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 چکیده

. بودگام بسکتبال شوت سه ثیر وجوه حسی تصويرسازی ذهنی بر يادگیریأت تعیین حاضر، پژوهشاجرای از  هدف

 و ندنمودشرکت در پژوهش  صورت داوطلبانهبه سال( 69±1/6 :)میانگین سنی دانشجوی دختر 19 منظور،بدين

تصويرسازی تکمیل  نمودن توانايیمنظور مشخصرا به هال و مارتین ۀشدتجديدنظر حرکتی تصويرسازی ۀنامپرسش

نمرات  اساسبر ،دادند و سپس انجام را آزمونپیش به مربوط کوشش 59 کنندگانشرکت ،اولیه آموزش از پس کردند.

 فتند.قرار گر و کنترل بینايی، جنبشی، شنیداری تصويرسازیگروه  چهار در کردن نمراتروش آرايش جور آزمون و بهپیش

آزمون انتقال انجام و ساعت پس از آزمون اکتساب، آزمون يادداری  11 و بودجلسه تمرين  شششامل  اکتساب ۀمرحل

رات که اث دهدمینشان عامل آزمون  درموردهای تکراری های حاصل از آزمون تحلیل واريانس مرکب با اندازهيافتهشد. 

حلیل تراهه و تحلیل واريانس يکهای های آزمون. يافتهباشدمیدار اعامل بین اين دو متغیر معنتنیز اصلی گروه و آزمون و 

د سه گروه که عملکر بیانگر اين هستند نیز های تعقیبی اثر تعاملعنوان آزمونهای تکراری بهواريانس در اندازه

 که تفاوتحالیدر باشد؛میاری بهتر از گروه کنترل داطور معنبههای اکتساب، يادداری و انتقال در آزمونتصويرسازی 

فت پیشر ،ای اکتساب و يادداریهدر آزمون تجربی هایگروهبراين، عالوه .شودمیبین سه گروه تجربی مشاهده نداری امعن

از  با استفادهکنند که مربیان و معلمان ورزشی می بیان پژوهشهای يافته اند.آزمون داشتهداری را نسبت به پیشامعن

 گام بسکتبال راتوانند يادگیری مهارت شوت سهمیتصويرسازی  درجنبشی  و بینايی، شنیداریيک از وجوه حسی هر

  تسهیل نمايند.

  

  گام بسکتبالشنیداری، جنبشی، شوت سهوجوه حسی، بینايی، تصويرسازی ذهنی، بینايی،  :کلیدی واژگان
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 قدمهم

ترین مسئولیت مربیان ورزش و معلمان همواره اصلی ،های حرکتی به ورزشکارانآموزش مهارت

ه دگیری حرکتی برای دستیابی بیاۀ بسیاری در حوز هایپژوهش ،راستااینبدنی بوده است. درتربیت

 ها انجام شده است. مرور ادبیات یادگیری حرکتیجهت کمک به فرایند یادگیری مهارتهای بهتر روش

(. 1) است های حرکتی، استفاده از تصویرسازییکی از ارکان اساسی آموزش مهارت دهد کهنشان می

 برای ایجاد ای هوشیار با استفاده از تمام حواس( تصویرسازی ذهنی را تجربه1991) 1والی و گرینلف

تواند ی میدیگر، فرد در غیاب محرک خارجعبارت(. به2) دانندیا بازآفرینی رویدادی در ذهن می

اساس یک یا تمامی حواس و برتواند به کمک ذهن خود ایجاد کند. این تصویر میتصویری از آن را در 

مرور ادبیات  (.3) مدت ایجاد شودبلند ۀکاری یا حافظۀ حسی، حافظ ۀشده در خزاناطالعات ذخیره

 (.4) دهد که تصویرسازی دارای دو جنبه یا بعد درونی و بیرونی استرفتار حرکتی نشان می

در و  باشددید خود فرد اجراکننده می ۀتصویرسازی درونی شامل اجرای یک مهارت ورزشی از زاوی

 براین،عالوه(. 5) بیندگر بیرونی میدید یک مشاهده ۀفرد خودش را از زاوی ،تصویرسازی بیرونی

در بسیاری از موارد ابعاد  ،های اخیراما طی سال ،وجوه حسی مختلفی است تصویرسازی ذهنی شامل

رائه گردیده ها اریف مشابهی برای آناو تعتصویرسازی به اشتباه با وجوه تصویرسازی یکی دانسته شده 

 ،حالاین(. با6) بینایی است ۀیک تجرب عمدتاً ،که تصویرسازی بر این باور است 2لندرز (.4) است

  (.7) دیگری نیز درگیر شوند واسکه ممکن است ح کندمیخاطر نشان  3اندرسون

 تصویرسازی بینایی، جنبشی، شنیداری، المسه، بویایی و چشایی است :وجوه حسی تصویرسازی شامل

ام از کدرسد که هرنظر میبه .گذاردثیر میأماهیت تکلیف بر استفاده از وجوه حسی مختلف ت و (2)

در شوت  ،مثالعنوان؛ بهمناسب باشند خاصی ورزشیۀ توانند برای رشتمی حسی تصویرسازی وجوه

؛ (1) شودیکی از وجوه حسی تسهیل می ۀوسیلهای تصویرسازی بههریک از جنبه ،گام بسکتبالسه

 ه جنبشیوجبه گیری آرنج و بازو قراروجه بینایی، توجه به وضعیت به  دید ۀتوجه به زاوی مثال،عنوانبه

 .باشدمیمربوط  وجه شنیداری به توجه به صدای توپ و

ا و یا تصاویری را در ذهن هفرایندی که فرد از طریق آن صحنه تصویرسازی بینایی عبارت است از 

شکلی از تصویرسازی ذهنی است که برای نیز (. تصویرسازی شنیداری 9) کندبیند و حس میخود می

 درحقیقت، شود.میرک شنیداری وجود دارد استفاده که محزمانی ،سازماندهی و تحلیل صداها

                                                           
1. Vealey and Greenleaf 

2. Landers 

3. Anderson 
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براین، عالوه(. 11) اساس یک رویداد شنیداری استساز ذهنی برویک ساختتصویرسازی شنیداری 

 .(11)باشد میبدنی  حواستصویرسازی جنبشی، توانایی تصویرسازی احساس حرکت بدن و سایر 

یکی بر  ،نظریات این ازیک رسد که هرنظر میهای مختلفی وجود دارد. بهتصویرسازی نظریه ۀزمیندر

است  اساساینشناختی بر ـ نمادی ۀنظری ،مثالعنوانبه ؛اندداشتهتأکید از وجوه حسی تصویرسازی 

 وجه بینایی برای اثرات شناختی ،بنابراین ؛کندهای شناختی را تسهیل میتنها جنبه ،تصویرسازی که

کند اعمال سایر گر تالش میالگوبرداری، مشاهده ۀدر نظری ،همچنین (.12)باشد مینمادی مطلوب  ـ

ها و ها، رفتارها، نگرشثرترین ابزارها برای یادگیری انواع مهارتؤافراد را بازسازی کند. یکی از م

 ۀریاساس نظبین الگوبرداری و عملکرد حرکتی بر ۀبه رابط پژوهشگرانباشد. امروزه اکثر ها میارزش

 اصوالً  ،که اثرات الگوبرداری کنندعنوان میو  اند( پی برده1971 و 1969 1ا)بندور یادگیری اجتماعی

شده را رمزگذاری رفتار الگوبرداری نطور نمادیگر بهمشاهدهدر آن از طریق یک کارکرد آموزنده که 

 دروکار میبرای هدایت عملکرد آشکار به یندهآدر  ،شود. این رمز یا طرح شناختیانجام می ،کندمی

(12.) 

سم طی تج عضالنی معتقد است که ـ عصبی ـ روانی ۀنظری نیزدر رابطه با تصویرسازی جنبشی 

با این تفاوت  ؛شودند اجرای واقعی آن حرکت ایجاد میعضالنی همانـ  ثر عصبیؤحرکت، الگوهای م

نبشی ج وجه که بیرونیاز بعد بعد درونی  ،اساس این نظریهبر .باشدمی حداقل آن کمتر و در ۀکه دامن

انگیزش نیز تصویرسازی ذهنی شنیداری را  ۀنظری (.13) تر است، مؤثرکندتصویرسازی را فعال می

)گروه تجربی و گروه کنترل( در اثر  هاتفاوت عملکرد بین گروه و معتقد است که توجه قرار دادهمورد

های کالمی، نمایش مهارت، توجه به دستورالعمل ویژهبه ؛باشدمتفاوت می ،سطوح انگیزشی مختلف

 .(12) شودیا آنچه باعث عالقه یا سطح انگیزش در اجراکننده می و ها و نوارهای ویدئوییفیلم

هایی مانند بسکتبال، گلف، در ورزش عملکرد ورزشکاران را ،ازینشان داده است که تصویرس هاپژوهش

و  2هیلند پژوهشزمینه، دراین(. 14) بخشدژیمناستیک بهبود میوتبال، شنا و تنیس، والیبال، ف

 ،که تصویرسازی بینایی نسبت به تصویرسازی شنیداری و جنبشی بود آنبیانگر ( 2112) همکاران

 نیز (2119) و همکاران 3گایلوت(. 15) است گان حرکات موزون را بهبود بخشیدهکنندعملکرد اجرا

سبت ن را عملکرد بهتری ،گروهی که ترکیب تمرین بدنی و ذهنی داشتندنشان دادند در پژوهش خود 

 داردی نسبت به تمرین بدنی نتنهایی کارایی بیشتراما تمرین ذهنی به ،نشان دادندبه گروه کنترل 

(16.)  

                                                           
1. Bandura 

2. Heiland 

3. Guillot 
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 ـ عصبی ـ نیروا ۀنظری الگو برداری، ۀنظری شناختی، ـ های نمادیدر تقابل با نظریه و دیگرسویاز

یر تأث ،دهد که تمرینات تصویرسازینشان می هاپژوهشنتایج برخی انگیزش،  ۀعضالنی و نظری

( 2113) 1چین یجین پژوهشتوان به ها میپژوهشاین  ۀبر اجرای افراد نداشته است. از جملمعناداری 

ا رعملکرد بهتری  ،تمرین جسمی داشتند تنهاگروهی که  پژوهش خود گزارش کرداشاره کرد. او در 

 .(17) توانایی تصویرسازی در یادگیری مهارت نقشی نداردکند که این امر بیان میو  نشان دادند

توجه های اثرگذار بر سودمندی تصویرسازی را موردتوان متغیرمی هاپژوهشتوجه به نتایج متناقض با 

قابلیت  که دهدتصویرسازی نشان می ۀزمینشده درهای انجامپژوهش کهنخست اینقرار داد. 

( و 3،4،11،19) باشددر افراد متفاوت می ر سودمندی آنترین عوامل اثرگذار بتصویرسازی از مهم

 کند.ر کیفیت تمرین تصویرسازی ایفا مید را اینوع تصویرسازی، نقش عمدهکه مورد دوم این

را مطرح کردند که حتی قهرمانان المپیک ممکن ( این نکته 1911) 2اورلیک و پارتینگتونراستا، دراین

د توانند این مهارت را با تمرین روزانه بهبویرسازی خود نداشته باشند، اما میاست کنترل خوبی بر تصو

در افزایش قابلیت تصویرسازی بینایی و حرکتی  ، تمرین تجسم منظم مهارتدیگرسویبخشند. از

 (.21) ی نیز به قابلیت تصویرسازی افراد بستگی داردثر است و سودمندی تمرین ذهنؤبسیار م

سی ح ثیرات وجوهأت بررسی بسیار کمی در ایران به مطالعات دهد کهنشان می پژوهش ۀمرور پیشین

ی بر ثیر تصویرسازی شنیدارأتمورد رتاکنون پژوهشی دو اند پرداخته بینایی و جنبشی تصویرسازی

منظور به ،بنابراین ؛در ایران صورت نگرفته است بسکتبال( ۀرشتویژه به) های ورزشییادگیری مهارت

 ۀدر حوز جدیدعنوان یک مفهوم تصویرسازی شنیداری به معرفی نیزافزایش غنای ادبیات پژوهش و 

( )بینایی، شنیداری و جنبشی حسی ثیر وجوهأدنبال آن است تا تحاضر به پژوهشیادگیری حرکتی، 

 بررسی قرار دهد.گام بسکتبال موردا بر یادگیری مهارت شوت سهتصویرسازی ذهنی ر
 

 پژوهش روش
لحاظ به .باشدمی تجربیماهیت و روش اجرا، نیمه نظرو از  بوده لحاظ هدف، کاربردیبه پژوهشاین 

 آن،استفاده در مورد پژوهشطرح  و قرار داردمیدانی در زمرۀ مطالعات  نیز آوری اطالعاتجمع ۀشیو

میانگین با ) دختر دانشجوی 41جهت انجام پژوهش،  آزمون با گروه کنترل است.پسـ  آزمونپیش

 مسال دوکه در نیمدانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه که بدنی تربیت ۀرشتسال(  23±5/2سنی 

 دندشرکت کر پژوهشصورت داوطلبانه در این بهرا انتخاب کرده بودند،  یکواحد بسکتبال ( 93ـ94)

نمودن منظور مشخصرا به (1997) 3و مارتین هال ۀشدتوانایی تصویرسازی تجدیدنظر ۀنامپرسش و

                                                           
1. Jiini Chen 

2. Orlik & Partington 
3. Hall & Martin 



 577                                                                     تأثیر وجوه حسی تصويرسازی ذهنی بر يادگیری مهارت ...

فیلم مهارت شوت  ۀو مشاهد اولیه آموزش از پس کنندگانشرکتد. نمودنتوانایی تصویرسازی تکمیل 

اساس بر ،دادند و سپس انجام را آزمونپیش به مربوط کوشش 11 شده توسط الگوی ماهر،گام اجراسه

تصویرسازی بینایی،  ۀنفر 11گروه  در چهار کردن نمراتن و به روش آرایش جورآزمونمرات پیش

 هایپژوهشاساس مبنای حجم نمونه در این پژوهش برشنیداری، جنبشی و کنترل قرار گرفتند. 

 ثیرأت"عنوان ( با 2112) هیلند و همکاران پژوهشدر حجم نمونه  ،مثالعنوانبه ؛گذشته بوده است

اسمیت  ،(. همچنین15) نفر بود 31 "حرکات موزون اجرایبر جنبشی و شنیداری ، تصویرسازی بینایی

تعداد افراد  که قرار دادند مقایسههای مختلف تصویرسازی را موردروش یپژوهش( در 2114)1هولمزو 

  (.1) نفر بود 41کننده در این پژوهش شرکت

هال و  ۀشدتصویرسازی حرکتی تجدیدنظر ۀنامفرم مشخصات فردی و پرسش کنندگانشرکت ،ابتدا

اجرای  ۀمورد نحوآموزش اولیه در ،پژوهشاولین مرحله از اجرای در . نمودندرا تکمیل ( 1997) مارتین

گام فیلم مهارت شوت سه ،کنندگان ارائه شد و سپسبه شرکت گام بسکتبالمهارت شوت سه صحیح

مورد کنندگان نمایش داده شد. پس از آموزش مهارت، درشده توسط الگوی ماهر برای شرکتاجرا

 یاتصورت یکسان و مشترک توضیحهسازی و تصویرسازی بمراحل آرامگام و سهاجرای آزمون شوت 

  .گردید ارائه

ر هر د های تجربیکنندگان گروهشرکت و جلسه تمرین بود شششامل  اکتساب ۀمرحلبراین، عالوه

زمان تصویرسازی برای  و انجام دادند را گام بسکتبالشوت سه 31کوشش تصویرسازی و  31جلسه، 

)زمان تصویرسازی و  گردیدکنترل  پژوهشگرتوسط  (گاممشابه با زمان اجرای شوت سه)هر کوشش 

ا گام رمهارت شوت سه نیز ثانیه در نظر گرفته شده بود(. گروه کنترل 11گام معادلاجرای شوت سه

 ۀمرحل پنجمدت یک ماه و در به پژوهشطرح ذکر است که شایان بدون تصویرسازی انجام داد.

  انتقال انجام شد.آزمون یادداری و آزمون تمرینی، آزمون اکتساب،  ۀآزمون، شش جلسپیش

 45در یک اتاق  را سازیتمرینات آرام ،در هر جلسههای تصویرسازی کنندگان گروهشرکتهمچنین، 

از قبیل  یدستورالعمل تصویرسازی بینایی که شامل موارددادند. انجام  آرام مترمربعی کامالً

 ۀ( و نحوغیرهپوش سالن، رنگ توپ و )میزان نور سالن ورزشی، رنگ کف تصویرسازی فضای اجرا

گروه تصویرسازی  کنندگاندید در هنگام شوت بود، به شرکت ۀگام و توجه به زاویاجرای شوت سه

گام موفق را در ذهن خود از بعد درونی شوت سه 31کنندگان شرکت ،. سپسارائه گردید بینایی

گام را انجام شوت سه 31کنندگان شرکت ،پس از اتمام تمرینات تصویرسازی و کردند سازیریتصو

 دادند.

                                                           
1. Smith  & Holmes 
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 دستورالعمل تصویرسازی شنیداری شامل مواردی از قبیل صدای فضای رسازی شنیداری،گروه تصویدر

لحن گفتار و میزان بلندی صدای مربی و صدای توپ در هنگام  ،)سیستم تهویه و صدای افراد( سالن

م موفق گاشوت سه 31 خواسته شدها آناز  ،. سپسکنندگان ارائه شدبه شرکتگام اجرای شوت سه

 دهند.شوت سه گام را انجام  31 در ادامه،و  کنندرا در ذهن تصویرسازی 

را طی  سازیآرام ۀمرحل ،تصویرسازی بینایی و شنیداری گروه تصویرسازی جنبشی نیز همانند گروه 

مواردی مانند هوای سالن ورزشی، وزن و  العمل تصویرسازی جنبشی که شاملدستور ،سپس نمودند.

وضعیت عضالت در  نیز و شودوارد میبه توپ  زدنم دریبلهنگا میزان فشاری که ،میزان زبری توپ

 31 ها خواسته شداز آن ،. سپسارائه گشت بازو و آرنج بود ۀگام و زاویشوت سه سازیریهنگام تصو

 گام را انجام دهند.شوت سه

 دادندگام را بدون تصویرسازی انجام تمرین شوت سه 31 تنهاگروه کنترل در هر جلسه براین، عالوه

و  گرفته شد ،کوشش بود 11کنندگان آزمون اکتساب که شامل ششم از شرکت ۀپس از پایان جلس و

ساعت پس از آزمون اکتساب، آزمون  41همچنین،  .گردیدتحلیل بعدی ثبت وها برای تجزیهنمرات آن

 صورت گرفت.کوشش برای هر آزمون(  11) یت، آزمون انتقال با تغییر زاویهنهاو در انجام شد یادداری

منظور سنجش توانایی نامه بهسازی حرکتی: از این پرسشتصویرۀ شدنظرتجدید ۀنامپرسش

یاس مقدو خرده دربرگیرندۀکه  بودهنامه شامل هشت سؤال این پرسش شود.تصویرسازی استفاده می

است. ضریب آلفای  چهار سؤال در نظر گرفته شده ،مقیاسو برای هر خرده باشدمیو بینایی  جنبشی

حد و دربوده ( 737/1)معادل  شدهتجدیدنظر ۀنامهای پرسشالؤکرونباخ برای تعیین ثبات درونی س

 مقیاس بیناییو خرده( 729/1)معادل  مقیاس حرکتیثبات درونی خرده ،است. همچنین یقبولقابل

( 11/1) معادل مقیاس حرکتیخرده، (775/1) نیز برابر با نامهاست. پایایی کل پرسش( 745/1)معادل 

 (.21) باشدمی( 74/1) معادل مقیاس بیناییو خرده

ت ، حرکزدندریبل با برداشتن توپ از روی صندلی و با بایستمیشونده آزمون گام:آزمون شوت سه

. گیردصورت میریباند کند توپ  نیز گام و شوت را انجام دهد. پس از آنسه در ادامه، و را شروع کند

شروع برگردد و توپ را روی صندلی قرار دهد. آنگاه خیلی سریع به سمت  ۀبا دریبل به نقط ،سپس

و دوباره به سمت  ردهها را تکرار کتوپ دوم بدود و آن را از روی صندلی دیگری بردارد و همان حرکت

سنج ا شروع حرکت، زمان. بپیدا کندشوت ادامه  11تا پرتاب بایست میصندلی اولی برگردد. این کار 

 شود و زمانسنج متوقف میو گرفتن توپ، زمان افتد و پس از پایان ریباند دهمین شوتبه کار می

 به پرتابی که منجر به گل ،برای ارزیابی دقت شوتد. گردعنوان رکورد فرد محسوب میشده بهکسب

لحاظ  ی آنبرا امتیاز یکاگر توپ تنها با حلقه یا تخته تماس پیدا کند  ،گیردتعلق می امتیاز دو شود

ت ذکر اسشایانشود. مینمنظور  یامتیاز هیچ ،ها برخورد نداشته باشدیک از آنو اگر با هیچ گرددمی
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 ذکر این نکته ضرورت دارد که شود.عنوان رکورد دقت محسوب میشده بهمجموع امتیازات کسبکه 

 ( 21) دگردیک ثانیه به زمان فرد اضافه می نیز دخطای رانینگ یا دبل که از فرد سر بزنبرای هر 

اسبه های مرکزی و پراکندگی مح، شاخصپژوهشهای منظور توصیف آماری دادهبهبراین، عالوه

 برای واستفاده شد ویلک  ـ آزمون شاپیرو از هاداده طبیعی توزیع از اطمینان برای گشتند. همچنین،

 گام چهار گروهشوت سهعملکرد  ۀمقایس جهت. کار رفتبه لوین آزمون ،هاواریانس آزمون همگنی

 انتقال ،اکتساب، یادداری هایآزمون، آزموندر پیش و کنترل تصویرسازی بینایی، شنیداری، جنبشی

. قرار گرفتمورداستفاده  بر روی عامل آزمون اندازه های تکراریمرکب با  آزمون تحلیل واریانس و

بینایی، شنیداری، جنبشی و ) گام بسکتبال چهار گروهشوت سه عملکرد ۀمقایس جهت ،همچنین

آزمون تحلیل  و توانایی تصویرسازی ،انتقال ،های اکتساب، یادداریونآزمون، آزمدر پیش کنترل(

در مراحل مختلف  پژوهشهای یک از گروهعملکرد هر ۀمقایس جهت. کار گرفته شدبهراهه واریانس یک

 ذکر است کهقابل .مورداستفاده قرار گرفت های تکراریآزمون تحلیل واریانس در اندازهنیز  آزمون

 15/1 و در سطح آلفای 211نسخه  اس. پی. اس. اس افزار ت آماری با استفاده از نرممحاسبا ۀکلی

 انجام شد. 
 

 نتایج
خالصه  یکشمارۀ جدول های آزمایشی و کنترل در گروهتوصیف آماری مربوط به مشخصات فردی 

 شده است.
 

 کنندگانتوصیف آماری مشخصات فردی شرکت ـ5جدول 

متر(قد )سانتی  گروه تعداد سن )سال( 

163± 69/3  22± 11/3  تصویرسازی بینایی 11 

165± 17/4  5 /21 ± 32/2  تصویرسازی شنیداری 11 

166± 27/7  5 /21 ± 71/1  تصویرسازی جنبشی 11 

165± 69/5  11/23 ± 17/1  کنترل 11 

 

 . شده است ارائه دو شمارۀ جدول درچهار گروه  توانایی تصویرسازی و انحراف معیار میانگینهمچنین، 
 

 

 

 

 

                                                           
1  . SPSS 21 
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تصويرسازی بینايی، شنیداری، های و انحراف معیار توانايی تصويرسازی در گروه میانگین ـ6 جدول

 جنبشی و کنترل

 توانايی تصويرسازی

 کنترل تصويرسازی جنبشی تصويرسازی شنیداری تصويرسازی بینايی

11/9±43 13/9±45 15/9±43 19/9±4/43 
 

اهه رتحلیل واریانس یک از آزمون نیز آزموندر پیش گروه چهارتوانایی تصویرسازی  ۀمنظور مقایسبه

چهار  کنندگانکه بین توانایی تصویرسازی شرکت دهندمیهای این آزمون نشان استفاده شد. یافته

در وضعیت مشابهی  توانایی تصویرسازی لحاظاداری وجود ندارد و هر چهار گروه بهتفاوت معن، گروه

  .(شمارۀ سه)جدول رند قرار دا
   

 راهه در توانايی تصويرسازیتحلیل واريانس يکهای حاصل از آزمون يافته ـ9جدول 

سطح 

 معناداری
F 

میانگین 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

مجموع 

 مجذورات

منبع 

 تغییرات

37/9 11/1 
 بین گروهی 47/116 3 42/7

41/92  36 26/33  گروهیدرون 

 کل 11117 41      

 

آزمون، آزمون اکتساب، در مراحل پیش پژوهشمیانگین و انحراف معیار عملکرد چهار گروه  ،ادامهدر

 .باشدمیمشاهده قابل چهارشمارۀ یادداری و انتقال در جدول 
 

 در مراحل مختلف پژوهشگام چهار گروه میانگین و انحراف معیار عملکرد شوت سه ـ1 جدول

 گروه آزمونپیش آزمون اکتساب يادداری انتقال

61/2±11/14  3/2±51/15  72/2±11/16  15/3±13  بینایی 

39/2±21/14  11/1±71/15  11/1±31/17  17/2±91/12  شنیداری 

91/1±91/13  57/1±61/15  51/1±51/16  4/2±7/13  جنبشی 

45/2±61/11  91/1±91/12  94/2±13  27/3±6/13  کنترل 

 

 برای واستفاده شد ویلک  ـ ها از آزمون شاپیروبودن توزیع دادهمنظور بررسی طبیعیبهبراین، عالوه

ها در توزیع داده دهد کهمی. نتایج نشان کار رفتبهآزمون لوین  ،هاگروه بررسی همگنی واریانس

در مراحل  پژوهشهای موردهای گروهفرض همگنی واریانسیعی است و پیشتمامی مراحل آزمون طب

 ۀراهه در مرحلحلیل واریانس یکهای حاصل از آزمون تاین، یافتهبرعالوه .شودمیید یأمختلف آزمون ت
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. این (P=0.05)باشد میآزمون دار در میانگین امتیازات پیشعدم تفاوت معنا ۀدهندآزمون نشانپیش

لحاظ سطح عملکرد در وضعیت مشابهی قرار بهکه هر چهار گروه در ابتدا  بیانگر این هستندها یافته

 . انداشتهد

، از پژوهشگام بسکتبال چهار گروه در مراحل مختلف عملکرد شوت سه ۀمقایس همچنین، جهت

 × چهار )آزمون( تکراری روی عامل آزمون در یک طرحهای واریانس مرکب با اندازهآزمون تحلیل 

 .شده است نشان داده پنجدر جدول  آن نتایج استفاده شد کهچهار  )گروه(
 

 های تکراری روی عامل آزمونون تحلیل واريانس مرکب با اندازهحاصل از آزم هایيافتهـ 1جدول 

 
مجموع 

 مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 F آزادی ۀدرج

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 223/1 127/1 433/3 3 633/56 9/169 گروه

 465/1 111/1 243/31 36/2 12/11 45/191 آزمون

گروه و  تعامل

 آزمون
45/19 619/12 11/7 116/4 111/1 219/1 

 

دار اتعامل گروه و آزمون معن نیز دهد که اثرات اصلی گروه و آزمون وهای جدول فوق نشان مییافته

های تحلیل واریانس از آزمون ،استدار اکه تعامل گروه و آزمون معنه این. با توجه ب(P =0.05) باشدمی

 .دگردیعنوان آزمون تعقیبی اثر تعامل استفاده های تکراری بهراهه و تحلیل واریانس در اندازهیک

 و آزمونرد چهار گروه در پسکه بین عملک دهدمیراهه نشان نتایج آزمون تحلیل واریانس یک

های آزمون تعقیبی توکی فته. یا(P=0.01) داری وجود دارداهای یادداری و انتقال تفاوت معنآزمون

ی و جنبشی دارکه در هر سه مرحله، تفاوت بین سه گروه تصویرسازی بینایی، شنی نیز بیانگر آن است

داری بین عملکرد سه گروه تجربی اکه تفاوت معنحالیدر ؛(P=0.05)باشد میدار ابا گروه کنترل معن

 .ردوجود ندا

 که بین عملکرد سه گروه در تصویرسازی کندنیز بیان میهای حاصل از تحلیل واریانس تکراری یافته

های فتهیا. (P=0.01)رد وجود دا یدارابینایی، شنیداری و جنبشی در مراحل مختلف آزمون تفاوت معن

 دکه هر سه گروه در آزمون اکتساب و یادداری عملکر نیز حاکی از آن استآزمون تعقیبی بونفرونی 

در فرایند  گروه تجربیدار سه اپیشرفت معن بیانگرها اند. این یافتهآزمون داشتهبهتری نسبت به پیش

ود داری وجاآزمون تفاوت معن در مراحل مختلفکه بین عملکرد گروه کنترل حالیدر باشد؛می پژوهش

 .ردندا

 
 



 5931زمستان  ،62رفتار حرکتی شماره                                                                                                   516

 گیریبحث و نتیجه
ال گام بسکتبیادگیری مهارت شوت سه ثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی برأت ،این پژوهشهدف از 

. رفتگقرار  توجهمورد نیز یادداری و انتقال ،در آزمون اکتسابهای تجربی و کنترل گروهمقایسۀ بود. 

در  را انگیزش ۀدر رابطه با تصویرسازی بینایی، نظریرا الگوبرداری  ۀآمده، نظریتحلیل نتایج بروتجزیه

شی با تصویرسازی جنب در رابطه را عضالنی ـ عصبی ـ روانی ۀو نظریرابطه با تصویرسازی شنیداری 

 .باشدمیهای آزمایشی دار بین گروهاهش، عدم تفاوت معنکند. از نتایج فرعی این پژویید میأت

های تکراری روی عامل آزمون نشان دادند های حاصل از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازهیافته

ای ههای آزمونیافته ،همچنین .استدار اعامل بین این دو متغیر معنتکه اثرات اصلی گروه و آزمون و 

 های تعقیبی اثر تعاملآزمونعنوان های تکراری بهتحلیل واریانس در اندازهراهه و تحلیل واریانس یک

 هایاری بهتر از گروه کنترل در آزمونداطور معنبه ،د سه گروه تصویرسازینشان دادند که عملکر

 داری بین سه گروه تجربی مشاهده نشد.اکه تفاوت معنحالیدر ؛ه استنتقال بوداکتساب، یادداری و ا

پیشه و (، زراعت24) (1317یوسفی و همکارن)(، 23) (1311) پیروی هاییافتهبا  پژوهشنتایج این 

هال  (،15) (2112) هیلند و همکاران(، 62) (1379) (، شریفی درآمدی و افروز52) (1392) نیازی

و  3(، وینوس16) (2115) 2گایلوت و کولت (،1) (2112) (، اسمیت و هولمز27) (1913) 1و ارفمیر

 5کیم و چونگ (،31) (2113) همکاران و (، اسمیت29) (2119) 4(، چو21) (2114) همکاران

سو و هم (32) (2119) 7توسینت و بالندینو  (31) (2114) و همکاران 6(، فراهت12) (1991)

نقش تمرین ذهنی "با عنوان  (17()2113) جین چین نتایج پژوهشبا  ، اما درمقابل،هماهنگ است

ل این رسد دلینظر میباشد. بهنمی سوهم "گیری شوت آزاد بسکتبالو توانایی تصویرسازی بر یاد

تی اطالعات زیس ۀاساس نظریبر ،همچنین. کنندگان باشدجنسیت و یا نوع مهارت شرکت ،سوییناهم

 شدهها یا خصوصیات سازماندهیای از گزاره(، تصاویر ذهنی مجموعه1979) 1النگیا پردازش اطالعات 

 ؛(33) شودثیر آن بعد از چهار هفته مشخص میأت شود ومدت مغز ذخیره میبلند ۀاست که در حافظ

زمان اعمال تصویرسازی در مطالعات مختلف باعث کسب نتایج ممکن است تفاوت در مدت ،دلیلاینبه

 مختلفی شود.

                                                           
1. Hall & Erffmeyer 

2. Guillot & Collet   

3. Vinothk 

4. Cho 

5. Kim & Chung 

6. Farahat 

7. Toussaint & Blandin 
8. Lange 



 519                                                                     تأثیر وجوه حسی تصويرسازی ذهنی بر يادگیری مهارت ...

، باشدمینیاز یادگیری مهارت، مقدار زیادی فعالیت شناختی مورد ۀاولی ۀکه در مرحلجاییآناز

هستند ( معتقد 2117) و همکاران 1سزایی در یادگیری داشته باشد. مونروهب تواند سهمتصویرسازی می

ثر ؤا ماوج اجر ۀاجرا و بهبود نقط ،شناختی تصویرسازی در پیشرفت استراتژی ۀکارگیری جنبهب که

که اولین مراحل یادگیری یک  بر این باور هستندشناختی، پژوهشگران  ۀاساس نظری. برباشدمی

تواند بدون حضور فشار فعالیت می به کمک تصویرسازیفرد مهارت، فعالیت شناختی زیادی دارد. 

 (.11) االت مربوط به اجرا پاسخ دهدؤبدنی، به بسیاری از س

 که این یکی از کند اعمال سایر افراد را بازسازی کندگر تالش میمشاهده الگوبرداری، ۀدر نظری

باشد. امروزه اکثر ها میها و ارزشها، رفتارها، نگرشثرترین ابزارها برای یادگیری انواع مهارتؤم

 اندهیادگیری اجتماعی پی برد ۀاساس نظریبین الگوبرداری و عملکرد حرکتی بر ۀبه رابط پژوهشگران

ر گمشاهده در آن که از طریق یک کارکرد آموزنده که اثرات الگوبرداری اصوالً کنندو پیشنهاد می

در  ،شود. این رمز یا طرح شناختیکند، انجام میشده را رمزگذاری میرفتار الگوبرداری نطور نمادیبه

 (.12) رودکار میبرای هدایت عملکرد آشکار به آینده

ای هکه از نظریه ویرسازی ذهنی بنیادیدر رابطه با تصویرسازی شنیداری، دیدگاه تصبراین، عالوه

ه موضوع می ککالـ  کلمات و الگوهای صوتی تمامیکه اشاره دارد به این ،باشدشناختی غیرعملیاتی می

نی د، هم ذهنماینداری آدمی را ساخته و پرداخته میکنند و تصویرسازی شنییا چیزی را توصیف می

های عصبی ما زمها از این جهت عینی هستند که نوعی فعالیت را در مکانی. آنو هم انتزاعیهستند 

فاده استمان حال موردایم و کلمات نیز در هچیزی را شنیدهانگیزانند که در زمان گذشته، وقتی برمی

همان  ،عبارتیحسی که به ـ های هیجانی و ادراکیاین پاسخ یاند. احیااند، برانگیخته شدهقرار گرفته

 ۀ(. نظری12) انگیزانندها را برمیتصویرسازی ذهنی از راه شنوایی هستند، معنای کلماتی است که آن

ه قرار توجهای شناختی عملیاتی است، تصویرسازی ذهنی شنیداری را موردانگیزش نیز که از نظریه

ی کنترل( در اثر سطوح انگیزش)گروه تجربی و گروه  هاتفاوت عملکرد بین گروه و معتقد است که داده

 ها و نوارهایهای کالمی، نمایش مهارت، فیلمتوجه به دستورالعمل ویژهبه ؛باشدمتفاوت می ،مختلف

داری تصویرسازی شنیهمچنین،  شود.کننده مییا آنچه باعث عالقه یا سطح انگیزش در اجرا و ویدئویی

انی که از کنندگاستفاده قرار گیرد. شرکته هدف موردعنوان تابعی از انگیزه برای رسیدن بتواند بهمی

سیار که توانایی تجسم ب کننداحساس می ،نمایندتصویرسازی شنیداری در تجربیات خود استفاده می

 خوبی نقشرسد این موضوع بتواند بهنظر میقوی در رسیدن و موفقیت در انجام عملکرد دارند. به

ی خرگری باستفاده از تصویرسازی شنیداری با واسطه زیرا، ؛نمایدگر را برجسته متغیرهای واسطه

 (. 12) شودنفس، باعث بهبود عملکرد میبهمتغیرها مانند اعتماد

                                                           
1. Munroe 
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طی ه کند کعضالنی اشاره می ـ عصبی ـ روانی ۀینظر ،در رابطه با تصویرسازی جنبشی و براینعالوه

 ،اینبنابر ؛شودند اجرای واقعی آن حرکت ایجاد میعضالنی همانـ ثر عصبی ؤتجسم حرکت، الگوهای م

  تواند اجرای افراد را بهبود بخشد.تمرینات تصویرسازی می

ممکن است دلیل بهبود عملکرد افراد در آزمون اکتساب مربوط به برقراری چهارچوب کلی  ،همچنین

ل یا قادر به تجسم کام بایستمییادگیرنده  ،چهارچوب کلی ۀمبتدی باشد. طبق نظری ۀدر یادگیرند

توجه  مهارت کلی ۀبه برداشت عمومی یا زمین بایستمییادگیرنده  دیگر،عبارتبه .طرح کلی باشد

در تجسم بهتر زمینه و چهارچوب کلی مهارت نقش  ،داشتن توانایی تصویرسازی باال، لذا؛ (34) نماید

 "حافظه سازماندهی" ۀنظری ،استناد کردتوان به آن زمینه میایندیگری که در ۀثری دارد. نظریؤم

 ،فرایندهای انتخاب پاسخ که از متغیرهای مهم یادگیری و اجرا هستند ویژه، بهاست. فرایندهای حافظه

و تجسم  داشتن توانایی تصویرسازی باال. (35) باشندمیوابسته به رمزگردانی و عملیات بازیابی  کامالً

تداعی  ۀدهی موضوعات مربوط به حرکت از طریق ایجاد زمینشود که سازمانشفاف مهارت باعث می

 ثر بین عناصر تکلیف بهتر صورت گیرد.ؤو برقراری روابط م

وجه ت ۀطبق نظریتوان گفت که مینیز اد در آزمون یادداری و انتقال در رابطه با افزایش عملکرد افر

ع جزئیات سری ،کرد. طبق این نظریههای مهم مهارت توجه انتخابی در یادگیری مهارت، باید به جنبه

ذکر این نکته ضرورت (. 36) که در یک الگوی منظم ساختاری قرار گیرنداین مگر ،شوندفراموش می

جزئیات مهم را در تصویرسازی مهارت، کند که به آزمودنی کمک می ،توانایی تصویرسازیدارد که 

و از فراموشی آن  شده مهارت تقویت ،از طریق جزئیات خاص ،نتیجهد. درنمایبهتر تصویرسازی 

 گیرد. یادداری و انتقال بهتر صورت می ،ترتیببدین ؛شودجلوگیری می

 واند چندتمی های تصویرسازی بینایی و جنبشیدار بین گروهادم وجود تفاوت معنرسد که عنظر میبه

ای در کنندهتواند عامل تعیینست که مینوع تکلیف ا ها،که یکی از آن دلیل احتمالی داشته باشد

 یک از وجوه تصویرسازی باشد.تمایز اثربخشی هر

 ۀرضی، طرفداران فاست اساس بعد درونی صورت گرفتهکه تصویرسازی در این پژوهش بربا توجه به این

مال بیشترین احت ،ونیصورت استفاده از تصویرسازی درند که درهست ( بر این باور1977) 1ماهونی اونر

ی درونی را تصویرسازکه برخی تصویرسازی حدیتا ؛جنبشی وجود دارد برای استفاده از تصویرسازی

ر ارتباط با عدم وجود تواند یکی دیگر از دالیل احتمالی دکه این خود می (37) اندجنبشی نامیده

تصویرسازی بینایی، شنیداری و جنبشی های گروه ار بین عملکرد و یادگیری آزمودنیداتفاوت معن

 باشد.

                                                           
1. Mahoney & Avener 
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گام، های تصویرسازی شوت سههریک از جنبهتوان به آن اشاره کرد این است که دلیل دیگری که می

ل دید، وجه بینایی را تسهی ۀویتوجه به زا ،مثالعنوانبه ؛شودیکی از وجوه حسی تسهیل می ۀوسیلبه

(. 15)د باشمیگذار وجه جنبشی تصویرسازی اثربر  ،آرنج و بازوگیری توجه به وضعیت قرارکند و می

ذار باشد و باعث شود که بین گثیرأیک از وجوه حسی تفاده از هرتواند بر اثرات استاین مهم می

 داری مشاهده نشود.اهای تصویرسازی تفاوت معنگروه

وجوه حسی تصویرسازی از جمله توان گفت که های این پژوهش میبا استناد به یافته ،مجموعدر

های مختلف حرکتی است و هر سه وجه مهارت ،عملکرد و یادگیری فراگیران عوامل اصلی اثرگذار بر

شود. میها آنفت عملکرد و یادگیری حسی بینایی، شنیداری و جنبشی تصویرسازی باعث پیشر

 و مربی، تجهیزات به نیاز عدم بودن،هزینهبی بودن،خطربی هایی مانندتصویرسازی دارای ویژگی

 زمان، تسهیالت، ها،جویی در هزینهباعث صرفهاست که  خستگی بروز عدم و تمرینات نبودنگیروقت

مرور پیش از اجرای یک  جهتاز تصویرسازی  توانبراین، میعالوه (.31) دشومی انسانی نیروی و فضا

یش افزابیماران و کمک به بازتوانی  سببتمرینات تصویرسازی براین، عالوهمهارت استفاده کرد. 

حال باید توجه داشت که راهبردهایی مانند عیناما در ،(21) شودمی هاآن نفس و تمرکزبهاعتماد

 طبیق پیدات فراگیران ها با نیازآن بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که نیاز به زمانی ،تصویرسازی

 ،دهد که اعمال راهبردهای آموزشی تصویرسازیآمده از این پژوهش نشان میدستهب هایکند. یافته

گرفتن متغیرهای بسیاری مانند سطح مهارت، نوع تکلیف، مقدار تمرین، میزان انگیزش، نظرنیازمند در

ی برای رسیدن به یک الگوی تمرین ،حالاینبا .بر یادگیری فراگیران استثر ؤجنسیت و سایر عوامل م

-ی مشابه با استفاده از مهارتپژوهششود پیشنهاد می باشد.های بیشتری موردنیاز میپژوهش ،عمومی

 لحاظ ماهیت تکلیف مشابه بسکتبالبههای ورزشی که سایر رشتهنیز بسکتبال و  ۀرشتهای دیگر 

وجوه حسی افراد و سبک  ،بعدی هایپژوهشدر  که شودپیشنهاد می ،. همچنینهستند، صورت گیرد

به معلمان و مربیان  های این پژوهشنهایت، با توجه به یافتهدر توجه قرار گیرد.موردها یادگیری آن

نان خود، منظور ارتقای عملکرد بازیکشود که بهمی توصیه های بسکتبالمربیان تیمنیز بدنی و تربیت

  مند گردند.بهره آموزشی مکمل یک انعنوبهاز وجوه حسی تصویرسازی 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the effect of sensory modalities of mental 

imagery on learning lay-up shot in basketball. Accordingly, 40 female students (mean age: 

23 ± 2.5 years) voluntarily participated in this study and completed the Movement Imagery 

Questionnaire-Revised in order to determine their imagery ability. After preliminary 

instructions, a pretest of 10 trails was performed and then participants were assigned to 

four groups, including visual imagery, kinesthetic imagery, auditory imagery, and control 

group according to pretest scores. The acquisition phase included six sessions. Forty-eight 

hours after the acquisition test, retention and transfer tests were conducted. Mixed analysis 

of variance with repeated measures on test factor showed that group and test main effects 

and the interaction of two variables were significant. Findings of one-way ANOVA and 

repeated measures ANOVA as post-hoc tests for interaction effect revealed that imagery 

groups had significantly better performance in acquisition, retention and transfer tests 

compared to control group, although there was no significant difference among three 

experimental groups. In addition, groups showed significant progress in acquisition and 

retention test compared to pretest.  These findings suggest that sport coaches and teachers 

can facilitate basketball lay-up shot learning using visual, auditory and kinesthetic 

imagery modalities. 
 

Keywords: Mental Imagery, Sensory Modalities, Visual, Auditory, Kinesthetic, 

Basketball Lay-up Shot 
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