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Abstract
The purpose of this study was investigate effect of the
frequency of motivational self-talk on volleyball
learning. The method of this study is semiexperimental, which was carried out with pre-testpost-test design. Thirty high school students from
Semirom were selected by purposeful sampling and
categorized into three groups of 10 people (self-talk
with one repetition, self- talk with three replications
and control group). At first, was taken a pre-test of the
volleyball service Acquisition step took place in 3
consecutive sessions. In each session, 3 blocks of 10
attempts were practiced. The group itself spoke a
repeat, before every single blow to my motivational
word I could use the best point to send the ball. The
group of three replicates repeated the same words three
times before each shot. The control group did not use
any words. After the end of the acquisition, the test
was taken and 48 hours later the test was taken.
Analysis of variance was used to analyze the data. The
significance level of P <0.05 was considered. The
results showed a significant difference between the
self-talk one repetition with self-talk group of three
replications and the control group. Self-talk score with
one repetition was significantly higher than the group
of three replicates and control group. Also, self-talk
with three repetitions has negative effect on volleyball
service. In a general conclusion, motivational self-talk
with a repetition improves the volleyball service, but
motivational self-talk with three repetitions has a
negative effect on the performance of the volleyball
service.
Keywords: Self-talk, Frequency, Volleyball Service,
Athlete
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اکرم افشاری

چکیده
هدف از انجام این تحقیق تعیین تأثیر فراوانی خودگفتاری انگیزشی بر
 روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه.یادگیری سرویس والیبال میباشد
 نفر از30 .پسآزمون صورت گرفت-تجربی است که با طرح پیشآزمون
دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان سمیرم بهصورت نمونهگیری در
 نفره (خود گفتاری با10 دسترس و هدفمند انتخاب شدند و در سه گروه
 ابتدا. خود گفتاری با سه تکرار و گروه کنترل) قرار گرفتند،یک تکرار
3  مرحله اکتساب در طی.پیشآزمون سرویس والیبال ایفرد انجام شد
. کوششی تمرین شد10  بلوک3  در هر جلسه.جلسه متوالی صورت گرفت
 قبل از هر ضربه یکمرتبه از واژه انگیزشی،گروه خود گفتاری یک تکرار
، گروه سه تکرار. توپ را بفرستم استفاده کرد،من میتوانم به بهترین نقطه
 گروه کنترل از هیچ.همین واژه ها را سه مرتبه قبل از هر ضربه تکرار کرد
 ساعت48  پسآزمون و، بعد از پایان مرحله اکتساب.عبارتی استفاده نکرد
 از تحلیل واریانس جهت تحلیل دادهها. بعد آزمون یادداری گرفته شد
 نتایج نشان داد. در نظر گرفته شدP>0/05  سطح معناداری.استفاده شد
بین خودگفتاری یک تکرار با گروه خودگفتاری سه تکرار و گروه کنترل
 امتیاز خودگفتاری با یک تکرار بهطور.تفاوت معناداری وجود دارد
 همچنین.معناداری باالتر از گروه سه تکرار و گروه کنترل میباشد
- دریک نتیجه.خودگفتاری با سه تکرار اثر منفی بر سرویس والیبال دارد
گیری کلی می توان گفت که خودگفتاری انگیزشی با یک تکرار موجب
بهبود سرویس والیبال میشود اما خودگفتاری انگیزشی با سه تکرار تأثیر
.منفی بر عملکرد سرویس والیبال دارد

97  فروردین:پذیرش

 ورزشکار، سرویس والیبال، فراوانی، خودگفتاری:کلیدواژهها
96  دی: دریافت

 پژوهشی: نوع مقاله

مقدمه
یکی از شیوههای بسیار کارا و پرکاریرد که بوسیله روانشناسان ورزشی ارائه شده و از مقبولیت بسیار زیادی نیز مواجهه شده
 مبحث خودگفتاری، یکی از فرایندها و راهکارهای شناختی.) 2000 ، فرایندها و راهکارهای شناختی است (تئودوراکیش و همکاران،است
است که توسط ورزشکاران رشتههای مختلف تیمی و انفرادی جهت افزایش انگیزه و بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گرفته است (هاتزی
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روش
روش اجرای این تحقیق از نوع نیمه تجربی و از لحاظ هدف کاربردی است که با طرح پیش آزمون-پس آزمون و یادداری همراه
با گروه کنترل صورت گرفت .جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشآموزان دختر نوجوان مقطع متوسطه شهرستان سمیرم تشکیل دادند.
از بین جامعه آماری موردنظر تعداد  30نفر بهصورت نمونهگیری در دسترس و هدفمند (کسانی که حداقل سابقه سه سال بازی والیبال را
داشته باشند) انتخاب شدند و در سه گروه  10نفره (بر اساس تحقیقات هاتزی گئورگیادیس و همکاران 2007 ،و عبدلی و همکاران)2016 ،
(خود گفتاری با یک تکرار ،خود گفتاری با سه تکرار و گروه کنترل) قرار گرفتند.
ابزار مورداستفاده
آزمون سرویس والیبال :برای اندازهگیری دقت سرویس والیبال از آزمون سرویس والیبال ایفرد استفاده شد .هدف این آزمون
اندازه گیری دقت در سرویس والیبال است .در زمان اجرای آزمون ،فرد از محل سرویس با اجرای سرویس و بر اساس توپهایی که در هر
نقطه فرود میآید ،کسب امتیاز میکند .امتیاز هر توپ برابر با منطقهای است که توپ در آن فرود میآید .منطقه انتهای زمین (یک و نیم
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گئورگیادیس و همکاران .)2007 ،خودگفتاری یعنی آنچه فرد با خودش زمزمه میکند ،چه اینکه به صورت آشکار و با صدای بلند باشد و
یا اینکه به صورت پنهان و در ذهن خودش باشد و بیشتر به صورت جمالت کوتاه و تک واژهای بیان میشود (تئودوراکیش و همکاران،
 .)2000برخی محققان در تحقیقات خود نشان دادهاند که خودگفتاری بیشتر در حین انجام مسابقات و به صورت آگاهانه توسط ورزشکاران
بکار گرفته میشود .از طرفی برخی تحقیقات نیز نشان دادهاند که خودگفتاری به صورت ناخودآگاه و زمانی که ورزشکار از آن آگاه نیست
هم بکار برده میشود (هاتزی گئورگیادیس و همکاران .)2011 ،هاردی ( )2006در یک طبقهبندی ،خودگفتاری را به دو صورت آموزشی
و انگیزشی بیان کرد .خودگفتاری آموزشی با افزایش تمرکز و توجه بر رو جنبههای مختلف مهارت سبب بهبود یادگیری تکالیف میشود
در حالی که در خودگفتاری انگیزشی ،فرد از طریق تالش و کوشش و ایجاد اعتماد بنفس سعی دارد تا مهارت را به نحو مناسب اجرا کند.
محققین در زمینه استفاده از خودگفتاری آموزشی و انگیزشی به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .کرونی و همکاران ( )2007در
تحقیقی نشان دادند که در اجرا و یادگیری شوت بسکتبال استفاده از خودگفتاری انگیزشی مناسبتر از خودگفتاری آموزشی است .الینر
( )2011در طی تحقیقی که بر روی بازیکنان گلف انجام داد بدین نتیجه رسید که استفاده از خودگفتاری آموزشی مناسبتر از خودگفتاری
انگیزشی است .زتو و همکاران ( ) 2014در تحقیقی نشان دادند که استفاده از خودگفتاری آموزشی منجر به بهبود اسپک والیبال در
ورزشکاران جوان میشود.
محققان بیان کرده اند که فراوانی و تعداد تکرارهای خودگفتاری نیز میتواند بر عملکرد ورزشکاران تأثیر داشته باشد .فراوانی و
تکرار خودگفتاری یعنی اینکه فرد چطور و به چه تعداد از خودگفتاری استفاده میکند .تناوب خودگفتاری به طور معنیداری در ارتباط با
درک میزان تالش و عملکرد فرد در حین اجرای عملکرد ورزشی بوده است (هاردی .)2001 ،هاروود و همکاران ( )2004دریافتند ورزشکاران
مردی که جز گروه ژیمناستیک بودند و از خود گفتاری استفاده کردند موفقیت بیشتری را نسبت به افرادی که از خود گفتاری استفاده
نکردند کسب کردند و این کاربرد خود گفتاری را در همه سطوح نشان میدهد و به بعد پویای خود گفتاری هم اشاره دارد.
نتایج تحقیقات در حیطه فراونی و تکرار خودگفتاری نیز نتایج متناقضی را نشان میدهد .گوراکاکی و کارکاسیدو ( )2017در
تحقیقی نشان داد که افزایش استفاده از خود گفتاری موجب کاهش اضطراب رقابتی و بهبود عملکرد میشود .اقدسی و همکاران ()2015
در پژوهشی نشان داد که تناوب خودگفتاری آموزشی با  3نوع تکرار (ثابت ،کم و زیاد) تأثیر قابلتوجهی در یادداری و انتقال مهارت پرتاب
دارت دارد ،همچنین تناوب ثابت بیشترین تأثیر را داشت.
داودی و همکاران ( )2017تحقیقی را با عنوان تأثیر تناوب خود گفتاری آموزشی بر اجرای عملکرد حرکتی در سالمندان انجام
دادند .آنها بدین نتیجه رسیدند که هر چند هر دو نوع خودگفتاری با تناوب یک و سه تکرار موجب بهبود مهارت در سالمندان میشود ولی
خودگفتاری با تناوب پایینتر تأثیر بیشتری دارد.
با توجه به نتایج متناقض در حیطه برتری تحقیقات خودگفتاری آموزشی و انگیزشی و تناقضات موجود در رابطه با فراوانی و
تکرار خودگف تاری و نیز محدودیت تحقیق در رابطه با بکارگیری قشر نوجوانان به عنوان آزمودنی ،هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر
فراوانی و تکرار خود گفتاری انگیزشی با یک تکرار و سه تکرار بر عملکرد و یادگیری سرویس والیبال در دانشآموزان نوجوان مقطع مقطع
متوسطه میباشد.
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متری خط عرضی) چهار و دو منطقه کناری (یک و نیم متری خط طولی) سه امتیاز ،منطقه محصور بین منطقه چهار و مناطق سه در
نزدیک خط وسط (چهار و نیم متر از خط وسط) یک و مابقی زمین دو امتیاز دارد .حداکثر امتیاز حاصل از مجموع بار ضربه سرویس40 ،
است و توپی که از تور عبور نکند و یا به بیرون از زمین برود ،امتیاز ندارد .روایی و پایایی این آزمون  80درصد تعیینشده است.

یافتهها
جدول شماره یک توصیف ویژگیهای فردی نظیر سن ،قد و وزن و سابقه شرکتکنندگان را در گروههای موردمطالعه نشان میدهد.
جدول  :1آمارههای توصیفی (میانگین  ±انحراف معیار) ویژگیهای عمومی شرکتکنندگان
گروه
متغیر

گروه یک تکرار

گروه سه تکرار

گروه کنترل

سن (سال)

15/4 ± 1/17

15/3 ± 1/22

15/5 ± 1/17

قد (سانتیمتر)

159/4 ± 6/7

161/1 ± 8/2

158/7 ± 7/1

وزن (کیلوگرم)

49/6 ± 6/7

49/7 ± 6/2

50/1 ± 6/15

سابقه فعالیت (سال)

4/2 ± 1/03

4/2 ± 1/2

4/1 ± 1/1

نتایج جدول شماره  1نشان میدهد که ویژگیهای دموگرافیک (سن ،قدف وزن و سابقه فعالیت) آزمودنیها تفاوتی با هم ندارند.
جدول شماره  2میانگین  ±انحراف معیار نمرات سرویس والیبال سه گروه موردمطالعه را نشان میدهد.
جدول  :2میانگین  ±انحراف معیار نمرات سرویس والیبال شرکتکنندگان
گروه

سرویس والیبال
گروه یک تکرار

گروه سه تکرار

کنترل

پیشآزمون

19/7 ± 2/1

19/5 ± 2/7

18 ± 1/6

پسآزمون

26/5 ± 1/9

16 ± 2/5

21/3 ± 1/8

یادداری

22/8 ± 1/9

14 ± 1/9

19 ± 1/7
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شیوه اجرای آزمون
ابتدا از کلیه افراد شرکتکننده یک پیشآزمون طی یک بلوک  10کوششی از سرویس والیبال (بدون داشتن خودگفتاری) گرفته
شد .قبل از اجرای پیشآزمون مربی نحوهی اجرای آزمون را توضیح ،و انجام داد .بعد از توضیحات مربی ،آزمودنیها  10ضربه سرویس
والیبال بدون هیچگونه بازخوردی انجام دادند .سپس با توجه به نمرات پیشآزمون ،شرکتکنندگان بهصورت همگن در سه گروه  10نفری
خود گفتاری با تناوب یک تکرار ،خود گفتاری با تناوب سه تکرار و گروه کنترل قرار گرفتند.
مرحله اکتساب در طی  3جلسه متوالی در  3روز صورت گرفت .در هر جلسه  3بلوک  10کوششی سرویس والیبال انجام گرفت.
گروه خود گفتاری با تناوب یک تکرار ،قبل از هر ضربه سرویس یکمرتبه از واژه انگیزشی من میتوانم به بهترین نقطه ،توپ را بفرستم با
صدای بلند بهطوریکه مربی صدای او را بشنود ،استفاده کرد سپس اقدام به زدن سرویس کرد .گروه سه تکرار ،همین واژهها را سه مرتبه
قبل از هر ضربه با صدای بلند بهنحوی که مربی صدای او را بشنود ،تکرار کرد سپس اقدام به زدن سرویس کرد .گروه کنترل همانند دو
گروه دیگر اقدام به زدن ضربه و انجام تمرینات میکرد ولی از هیچ عبارتی قبل از ضربه استفاده نکرد .بعد از پایان سه جلسه تمرینی،
پسآزمون بدون داشتن خودگفتاری طی یک بلوک  10کوششی از تمامی گروهها به عمل آمد و  48ساعت بعد نیز آزمون یادداری بدون
داشتن خودگفتاری طی یک بلوک  10کوششی همانند پیشآزمون انجام شد.
در این پژوهش برای تجزیهوتحلیل دادهها ،متناسب با نوع مقیاس مورداستفاده از روشهای آمار توصیفی همچون میانگین،
انحراف معیار ،همچنین از تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی برای آزمون فرضیههای
تحقیق با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد .سطح معناداری  P>0/05در نظر گرفته شد.
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جدول  :3نتایج تحلیل واریانس یکطرفه سرویس والیبال بین گروهها
مرحله

اثرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

معنیداری

پیشآزمون

بین گروهی
درونگروهی
کل

17/267
130/6
147/867

2
27
29

8/633
4/837

1/785

0/187

پسآزمون

بین گروهی
درونگروهی
کل

551/267
122/6
673/867

2
27
29

275/633
4/541

یادداری

بین گروهی
درونگروهی
کل

380/467
92/5
472/967

2
27
29

190/233
3/426

60/702

55/528

0/0001

0/0001

نتایج جدول شماره  3نشان میدهد که بین سرویس والیبال شرکتکنندگان در مرحله پیشآزمون تفاوتی وجود ندارد ()P<0/05
ولی در مرحله پسآزمون و یادداری تفاوت معناداری وجود دارد (.)P>0/05
با توجه به وجود تفاوت معنادار در مرحله پیشآزمون و پسآزمون ،از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که نتایج آن نشان
داد که بین گروه یک تکرار با گروه کنترل ( ،)P=0/001گروه یک تکرار با گروه سه تکرار( )P=0/001و گروه سه تکرار با گروه کنترل
( ) P=0/001تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین مشخص شد که بین خودگفتاری با یک تکرار با گروه خودگفتاری با سه تکرار و گروه
کنترل ( )P=0/001تفاوت معناداری وجود دارد .با توجه به جدول شماره یک مشخص شد که نتایج گروه خودگفتاری با یک تکرار بهطور
معناداری باالتر از گروه سه تکرار و گروه کنترل میباشد .همچنین مشخص شد که خودگفتاری با سه تکرار اثر منفی بر سرویس والیبال
دارد .در ادامه جهت بررسی اثرات درونگروهی خودگفتاری از آزمون تحلیل واریاس با اندازهگیری مکرر استفاده شد که نتایج آن در جدول
شماره  4آورده شده است.
جدول  :4نتایج آزمون تحلیل واریانس درون گروهی با اندازهگیری مکرر
مجموع مجذورات

گروه

درجه آزادی

میانگین مجذورات

f

معناداری

ضریب اتا

یک تکرار

231/8

2

115/9

90/973

0/0001

0/913

کنترل

1/016

2

0/05

1/019

0/2

0/042

سه تکرار

150/067

2

133/53

26/692

0/0001

0/448

نتایج جدول شماره  4نشان داد که در گروه کنترل بین مراحل آزمون تفاوت وجود ندارد ( .)P= 0/2همچنین نتایج نشان داد
که در گروه خودگفتاری با تناوب یک تکرار بین مراحل آزمون تفاوت وجود دارد ( .)p=0/0001در پی این تفاوت آزمون پیگردی بونفرونی
گرفته شد ،آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد؛ که بین پیشآزمون و پسآزمون ( ،)P= 0/0001پیشآزمون و یادداری ( )P= 0/001و
پسآزمون و یادداری تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P= 0/001آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر در گروه سه تکرار نشان داد که
بین مراحل آزمون تفاوت وجود دارد ( .)p=0/0001در پی این تفاوت آزمون پیگردی بونفرونی گرفته شد که نتایج نشان داد بین پیشآزمون
و پسآزمون ( ،)P= 0/01پیشآزمون و یادداری ( )P= 0/0001و پسآزمون و یادداری تفاوت معناداری وجود دارد (.)P= 0/001
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نتایج جدول شماره نشان میدهد که پیشآزمون گروهها تفاوتی با هم ندارند و نمرات سرویس گروه یک تکرار در پسآزمون و
یادداری بیشتر از پیش آزمون است .نمرات سرویس والیبال گروه سه تکرار در پسآزمون و یادداری کمتر از پیشآزمون است .بنابراین،
نمرات سرویس والیبال این گروه در پسآزمون و یادداری اندکی بیشتر از پیشآزمون است .در ادامه جهت بررسی مقایسه اثر خودگفتاری
با یک تکرار ،خودگفتاری با سه تکرار و کنترل بر سرویس والیبال از تحلیل واریانس یکطرفه (آنوا) استفاده شد که نتایج آن در جدول
شماره  3آورده شده است.
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Paralysis by Analysis
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هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر فراروانی خودگفتاری انگیزشی بر یادگیری سرویس والیبال بود .نتایج نشان داد که
خودگفتاری انگیزشی با یک تکرار سبب بهبود مهارت میشود .نتایج این قسمت از تحقیق با یافتههای دانا و همکاران ( )2016در یک
راستا میباشد .آنها در تحقیقی بدین نتیجه رسیدند که خودگفتاری چه بهصورت آموزشی و چه بهصورت انگیزشی با تواتر یک تکرار
میتواند سبب بهبود مهارت پرتاب دارت شود که بعد انگیزشی تحقیق آنها در راستای نتایج تحقیق حاضر بود .همچنین نتایج تحقیق
حاضر با قسمتی از یافتههای گوراکاکی و کارکاسیدو ( )2017که در تحقیقی با عنوان تأثیر خودگفتاری انگیزشی در رابطه با اضطراب
رقابتی و خودباوری دریافتند که بعد از برنامهها ی آموزشی افزایش استفاده از خودگفتاری و نیز کاهش اضطراب رقابتی مشاهده شد و نیز
خود گفتاری انگیزشی باعث بهبود مهارت میشود ،با نتایج تحقیق داودی و همکاران ( )2017در زمینه پاس سینه بسکتبال و با نتایج
جکسون و ویلسون ( ) 1999که در تحقیقی نشان دادند که استفاده از تنها یک فکر در مقابل تکرار سه فکر در ذهن میتواند اثرات منفی
و استرس را به هنگام اجرا کاهش دهد و نیز با یافتههای هاتزی گئورگیادیس و همکاران ( )2009و نیز یافتههای هاتزی گئورگیادیس و
همکاران ( )2017و چانگ و همکاران ( )2014و هاتزی گئورگیادیس و همکاران ( )2008همخوان میباشد.
یکی از داللیلی که خودگفتاری انگیزشی موجب بهبود مهارت میشود را میتوان به دلیل تأثیر این نوع خودگفتاری بر روی
عالئم و نشانه های کالمی بر مراحل پردازش اطالعات در یادگیری مهارت و نیز تأکید آن بر حفظ و برگرداندن توجه به تکلیف و کاهش
افکار نامربوط افراد هنگام تمرین در مهارت موردنظر دانست .امروزه استفاده از مدلهای گوناگون خودگفتاری بهعنوان عامل مهم و تأثیرگذار
در اجرای عملکرد حرکتی و فعالیتهای ورزشی جهت سازمان دادن و هدایت افکار و ذهنیات ورزشکاران بهطور روزافزون توسعهیافته است
و همواره بهعنوان بخشی از تمرینات مهارتهای روانشناختی مدنظر مربیان ،مسئوالن و روانشناسان ورزشی قرارگرفته است .طبق نظر
روان شناسان ورزشی ،مبحث خودگفتاری بهعنوان یک ابزار مؤثر راهبردی روانشناختی میباشد که شامل فرآیندهای ذهنی فعال است و
بهکارگیری آن موجب تغییر یا اصالح تفکر و ذهنیات فرد در مورد تکلیف موردنظر میگردد (طهماسبی بروجنی.)2016 ،
دیگر نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خودگفتاری انگیزشی با سه تکرار بر عملکرد سرویس والیبال تأثیر منفی دارد .این قسمت
از نتایج تحقیق با یافتههای دانا و همکاران ( )2016که در تحقیق خود نشان دادند که خودگفتاری با تناوب سه تکرار بر عملکرد پرتاب
دارت تأثیر منفی دارد و نیز یافتههای گوداس و همکاران ( )2006و پالمر ( )1992که همگی در تحقیقات خود بدین نتیجه رسیدند که
خودگفتاری بر بهبود اجرا و یادگیری مهارتهای مختلف ورزشی تأثیری ندارد در یک راستا میباشد.
در تحقیقات گذشته درزمینه تکرار خودگفتاری هاردی و همکاران ( )2001بیان کردند که تأثیر منفی تواتر زیادتر خودگفتاری
احتماالً به دلیل فلج ناشی از تحلیل1باشد .نظریه پردازش هوشیار و نقش یادگیری پنهان در ادبیات روانشناسی ورزشی نیز بیان میکنند
که استفاده از قوانین آشکار که میتواند خیلی مشابه خودگفتاری باشد ،میتواند برای اجرای مهارتهای حرکتی تحتفشار اثر منفی داشته
باشد (دانا و همکاران.)2016 ،
نتایج این قسمت از تحقیق با یافتههای داودی و همکاران ( )2017که در تحقیق خود نشان دادند که خودگفتاری با تناوب سه
تکرار میتواند موجب بهبود عملکرد پاس یسنه بسکتبال شود ناهمخوان میباشد .احتماالً اصلیترین دلیل ناهمخوانی مربوط به ویژگی
سنی شرکتکنندگان باشند .در تحقیق داودی و همکاران ( )2017از آزمودنیهای سالمند استفادهشده بود ولی آزمودنیهای تحقیق حاضر
دانشآموزان مقطع متوسطه بودند.
هاردی ( )2006اظهار داشت تکرار باال سبب ایجاد انگیزش منفی در فرد و درنتیجه کاهش عملکرد میشود .افراد سالخورده به
دلیل تغییراتی که در سیستم وستبوالر ،سیستم بینایی ،سیستم حسی -حرکتی ،سیستم فیزیولوژیکی ،سیستم تعادل با کاهش تناوب و
تکرار در سیستم عضالنی ،کاهش اعتمادبهنفس ،کاهش توجه ،کاهش توان ذهنی ،اختالل در زمان عکسالعمل ،به وجود میآید ،احتمال
دارد خودگفتاری که یک فاکتور روان شناختی است نتواند با توجه به تغییرات افزایش سن در افراد سالمند همانند دیگر اقشار با سنین
مختلف تأثیر یکسانی داشته باشد (جکسون و همکاران.)2011 ،
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،دریک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که خودگفتاری انگیزشی با یک تکرار بهعنوان راهبردی شناختی از طریق افزایش تالش
اعتمادبهنفس و ایجاد حاالت خلقی مثبت در فرد می تواند موجب بهبود سرویس والیبال شود اما خودگفتاری انگیزشی با سه تکرار تأثیر
.منفی بر عملکرد سرویس والیبال دارد که این امر احتماالً فلج ناشی از تحلیل و استفاده آشکار از قوانین باشد
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