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 چکیده
هارت پرتاب دارت بود. بر یادگیری مابعاد تصویرسازی با سرعت آهسته و واقعی هدف از مطالعه حاضر، تعیین تأثیر 

را تکمیل  2–وضوح تصویرسازی حرکت ةنامپرسشسال(  7/22 ± 55/1) دانشگاه خوارزمی داوطلب یدانشجو 40
 زی درونی با سرعت به صورت همگن در چهار گروه تصویرسا ،آزمونپیشاساس امتیازات تصویرسازی و بر و نموده
یرونی با سرعت  ب، تصویرسازی درونی با سرعت واقعی، تصویرسازی بیرونی با سرعت آهسته و تصویرسازی آهسته
ی مترونوم با های شنوایتعالم به ترتیب با واقعی و آهسته هایگمارده شدند. تصویرسازی با سرعت واقعی
آهسته های با سرعت صویرسازی درونی و بیرونی. نتایج نشان داد تندشد اجراضرب در دقیقه  20و  40هنگ آضرب

حل آزمایش، بین چهار مرا تمامیهمچنین در . اشتداری ندتأثیر معنا شرکت کنندگان بر عملکرد و یادداری و واقعی
اوت تصویرسازی با های متف. بنابراین، سرعتگروه آزمایشی در مهارت پرتاب دارت تفاوت معناداری مشاهده نشد

 .گروهی نشددار بینهای معناویرسازی، منجر به تفاوتصتأکید بر ابعاد ت

 اددارییآهسته، سرعت واقعی، عملکرد،  سرعتتصویرسازی،  ابعادتصویرسازی ذهنی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
شناسی ورزشی ها و مداخالت روانامروزه نقش آموزه

در عملکرد ورزشکاران از اهمیت بسیاری برخوردار است 
های پایه، (. یکی از مهارت1998هال و همکاران، )

های اصلی آمادگی تصویرسازی ذهنی است که از مؤلفه
(. 2003ریلی، رود )شمار میرای هر ورزشکار بهاجرایی ب

 یکپارچه اساس مدلبرنیز، ( 2008) 1گایلوت و کولت
برای را  پیامد، چهار 2در ورزش حرکتی تصویرسازی

یادگیری حرکتی و اجرا  (1 :ندگرفتنظرتصویرسازی در
 (3 تنظیم اضطرابنفس و بهد انگیزش، اعتما (2

وص خصدر بازتوانی از آسیب. (4و مسأله و حل راهبردها
نظر زیادی وجود سودمندی تصویرسازی ذهنی اتفاق

است، میزان سودمندی  دارد، ولی آنچه مورد تردید بوده
 (.2008وینبرگ، استفاده از آن است ) و نیز شیوه

های تمرینی برنامه توسعهنیازهایی که در در میان پیش
تصویرسازی مهم هستند، زمانبندی حرکات 

خود گذشته به ةوجه زیادی را در دو دهت ،تصویرسازی
(. 2012گایلوت و همکاران، ) ده استنموجلب 

 3زمانبندی عنصری است که توسط هلمز و کولینز
بهینه از تصویرسازی در  ة( به منظور استفاد2001)
کلی، هلمز طوروانشناسی ورزشی مطرح شده است. بهر

استفاده مؤثرتر از ( معتقدند برای 2001و کولینز )
 4ارزی کارکردییرسازی به عنوان مداخله، باید همتصو
ارزی ها همگرفته شود؛ به عبارت دیگر آننظرها درآن

-برای تمرین ذهنی مؤثر مینیاز مهم کارکردی را پیش

مشاهده آن و تصویرسازی  بین انجام حرکت،دانند. 
وجود دارد. با توجه به اصل  ارزی کارکردیحرکتی هم

ارزی کارکردی، فرآیندهای عصبی مشابهی در هم
عمل  اجرای جسمانی، بازنمایی ذهنی و مشاهده یک

                                                           
1. Gillett and Colet 

2. Motor Imagery Integrative Model in 

Sport (MIIMS) 

3. Holmes and Collins 

4. Functional Equivalence 

، گریز و دِسِتی، 2008کالمز و همکاران، درگیر هستند )
( عنصر 2001نابراین، هلمز و کولینز )ب(. 2001

ارزی کارکردی، به منظور اساس همزمانبندی را بر
مؤثرتر بودن تصویرسازی در بهبود اجرا مطرح کردند؛ 

صورت که، اگر اجرا و آمادگی حرکتی و  به این
تصویرسازی حرکتی به سیستم بازنمایی حرکتی 

پس ویژگی های زمانی باید  مشابهی دسترسی دارند،
این اساس، مدت زمان تصویر کردن . برمشابه باشند

واقعی همان اجرای تکلیف باید با مدت زمان اجرای 
ها تصویرسازی زمان راین آنتکلیف برابر باشد. بناب

 (.2001هولمز و کولینز، دانند )را مطلوب می 5واقعی
توصیه برای استفاده تصویرسازی زمان واقعی توسط 
 6پژوهشگران دیگر نیز منعکس شده است. سییِر و کُنُلی

( توصیه کردند تصویرسازی در سرعتی مشابه با 1984)
خود مهارت واقعی اجرا شود، همچنین توصیه کردند از 

اجتناب شود. ویلی و  7تصویرسازی حرکت سریع
( پیشنهاد دادند زمانبندی تصویرسازی 2006) 8گرینلیف

-با مهارت واقعی که تصویرسازی می باید مشابه باشد

( و هلمز و کولینز 1984) لیشود. هرچند، سییِر و کُنُ
 9پیشنهاد دادند تصویرسازی حرکت آهسته( 2001)

های مشخصی مانند هنگام تواند برای زمانمی
یادگیری مهارت جدید مفید باشد. استفاده از 

دهد تا روی سازی حرکت آهسته به فرد اجازه میتصویر
. ، تمرکز کنددارای اشکالجنبه های خاصی از حرکت 

ای تصویرسازی زمان اگرچه توصیه غالب بربنابراین، 
های مشخصی رسد موقعیتمینظر واقعی است، به

تواند ارند که تصویرسازی حرکت آهسته میوجود د

5. Real Time 

6. Sepier and Konely 

7. Fast Motion 

8. Willie and Greenleaf 

9. Slow Motion 
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با وجود اهمیت سرعت (. اما 2010 1فورلنزا،مفید باشد )
سرعت اثر درباره تصویرسازی، هنوز اطالعات کمی 

گایلوت ) دست است دراجرای حرکتی بر تصویرسازی 
انجام همچنین در میان مطالعات  (.2012و همکاران، 

در همین باشند. ، نتایج ناهمسان میدر این زمینهشده 
( در مطالعه خود نشان 2008) 2بیلوک و گونزوراستا 

این  ،دادند که تصویر سازی اثرات مفیدی بر اجرا دارد
( گزارش 2008) و همکاران 3در حالی است که لوییز

تصویر سازی با حرکات آهسته برای اجرا غیر کردند که 
زمانی و همکاران  در مطالعه عالوه بر این .موثر است

تصویرسازی زمان واقعی باعث بهبود اجرا شد ( 2013)
 .بی تأثیر بودبر اجرا  و تصویرسازی حرکت آهسته 

ه بر جنبه کلیدی فرآیند تصویرسازی کاز طرف دیگر، 
عد تصویرسازی بُ، گذارداستفاده تصویرسازی تأثیر می

 4و اَونر ماهونی(. 2005موریس و همکاران، است )
حسب اینکه آیا تصویر ررا بتصویرسازی عد ( ب1977ُ)

آن ها بیان داشتند  درونی یا بیرونی است، تعریف کردند.
را از خارج بدن خود در تصویرسازی بیرونی، افراد خود 

 حالیکه دربیرونی(، درگر عد مشاهدهبینند )یعنی از بُمی
که درون بدن  کنندتصویرسازی درونی، افراد تصور می

کنند ها احساساتی را تجربه میخود هستند )یعنی آن
گامی که در موقعیت واقعی اجرا که ممکن است هن

مورد  در مرور ادبیات پژوهشکنند، رخ دهد(. می
دهند نشان مینیز اثربخشی ابعاد تصویرسازی ذهنی 

مشابه  ،اجرابر تصویرسازی عد اثرات استفاده از این دو بُ
استفاده مؤثر و کارآمد از ابعاد تصویرسازی  و نیست

 هایپژوهشذهنی )درونی و بیرونی( نیز نیازمند انجام 
-هبرای ب (.2009طهماسبی و همکاران، بیشتری است )

زنمایی ین باارتباط زمانی ب دست آوردن فهم بیشتر

                                                           
1. Forlenza 

2. Biloc and Gonez 

3. loeize 

4. Mahony and Avner 

5. Anterior Insula 

عد های بُها، پژوهش ویژگیفعالیت ذهنی و واقعی
ها را ارزی کارکردی آنی تصویرسازی که همینایب

هولمز و مفید باشد ) تواندیدهد متحت تأثیر قرار می
توسط  عددو بُاین  رسندنظر میبه، زیرا (2001کولین، 

فارر و فریس، شوند )فرآیندهای متفاوت کنترل می
عامل عمل که به عنوان . تجربه کردن خود به (2002
حالیکه شود درمرتبط می 5سازی اینسوال قدامیفعال

ری به عنوان عامل عمل که تجربه کردن شخص دیگ
 .شودمرتبط می 6ای تحتانیسازی قشر آهیانهبه فعال

و  7خود ةهای پیچیداین دو نواحی در ادراک بازنمایی
شوند. اینسوال عامالت آن با جهان خارج درگیر میت

وجهی سازی همه عالئم حسی چندبا یکپارچهقدامی 
شود و در گ مرتبط با حرکات ارادی مربوط میهماهن

ای تحتانی حرکات را در سیستم مقابل، قشر آهیانه
-کند که میبازنمایی می 8محور -کدگذاری شده دیگر

کار برده شود ای اعمال دیگران به همراه خود بهتواند بر
( 2006) 9و همکاران(. فورکاس 2002فارر و فریس، )

کردند که تصویرسازی حرکت،  نیز شاهدی فراهم
دهد و این عی را افزایش میپذیری قشری نخاتحریک
عد سه با بُیعد سوم شخص در مقاپذیری طی بُتحریک

تفاوت اساس رببنابراین،  اول شخص بیشتر بود.
زمانبندی ساختارهای عصبی ابعاد اول و سوم شخص، 

متفاوت تصویرسازی نیز ممکن است متفاوت ابعاد 
 ةمطالعهمچنین،  (.2006کالمز و همکاران، باشند )

( نشان داد تعدیل سرعت 2008لوییز و همکاران )
ی تنها هنگامی عد از تصویرسازی حرکتاجرای حرکتی بُ

ها حرکت را خود شروع کنندهمشاهده شد که شرکت
گامی هن عد اول شخص(، نه)تصویرسازی از بُ 10کردند

کرد؛ بنابراین تفاوت که شخص دیگری آن را شروع می

6. Inferior Parietal Cortex 

7. Self 

8. Other Axis 

9. Forks et al 

10. Self-Initiated 
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 .ا ابعاد تصویرسازی نیز مرتبط استدر اثربخشی ب
( نیز بیان کردند 2001این، هلمز و کولینز )برعالوه

تمرین تصویرسازی حرکتی که نیاز باشد اجراکننده 
حرکت آهسته انجام دهد، باید تصویرسازی درونی با 

عد بینایی بیرونی باشد. هرچند، سودمندی بُبرانگیز سؤال
ردن فریم برای را پذیرفتند که با حرکت آهسته و فریز ک

های . بنابراین، سرعتکار برده شودیادگیری تکالیف به
گرفتن ابعاد درونی و نظرمتفاوت تصویرسازی با در

بیرونی آن ممکن است نتایج متفاوتی بر اجرا داشته 
های متفاوت تأثیر سرعتباشند. اما در مطالعات 

و  1، تنها از تصویرسازی بیناییتصویرسازی بر اجرا
ی درونی و و یا ترکیب تصویرسازی بینای 2جنبشی

یرسازی بینایی تصوابعاد و  جنبشی استفاده شده است
 اند.نشدهمقایسه طور مجزا بیرونی بهدرونی و 

ارزی کارکردی نیز، هم( 2006) کالملز و همکاران
زمانی بین اجرای جسمانی و تصویرسازی پرش 

 16در ژیمناستیک را از ابعاد بینایی درونی و بیرونی، 
پژوهش کردند. ساله(  18-12ه )نخبزن ژیمناست 

درونی و بیرونی در  تصویرسازی نتایج نشان داد
دهند و زمان سنجی مشابه نتیجه میالگوهای زمان

کتی به طور برای تصویرسازی کردن کل تکلیف حر
نیاز برای اجرای جسمانی آن دمعناداری از زمان مور

های پرش در های زمانی مؤلفهاما جنبه اختالف نداشت
ان نبودند. نتایج میان شرایط تصویرسازی و واقعی همس

-رسد حمایت نسبی را برای همنظر میمطالعه حاضر به

گرفته شده از طریق الگوی نظرارزی کارکردی در
اساس نتایج کم فراهم شده اما بر .زمانبندی فراهم کرد

در مورد عد تصویرسازی حرکتی، زود است در بخش بُ
گایلوت و ) گیری شودنتیجه الگوهای زمانی آن

از طرف دیگر، پژوهش نشان داده  (.2012همکاران، 
ورزشکاران تصاویر حرکت آهسته را بیشتر هنگام است 

کنند تا می یادگیری یا رشد مهارت یا راهبرد استفاده

                                                           
1. Visual 

های کلیدی آن مهارت تمرکز بتواند بیشتر روی جنبه
یا ها و تصاویر حرکت سریع را در مهارت کنند

و  کنندمی اند، استفادهراهبردهایی که در آن ماهر شده
طور همسان صرفنظر از تصاویر زمان واقعی را به

 کنندازی یا مرحله یادگیری استفاده میکارکرد تصویرس
 (. 2009هال، )

ازی تصویرس نظر دارد تأثیردراین مطالعه بنابراین، 
 100های زمان واقعی )سرعتبا درونی و بیرونی را 

یادگیری ( بر عملکرد و درصد 50) ( و آهستهدرصد
شان دهد نتا  دکنتعیین افراد مبتدی ی و انتقال( ر)یاددا

لکرد هر کدام از ابعاد تصویرسازی با چه سرعتی بر عم
 .ستندهاین افراد مؤثرتر  )دقت پرتاب دارت( و یادگیری

 

 پژوهش روش
-گروهی و بینتجربی با طرح دروننیمه حاضر پژوهش

یادداری و  ،عملکرد ةکه در سه مرحلاست گروهی 
 شد. اجراتقال نا

 هاکنندهشرکت
ضر،  ةجامع شجویانآماری پژوهش حا شت دان تربیت  ةر

 45 ها،بودند، که از میان آندانشگگگگاه خوارزمی بدنی 
صورت داوطلب  شرکت کردند در این نفر به  پژوهش 

ادند، همکاری انصگگگراف د ةها از ادامنفر از آن پنجکه 
ن نابراین، نمو ماری این پژوهش  ةب ، زن 22) نفر 40آ

بودند. سگگال(  7/22 ± 55/1میانگین سگگن مرد؛  18
شتند  تمام صی ندا در  واین افراد، بیماری یا مشکل خا

 مهارت دارت، مبتدی بودند.

 هاگردآوری داده ةشیوابزار و 
، پژوهشدر شرکت مشخص شدن افراد داوطلب پس از 

ها برای شرکت در این پژوهش آناخذ رضایت نامه از 
شامل  نامه مشخصات فردیکردن پرسشتکمیلو 

ها همچون سن، تجربه های آزمودنیبرخی ویژگی

2. Kinesthetic 
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عد بُ برای شناسایی، مهارت دارت و دست برتر
 ةنامها از پرسشکنندهتصویرسازی ترجیحی شرکت
 1(2-ی.کیووی.ام.آ) 2-وضوح تصویرسازی حرکت

اصالح شده وضوح  ةنامشد. پرسشاستفاده 
و  توسط رابرتز (2-وی.ام.آی.کیوتصویرسازی حرکت )

 نامهتهیه شده است. این پرسش (2008) سال همکاران
( 2011) در سال و همکاران توسط رستمی حاجی آبادی

 پایایی بر اساس مطالعات ایشان ضریب  .اعتبار یابی شد
  روایی همزمانروایی آن با استفاده از  و 95/0 آن
 گزارش شده است. -70/0

 ، 2-وضوح تصویرسازی حرکت ةنامپرسش
ونی تصویرسازی بینایی بیرونی، تصویرسازی بینایی در

تکلیف تصویرسازی  12و تصویرسازی جنبشی را طی 
ین ادر   ؛(29و  28) دهدمورد ارزیابی قرار میشده، 

 وضوح تصویرسازینامه که پرسشاین آیتم  24پژوهش
ازه گیری اند درونی و بیرونی عد بیناییاز دو بُحرکات را 

ها آیتم مجموع امتیاز ، مورد استفاده قرار گرفت.کندمی
باشد که می 12-60دامنه  در برای هر نوع تصویرسازی

سازی وضوح بهتر تصویر ةتر نشان دهندامتیازات پایین
-کننده برهر شرکت (.2012ولیوان، س-هوگینساست )

ه از کنندبه عنوان استفاده گین امتیازاتش،اساس میان
 شد. رسازی درونی یا بیرونی انتخاب میتصوی
 ةدارت، شامل نحوه ایستادن، نحو عمومیآموزش ابتدا، 

اساس اصول عملی پرتاب بر گرفتن دارت و پرتاب آن،
 توسط محقق هاکنندهشرکتبه دارت انجمن دارت، 

 تخته دارت استاندارداز  در این پژوهش، . شدارائه 
متر از مرکز تخته دارت سانتی 173، با ارتفاع استفاده شد

متر، نصب سانتی 237زمین و با فاصله پرتاب تا کف 
دایره  10استفاده، دارای شد. تخته دارت مورد

ترین دایره، بیشترین امتیاز متحدالمرکز بود که داخلی
امتیاز( را داشت، دوایر دیگر به ترتیب به سمت  10)

                                                           
 

ترین شد، تا خارجییاز کم میکدام یک امتخارج، از هر 
-امتیاز( را داشت. به پرتاب یکاز )دایره که کمترین امتی

های خارج از تخته نیز امتیاز صفر تعلق گرفت. 
کوشش پرتاب  10ها برای آشنا شدن با تکلیف، آزمودنی

بعد  .(2008بیلوک و گونزو، دارت اولیه را انجام دادند )
دست آوردن هکوشش پرتاب دارت، برای ب 10از تمرین 

تصویرسازی، همه درصد  100و  50سرعت های 
کوشش دیگر را نیز در ادامه انجام دادند  سهها آزمودنی
ها کنندهباش شرکتاجرای آن، از لحظه آمادهو زمان 

توسط  برای پرتاب تا برخورد دارت به تخته دارت،
ن این محاسبه شد. میانگین زماسنج پژوهشگر با زمان

سرعت ها به عنوان کوشش پرتاب دارت آزمودنی 3
)تصویرسازی زمان واقعی( و دو برابر این  درصد 100

)تصویرسازی حرکت  درصد 50سرعت  زمان به عنوان
-از شرکتآزمون سپس پیش گرفته شد.نظرآهسته( در

پرتاب دارت با دست  10شد، که شامل ها گرفته کننده
 رتر بود.ب

 عداساس امتیازات بُها برکنندهشرکت در ادامه،
بصورت تصادفی آزمون، ت پیشانمرتصویرسازی و 

ه از )دو گرو نددش گروه آزمایشی گمارده در چهارساده 
گروه  عد تصویرسازی ترجیحی درونی و دوافراد دارای بُ

 (1: عد تصویرسازی ترجیحی بیرونی(از افراد دارای بُ
 )حرکت آهسته(درصد 50سرعت تصویرسازی درونی با 

)زمان درصد  100سرعت ( تصویرسازی درونی با 2
درصد  50سرعت ( تصویرسازی بیرونی با 3 واقعی(

 100سرعت تصویرسازی بیرونی با  (4 )حرکت آهسته(
 .)زمان واقعی(درصد 

 ، هرگانکنندمرحله تمرین، پیش از اینکه شرکت در
یر زهای را تصویرسازی کند، آموزشتکلیف(  پرتاب )هر

 ها فراهم کردیم:کنندهرا برای شرکت

1. Vividness of Movement Imagery 

Questionnaire-2 (VMIQ-2) 
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ازی پرتابتان را تصویرس یخواهم اجرامن از شما می"
ه آن را کنید، با فهم اینکه شما قصد دارید بعد از اینک

نید. ت اجرا کتصویرسازی کردید، پرتابتان را در واقعی
یرونی( )درونی یا بعد تان را از بُشما باید تصویرسازی

  (.2006کالمز و همکاران، ) "معمولتان اجرا کنید.
عدی که امتیاز تا از بُ ها آموزش داده شدکنندهبه شرکت

داشتند، استفاده کنند. در  2-.آی.کیوی.اموبهتری روی 
د را در حال اجرای تصویرسازی درونی، شخص خو

کرد و در تصویرسازی بیرونی، شخص تکلیف تصور می
کند، تصور ردن خود را که تکلیفی را اجرا میتماشا ک

نمود، مثل تماشای فیلم. در هر دو گروه می
تصویرسازی، تمرکز بیرونی روی دارت بود که به هدف 

برای اجرای دارت( بخورد.  ةوسط تخت ة)نقط
دست آمده ههای باساس زمانتصویرسازی افراد بر

تصویرسازی، که به  درصد 50و  100های برای سرعت
های از عالمت ثانیه بود، 3ثانیه و  5/1ترتیب برابر با 

ضرب در دقیقه  40با ضرباهنگ  مترونوم یشنوای
و  درصد 100برای تصویرسازی با سرعت  1(بی.پی.ام)

( برای بی.پی.امضرب در دقیقه ) 20ضرباهنگ 
کردیم؛ زیرا استفاده  درصد 50تصویرسازی با سرعت 

طور اختصاصی باعث شنوایی مترونوم بههای عالمت
حرکات چشم افراد طی  2افزایش دقت زمانی

د شوها میآنتصویرسازی و بهبود وضوح تصویرسازی 
هرمانز و کند )و تصویرسازی حرکتی را تسهیل می

ها باید تصویرسازی خود را گروه (.2009همکاران، 
که با طوری دادند، بهبا ریتم مترونوم انجام می همزمان

شروع ضرباهنگ اول مترونوم، تصویرسازی آزمودنی 
شروع و با ضرباهنگ دوم، کوشش تصویرسازی اول 

برای  شد.می و کوشش تصویرسازی دوم شروع پایان
ها با تکلیف تصویرسازی نیز، کنندهآشنا شدن شرکت

ه گروه کوشش تصویرسازی اولیه را )با توجه ب 10ها آن

                                                           
1. Beaps Per Minute (bpm) 

2. Temporal Accuracy 

(. در 2008بیلوک و گونزو، دادند )آزمایشی خود( انجام 
هر جلسه، در . برگزار شدتمربن دو جلسه  این مطالعه،

پرتاب  10کوششی، متشکل از  20بلوک آزمایشی  4
کوشش(  80پرتاب واقعی ) 10تصویرسازی شده و 

طور تصادفی، از اثر ترتیب، به اجتناببرای  انجام شد.
برخی ابتدا ها ابتدا تصویرسازی و کنندهبرخی شرکت
-های تصویرسازی، شرکتدر کوشش اجرا داشتند.

رفتن گنظربا توجه به گروه آزمایشی خود )در هاکننده
های تصویرسازی را عد تصویرسازی( کوششسرعت و بُ

های کالمی و پرسش از گزارشبا استفاده  .انجام دادند
تصویرسازی انجام شده، تصویرسازی عد بُمورد  در

 .(2006کالمز و همکاران، ) ذهنی کنترل شد
ن آزموپس ها، از آزمودنیتمرینجلسه  پس از آخرین

پرتاب  10آزمون شامل که همانند پیش عمل آمدبه
 آزمون،روز بعد از پس یک .بود با دست برتردارت 

با  پرتاب دارت 10که شامل  آزمون یادداری گرفته شد
 24به فاصله  زمون یادداری، پس از آدست برتر بود

ت پرتاب دارت با دس 10، شامل آزمون انتقال ،ساعت
دف ه از های فاصله آزمودنیافزایش یک متربا برتر، 

 .انجام شد
 

 

 

 هاروش پردازش داده
جداول  شامل ماریها از توصیف آبرای تحلیل داده

و استنباط آماری  های گرایش مرکزی و نمودارهااندازه
از آزمون  هانرمال بودن دادهبررسی جهت استفاده شد. 

دار معناهای تفاوتعدم تعیین  و برای ویلک -شاپیرو
-پیشگروهی در امتیازات تصویرسازی و نمرات بین

 .استفاده شد راههیک آزمون تحلیل واریانس، از آزمون
، 3های مکررآزمون تحلیل واریانس با اندازههمچنین از 
آزمون تحلیل از و گروهی درون هایتفاوتبرای آزمون 
 گروهیبین هایتفاوتبرای آزمون  4راههواریانس دو
 50های های درونی و بیرونی با سرعتتصویرسازی

3. Repeated Measure 

4. Two-way ANOVA 
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بر )زمان واقعی(  درصد 100و )حرکت آهسته(  درصد
استفاده  عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت

 نرم افزاراستفاده از  ها باتمامی داده .شد
 05/0 داریاسطح معنبا و  22 ةنسخ ،اس.پی.اس.اس

 .تحلیل شدند
 

 هایافته

با توجه به ارائه شده است.  1گروه آزمایشی در جدول 
شود که در سرعت میانگین گزارش شده مشخص می

تصویرسازی درونی و در سرعت پنجاه گروه صددرصد 
تصویرسازی بیرونی گروه کنندگان درصد شرکت

و انحراف استاندارد  میانگین. اندعملکرد بهتری داشته
 1در نمودار نیز های چهار گروه آزمایشی نمرات آزمون

 نشان داده شده است.

 میانگین و انحراف استاندارد امتیازات تصویرسازی چهار
 
 
 

 در مهارت پرتاب دارت . امتیازات تصویرسازی چهار گروه آزمایشی1جدول 

 معیار انحراف میانگین تعداد                       

 تصویرسازی درونی
 54662/0 6980/1 10 %50سرعت 

 52694/0 9355/1 11 %100 سرعت

 تصویرسازی بیرونی
 74220/0 9390/1 10 %50سرعت 

 49806/0 8311/1 9 %100سرعت 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ها در چهار گروهآزمون پرتاب دارت  . میانگین نمرات1نمودار 

 

 های مقدماتیتحلیل

ها، از آزمون ظور انجام آزمون نرمال بودن دادهبه من
ه است. نتایج نشان داد استفاده گردید ویلک-شاپیرو

 .(P>05/0) هستندها دارای توزیع نرمال تمام داده
-بیندار معناهای جهت تعیین عدم تفاوتهمچنین 

آزمون، امتیازات تصویرسازی و نمرات پیش گروهی در

استفاده شد. نتایج  راههیک آزمون تحلیل واریانساز 
تصویرسازی در امتیازات نشان داد چهار گروه آزمایشی 

(05/0< P ,380/0 = (36, 3) F )و نمرات پیش-

تفاوت  (P ,237/1=(36, 3) F>05/0)آزمون 
 .بودندها همگن معناداری با یکدیگر ندارند و گروه

0
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8

تصویرسازی 
%50درونی 

تصویرسازی 
%100درونی 

تصویرسازی 
%50بیرونی 

تصویرسازی 
%100بیرونی 

ت
مرا

ن ن
گی

یان
م

آزمون ها  

پیش آزمون

پس آزمون

یادداری

انتقال



 3981بهار ، 27شناسی ورزشی، شمارة وانمطالعات ر                                                                                 106

 

 های اصلیتحلیل

ط به تأثیر هر کدام از گروهی مربودرونهای تفاوت
  50های های درونی و بیرونی با سرعتتصویرسازی

بر )زمان واقعی(  درصد 100و )حرکت آهسته(  درصد
عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت، با 

های مکرر، ز آزمون تحلیل واریانس با اندازهاستفاده ا
ان داد تفاوت شنتایج نمورد تحلیل قرار گرفتند. 

های گروه کدام از هرهای معناداری در آزمون
 ²=  419/0) %50با سرعت  تصویرسازی درونی

partial ,002/0=P ,479/6( =27,3 )F)، 
=  644/0) درصد 100تصویرسازی درونی با سرعت 

² partial ,001/0= P ,102/18( =30 ,3 )F)، 

 ²=473/0) درصد 50تصویرسازی بیرونی با سرعت 
partial ,001/0 = P ,073/8 ( =27 ,3 )F ) و

=  680/0) درصد 100تصویرسازی بیرونی با سرعت 
² partial ,001/0 = P ,00/17(=24 ,3 )F ) وجود

نشان داد  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی .(2 )جدول دارد
طور آزمون بهانگین نمرات پسها، میدر هر یک از گروه

 باشدمیانگین نمرات آزمون انتقال میداری بیشتر از معنا
(05/0P<) بنابراین تضعیف اجرا را در آزمون انتقال ،

آزمون و . اما اختالف میانگین نمرات پیشبودیمشاهد 
 آزمون وآزمون و اختالف میانگین نمرات پسپس

.(<05/0P) باشدآزمون یادداری معنادار نمی

 

های درونی و بیرونی با سرعت های مکرر در تأثیر تصویرسازینتایج تحلیل واریانس با اندازه .2 جدول

 بر عملکرد، یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت درصد 100و  50

 اف میانگین مجذورات  آزادی  ةدرج جمع مجذورات  
سطح 

 داری معنا

 002/0 *479/6 015/5 3 045/15 %50تصویرسازی درونی 

 157/8 3 470/24 %100تصویرسازی درونی 
102/18

* 
001/0 

 001/0 *073/8 941/8 3 822/26 %50تصویرسازی بیرونی 

 416/10 3 248/31 %100تصویرسازی بیرونی 
000/17

* 
001/0 

 دار است.معنا P ≤ 05/0* در سطح     

های درونی و تصویرسازی گروهیبین هایتفاوت
بر عملکرد،  درصد 100و  50های بیرونی با سرعت

تفاده از ، با اسیادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت
نتایج نشان  .راهه تحلیل شدندآزمون تحلیل واریانس دو

 و سرعت تصویرسازیاصلی بُعد تصویرسازی  اتاثرداد 
در  عد و سرعت تصویرسازیاثر متقابل بُو همچنین 

-اری و آزمون انتقال معنادار نمیآزمون، آزمون یاددپس

.(3 )جدول (P =076/0) باشند
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 آزمون، یادداری و انتقال چهار گروه آزمایشیراهه در پس. نتایج تحلیل واریانس دو3 جدول

 منبع تغییرات 
جمع 

 مجذورات 

 ةدرج

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
 اف

سطح 

 داری معنا
 اثرة انداز

س
پ

ون
زم

آ
 

 076/0 093/0 976/2 766/3 1 766/3 بُعد

 029/0 303/0 091/1 381/1 1 381/1 سرعت

 012/0 514/0 435/0 551/0 1 551/0 بُعد * سرعت

ی
دار

یاد
 

 016/0 443/0 602/0 957/0 1 957/0 بُعد

 001/0 860/0 032/0 050/0 1 050/0 سرعت

 008/0 602/0 276/0 439/0 1 439/0 بُعد * سرعت

ال
نتق

ا
 

 000/0 913/0 012/0 025/0 1 025/0 بُعد

 000/0 979/0 001/0 001/0 1 001/0 سرعت

 011/0 530/0 403/0 838/0 1 838/0 بُعد * سرعت

 گیریبحث و نتیجه
صویرسازی درونی و هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر ت

 100)حرکت آهسته( و  درصد 50های بیرونی با سرعت
)زمان واقعی( بر یادگیری مهارت پرتاب دارت  درصد

 50بود. نتایج نشان داد تصویرسازی درونی با سرعت 
)حرکت آهسته(، تصویرسازی درونی با سرعت  درصد
)زمان واقعی(، تصویرسازی بیرونی با  درصد 100

)حرکت آهسته( و تصویرسازی بیرونی  درصد سرعت 
داری بر عی( تأثیر معنا)زمان واق صددر 100با سرعت 

هرچند باعث بهبود عملکرد عملکرد و یادداری نداشتند، 
آزمون و تضعیف اجرا در آزمون ها در پسآزمودنی

گروه بر انتقال یادگیری اثر یادداری شدند، اما هر چهار 
داری داشتند، اگرچه اثر مذکور در جهت تضعیف معنا

شد. همچنین، نتایج نشان اجرا در آزمون انتقال نمایان 
صویرسازی درونی و داد بین چهار گروه آزمایشی ت

 100)حرکت آهسته( و  درصد  50های بیرونی با سرعت
قال )زمان واقعی( در عملکرد، یادداری و انت درصد

 داری وجود نداشت.مهارت پرتاب دارت تفاوت معنا
همسان با نتایج مطالعه ( 2010فورلنزا ) مطالعه نتایج

ضر، روی تکلیف ضربه زدن گلف در دو سطح حا
 14تر( و مسانتی 36/213پا )معادل  7متفاوت دشواری 

های متر( فاصله از حفره، گروهسانتی 72/426پا )معادل 
تصویرسازی حرکت آهسته تصویرسازی زمان واقعی و 

معناداری با یکدیگر تر( تفاوت آهسته درصد 50)
در دو گروه، تأثیرات وجودِ بهبود اجرا نداشتند و با

. (2010فورلنزا، ) معناداری بر اجرا مشاهده نشد
( روی تکلیف 2008همچنین، مطالعه بیلوک و گونزو )

، ، همسو با مطالعه حاضر نشان دادضربه زدن گلف
تصویرسازی آهسته تأثیر معناداری بر اجرای افراد 

( 2008چاندلر )-این، اُ و مونروبرعالوهمبتدی نداشت. 
تکلیف دریبل فوتبال روی بازیکنان تیم فوتبال )در در 

های ریحی یا رقابتی( نشان دادند گروهسطح تف
تصویرسازی حرکت آهسته تصویرسازی زمان واقعی و 

طور معناداری در زمان و خطای تر( بهآهسته درصد 50)
ن با مطالعه حاضر است، اجرا بهبود داشتند که ناهمسا

ر زمان و خطای اجرا در میان های معناداری داما تفاوت
-داشت که همسان با مطالعه حاضر میها وجود نگروه

افراد دلیل  سطح مهارتبه نظر می رسد  باشد. 
-های پژوهش حاضر با مطالعه مونروناهمسانی یافته

باشد. اطالعات عصبی تصویرسازی می( 2008چاندلر )
طور قوی از وجود فرآیندهای عصبی مجزا در به

کارکرد سطح مهارت فردی  تصویرسازی به عنوان
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عات همچنین، طبق نظریه اطالکنند. حمایت می
ایای تجربه ممکن است مززیستی، ورزشکاران با

تجربه از تصویرسازی بیشتری نسبت به بازیکنان کم
های تجربه واکنشدست آورند، زیرا ورزشکاران بابه

-اران کم. ورزشکدارندتصویرسازی  نسبت بهتری قوی

تجربه ممکن است در تولید گزاره پاسخ با مشکل مواجه 
ها ایجاد کنند که عملکرد آن شوند یا حتی پاسخی مضر

در مطالعه (. 2005موریس و همکاران، را محدود کند )
گروه در ( در آزمون یادداری 2000بوسکر و همکاران )

تر از سرعت سازی حرکت آهسته )دو برابر آهستهتصویر
نتیجه عناداری کاهش سرعت اجرا و درطور مبه اجرا(،

این نتایج با نتایج مطالعه  .تضعیف اجرا مشاهده شد
های خاص اجرای حرکتی ویژگی. حاضر ناهمسان است

تواند منجر به نتایج متفاوت شود بدین و نوع تکلیف می
تکلیف مطالعه بوسکر و همکاران، یک صورت که  

قال در وزن بدن مل انتتکلیف حرکتی پیچیده بود که شا
شد، اما تکلیف مطالعه حاضر یک و طرز ایستادن می

  .بودتکلیف حرکتی ساده 
ثانی و همکاران تعدادی پژوهشگران همچون زمانی

(، 2013زاده و محمدزاده جهتلو )(، فتحی2013)
( 2008( و لوییز و همکاران )2011دبارنوت و همکاران )

های متفاوت در مطالعات خود روی تأثیر سرعت
تصویرسازی بر عملکرد و یادگیری، از ترکیب 
 تصویرسازی بینایی درونی و جنبشی استفاده کردند.

( بر عملکرد 2013ثانی و همکاران )زمانینتایج مطالعه 
دریبل فوتبال نشان داد تفاوت معناداری بین 
تصویرسازی حرکت آهسته )نصف سرعت واقعی( و 

اهای اجرا وجود نداشت تصویرسازی زمان واقعی در خط
که همسان با نتایج مطالعه حاضر است، اما تفاوت 
معناداری در زمان اجرای گروه های تصویرسازی 

که طوریهسته و زمان واقعی وجود داشت، بهحرکت آ
کمتر ، حرکت را در زمان زمان واقعیگروه تصویرسازی 
حرکت نسبت به گروه تصویرسازی  و در نتیجه بهتر

که ناهمسان با نتایج مطالعه حاضر  م دادندانجا آهسته

شاید مهمترین علت ناهمسانی این نتایج نوع  .است
مهارت باشد بدین صورت که در مطالعه زمانی و 
همکاران از دریبل فوتبال استفاده شد این در حالی است 
 که در مطالعه حاضر از پرتاب دارت استفاده گردید.

الیل ناهمسان همچنین معیار سنجش می تواند از د
ثانی و ها باشد. در مطالعات زمانیبودن این یافته

 پژوهشگرانهمکاران مدت زمان اجرا هدف سنجش 
حالیکه در مطالعه حاضر دقت اجرا مورد بوده است در

 ارزیابی قرار گرفت. 
( در 2013زاده و محمدزاده جهتلو )این، فتحیبرعالوه 

تمام اجزای بدن، تکلیف توالی پیچیده هماهنگی بین 
ناهمسان با مطالعه حاضر نشان دادند مدت زمان 

طور معناداری رد گروه تصویرسازی زمان واقعی بهعملک
کاهش و بهبود یافت، اما همسان با مطالعه حاضر، 
تصویرسازی حرکت آهسته تأثیر معناداری بر عملکرد 

ن یادداری هر دو نداشت و اختالف معناداری در آزمو
آزمون مشاهده نشد. دِبارنوت و به پسگروه نسبت 

حرکت های ( نیز بر تکالیف توالی2011اران )همک
دستی(، هشت عددی )تک ساده هشت عددیانگشت 

، ناهمسان دستی( و طوالنی )شانزده  عددی(وپیچیده )د
 با مطالعه حاضر نشان دادند سرعت اجرای گروه

-در طور معناداری افزایش وتصویرسازی زمان واقعی به

ناهمسانی  یکی از دالیل شاید نتیجه بهبود یافت.
مطالعه دبارنوت و همکاران  به دلیل  مطالعه حاضر با 

در مطالعه دبارنوت و  استفاده از تصویرسازی جنبشی
باشد، زیرا تکالیف نیازمند کنترل حرکتی و  همکاران

هماهنگی ظریف دو دستی از تصویرسازی جنبشی سود 
  .برندمی

( نیز روی تکالیف 2008ران )ه لوییز و همکادر مطالع
تنه، همسان با مطالعه حاضر، های باالتنه و پایینتوالی

تصویرسازی حرکت آهسته تأثیر معناداری بر عملکرد 
نوع و ماهیت تکلیف از دالیل ناهمسان بودن  نداشت.
اساس بر مطالعات با مطالعه حاضر است.  ایننتایج 

( در مدل تصویرسازی 2001نظریه هلمز و کولینز )
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، تصویرسازی زمان واقعی باید نتایج بهتری را در 1پتلپ
مقایسه با تصویرسازی حرکت آهسته ایجاد کند زیرا 

به تصویرسازی با تصویرسازی زمان واقعی نسبت 
ارزتر ر، به لحاظ کارکردی با واقعیت همهای دیگسرعت

که توسط پژوهشگران دیگر  یهایپژوهشاست و در 
( و ویلی و گرینلیف 1984همچون سییر و کنلی )

همچنین، ( انجام شد نیز این نظریه تأیید شد. 2006)
عد بینایی بیرونی پذیرفتند اگر بُ( 2001هلمز و کولینز )

ردن فریم برای یادگیری با حرکت آهسته و فریز ک
که، نتایج حالیدرکار برده شود، سودمند است. تکالیف به

شاید  باشد.می ظریهه حاضر ناهمسان با این نمطالع
هم  در این نظریهدلیل این ناهمسانی این باشد که 

ارزی رفتاری بر شاخص هایی مانند مشابهت های 
استوار  زمانبندی اجرای حرکت واقعی و تصویرسازی

است این در حالی است که تاکید مطاله حاضر بر 
 حرکات مبتنی بر دقت بوده است.

، نتایج حاضر با نظریه اطالعات زیستی اینبرعالوه
تصویرسازی اساس این نظریه، باشد. برمیناهمسان 

های پاسخ باید در گزارههای متفاوت ذهنی در سرعت
(. 2000موسکر و همکاران، متفاوت نتیجه دهد )

رود اجرای تصویرسازی در سرعتی همچنین انتظار می
با داشتن محتوای  مشابه با سرعت اجرای واقعی تکلیف،

تر، برای اجراکننده نسبت به گزاره معنی قوی
تصویرسازی آهسته معنادارتر باشد و طبق نظریه 

شتری به اطالعات زیستی چنین معناداری بی
 2اسمیت و واکفیلد،تر منجر شود )تصویرسازی اثربخش

2013.) 
زی ای بود که تأثیر سرعت تصویرسااین اولین مطالعه

بیرونی تصویرسازی بر را با تأکید بر ابعاد درونی و 
های ند به تفاوتکرد، هرچ بررسیدگیری عملکرد و یا

ها و ابعاد متفاوت تصویرسازی معناداری بین سرعت
 ةپیشین دست نیافت. با توجه به نتایج مطالعه حاضر و

پژوهش، واضح است عنصر زمانبندی رویکرد پتلپ 
-پژوهش( به 2001برای تصویرسازی )هلمز و کولینز، 

شتری نیاز دارد پیش از اینکه بتواند به عنوان یب های
ی کاربرد عملی سرعت دستورالعمل دقیقی برا

اثر منفی تعدیل گرفته شود. خصوصاً نظرتصویرسازی در
است هنگامی مهم باشد که ممکن سرعت تصویرسازی 

طور کارآمد با تمرین تصویرسازی را به ،پژوهشگران
دگیری مهارت واقعی ترکیب کنند تا اجرا را بهبود و یا

(. 2008 3لویس و همکاران،) حرکتی را تسهیل کنند
بنابراین به دلیل دانش محدود نقش واقعی و حتی وجود 

دو دستکاری سرعت تصویرسازی در ورزش، انجام هر 
نی و ارزشمندی مطالعات کمی و کیفی، اطالعات غ

های تحت پژوهش تصویرسازی راجع به این ویژگی
نتایج مطالعه با توجه به ، اینبرعالوه فراهم خواهد کرد.

های شود پژوهشپیشنهاد می، پژوهش پیشینهحاضر و 
ندی ابعاد تصویرسازی ذهنی، با بیشتری در زمینه زمانب

-برگرفتن نوع تکالیف انجام گیرد. برای مثال، نظردر

اساس نظریه یادگیری نمادین و مطالعات فلتز و لندرز 
(، اثربخشی 1994( و دریسکل و همکاران )1983)

تصویرسازی بر تکالیف شناختی نسبت به تکالیف 
شود تأثیر همچنین، پیشنهاد میحرکتی بیشتر است. 

ته و یا سریع گرفتن آهسنظرسرعت تصویرسازی با در
و مقدار آهسته و سریع بودن بودن ماهیت تکالیف 

 هاییپژوهشو  .ودپژوهش شهای تصویرسازی سرعت
مشابه با تعداد جلسات بیشتر یا با روند طولی و یا در 

ای و با تعیین معیاری برای اجرسطح عصب شناختی 
های تعیین شده، درست تصویرسازی افراد در سرعت

 انجام شود.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of imagery perspectives 

with real time and slow motion speeds on dart throw skill learning. 40 students 

(22.7 ± 1.55 age) of Kharazmi University completed Motor Imagery 

Clearance Questionnaire -2 and based on imagery and pre-test scores were 

assigned into four groups: internal imagery with slow motion speed, internal 

imagery with real time speed, external imagery with slow motion speed, and 

external imagery with real time speed. Results showed that the internal and 

external imagery perspectives with slow motion and real time speeds had not 

significant effects on performance and learning participants.  Also, at all 

stages of experiment, there were no significant differences among four 

experimental groups in dart throwing skill. Therefore, the different speeds of 

imagery with an emphasis on imagery perspectives did not lead to significant 

differences between groups. 
 

Keywords: Mental Imagery, Imagery Perspectives, Real Time Speed, Slow 

Motion Speed, Performance, Retention 
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