساعت از  ۲۴کوشش پرتاب بعد از  ده بااستفاده شد. آزمون یادداری 
آزمون اکتساب انجام پذیرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

ی آموزشی در مرحلٔه اکتساب پیشرفت داشته خودگفتارنمرات گروه 
آزمون اه پیشرفت معناداری نداشت. همچنین در پساست؛ ولی گروه گو

ی آموزشی بوده است. نتایج خودگفتارنفع گروه و یادداری نتایج به
ی آموزشی، نظریٔه خودگفتاربر اثربخشی تحقیق حاضر مبنی
آمده دست(. همچنین نتایج به1۲) دکنیم دأییتخودکارآمدی بندورا را 

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۴۵
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۵ 

و همکاران که نشان دادند  نیاز پژوهش حاضر با نتایج پژوهشی کرو
خودگفتاری آموزشی بر عملکرد بازیکنان بسکتبال نوجوان تأثیر داشته، 

ای زوربانوس و همکاران در مطالعه (. در همین راستا11همسوست )
دریافتند که خودگفتاری آموزشی تأثیر مثبتی بر عملکرد دست برتر و 

(. چانگ و همکاران 1۴غیربرتر در مهارت پرتاب پنالتی هندبال دارد )
در تحقیق خود نشان دادند که خودگفتاری آموزشی دارای نقش مهمی 

 ٔهینظر با افتهی نیا(. 1۵کار است )های تازهدر عملکرد فوتبالیست
را  یریادگیدر اجرا و  تیکه موفق است پذیرهیبندورا توج یخودکارآمد

 یرا منبع یکالم قی(. بندورا تشو1۲داند )یم یخودکارآمد جادیعامل ا
 قیدارد. تشو یبا خودگفتار یکه ارتباط خاص داندیم یاز خودکارآمد

به  ی آموزشیتاراز طرف خود فرد در قالب خودگف تواندیم یکالم
مهارت کمک  یریادگیو  نیدر خالل تمر یحس خودکارآمد شیافزا
ند که خودکارآمدی دادهای قبلی نشان (. همچنین پژوهش1۲) کند
 عملکرد و توانایی دربارٔه، باعث کاهش ناآرامی و نگرانی افتهیشیافزا
رسد خودکارآمدی با کاهش نظر می(؛ بنابراین به11،1۵،۲۲شود )می

گردد. در توجه به خود )خودتمرکزی( موجب تسهیل یادگیری می
بار خودتمرکزی بر یادگیری و عملکرد چندین پژوهش قبلی اثر زیان

ی سیستم حرکتی خودکنترلعلت ایجاد اختالل در بهمهارت حرکتی 
موقعیت تمرینی که  احتماالً بنابراین ؛ (۲۳) شده است داده نشان

با سازد تا را قادر می اجراکنندهخودکارآمدی را افزایش داده، 
ی، توجه خود را به تکلیفی جلب کند که در رساندن خودتمرکزحداقلبه

سبب افزایش انگیزش  یازآنجاکه خودگفتاراست.  شدنحال انجام
 یاینکه بخشی از کارکرد خودگفتار اتوجه بهب( و ۲۴) شودیافراد م

توان دلیل افزایش (، می1۰) مربوط به افزایش انگیختگی و سائق است
ی به افزایش خودگفتارنمرات پرتاب از باالی شانه را در گروه 

ها ارتباط داد. همچنین باتوجه به اینکه از مشکالت انگیختگی آزمودنی
( و از طرفی ۵توجه است )تمرکز  فعالشیبکودکان  مهمبسیار 

توجه افراد را مدام ها کلمهو تکرار  ی آموزشی با تمرکز توجهخودگفتار
ی آموزشی با خودگفتار احتماالً (، 1۰) کندیمبه عملکرد حرکتی جلب 

 فعالشیبتمرکز توجه موجب بهبود عملکرد و یادگیری حرکتی کودکان 
 شده است.

ی محققان مختلفی هاپژوهشاما نتایج این پژوهش با نتایج 
پرویزی و همکاران نشان داد  ناهمسوست؛ برای مثال تحقیق

خودگفتاری آموزشی تأثیری در مهارت پرتاپ آزاد بسکتبال در دختران 
و همکاران دریافتند که  (. در همین راستا گوداس1۶نوجوان ندارد )

خودگفتاری دارای نقش مهمی در عملکرد پرتاب و پرش کودکان 
و همکاران در پژوهش خود نشان  (. همچنین تسایجلس1۷ست )نی

دادند که خودگفتاری آموزشی نقش زیادی در افزایش خودکارآمدی و 
(. از دالیل احتمالی 1۸بهبود عملکرد پرتاب کودکان ندارد )

به تفاوت در  توانیمبودن نتایج پژوهش گوداس و همکاران ناهمسو
ی( بدنتیتربآموزان )دانش هایودنآزمنوع تکلیف )پرش بلند( و سطح 

(. در مطالعٔه پرویزی و همکاران نیز نوع مهارت )پرتاب 1۷اشاره کرد )
بودن ناهمسودلیل  تواندیم)دختر(  هایآزمودنآزاد( و جنسیت و سن 

(. همچنین در پژوهش تسایجلس و همکاران نوع 1۶نتایج باشد )
ی( بدنتیتربنشجویان ها )دامهارت )تکلیف هندبال( و سطح آزمودنی

بودن ناهمسودلیل  تواندیمی تکلیف )پنج ست( هاکوششو تعداد 
آموزان با اختالل (. در کل باتوجه به تعداد دانش1۸نتایج باشد )

آموزان از سنین کم و نتایج این فعالی و اهمیت آموزش دانشبیش
ی آموزشی بر یادگیری حرکتی خودگفتاربر سودمندی تحقیق مبنی

 و یبدنتیترب فعالی، به معلمانبا اختالل بیش سالهدهآموزان نشدا
 آموزش و امر در برای تسهیل که شودیم ورزشی پیشنهاد مربیان

 برنامٔه ی پرتابی، درهامهارتمطلوب  یادداری و یادگیری منظوربه

به  ی آموزشی استفاده کنند.همچنینخودگفتاراز تکنیک  خود آموزشی
جسمانی و حرکتی متفاوت در بین پسران و دختران در دلیل شرایط 

آموزان دختر که این تحقیق بر دانش شودیم(، توصیه ۷دوران کودکی )
فعالی انجام پذیرد. باتوجه به اهمیت با اختالل بیش سالهده

انواع  ریتأثخودکارآمدی بر یادگیری حرکتی، در تحقیقات آتی 
آموزان میزان خودکارآمدی دانشی )آموزشی و انگیزشی( بر خودگفتار

 سایر مانند نیز پژوهش فعالی سنجیده شود. اینبا اختالل بیش سالهده

 نتایج تعمیم تواندکه می بود هاییمحدودیت با همراه مطالعات

 حاضر های پژوهشمحدودیت از دهد. قرار تأثیرتحت را پژوهش

 روی تحقیق انجام و بیشتر نمونٔه به نداشتندسترسی به توانمی

 .کرد اشاره جنسیت()تک پسران

 گیرینتیجه 5

که خودگفتاری  درمجموع نتایج حاصل از این پژوهش بیان کرد
های حرکتی تواند موجب بهبود عملکرد و یادگیری مهارتآموزشی می

فعالی شود. باتوجه به اهمیت در کودکان مبتال به اختالل بیش
ویژه در کودکان دارای اختالل ههای حرکتی در دوران کودکی و بقابلیت

فعالی، مطلوب است که تشخیص و انجام مداخالت هرچه زودتر بیش
اندرکاران امور تربیتی صورت پذیرد؛ همچنین معلمان و مربیان و دست

 در فرد درگیری با فرایندمدار درمانی عنوانبه و آموزشی با خودگفتاری
 دارای تی کودکانهای حرکمهارت بهبود موجب فرایندی رفتاری،

 شوند. فعالیبیش اختالل

 قدردانی و تشکر 6
کنندگان حاضر در این تحقیق و همچنین تمامی کارکنان از همٔه شرکت

کش مدارس استثنایی شهر تبریز جهت شرکت در و مدیران زحمت
 شود.پژوهش و انجام این تحقیق تشکر می

 یهنایب 7
بدون حمایت  ژوهش حاضر حاصل طرح پژوهشی مستقلی بوده کهپ 

 مالی سازمان خاصی صورت گرفته است
 

 

 

 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
88

.7
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               6 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.88.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1381-en.html


۶ 

References 
1. Harvey WJ, Reid G, Grizenko N, Mbekou V, Ter-Stepanian M, Joober R. Fundamental movement skills and 

children with attention deficit hyperactivity disorder: Peer comparisons and stimulant effects. J Abnorm 

Child Psychol. 2007;35(5):871-82. doi:10.1007/s10802-007-9140-5 

2. Klingberg T, Forssberg H, Westerberg H. Training of working memory in children with ADHD. J Clin Exp 

Neuropsychol. 2002;24(6):784- 91. doi:10.1076/jcen.24.6.781.8395 

3. Foley M, McClowry SG, Castellanos FX. The relationship between attention deficit hyperactivity disorder 

and child temperament. J Appl Dev Psychol. 2008;29(2):157-69. doi:10.1016/j.appdev.2007.12.005 

4. Klassen AF, Miller A, Fine S. Health-related quality of life in children and adolescents who have a diagnosis 

of attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics. 2004;114(5):e541-7. doi:10.1542/peds.2004-0844  

5. Safer DJ, Allen RP. Hyperactive children. Diagnosis and management. First edition. Maryland, USA: 

University Park Press; 1976. 

6. Yochman A, Ornoy A, Parush S. Perceptuomotor functioning in preschool children with symptoms of 

attention deficit hyperactivity disorder. Percept Mot Skills. 2006;102(1):175-86. 

doi:10.2466/pms.102.1.175-186 

7. Schmidt R, Lee T. Motor Learning and performance: From principles to application. Fifth edktion. Illinois, 

USA: Human Kinetics; 2013, pp:23-35. 

8. Chase MA. Sources of self-efficacy in physical education and sport. J Teach Phys Educ. 1998;18(1):76-89. 

doi:10.1123/jtpe.18.1.76Hardy L, Jones G, Gould D. Understanding psychological preparation for sport. 

First edition. New Jersey, USA: John Wiley & Sons Inc; 1996, pp:30-45. 

9. Hardy J. Speaking clearly: A critical review of the self-talk literature.  

Psychol Sport Exerc. 2006;7(1):81-97. doi:10.1016/j.psychsport.2005.04.002 

10. Chroni S, Perkos S, Theodorakis Y. Function and preferences of motivational and instructional self-talk for 

adolescent basketball players. Athletic Insight: The Online Journal of Sport Psychology. 2007 Mar;9(1):19-

31. 

11. Bandura A. Theoretical perspectives. Self-efficacy: The exercise of control. 1997;1-35. 

12. Kolovelonis A, Goudas M, Dermitzaki I. The effects of instructional and motivational self-talk on students’ 

motor task performance in physical education. Psychol Sport Exerc. 2011;12(2):153-8. 

doi:10.1016/j.psychsport.2010.09.002 

13. Zourbanos N, Hatzigeorgiadis A, Bardas D, Theodorakis Y. The effects of self-talk on dominant and 

nondominant arm performance on a handball task in primary physical education students. Sport Psychol. 

2013;27(2):171-6. doi:10.1123/tsp.27.2.171 

14. Chang Y-K, Ho L-A, Lu FJ-H, Ou C-C, Song T-F, Gill DL. Self-talk and softball performance: The role of 

self-talk nature, motor task characteristics, and self-efficacy in novice softball players. Psychol Sport Exerc. 

2014;15(1):139-45. doi:10.1016/j.psychsport.2013.10.004 

15. Parvizi N, Shojaei M, Khalaji H, Daneshfar A. Effect of attention direction variation by instructional self-

talk on performance and learning of Basketball free throw in young female students. Research in Sports 

Management and Motor Behaviour. 2011;1(1):41-51. [Persian] http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-135-en.html 

16. Goudas M, Hatzidimitriou V, Kikidi M. The effects of self-talk on throwing-and jumping-events 

performance. Hellenic Journal of Psychology. 2006;3:105-16. 

17. Tsiggilis N, Daroglou G, Ardamerinos N, Partemian S, Ioakimidis P. The effect of self-talk on self-efficacy 

and performance in a handball throwing test. Inquiries Sport Phys Educ. 2003;1(2):189-96. 

18. Chiviacowsky S, Wulf G, de Medeiros FL, Kaefer A, Tani G. Learning benefits of self-controlled knowledge 

of results in 10-year-old children. Res Q Exerc Sport. 2008;79(3):405-10.  

19. Wulf G, Chiviacowsky S, Drews R. External focus and autonomy support: Two important factors in motor 

learning have additive benefits. Hum Mov Sci. 2015;40:176-84. doi:10.1016/j.humov.2014.11.015 

20. Porter JM, Magill RA. Systematically increasing contextual interference is beneficial for learning sport skills. 

J Sports Sci. 2010;28(12):1277-85. doi:10.1080/02640414.2010.502946 

21. Wulf G, Lewthwaite R. Optimizing performance through intrinsic motivation and attention for learning: The 

optimal theory of motor learning. Psychon Bull Rev. 2016;23:1382-414. doi:10.3758/s13423-015-0999-9 

22. Wulf G. Attentional focus and motor learning: a review of 15 years. Int Rev Sport Exerc Psychol. 

2013;6(1):77-104. doi:10.1080/1750984X.2012.723728 

23. Hackfort D, Schwenkmezger P. Anxiety. In: Tennant LK, International Society of Sports Psychology, Singer 

RN, Murphey M. Handbook of research on sport psychology. First edition. United Kingdom: Macmillan Pub 

Co; 1993, pp:328–64.  

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
99

.1
0.

0.
88

.7
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

https://doi.org/10.1007/s10802-007-9140-5
https://doi.org/10.1076/jcen.24.6.781.8395
https://doi.org/10.1016/j.appdev.2007.12.005
https://doi.org/10.1542/peds.2004-0844
https://doi.org/10.2466%2Fpms.102.1.175-186
https://doi.org/10.1123/jtpe.18.1.76
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.psychsport.2005.04.002
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2010.09.002
https://doi.org/10.1123/tsp.27.2.171
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2013.10.004
http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-135-en.html
https://doi.org/10.1016/j.humov.2014.11.015
https://doi.org/10.1080/02640414.2010.502946
https://doi.org/10.3758/s13423-015-0999-9
https://doi.org/10.1080/1750984X.2012.723728
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1399.10.0.88.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1381-en.html
http://www.tcpdf.org

