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تأثير سرعتهاي مختلف تصويرسازي حرکتی بر دريبل فوتبال در بازيکنان ماهر
سيدحجت زمانی ثانی ،2عليرضا فارسی ،1بهروز عبدلی
تاريخ دريافت31/6/9 :
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تاريخ پذيرش31/3/8 :

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير سرعتهاي سريع و واقعي تصويرسازي حرکتي بر عملکرد دريبل فوتبال در بازيکنان ماهر
بود .بدين منظور 03 ،شرکتکننده در سه گروه تصويرسازي با سرعت سريع ،تصويرسازي با سرعت واقعي ،و گروه کنترل
بدون تصويرسازي قرار داده شدند .پيش از تخصيص در گروهها ،شرکتکنندگان از نظر ميزان توانايي در دريبل فوتبال و
توانايي تصويرسازي مورد بررسي قرار گرفتند .پس از انجام پيشآزمون ،سه جلسه تمرين تصويرسازي حرکت دريبل فوتبال
(هر جلسه  03کوشش) انجام شد .پس از جلسة سوم تصويرسازي ،آزمون يادداري انجام شد .نتايج تحليل کوواريانس تفاوت
معناداري بين گروهها در متغير وابسته نشان داد ،بهطوريکه گروه تمرين تصويرسازي سريع ،زمان اجراي سريعتري نسبت به
دو گروه ديگر داشت .با توجه به نتايج پژوهش ،اثر همگونسازي در دريبل فوتبال براي بازيکنان ماهر مورد تأييد قرار گرفت.
بهنظر ميرسد افزايش سرعت تصويرسازي در بازيکنان ماهر ،منطبق با مرحلة يادگيري آنها بوده و در نتيجه به بهبود اجرا
منجر شده است.
کليد واژهها :تصويرسازي سريع ،تمرين ذهني ،فوتبال ،بازيکنان ،دريبل

Effect of motor imagery speeds on football dribbling among skilled
players
Seyed Hojjat Zamani Sani, Alireza Farsi, Behrouz Abdoli
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of motor imagery speeds on football
dribbling among skilled players. To fulfill this purpose, 30 participants assigned in groups
with fast speed, real speed imagery and control group without imagery. Participants are
investigated in the term of ability in football dribbling and also imagery before assigning in
groups. After pre test, 3 session of imagery training of football dribbling (30 trails in any
session) are performed for football dribbling imagery. Retention test is performed after 3rd
session of imagery training. The results of covariance showed significant difference among
groups in dependence variable, so the fast speed imagery group have faster performance time
in comparison the two other groups. Based on study results the assimilation effect in football
dribbling of skilled players is proved. It seems that increasing imagery speed among skilled
players is in accordance with their learning level and resulted to better performance.
Keywords: Fast imagery, Mental practice, Football, Players, Dribble.
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مقدمه
تمرين ذهني يکي از روشهاي بهبود اجرا در
يادگيري حرکتي است .مطالعات نشان ميدهند که تا
به امروز هزاران مقاله در مورد اثر مفيد تصويرسازي بر
يادگيري حرکتي ،روانشناسي ورزشي ،بازتواني
حرکتي و غيره وجود دارد (شاستر و همکاران،2311 ،1
ص67.؛ سلمانيان و فرخي ،1036 ،ص .)133.در اين
راستا عوامل مختلفي از تمرين ذهني شناسايي و مورد
مطالعه قرار گرفتهاند .گيلوت و کولت )2333( 2در
مدل ترکيبي تصويرسازي حرکتي 0خود عوامل مؤثر
بر تصويرسازي را جمع بندي کردند .يکي از مهمترين
اين مؤلفهها که بر نوع تصويرسازي دخالت دارد،
ويژگي زماني حرکت تصويرسازيشده با حرکت واقعي
است (گيلوت ،هويت ،لوئيس و کولت ،2312 ،4ص0.؛
گيلوت و کولت ،2333 ،ص03.؛ گيلوت و کولت،
 ،2332ص11.؛ هولمز و کولينز ،2331 ،2ص.)60.
مونرو ،گياکوبي ،هال و وينبرگ )2333( 7عنوان کردند
که برخي ورزشکاران بهطور ناخودآگاه از سرعتهاي
مختلف تصويرسازي استفاده ميکنند ،که نشان ميداد
سرعت تصويرسازي ذهني ميتواند يکي از متغيرهاي
اساسي در پژوهشهاي آتي باشد .در همين راستا
هولمز و کولينز ( )2331براين نکته تأکيد داشتند که
تصويرسازي فقط در سرعت برابر با سرعت حرکت
واقعي ،بهطور مثبت روي عملکرد تأثيرگذار است .آنها
عنوانکردند که تمرين تصويرسازي با افزايش
همساني عملکردي 6بين تصويرسازي و اجراي
حرکتي به بهبود اجرا کمک خواهد کرد .اين موضوع
در ايران توسط فارسي ،فوالديان و سهرابي ( )1033و
سهرابي ،فرخي ،بهرام و ارقامي ( )1030مورد تأييد
1.Schuster et al.
2. Guillot A & Collet
3. Motor imagery integrative model
4. Guillot, Hoyek, Louis & Collet
5. Holmes & Collins
6. Munroe, Giacobbi, Hall & Weinberg
7. Functional equivalence

قرار گرفته است .بهنظر ميرسد لزوم تصويرسازي در
زمان واقعي مرتبط با مشابهتهاي پردازش شناختي
مورد نياز هنگام تصويرسازي ذهني در مقابل اجراي
حرکتي باشد (جينرود ،1994 ،3ص )136.چراکه
پژوهشها نشان دادهاند ،مناطق مشترکي از مغز وجود
دارد که هم در آمادهسازي و اجراي واقعي و هم در
تصويرسازي درگير هستند .اين مناطق شامل بخش
حرکتي مکمل قدامي ،9قشر پيشحرکتي خلفي
جانبي( 13لوتز و همکاران ،1999 ،11ص491.؛ استفان
و همکاران ،1992 ،12ص ،)060.مخچه( 10ميزوگوچي
و همکاران ،2310 ،14ص123.؛ لوتز و همکاران،
 ،1999ص ،)491.لوب پيشاني 12و عقدههاي
قاعدهاي( 17ميزوگوچي و همکاران ،2310 ،ص123.؛
دستي و اينگوار ،1993 ،16ص10.؛ دستي ،اسجلم،
رايدينگ و استنبرگ و اينگوار ،1993 ،13ص،)010.
قشر پيشحرکتي قدامي 19و بخش حرکتي مکمل23
(ميزوگوچي و همکاران ،2310 ،ص123.؛ ديبر و
همکاران ،1991 ،21ص090.؛ رولند ،1934 ،22ص.
 )403هستند.
در ارتباط با سرعت تصويرسازي ،هولمز و کولينز
( )2331بيان کردند که «اگر آمادهسازي و اجراي
حرکتي و تصويرسازي حرکتي بازنمايي حرکتي
يکساني را فراهم کنند ،بنابراين ويژگيهاي زماني

8. Jeannerod
9. Anterior supplementary motor area
10. Posterior inferior primary motor cortex
11. Lotze et al.
12. Stephan et al.
13. Cerebellum
14. Mizuguchi et al.
15. Frontal lobe
16. Basal ganglia
17. Decety & Ingvar
18. Decety, Sjöholm, Ryding, Stenberg & Ingvar
19. Anterior primary motor cortex
20. Supplementary motor area
21. Deiber et al.
22. Roland
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بايستي يکسان باشد» .بوسچر ،بيکر و ريتبرگ
( )2333نيز فرضيه همگونسازي خود را چنين عنوان
کردهاند :تصويرسازي در سرعتهاي بهخصوصي
ميتواند به ايجاد سرعتهاي ويژه در اجراهاي بعدي
منجر شود (اثر همگونسازي .)2آنها در پژوهش خود
آزمودنيها را در پنج گروه تکليف حرکتي در
سرعتهاي کم و زياد ،تصويرسازي با سرعت کم و
زياد و گروه بدون تمرين اختصاص دادند .آزمون
يادداري نيز در سرعتهاي کم ،زياد و واقعي انجام
شد .نتايج پژوهش نشان داد که تمرين در هر
شرايطي به يادداري بهتر در آن شرايط منجر ميشود.
آنها براساس نتايج پژوهش عنوان کردند که سرعت
واقعي بهترين سرعت در تصويرسازي براي جلوگيري
از اثر همگونسازي است .بااينحال ،مشکل اساسي
اين پژوهش اين بود که آزمودنيها در سرعتهاي
ترجيحي خود حرکت ميکردند .ازاينرو ،اگر اهداف
ويژهاي براساس سرعت اجرا براي آنها در نظر گرفته
ميشد ،احتماالً اثر همگونسازي مشاهده نميشد (او
و مونرو چاندلر ،2333 ،ص .)0.در همين راستا
مطالعات نشان ميدهند که ميزان مهارت فرد نيز در
سرعت تصويرسازي تأثير دارد .اولياقوت و کوئلو0
( )1993نشان دادند که شيرجهزنهاي مبتدي نسبت
به افراد ماهر سرعت تصويرسازي کمتري دارند چراکه
آنها زمان زيادي براي فرايندهاي پردازش اطالعاتي
نياز دارند .همچنين فورنير ،درمائوکس و برنير4
( )2333نشان دادند که ژيمناستکاران ماهر در
حرکات زميني تصويرسازي سريعتري نسبت به
اجراهاي واقعي خود دارند.
عالوهبراين ،پژوهشها نشان دادند که احتمال دارد
آزمودنيها يا ورزشکاران ،ترکيبي از سرعتهاي

1. Boschker, Bakker & Reitberg
2. Assimilation effect
3. Orliaguet and Coello
4. Fournier, Deremaux & Bernier
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مختلف تصويرسازي را مورد استفاده قرار دهند .بدين
منظور براي يادگيري مهارت جديد از تصويرسازي با
سرعت کم بهمنظور مشاهدۀ آشکار عناصر مختلف
مهارت بهره ميبرند (هولمز و کولينز ،2331 ،ص)64.
و سپس جلسة تصويرسازي خود را با تصويرسازي در
سرعت واقعي بهمنظور رسيدن به اجراي موفقيتآميز
تمام ميکنند (اشميت و ريسبرگ ،2333 ،ص.)213.
بوسچر و همکاران ( )2333عنوانکردند ،بهنظر
ميرسد انواع سرعتهاي تصويرسازي ميتواند با
توجه به مراحل يادگيري (ابتدايي يا شناختي ،مياني يا
تداعي يا حرکتي و پيشرفته يا خودکاري) تأثيرات
متفاوتي داشته باشند .در حرکاتيکه خودکار شدهاند،
تصويرسازي با سرعت زياد مطابق با فرايند يادگيري
است؛ چراکه حرکات خودکار با کاهش توجه ،کاهش
نويز و کاهش انرژي مصرفي همراه هستند .لوئيز،
گيلوت ،ماتون ،کولت و ديون  )2333( 2در تکليف
حرکتي جابهجايي دست و پا نشان دادند که گروه
تمرين تصويرسازي سريع حرکت پس آزمون را
سريعتر انجام داده بودند ولي گروه کنترل پيشرفتي را
نشان نداد .همچنين آنها در تکليف حرکتي جودو در
افراد ماهر نشان دادند که گروه تصويرسازي با سرعت
زياد کاهش معناداري در زمان اجراي حرکتي خود از
پيشآزمون تا پسآزمون داشتند .همچنين گروه
کنترل نيز اين روند را با شدت کمتري نشان داد .در
واقع نشان داده شد که تغيير سرعت تصويرسازي به
صورت ارادي ميتواند سرعت اجراي حرکات واقعي
خوب يادگرفتهشده را تغيير دهد (لوئيز و همکاران،
 ،2333ص .)123.همچنين دبارنوت ،لوئيز ،کولت و
گيلوت )2311( 7نشان دادند که تصويرسازي با سرعت
واقعي و سرعت زياد هر دو به بهبود وضعيت اجرا
منجر ميشوند ،ازاينرو پيشنهاد شد که تصويرسازي
با سرعت بيشتر مزيت خاصي نسبت به تصويرسازي با
5. Louis, Guillot, Maton, Collet & Doyon
6. Debarnot, Louis, Collet & Guillot
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سرعت واقعي ندارد .بااينحال ،نشان داده شد که اين
موضوع تحت تأثير پيچيدگي تکليف است .نتايج
حاکي از آن بود که تصويرسازي با سرعت بيشتر از
سرعت واقعي براي تواليهاي حرکتي پيچيده ،بسيار
مهمتر از تصويرسازي با سرعت واقعي است .او و منرو
چاندلر )2333( 1در بررسي سه سرعت مختلف
تصويرسازي به اين نتيجه رسيدند که همة
سرعتهاي کم ،زياد و واقعي به ميزان يکساني به
بهبود خطا و زمان منجر ميشود .همچنين گروه
کنترل پيشرفت در زمان و نه در خطا را نشان داد.
بااينحال محدوديتهايي نيز در اين پژوهش وجود
داشت .آزمايش آنها فقط در يک روز انجام شده بود
که دراينصورت احتمال تأثير پيشآزمون بر
پسآزمون وجود دارد .ازاينرو از پيشنهادات اين
پژوهش انجام آزمون يادداري در روزهاي بعدي و
انجام تمرين تصويرسازي در روزهاي مختلف بهمنظور
ايجاد فرصت يادگيري بيشتر و تمايزهاي بيشتر بود .با
توجه به محدوديتهاي اشاره شده در پژوهشهاي
پيشين ،پژوهش حاضر بر آن است تا اثر سرعتهاي
مختلف تصويرسازي (سريع و واقعي) را بر يادگيري
تکليف دريبل فوتبال در بازيکنان ماهر مورد بررسي
قرار دهد .ازاينرو ،ميتوان برخي سؤاالت اساسي
مطرح شده را پاسخ گفت .براي مثال آيا تفاوتي بين
تمرين تصويرسازي با سرعت سريع و تصويرسازي با
سرعت واقعي حرکت در سرعت اجراي دريبل فوتبال
در بازيکنان ماهر وجود دارد؟ آيا طبق نظر بوسچر و
همکاران در مرحلة خودکاري يادگيري حرکتي،
تصويرسازي سريع مزيتي نسبت به تصويرسازي در
زمان واقعي دارد يا خير؟
روش پژوهش
اين پژوهش از نوع نيمهتجربي ،و جامعة آماري آن
دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي بودند که در زمينة
1. O & Munroe-Chandler

فوتبال يا فوتسال تجربة بازي در تيمهاي دانشکدهاي
يا دانشگاهي را داشتند .نمونههاي پژوهش نيز شامل
 03داوطلب بودند که در سه گروه بهترتيب زير تقسيم
شدند :گروه اول ،تمرين تصويرسازي ذهني با سرعت
واقعي حرکت؛ گروه دوم تمرين تصويرسازي ذهني با
سرعت بيشتر از سرعت واقعي (نصف زمان اجراي
واقعي)؛ و گروه سوم گروه کنترل بدون تمرين.
ابزاهاي اندازهگيري )1 :آزمون تجديد نظر شدۀ
تصويرسازي حرکت هال و مارتين .)1996( ،اين
آزمون توانايي تصويرسازي را در دو خرده مقياس
تصويرسازي حرکتي و بينايي ،هر کدام چهار آيتم،
بررسي ميکند .سهرابي ،فارسي و فوالديان ()1039
روايي و پايايي اين پرسشنامه را در ايران تأييد کرده-
اند )2 .آزمون دريبل فوتبال( 2ويژه سرعت و کنترل
توپ) :اين آزمون ميزان مهارت در فوتبال را براساس
شاخصههايي مانند تعداد گامهاي برداشتهشده بين هر
تماس با توپ ،وضعيت سر و چشم ،ميزان وضعيت
توپ و سرعت حرکت ميسنجد .دامنة نمره بين  3تا
 17بهدست ميآيد .نمرۀ  13تا  17نشان دهندۀ
مناسب و عاليبودن توانايي در دريبل فوتبال است ،که
بهعنوان مرحلة پيشرفته در اين تکليف معرفي شده
است .يکي از معيارهاي ورود شرکتکنندگان به
مطالعه ،بهدست آوردن نمرۀ مذکور بود )0 .کرنومتر،
 )4دوربينهاي فيلمبرداري دستگاه تحليل حرکت،0
فرم ثبت اطالعات فردي و  )2ساعت ضربانسنج
پوما.4
روش اجراي تمرين :تصويرسازي براساس مدل
گيلوت و کولت ( )2333انجام شد .جلسة تصويرسازي
شامل تعريفي از تصويرسازي ،اهميت تصويرسازي،
چندحسي بودن تصويرسازي و تشويق به استفاده از
بيشتر آنها ،تصويرسازي بهصورت نشسته در جلو
2. Soccer Dribbling Test
3. Motion Analysis
4. Puma Heart Rate Meter, Cardiac II
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مخروطها ،اجازهدادن به آزمودنيها بهمنظور بازکردن
چشمها و نگاهکردن بهمسير حرکت در حين
تصويرسازي ،عدم اجازه بهحرکت در حين
تصويرسازي در بين مخروطها ،انجام تعداد مشخص
کوشش تصويرسازي ( 03کوشش در هر جلسه)،
تصويرسازي براساس گروهي که در آن قرار دارند
(سرعت زياد يا واقعي) بود .آزمودنيها پس از آشنايي
با انواع تصويرسازي ،براي اجراي آن در حين تمرين،
به استفاده از تصويرسازي حس حرکت و تصويرسازي
بينايي دروني تشويق شدند .پس از انجام
تصويرسازي ،نحوۀ اجراي مهارت تصويرسازي بررسي
شد .بدين منظور از آزمودني ها خواسته شد تا آنچه را
که تصويرسازي ميکردند و مشکالتي را که در
تصويرسازي داشتند ،بيان کنند.
تمرينها و آزمون براي يک فرد در چهار روز انجام
شد .روز اول :بررسي اطالعات اوليه شامل ميزان
توانايي تصويرسازي و اطالعات فردي شامل سن و
ميزان مهارت در رشته فوتبال و انجام آزمون دريبل
فوتبال براي بررسي ماهر بودن آنها؛ روز دوم :انجام
پيشآزمون شامل سه حرکت دريبل فوتبال از بين
مخروطها .براساس پيشآزمون اجرا شده ،ميانگين
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زمان اجراي هر فرد مشخص شد و سرعت تمرين
تصويرسازي تعيين گرديد .بدينمنظور مدت
تصويرسازي واقعي برابر بود با زمان اجراي حرکت در
پيشآزمون (برابر با سرعت حرکت واقعي) و مدت
تصويرسازي سريع برابر بود با نصف زمان اجراي
حرکت در پيش آزمون (دوبرابر سرعت حرکت واقعي).
سپس آزمودني در گروه مربوطه به تمرين پرداختند.
روز سوم :تمرين مانند روز دوم ادامه پيدا کرد .روز
چهارم :جلسة تمرين سوم مانند دور روز پيشين انجام
شد و سپس شرکتکنندگان آزمون يادداري را مانند
پيشآزمون با سه کوشش اجرا کردند .همة افراد به-
تنهايي بهتمرين و اجراي آزمونها پرداختند .هر جلسه
تمرين شامل  0بلوک  13کوششي تمرين بود .شکل
 ،1نحوۀ اجراي تکليف مورد نظر را در پيشآزمون و
آزمون يادداري نشان ميدهد .پروتکل پژوهشي شامل
اجراي حرکت دريبل فوتبال در يک دامنة محدود (او
و منرو چاندلر ،2333 ،ص2.؛ بلير ،هال و ليشون،1
 ،1990ص  )96بود .در اين پروتکل به ازاي هر بار
ازدستدادن کنترل توپ و يا برخورد توپ با مخروطها
يک خطا (برابر با دو ثانيه) محاسبه شد.

شکل  .2روش اجراي تکليف مورد نظر در پيش آزمون و پس آزمون

2

1

1. Blair, Hall & Leyshon
2. Manipulation Check
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در هنگام تصويرسازي ،راهنماييهاي الزم بهوسيلة
آزمونگر بهصورت شفاهي صورت گرفت .به همين
منظور ،پيش از اجراي حرکت زمانهاي الزم براي
تمرينهاي تصويرسازي در سرعتهاي مختلف
مشخص شد و آزمودني همراه با دستورالعملهاي
ارائه شده از طرف آزمونگر به تمرين تصويرسازي
پرداخت .براي مثال دستورالعمل تصويرسازي سريع به
شرح زير بود:

"در اين بخش من از شما ميخواهم که دريبل توپ
از بين مخروط ها را تصويرسازي کنيد .من از شما
ميخواهم که حرکت دريبل توپ از بين مخروط ها را
هر چه سريعتر تصويرسازي کنيد بهطوريکه حدود ...
ثانيه طول بکشد ،توجه داشته باشيد که دقت کافي را
نيز داريد تا هنگام عبور از بين مخروطها به آنها
برخورد نکرده و توپ را از دست ندهيد .زمان اجراي
تمرين تصويرسازي از هنگام برخورد پا با توپ از
نقطة شروع آغاز شده و در برگشت در همان نقطه
تمام ميشود".
زمان شروع و پايان تصويرسازي توسط آزمودني با
اشارۀ يکي از انگشتان دست روي زانو ،مشخص
ميشد .آزمونگر نيز زمان تصويرسازي را با کرنومتر
اندازهگيري ميکرد .در اين بخش بهمنظور ايجاد
يکسانسازي در سه کوشش اول تصويرسازي،
راهنماييهايي براي ايجاد ريتم حرکتي به آزمودنيها
داده شد .بين هر کوشش تمريني دو ثانيه ،و بين
بلوکها ،يک دقيقه استراحت در نظر گرفته شد.
دوربينهاي فيلمبرداري ،درکل زمان اجراي حرکت،
هم در پيشآزمون و هم در پسآزمون ،نحوۀ اجرا را
ثبت کردند .دادهها با استفاده از مارکرهاي موجود
روي ساق و زانوي پاي آزمودنيها اندازهگيري شد.
همچنين ،آزمونگر ،اندازهگيريهاي مربوط به زمان
اجراي تصويرسازي را با کرنومتر کنترل ميکرد .به-
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منظور کنترل انجام تمرين تصويرسازي توسط
آزمودنيها ضربان قلب در حالت استراحت و در زمان
تمرين با استفاده از ساعت ضربانسنج اندازهگيري
شد .همچنين سؤالهايي مربوط به نحوۀ ايجاد
تصاوير و مشکالت احتمالي در تصويرسازي در پايان
تصويرسازي از آزمودنيها پرسيده شد تا ميزان
شفافيت و کنترل آنها در تصويرسازي مشخص شود.
براي مثال :يکي از مشکلترين بخشهاي
تصويرسازي که توسط خود آزمودنيها بيان شد،
تصويرسازي حرکت چرخش در نيمة مسير دريبل
فوتبال بود.
دادههاي پژوهش با استفاده از ميانگين و انحراف
استاندارد براي دادههاي توصيفي و تحليل واريانس
يکراهه (آنوا) براي بررسي تفاوتهاي گروهي در
توانايي تصويرسازي و زمان اجرا در پيشآزمون و
آزمون تحليل کوواريانس (آنکوا) بهمنظور بررسي
تفاوت بين گروهي موجود در پسآزمون با مدنظر قرار
دادن پيشآزمون بهعنوان متغير تصادفي ،در نرمافزار
آماري اس.پي.اس.اس نسخة 12و در سطح معناداري
 P≥3/32بررسي شدند .همچنين آزمون تي همبسته
بهمنظور بررسي تفاوتهاي پيشآزمون و پسآزمون
درونگروهي مورد استفاده قرار گرفت.
يافتهها
نتايج تحليل واريانس يکراهه نشان داد که بين
توانايي تصويرسازي گروههاي مختلف تفاوت
معناداري وجود ندارد( .جدول  .)1جدول  ،2آمار
توصيفي دادههاي پژوهش در زمان اجرا در پيش-
آزمون و پسآزمون و همچنين تغييرات ضربان قلب را
در هنگام تمرين تصويرسازي و حالت عادي نشان
ميدهد.
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تأثير سرعتهاي مختلف تصويرسازي حرکتی بر دريبل فوتبال .......
جدول  .2ميانگين ،انحراف استاندارد و آزمون تحليل واريانس يکراهه توانايی تصويرسازي در گروههاي مختلف

تصويرسازي با سرعت
سريع
تصويرسازي با سرعت
واقعي
کنترل بدون تصويرسازي

تصويرسازي حرکتی

تصويرسازي بينايی

(ميانگين  ±انحراف

(ميانگين  ±انحراف

استاندارد)

استاندارد)

تصويرسازي کل (ميانگين

F

 ±انحراف استاندارد)

P

23/13 ± 1/97

21/63 ± 2/27

41/33 ± 0/29

1/11

3/040

21/43 ± 2/22

23/33 ± 2/14

42/23 ± 0/22

3/61

3/231

23/93 ± 1/96

21/93 ± 2/13

42/33 ± 2/32

3/227

3/667

جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد زمان اجراي و ضربان قلب شرکتکنندگان
زمان اجرا (ثانيه)

گروه ها

گروه تمرين ذهني زمان سريع
گروه تمرين ذهني زمان واقعي
گروه کنترل بدون تمرين

ضربان قلب

پيش آزمون

پس آزمون

عادي

تمرين

3/91 ± 3/76
6/22 ± 3/94
7/91 ± 3/44

6/36 ± 1/73
6/46 ± 3/37
7/96 ± 3/42

77/4 ± 2/0
72/6 ± 0/0
-

62/1 ± 2/1
66/0 ± 2/6
-

جدول  .9مقايسة زمان اجراي گروهها در پيشآزمون
مجموع
مجذورات

بين گروهها
درون گروهها
کل

درجه آزادي

ميانگين مجذور

Fمقدار

Pمقدار

2
26
29

13/46
3/212

23/02

❊ 3/3332

23/94
10/91
04/32

❊ P>3/32

نتايج تحليل واريانس پيشآزمونها نشان داد که
تفاوت معناداري بين گروهها در زمان اجرا وجود دارد
(جدول  .)0ازاينرو در ادامه ،بهمنظور از بين بردن اثر

پيشآزمون بر پسآزمون از تحليل کوواريانس استفاده
شد (جدول  ،)4بهطوريکه پيشآزمون بهعنوان متغير
تصادفي کمکي در نظر گرفته شد.

جدول  .4آزمون تحليل کوواريانس زمان اجرا
منبع

مدل اصالح شده
( Interceptبرخوردگاه)
گروه
پيشآزمون
گروه ❊ پيشآزمون
خطا
کل
کل اصالح شده

مجموع مجذورات

درجه

ميانگين

نوع III

آزادي

مجذور

29/23
3/920
12/03
10/26
11/12
7/22
1797/19
29

2
1
2
1
2
24
03
02/31

2/32
3/920
7/12
10/26
2/27
3/262

مقدار F

مقدار P

21/22
0/09
22/71
43/69
23/42

3/3331
3/363
3/3331
3/3331
3/3331

مجذور
جزئی اتا

3/313
3/124
3/720
3/763
3/703
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پس از تعديل نمرههاي پيشآزمون ،نتايج نشان داد
که اثر معنادار عامل گروه وجود دارد .ازاينرو با

استفاده از ميانگينهاي تعديلشده از آزمون تعقيبي
بونفروني استفاده شد (جدول .)2

جدول  .5مقايسة دو به دوي گروهها با آزمون تعقيبی بونفرونی
گروه ()i

گروه ()j

تفاوت ميانگين ()i -j

خطاي استاندارد

سطح معنیداري

سريع

واقعي
کنترل
کنترل

-2/06
-2/42
-3/330

3/067
3/239
3/419

❊3/3331
❊3/3331
3/93

واقعي
❊ P>3/32

نتايج نشان داد که تفاوت معناداري در زمان اجراي
گروه تمرين تصويرسازي سريع و گروه تمرين
تصويرسازي در زمان واقعي و همچنين تفاوت
معناداري در زمان اجراي گروه تمرين تصويرسازي
سريع و گروه کنترل وجود دارد؛ بهطوريکه با توجه
به تفاوت ميانگينها ،گروه تمرين تصويرسازي سريع،
زمان کمتري را بهدست آورد.
در ادامه ،بهمنظور بررسي اثر انواع تمرين بر تغييرات درون
گروهي ،آزمون تي همبسته مورد استفاده قرار گرفت .نتايج
نشان داد که تفاوت معناداري در اثر نوع تمرين ذهني
سريع ( t=0/24و  df =9و  )P=3/337در زمان اجرا وجود
داشت ولي در گروه تمرين ذهني در زمان واقعي (t=3/203
و  df =9و  )P=3/316و گروه کنترل ( t=-3/266و df =9
و  )P=3/263اثر معناداري مشاهده نشد.
بحث
پژوهش حاضر بهمنظور بررسي اثر تمرين
تصويرسازي حرکتي با سرعت سريع و واقعي بر زمان
اجرا تکليف دريبل فوتبال در افراد ماهر انجام شد.
نتايج پژوهش نشان داد که تمرين تصويرسازي ذهني
با سرعت سريع به کاهش زمان اجرا ،يا بهعبارتي
افزايش سرعت اجرا منجر شد ،درحاليکه تمرين
تصويرسازي با سرعت واقعي تغيير معناداري نداشت و
در گروه کنترل نيز تغييري مشاهده نشد .در اين راستا،
او و منرو چاندلر ( )2333نشان دادند که همة

گروههاي تصويرسازي و حتي گروه کنترل زمان اجرا
را کاهش دادند .در پژوهش آنها در مورد کاهش زمان
اجرا در گروه کنترل عنوان شد "با توجه به اينکه
پژوهش در يک روز انجام شد ،ازاينرو احتمال
تأثيرگذاري پيشآزمون روي پسآزمون وجود داشت".
همچنين نتايج پژوهش حاضر با پژوهشهاي بوسچر
و همکاران ( ،)2333لوئيز و همکاران (،)2333
همخواني داشت .بوسچر و همکاران عنوان کردند که
اثر همگونسازي در تمرينهاي تصويرسازي وجود
دارد و گروه تمرين سريع ،در پسآزمون ،حرکت را در
زمان کمتري انجام داد .لوئيز و همکاران نيز نشان
دادند ،در حرکاتيکه افراد ماهر انجام ميدهند ،تمرين
سريع اثر معناداري روي زمان اجرا دارد .آنها نشان
دادند که تمرين سريع در گروه تمرين تصويرسازي
سريع در حرکتهاي ورزش جودو ،به تسريع زمان
حرکت منجر شده بود .همانطورکه آنها عنوان کردند
تغيير سرعت تصويرسازي بهصورت ارادي ميتواند
سرعت اجراي حرکات واقعي خوب يادگرفته شده را
تغيير دهد .بااينحال ،نتايج پژوهش حاضر با نتايج
دبارنوت و همکاران ( )2311همخواني نداشت .آنها
عنوان کردند که تصويرسازي با سرعت واقعي و
سرعت زياد هر دو به بهبود وضعيت اجرا منجر
ميشوند ،ازاينرو پيشنهاد شد که تصويرسازي با
سرعت بيشتر مزيت خاصي نسبت به تصويرسازي با
سرعت واقعي ندارد .احتماالً علت اين تفاوتها را

تأثير سرعتهاي مختلف تصويرسازي حرکتی بر دريبل فوتبال .......

ميتوان در ميزان مهارت افراد در تکليف حرکتي مورد
بررسي پيدا کرد .دبارنوت و همکاران از يک تکليف
حرکتي توالي انگشتي استفاده کرده بودند که براي
آزمودنيها يک تکليف حرکتي جديد بود؛ درحاليکه
در پژوهش حاضر از يک تکليف حرکتي بهنسبت ساده
براي افراد ماهر در رشته فوتبال يا فوتسال استفاده
شد.
مطابق با نظرية هولمز و کولينز ( )2331در نظرية
تصويرسازي پتلپ 1فرض بر اين است که نهتنها
پيشرفت در تکليف حرکتي دريبل فوتبال فقط براي
تمرين تصويرسازي در زمان واقعي بايد اتفاق بيفتد،
بلکه اين پيشرفت بايستي نسبت به بقيه گروهها
(کنترل يا تمرين تصويرسازي با سرعت سريع) بيشتر
باشد .بااينحال ،در اين پژوهش مشاهده شد که
پيشرفت اجراي گروه تمرين تصويرسازي در زمان
سريع ،از گروه تمرين تصويرسازي در زمان واقعي،
بهتر بود .همچنين نشان داده شد که تمرين
تصويرسازي در زمان واقعي پيشرفتي را در اجراي
حرکت موجب نشده بود .لذا يافتههاي پژوهش حاضر
مغاير با نظرية هولمز و کوليز بود .از طرف ديگر
همانطورکه مشاهده شد اثر همگونسازي در افراد
ماهر براي تکليف حاضر اتفاق افتاد ،بهگونهايکه
تمرين تصويرسازي در زمان سريع به کاهش معنادار
زمان اجرا منجر شده بود .درواقع ،فرضية بوسچر و
همکاران ( )2333که عنوان کردند انواع سرعتهاي
تصويرسازي ميتواند با توجه به مراحل يادگيري
تأثيرات متفاوتي داشته باشند ،در اين پژوهش مورد
تأييد قرار گرفت .نشان داده شد ،در حرکاتيکه
خودکار شدهاند (مانند حرکت سادۀ دريبل توپ فوتبال
از بين مخروطها در پژوهش حاضر) تصويرسازي با
سرعت زياد مطابق با فرايند يادگيري است؛ چراکه
حرکات خودکار با کاهش توجه ،کاهش نويز و کاهش
1. Physical, Environment, Task, Timing,
)Learning, Emotion & Perspective (PETTLEP
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انرژي مصرفي همراه هستند .اين موضوع همانطور
که در اجراي حرکت واقعي به کرار نشان داده شده
است در تمرين تصويرسازي نيز مورد تأييد قرار
گرفت .چراکه در تمرين تصويرسازي سريع ،زمان
کافي براي توجه تمرکز روي مؤلفههاي حرکتي و
شناختي وجود ندارد بلکه تصوير کلي از حرکت را
ميتوان تصويرسازي کرد.
نتيجهگيري
در اين پژوهش ماهيت زماني تکليف حرکتي دريبل
فوتبال اندازه گيري شد .زمان يکي از مهمترين
مؤلفههاي اين تکليف است؛ بهطوريکه سرعت هر
چه بيشتر آن به مناسبتر شدن حرکت منجر ميشود.
نتيجه گرفته شد که فقط تمرين تصويرسازي سريع به
بهبود زمان اجرا منجر شده بود؛ درحاليکه تمرين
تصويرسازي در زمان واقعي تأثيري را روي تکليف
حرکتي نشان نداد .اين نتيجه ميتواند به ماهيت خود
تکليف و مهارت آزمودنيها مربوط باشد .چراکه
مطابق دستورالعمل اجراي تکليف از آزمودنيها
خواسته شده بود که در کمترين زمان ،حرکت را انجام
دهند (هم در پيشآزمون و هم در پسآزمون).
ازآنجاييکه تکليف حرکتي از لحاظ ماهيت وابسته به
زمان بود ،ازاينرو ،احتماالً شرکتکنندگان پژوهش
تمرکز بيشتري براي بهبود زمان اجرا کرده بودند که
مطابق با تمرين تصويرسازي در زمان سريع بود.
همچنين بايد عنوان کرد ،اگرچه شرکتکنندگان به
صورت داوطلب در اين پژوهش شرکت کردند و در
هر زمان ميتوانستند از پژوهش خارج شوند .بااينحال
ميزان انگيزۀ آزمودنيها در گروهها ،بهطور دقيق مورد
بررسي و مقايسه قرار نگرفته بود .همچنين ميزان
خواب و عدم انجام تصويرسازي در زمانهاي ديگري
غير از زمان تمرين ،کنترل نشده بود که ميتوانند از
محدوديتهاي پژوهش حاضر باشند.
بدون شک تعميم نتايج پژوهش به امور مشابه،
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تشکر و قدردانی
بدين وسيله مؤلفان مقاله بر خود الزم ميدانند از کليه
 کمال سپاسگزاري را داشته،شرکتکنندگان پژوهش
.باشند

نيازمند پژوهشهاي بيشتر در تکاليف متعدد خواهد
 تکاليفيکه از لحاظ ماهيت متنوع هستند (تکاليف.بود
 همچنين پژوهشهاي آتي در زمينة.)باز و بسته
سرعتهاي تصويرسازي در بازيابي حرکت در افراد
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