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و  اشتباهکمدر داوران  حرکتی-دیداری و حسیتصویرسازی  یهامهارتمقایسه 
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 چکیده
و پراشتباه فوتبال  اشتباهکمدر داوران رکتی ح-تصویرسازی دیداری و حسی یهامهارت سهیمقا این پژوهش از هدف

استان مرد داور  ۳۰شامل  کنندگانشرکت .بودکاربردی  لحاظ هدفبه  و یاسهیمقااین پژوهش از نوع علی  .بود
 ۱۷) اشتباهکمگروه داوران  ۲به  نمرات نظارت،میانگین بر اساس و شدند انتخاب داوطلبانه  صورتبهکه  بودند فارس

 ةنامپرسشو ( ۱۹۷۳رکس )ماتصویرسازی دیداری  ةنامپرسش شدند. یبندگروه( داور ۱۳) پراشتباهداوران و ( داور
 نتایج ر گرفته شد.کاه داوران ب آن در ارزیابی مهارت تصویرسازی (۱۹۸۶تصویرسازی حرکتی ایساکس و همکاران )

و  ددارن بهتری حرکتی-و حسی رینسبت به داوران پراشتباه توانایی تصویرسازی دیدا اشتباهکمنشان داد که داوران 
 شودیمتوصیه  ه داورانبر اساس نتایج ب. در عملکردشان داشته باشند یترکمتا میزان اشتباه  کندیمکمک این 

 تصویرسازی ذهنی استفاده نمایند. یهامهارتاز برای بهبود عملکردشان 

 .رکتی، میزان اشتباه، داوران فوتبالح-دیداری، حسی : تصویرسازیهادواژهیکل
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 مقدمه
و  نیناقو عهمجمو نیترگسترده شتندا با لفوتبا
چ راتمقر ( ۲۰۱۱، ۱)سیلوا، فرناندز، پیس و ری

 ةو پرطرفدارترین رشت نیترنندهیپرب، نیترمحبوب
در همین . شودیمورزشی در بین مردم جهان محسوب 

راستا توجه مجامع علمی و محققین بر مطالعه و 
 که است متمرکزشدهپژوهش بر این رشته ورزشی 

بازیکنان  عملکردحجم بیشتری از این مطالعات بر 
، ۲)استالن، چامری، کاستاگنا و ویلسوف اندداشتهتمرکز 
داوران فوتبال مطالعات بر  ،رسدیمبه نظر  .(۲۰۰۵
بر نتایج  کنندهنییتعنقش قاطع و بسیار  باوجود

)سیلوا،  اندقرارگرفتهمحققین  موردتوجهمسابقات، کمتر 
 توانندیمداوران فوتبال  (.۲۰۱۱، ۳فرناندس و فرناندز

از ورزشکاران در نظر گرفته  فردمنحصربهگروه  عنوانبه
و عملکرد این ورزشکاران  یسازآمادهآموزش، د. نشو

بسیار نخبه در جهان فوتبال نتیجه محور و مالی 
 (.۲۰۱۶، 4)وب، واگستاف، راینر و تلول استضروری 

بدون جواب هستند که به نظر ما به  سؤاالتبسیاری از 
درک درستی از داوری در رویدادهای ورزشی بسیار مهم 

 (.۵،۲۰۰۶)براند، اشمیت و اشنیلوک است
 همیتو ا رکشودر  لفوتبا نشد یاحرفه به توجه با

از  بیشداوران  نقش ت،مسابقادر  بمطلو نتایج کسب
 با هاآن تحرکاو  تتصمیماو  هشد برجسته، گذشته

 برخی حتی که جایی اـت شودیم یابیارز یبیشتر قتد
 تمیماـتص بهرا  شانیهامیت یهایناکام کثرا نمربیا
اسماعیلی،  ،یزمهرکا یرساال) دهندیم بتـنس داور،

                                                           
1. Da Silva, Fernandez, Paes, 

Fernandes, Rech  

2. Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff 

3. Da Silva, Fernandes, & Fernandez,  

4. Webb,  Wagstaff, Rayner, & Thelwell 

5. Brand, Schmidt, & Schneeloch. 

6. Lane, Nevill, Ahmad & Balmer 

7. Mathers & Brodie 

8. Helsen, & Bultynck 

بازیکنان، بلکه داوران  تنهانهدر فوتبال،  (.۲۰۱۲میردار، 
خود را وابسته به  یریگمیتصم یهامهارتدر  شدتبه

)لن، نویل، احمد و  دانندیمعملکرد خوب در این زمینه 
، ی فوتبالباال سطح مسابقه کی یداور (.۲۰۰۶، ۶بالمر

از دانش خاص  فردمنحصربه بیترک کیبه  ازین
 .دارد یذهن یهامهارتو  یکیزیف یهاییتوانا، یورزش

عنصر  کی عنوانبه یذهن یهامهارتآموزش 
 دهیاز بهبود عملکرد در ورزش نخبگان د ریناپذییجدا

استفاده از مداخله  این در حالی است که ،شودیم
کمتر  اریداوران مسابقه بس یبرا یورزش یشناسروان

ان و داور. (۲۰۱۱، ۷)مادرز و برودی استبرجسته 
 یهاتالش نیتضم تیمسئولفوتبال  داورانکمک

را بر طبق قوانین  ورزشی یهاباشگاهو  کنندگانشرکت
 لیبه دل .(۲۰۰4، ۸هلسن و بولتینک) دارندعهدهبه 

؛ هلسن ۲۰۰۲نویل، بالمر و ویلیامز، ) نندهیب ادیتعداد ز
)کاترال،  ژیکیو، نیازهای فیزیول(۲۰۰4و بولتینک، 

حوادث مسابقه ، (۱۹۹۳، ۹ریلی، آتکینسون و کالدولز
اهمیت مسابقه و بازی درگیرانه یک ، (۰۹۲۰، ۱۰وایت)

داوران  تیمسئول، (۲۰۰۲، ۱۱، پاول و ارسکینانزج) تیم
به  شدهمشخصسطح استرس در حوادث  شیبا افزارا 

کاهش  عثاسترس با ازحدشیب شیافزاهمراه دارد. 
، (۲۰۰۷، ۱۲دونارد و جانز) مرتبط یریگمیتصم یاثربخش

در  او نفساعتمادبه کاهش عملکرد داور وکاهش 
اربیول، فالکو، لوپز، ) شودیمبعدی  یهایریگمیتصم

ز ر۲۰۰۵، ۱۳ارداز و رامیر ، ۱4؛ ماسکارنهاز، هار و پلسن
و۲۰۰۶ این برای داوران  (.۲۰۰۷، ۱۵؛ ولفسون و نی

9. Catterall, Reilly, Atkinson, & 

Coldwells 

10. Voight 

11. Jones, Paull, & Erskine 

12. Downward & Jones 

13. Alonson-Arbiol, Falco, Lopez, 

Ordaz, & Ramirez 

14. Mascarenhas, O’Hare. & Plessner,  

15. Wolfson & Neave 
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، زیرا داوران باید زیر استورزشی بسیار حائز اهمیت 
، شودیمفشار باال شناخته  عنوانبهفشارهایی که 

 خود را به اجرا درآورند. یهامهارت
 یورزش یشناختروانمداخالت  و هاآموزهامروزه نقش 

 برخوردار یاریبس تیاهم از ارانکورزش ردکعمل در

ساست ) (. ۱۹۹۸، ۱هال، مک، پیویو، هاسنبال
آشنایی  یجسمان یهانهیزم در معموالا اران کورزش

، شوندیمغافل  یروان ابعاد از اغلب و بیشتری دارند
شناختی بر اجرا و  یهامؤلفهاین در حالی است که 

بلیار، هال، ) گذارندیم ریثأتافزایش انرژی روانی مثبت 
تصویرسازی (. ۱۹۸۶، ۳: گیل و الوان۱۹۹۳، ۲لیشون

ذهنی به فراخوانی و آفرینش یک تجربه در ذهن 
داوران یک عمالا  کهیوقتبنابراین حتی ؛ شودیماطالق 

، تصویرسازی ذهنی فرد را کنندینمبازی را قضاوت 
واضح در ذهن تجربه  طوربهتا قضاوت را  سازدیمقادر 

. ردیگیبرمکند. تصویرسازی ذهنی همه حواس را در 
شنوایی و حرکتی  یهاحس، یناییب عالوه بر حس

اهمیت خاصی در قضاوت تماشاگران دارند. حس 
ن بازی که شنوایی به شنیدن صدایی مثل سوت پایا

باشد، اشاره دارد.  تماشاگران تیم ادیدادوفررساتر از 
حس حرکتی به احساس یا حالت حسی بدن در حین 
حرکت، در جهات مختلف، مثل احساس حرکات 
مختلف دست برای نشان دادن عالئم خاص اشاره دارد. 

هیجانات ناشی از تجربیات مختلف قضاوت،  عالوهبه
. کنندیمنقش مهمی را در تمرین تصویرسازی ایفا 

ل اضطراب، خشم، لذت یا درد بازآفرینی هیجاناتی مث
از طریق تصویرسازی ذهنی به کنترل چنین هیجاناتی 

ن) کندیمکمک  (. ۱۳۲۰، 4وینبرگ و ریچاردسو

                                                           
1. Hall, Paivio , Hausenblas  

2. Blair, Hall, Leyshon  

3. Gill & Lavon 

4. Robert, Weinberg & Richardson. 

5. Orlick  & Partington  

6. Psycho Neuromuscularl Theory 

 شناسانروانمتخصصان رفتار حرکتی و  ازآنجاکه
 رتمها هنیذ یزتصویرسا ورزش ادعا دارند که

د دا هداخو یشافزا سرعتبهرا  تحملو  تمرکز ،شیورز
 کهنیا( و با توجه به ۱۹۸۸، ۵پارگتینتونارلیک و )

تصمیمات حساس داوری نیاز به توجه و تمرکز باال و 
 لحظهکیاسترس را دارد و این تصمیمات در  دورازبه

 احتمالبه، استفاده از تصویرسازی ذهنی شودیمگرفته 
 .شوندیمباعث افزایش تمرکز و تحمل داوران 

بر  رگذاریثأعامل ت یک یفشار روان گرید یاز سو
به  یابیدست یبرابه همین منظور  .استداوران عملکرد 

 ناتیاز تمر دیبا یبدن ناتیاز تمر یجدا ،عملکرد بهتر
تا بتوانند اضطراب و  استفاده کنند زینی و شناخت یذهن
بسیاری  یهایتئور .کنند کنترلبهتر خود را  یختگیانگ
 یهاسالتصویرسازی ذهنی در طی  ینهیزم در

به  توانیم هاآناست، از بین  شدهمطرحمتمادی 
-(، تئوری روانی۱۹۸۵کدگذاری دوگانه پایویو )تئوری 
(، تئوری یادگیری ۱۹۹۳)  ۷کارپنتر  ۶عضالنی -عصبی
ن (، تئوری اطالعات ۱۹۳4)  ۹)شناختی( ساکت  ۸نمادی

ی  -(، نظریه آمایه توجه۱۹۷۷، النگ )۱۰زیست
ی ( اشاره ۱۹۸۱یا آمادگی ذهنی، هیل )  ۱۱برانگیختگ

از جنبه خاصی  هاهینظراز این تئوری و  هرکدام نمود.
برخی ؛ اندنمودهبه اثربخشی تصویرسازی ذهنی توجه 

 یهاجنبهشناختی و برخی بر اثربخشی  یهاجنبه
عضالنی و گروهی نیز به تعامل  -عصبی-روانی
در این  .اندبودهشناختی و روانی معتقد  یهاجنبه

نظریه تصویرسازی ذهنی و اثرات خصوص به چند 
 :میینمایماشاره  هاآن

7. Carpenter 

8. Symbolic Learning Theory 

9. Sackett 

10. Information Processing Theory 

11. Attention-Arousal Set Theory 
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عضالنی: این نظریه ابتدا توسط -عصبی-روانی ةنظری
و سپس  ( مطرح گردید۱۹۶4) ۲و استارت ۱ریچاردسون

( توسعه یافت. این ۱۹۶۷توسط ریچاردسون در سال )
( استوار ۱۸۹4نظریه بر پایه اصل ایده حرکتی کارپنتر )

 مؤثراست. او ادعا کرد که طی تجسم حرکت، الگوهای 
ند اجرای واقعی آن حرکت ایجاد عصبی عضالنی همان

در حداقل  و ترکم. با این تفاوت که دامنه آن شودیم
حرکات برای انجام  یزیربرنامه. این نظریه به است

نظریه یادگیری نمادین: یکی از  حرکات اشاره دارد.
تصویرسازی  کنندهلیتسهاست که اثر  ییسازوکارها

. این نظریه توسط ساکت کندیمذهنی را توجیه 
است. وی مدعی است که  شدهارائه( ۱۹۶4)

ا ت دهدیمفرصت  اجراکنندهسازی ذهنی به تصویر
نمادی )سمبولیک(  یهامؤلفه عنوانبهتوالی حرکات را 

. در این نظریه، یادگیری ناشی از تکلیف تمرین نماید
شناختی مرتبط تصویرسازی ذهنی را با یادگیری 

ک الگوی حرکت اشاره دارد. نظریه توجه و به در داندیم
ارتباط  :یا آمادگی ذهنی برانگیختگی-آمایه توجه
، یکی از دالیل یذهن یرسازیتصوتوجه با فرآیندهای 

 یذهن یرسازیتصوت عملکرد جسمانی در اثر پیشرف
( و سایر ۱۹۸۶( راین و همکاران )۱۹۸۱است هیل )

، عصب محققان معتقدند هنگام تصویرسازی ذهنی
زافتدیمدهی عضالنی اندکی اتفاق   ۳. فلتز و لندر

اقل تنش به آمادگی ( مطرح کردند که ایجاد حد۱۹۸۳)
 یرسازیتصو، . در این روشکندیمعضالنی کمک 

آورده  ترنییپارا  اجراکنندهآستانه حسی  تواندیم یذهن
لیف تسهیل نماید. تصویرسازی و اجرا را در انواع تکا

توجه باریک یا متمرکز واقعی تکلیف، ظرفیت  یهاجنبه
. این ظرفیت، عملکرد را از طریق دهدیمرا توسعه 

فرانک ) دینمایمتسخیر کل ظرفیت توجه، تسهیل 
یا پردازش زیستی  (. نظریه اطالعات۱۹۸۸، 4برادی

                                                           
1. Richardson 

2. Start 

3. Felts & Landers 

( مطرح ۱۹۸4اطالعات: این نظریه توسط پیتر النگ )
بر و دیگران توسعه یافت.  ۵گردید و سپس توسط آسن

کارکردی  ازنظراین نظریه، تصویرسازی ذهنی  اساس
در مغز است.  شدهرهیذخ یهاگزارهمجموعه معینی از 

ر مغز نیست که یرسازی ذهنی، یک محرک ساده دوتص
وی به سه گزاره در مغز اشاره  .دهدیمفرد به آن پاسخ 

و گزاره معنی.  . گزاره محرک، گزاره پاسخ بدنیکندیم
)سناریوی( تصویرسازی را  نامهلمیفگزاره محرک: 

ویرساز به آن : پاسخ تص. گزاره پاسخکندیمتوصیف 
معنی: خصوصیات  یهاگزاره. دهدیمسناریو را توضیح 

محرک و  عاترتباطی هستند که معنی دارای اطالا
. این خصوصیات دهدیممبسوط شرح  طوربهپاسخ را 

توسط تعریف معنی رویدادهای ورودی و خروجی، 
یک نقش  احتمال وقوع محرک و پیامدهای عمل،

. این سه ساختار کندیمتحلیلی و تفسیری بازی 
ه ک دهدیم، چارچوب اطالعاتی را تشکیل یاگزاره

ویرسازی . در تصآوردیمالگوی رفتار آشکار را فراهم 
ل و پردازش فعامجدداا  یاگزارهذهنی، چنین چارچوب 

که یک تصویر در  کندیم. النگ سپس بیان شودیم
 یهادستورالعملبرنامه حرکتی است که  ذهن شامل

به  هکه چگون کندیمرا برای تصویرساز حفظ آموزشی 
این تصویر الگویی برای  رونیازااین تصویر پاسخ دهد. 

 آشکار است.  یدهپاسخ

اضح تعدیل یا تغییر در رفتار آشکار یا تصویرسازی و
)گابریل،  خواهد شد هایدهپاسخباعث تغییر در سایر 

یکی  ،شدهمطرح( با توجه به نظریات ۱۹۸۹، ۶هال و لی
اثرات تصویرسازی ذهنی، تأثیر بر اخذ  نیترمهماز 

یکی از  یریگمیتصمتصمیمات در زمان مناسب است، 
مختلف است،  یهارشتهداوران  یهایژگیو نیترمهم

با استفاده از تصویرسازی ذهنی،  توانندیمداوران 
مختلفی که در  یهاتیموقعذهنیت خویش را در طول 

4. Brady 
5. Ahsen 

6. Gabriele, Hall & Lee 
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 .یک مسابقه با آن روبرو خواهند شد را بهبود بخشند
که داوران در فوتبال  دهدیمنشان  ترقیدقیک نگاه 

کنند  یریگمیتصممورد در هر بازی  ۲۵۰تا  ۲۰۰باید 
در همین رابطه مارفی، (. ۲۰۰4هلسن و بولتینک، )

گ  نیترمهم( یکی از ۲۰۰۸)  ۱نوردین و کامین
و برنیر  را تصویرسازی نامیدن یشناختروان یهامهارت
مختلف با توجه به  مطالعات( بر اجرای ۲۰۱۰، )۲و فرنیر

 ورزیدند. دیتأکآن 
هستند که اگر ورزشکاری بخواهد  القولمتفقهمه 

 تواندیمعملکردش را با حداکثر توان بالقوه انجام دهد، 
یک جزء استاندارد در تمرین  عنوانبهاز مرور ذهنی 

استفاده کند. بخصوص این موضوع برای داورانی که 
در خارج از  هامهارتفرصت بسیار کمی را برای تمرین 

 یهامهارتبنابراین ؛ مسابقه دارند، مهم است
برای پیشرفت  ییبهاگرانسرمایه  عنوانبهتصویرسازی 

وینبرگ و ریچاردسون، ) شودیمدر قضاوت محسوب 
روی  یاهیاول یهاپژوهشاخیر،  دههدر  (.۲۰۱۳
باتن، هار ) فیزیولوژیکی یهاپاسخی جسمانی و نیازها

کاسالوسکی و ) ، شخصیت(۲۰۰۶، ۳و ماسکرانهاس
و  (۲۰۰۷، ۵دورش و پاکویچ) ، استرس(۱۹۸۸، 4ماز

صورت  (۲۰۰۹، ۶آندرسون و پیسر) سوگیری داوران
 ۷زیکارادنو  ونیاککاوباستاگ، دومان،  .است هفتگر
 یریگمیتصم مهارتو  نفساعتمادبه( استرس، ۲۰۱۶)

داوران فوتبال را بررسی کردند و نتایج نشان داد که 
و  نفساعتمادبهرابطه معناداری میان استرس، 

همچنین  وجود دارد. آنان یریگمیتصم یهامهارت
نتیجه گرفتند که داوران زن فوتبال بیشتر از مردان دچار 

سویر، یالسین،  مسابقه هستند. یزااسترسشرایط 
با عنوان  یامطالعه( در ۲۰۱۶)  ۸رمضانوگلو و آکسا

                                                           
1. Murphy, Nordin & Cumming 

2. Bernier & Fournier 

3. Button, Hare & Mascarenhas  

4. Koslowsky & Maoz  

5. Dorsch & Paskevich 

و سطح اضطراب  یریگمیتصم ازنظربررسی تغییرات 
که داوران فوتبال پرداختند. نتایج نشان داد کسانی 

تجربه بیشتری دارند، تمایل به یک سطح باالتر از 
سن سطح اضطراب  شیبا افزا هستند. یریگمیتصم
همچنین مشخص  .ابدییممنظم کاهش  طوربه تیصف

دارای مدرک کارشناسی  شد، سطح اضطراب داوران
 .استز داوران دارای مدرک کارشناسی ا ترنییپاارشد 
 یامطالعهدر  (۲۰۱۱) زر، پلیسنر، کالرت و برندشاوی

 یریگمیتصم یهامهارتبر  یدئوئیوبازخورد  ریثأت
داوران فوتبال لیگ آلمان پرداختند و مشاهده کردند که 

داوران  یریگمیتصم یهامهارتمثبتی بر  تأثیر
و ریحانی  این یرحمان، رمضان نژاد، یجمال ریم .گذاردیم
در داوران  زااسـترسعوامـل  یبـا بررسـ (۲۰۱۲)

ـرد کعمل یهاعامله کنشان دادند  یمیت یهاورزش
و  یالت شخصکرد، مشکعمل یابی، ارزیو فرد یفنـ

ت را داشتند و ین اولویباالتر یترس از اشتباه در داور
ت یدر اولو یفرد انیو تعارضات م یط زمـانیعامل شرا

 ۹سیکدبم و پرین لیهمچن .بودنـد قرارگرفتهآخر 
 فوتبالداوران به بررسی رفتار  (۲۰۱۰و  ۲۰۰۷)

در  یاجتمـــاع یر فشـــارهایتحـــت تـــأث
ـا یتالیو مملـو از تماشـاگر ا یخال یهاورزشگاه

 یــه فشــارهاکپرداختنـد و نشــان دادنــد 
ان بر رفتار یاز حضــور تماشاچ یناشــ یاجتمــاع

هنگام مملـو  کهیطوربها اثر دارند، یتالیداوران فوتبال ا
ه ک یبـه نسـبت زمان) یبـودن ورزشـگاه از تماشـاچ

ه یرا عل یترسختهات یداوران تنب (بوده یورزشگاه خال
 .اندکاربردهبهنان یکباز

با توجه به اینکه نقش عوامل بیرونی بر عملکرد داوری 
 یهامهارتدر ابتدا باید  رسدیمولی به نظر  استمهم 

6. Anderson & Pierce 

7. Baştuğ, G. Duman, S. Akçakoyun, F. 

& Karadeniz, F 

8. Lidbom & Priks  
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قرار بگیرد. در ورزش  یموردبررسروانی در داوران 
فوتبال فشارهای جسمی و روانی زیادی حاکم است که 

دقیقه بازی با آن  ۹۰ورزشکاران و داوران در طول 
زیادی انجام  یهایریگمیتصم داوران. انندیبگردست 

داشتن آمادگی روانی  رسدیمکه به نظر  دهندیم
 یهازمیمکانتصویرسازی ذهنی احتماالا بر  ازجمله

 رغمیعلروانی داوران و تصمیمات آنان اثرگذار باشد. 
 ازجملهذهنی  یهامهارتبر  گرفتهانجامات مطالع

تصویرسازی هنوز جای خالی آن در قشر داوران بچشم 
که داوران نتوانند  شودیم. عوامل زیادی باعث خوردیم

 بخش کاهش منظوربه ینابنابر قضاوت کنند، یخوببه
 مقوله به هیژو توجه ذب،کا یهارفشا یناز ا یدیاز

 ذهنی یرسازیتصو یهامهارتمایش نو  یداور
یک  عنوانبه نجایادر  آنچه. رسدیم نظر به یورضر

 مهارتاین است که  شودیمنیاز مبرم احساس 
فوتبال مقایسه  پراشتباهو  اشتباهکمتصویرسازی داوران 

کوچک از مشکالت داوران  هرچندتا بتواند بخش  شود
اشتباه مشخص کند و با آشنا  یهایریگمیتصمرا در 

تصویرسازی  یهاکیتکنساختن داوران با تمرینات و 
ورزش کشور و جلوگیری  جامعهذهنی باعث پیشرفت 

 از اتالف انرژی، هزینه و زمان شود.

 روش پژوهش

 پژوهشتوجه به ماهیت موضوع و اهدافی که در این  با
 یاسهیمقا-، پژوهش حاضر، از نوع علیشودیمدنبال 

و با توجه به طول زمان، از نوع مقطعی و به لحاظ 
جامعه  .است، کاربردی آمدهدستبهاستفاده از نتایج 

نفر از داوران فوتبال استان  ۱۶۷پژوهش حاضر را 
 ۳ ةو درج ۲ ة، درج۱ ةدر چهار سطح ملی، درج ،فارس
رسمی استانی در مسابقات  یراخند فصل چکه در  ایران

ر هم مشغول حاض و در حال اندنمودهقضاوت و کشوری 
 ،یریگنمونهد. روش ، تشکیل دادنامر قضاوت هستند

                                                           
 

1. Vividness of Visual Imagery 

Questionnaire  

 صورتبه( ۰۶/۲۷ ± ۹۵/۵با میانگین سنی ) نفر ۳۰
داوطلب و از بین داورانی که تمایل به شرکت در 

میانگین با توجه به  پژوهش داشتند انتخاب شدند.
لیگ استان  ۹۶-۹۵نمرات نظارت داوران در فصل 

)فرم نظارت داوران که در هر مسابقه توسط ناظر  فارس
باالتر از  ةکه نمر شودیممسابقه به داوران نمره داده 

 ،(استضعیف ، هشتاز  ترکم ةخوب و نمر ة، نمرهشت
 ۱۷) اشتباهکمداوران  ،هشتنمرات باالتر از به دو گروه 

( نفر ۱۳)اشتباه به داوران پر هشتاز  ترکمنمرات و  (نفر
 شدند. یبندگروه

 ابزارهای پژوهش
 و اطالعات شخصی نامهتیرضارم ف :الف

 فرم ارزیابی نمرات نظارت داوران :ب
( مارکز ۱VVIQ) تصویرسازی دیداری ةنامپرسش :ج
آیتم است که در آن از فرد خواسته  ۱۶حاوی . (۱۹۷۳)
، میزان وضوح تصویرسازی دیداری خود را در شودیم

نامه بر مشخص کند. این پرسش هابخشهر یک از 
 یانمره ۵مقیاس  صورتبهاساس وضوح تصویرسازی 

)بسیار کم وضوح(  ۵واضح( تا  کامالالیکرت از یک )
است و  ۸۰تا  ۱۶نمرات از  ةدامن .شودیم یگذارنمره
 .مبین قدرت باالی تصویرسازی است ترکم ةنمر

ن یرونباخ اک یب آلفایضر (۲۰۰۲اران )کامپوس و همک
نامه ایایی این پرسشپ .گزارش دادند ۸۸/۰اس را یمق

 ۸۲/۰و همکاران  طلبتیحما( توسط ۲۰۰۸در سال )
 است. شدهمحاسبه

 ( ۲VMIQ)تصویرسازی حرکتی نامه پرسش :د
 ۲4. این پرسشنامه حاوی (۱۹۸۶) همکارانایساکس و 

خود را در  شودیمآیتم است که در آن از فرد خواسته 
حال اجرای حرکت تصور کند و میزان وضوح 

 هابخشتصویرسازی حرکتی خود را در هر یک از 
میزان وضوح  بر اساسنامه مشخص نماید. این پرسش

 

2. Vividness of Movement Imagery 

Questionnaire 

http://ipep.bangor.ac.uk/imagery.php.en
http://ipep.bangor.ac.uk/imagery.php.en
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لیکرت از  یانمره پنجمقیاس  صورتبهتصویرسازی 
 یگذارنمرهواضح( تا پنج )بسیار کم وضوح(  کامالایک )

 ترکم ةو نمر است ۱۲۰تا  ۲4نمرات بین  ةدامن .شودیم
و  سایساک مبین قدرت باالی تصویرسازی است.

 ۸۱/۰و روایی آن را  ۷۶/۰همکاران پایایی آزمون را 
 عةمطالنامه در گزارش کردند. پایایی پرسش

 آمدهدستبه ۸۷/۰( ۲۰۰۸و همکاران ) طلبتیحما
 است.

 روش اجرا
 کنندهشرکتاطالعات، ابتدا از داوران  یآورجمع یبرا

 یرا که شامل اطالعات شخص یرمشد تا فُ درخواست
که در  یگیتجربه، ل زانیم ،یسن، سطح داور لیاز قب

که در آن  ییهاتورنمنت زیو ن کنندیمآن قضاوت 
جهت  نامهتیرضارا به همراه فرم  اندکردهشرکت 

در گام  .ندینما لیتکمشرکت داوطلبانه در پژوهش 
آرام و یکسان شروع به تکمیل  بعدی، در محیطی کامالا

تصویرسازی دیداری و تصویرسازی  ةنامپرسشدو 
 یهامهارت ةسیمقاجهت حرکتی نمودند. -حسی

 در داوران حرکتی-دیداری و حسی تصویرسازی
 هاداده بودنی عیابتدا طب ،و پراشتباه فوتبال اشتباهکم
 اسمیرنوف-کلوموگروف یتوسط آزمون آمار هاگروهدر 
 سهیمقا یبرا مستقلیتآزمون  ن،یهمچن شد. نییتع
کار رفت و  به اشتباهکمپراشتباه و  یهاگروه نیانگیم

با استفاده از  هاداده لیتحل گزارش شد. زیاثر ن اندازه
 ۲4 ةنسخ اس.پی.اس.اسو  ۲۰۱۰اکسل  یافزارهانرم

 انجام شد.

 

 هاافتهی
، اطالعات شودیممشاهده  ۱جدول که در  طورهمان

نشان  و وزندموگرافیک داوران که شامل سن، قد 
تعداد داوران  دهندهنشان ۲جدول  است. شدهداده

؛ استدر پژوهش به تفکیک درجه داوری  کنندهشرکت
در پژوهش به  کنندهشرکت تعداد داوران ۳جدول  و

 اندنمودهتفکیک آخرین سطح مسابقاتی که داوری 
 .است

 

 اطالعات دموگرافیک داوران .1جدول 
 سن )سال( وزن )کیلوگرم( قد )متر( یسنج کریپ

 اشتباهکم پراشتباه اشتباهکم پراشتباه اشتباهکم پراشتباه هاگروه
 ۵۲/۲4 ۳۸/۳۰ ۰۰/۷۱ ۷۶/۷۳ ۸۰/۱ ۷۷/۱ میانگین

 4۱/4 ۲۱/۶ ۰۲/۹ ۵۷/۵ ۲۰/۷ ۷۲/۳ انحراف استاندارد

در پژوهش به تفکیک درجه داوری کنندهشرکتتعداد داوران  .2جدول 

 

 درصد تعداد درجه داوری

 %۷/۱۶ ۵ ۳درجه 
 %۷/۱۶ ۵ ۲درجه 
 %۳/۲۳ ۷ ۱درجه 

 %۳/4۳ ۱۳ درجه ملی
 %۱۰۰ ۳۰ جمع
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 در پژوهش به تفکیک سطح مسابقات کنندهشرکت داورانتعداد  .3جدول 

 
از مهارت تصویرسازی دیداری  سهیمقارای بررسی ب

  و پراشتباه اشتباهکمدو گروه در  مستقلیآزمون ت

 

 4خالصه در جدول  طوربهنتایج آن ، استفاده شد
 .است شدهدادهنشان 

 

 . نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه نمرات مهارت تصویرسازی دیداری4جدول 
تصویرسازی 

 دیداری
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

 خطای معیار

 میانگین

 درجة آزادی

 
 تی

سطح 

 معناداری

  ۲۲/4 ۲۲/۱۵ 4۶/۵۹ ۱۳ پراشتباه
۲۸ 

 
۶۹/۲- 

 
 4۶/۲ ۱۸/۱۰ ۹4/4۶ ۱۷ اشتباهکم ۰۱۲/۰

 
، مهارت تصویرسازی دیداری هاافتهی بر اساس

 است. بهتر از داوران پراشتباه اشتباهکمداوران 
و  اشتباهکمنشان داد بین دو گروه داوران  هاافتهی

 در مهارت تصویرسازی دیداری فوتبال پراشتباه
 وجود دارد.( P> ۰۵/۰) اختالف معناداری

مهارت تصویرسازی  ةسپس برای بررسی مقایس
دو گروه در مستقل  یاز آزمون تحرکتی -حسی

 طوربهنتایج آن  ،استفاده شد و پراشتباه اشتباهکم
 .آمده است ۵خالصه در جدول 

 
 حرکتی-نمرات مهارت تصویرسازی حسی ةنتایج آزمون تی مستقل برای مقایس .5جدول 

تصویرسازی 

 حرکتی-حسی
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

خطای 

 معیار

 میانگین

درجة 

 آزادی
 تی

سطح 

 معناداری

  ۲۸/4 44/۱۵ ۹۲/۸۰ ۱۳ پراشتباه
۲۸ 

 
4۷/۳- 

 
 ۱۸/۳ ۱۵/۱۳ ۷۶/۶۲ ۱۷ اشتباهکم ۰۰۲/۰

 
حرکتی -، مهارت تصویرسازی حسیهاافتهی بر اساس

 هاافتهیاست. بهتر از داوران پراشتباه  اشتباهکمداوران 
و پراشتباه  اشتباهکمنشان داد بین دو گروه داوران 

حرکتی اختالف -فوتبال در مهارت تصویرسازی حسی
 وجود دارد.( P> ۰۵/۰)معناداری 

 

 درصد تعداد سطح مسابقات

 %۷/۱۶ ۵ لیگ برتر
 %۳/۱۳ 4 لیگ یک

 %۳/۳ ۱ ۲لیگ 
 %۳/۱۳ 4 ۳لیگ 

 %۳/۳ ۱ پایه یهاردهلیگ 
 %۵۰ ۱۵ لیگ استان

 %۱۰۰ ۳۰ جمع
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 یریگجهینتبحث و 
، مهیج و ارزشمند است. پر چالشقضاوت یک حرفه 

 سازوکار، دانندیمبیشتر داوران مجموعه قوانین را 
کی مهارت تکنی و از رندیگیمصحیح داوری را به کار 

داوران  آنچه رسدیمبه نظر  اما باالیی برخوردارند،
روانی  یهامهارت سازدیمممتاز را از سایرین متمایز 

 ازجمله(. ۲۰۱۳است )وینبرگ و ریچاردسون، 
 یشناسروانروانی اثربخش در حیطه  یهامهارت

در  کراتبهورزشی تصویرسازی ذهنی است که 
 هقرارگرفت مورداستفادهران مطالعات بر روی ورزشکا

 یهامهارت سهیمقاحاضر  مطالعههدف  است.
رکتی در داوران ح-تصویرسازی دیداری و حسی

 و پراشتباه فوتبال بود. اشتباهکم
 اشتباهکمپژوهش حاضر نشان داد که داوران نتایج  

تصویرسازی  یهامهارت پراشتباه نسبت به داوران
در این رابطه حرکتی بهتری داشتند.  -دیداری و حسی

 پژوهشی در ارتباط با متغیرهای حاضر در داوران با
 یهاپژوهشیافت نشد، ولی  ادیوزکمسطوح اشتباه 

بر عملکرد ورزشکاران نشان داده است که  اجراشده
 ییهاورزشعملکرد ورزشکاران را در تصویرسازی 

فوتبال، شنا و  بال،یوال س،یتن مانند بسکتبال، گلف،
(. ۲۰۰۱، ۱)والی و گرینلف بخشدیمبهبود  کیمناستیژ

( در ۲۰۰۵) 4( و مایک۲۰۰۶) ۳( و وینتراپ۲۰۰۶) ۲دالیر
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که به کمک آموزش 

روانی افراد را گسترش داد. آموزش  یهامهارت توانیم
و  نفساعتمادبهروانی اساسی مانند تمرکز،  یهامهارت

. دهدیمکنترل اضطراب، عملکرد افراد را افزایش 
 سازدیمروانی افراد را قادر  یهامهارتمجهز شدن به 

خود ادامه  یهاتیفعالن به اوج عملکرد به تا رسید
اضطراب و خشم اغلب داوران در حین بازی،  دهند.

                                                           
1. Vealey, Greenleaf  

2. Dallaire 

3. Weintroub 

. اگر مربیان، بازیکنان یا دهندیمزیادی از خود نشان 
تماشاگران خشونت به خرج دهند یا بدزبانی کنند، 

و برخورد  دادهازدستخونسردی خود را  سرعتبهداوران 
. در این موارد دهندیمنادرستی را با آنان انجام 

تا  کندیمتصویرسازی ذهنی به داوران کمک 
را تجسم و سپس کنترل  کنندهکیتحر یهاتیوضع

مثبت با مشکل برخورد  طوربهکرده و در مرحله بعدی 
باعث  یذهن یرسازیتصو رودیمنمایند. همچنین انتظار 

. شودبعدی  یهایریگمیتصمافزایش تمرکز داوران در 
که تمرکزشان از بین رفته )مثل  ییهاتیوضع داوران در

قبلی خودشان یا  اشتباهبهنسبت  العملعکس
نسبت به خشونت بازیکنان و تماشاگران(  العملعکس

خود را در وضعیتی تصور کنند که آرامش خود را حفظ 
بازیکنان و  وکرده و توجه خود را روی جریان بازی 

 ۵شرایط مسابقه متمرکز کنند. تلول، گرینلس و وستون
به این نتیجه  هاستیفوتبال( هم در پژوهشی با ۲۰۰۶)

روانی مانند  یهامهارترسیدند که آموزش 
، استرس ییخود گوتصویرسازی ذهنی، تن آرامی و 

و عملکرد  دهدیمورزشکاران را هنگام ورزش کاهش 
( معتقد ۲۰۰۷)  ۶. مایر و فلچرکندیمرا تقویت  هاآن

و  ییخود گو، ینیگزهدف یهامهارتهستند 
آموزش  برنامهدر  یمؤثرتصویرسازی ذهنی نقش 

 تواندیمروانی بازیکنان فوتبال دارد و  یهامهارت
شود. همچنین اصفهانی،  هاآنموجب افزایش عملکرد 

 کارانکاراته( در پژوهشی که بر روی ۲۰۱4) سفلوقزلو 
قهرمان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین 

روانی تصویرسازی ورزشی، تمرکز و سطح  یهامهارت
را بر عملکرد  تأثیرانرژی روانی به ترتیب بیشترین 

دارند و ورزشکارانی که سطوح عملکردی  کارانکاراته
روانی  یهامهارتسطوح  احتماالامتفاوتی دارند، 

، دامنپاکمتفاوتی هم دارند. از طرفی جعفری، 

4. Mike 

5. Thelwell, Greenless, &Weston 

6. Meyer & Fletcher 
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( در پژوهشی بر روی ۲۰۱۳و واعظ موسوی ) یآبادفتح
به این نتیجه رسیدند که پایین بودن سطح  هاستیفوتبال

 یهابیآسانواع  نهیزمروانی بازیکنان،  یهامهارت
 یهابیآسرفتاری مانند فرسودگی در ورزش، -روانی

. کندیمفتارهای غیراخالقی را ایجاد جسمانی و انجام ر
( در پژوهشی نشان ۲۰۱۰)  ۱تلول، گرینسل و وستون

برای  یشناختروان یهامهارتدادند که استفاده از 
 یریگمیتصمبازیکنان فوتبال ممکن است توانایی 

بازیکنان را در سطوح متغیر انجام یک فعالیت تحت 
 ۲چندلر، کامینگ و رامسی-قرار دهد. هال، مونرو تأثیر

( در پژوهشی که با ورزشکاران تحت عنوان ۲۰۱۳)
تصویرسازی و تفکر مثبت انجام دادند، دریافتند که 

 واسطهبهتصویرسازی افکار مربوط به نتایج منفی، 
و انگیزش، عملکرد بازیکنان را  نفساعتمادبهکاهش 
مانند  ییهادرصحنهان . بدین ترتیب داورکندیممختل 

هو کشیده شدن یا تمسخر توسط تماشاگران، فشار و 
 گریکدیاعتراض مربیان و بازیکنان درگیری بازیکنان با 

و متوقف شدن بازی که باعث پایین آمدن 
 توانندیم، در این شرایط شودیمداوران  نفساعتمادبه
تصور کنند که ضمن کنترل بر  صورتنیبدخود را 

خود را  یطرفیببعدی، اطمینان و  یهایریگمیتصم
تصور شود  زیآمتیموفقحفظ کنند. وقتی چنین شرایط 

در شرایط بحرانی دست  توانندیمبا اطمینان بهتری 
باعث  تواندیمدر این شرایط  یذهن یرسازیتصویابند. 

، یذهن یرسازیتصوداوران شود.  نفساعتمادبهافزایش 
ابزار ارزشمندی برای تصحیح اشتباهات داوران در 

قبلی  یهامهارت زیآمتیموفقمسابقات آتی و تقویت 
: ۱۹۹۰مطالعات متعددی )هال، رودگرز، بار، در . است

 شدهانجامکه در گروه ورزشکاران ( ۱۹۹۲بار و هال، 
در تمامی سطوح  ورزشکاراناست، مشخص گردید که 

سطح چه  هر، اما کنندیمرقابتی از تصویرسازی استفاده 

                                                           
1. Thelwell, Greenless,  &Weston 

2. Hall,  Cumming,  Law, & Ramsey 

 یهاجنبهابتی ورزشکاران باالتر باشد، تصویرسازی رق
ورزشکاران در طول  .استبیشتر بصری و حرکتی 

 نیاز تمر ارجخ ای نیبعد از تمر ایقبل  ،یمسابقات واقع
)وینبرگ، بات،  کنندیمه استفاد تصویرسازیو رقابت از 

با توجه به اینکه  (.۲۰۰۳نایت، بورکه و جکسون، 
 هامهارتمانند ورزشکاران فرصتی برای تمرین داوران 

با تصور کردن شرایط و مسابقه  توانندیمندارند بنابراین 
( ۱۹۹۲بار و هال ) کنند. یسازآمادهخود را برای مسابقه 

که  ندافتی( در۱۹۹۱) دجرز، هال و باکولزو را
. شودیمقبل از رقابت استفاده  شتریب صویرسازیت

م، مثالعنوانبه ( ۱۹۹4، ۳)سالمون، هال، هاسال
 یزشیانگ از عملکردفوتبال  کنانیکه باز افتندیدر
خود در هنگام  ینسبت به عملکرد شناخت یشتریب

. کنندیماستفاده و رقابت  نیتمر یخود برا یسازآماده
د که دنگزارش دا زین( ۲۰۰۳) و همکاران وینبرگ

که  یطیتوسط ورزشکاران در شرا شتریب سازیریتصو
 ان. آنشودیمفشار هستند، استفاده  شیدر معرض افزا

بیشتر از که خسته بودند  یرا زمان تصویرسازیاغلب 
استفاده  دادندیمزمانی که حرکات را با موفقیت انجام 

مختلفی  یهاجنبهذهنی دارای تصویرسازی  .کردندیم
درونی و بیرونی بودن آن  هاجنبهکه یکی از این  است
. تصویرسازی ذهنی بیرونی، شامل دیدن خود است

 یدئوئیوهمانند زمانی است که در یک فیلم یا نوار 
عملکرد واقعی، از یک  یجابههستید. در این جنبه، فرد 

. شودیمخود که کننده کار است، متمرکز بعد روی 
داوران اگر سوت حساسی را در پایگاه  مثالعنوانبه

، کنندهافتیدرباید دونده،  تنهانهاصلی تجسم کنند، 
بلکه  شند،پایگاه اصلی و توپ را در ذهن به تصویر بک

را نیز تصور  سرخوداز دیدگاه یک تماشاگر باید پشت 
به تصور عملکرد خود  کنند. تصویرسازی ذهنی درونی،

معموالا در این حالت آنچه اشاره دارد.  هاچشماز طریق 

3. Salmon, Hall, & Haslam  
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طبیعی  طوربهرا که در حین اجرای یک عمل خاص 
د . این وضعیت هم هماننشودیماست، تصور  دنیدقابل

ر یک و از هر چیزی د دوربینی است که در سر قرار دارد
. طبق مثال ردیگیم، عکس ندیبیموضعیت خاص 

 کنندهافتیدرقبلی داور باید توپ، دونده، پایگاه اصلی و 
افتد را تصور کند و به آنچه پشت سرش اتفاق می

 (.۲۰۱۳توجهی نداشته باشد )وینبرگ و ریچاردسون، 
ف نیگروالی و  را  یذهن یرسازیتصو (۱۹۹۸)  ۱ل

 جادیا یبا استفاده از تمام حواس برا اریهوش یاتجربه
 ،گریدعبارتبه دانندیمدر ذهن  یدادیرو ینیبازآفر ای

از آن را  یریتصو تواندیم یمحرک خارج ابیفرد در غ
به کمک  تواندیم ریتصو نیکند. ا جادیدر ذهن خود ا

 شدهرهیذخاطالعات  بر اساسحواس و  یتمام ای کی
 جادیبلندمدت ا حافظه ای یکار حافظه ،یحس خزانهدر 

(. تصویرسازی ذهنی ۱۹۹۲، ۲)مارفی و جودی شود
شامل وجوه حسی مختلف است که شامل: تصویرسازی 
بینایی، جنبشی، شنیداری، المسه، بویایی و چشایی 

 یینایب یرسازیتصو(. ۱۹۹۸، لف نیگراست )والی و 
 هاصحنهآن  قیکه فرد از طر یندیعبارت است از فرا

 کندیمو حس  ندیبیمخود  را در ذهن یریتصاو ایو 
 یشکل زین یداریشن یرسازیتصو(. ۲۰۰۰، ۳)گلین و کن

و  یدهسازمانی است که برا یذهن یرسازیاز تصو
وجود دارد  یداریمحرک شن که یزمانتحلیل صداها 

 کی یداریشن یرسازیتصو ،قتیدر حق. شودیم استفاده
ت اس یداریشن دادیرو کی بر اساس یذهن وسازساخت

ر  یرسازیتصو(. عالوه بر این ۱۹۹۳، 4)والی و والت
احساس حرکت بدن و  یرسازیتصو ییتوانا ،یجنبش

 (.۲۰۰۲ ،ایرؤو  یب، فری، مابآ) استحواس بدنی  ریسا
وجه که  است اساس نیبه را یـ شناخت ینماد هینظر

در  .استنمادی مطلوب -یاثرات شناخت یبرا یینایب
ال اعم کندیمتالش  گرمشاهده ،یالگوبردار هینظر

                                                           
1. Vealey & Greenleaf 

2. Murphy, & Jowdy 

3. Glyn, & Coen 

 نیاز مؤثرتر یکینیاکند که  یافراد را بازساز ریسا
 هانگرش، رفتارها، هامهارتانواع  یریادگی یابزارها برا

 نیب رابطه. امروزه اکثر پژوهشگران به است هاارزشو 
 یریادگی هینظر بر اساس یو عملکرد حرکت یالگوبردار

 شنهادیو پ اندبرده یپ (۱۹۷۱و  ۱۹۶۹ی )بندورا اجتماع
 کی قیاصوالا از طر یکه اثرات الگوبردار کنندیم

 نینماد طوربه گرمشاهدهکارکرد آموزنده که در آن 
انجام  ،کندیم یرا رمزگذار شدهی رفتار الگوبردار

 تیهدا یبرا ندهیآدر  یطرح شناخت ایرمز  نی. اشودیم
با  (.۲۰۱4، زاده داهللی) رودیمکار  عملکرد آشکار به

و وضعیت  توانندیمداوران  ،نظریه الگوبرداریتوجه به 
، در ذهن اندبودهرا که مشابه شرایط قبلی  یطیشرا

مناسبی انجام  یهایریگیجاکه ند. داوری نبیافری
که جایگیری مناسب انجام داوری  با تصور دهدینم
سوت زدن یا داوری که در  ،و دید کافی دارد دهدیم

خود را  تواندیم کندینمیکنواخت عمل  صورتبه
با بازیکنان خاطی  تصور کند که با قاطعیت یاگونهبه

وقتی عملکردهای خوب  صورتنیبدو  کندیمبرخورد 
صورت بگیرد، احساس اعتماد و اطمینان  در ذهنشان

 .خوددارندبهتری نسبت به عملکرد 

 یهامهارته به اینکه پژوهشی در مورد توج با
نتیجه  توانیم تصویرسازی ذهنی داوران یافت نشد

 یذهن یرسازیتصو مهارتاز  اشتباهکمگرفت، داوران 
 در. کنندیمبهتری نسبت به داوران پراشتباه استفاده 

اوران در طول یک گفت د توانیماین نتیجه تبیین 
احتمال  تلفی نیاز دارند، امامخ یهامهارتمسابقه به 

و پراشتباه را  اشتباهکمیک داور  تواندیم آنچه رودیم
 یذهن یرسازیتصو یهامهارتد از یکدیگر متمایز کن

( روجرسون و ۲۰۱۱ )ماالکه سال یطورهمان. است
و جانسون، هریکایکو، جانسون و ( ۲۰۰۳)  ۵هریکایکو

( اظهار داشتند عملکرد مطلوب ورزشی ۲۰۰4) ۶هاالس

4. Vealey & Walter  

5. Rogerson & Hrycaiko 
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روانی خاصی  یهاپشتوانهو  هاکنندهتیتقونیازمند 
عملکرد داوران از طریق و با توجه به اینکه  هستند

 و یک تصمیم درست شودیماده تصمیماتشان نشان د
 نفساعتمادبه ،روانی آرامش، تمرکز یهامهارتنیازمند 

 یرسازیتصون با استفاده از داورا رودیمانتظار  ،است
رامش بیشتری داشته کز و آتمر ،نفساعتمادبه یذهن

و  هاآنبهتر  و سریع یریگمیتصمباعث  کهباشند 
عملکردشان خواهد  درشدن اشتباهات  ترکم جهیدرنت
، خطربودنیبمانند  ییهایژگیوتصویرسازی دارای  شد.

 ریگوقتبودن، عدم نیاز به تجهیزات و مربی،  نهیهز یب
تمرینات و عدم بروز خستگی است که باعث  نبودن

، زمان، فضا و نیروی الت، تسهیهانهیهزدر  ییجوصرفه
(. با توجه به ۱۹۸۸)کریستینا، کورس،  شودیمانسانی 

، به داوران هامهارتنبود فرصت کافی برای تمرین 
قبل،  یذهن یرسازیتصو یهامهارتاز  شودیمپیشنهاد 

استراحت مسابقه و بعد از  یهاوقتحین مسابقه، 
 یهاافتهیبا توجه به همچنین  مسابقه استفاده نمایند.

، شودیماین پژوهش به داوران پراشتباه توصیه 
 یهامهارتشناختی که باعث بهبود  یهاتیفعال

 هامهارت، انجام دهند تا این شودیمتصویرسازی ذهنی 
 افتن اشتباهاتشان در مسابقات شود.باعث کاهش ی
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Abstract 
This study aims at comparing the visual and sensory-motor imagery skills in 

soccer referees with less and more mistakes. This was a causal-comparative 

study and was applied in terms of purpose. Participants included 30 male 

referees from Fars province who were voluntarily selected and according to 

average monitoring scores were grouped into two groups of referees with a 

less mistakes (17 referees) and referees with a more mistakes (13 referees). 

Marx visual imagery questionnaire (1973) and Isaacs et al motor imagery 

questionnaire (1986) were used to assess the imagery skills of the referees. 

Data analysis by independent t-test showed that the referees with less mistakes 

have higher visual and sensory-motor imagery skills than those with more 

mistakes, and this helps them to have a lower number of mistakes in their 

refereeing. Based on the results, referees are advised to use mental imagery 

skills to improve their performance. 
 

Keywords: Visual Imagery, Sensory Motor, the Amount of Mistake, Soccer 

Referees 
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