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چکیده
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر وجوه حسی تصويرسازی ذهنی بر يادگیری شوت سهگام بسکتبال بود.
بدينمنظور 19 ،دانشجوی دختر (میانگین سنی 69±6/1 :سال) بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت نمودند و
پرسشنامۀ تصويرسازی حرکتی تجديدنظرشدۀ هال و مارتین را بهمنظور مشخصنمودن توانايی تصويرسازی تکمیل
کردند .پس از آموزش اولیه ،شرکتکنندگان  59کوشش مربوط به پیشآزمون را انجام دادند و سپس ،براساس نمرات
پیشآزمون و به روش آرايش جورکردن نمرات در چهار گروه تصويرسازی بینايی ،جنبشی ،شنیداری و کنترل قرار گرفتند.
مرحلۀ اکتساب شامل شش جلسه تمرين بود و  11ساعت پس از آزمون اکتساب ،آزمون يادداری و آزمون انتقال انجام
شد .يافتههای حاصل از آزمون تحلیل واريانس مرکب با اندازههای تکراری درمورد عامل آزمون نشان میدهد که اثرات
اصلی گروه و آزمون و نیز تعامل بین اين دو متغیر معنادار میباشد .يافتههای آزمونهای تحلیل واريانس يکراهه و تحلیل
واريانس در اندازههای تکراری بهعنوان آزمونهای تعقیبی اثر تعامل نیز بیانگر اين هستند که عملکرد سه گروه
تصويرسازی در آزمونهای اکتساب ،يادداری و انتقال بهطور معناداری بهتر از گروه کنترل میباشد؛ درحالیکه تفاوت
معناداری بین سه گروه تجربی مشاهده نمیشود .عالوهبراين ،گروههای تجربی در آزمونهای اکتساب و يادداری ،پیشرفت
معناداری را نسبت به پیشآزمون داشتهاند .يافتههای پژوهش بیان میکنند که مربیان و معلمان ورزشی با استفاده از
هريک از وجوه حسی بینايی ،شنیداری و جنبشی در تصويرسازی میتوانند يادگیری مهارت شوت سهگام بسکتبال را
تسهیل نمايند.
واژگان کلیدی :تصويرسازی ذهنی ،بینايی ،وجوه حسی ،بینايی ،شنیداری ،جنبشی ،شوت سهگام بسکتبال
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مقدمه
آموزش مهارتهای حرکتی به ورزشکاران ،همواره اصلیترین مسئولیت مربیان ورزش و معلمان
تربیتبدنی بوده است .دراینراستا ،پژوهشهای بسیاری در حوزۀ یادگیری حرکتی برای دستیابی به
روشهای بهتر جهت کمک به فرایند یادگیری مهارتها انجام شده است .مرور ادبیات یادگیری حرکتی
نشان میدهد که یکی از ارکان اساسی آموزش مهارتهای حرکتی ،استفاده از تصویرسازی است (.)1
والی و گرینلف )1991( 1تصویرسازی ذهنی را تجربهای هوشیار با استفاده از تمام حواس برای ایجاد
یا بازآفرینی رویدادی در ذهن میدانند ( .)2بهعبارتدیگر ،فرد در غیاب محرک خارجی میتواند
تصویری از آن را در ذهن خود ایجاد کند .این تصویر میتواند به کمک یک یا تمامی حواس و براساس
اطالعات ذخیرهشده در خزانۀ حسی ،حافظۀ کاری یا حافظۀ بلندمدت ایجاد شود ( .)3مرور ادبیات
رفتار حرکتی نشان می دهد که تصویرسازی دارای دو جنبه یا بعد درونی و بیرونی است (.)4
تصویرسازی درونی شامل اجرای یک مهارت ورزشی از زاویۀ دید خود فرد اجراکننده میباشد و در
تصویرسازی بیرونی ،فرد خودش را از زاویۀ دید یک مشاهدهگر بیرونی میبیند ( .)5عالوهبراین،
تصویرسازی ذهنی شامل وجوه حسی مختلفی است ،اما طی سالهای اخیر ،در بسیاری از موارد ابعاد
تصویرسازی به اشتباه با وجوه تصویرسازی یکی دانسته شده و تعاریف مشابهی برای آنها ارائه گردیده
است ( .)4لندرز 2بر این باور است که تصویرسازی ،عمدتاً یک تجربۀ بینایی است ( .)6بااینحال،
اندرسون 3خاطر نشان میکند که ممکن است حواس دیگری نیز درگیر شوند (.)7
وجوه حسی تصویرسازی شامل :تصویرسازی بینایی ،جنبشی ،شنیداری ،المسه ،بویایی و چشایی است
( )2و ماهیت تکلیف بر استفاده از وجوه حسی مختلف تأثیر میگذارد .بهنظر میرسد که هرکدام از
وجوه حسی تصویرسازی میتوانند برای رشتۀ ورزشی خاصی مناسب باشند؛ بهعنوانمثال ،در شوت
سهگام بسکتبال ،هریک از جنبههای تصویرسازی بهوسیلۀ یکی از وجوه حسی تسهیل میشود ()1؛
بهعنوانمثال ،توجه به زاویۀ دید به وجه بینایی ،توجه به وضعیت قرارگیری آرنج و بازو به وجه جنبشی
و توجه به صدای توپ به وجه شنیداری مربوط میباشد.
تصویرسازی بینایی عبارت است از فرایندی که فرد از طریق آن صحنهها و یا تصاویری را در ذهن
خود میبیند و حس میکند ( .)9تصویرسازی شنیداری نیز شکلی از تصویرسازی ذهنی است که برای
سازماندهی و تحلیل صداها ،زمانیکه محرک شنیداری وجود دارد استفاده میشود .درحقیقت،
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تصویرسازی شنیداری یک ساختوساز ذهنی براساس یک رویداد شنیداری است ( .)11عالوهبراین،
تصویرسازی جنبشی ،توانایی تصویرسازی احساس حرکت بدن و سایر حواس بدنی میباشد (.)11
درزمینۀ تصویرسازی نظریههای مختلفی وجود دارد .بهنظر میرسد که هریک از این نظریات ،بر یکی
از وجوه حسی تصویرسازی تأکید داشتهاند؛ بهعنوانمثال ،نظریۀ نمادی ـ شناختی برایناساس است
که تصویرسازی ،تنها جنبههای شناختی را تسهیل میکند؛ بنابراین ،وجه بینایی برای اثرات شناختی
ـ نمادی مطلوب میباشد ( .)12همچنین ،در نظریۀ الگوبرداری ،مشاهدهگر تالش میکند اعمال سایر
افراد را بازسازی کند .یکی از مؤثرترین ابزارها برای یادگیری انواع مهارتها ،رفتارها ،نگرشها و
ارزشها میباشد .امروزه اکثر پژوهشگران به رابطۀ بین الگوبرداری و عملکرد حرکتی براساس نظریۀ
یادگیری اجتماعی (بندورا 1969 1و  )1971پی بردهاند و عنوان میکنند که اثرات الگوبرداری ،اصوالً
از طریق یک کارکرد آموزنده که در آن مشاهدهگر بهطور نمادین رفتار الگوبرداریشده را رمزگذاری
میکند ،انجام میشود .این رمز یا طرح شناختی ،در آینده برای هدایت عملکرد آشکار بهکار میرود
(.)12
در رابطه با تصویرسازی جنبشی نیز نظریۀ روانی ـ عصبی ـ عضالنی معتقد است که طی تجسم
حرکت ،الگوهای مؤثر عصبی ـ عضالنی همانند اجرای واقعی آن حرکت ایجاد میشود؛ با این تفاوت
که دامنۀ آن کمتر و در حداقل میباشد .براساس این نظریه ،بعد درونی از بعد بیرونی که وجه جنبشی
تصویرسازی را فعال میکند ،مؤثرتر است ( .)13نظریۀ انگیزش نیز تصویرسازی ذهنی شنیداری را
موردتوجه قرار داده و معتقد است که تفاوت عملکرد بین گروهها (گروه تجربی و گروه کنترل) در اثر
سطوح انگیزشی مختلف ،متفاوت میباشد؛ بهویژه توجه به دستورالعملهای کالمی ،نمایش مهارت،
فیلمها و نوارهای ویدئویی و یا آنچه باعث عالقه یا سطح انگیزش در اجراکننده میشود (.)12
پژوهشها نشان داده است که تصویرسازی ،عملکرد ورزشکاران را در ورزشهایی مانند بسکتبال ،گلف،
تنیس ،والیبال ،فوتبال ،شنا و ژیمناستیک بهبود میبخشد ( .)14دراینزمینه ،پژوهش هیلند 2و
همکاران ( )2112بیانگر آن بود که تصویرسازی بینایی نسبت به تصویرسازی شنیداری و جنبشی،
عملکرد اجراکنندگان حرکات موزون را بهبود بخشیده است ( .)15گایلوت 3و همکاران ( )2119نیز
در پژوهش خود نشان دادند گروهی که ترکیب تمرین بدنی و ذهنی داشتند ،عملکرد بهتری را نسبت
به گروه کنترل نشان دادند ،اما تمرین ذهنی بهتنهایی کارایی بیشتری نسبت به تمرین بدنی ندارد
(.)16
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ازسویدیگر و در تقابل با نظریههای نمادی ـ شناختی ،نظریۀ الگو برداری ،نظریۀ روانی ـ عصبی ـ
عضالنی و نظریۀ انگیزش ،نتایج برخی پژوهشها نشان میدهد که تمرینات تصویرسازی ،تأثیر
معناداری بر اجرای افراد نداشته است .از جملۀ این پژوهشها میتوان به پژوهش جینی چین)2113( 1
اشاره کرد .او در پژوهش خود گزارش کرد گروهی که تنها تمرین جسمی داشتند ،عملکرد بهتری را
نشان دادند و این امر بیان میکند که توانایی تصویرسازی در یادگیری مهارت نقشی ندارد (.)17
با توجه به نتایج متناقض پژوهشها میتوان متغیرهای اثرگذار بر سودمندی تصویرسازی را موردتوجه
قرار داد .نخست اینکه پژوهشهای انجامشده درزمینۀ تصویرسازی نشان میدهد که قابلیت
تصویرسازی از مهمترین عوامل اثرگذار بر سودمندی آن در افراد متفاوت میباشد ( )3،4،11،19و
مورد دوم اینکه نوع تصویرسازی ،نقش عمدهای را د ر کیفیت تمرین تصویرسازی ایفا میکند.
دراینراستا ،اورلیک و پارتینگتون )1911( 2این نکته را مطرح کردند که حتی قهرمانان المپیک ممکن
است کنترل خوبی بر تصویرسازی خود نداشته باشند ،اما میتوانند این مهارت را با تمرین روزانه بهبود
بخشند .ازسویدیگر ،تمرین تجسم منظم مهارت در افزایش قابلیت تصویرسازی بینایی و حرکتی
بسیار مؤثر است و سودمندی تمرین ذهنی نیز به قابلیت تصویرسازی افراد بستگی دارد (.)21
مرور پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که مطالعات بسیار کمی در ایران به بررسی تأثیرات وجوه حسی
بینایی و جنبشی تصویرسازی پرداختهاند و تاکنون پژوهشی درمورد تأثیر تصویرسازی شنیداری بر
یادگیری مهارتهای ورزشی (بهویژه رشتۀ بسکتبال) در ایران صورت نگرفته است؛ بنابراین ،بهمنظور
افزایش غنای ادبیات پژوهش و نیز معرفی تصویرسازی شنیداری بهعنوان یک مفهوم جدید در حوزۀ
یادگیری حرکتی ،پژوهش حاضر بهدنبال آن است تا تأثیر وجوه حسی (بینایی ،شنیداری و جنبشی)
تصویرسازی ذهنی را بر یادگیری مهارت شوت سهگام بسکتبال موردبررسی قرار دهد.
روش پژوهش
این پژوهش بهلحاظ هدف ،کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش اجرا ،نیمهتجربی میباشد .بهلحاظ
شیوۀ جمعآوری اطالعات نیز در زمرۀ مطالعات میدانی قرار دارد و طرح پژوهش مورداستفاده در آن،
پیشآزمون ـ پسآزمون با گروه کنترل است .جهت انجام پژوهش 41 ،دانشجوی دختر (با میانگین
سنی  23±2/5سال) رشتۀ تربیتبدنی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه که که در نیمسال دوم
(94ـ )93واحد بسکتبال یک را انتخاب کرده بودند ،بهصورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند
و پرسشنامۀ توانایی تصویرسازی تجدیدنظرشدۀ هال و مارتین )1997( 3را بهمنظور مشخصنمودن
1. Jiini Chen
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توانایی تصویرسازی تکمیل نمودند .شرکتکنندگان پس از آموزش اولیه و مشاهدۀ فیلم مهارت شوت
سهگام اجراشده توسط الگوی ماهر 11 ،کوشش مربوط به پیشآزمون را انجام دادند و سپس ،براساس
نمرات پیشآزمون و به روش آرایش جورکردن نمرات در چهار گروه  11نفرۀ تصویرسازی بینایی،
شنیداری ،جنبشی و کنترل قرار گرفتند .مبنای حجم نمونه در این پژوهش براساس پژوهشهای
گذشته بوده است؛ بهعنوانمثال ،حجم نمونه در پژوهش هیلند و همکاران ( )2112با عنوان "تأثیر
تصویرسازی بینایی ،جنبشی و شنیداری بر اجرای حرکات موزون"  31نفر بود ( .)15همچنین ،اسمیت
و هولمز )2114(1در پژوهشی روشهای مختلف تصویرسازی را موردمقایسه قرار دادند که تعداد افراد
شرکتکننده در این پژوهش  41نفر بود (.)1
ابتدا ،شرکتکنندگان فرم مشخصات فردی و پرسشنامۀ تصویرسازی حرکتی تجدیدنظرشدۀ هال و
مارتین ( )1997را تکمیل نمودند .در اولین مرحله از اجرای پژوهش ،آموزش اولیه درمورد نحوۀ اجرای
صحیح مهارت شوت سهگام بسکتبال به شرکتکنندگان ارائه شد و سپس ،فیلم مهارت شوت سهگام
اجراشده توسط الگوی ماهر برای شرکتکنندگان نمایش داده شد .پس از آموزش مهارت ،درمورد
اجرای آزمون شوت سهگام و مراحل آرامسازی و تصویرسازی بهصورت یکسان و مشترک توضیحاتی
ارائه گردید.
عالوهبراین ،مرحلۀ اکتساب شامل شش جلسه تمرین بود و شرکتکنندگان گروههای تجربی در هر
جلسه 31 ،کوشش تصویرسازی و  31شوت سهگام بسکتبال را انجام دادند و زمان تصویرسازی برای
هر کوشش (مشابه با زمان اجرای شوت سهگام) توسط پژوهشگر کنترل گردید (زمان تصویرسازی و
اجرای شوت سهگام معادل 11ثانیه در نظر گرفته شده بود) .گروه کنترل نیز مهارت شوت سهگام را
بدون تصویرسازی انجام داد .شایانذکر است که طرح پژوهش بهمدت یک ماه و در پنج مرحلۀ
پیشآزمون ،شش جلسۀ تمرینی ،آزمون اکتساب ،آزمون یادداری و آزمون انتقال انجام شد.
همچنین ،شرکتکنندگان گروههای تصویرسازی در هر جلسه ،تمرینات آرامسازی را در یک اتاق 45
مترمربعی کامالً آرام انجام دادند .دستورالعمل تصویرسازی بینایی که شامل مواردی از قبیل
تصویرسازی فضای اجرا (میزان نور سالن ورزشی ،رنگ کفپوش سالن ،رنگ توپ و غیره) و نحوۀ
اجرای شوت سهگام و توجه به زاویۀ دید در هنگام شوت بود ،به شرکتکنندگان گروه تصویرسازی
بینایی ارائه گردید .سپس ،شرکتکنندگان  31شوت سهگام موفق را در ذهن خود از بعد درونی
تصویرسازی کردند و پس از اتمام تمرینات تصویرسازی ،شرکتکنندگان  31شوت سهگام را انجام
دادند.

1. Smith & Holmes
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درگروه تصویرسازی شنیداری ،دستورالعمل تصویرسازی شنیداری شامل مواردی از قبیل صدای فضای
سالن (سیستم تهویه و صدای افراد) ،لحن گفتار و میزان بلندی صدای مربی و صدای توپ در هنگام
اجرای شوت سهگام به شرکتکنندگان ارائه شد .سپس ،از آنها خواسته شد  31شوت سهگام موفق
را در ذهن تصویرسازی کنند و در ادامه 31 ،شوت سه گام را انجام دهند.
گروه تصویرسازی جنبشی نیز همانند گروه تصویرسازی بینایی و شنیداری ،مرحلۀ آرامسازی را طی
نمودند .سپس ،دستورالعمل تصویرسازی جنبشی که شامل مواردی مانند هوای سالن ورزشی ،وزن و
میزان زبری توپ ،میزان فشاری که هنگام دریبلزدن به توپ وارد میشود و نیز وضعیت عضالت در
هنگام تصویرسازی شوت سهگام و زاویۀ بازو و آرنج بود ارائه گشت .سپس ،از آنها خواسته شد 31
شوت سهگام را انجام دهند.
عالوهبراین ،گروه کنترل در هر جلسه تنها  31تمرین شوت سهگام را بدون تصویرسازی انجام دادند
و پس از پایان جلسۀ ششم از شرکتکنندگان آزمون اکتساب که شامل  11کوشش بود ،گرفته شد و
نمرات آنها برای تجزیهوتحلیل بعدی ثبت گردید .همچنین 41 ،ساعت پس از آزمون اکتساب ،آزمون
یادداری انجام شد و درنهایت ،آزمون انتقال با تغییر زاویه ( 11کوشش برای هر آزمون) صورت گرفت.
پرسشنامۀ تجدیدنظرشدۀ تصویرسازی حرکتی :از این پرسشنامه بهمنظور سنجش توانایی
تصویرسازی استفاده میشود .این پرسشنامه شامل هشت سؤال بوده که دربرگیرندۀ دو خردهمقیاس
جنبشی و بینایی میباشد و برای هر خردهمقیاس ،چهار سؤال در نظر گرفته شده است .ضریب آلفای
کرونباخ برای تعیین ثبات درونی سؤالهای پرسشنامۀ تجدیدنظرشده معادل ( )1/737بوده و درحد
قابلقبولی است .همچنین ،ثبات درونی خردهمقیاس حرکتی معادل ( )1/729و خردهمقیاس بینایی
معادل ( )1/745است .پایایی کل پرسشنامه نیز برابر با ( ،)1/775خردهمقیاس حرکتی معادل ()1/11
و خردهمقیاس بینایی معادل ( )1/74میباشد (.)21
آزمون شوت سهگام :آزمونشونده میبایست با برداشتن توپ از روی صندلی و با دریبلزدن ،حرکت
را شروع کند و در ادامه ،سهگام و شوت را انجام دهد .پس از آن نیز ریباند کند توپ صورت میگیرد.
سپس ،با دریبل به نقطۀ شروع برگردد و توپ را روی صندلی قرار دهد .آنگاه خیلی سریع به سمت
توپ دوم بدود و آن را از روی صندلی دیگری بردارد و همان حرکتها را تکرار کرده و دوباره به سمت
صندلی اولی برگردد .این کار میبایست تا پرتاب  11شوت ادامه پیدا کند .با شروع حرکت ،زمانسنج
به کار میافتد و پس از پایان ریباند دهمین شوت و گرفتن توپ ،زمانسنج متوقف میشود و زمان
کسبشده بهعنوان رکورد فرد محسوب میگردد .برای ارزیابی دقت شوت ،به پرتابی که منجر به گل
شود دو امتیاز تعلق میگیرد ،اگر توپ تنها با حلقه یا تخته تماس پیدا کند یک امتیاز برای آن لحاظ
میگردد و اگر با هیچیک از آنها برخورد نداشته باشد ،هیچ امتیازی منظور نمیشود .شایانذکر است
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که مجموع امتیازات کسبشده بهعنوان رکورد دقت محسوب میشود .ذکر این نکته ضرورت دارد که
برای هر خطای رانینگ یا دبل که از فرد سر بزند نیز یک ثانیه به زمان فرد اضافه میگردد ()21
عالوهبراین ،بهمنظور توصیف آماری دادههای پژوهش ،شاخصهای مرکزی و پراکندگی محاسبه
گشتند .همچنین ،برای اطمینان از توزیع طبیعی دادهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک استفاده شد و برای
آزمون همگنی واریانسها ،آزمون لوین بهکار رفت .جهت مقایسۀ عملکرد شوت سهگام چهار گروه
تصویرسازی بینایی ،شنیداری ،جنبشی و کنترل در پیشآزمون ،آزمونهای اکتساب ،یادداری ،انتقال
و آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازه های تکراری بر روی عامل آزمون مورداستفاده قرار گرفت.
همچنین ،جهت مقایسۀ عملکرد شوت سهگام بسکتبال چهار گروه (بینایی ،شنیداری ،جنبشی و
کنترل) در پیشآزمون ،آزمونهای اکتساب ،یادداری ،انتقال ،توانایی تصویرسازی و آزمون تحلیل
واریانس یکراهه بهکار گرفته شد .جهت مقایسۀ عملکرد هریک از گروههای پژوهش در مراحل مختلف
آزمون نیز آزمون تحلیل واریانس در اندازههای تکراری مورداستفاده قرار گرفت .قابلذکر است که
کلیۀ محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار اس .پی .اس .اس نسخه  121و در سطح آلفای 1/15
انجام شد.
نتایج
توصیف آماری مربوط به مشخصات فردی گروههای آزمایشی و کنترل در جدول شمارۀ یک خالصه
شده است.
جدول 5ـ توصیف آماری مشخصات فردی شرکتکنندگان
گروه
تصویرسازی بینایی
تصویرسازی شنیداری
تصویرسازی جنبشی
کنترل

تعداد
11
11
11
11

سن (سال)
22±3/11
21/ 5±2/32
21/ 5±1/71
23/11±1/17

قد (سانتیمتر)
163±3/69
165±4/17
166±7/27
165±5/69

همچنین ،میانگین و انحراف معیار توانایی تصویرسازی چهار گروه در جدول شمارۀ دو ارائه شده است.

1. SPSS 21
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جدول 6ـ میانگین و انحراف معیار توانايی تصويرسازی در گروههای تصويرسازی بینايی ،شنیداری،
جنبشی و کنترل
توانايی تصويرسازی
تصويرسازی بینايی

تصويرسازی شنیداری

تصويرسازی جنبشی

کنترل

43±9/11

45±9/13

43±9/15

43/4±9/19

بهمنظور مقایسۀ توانایی تصویرسازی چهار گروه در پیشآزمون نیز از آزمون تحلیل واریانس یکراهه
استفاده شد .یافتههای این آزمون نشان میدهند که بین توانایی تصویرسازی شرکتکنندگان چهار
گروه ،تفاوت معناداری وجود ندارد و هر چهار گروه بهلحاظ توانایی تصویرسازی در وضعیت مشابهی
قرار دارند (جدول شمارۀ سه).
جدول 9ـ يافتههای حاصل از آزمون تحلیل واريانس يکراهه در توانايی تصويرسازی
منبع

مجموع

درجۀ

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

116/47

3

7/42

درونگروهی

33/26

36

92/41

کل

11117

41

F
1/11

سطح
معناداری
9/37

درادامه ،میانگین و انحراف معیار عملکرد چهار گروه پژوهش در مراحل پیشآزمون ،آزمون اکتساب،
یادداری و انتقال در جدول شمارۀ چهار قابلمشاهده میباشد.
جدول 1ـ میانگین و انحراف معیار عملکرد شوت سهگام چهار گروه پژوهش در مراحل مختلف
گروه

پیشآزمون

آزمون اکتساب

يادداری

انتقال

بینایی
شنیداری

13±3/15
12/91±2/17

16/11±2/72
17/31±1/11

15/51±2/3
15/71±1/11

14/11±2/61
14/21±2/39

جنبشی

13/7±2/4

16/51±1/51

15/61±1/57

13/91±1/91

کنترل

13/6±3/27

13±2/94

12/91±1/91

11/61±2/45

عالوهبراین ،بهمنظور بررسی طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک استفاده شد و برای
بررسی همگنی واریانس گروهها ،آزمون لوین بهکار رفت .نتایج نشان میدهد که توزیع دادهها در
تمامی مراحل آزمون طبیعی است و پیشفرض همگنی واریانسهای گروههای موردپژوهش در مراحل
مختلف آزمون تأیید میشود .عالوهبراین ،یافتههای حاصل از آزمون تحلیل واریانس یکراهه در مرحلۀ
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پیشآزمون نشاندهندۀ عدم تفاوت معنادار در میانگین امتیازات پیشآزمون میباشد ( .)P=0.05این
یافتهها بیانگر این هستند که هر چهار گروه در ابتدا بهلحاظ سطح عملکرد در وضعیت مشابهی قرار
داشتهاند.
همچنین ،جهت مقایسۀ عملکرد شوت سهگام بسکتبال چهار گروه در مراحل مختلف پژوهش ،از
آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازههای تکراری روی عامل آزمون در یک طرح (آزمون) چهار ×
(گروه) چهار استفاده شد که نتایج آن در جدول پنج نشان داده شده است.
جدول 1ـ يافتههای حاصل از آزمون تحلیل واريانس مرکب با اندازههای تکراری روی عامل آزمون

گروه
آزمون
تعامل گروه و
آزمون

مجموع

میانگین

مجذورات

مجذورات

درجۀ آزادی

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

169/9
191/45

56/633
11/12

3
2/36

3/433
31/243

1/127
1/111

1/223
1/465

19/45

12/619

7/11

4/116

1/111

1/219

یافتههای جدول فوق نشان میدهد که اثرات اصلی گروه و آزمون و نیز تعامل گروه و آزمون معنادار
میباشد ( .)P =0.05با توجه به اینکه تعامل گروه و آزمون معنادار است ،از آزمونهای تحلیل واریانس
یکراهه و تحلیل واریانس در اندازههای تکراری بهعنوان آزمون تعقیبی اثر تعامل استفاده گردید.
نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان میدهد که بین عملکرد چهار گروه در پسآزمون و
آزمونهای یادداری و انتقال تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=0.01یافتههای آزمون تعقیبی توکی
نیز بیانگر آن است که در هر سه مرحله ،تفاوت بین سه گروه تصویرسازی بینایی ،شنیداری و جنبشی
با گروه کنترل معنادار میباشد ()P=0.05؛ درحالیکه تفاوت معناداری بین عملکرد سه گروه تجربی
وجود ندارد.
یافتههای حاصل از تحلیل واریانس تکراری نیز بیان میکند که بین عملکرد سه گروه در تصویرسازی
بینایی ،شنیداری و جنبشی در مراحل مختلف آزمون تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=0.01یافتههای
آزمون تعقیبی بونفرونی نیز حاکی از آن است که هر سه گروه در آزمون اکتساب و یادداری عملکرد
بهتری نسبت به پیشآزمون داشتهاند .این یافتهها بیانگر پیشرفت معنادار سه گروه تجربی در فرایند
پژوهش میباشد؛ درحالیکه بین عملکرد گروه کنترل در مراحل مختلف آزمون تفاوت معناداری وجود
ندارد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،تأثیر وجوه حسی تصویرسازی ذهنی بر یادگیری مهارت شوت سهگام بسکتبال
بود .مقایسۀ گروههای تجربی و کنترل در آزمون اکتساب ،یادداری و انتقال نیز موردتوجه قرار گرفت.
تجزیهوتحلیل نتایج برآمده ،نظریۀ الگوبرداری را در رابطه با تصویرسازی بینایی ،نظریۀ انگیزش را در
رابطه با تصویرسازی شنیداری و نظریۀ روانی ـ عصبی ـ عضالنی را در رابطه با تصویرسازی جنبشی
تأیید میکند .از نتایج فرعی این پژوهش ،عدم تفاوت معنادار بین گروههای آزمایشی میباشد.
یافتههای حاصل از آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازههای تکراری روی عامل آزمون نشان دادند
که اثرات اصلی گروه و آزمون و تعامل بین این دو متغیر معنادار است .همچنین ،یافتههای آزمونهای
تحلیل واریانس یکراهه و تحلیل واریانس در اندازههای تکراری بهعنوان آزمونهای تعقیبی اثر تعامل
نشان دادند که عملکرد سه گروه تصویرسازی ،بهطور معناداری بهتر از گروه کنترل در آزمونهای
اکتساب ،یادداری و انتقال بوده است؛ درحالیکه تفاوت معناداری بین سه گروه تجربی مشاهده نشد.
نتایج این پژوهش با یافتههای پیروی ( ،)23( )1311یوسفی و همکارن( ،)24( )1317زراعتپیشه و
نیازی ( ،)25( )1392شریفی درآمدی و افروز ( ،)26( )1379هیلند و همکاران ( ،)15( )2112هال
و ارفمیر ،)27( )1913( 1اسمیت و هولمز ( ،)1( )2112گایلوت و کولت ،)16( )2115( 2وینوس 3و
همکاران ( ،)21( )2114چو ،)29( )2119( 4اسمیت و همکاران ( ،)31( )2113کیم و چونگ5
( ،)12( )1991فراهت 6و همکاران ( )31( )2114و توسینت و بالندین )32( )2119( 7همسو و
هماهنگ است ،اما درمقابل ،با نتایج پژوهش جین چین ( )17()2113با عنوان "نقش تمرین ذهنی
و توانایی تصویرسازی بر یادگیری شوت آزاد بسکتبال" همسو نمیباشد .بهنظر میرسد دلیل این
ناهمسویی ،جنسیت و یا نوع مهارت شرکتکنندگان باشد .همچنین ،براساس نظریۀ اطالعات زیستی
یا پردازش اطالعات النگ ،)1979( 1تصاویر ذهنی مجموعهای از گزارهها یا خصوصیات سازماندهیشده
است که در حافظۀ بلندمدت مغز ذخیره میشود و تأثیر آن بعد از چهار هفته مشخص میشود ()33؛
بهایندلیل ،ممکن است تفاوت در مدتزمان اعمال تصویرسازی در مطالعات مختلف باعث کسب نتایج
مختلفی شود.
1. Hall & Erffmeyer
2. Guillot & Collet
3. Vinothk
4. Cho
5. Kim & Chung
6. Farahat
7. Toussaint & Blandin
8. Lange
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ازآنجاییکه در مرحلۀ اولیۀ یادگیری مهارت ،مقدار زیادی فعالیت شناختی موردنیاز میباشد،
تصویرسازی میتواند سهم بهسزایی در یادگیری داشته باشد .مونرو 1و همکاران ( )2117معتقد هستند
که بهکارگیری جنبۀ شناختی تصویرسازی در پیشرفت استراتژی ،اجرا و بهبود نقطۀ اوج اجرا مؤثر
میباشد .براساس نظریۀ شناختی ،پژوهشگران بر این باور هستند که اولین مراحل یادگیری یک
مهارت ،فعالیت شناختی زیادی دارد .فرد به کمک تصویرسازی میتواند بدون حضور فشار فعالیت
بدنی ،به بسیاری از سؤاالت مربوط به اجرا پاسخ دهد (.)11
در نظریۀ الگوبرداری ،مشاهدهگر تالش میکند اعمال سایر افراد را بازسازی کند که این یکی از
مؤثرترین ابزارها برای یادگیری انواع مهارتها ،رفتارها ،نگرشها و ارزشها میباشد .امروزه اکثر
پژوهشگران به رابطۀ بین الگوبرداری و عملکرد حرکتی براساس نظریۀ یادگیری اجتماعی پی بردهاند
و پیشنهاد میکنند که اثرات الگوبرداری اصوالً از طریق یک کارکرد آموزنده که در آن مشاهدهگر
بهطور نمادین رفتار الگوبرداریشده را رمزگذاری میکند ،انجام میشود .این رمز یا طرح شناختی ،در
آینده برای هدایت عملکرد آشکار بهکار میرود (.)12
عالوهبراین ،در رابطه با تصویرسازی شنیداری ،دیدگاه تصویرسازی ذهنی بنیادی که از نظریههای
شناختی غیرعملیاتی میباشد ،اشاره دارد به اینکه تمامی کلمات و الگوهای صوتی ـ کالمی که موضوع
یا چیزی را توصیف میکنند و تصویرسازی شنیداری آدمی را ساخته و پرداخته مینمایند ،هم ذهنی
هستند و هم انتزاعی .آنها از این جهت عینی هستند که نوعی فعالیت را در مکانیزمهای عصبی ما
برمیانگیزانند که در زمان گذشته ،وقتی چیزی را شنیدهایم و کلمات نیز در همان حال مورداستفاده
قرار گرفتهاند ،برانگیخته شدهاند .احیای این پاسخهای هیجانی و ادراکی ـ حسی که بهعبارتی ،همان
تصویرسازی ذهنی از راه شنوایی هستند ،معنای کلماتی است که آنها را برمیانگیزانند ( .)12نظریۀ
انگیزش نیز که از نظریههای شناختی عملیاتی است ،تصویرسازی ذهنی شنیداری را موردتوجه قرار
داده و معتقد است که تفاوت عملکرد بین گروهها (گروه تجربی و گروه کنترل) در اثر سطوح انگیزشی
مختلف ،متفاوت میباشد؛ بهویژه توجه به دستورالعملهای کالمی ،نمایش مهارت ،فیلمها و نوارهای
ویدئویی و یا آنچه باعث عالقه یا سطح انگیزش در اجراکننده میشود .همچنین ،تصویرسازی شنیداری
میتواند بهعنوان تابعی از انگیزه برای رسیدن به هدف مورداستفاده قرار گیرد .شرکتکنندگانی که از
تصویرسازی شنیداری در تجربیات خود استفاده مینمایند ،احساس میکنند که توانایی تجسم بسیار
قوی در رسیدن و موفقیت در انجام عملکرد دارند .بهنظر میرسد این موضوع بتواند بهخوبی نقش
متغیرهای واسطهگر را برجسته نماید؛ زیرا ،استفاده از تصویرسازی شنیداری با واسطهگری برخی
متغیرها مانند اعتمادبهنفس ،باعث بهبود عملکرد میشود (.)12
1. Munroe
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عالوهبراین و در رابطه با تصویرسازی جنبشی ،نظریۀ روانی ـ عصبی ـ عضالنی اشاره میکند که طی
تجسم حرکت ،الگوهای مؤثر عصبی ـ عضالنی همانند اجرای واقعی آن حرکت ایجاد میشود؛ بنابراین،
تمرینات تصویرسازی میتواند اجرای افراد را بهبود بخشد.
همچنین ،ممکن است دلیل بهبود عملکرد افراد در آزمون اکتساب مربوط به برقراری چهارچوب کلی
در یادگیرندۀ مبتدی باشد .طبق نظریۀ چهارچوب کلی ،یادگیرنده میبایست قادر به تجسم کامل یا
طرح کلی باشد .بهعبارتدیگر ،یادگیرنده میبایست به برداشت عمومی یا زمینۀ کلی مهارت توجه
نماید ()34؛ لذا ،داشتن توانایی تصویرسازی باال ،در تجسم بهتر زمینه و چهارچوب کلی مهارت نقش
مؤثری دارد .نظریۀ دیگری که دراینزمینه میتوان به آن استناد کرد ،نظریۀ "سازماندهی حافظه"
است .فرایندهای حافظه ،بهویژه فرایندهای انتخاب پاسخ که از متغیرهای مهم یادگیری و اجرا هستند،
کامالً وابسته به رمزگردانی و عملیات بازیابی میباشند ( .)35داشتن توانایی تصویرسازی باال و تجسم
شفاف مهارت باعث میشود که سازماندهی موضوعات مربوط به حرکت از طریق ایجاد زمینۀ تداعی
و برقراری روابط مؤثر بین عناصر تکلیف بهتر صورت گیرد.
در رابطه با افزایش عملکرد افراد در آزمون یادداری و انتقال نیز میتوان گفت که طبق نظریۀ توجه
انتخابی در یادگیری مهارت ،باید به جنبههای مهم مهارت توجه کرد .طبق این نظریه ،جزئیات سریع
فراموش میشوند ،مگر اینکه در یک الگوی منظم ساختاری قرار گیرند ( .)36ذکر این نکته ضرورت
دارد که توانایی تصویرسازی ،به آزمودنی کمک میکند که در تصویرسازی مهارت ،جزئیات مهم را
بهتر تصویرسازی نماید .درنتیجه ،از طریق جزئیات خاص ،مهارت تقویت شده و از فراموشی آن
جلوگیری میشود؛ بدینترتیب ،یادداری و انتقال بهتر صورت میگیرد.
بهنظر میرسد که عدم وجود تفاوت معنادار بین گروههای تصویرسازی بینایی و جنبشی میتواند چند
دلیل احتمالی داشته باشد که یکی از آنها ،نوع تکلیف است که میتواند عامل تعیینکنندهای در
تمایز اثربخشی هریک از وجوه تصویرسازی باشد.
با توجه به اینکه تصویرسازی در این پژوهش براساس بعد درونی صورت گرفته است ،طرفداران فرضیۀ
ماهونی اونر )1977( 1بر این باور هستند که درصورت استفاده از تصویرسازی درونی ،بیشترین احتمال
برای استفاده از تصویرسازی جنبشی وجود دارد؛ تاحدیکه برخی تصویرسازی درونی را تصویرسازی
جنبشی نامیدهاند ( )37که این خود میتواند یکی دیگر از دالیل احتمالی در ارتباط با عدم وجود
تفاوت معنادار بین عملکرد و یادگیری آزمودنیهای گروه تصویرسازی بینایی ،شنیداری و جنبشی
باشد.

1. Mahoney & Avener
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دلیل دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که هریک از جنبههای تصویرسازی شوت سهگام،
بهوسیلۀ یکی از وجوه حسی تسهیل میشود؛ بهعنوانمثال ،توجه به زاویۀ دید ،وجه بینایی را تسهیل
میکند و توجه به وضعیت قرارگیری آرنج و بازو ،بر وجه جنبشی تصویرسازی اثرگذار میباشد (.)15
این مهم میتواند بر اثرات استفاده از هریک از وجوه حسی تأثیرگذار باشد و باعث شود که بین
گروههای تصویرسازی تفاوت معناداری مشاهده نشود.
درمجموع ،با استناد به یافتههای این پژوهش میتوان گفت که وجوه حسی تصویرسازی از جمله
عوامل اصلی اثرگذار بر عملکرد و یادگیری فراگیران ،مهارتهای مختلف حرکتی است و هر سه وجه
حسی بینایی ،شنیداری و جنبشی تصویرسازی باعث پیشرفت عملکرد و یادگیری آنها میشود.
تصویرسازی دارای ویژگیهایی مانند بیخطربودن ،بیهزینهبودن ،عدم نیاز به تجهیزات و مربی،
وقتگیرنبودن تمرینات و عدم بروز خستگی است که باعث صرفهجویی در هزینهها ،تسهیالت ،زمان،
فضا و نیروی انسانی میشود ( .)31عالوهبراین ،میتوان از تصویرسازی جهت مرور پیش از اجرای یک
مهارت استفاده کرد .عالوهبراین ،تمرینات تصویرسازی سبب کمک به بازتوانی بیماران و افزایش
اعتمادبهنفس و تمرکز آنها میشود ( ،)21اما درعینحال باید توجه داشت که راهبردهایی مانند
تصویرسازی ،زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که نیاز به آنها با نیاز فراگیران تطبیق پیدا
کند .یافتههای بهدستآمده از این پژوهش نشان میدهد که اعمال راهبردهای آموزشی تصویرسازی،
نیازمند درنظرگرفتن متغیرهای بسیاری مانند سطح مهارت ،نوع تکلیف ،مقدار تمرین ،میزان انگیزش،
جنسیت و سایر عوامل مؤثر بر یادگیری فراگیران است .بااینحال ،برای رسیدن به یک الگوی تمرینی
عمومی ،پژوهشهای بیشتری موردنیاز میباشد .پیشنهاد میشود پژوهشی مشابه با استفاده از مهارت-
های دیگر رشتۀ بسکتبال و نیز سایر رشتههای ورزشی که بهلحاظ ماهیت تکلیف مشابه بسکتبال
هستند ،صورت گیرد .همچنین ،پیشنهاد میشود که در پژوهشهای بعدی ،وجوه حسی افراد و سبک
یادگیری آنها موردتوجه قرار گیرد .درنهایت ،با توجه به یافتههای این پژوهش به معلمان و مربیان
تربیتبدنی و نیز مربیان تیمهای بسکتبال توصیه میشود که بهمنظور ارتقای عملکرد بازیکنان خود،
از وجوه حسی تصویرسازی بهعنوان یک مکمل آموزشی بهرهمند گردند.
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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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