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 چکیده
رفی روتین، تصویرسازی و ترکیبی بر اجرا و بازنمایی ذهنی های معبررسی تأثیر روش حاضر هدف از پژوهش

صورت تصادفی به چهار گروه معرفی روتین، تصویرسازی، دختر به 04منظور، دینسرویس موجی والیبال بود. ب
مدت تکلیف را به ،بندی مربوطهاساس گروهکنندگان برشرکت ،آزمونترکیبی و کنترل تقسیم شدند. پس از پیش

کنندگان شرکت ،از آخرین روز تمرین پس. یک هفته نمودندکوششی( تمرین  04بلوک  پنج)هر روز  هفت روز
ی دیگر عملکرد بهتری که گروه ترکیبی نسبت به دو گروه تجرب دهدمیآزمون را انجام دادند. نتایج نشان پس

حال، در این. بادهدنشان می راگروه معرفی روتین نیز نسبت به گروه تصویرسازی عملکرد بهتری داشته است. 
، اینبر. علاوهه استتری داشتگروه تصویرسازی نسبت به دو گروه دیگر بازنمایی ساختاریافته ،متغیر بازنمایی ذهنی

. این نتایج با توجه به باشدمیتری برخوردار گروه ترکیبی نسبت به گروه معرفی روتین از بازنمایی ساختاریافته
 .ته استهای تمرینی مورد بحث قرار گرفبنایی این روشهای زیرمکانیزم

 

 تصویرسازی، معرفی روتین، بازنمایی ذهنی، فرایندهای شناختی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
توانایی ذهنی بالای  دلیلبشر موجودی است که به

باشد. هر عملی که می تمایزخود از سایر موجودات م
ذهنی او های حاصلی از خروجی ،دهدفرد انجام می

یک بازنمایی دانشمندان اعتقاد دارند که انسان . است
که  کندایجاد می ،دهدکه انجام می را اعمالیذهنی از 

 باشدمی ویزیربنای رفتار  ،این بازنمایی ذهنی
. بازنمایی در متون مربوط (04، ص. 2440، 0)اسکاک
 ،طورکلیبهاما  ؛ای داردشناسی کاربرد گستردهبه روان

های شناختی درونی تعریف سمبل عنوانبهها اییبازنم
 باشندجهان بیرونی می ۀکنندشوند که منعکسمی

بر  پژوهشگراناعتقاد . (202، ص. 2400، 2)مورگان
زیربنای رفتار  ،های حرکتیاین است که بازنمایی

، 3؛ اشمیت2400)اسکاک،  هستندحرکتی انسان 
فتار حرکتی و ر ۀدر حیط پژوهشگران ،روایناز ؛(0792
کارهایی برای بهبود دنبال راهشناسی همواره بهروان

 ۀزمیندر. اندبودهها در ذهن افراد این بازنمایی
های پژوهش طور معمولبه نیز شناسی ورزشیروان

که  باشندمیبررسی این موضوع  در پیکاربردی 
توانند اجرا و یادگیری چگونه مداخلات روانی می

یکی از . بخشندی را بهبود های ورزشمهارت
های استفاده از روتینهای معمول برای این امر روش

؛ 029، ص. 2442 0)فوستر، ویگند و بینز، باشداجرا می
 عنوانبه که (002، ص. 2449 2لیدور، تننبام و اکلاند،

های جسمانی، تکنیکی، یک رابط بین استراتژی
ین م )لیدور، سانگکند تاکتیکی و ذهنی عمل می

و استفاده از ( 22، ص. 2447 2هانگ و هکفورت،
در فرایندهای اجرا را کاربردهای شناختی و رفتاری 

                                                           
1. Schack 

2. Morgan 

3. Schmidt 
4. Foster, Weigand & Baines 

5. Lidor, Tenenbaum & Eklund 

6. Lidor, Tsung-Min Hung, Lidor & Hackfort 

؛ ولنزاس، 324، ص. 2440، 9)سینگر سازدمی فراهم
ذکر شایان. (092، ص. 2404 8و اسکاک،هینن، تننبام 
های اجرا شامل شناختی روتین یاجزااست که 

تصویرسازی  و تمرکز، گوییخودمواردی همچون 
. (092، ص. 2404، )ولنزاس و همکاران دباشمی

های تلاش شامل نیز های اجراهای رفتاری روتینجنبه
از ضربه( یا  پیشدادن چوب گلف تاب انندمتمرینی )

اجرا  آمیزموفقیتاجرای  بهکه  استحرکات ریتمیکی 
، ص. 2404، )ولنزاس و همکاران کندکمک می

یکی از این موارد زدن توپ به  ،لمثاعنوانبه ؛(092
باشد که برای فرد زمین قبل از سرویس والیبال می

 ۀهای توپ، زمین و تونسیتمورد ویژگیاطلاعاتی را در
، )ولنزاس و همکارانکند فراهم می یشعضلانی خو

 بر گذشته مطالعاتبرخی از  .(092، ص. 2404
 أکیدتهنگام رقابت به سازی استفاده از روتیننروش

 ،روتین ۀاز یک مداخل پسکه اند و نشان داده نموده
، 2404 7)کوتریل، سندرز و کولینز، یابداجرا بهبود می

. (28، ص. 2447، ؛ لیدور و همکاران24ص. 
طور بههای اجرا ارزیابی روتینذکر است که بهلازم

 ۀ ورزشکاران یا گزارشاتاساس آنالیز مصاحببر معمول
عملکرد  ۀشد که در ترکیب با مشاهدباها میخود آن

 04)ولنزاس، هینن و اسکاک، شودکار گرفته میبه
  .(204، ص. 2400

های اجرا به دو صورت ارائه روتین طور معمول،به
معرفی روتین معروف  عنوانبهشوند. یک روش می
با  زمانهمصورت )سطح رفتاری( که به باشدمی

و  دگردارائه میصورت اطلاعاتی تمرین جسمانی و به
 گیردصورت میروش دیگر با استفاده از تصویرسازی 

باید عنوان . (204، ص. 2400، )ولنزاس و همکاران

                                                           
7. Singer 
8. Velentzas, Heinen, Tenenbaum & Schack 

9. Cotterill, Sanders & Collins 

10. Velentzas, Heinen & Schack 
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 صورتزمینه اینکمی در مطالعاتتاکنون که  نمود
والیبال نشان داده  ۀزمینطور خاص دراست. به گرفته

های رفتاری و یا روانی شده است که استفاده از روتین
 0افراد خواهد شد )وویگت، عملکردبهبود  ر بهمنج

حالی است که بیشتر این در ؛(034، ص. 2442
سازی دنبال روشنوالیبال به ۀزمینها درپژوهش

 ؛اندها بودهموضوعات مختلفی در ارتباط با روتین
چه زمانی باید یک روتین یاد گرفته  ،مثالعنوانبه

چه  ،کنندگانتشرککه با توجه به سطح شود و یا این
)ولنزاس و  روتینی باید مورد استفاده قرار گیرد

نشان داده  ،راستاایندر. (247، ص. 2400، همکاران
شده است که برای سطوح مختلف مهارت بین 

تفاوت  های شناختی و یا رفتاریاستفاده از روتین
. (0، 0780 2)کولسچر، داری وجود نداردامعن

که ممکن است  دبر این باور هستنپژوهشگران 
ترکیبی از این دو روش سودمندی بیشتری داشته 

ها نیز وجود دارند برخی از پژوهش ،میانایندرباشد. 
های شناختی برای دهند استفاده از روتیننشان میکه 

)کریوز و  باشندمی پذیرامکانخوبی افراد مبتدی به
برخی از  ،حالاینبا ؛(270، ص. 0782 3باتچر،

برای افراد مبتدی  حاکی از آن هستند کهمطالعات 
استفاده از رویکرد رفتاری نسبت به رویکرد شناختی 

)لیدور و  شودمنجر به بهبود عملکرد بیشتری می
 اخیراً ،ین یافتهبرخلاف ا. (303، ص. 2442، 0مایان

ند که اه( نشان داد2400) ولنزاس و همکاران
ی کارگیری آموزش روتین از طریق تصویرسازبه

نسبت به آموزش از طریق معرفی روتین در حین 
را اثربخشی بیشتری برای بهبود عملکرد  ،تمرین

و بازنمایی ذهنی تکلیف را بیشتر بهبود  دنبال داردبه
  .بخشدمی

                                                           
1. Voight 
2. Kolscher 

3. Crews & Boutcher 

4. Lidor & Mayan 

ناشی از چند مورد تواند های متناقض میاین یافته
سطح  ،شدههای ذکرکه در پژوهشاین نخست. باشد

و در برخی از یکسان نبوده  کنندگانشرکتاجرای 
کرده استفاده شده است و در از افراد تمرین العاتطم

در این ارتباط،  که برخی دیگر از افراد مبتدی
توانند نمیکه افراد مبتدی معتقد هستند پژوهشگران 

کرده از تصویرسازی سود مانند افراد ماهر یا تمرین
مال دارد احت. (002، ص. 2448 2)هولمز و کالمز، ببرند

که همین عدم توانایی افراد مبتدی در برخی از 
ها متناقض در بین آن کسب نتایجها موجب پژوهش

های پژوهشدر که رغم اینعلی ،همچنینشده باشد. 
 که این احتمال وجود دارد کهشده است  عنوانگذشته 

ترکیب این دو روش تمرینی برای آموزش روتین مفید 
صورت تجربی آن را مورد هب پژوهشی تاکنون ،باشد

در بسیاری از  براین،علاوهآزمایش قرار نداده است. 
در بر عملکرد افراد تکیه شده و  تنهات گذشته مطالعا

صورت تشریحی از افراد برای الاتی بهؤموارد کمی س
این  و ها از روتین پرسیده شده استآن ۀاستفاد

 نشدهخوبی مشخص به تاکنونکه  باشدمیحالی در
که در سطوح بالای شناختی )سطح بازنمایی  است

استفاده از . دهدرخ می زمینهدراین تکلیف( چه اتفاقی
های قبلی مورد ای که در پژوهشهای مصاحبهروش

مشکلاتی در رابطه با اند، دارای استفاده قرار گرفته
، 0770 2توماس و توماس،) باشندعینیت و روایی می

 یابعاد ساختاری آنالیز"ا نام روشی ب اخیراً .(278ص. 
صورت پنهان ایجاد شده است که به "9ذهنی بازنمایی

)اسکاک،  سنجدنظر را میساختار بازنمایی عمل مورد
 پژوهشدر این . (242، ص. 2402 و 00، ص. 2440

های مختلف آموزش روشتأثیر سعی بر آن است که 
شناختی و ترکیبی( بر عملکرد و  ،روتین )رفتاری

                                                           
5. Holmes & Calmels 
6. Thomas & Thomas 

7. Structural Dimensional Analysis of Mental 

Representation 
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نمایی ذهنی سرویس چکشی موجی والیبال مورد باز
  .گیردبررسی قرار 

 

 پژوهش شناسیروش
 کنندگانشرکت

 24±2/3میانگین سنی با دختر ) 04 در پژوهش حاضر
 ،نداشتند را والیبال فعالیت در رشتۀ ۀکه سابق( سال

 تمامیذکر است که بهلازم. نمودندشرکت 
شروع  پیش ازدست بودند و راست کنندگانشرکت

شرکت در پژوهش را کتبی  ۀنامرضایتپژوهش 
  .تکمیل و امضا نمودند

 

 هاو شیوه گردآوری داده ابزار
سرویس  ۀتکلیف مورد استفاده در این پژوهش ضرب

منظور اجرای تکلیف از . بهچکشی موجی والیبال بود
 ،همچنینتوپ و تور استاندارد والیبال استفاده شد. 

برای آنالیز  ندگانکنشرکتثبت حرکات  جهت
فوجی اچ. اس  برداریفیلمکینماتیک از یک دوربین 

منظور سنجش کینماتیک به .گردیداستفاده  040
از نیز سرعت حرکت از طریق آن  ۀو محاسب دوبعدی

)ولنزاس و  بهره گرفته شد 2آنالیزوین  افزارنرم
منظور به براین،علاوه .(202، ص. 2400، همکاران

سنجش  افزارنرم ،ازنمایی ذهنیسنجش ساختار ب
 .مورد استفاده قرار گرفتبازنمایی ذهنی 

 

 بازنمايی ذهنی ساختاری ابعادیآنالیز 
افراد، ابتدا بازنمایی ذهنی  یمنظور آنالیز ساختاربه 

های عینی به مفاهیم اساس روشنظر برتکلیف مورد
 ۀشود. این مفاهیم پایعمل خاصی تقسیم می ۀپای

های آنالیز نیزهای بعدی فرد و پاسخ مبنای ،عمل
در این ذکر است که بهلازمکند. بعدی را فراهم می

سرویس برای  قبلاً عملی که  ۀپژوهش از مفاهیم پای
استفاده  بودند، چکشی موجی والیبال تعیین شده

                                                           
1. Fuji HS10 

2. WINanalyze 

؛ ولنزاس 090، ص. 2404، )ولنزاس و همکاران گردید
هیم شامل ین مفا. (204، ص. 2400 ص. ،و همکاران

متفاوت  ۀمرحل پنجعمل هستند که با  ۀمفهوم پای 03
: و عبارت هستند از باشنددر ارتباط میاز حرکت 

باشد: سازی که شامل مفاهیم زیر میآماده ۀمرحل
دریافت اطلاعات  و مثبت گوییخودعضلات،  سازیآرام

که است تنظیم  ۀدوم شامل مرحل ۀمرحل ؛مربی
کردن به هدف نگاه: باشدمیم از این مفاهی متشکل

 ۀزدن توپ؛ مرحلزمین و کردن نفسکنترلسرویس، 
این مفاهیم کردن نام دارد که شامل بعد تمرکز

آوردن توپ تا ارتفاع بالا وکردن حرکت تصور: باشدمی
که  استسازی برای ضربه چهارم آماده ۀمرحل ؛سینه

 و مت بالاتوپ به س پرتاب: باشدشامل این مفاهیم می
ضربه است که  ۀمرحلنیز آخر  ۀآرنج؛ مرحل بردنبالا

کردن سریع دست، باز: باشدمیاین مفاهیم  متشکل از
آمادگی  و هنگام ضربه به توپشلاقی مچ به ۀضرب

آنالیز ساختاری ابعادی اجرای براین، علاوهفوری. 
)اسکاک،  استشامل چهار مرحله  بازنمایی ذهنی

. در گام اول از رویکرد جداسازی (242، ص. 2402
عمل  ۀاقلیدسی بین مفاهیم پای ۀمنظور تعیین فاصلبه

ای شود. در گام دوم یک آنالیز خوشهاستفاده می
 ۀکردن ساختار مفاهیم پایمراتبی برای تعیینسلسله

مفاهیم(.  بندیدستهگیرد )عمل مورد استفاده قرار می
ابعاد موجود در  لیدر گام سوم یک آنالیز عام، درادامه

عدهای موجود در بکند )مفاهیم را مشخص می
شوند( و در گام شده تعیین میهای مشخصدسته

ای مفاهیم برای ساختارهای خوشه چهارم،
 گیرند.گروهی مورد آزمون قرار میتغییرناپذیری درون

مقابل یک صفحه نمایش اجرا گام اول این رویکرد در
عمل  ۀمفهوم پای که یکصورتدینب ؛شودمی
نمایش نشان داده  ۀبر روی صفح دائمیصورت به

صورت شود )مفهوم سردسته( و مفاهیم دیگر بهمی
 .آیندبه نمایش درمیتصادفی پشت سر هم 

باید تصمیم بگیرند که آیا مفهوم  کنندگانشرکت
اجرای  شده با مفهوم سردسته در حیندادهنشان

که تمامی این از پستباط دارد یا خیر. حرکت ار
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مورد مقایسه قرار  سردستهمفاهیم عمل با مفهوم 
انتخاب  سردسته عنوانبهمفهوم دیگری  ،گرفت

بایست کننده میصورت تصادفی( و شرکتشود )بهمی
مقایسه جدید  ۀمابقی مفاهیم را با مفهوم سردست

پیدا ادامه تاجایی این فرایند ذکر است که شایاننماید. 
مقایسه  یکدیگری مفاهیم عمل با تمام کهکند می

؛ 022، ص. 2404 0)بلزینگ، اسکاک و بروگر، شوند
؛ ولنزاس و همکاران، 242، ص. 2402اسکاک، 

با این روش هر فرد برای تکمیل . (200، ص. 2400
بایست بازنمایی ذهنی می یآنالیز ساختار

  دهد.تصمیم را انجام  02×03=022
صورت به کنندگانکتشرابتدا ، هاگردآوری داده برای

گروه  :نفری تقسیم شدند 04تصادفی به چهار گروه 
با تمرین جسمانی(،  زمانهمطور معرفی روتین )به

گروه تصویرسازی، گروه ترکیبی )معرفی روتین و 
تمامی  ،ادامهدر و گروه کنترل.تصویرسازی( 

تصویرسازی توانایی  ۀنامپرسش کنندگانشرکت
)سهرابی،  میل نمودندتکتصویرسازی حرکتی را 

در یک  ،سپس .(03، ص. 2404فارسی و فولادیان، 
ها از تکلیف بازنمایی ذهنی آن ۀسطح اولی آزمونپیش
ابتدا فیلم یک فرد  ،منظوربدیننظر سنجیده شد. مورد

نشان  به افراد دنموماهر که تمامی مراحل را اجرا می
بر . کنندنظر آشنایی پیدا داده شد تا با تکلیف مورد

روی این فیلم صدای یک مربی ماهر وجود داشت که 
شده اساس مفاهیم عمل مشخصتمامی مراحل را بر

تکرار  مرتبهسه برای هر فرد این فیلم داد. توضیح می
سنجش بازنمایی ذهنی، اتمام از  پسگردید. 

 04را که شامل  آزمونپیشیک  کنندگانشرکت
ذکر بهلازم. مودندناجرا  ،سرویس بود ۀکوشش از منطق

 ۀها برای تمامی افراد از صفحاین کوششاست که 
کینماتیک حرکت  بعداًتا  گردید برداریفیلمساجیتال 

 ها مورد محاسبه قرار گیرد.آن
اکتساب افراد شامل هفت روز تمرین بود که در  ۀمرحل

کوشش تمرینی  24بایست می کنندگانشرکتهر روز 

                                                           
1. Bläsing, Schack & Brugger 

بندی اساس گروهبرکوششی( را  04)پنج بلوک 
گروه معرفی روتین توسط  کردند.مربوطه تمرین می

مورد یک مربی در حین اجرای تکلیف اطلاعاتی را در
روتین باید در کدام مرحله قسمت از که کدام این

اساس این اطلاعات بر که کرددریافت می ،انجام شود
نیز گروه تصویرسازی مفاهیم عمل تعیین شده بودند. 

صورت ن مرحله تمامی مراحل روتین را بهدر ای
ذکر این نکته ضرورت دارد  .نمودتصویرسازی اجرا می

 ۀاساس مفاهیم پایدستورالعمل تصویرسازی بر که
حدود زیادی با اطلاعات عمل تهیه شده بود که تا

منظور بهدریافتی در گروه معرفی روتین مشابه بود. 
ی برای انجام انجام تصویرسازی از یک دیدگاه درون

را  خود کنندگانشرکتو  گردیدتصویرسازی استفاده 
 در گروه ترکیبی کردند.حال اجرای تکلیف تصور میدر
ترتیب گشت؛ بدینشده استفاده از هر دو روش ذکر نیز
ابتدا با  کنندگانشرکتدر هر بلوک نیمی از  که

دادند و نظر را انجام میتصویرسازی تکلیف مورد
رکت بعدی از روش معرفی روتین استفاده در ح ،سپس

که نیمی دیگر ابتدا از روش معرفی حالیدر ؛کردندمی
و در کوشش بعدی خود از  نمودندروتین استفاده می

دلیل این امر بهکردند. روش تصویرسازی استفاده می
تصویرسازی نسبت به  تأخررعایت کنترل اثر تقدم و 

است که  ذکربهلازم. بوداجرای جسمانی 
 دواز هر بلوک  پیشها گروه تمامیدر  کنندگانشرکت

 و کردندفیلم مربوط به فرد ماهر را دریافت می بار
 داد.انجام نمی را گروه کنترل در این مدت تمرینی

 کنندگانشرکت ،از آخرین روز تمرین پسیک هفته 
فراخوانده شدند. مشابه آزمون جهت انجام مجدد پس

ها مورد ذهنی آنبتدا ساختار بازنمایی ا ،آزمونپیشبا 
 عنوانبهکوشش  04 ،و پس از آنسنجش قرار گرفت 

در این ذکر است که بهلازم. اجرا گردید آزمونپس
 نشد. ارائهمرحله هیچ نوع دستورالعملی به افراد 
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 هاپردازش داده روش
 عملکرد

آزمون از  کنندگانشرکتمنظور سنجش عملکرد به
و  بدنیتربیتانجمن سلامت،  ۀشداستانداردسرویس 

، )ولنزاس و همکاران استفاده شد 0سرگرمی آمریکا
مقابل  ۀمنطق آزمون. در این (200، ص. 2400

شود که متفاوت تقسیم می ۀناحی پنجسرویس به 
  ۀخود را دارد. نحوها امتیاز مخصوص بهاز آن هرکدام

                                                           
1. American Association for Health, Physical 

Education and Recreation (AAHPER) 

یک  شمارۀ زمین و امتیازات آن در شکل بندیتقسیم
   است. ارائه شده

های افراد میانگین تمام کوششذکر است که شایان
فرد در هر آزمون محاسبه ۀ نمر عنوانبهو  شده
. نمرات عملکرد دقت افراد در یک طرح گشتمی

)مراحل  دو ×)گروه(  چهارتحلیل واریانس مرکب 
آزمون( مورد تحلیل قرار گرفت که در عامل آخر خود 

  .بودهای تکراری ازهدارای اند

 

   ن وة ت سیم ندی زمین و ن وة امتیازدهی6شک  

. 
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 کینماتیک
با  آزمونپسو  آزمونپیشدر های افراد کوشش

با سرعت  004استفاده از یک دوربین فوجی اچ. اس 
برداری ساجیتال فیلم ۀفریم بر ثانیه از زاوی 044

 قبلاً که ) آنالیزوین  افزارنرمبا استفاده از  سپس، .گردید
ضربه مورد  دست دوبعدیمختصات  ،(به آن اشاره شد

 ،محاسبه قرار گرفت و با استفاده از این مختصات
. گشتسرعت حرکت دست در حین ضربه محاسبه 

سرعت دست در حین ضربه در ذکر است که بهلازم
این پژوهش برابر با میانگین سرعت چهار فریم قبل از 

این ه است )از ضربه تعریف شد پسو دو فریم ضربه 
نیز مورد استفاده قرار  نپیشی مطالعاتنوع تعریف در 

 .(202، ص. 2400)ولنزاس و همکاران،  (گرفته است
های فرد حداکثر سرعت برای کوشش ،درادامه

سرعت دست فرد در حداکثر  عنوانبهو  گشتهمیانگین 
حرکت  سرعتگرفت. آن بلوک مورد سنجش قرار می

تحلیل واریانس مرکب با ها در یک طرح گروه دست
آزمون( مورد تحلیل قرار  ۀ)مرحل ود ×)گروه(  چهار

های تکراری گرفت که در عامل آخر خود دارای اندازه
 .بود

 ساختار بازنمايی ذهنی
منظور ارزیابی ساختار بازنمایی ذهنی ابتدا نمودار به 

ها تشکیل شد. درختی میانگین گروهی برای گروه
  معناداری سطح ،بندیبرای آنالیز خوشه ،سپس

                                                           
1. Foji HS 10 

(42/4=P )بهمنجر که این امر  گردیدتخاب ان 
(03/3=critdگشت ) .ارتباط بین ذکر است شایان

صورت به ،مفاهیمی که بالاتر از این حد بحرانی باشند
که  اتیشوند و ارتباطمرتبط در نظر گرفته میغیر

لحاظ آماری به ،تر از این مقدار بحرانی باشندپایین
 ور منظبه درادامه، گردند.می محسوبمرتبط 
آنالیز  ،ایهای خوشهحلتفاوت بین راه ۀمقایس

. این آزمون از طریق یک صورت گرفتتغییرناپذیری 

λ  کهزمانی و گیردصورت میبحرانی (28/4>λ )
د و شومتفاوت در نظر گرفته می حلراهدو  ،باشد

صورت به حلراهدو  ،باشد( λ>28/4)که هنگامی
، ص. 2402، )اسکاک شودمشابه در نظر گرفته می

که ساختار منظور تعیین اینبه ،. همچنین(247
 ،با افراد ماهر مشابهت دارد چقدربازنمایی ذهنی افراد 

سال  04دارای ساختار بازنمایی دو والیبالیست ماهر )
این تعیین  و تمرین( مورد سنجش قرار گرفت ۀسابق

صورت  2رند ۀشدریق شاخص تعدیلمشابهت از ط
این  .(092، ص. 2447 3مبریچز،)سانتوس و ا گرفت

بین  ۀیک مقیاس مشابهت در دامن عنوانبهشاخص 
( -0کند. در این مقیاس مقدار )( عمل می-0 ـ 0)

ای با خوشه حلراهاست که دو  آن ۀدهندنشان
 بیانگر آن است( 0و مقدار ) هستند متفاوت یکدیگر
  .باشندمیای یکسان خوشه حلراهکه دو 

                                                           
2. Adjusted rand index 

3. Santos & Embrechts 
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 هایافته
نتایج آزمون تحلیل واریانس  ت تصویرسازینمرا
داری در اکه تفاوت معن بیانگر آن استراهه یک

ها وجود نمرات تصویرسازی بینایی و حرکتی گروه
  (.>0F) ندارد

 عملکرد
در متغیر ها هونمودار عملکرد گر شمارۀ دوشکل در 

 داده شده است. نشان دقت
ه اثر ک دهدمینتایج آزمون تحلیل واریانس نشان 

 ،F، 4440/4 =P(3و32)= 00/092) اصلی گروه

73/4= p
2η)40/229) های آزموناصلی روز ر، اث 

F ،4440/4 =P ،70/4= p(0و32=)
2η)  و تعامل این

F ،4440/4 =P، 70/4= p(3و32=) 00/029) دو
2η) 

اثر  در این پژوهش جهت بررسیباشد. دار میامعن
که  گردیدنی اجرا آزمون تعقیبی بونفرو ،اصلی گروه
 تمامیبین  معنادار تفاوت حاکی از وجودنتایج آن 

 نیز هایانگینم ۀمقایس (.>42/4P) باشدمیها گروه
گروه کنترل  نسبت بهها گروه تمامیکه  دهدمینشان 

عملکرد گروه ترکیبی نسبت به اند و بهتر عمل کرده
گروه  ،اینبرعلاوه .دو گروه دیگر بهتر بوده است

معرفی روتین نسبت به گروه تصویرسازی دقت 

برای  هابهتری در ضربات خود داشته است )میانگین
، 00/03، معرفی روتین= 30/02 ترکیبی= گروه

 در ارتباط با(. 80/9و کنترل=  29/04تصویرسازی= 
بیانگر ها میانگین ۀمقایس نیز اثر اصلی روزهای آزمون

به  نسبت آزمونپسها در که گروه آن است
 اند )میانگینعملکرد بهتری داشته آزمونپیش
درادامه، (. 00/02= آزمونپس و 97/9= آزمونپیش
 از های آزموناثر تعاملی گروه در روز بررسی جهت

بیانگر آن نتایج  که بهره گرفته شدآزمون تعقیبی 
و  آزمونپیشبرای گروه کنترل تفاوتی بین  که است
این نتایج . (<42/4p) شودمشاهده نمی آزمونپس

ها تفاوتی بین گروه آزمونپیشکه در  دهدنشان می

در ها تفاوت بین گروهاما  (؛<42/4p) وجود ندارد
ذکر بهلازم (.>42/4P) باشدمیدار امعن آزمونپس

ها در این تفاوت بین گروهکه است با توجه به این
  باشد،میمرحله مشابه با اثر اصلی گروه 

 شود.د آن خودداری میاز ذکر مجد

 کینماتیک
نمودار سرعت دست  دهندۀشمارۀ سه نشانشکل 

 باشد.میضربه  ۀافراد در لحظ
 

 
 

 

 ها در مراح  مختلفنتايج عملکرد دقت گروه  0شک  
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 ضربه ۀکنندگان در ل ظنمودار سرعت دست شرکت  9شک  

 
که اثر  دهدمینتایج آزمون تحلیل واریانس نشان 

، F ،4440/4=P(3و32)=94/29) اصلی گروه
27/4=p

2η،)  های آزموناصلی روزاثر 

F ،4440/4=P ،83/4=p(0و32)=92/099)
2η)  و

، F ،4440/4=P(3و32)=0/22) تعامل این دو

29/4=p
2η) اثر اصلی  جهت بررسیباشد. دار میامعن

که نتایج  استفاده شدآزمون تعقیبی بونفرونی از گروه 
ها گروه سایرگروه کنترل با بیانگر آن است که آن 

این آزمون نشان  (.>42/4P) ی داردداراتفاوت معن
 تفاوت معناداریدارای  که گروه تصویرسازی دهدمی

اما تفاوت بین  (؛>42/4Pباشد )میبا دو گروه دیگر 
باشد نمیدار اگروه معرفی روتین و گروه ترکیبی معن

(42/4 P>علاوه .) ،بیانگر آن ها میانگین ۀمقایسبراین
ها سرعت وهرگر که گروه کنترل نسبت به سای است

گروه  .ضربه داشته است ۀکمتری در لحظ
تصویرسازی نیز نسبت به دو گروه دیگر سرعت 

 استحالی کمتری در دست خود داشته است؛ این در
مشابه با  تقریباًکه گروه معرفی روتین و گروه ترکیبی 

، تصویرسازی= 22/03کنترل= ) اندعمل کرده یکدیگر
گروه ترکیبی=  و 70/02، معرفی روتین= 02/02

 ،های آزموناثر اصلی روز در ارتباط با(. 80/02
ها در که گروه دهدمیها نشان میانگین ۀمقایس
سرعت بیشتری در  آزمونپیشنسبت به  آزمونپس

 و 39/03= آزمونپیشاند )حرکت خود داشته
اثر  منظور بررسیهب براین،علاوه (.27/09= آزمونپس

مورد آزمون تعقیبی  ،های آزمونزتعاملی گروه در رو
 که دهدنشان میکه نتایج آن  استفاده قرار گرفت

 آزمونپسو  آزمونپیشگروه کنترل تفاوت بین برای 
این نتایج  ،همچنین (.<P 42/4) باشددار نمیامعن

داری اتفاوت معن آزمونپیشکه در  حاکی از آن است
در  اما (؛<P 42/4) شودمشاهده نمیها بین گروه

 باشدمیدار اها معنتفاوت بین گروه آزمونپس
(42/4P<لازم .)این اثرات  کهییجاذکر است ازآنبه

دلیل بهنیز مشابه با اثرات اصلی گروه بودند و 
ها خودداری از ذکر مجدد آن ،جلوگیری از تکرار

 .گردید

 ساختار بازنمايی ذهنی
ها هساختار بازنمایی ذهنی گرو شمارۀ چهارشکل در 

 ارائه شده است. آزمونپیش ۀدر مرحل
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 آزمونپیشها در گروه ذهنی ساختار بازنمايی .4شک  
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 ،شودمی مشاهده شمارۀ چهارکه در شکل  طورهمان
 ،آزمونپیشها در از گروه کدامهیچدر ساختار بازنمایی 

 (.=03/3dcrit) داری وجود نداردابندی معنخوشه
 ساختار بازنمایی دهندۀ نیز نشانشمارۀ پنج شکل 

باشد می آزمونپس ۀدر مرحلها ذهنی گروه
یک خط مشکی در زیر  ۀوسیلدار بهاساختارهای معن)

 .(اندها مشخص شدهآن
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دار با خط مشکی اهای معنبندی)خوشه آزمونپس ۀها در مرحلساختار بازنمايی ذهنی گروه .5شک  

 اند(مشخص شده

 
 

، در شودمشاهده میکه در این شکل  طورهمان
داری وجود ابندی معنساختار ذهنی گروه کنترل خوشه

که این موضوع توسط آنالیز تغییرناپذیری نیز  ندارد

اما آنالیز  (؛<28/4λ) گرفته استقرار  یدأیتمورد 
که ساختار بازنمایی ذهنی  دهدمیتغییرناپذیری نشان 

 آزمونپیشنسبت به  ونآزمپسهای تجربی در گروه

 (≥28/4λ) داری داشته استاتغییر معن
  .(انددار در شکل مشخص شدهاهای معنبندیخوشه)

در گروه تصویرسازی مفاهیم به چهار واحد کارکردی 
 ۀاند که اولین خوشه مربوط به مرحلبندی شدهخوشه
از مفاهیم زیر تشکیل شده  وباشد سازی میآماده

دریافت خودگویی مثبت و عضلات،  سازیآراماست: 
شامل مفاهیم نیز دوم  ۀ. خوشاطلاعات مربی

کردن تنفس کنترلکردن به هدف سرویس و نگاه
 تنظیم در ارتباط است. ۀباشد که با مرحلمی

آمادگی برای ضربه  ۀسوم با مرحل ۀخوش براین،علاوه
توپ به سمت بالا و  پرتاباز مفاهیم  و بودهدر ارتباط 

 ۀخوش درنهایت، و بردن آرنج تشکیل شده استبالا
از متشکل  بوده وضربه در ارتباط  ۀآخر با مرحل
شلاقی مچ  ۀضربکردن سریع دست، مفاهیم باز

 .باشدمیآمادگی فوری هنگام ضربه به توپ و به
مفاهیم در گروه معرفی روتین به دو واحد براین، علاوه

 ۀین خوشه با مرحل. اولاندبندی شدهکارکردی خوشه
 سازیآراماز مفاهیم  و بوده ارتباطسازی در آماده

 دریافت اطلاعات مربی و خودگویی مثبتعضلات، 
ضربه در  ۀبا مرحل نیز واحد دوم تشکیل شده است و

: باشدمیاز مفاهیم زیر متشکل  و استارتباط 
هنگام ضربه شلاقی مچ به ۀضربکردن سریع دست، باز

در گروه ترکیبی نیز مفاهیم آمادگی فوری. و  به توپ
واحد  اند کهبندی شدهبه چهار واحد کارکردی خوشه
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از  و هسازی در ارتباط بودآماده ۀبا مرحل آن اول
دریافت خودگویی مثبت و عضلات،  سازیآراممفاهیم 

 ۀخوشه دوم با مرحل ؛است اطلاعات مربی تشکیل شده
 ربرگیرندۀ مفاهیمد و باشدمیتنظیم در ارتباط 

 سوم ۀخوش ؛است زدن توپزمینکردن نفس و کنترل
 و بودهسازی برای ضربه در ارتباط آماده ۀبا مرحل

بردن بالاتوپ به سمت بالا و  پرتاب متشکل از مفاهیم
ضربه در ارتباط  ۀچهارم با مرحل ۀخوشباشد؛ می آرنج
 آمادگی فوریکردن سریع دست و بازمفاهیم  و است

 شود.را شامل می
ها ساختار بازنمایی ذهنی گروهدر پژوهش حاضر 

منظور ارزیابی میزان سازگاری کارکردی با ساختار به
در  گردید کههای ماهر مقایسه بازنمایی ذهنی گروه

ها شده برای گروهشاخص رند تعدیل ،آزمونپیش
 گروه تصویرسازی (،43/4) : گروه کنترلعبارت بود از

 گروه ترکیبی ( و440/4) روه معرفی روتینگ (،40/4)
 آزمونپساین شاخص در ذکر است که شایان (.42/4)

گروه کنترل پیشرفت  جزبهها گروه تمامیبرای 
ها برای گروه آزمونپسدر  وه چشمگیری داشت

گروه  (،40/4) : گروه کنترلباشدمیشکل بدین
 ( و02/4) گروه معرفی روتین (،80/4) تصویرسازی

 نشانکه نتایج  طورهمان (.23/4) وه ترکیبیگر
ساختار بازنمایی ذهنی گروه تصویرسازی  ،دهدمی

ها مشابهت بیشتری به افراد ماهر نسبت به سایر گروه
ساختار بازنمایی گروه ترکیبی  ،همچنین دارد.

با  را بیشتری شباهت ،مقایسه با گروه معرفی روتیندر
 تمامی ذکر است کهشایان. دهدنشان میافراد ماهر 

 تشابه آزمونپسها نسبت به گروه کنترل در گروه
  اند.بیشتری به افراد ماهر داشته

 

 گیریو نتیجه بحث

های معرفی روش تأثیربررسی  ،پژوهشهدف از این 
روتین، تصویرسازی و ترکیبی بر اجرا و بازنمایی 

نتایج  سرویس چکشی موجی والیبال بود. ۀذهنی ضرب

کنار  کههنگامیدر متغیرهای مختلف  شپژوهاین 
 .دادهای مهمی را نشان یافته ،گرفتنددیگر قرار یک

گروه که  حاکی از آن بوددقت حرکت در متغیر نتایج 
ترکیبی نسبت به دو گروه تجربی دیگر دقت حرکت 

نشان داده شد که گروه  ،بالاتری داشته است. همچنین
عملکرد  معرفی روتین نسبت به گروه تصویرسازی

متغیر سرعت حرکت  مورددردقت بهتری داشته است. 
که گروه ترکیبی و  بودند آننیز نتایج بیانگر دست 

معرفی روتین نسبت به گروه تصویرسازی عملکرد 
اگرچه تفاوتی بین گروه ترکیبی و  ؛اندبهتری داشته

در متغیر  ،اینبر. علاوهمشاهده نگردیدمعرفی روتین 
گروه تصویرسازی ان داده شد که بازنمایی ذهنی نش

دارد  تریساختاریافتهها بازنمایی وهرگنسبت به سایر 
مشابهت بیشتری با ساختار  دارای که این بازنمایی

نیز گروه ترکیبی . باشدمیبازنمایی ذهنی افراد ماهر 
 تریساختاریافتهنسبت به گروه معرفی روتین بازنمایی 

بیشتری با ساختار  مشابهتاز داشت که این بازنمایی 
با  نتایجاین . برخوردار بودبازنمایی ذهنی افراد ماهر 

 همخوانی دارد پیشینهای های پژوهشیافتهاز برخی 
اما با  ؛(0، ص. 2400، 0)فرانک، لند، پاپ و اسکاک

اسکاک، )ندارد  سوییهم مطالعات دیگربرخی از 
؛ 99، ص. 2442 2؛ اسکاک و مچسنر،38، ص. 2440

در . (247، ص. 2400و همکاران، ولنزاس 
نشان داده شده است که استفاده  پیشین هایپژوهش

از تصویرسازی نسبت به معرفی روتین منجر به بهبود 
)ولنزاس و همکاران،  شودعملکرد بیشتری می

چنین حالتی  حاضر پژوهشکه در حالیدر (؛2400
یک دلیل احتمالی و در این ارتباط، . مشاهده نگردید

بودن سطح مهارت تواند متفاوتمیمهم 
در باشد.  پژوهشدر این دو  کنندگانشرکت

افراد ماهری  کنندگانشرکت گذشته هایپژوهش
در ردۀ ملی را والیبال  در رشتۀ فعالیت ۀبودند که سابق

                                                           
1. Frank, Land, Popp & Schack 

2. Schack & Mechsner  
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افراد  کنندگانشرکتاما در این پژوهش  ؛داشتند
فعالیت در ورزش والیبال را  ۀمبتدی بودند که سابق

شده است که افراد ماهر نسبت به  استدلالشتند. ندا
 نموده وافراد مبتدی بیشتر از تصویرسازی استفاده 

دلیل آورند. پژوهشگران دست میرا بهسود بیشتری 
قبلی افراد نسبت به تکلیف عنوان  ۀاین امر را تجرب

. (002، ص. 2448)هولمز و کالمز،  اندنموده
افراد  حاضر پژوهش احتمال دارد که در ،اساساینبر

 اند.مبتدی توانایی استفاده از تصویرسازی را نداشته
انگیز دیگر این است که گروه برچالش ۀنکت

بازنمایی  ،تصویرسازی نسبت به گروه معرفی روتین
اما این بازنمایی ذهنی  ؛داشته است تریقویذهنی 

از  برخیمنجر به عملکرد بهتری نشده است.  ترقوی
زیربنای  ،عقیده دارند که بازنمایی ذهنی پژوهشگران

با  ،باشد و در اصلاجرای واقعی حرکات می
یادگیری اتفاق  ،یک بازنمایی ذهنی گیریشکل

؛ اسکاک و مچسنر، 04، ص. 2440)اسکاک، افتد می
در . (233، ص. 0792 ،؛ اشمیت99، ص. 2442

 از برخی ،های این پژوهشحمایت از یافته
که بین بازنمایی و  باور هستندبر این پژوهشگران 

 .وجود ندارد یکبهیکمتناظر و  ۀیک رابط ،اجرا
که بازنمایی که زمانیها بر این است که تااعتقاد آن

با بازخورد  ،شودیک فرایند شناختی محسوب می
 زیادی بر اجرا نخواهد داشت تأثیر ،دگردآنلاین همراه ن

، لند و ؛ فرانک7، ص. 2400، )فرانک و همکاران
اگرچه در حالت  ،بنابراین ؛(323، ص. 2403اسکاک، 

یک بازنمایی ذهنی قوی صورت گرفته  ،تصویرسازی
که تصویرسازی یک فرایند از بالا دلیل ایناما به ؛است

طور عمده بر بازسازی یک عمل که به به پایین است
آن و بازخورد حسی مستقیم در  در حافظه تکیه دارد

؛ فرانک و 379، ص. 0787 0،)فرح وجود ندارد
، 2448؛ هولمز و کالمز، 04، ص. 2400همکاران.، 

                                                           
1. Farah 

منجر به بهبود  ترقویاین بازنمایی  ،(303ص. 
نشده نسبت به گروه معرفی روتین عملکرد بیشتری 

بازنمایی  ،روتین که در حالت معرفیاما دلیل این ؛است
اجرای بهتری را اما ) تری ایجاد شده استضعیف
زیربنایی این نوع تواند به مکانیزم می (اندکردهتجربه 

در حالت معرفی  ؛ زیرا،تمرین بستگی داشته باشد
استدلال  .روتین از تمرین جسمانی استفاده شده بود

این است که تمرین جسمانی پژوهشگران از برخی 
یک  عنوانبه مکانیزم از پایین به بالا است که یک

زخوردهای حسی فرایند آنلاین به یکپارچگی با
طور به ،بنابراین ؛هنگام اجرای حرکت نیاز داردبه

بر بازسازی آفلاین یک تجربه از حافظه  ایفزاینده
احتمالاً تمرین جسمانی  ،اساسراینب باشد.مند نمینیاز
نه  و دهداساس یکپارچگی اطلاعات حسی رخ میبر
، 2400)فرانک،  اساس بازسازی مبتنی بر حافظهبر

 ؛ لذا،(04، ص. 2400، ؛ فرانک و همکاران093ص. 
نبودن به دلیل متکیاحتمالاً در گروه معرفی روتین به

بازنمایی ذهنی نسبت به حالت  ،ایاطلاعات حافظه
اما  ؛تصویرسازی پیشرفت زیادی نداشته است

یکپارچگی بازخوردهای حسی موجب بهبود عملکرد 
  در این گروه شده است.

که )که گروه ترکیبی هش این بود دیگر پژو مهمیافته 
هم از تصویرسازی استفاده کرده بود و هم از روش 

نسبت به  (معرفی روتین )مبتنی بر اجرای جسمانی(
حالت معرفی روتین عملکرد دقت بهتری داشت و 

 ترساختاریافتهبازنمایی ذهنی آن نسبت به این گروه 
که در متغیر سرعت حرکت  استحالی . این دربود
این  براین،علاوهنداشت.  برتری ت به این گروهنسب

بازنمایی ذهنی  ،مقایسه با حالت تصویرسازیدرگروه 
اما هم در متغیر دقت حرکت و هم  ؛داشت تریضعیف

در متغیر کینماتیک حرکت عملکرد بهتری را از خود 
شده در های ارائهها استدلالاین یافتهنشان داد. 

دهد. قرار می یدأیتد های قبل را بیشتر مورقسمت
در حالت ترکیبی از تصویرسازی استفاده که جاییازآن
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از فرایند بالا به پایینی که مبتنی بر  احتمالاً  ،شده است
شده است که همین امر  بهره بردهحافظه است نیز 

تقویت ساختار بازنمایی ذهنی این گروه  نجر بهم
رح، )ف است گردیدهمقایسه با حالت معرفی روتین در

، (303، ص. 2448؛ هولمز و کالمز، 379، ص. 0787
ها در این گروه کوشش که تمامیبا توجه به ایناما 
همین امر  احتمالاً ،صورت تصویرسازی نبوده استبه

بازنمایی  ساختار در پیشرفتموجب شده است که 
گروه تصویرسازی نباشد.  ۀبه انداز در این گروه ذهنی

در این گروه  کنندگانرکتش کهجاییازآن ،همچنین
صورت جسمانی اجرا های خود را بهنیمی از کوشش

درگیر در فرایندهای آنلاین  احتمالاً نمودند،
، 0787)فرح،  اندسازی اطلاعات حسی نیز بودهیکپارچه

؛ هولمز 04، ص. 2400، ؛ فرانک و همکاران379ص. 
و همین امر موجب برتری این  (303، 2448و کالمز، 

در متغیر کینماتیک حرکت نسبت به گروه  گروه
. دلیل احتمالی برای اجرای صویرسازی شده استت

همین  تواندمی بهتر این گروه در متغیر دقت حرکت
اعتقاد بر این است که برتری شناختی موضوع باشد. 

بیشتری  تأثیر ،شود همراهکه با بازخورد آنلاین هنگامی
؛ فرانک و 2400)فرانک،  برای یادگیری دارد

برتری شناختی که در این  احتمالاً. (2400همکاران، 
گروه ایجاد شده است با بازخورد آنلاین در 

های جسمانی همراه شده و همین موضوع کوشش
تری در اجرای حرکت نسبت به سایر رب منجر به

 ذکر است دلیل این امر کهشایانها شده است. گروه
گروه  کهعنوان شده است  مطالعات گذشتهدر 

تصویرسازی نسبت به گروه معرفی روتین عملکرد 
تری داشته است )ولنزاس و بهتر و بازنمایی قوی

ناشی از این  احتمالاً  ،(209، ص. 2400همکاران، 
از اند زیاد توانسته ۀدلیل تجربکه افراد ماهر به باشدمی

زمینه استفاده نمایند و با اینبازخوردهای قبلی خود در
تر موجب ی آن با بازنمایی ذهنی قویهمتاساز

، 2448)هولمز و کالمز،  شده باشند خودعملکرد بهتر 
 (.303ص. 
تفاوت بین حالت اجرای  ۀزمیندر هایافته براین،علاوه

 ـ شناختی ۀخوبی با فرضیجسمانی و تصویرسازی به
، 0783، 0)رایان و سیمونز، شوندحرکتی توجیه می

کند که تمرین ان میاین فرضیه عنو .(007ص. 
مؤثرتر  ،ذهنی در تکالیفی که بیشتر شناختی هستند

نشان داده شده است که تمرین  هرچند باشد؛می
)یو و  باشدذهنی در تکالیف حرکتی نیز مؤثر می

ضرورت ذکر این نکته . (0023، ص. 0772 2کول،
و  شده توسط دریسکلضریب اثر ارائهدارد که 

( =d 69/0کالیف شناختی )برای ت (0770) 3همکاران
. باشدمی( d= 0/34بیشتر از تکالیف حرکتی )

دو گروه  طور معمولبهبررسی این فرضیه  منظوربه
کنند و میزان تمرینی دو تکلیف متفاوت را تمرین می

اما در این  ؛شودمقایسه می یکدیگرها با پیشرفت آن
و  نمودندها یک تکلیف مشابه را تمرین گروه پژوهش
قرار های مختلف آن تکلیف مورد ارزیابی قسمت
استدلال بر این است که اگر تمرین ذهنی بر  .گرفت

باید قسمت  ؛ لذا،باشدگذار اثرتکالیف شناختی بیشتر 
قرار دهد.  تأثیرشناختی یک تکلیف را بیشتر تحت

بینی نشان داده شد که تمرین همسو با این پیش
قرار  تأثیرقسمت حرکتی را بیشتر تحت ،جسمانی

قسمت شناختی را بیشتر  ،دهد و تمرین ذهنیمی
ترکیب  یکدیگرکه این دو با اما زمانی ؛کندمتأثر می

سودمندی هر دو نوع تمرین در  ،ند )گروه ترکیبی(دش
 .مشاهده گردیداجرا و سطح شناختی این گروه 

های مختلف طور کلی در تحقیقات قبلی تاثیر روشبه 
های بر روی اجرا و یادگیری مهارتاستفاده از روتین 

توان گفت حرکتی مورد بررسی قرار گرفته بود و می
اجرا و یادگیری که تاثیر مثبت این روش بر روی 

                                                           
1. Ryan & Simons 

2. Yue & Cole 

3. Driskell 



 6931 تابستان ،02 شمارة شی،ورز شناسیروان مطالعات                                                                           611

 

 

ها دیده شده است. اما در این تحقیقات تاثیر مهارت
ها مورد این روش بر روی بازنمایی حرکتی مهارت

ن بررسی قرار نگرفته است و همچنین از ترکیب ای
 ها نیز استفاده نشده است. روش

استفاده از تمرین  نشان داد کهحاضر نتایج  ،طورکلیبه
مفیدتر صورت ترکیبی نسبت به سایر حالات روتین به

باشد. این نوع تمرین هم منجر به برتری در سطح می
برتری در  سببشود و هم شناختی )بازنمایی( می

 اده شد که نشان د ،همچنین. گرددسطح حرکتی می

روش معرفی روتین نسبت به روش تصویرسازی در 
اما در سطح  ؛باشددستیابی به نتیجه مفیدتر می

تر از روش شناختی این نوع تمرین ضعیف
شود که مربیان در پیشنهاد می. استتصویرسازی 

آموزش حرکاتی مشابه به افراد مبتدی از روش 
فت در ابعاد فرصت پیشربتوانند گیرند تا ترکیبی بهره 

فراهم  انشناختی و حرکتی تکلیف را برای نوآموز
 .آورند
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the effect of routine introduction, imagery 

and mixed methods on performance and mental representation of volleyball overhand 

float-serve. To this purpose, 40 girls were randomly divided into routine introduction, 

imagery, mixed and control groups. After a pre- test, participants practiced the task for 

seven consecutive days (each day 5 blocks 10 trials each) according to their grouping. 

One week after the last practice session, participants performed the post- test. Results 

showed that mixed group performed better than two other experimental groups. Also, 

routine introduction group outperformed than imagery group. However, in mental 

representation measure, the imagery group had a more structured mental representation 

than two other groups. In addition, the mixed group had a more structured mental 

representation than routine introduction group. These results were discussed in relation 

to the underlying mechanisms of these methods of practice. 
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