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Abstract 
This study was aimed to address the effect of motor 
imagery and action observation on the mental 
representation and accuracy of basketball free throw. For 
this purpose, 40 participants were divided into four groups 
including: imagery, observation, mixed, and control. 
Participants practiced the basketball free throw for one 
week (100 trials per day) according to their grouping. One 
week after the last session of training, a retention test was 
performed. Movement accuracy and the structure of 
mental representation were measured. Results of 
movement accuracy showed that the mixed group had a 
higher accuracy than other groups. Also, the observation 
group performed more accurate than imagery group. In the 
mental representation measure, the mixed group had a 
more structured mental representation than other groups. 
In addition, the mental representation of imagery group 
was more structured than observation group. These 
findings were interpreted according to the different 
underlying of these practice types. 

                                                                        

1. Email: d.fazeli@shirazu.ac.ir 

2. Email: rostami@shirazu.ac.ir 

3. Email: nazemzad@shirazu.ac.ir 

Received:  

02 Jan 2021 

Accepted:  

10 Apr 2021 

 

Keywords:  
Basketball Free 
Throw, Mental 
Representatio,
Action 
Observation, 
Motor Imagery 





Sport Psychology Studies                                               Volume 10, No 38, 2022, Page 23-42 

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

 
 
Extended Abstract 
Abstract 
 Physical practice is the most practice 
method used by coaches, teachers, 
and practitioners. However, action 
observation and motor imagery have 
been considered as two methods to 
enhance motor learning (McNeill, Toth, 
Harrison & Campbell, 2020). According 
to the simulation theory (Jeannerod, 
2001), action observation and motor 
imagery shared similar underlying 
mechanisms with physical 
performance. In contrast to this 
theory, it is believed that these three 
methods of action execution have 
some critical differences in nature. For 
example, it is argued that action 
observation results in a higher learning 
of a complex coordination action than 
motor imagery (Gatti et al., 2013). In 
addition, differences in mental 
representation of these three modes 
of action execution have been 
reported (Kim, Frank & Schack, 2017). 
Despite of these contradictory 
arguments, action observation and 
motor imagery have been rarely 
considered simultaneously in motor 
learning literatures (McNeill et al., 
2020). According to the possible 
differences between action 
observation and motor imagery which 
are reported in some studies (e.g Kim 
et all., 2017), using these two methods 
in combination may results in a better 
learning in cognitive and performance 
level. Accordingly, this study was 
aimed to address the effect of action 
observation and motor imagery on 

mental representation and accuracy of 
basketball free throw.  

 
Methods 
 for this purpose, 40 males (21±3.2 
years) participants were randomly 
assigned to imagery, observation, 
imagery+ observational, and control 
groups. After completing the motor 
imagery questionnaire (Sohrabi, Farsi 
& Fuladian, 2010), the initial structure 
of movement representation of 
participants was measured using the 
Structural Dimensional Analysis of 
Mental representation (SDAM) 
software. Then, participants performed 
10 trials as a pre-test. The day after the 
pre-test participants practiced 
according to their grouping for one 
week. Participants in the observational 
group watched 100 videos (5 blocks 
with two min rest between them) of a 
skilled played (10 years of experience) 
each day. Participants in the imagery 
group imagined 100 trials (5 block with 
2 min rest between them) in each day. 
Half of the participants in the 
observation+ imagery group observed 
a video of a skilled player first and in 
the next trial imagined the 
performance of free throw. The other 
half of participants in this group 
imagined the performance of free 
throw first, and then observed the 
performance of a skilled player. This 
was to control the possible effect of 
order of practice. In this group 
(observation+ imagery) participants 
performed 100 trials (50 observations 
and 50 imaginations) each day. The 
control group did not practice during 
acquisition and just performed the 
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tests. One week after the last session 
of acquisition participants completed 
the SDAM test and performed 10 trials 
as retention.  

Results 
 the results of ANOVA test showed no 
significant difference between groups 
in imagery ability, F<1. For the 
accuracy measure the results of 
ANOVA test showed significant main 
effect of group, F (3,36)= 5.49, P<0.05, 
η

2
p= 0.31, and tests, F (1, 36)= 73.08, 

P<0.05, η
2

p= 0.67. The interaction of 
group× tests was also significant, F 
(3,36)= 9.78, P<0.05, η

2
p= 0.44. The 

post-hoc test for the interaction effect 
revealed no significant effect during 
pre-test, F<1. However, it was showed 
that all groups performed significantly 
different from each other during 
retention, all P<0.05. Mean 
comparisons indicated higher 
performance of observation+ imagery 
group than other group. Also, the 
observation group performed more 
accurate than imagery group. Besides, 
the performance of the imagery group 
was higher than control group. The 
results for the mental representation 
showed no difference between groups 
during the pre-test. However, the 
results showed a more structured 
mental representation of the 
observation+ imagery group than other 
groups which was more similar to the 
mental representation of the skilled 
performers. Also, the mental 
representation of the imagery group 
was more structured than observation 
group. The observation group had a 
more structured mental 
representation than control group. 

Discussion 
 in line with previous studies (Romano-
Smith, Wood, Wright & Wakefield,  
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2018; Romano Smith, wood, Coyles, 
Roberts & Wakefield, 2019) this study 
showed that using observation and 
imagery in combination may results in 
higher learning of a motor task. The 
possible reason for this higher learning 
may be related to the dual simulation 
in this situation which results in 
preserving the perceptive and 
cognitive aspect of action (Eaves, 
Riach, Holmes & Wright, 2016). Also, 
the results showed that observation 
group performed more accurate than 
imagery group in retention. This 
finding is in line with studies showing 
higher effectivity of observation than 
imagery for motor learning (Gatti et al., 
2013; Gonzalez-Rosa et al., 2015). Also 
this finding is in line with the Motor 
Simulation and Performance Model 
(McNeill et al., 2020). This model 
argues that observation may be more 
useful than imagery for learning a new 

action. The possible reason may be 
related to the underlying mechanisms 
of this two modes of simulation. The 
motor imagery is considered as an 
offline (top-down) process which relies 
on reconstruction of an action in 
memory and there is no online 
information related to the action 
(Frank, Kim & Schack 2018; Holmes & 
Calms, 2008). The results related to the 
mental representation structure 
support this argument. In line with 
previous studies (Kim et al., 2017) it 
was showed that motor imagery 
resulted in a more structured mental 
representation than action 
observation.  
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 مقالة پژوهشی

 پرتاب آزاد بسکتبال دقتتصویرسازی و مشاهده عمل بر بازنمایی ذهنی و  تأثیر
 

 8ناظم زادگان نیحس غالم، 4، ربابه رستمی0داود فاضلی

 

 )نویسنده مسئول(. بخش علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 1

 . بخش علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2

 . بخش علوم ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 3
 

 چکیده
تصویرسازی حرکتی و مشاهده عمل بر بازنمایی ذهنی و  تأثیرهدف این تحقیق بررسی 

کننده به چهار گروه شامل شرکت 04کتبال بود. به این منظور پرتاب آزاد بسدقت 
-کنندگان بر اساس گروهترکیبی و کنترل تقسیم شدند. شرکتتصویرسازی، مشاهده، 

کوشش( به تمرین پرتاب آزاد بسکتبال  144 هرروزبندی خود به مدت یک هفته )
. دقت حرکت شدانجام  آزمون یادداریه بعد از آخرین جلسه تمرینی یک هفت پرداختند.

گیری قرار گرفت. نتایج دقت حرکت نشان داد که و ساختار بازنمایی ذهنی مورد اندازه
مشاهده نسبت ها دقت باالتری داشت. همچنین گروه گروه ترکیبی نسبت به سایر گروه

تر عمل کرده بود. در متغیر ساختار بازنمایی ذهنی، گروه به گروه تصویرسازی دقیق
تری داشت. همچنین ها بازنمایی ذهنی ساختار یافتهترکیبی نسبت به سایر گروه

. این نتایج تر بودساختار یافتهگروه تصویرسازی نسبت به گروه مشاهده بازنمایی ذهنی 
های مختلف تمرین تفسیر این گونه مرتبط بههای زیربنایی متفاوت زمبا توجه به مکانی

 شدند.

 

 مقدمه
یادگیری فرایندی روزمره است که در تمامی ابعاد 
 زندگی ما جریان دارد. فرایند یادگیری در زمینه

های حرکتی یک موضوع مورد عالقه مهارت
در این میان از تمرین به پژوهشگران بوده است. 

ترین متغیر اثرگذار بر یادگیری حرکتی یاد مهمعنوان 
 شود.می

ترین حالت خود به صورت جسمانی تمرین در متعارف 
های دیگری از تمرین نیز وجود شود. اما حالتاجرا می

شوند. از جمله این دارند که امروزه به کار برده می
توان به تصویرسازی حرکت و همچنین ها میروش

های اره نمود که به عنوان روشمشاهده عمل اش
-توسط افراد ماهر و مبتدی به کار برده می ،مکمل

؛ مکنیل، توث، هریسون 2442، 1)هولمز و کالمز شوند
برخی از محققین عقیده دارند که . (2424، 2و کمپل

                                                                        

1. Holmes & Calmels 

2. McNeill, Toth, Harrison, & 

Campbell 
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های تمرینی زیربنایی مشابه دارند و اساس این روش
بر  (.2441، 1است )جینرودهمه آنها با هم مشابه 

های ( حالت2441سازی )جینرود، اساس نظریه شبیه
سازی )مشاهده عمل و تصویرسازی( زیربنایی شبیه

مشابه با اجرای واقعی دارند. در حمایت از این نظریه، 
دهند شواهد نروفیزولوژیکی وجود دارند که نشان می

به هنگام اجرای واقعی، مشاهده و یا تصویرسازی یک 
)ماکوگا و  شوندز مغز فعال مینقاط مشابهی ا ،عمل
 (.2412، 2فری

پژوهشگرانی وجود دارند  ،سازیدر مقابل نظریه شبیه
کنند این دو روش تمرینی با هم تفاوت که ادعا می

 دارند. اولین دلیل این محققین این است که معموالً
های تمرینی منجر به نتایج یکسانی در این روش

(. 2442، و کالمز هولمزشوند )یادگیری تکلیف نمی
اعتقاد بر این است که مشاهده عمل نسبت به 

تر باشد، اما در افراد مؤثرتصویرسازی در افراد مبتدی 
ماهر این موضوع برعکس است و تصویرسازی برای 

، هولمز و کالمز ) استاین سطح مهارت مفیدتر 
سازی راستا با مدل شبیهاین اظهارات هم(. 2442

( 2424نیل و همکاران، )مک 3حرکتی و عملکرد
بر اساس این مدل مشکل افراد مبتدی برای . ندهست

استفاده از تصویرسازی، عدم توانایی افراد برای 
سازماندهی حافظه است و به دلیل عدم دستیابی به 
بازخورد، تغییرپذیری افراد مبتدی نسبت به افراد ماهر 

)مکنیل و در استفاده از تصویرسازی بیشتر است 
. برخی از محققین عقیده دارند که (2424ن، همکارا

برای مشاهده عمل، اطالعات حرکتی که از طریق 
بینایی در دسترس هستند به یک بازنمایی ذهنی در 

شوند که عمل را در آینده حافظه بلند مدت تبدیل می

                                                                        

1. Jeannerod 

1. Macuga & Frey 

2. Motor Simulation and Performance 

Model 

 (.2412و همکاران،  0ماری-)استه کنندسازماندهی می
نیاز دارد که به ویرسازی حرکتی در مقابل، فرد در تص

هانه یک بازنمایی ذهنی ذخیره شده در صورت آگا
)رایت، حافظه بلند مدت را فراخوانی نماید 

بر . (2415، 5مککورمیک، بریکز، لوپورتو و هولمز
اساس این اظهارات، تصویرسازی حرکتی یک فرایند 
شناختی مبتنی بر دانش است که به صورت درونی به 

و بدون  ،مدت حافظه بلندوسیله اطالعات موجود در 
)هلم، مارینوویچ، کروگر،  شودمحرک بیرونی ایجاد می

اما  (.2442؛ کالمز و هولمز، 2415، 6مانزرت و ریک
 ادراکدر عوض، مشاهده عمل یک فرایند شناختی 

محور است که به صورت بیرونی به وسیله یک 
محرک خارجی مانند نمایش زنده و یا ویدیویی 

در حمایت (. 2442شود )هولمز و کالمز، راهنمایی می
از این ایده شواهد تجربی نیز وجود دارند. به عنوان 
مثال نشان داده شده است که مشاهده عمل نسبت به 

تر منابع قشری مؤثرسازی تصویرسازی منجر به فعال
و  7روزا-)گونزالز شودبرای یادگیری حرکتی می

نشان همچنین در سطح رفتاری  (.2415همکاران، 
داده شده است که مشاهده عمل نسبت به 

الگوی یک تصویرسازی منجر به یادگیری بهتر 
 (.2413و همکاران،  2)گاتی شودهماهنگی پیچیده می

همچنین نشان داده شده است که تصویرسازی و 
مشاهده عمل منجر به اثرات متفاوتی در سطح 

، 1)کیم، فرانک و شاک شوندبازنمایی ذهنی می
چند باید نتایج این تحقیق با احتیاط مورد  هر، (2417

-بازنمایی ذهنی گروه استفاده قرار گیرند، چون ساختار

                                                                        

3. Ste-Marie 
4. Wright, McCormick, Birks, Loporto, 

& Holmes 

5. Helm, Marinovic, Krüger, Munzert, 

& Riek 

6. Gonzalez-Rosa 

7. Gatti 

8. Kim, Frank, & Schack 
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کت در این های مشاهده و تصویرسازی قبل از شر
اند )کیم و دار داشتهتحقیق با هم تفاوت معنا

 (. 2417 ،همکاران
کدام به  چه مشاهده عمل و تصویرسازی هر اگر

-یادگیری ه طور زیادی در زمینهصورت جداگانه ب

اند، اما به ندرت حرکتی مورد بررسی قرار گرفته
زمان از ترکیب تحقیقاتی وجود دارد که به صورت هم

 ،نیل و همکاراند )مکنین دو روش استفاده کرده باشا
هایی بین مشاهده و که تفاوتبا توجه به این(. 2424

ترکیب این دو روش  تصویرسازی وجود دارد، احتماالً
تواند نسبت به زمان میتمرینی به صورت هم

ها به صورت منفرد مفیدتر کارگیری یکی از این روش
 به عنوان مثال نشان داده شده است که به کارباشد. 

زمان مشاهده و تصویرسازی عمل موجب بردن هم
گیری بهبود عملکرد جوانان سالم در تکلیف هدف

، 1اسمیث، وود، رایت و ویکفیلد-)رومانو شودمی
همچنین نشان داده شده است که ترکیب  (.2412

مشاهده و تصویرسازی نسبت به تصویرسازی منفرد 
منجر به یادگیری بهتر تکلیف ضربه زدن در گلف 

عالوه بر این،  (2440، 2)اسمیث و هولمز شودمی
نشان داده شده است که ترکیب مشاهده و 

ر مقابل مشاهده و یا تصویرسازی به تصویرسازی د
صورت منفرد، نه تنها موجب یادگیری بهتر پرتاب 

-شود بلکه اقتصاد در حرکت را نیز بهبود میدارت می

یک دلیل  (.2412 ،و همکاران دهد )رومانو اسمیث
احتمالی برای این اثر مضاعف ترکیب مشاهده و 

ک در این فرایند ی تصویرسازی این است که احتماالً
دهد، که در طول این فرایند سازی دوگانه رخ میشبیه
دو  های حس جنبشی و حرکتی هرهای بازنماییجنبه

)ایوز، ریچ،  شوندبا هم به صورت موازی حفظ می

                                                                        

1. Romano-Smith, Wood, Wright, & 

Wakefield 

2. Smith & Holmes 

؛ ووگت، دی رینزو، کولت، 2416، 3هولمز و رایت
ن به وچه که در تمام متآن (.2413، 0کولینز و گویلوت

شده است نقش احتمالی صورت نهفته به آن اشاره 
استدالل های تمرینی است. بازنمایی در این روش

شده است که تصویرسازی حرکتی مبتنی بر یک 
که از یک بازنمایی ذهنی طوالنی فرایند درونی است 

 (. اگر2410 ،)رایت و همکاران گیرد ت میأمدت نش
چه عنوان شده است که مشاهده عمل به به بازنمایی 

حافظه بلند مدت وابسته نیست، اما فرایند ذهنی 
تواند بدون وجود یک یادگیری از طریق مشاهده نمی

بازنمایی ذهنی باشد، تا حدی که اعتقاد بر این است 
در فرایند مشاهده یک بازنمایی ذهنی کنترل بعدی 

 (.1126، 5)باندورا عمل را در اختیار خواهد داشت
جب ایجاد تواند موترکیب این دو روش نیز می

ه هر دو بازنمایی شود که ترکیبی از اطالعات وابسته ب
(. 2416 ،و همکاران نوع روش تمرینی است )ایوز

ها تا کنون تحقیقات معدودی رغم این استداللعلی
های تمرینی بر ساختار بازنمایی درباره اثرات این روش

( 2417ذهنی انجام شده است. کیم و همکارانش )
-ین دو نوع روش منجر به بازنمایینشان دادند که ا

ن های حاصل از ایشوند، اما دادههای متفاوتی می
آزمون دار در پیشتحقیق به دلیل وجود اختالف معنا

ها زیاد قابل اعتماد نیستند. همچنین در در بین گروه
این تحقیق از ترکیب این دو نوع روش تمرینی 

بر آن بود استفاده نشده است. لذا در این تحقیق، سعی 
که با کنترل بیشتر متغیرها به بررسی اثرات احتمالی 

های تمرینی )و ترکیبی از آنها( بر یادگیری این روش
بازنمایی  و ساختار بازنمایی ذهنی افراد پرداخته شود.

شناختی است که نشان داده شده روان متغیریذهنی 

                                                                        

3. Eaves, Riach, Holmes, & Wright 

4. Vogt, Di Rienzo, Collet, Collins, & 

Guillot 

5. Bandura 
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اثرات  های مختلف تمرینی احتماالًاست روش
اضلی، عبدالهی و ساختار آن دارند )فمتفاوتی بر 
؛ فاضلی، 2411؛ فاضلی و مرادی، 2424کورش فرد، 

؛ مرادی و فاضلی، 2411طاهری و صابری کاخکی، 
احتمال دارد این دو روش تمرینی  (. بنابراین2417

)مشاهده، تصویرسازی( و ترکیب این دو منجر به 
 ساختارهای بازنمایی ذهنی متفاوتی بشود.

 تواندمی ورزشی شناسیروان با تحقیق این رابطه
 که کرد عنوان باید ابتدا. باشد بعدی چند ایرابطه

 استفاده مورد هایروش از یکی عنوان به تصویرسازی
 فشار و استرس شرایط با مقابله برای ورزش در

 همچنین،. شودمی گرفته نظر در روانشناختی
 جایگزین روش یک عنوان به حرکتی تصویرسازی

-می گرفته نظر در شرایطی در جسمانی تمرین برای

 را جسمانی تمرین اجرای قابلیت ورزشکار که شود
 به باید دوم بعد در(. 2442 کالمز، و هولمز) ندارد
 متغیر. نمود اشاره تحقیق این در سنجش مورد متغیر

 ابعاد با که است شناختی متغیر یک ذهنی بازنمایی
 است این بر اعتقاد. دارد کار و سر ورزشکاران ذهنی

 مفاهیم گرفتن قرار هم کنار حاصل ذهنی بازنمایی که
 ،1شاک) است فرد مدت بلند حافظه در عمل پایه

 در( مدت بلند حافظه) بازنمایی یک ایجاد(. 2440
 امری احتماالً روانی ابعاد گرفتن نظر در بدون ورزش

-روان عامل) قوی بازنمایی یک ایجاد. است ناممکن

 عملکرد ارتقاء باعث تواندمی فرد ذهن در( شناختی
 (.2440 شاک،) شود ورزشکار

 

 شناسی پژوهش روش
 کنندگانشرکت

مرد )میانگین  04ندگان در این تحقیق تعداد کنشرکت
( بودند که در زمینه بسکتبال تجربه 21±2/3سنی 

به چهار  یکنندگان به صورتشرکتقبلی نداشتند. 

                                                                        

1. Schack 

ترکیب گروه تصویرسازی، مشاهده، 
که تفاوت  تصویرسازی+مشاهده و کنترل تقسیم شدند

آزمون وجود داری بین عملکرد دقت آنها در پیشمعنا
-قبل از شرکت در آزمون از همه شرکت .نداشته باشد

 نامه کتبی گرفته شد.کنندگان رضایت
 تکلیف

تکلیف هدف در این پژوهش، پرتاب آزاد بسکتبال بود 
تری از سبد( انجام م 57/0ه از نقطه پنالتی )فاصله ک

تحقیق برای اجرای تکلیف مورد نظر  ندر ایشد. می
 از توپ و حلقه استاندارد بسکتبال استفاده شد. 

 هانحوه گردآوری داده
نامه کنندگان پرسشقبل از هر فرایندی شرکت

توانایی تصویرسازی )سهرابی، فارسی و فوالدیان، 
ساختار بازنمایی ذهنی  در ادامه( را پر کردند. 2414
افراد مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور سنجش  اولیه

افزار آنالیز ساختاری ساختار بازنمایی ذهنی از نرم
در ( استفاده شد. SDAM) 2ابعادی بازنمایی ذهنی

های استاندارد به عمل بر اساس روشاین روش ابتدا 
شود که این اجزاء مفاهیم کوچکی تقسیم میاجزاء 

پایه عمل نام دارند. در این تحقیق از مفاهیمی 
توسط تحقیقات مورد استفاده قرار  استفاده شد که قبالً

در تحقیقات  .(2411 ،و همکاران 3)انگلند گرفته بودند
پرتاب آزاد  مفهوم پایه عمل برای 12قبلی تعداد 

بسکتبال شناسایی شده است که در سه مرحله 
اند. کارکردی آمادگی، عمل و ادامه حرکت تقسیم شده

مفاهیم شامل موارد زیر بودند: مرحله آمادگی شامل 
( گرفتن توپ در دست به 2( نگاه کردن به سبد، )1)

( 0( خم کردن مفصل ران به عقب، )3صورت راحت، )
( تغییر وزن 5ه عمل شامل )خم کردن زانوها؛ مرحل

( به 7( بازکردن زانوها، )6بدن بر روی انگشتان پا، )
( ایجاد پنجره پرتاب؛ مرحله 2جلو آوردن مفصل ران، )

                                                                        

2. Structure Dimensional Analysis of 

Mental Representation 

3. England 
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( 14( رها کردن دست راهنما، )1ادامه حرکت شامل )
( باال رفتن بر روی سر پنجه پا، 11باز کردن آرنج، )

 ( شکستن مچ. 12)
ارزیابی ساختار بازنمایی  کنندگان به منظورشرکت

 -روی یک لبتاپ )دلهبذهنی، بر روی یک صندلی رو
نشستند و باید تکلیفی به نام ( می51141اینسپایرون 

قبل از اجرای تکلیف  دادند.جداسازی را انجام می
کدام از مفاهیم باال به افراد  جداسازی معنی هر

یک  تدااببرای اجرای این تکلیف،  شد.توضیح داده می
شد که مفهوم پایه در باالی مانیتور نمایش داده می

عنوان مفهوم سر دسته را داشت. سپس مابقی مفاهیم 
شدند و باید یکی یکی با این مفهوم مقایسه می

کرد که آیا این مفاهیم شرکت کننده باید مشخص می
در حین اجرای حرکت با هم مرتبط هستند و یا خیر. 

کرد که تمام مفاهیم ه پیدا میاین فرایند تا جایی ادام
بر اساس این فرایند، نرم افزار با هم مقایسه شوند. 

کرد و آن را فاصله اقلیدسی بین مفاهیم را ارزیابی می
به عنوان مبنایی برای فرایند تشکیل نمودار درختی 
ساختار بازنمایی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، 

 گرفت.به کار می
آزمون به کنندگان به اجرای یک پیشدر ادامه شرکت

پرداختند. می شانمنظور ارزیابی دقت عملکرد اولیه
کننده دهی به پرتاب برای هر شرکتابتدا سیستم نمره

ای استفاده نمره ششتوضیح داده شد. یک مقیاس 
امتیاز، اگر توپ بدون  5شد که به صورت زیر بود: 

 0رفت؛ میبرخورد به تخته و یا حلقه به داخل سبد 
امتیاز، اگر توب بعد از برخورد با تخته و یا حلقه به 

امتیاز، اگر توپ به حلقه برخورد  3رفت؛ داخل سبد می
امتیاز، اگر توپ به تخته و به حلقه برخورد  2کرد؛ می
-امتیاز، اگر توپ فقط به تخته برخورد می1کرد؛ می

و  اگر توپ نه به تخته برخورد داشت ،کرد؛ صفر امتیاز

                                                                        

4. Dell-Inspiron 5110 

سپس دو  (.2412، 2)آیکن، فیربرازر، پست نه به حلقه
کوشش برای گرم کردن در اختیار هر شرکت کننده 

 14کنندگان به اجرای سپس شرکتشد. قرار داده می
آزمون پرداختند و دقت پرتاب کوشش به عنوان پیش

( ثبت شد 143آنها توسط یک دوربین )فوجی، اچ اس 
گذاری شود. الزم بر اساس مقیاس مربوطه نمره بعداً تا

کننده به صورت زنده نیز ثبتیک به ذکر است که 
-ثبت کرد و در صورت شکِاین امتیازات را ثبت می

  شد.از فیلم دوربین استفاده می ،کننده امتیاز
کنندگان بر آزمون، شرکتبعد از اجرای پیشیک روز 

بندی خود به مدت یک هفته به تمرین اساس گروه
کنندگان در گروه مشاهده در هر روز شرکتپرداختند. 

کوشش(  24بلوک، هر بلوک  5کوشش ) 144
ها شامل یک فرد دادند. کلیپای انجام میمشاهده

سال بازی بسکتبال و  14ماهر )سابقه باالتر از 
مشغول به بازی در سوپرلیگ( بودند که پرتاب پنالتی 

کنندگان با گرفتن توپ در کرد. شرکتاجرا می را
دست و قرار گرفتن در نقطه پنالتی فیلم مورد نظر را 

کنندگان هیچ توضیحی به شرکت. کردندمشاهده می
درباره چگونگی اجرای حرکت داده نشد. همچنین بعد 

نظر  کوشش مشاهده، دو دقیقه استراحت در 24از هر 
کنندگان به مطالعه . در این فرصت شرکتگرفته شد

 متنی درباره نقش ورزش در سالمت بدن پرداختند.
در هر کنندگان شرکتدر گروه تصویرسازی حرکتی، 

کوشش(  24بلوک، هر بلوک  5کوشش ) 144روز 
-تصویرسازی را اجرا کردند. در این شرایط از شرکت

کنندگان خواسته شد که با گرفتن توپ در دست و 
، با چشمان بسته خود را در قرار گیری در نقطه شروع

حال اجرای ضربه پنالتی موفق )وارد شدن توپ به 
سبد بدون برخورد به حلقه و یا تخته( تصور نمایند. 

 24ای بعد از هر کنندگان مانند گروه مشاهدهشرکت

                                                                        

1. Aiken, Fairbrother, & Post 

2. Fuji-HS10 
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کوشش دو دقیقه به مطالعه متنی درباره فواید ورزش 
 پرداختند.می

نندگان به دو نیم تقسیم کدر گروه ترکیبی ابتدا شرکت
کنندگان ابتدا فیلم فرد ماهر یک نیم از شرکتشدند. 

کردند و در کوشش بعدی اجرای را مشاهده می
تصویرسازی داشتند؛ و نیمی دیگر ابتدا حرکت را 

کردند و در ادامه به مشاهده فیلم فرد ماهر تصور می
 144پرداختند. در این گروه نیز مشابه با دو گروه قبلی 

کوشش( برای  24بلوک، هر بلوک  5کوشش تمرینی )
ای و ها مشاهدههر روز اجرا شد که نیمی از کوشش

نیمی دیگر به صورت تصویرسازی بود. همانند دو 
کوشش دو دقیقه استراحت  24گروه قبلی بعد از هر 

شد که افراد در این فاصله به مطالعه به افراد داده می
به ذکر است تقسیم افراد  الزممتن ذکر شده پرداختند. 

این گروه به دو نیمه به این منظور انجام شد تا از اثر 
احتمالی ترتیب مشاهده و یا تصویرسازی جلوگیری 

الزم به ذکر است که دو گروه مشاهده و  .شود
جر هتصویرسازی هیچ کوشش واقعی را انجام ندادند )ب

 آزمون(.آزمون و پسمرحله پیش
مدت تمرینی انجام نداد. اما به گروه کنترل در این 

منظور مشابهت در میزان آشنایی با فضای آزمایش، 
شرکت کنندگان در این تحقیق هر روز به آزمایشگاه 

ه متون مختلفی درباره عفرا خوانده شدند و به مطال
آزمون و گروه کنترل فقط در پیش ورزش پرداختند.

ها اثر احتمالی شرکت گروهآزمون شرکت کرد تا پس
های آزمون از اثرات واقعی روشآزمون و پسدر پیش

 آزمایش جدا شود. 
کنندگان یک هفته بعد از آخرین روز تمرین، شرکت

ابتدا تکلیف جداسازی به خوانده شدند. فرا مجدداً
-منظور ارزیابی سطح بازنمایی ذهنی پایانی شرکت

آزمون کنندگان اجرا شد. شرایط اجرا مشابه با پیش
کوشش  14کنندگان به اجرای ادامه شرکت بود. در

 تند.آزمون پرداختمرینی به عنوان پس

ها در متغیر دقت عملکرد، به منظور مقایسه گروه
آزمون با آزمون و پسها در پیشامتیاز پرتاب گروه

)گروه؛  0با استفاده از یک طرح تحلیل واریانس 
)مراحل  2 ×مشاهده، تصویرسازی، ترکیبی و کنترل( 

آزمون( استفاده شد که در آزمون و پسآزمون؛ پیش
به منظور  .استهای تکراری عامل آخر دارای اندازه

ارزیابی ساختار بازنمایی ذهنی ابتدا نمودار درختی 
ها تشکیل شد. سپس میانگین گروهی برای گروه

انتخاب شد که  α=45/4 بندی سطحبرای آنالیز خوشه
منجر شد. ارتباط بین  =00/3dcritاین امر به 

مفاهیمی که باالتر از این حد بحرانی باشند به صورت 
هایی که شوند و ارتباطغیر مرتبط در نظر گرفته می

تر از این مقدار بحرانی باشند نیز به لحاظ آماری پایین
شوند. همچنین به منظور مرتبط در نظر گرفته می
ای آنالیز های خوشهحلمقایسه تفاوت بین راه

 λتغییرناپذیری انجام شد. این آزمون از طریق یک 
باشد دو  λ<62/4شود. زمانی که بحرانی انجام می

شوند و زمانی که حل متفاوت در نظر گرفته می راه

62/4<λ حل به صورت مشابه در نظر  باشد دو راه
(. همچنین به منظور 2412شوند )شاک، گرفته می

ها با افراد ار بازنمایی گروهتعیین میزان مشابهت ساخت
ماهر، از ساختار بازنمایی دو بازیکن ماهر بسکتبال 
استفاده شد )سابقه تمرین باالتر از ده سال و مشغول 
در لیگ بسکتبال کشوری(. برای تعیین مشابهت 

کنندگان با افراد ماهر از طریق  ساختار بازنمایی شرکت
و  )سانتوس استفاده شد 1شاخص تعدیل شده رند

عنوان یک مقیاس  . این شاخص به(2441، 2امبرکتس
کند. در این ( عمل می-1، 1مشابهت در دامنه بین )

دهنده این است که دو  ( نشان-1مقیاس مقدار )
( 1اند و مقدار )ای با هم متفاوتحل خوشه راه

                                                                        

1. Adjusted Rand Index 

2. Santos & Embrechts 
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ای یکسان حل خوشه دهنده این است که دو راه نشان
  هستند.

 

 نتایج

 تصویرسازیتوانایی 
شکل یک توانایی تصویرسازی بینایی و حرکتی 

دهد.را نشان می در مطالعه کنندگانشرکت

 
 کنندگان.توانایی تصویرسازی حرکتی و بینایی شرکت -0شکل 

Figure 1- Motor and visual imagery ability of participants. 

 
نتایج آزمون تحلیل واریانس برای توانایی 

داد که تفاوت  تصویرسازی بینایی و حرکتی نشان
 .F<1همه ها وجود ندارد، معناداری بین گروه

 دقت
-ها را در پیشنمودار دقت عملکرد گروه دوشکل 

نتایج آزمون تحلیل دهد. آزمون نشان میآزمون و پس
اثر اصلی گروه، واریانس نشان داد که 

F ،45/4>P ،31/4=η2(3و36=)01/5
p ، اثر اصلی و

، F ،45/4>P(1و36=)42/73مراحل آزمون، 
67/4=η2

p ،و تعامل گروه در مراحل آزمون ،
F ،45/4>P ،00/4=η2(3و36=)72/1

pدار ، معنا
برای اثر تعاملی آزمون تعقیبی اجرا شد که نتایج است. 

آزمون تفاوت ها در پیشبین گروهآن نشان داد 

ها در بین گروهاما تفاوت . F<1معناداری وجود ندارد، 
. F ،45/4>P(3و31=)42/17آزمون معنادار بود، پس

ها به طورمعناداری با هم نتایج نشان داد که همه گروه

ها نشان . مقایسه میانگینP<45/4تفاوت دارند، همه 
ها دقت ر گروهیگروه ترکیبی نسبت به ساداد که 

باالتری دارد. همچنین گروه مشاهده نیز نسبت به 
تصویرسازی و کنترل دقت باالتری داشت. گروه گروه 

تصویرسازی نیز نسبت به گروه کنترل با دقت 
، 30/1ها، کنترل= باالتری عمل کرده بود )میانگین

، ترکیبی= 52/1، تصویرسازی= 77/1مشاهده= 
همچنین نتایج این آزمون تعقیبی برای اثر (. 17/1

-آزمون و پستعاملی نشان داد که تفاوت بین پیش

جز گروه کنترل، هها بآزمون برای همه گروه

45/4<P،  45/4، همه استمعنادار>P . این موضوع
آزمون آزمون به پساز پیش رفتنشان دهنده پیش

های تجربی بود. برای گروه
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های خطا نشان دهنده انحراف . شاخصمونزآآزمون و پسها در پیشگروه دقت عملکرد -4شکل 

 استاندارد هستند.

Figure 2- performance accuracy of groups in pre- and post- tests. Error bars show the 

standard deviations. 

 

 ساختار بازنمایی ذهنی
-ها را در پیشساختار بازنمایی ذهنی گروه سهشکل 

 شود طور که مشاهده میهمان دهد.آزمون نشان می

 
هیچ ساختار معناداری در این نمودارهای درختی 

شود.مشاهده نمی

 
. ساختارهای به هم پیوسته در زیر خط قرمز به آزمونها در پیشساختار بازنمایی ذهنی گروه -8 شکل

 شوند. معنادار در نظر گرفته می هایعنوان خوشه

Figure 3- Mental representation of groups during the pre-test. The structures 

interconnected under the red line are considered as significant clusters.

 

 ها را در نمودار ساختار بازنمایی ذهنی گروه چهارشکل 
دهد. آزمون نشان میپس
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ساختارهای متصل به هم در زیر خط قرمز به عنوان  آزمون.ها در پسنمودار ساختار بازنمایی ذهنی گروه -0شکل 

 شوند.های معنادار در نظر گرفته میخوشه

Figure 4- Mental representation of groups during the post-test. The structures 

interconnected under the red line are considered as significant clusters. 

 
قابل مشاهده است،  چهارمطور که در شکل همان 

آزمون هیچ پسساختار بازنمایی ذهنی گروه کنترل در 
خوشه معناداری را نشان نداد. اما ساختار بازنمایی 

ای دو خوشه معنادار را نشان داد ذهنی گروه مشاهده
مربوط به مرحله آمادگی بود و شامل که خوشه اول 

( گرفتن توپ در 2( نگاه کردن به سبد، )1مفاهیم )
( خم کردن زانوها بود. 0دست به صورت راحت، و )

باشد که مربوط به مرحله ادامه حرکت میخوشه دوم 
( شکستن 12( باز کردن آرنج و )14شامل مفاهیم )

 مچ بود. 
ساختار بازنمایی ذهنی گروه تصویرسازی شامل دو 
خوشه معنادار بود که خوشه اول مربوط به مرحله 

( نگاه کردن به سبد، 1آمادگی بود و شامل مفاهیم )
( خم 3حت و )( گرفتن توپ در دست به صورت را2)

کردن مفصل ران به عقب بود. خوشه دوم مربوط به 
( رها کردن 1مرحله ادامه حرکت بود و شامل مفاهیم )

( باال رفتن بر 11( باز کردن آرنج، )14دست راهنما، )
  .است( شکستن مچ 12و ) روی سر پنجه پا

ساختار بازنمایی ذهنی گروه ترکیبی شامل سه خوشه 
 استه آمادگی لول مربوط به مرحمعنادار بود. خوشه ا
( گرفتن 2( نگاه کردن به سبد، )1که شامل مفاهیم )

( خم کردن مفصل 3توپ در دست به صورت راحت، )
خوشه دوم  ( خم کردن زانوها بود.0ران به عقب و )

( به جلو 7) مفاهیم شامل و عملمربوط به مرحله 
 بود. ( ایجاد پنجره پرتاب2آوردن مفصل ران و )

خوشه سوم مربوط به مرحله ادامه حرکت بود و شامل 
( باز کردن آرنج، 14( رها کردن دست راهنما، )1)
( شکستن مچ 12( باال رفتن بر روی سر پنجه پا، )11)

 .است
آنالیز تغییرناپذیری برای مقایسه بین ساختار بازنمایی 

آزمون نشان داد آزمون و پسها در پیشذهنی گروه
 آزمونها در پسمایی ذهنی همه گروهکه ساختار بازن
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داری دارد، همه آزمون تفاوت معنانسبت به پیش 
62/4>λ همچنین به منظور برآورد میزان .

ها، ساختار بازنمایی ساختاریافتگی بازنمایی ذهنی گروه
آزمون با گروه ماهر آزمون و پسذهنی آنها در پیش

ه مقایسه شد و شاخص رند تعدیل شده برای مرحل
 4ها به این صورت بود: کنترل=آزمون برای گروهپیش

)صفر(،  4 )صفر(، تصویرسازی= 4)صفر(، مشاهده= 
)صفر(. اما این شاخص به طور معناداری  4ترکیبی= 

جز گروه کنترل( افزایش پیدا کرد که هآزمون )بدر پس
ها به این صورت به طور خاص برای هر کدام از گروه

، تصویرسازی= 35/4)صفر(، مشاهده=  4 بود: کنترل=
شود طور که مشاهده میهمان. 63/4، ترکیبی= 31/4

آزمون های تجربی در پسساختار بازنمایی ذهنی گروه
آزمون مشابهت بیشتری با ساختار نسبت به پیش

 بازنمایی ذهنی افراد ماهر پیدا کرده است.

 

 بحث
تصویرسازی  تأثیرهدف از این تحقیق بررسی  

حرکتی و مشاهده عمل بر ساختار بازنمایی ذهنی و 
نتایج این تحقیق در پرتاب آزاد بسکتبال بود.  دقت

متغیر دقت نشان داد که ترکیب مشاهده و 
کدام از این  تصویرسازی نسبت به استفاده منفرد از هر

تر است و منجر به دقت باالتری در ها مفیدروش
ستا با راها هماین یافتهشود. پرتاب آزاد بسکتبال می

بیشتر  تأثیردهنده تحقیقات قبلی است که نشان
 دهستنزمان از مشاهده و تصویرسازی استفاده هم

اسمیث، -؛ رومانو2412اسمیث و همکاران، -)رومانو
؛ اسمیث و 2411، 1وود، کویلیس، رابرتز و ویکفیلد

دلیل احتمالی برای این اثر مضاعف  (.2440هولمز، 
 ترکیب مشاهده و تصویرسازی این است که احتماالً

دهد، که سازی دوگانه رخ میدر این فرایند یک شبیه

                                                                        

1. Romano Smith, Wood, Coyles, 

Roberts, & Wakefield 

های حس های بازنماییدر طول این فرایند جنبه
جنبشی و حرکتی هردو با هم به صورت موازی حفظ 

 ،؛ ووگت و همکاران2416 ،)ایوز و همکاران شوندمی
در این فرایند  به عبارتی دیگر احتماالً (.2413

های روش مشاهده عمل و یادگیری، از مزیت
زمان استفاده همچنین تصویرسازی به صورت هم

شود و همین موضوع موجب باال بردن عملکرد می
صحت این استدالل با افراد در این روش خواهد شد. 

یید أهای بازنمایی ذهنی بیشتر مورد تاستفاده از داده
 ه به آن پرداخته شده است.گیرد که در ادامقرار می

همچنین در این تحقیق نشان داده شد که مشاهده 
عمل نسبت به تصویرسازی منجر به دقت باالتری در 

-راستا با یافتهشود. این یافته همآزمون یادداری می

بیشتر فرایند مشاهده  تأثیردهنده نشانهایی است که 
؛ 2413 ،)گاتی و همکاران ندهستبر یادگیری حرکتی 

ها همچنین این یافته (.2415 ،روزا و همکاران-گونزالز
 2سازی حرکتی و عملکردراستا با مدل شبیههم

بر اساس این . ندهست( 2424، )مکنیل و همکاران
مدل، مشاهده عمل نسبت به تصویرسازی برای افراد 

دلیل احتمالی برای سودمندی مبتدی سودمندتر است. 
تواند نسبت به تصویرسازی میبیشتر فرایند مشاهده 

ها ارتباط داشته های زیربنایی این روشبه مکانیزم
تصویرسازی به عنوان یک فرایند آفالین در باشد. 

شود که به طور عمده بر بازسازی یک نظر گرفته می
جایی که اطالعات عمل در حافظه تکیه دارد، از آن

آنالینی به هنگام تصویرسازی حرکتی وجود ندارد 
تصور بر این است که این نوع اجرا فقط بر اطالعات 

؛ فرانک، لند، پاپ و 1120، 3)فرح ای تکیه داردحافظه
بنابراین محققین تصویرسازی را یک  (.2410، 0شاک

اند که بیشتر فرایند از باال به پایین در نظر گرفته

                                                                        

2. Motor Simulation and Performance 

Model 
3. Farah 

4. Frank, Land, Popp, & Schack, 2014 
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و برخی  (2442)هولمز و کالمز،  استمبتنی بر دانش 
امکان دارد تصویرسازی از طریق اند که ادعا کرده

ای )ساختار دهی به ساختاردهی به اطالعات حافظه
بازنمایی ذهنی( نقش آفرینی کند، که این ساختاردهی 

-به فرایندهای سازگاری در سیستم حرکتی منجر می

چه  اگردر مقابل،  (.2412)فرانک، کیم و شاک،  شود
ن به باال در ابتدا محققین مشاهده را یک فرایند از پایی

های اما دیدگاه(، 2442)هولمز و کالمز، دانستند می
ای یک جدیدتر اعتقاد دارند که یادگیری مشاهده

یعنی  –است؛ یعنی هم از باال به پایین فرایند دوسویه
مبتنی یعنی  –و هم از پایین به باال - بر دانشمبتنی 

)رابرتز، بننت، الیوت و  -راک، یا مبتنی بر محرکبر اد
توان با توجه به این نتایج را می است. (2410، 1سهی

به دلیل وجود بازخورد  احتماالًاین دیدگاه توجیه نمود. 
خارجی )بازخورد منتج از حرکت الگو( در فرایند 

های درونی به کار مشاهده، و در نتیجه تخمین مدل
بینی نتیجه احتمالی آن، گرفته شده توسط الگو و پیش

موضوع  ایندهد. تا حدودی رخ میفرایند اصالح خطا 
مشابه با اجرای  دهنده فرایند یادگیریِ تواند نشانمی

چند که ممکن است دقت براورد  جسمانی باشد هر
های دورنی الگو دقیق نباشد و مشاهده کننده از مدل

تر در حالت همین موضوع منجر به اجرای ضعیف
. (2443، 2)وولپرت، دویا و کاواتو مشاهده محض شود

اما در مقابل تصویرسازی به دلیل نبود محرک خارجی 
ای فقط مبتنی بر تشکیل یک ساختار حافظه احتماالً

توان در این فرایند انتظار اصالح خطا و است و نمی
 ،را داشت )فرانک و همکاران بهبود زیاد در عملکرد

(. بر اساس این استدالل تصویرسازی باید منجر 2410
بازنمایی ذهنی تری شود و این هنی قویبه بازنمایی ذ

شود )فرانک و منجر به اجرای بهتر نمی صرفاً

                                                                        

1. Roberts, Bennett, Elliott, & Hayes, 

2014 
2. Wolpert, Doya, & Kawato 

( که در این مورد در ادامه توضیح 2410 ،همکاران
  داده خواهد شد.

در این تحقیق نشان داده شد که ساختار بازنمایی 
دیگر  یذهنی گروه ترکیبی نسبت به دو گروه تجرب

)مشاهده و تصویرسازی( شباهت بیشتری به افراد 
تر است. این یافته ماهر دارد و همچنین ساختار یافته

سازی دوگانه در حالت راستا با دیدگاه فرایند شبیههم
 ،)ایوز و همکاران ترکیب مشاهده و تصویرسازی است

در حالت  احتماالً (.2413 ،؛ ووگت و همکاران2416
حالت تصویرسازی باعث ایجاد یک از  استفادهترکیبی 

زمان و هم شده استساختار بازنمایی ذهنی قوی 
موجب استفاده از فرایند محرک محور مشاهده 

کارکردی شدن این ساختار بازنمایی برای استفاده 
بعدی در کنترل حرکت شده است و همین موضوع به 

-صورت یک مدار موجب ایجاد بازنمایی ذهنی قوی

باید دقت نمود که خود مشاهده است.  تری گردیده
شود عمل نیز به عنوان یک فرایند دو سویه تلقی می

تواند باعث بهبود ساختارهای شناختی همچون که می
( و ممکن 2417 ،بازنمایی ذهنی شود )کیم و همکاران

است ترکیب آن با حالت تصویرسازی به تقویت 
این دو تقویت ساختار بازنمایی ذهنی منجر شده باشد. 

قسمت مبتنی بر دانش )ساختار بازنمایی( و مبتنی بر 
تواند به اجرای بهتر در محرک )مشاهده عمل( می

 عمل منجر شود، چیزی که در متغیر دقت مشاهد شد.
یافته جالب توجه در این تحقیق با قیاس ساختار 
بازنمایی ذهنی گروه مشاهده و تصویرسازی به دست 

تصویرسازی نسبت به  بازنمایی ذهنی گروهآمد. 
تر بود و مشابهت بیشتری با مشاهده عمل ساختاریافته

های دقت افراد ماهر داشت، هرچند که در یافته
برعکس بود و گروه مشاهده  حرکت این موضع کامالً

طور که این موضوع همانعملکرد بهتری داشت. 
های زیربنایی در مکانیزم پیشتر هم اشاره شد احتماالً

ها در تضاد با این یافته وع تمرین نهفته است.این دو ن
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های قبلی است که نشان دهنده ساختار بازنمایی یافته
ای هستند )کیم و تر گروه مشاهدهذهنی قوی

تفاوت  پژوهش ذکر شده (. در2417 ،همکاران
-ها در پیشمعناداری بین ساختار بازنمایی ذهنی گروه

و همین موضوع باید برای تفسیر  تآزمون وجود داش
ها مد نظر قرار گیرد. اما در این پژوهش این یافته

آزمون ها در پیشتفاوتی بین ساختار بازنمایی گروه
 حرکتی -این یافته به نوعی فرضیه شناختینبود. 

همخوانی دارد. این فرضیه  (1123، 1)رایان و سیمونز
که بیشتر کند که تمرین ذهنی در تکالیفی عنوان می

چند که نشان داده  شناختی هستند مؤثرتر است، هر
شده است که تمرین ذهنی در تکالیف حرکتی نیز 

راستا با این فرضیه هم (.1112، 2)یو و کولاست مؤثر 
نشان داده شد که تصویرسازی بیشتر منجر به تقویت 

چه در  اگرشود. قسمت شناختی )بازنمایی( حرکت می
ها به این امر اشاره شده است که در برخی از نظریه

 یابدابتدا بازنمایی ذهنی ساختار میفرایند یادگیری 
رسد بین بازنمایی اما به نظر می (1167، 3)فیتز و پوزنر

 -ذهنی و اجرا )عملکرد( یک نگاشت مستقیم یک
، چرا (2410 ،)فرانک و همکارانیک وجود ندارد  -به

یی و عملکرد وجود ای بین بازنماکه اگر چنین رابطه
گروه تصویرسازی نسبت به گروه مشاهده داشت باید 

برخی از داشت. عملکرد بهتری در دقت حرکت می
بازنمایی، کنند که تا زمانی که محققین استدالل می

به عنوان یک فرایند شناختی، با بازخورد آنالین همراه 
)فرانک و  زیادی بر اجرا نخواهد داشت تأثیرنشود 

  (.2413؛ فرانک، لند و شاک، 2410 ،همکاران
به طور کلی در این تحقیق نشان داده شد که ترکیب 
مشاهده و تصویرسازی منجر به اثربخشی بیشتری 

شود، که نسبت به استفاده منفرد از هر دو روش می
این برتری هم در سطح شناختی و هم در سطح 

                                                                        

1. Ryan & Simons 
2. Yue & Cole 

3. Fitts & Posner 

شود. همچنین در این تحقیق که حرکتی حاصل می
ان مبتدی انجام شد، نشان کنندگبا استفاده از شرکت

که مشاهده منجر به اجرای حرکتی بهتر  داده شد
شود، اما تصویرسازی تقویت شناختی بیشتری را می

ها با توجه به فرایندهای کند. این یافتهفراهم می
زیربنایی احتمالی برای این دو روش تمرینی توجیه 

ه بر استفاده نظری دارای شدند. نتایج این تحقیق عالو
که نشان باشد. با توجه به ایناستفاده کابردی نیز می

داده شد ترکیب مشاهده و تصویرسازی منجر به 
-تقویت بیشتر در سطح اجرای حرکتی و شناختی می

شود مربیان از این روش تمرینی به می هشود، توصی
های مکمل تمرین بدنی هنگام استفاده از روش

ایند و تنها به استفاده منفرد از یکی از این استفاده نم
این پژوهش مانند سایر  دو روش اکتفا نکنند.

هایی است که در های دیگر دارای محدودیتپژوهش
های آینده ها در پژوهشنظر گرفتن این محدودیت

تری در این مبحث منجر شود. تواند به دید کاملمی
در این تحقیق اثر تقدم تصویرسازی و مشاهده کنترل 

)با  های تمرینیکدام از روش خر هرتقدم و یا تأشد. 
 های زیربنایی متفاوت این دو روش(توجه به مکانیزم

تواند اثر متفاوتی بر مکانیزم زیربنایی یادگیری می
تحقیقات آتی شود در . بنابراین توصیه میداشته باشد

این اثر تقدم و تأخر در نظر گرفته شود تا نقش 
احتمالی این متغیر به صورت مستقیم مورد بررسی 

  قرار گیرد.

 

 تقدیر و تشکر
کنندگانی که با حوصله در انجام این از تمامی شرکت

 کنیم.پژوهش ما را یاری کردند صمیمانه تشکر می
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