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 چکیده

عنوان عاملی یف بهآن را با تصویرسازي ایجاد کرد و در بسیاري از تکال توانیمقید شناختی از جمله قیود فردي است که 
س دقت و سرعت رو هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر قید شناختی بر مهارت پاشود. ازایناثرگذار بر عملکرد بررسی می

سال) به 45/22±3/2گین سنی (با میاننفر از دانشجویان دختر دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران  44منظور بود. بدین
صورت دو بلوك به آزمونشیپپس از اجراي  هایآزمودنصورت در دسترس انتخاب شدند و در این تحقیق شرکت کردند. 

رعت، صورت همگن در یکی از چهار گروه تصویرسازي پاس دقت، پاس سکوششی از پاس دقت و سرعت بسکتبال، به 10
قیقه گوش د 8گروه کنترل دقت و سرعت قرار گرفتند. دو گروه تصویرسازي فایل صوتی تصویرسازي را سه روز به مدت 

از آزمون  هادادهلیل وتحمنظور تجزیهگرفته شد. به هایآزمودني یادداري، انتقال از هاآزمونو  آزمونپسدادند؛ پس از آن 
زمون آگروهی، همچنین ي از آزمون تی مستقل براي مقایسۀ بینمعنادارتحلیل واریانس مرکب و در صورت مشاهدة 

ي معناداردر سطح  هایآزمودنگروهی و سنجش میزان پیشرفت ي تکراري براي مقایسۀ درونهااندازهتحلیل واریانس با 
)05/0=αي تصویرسازي و کنترل نشان نداد. هاگروه آزمونشیپي را در معنادارل واریانس تفاوت ) استفاده شد. نتایج تحلی

). P≥05/0شاهده شد (ي ممعناداریادداري و انتقال تفاوت  ،آزمونپسي تصویرسازي و گروه کنترل در هاگروهاما بین 
تا یادداري  آزمونشیپاز  هایآزمودنهمچنین تصویرسازي پتلپ پاس دقت و سرعت، به بهبود اجراي پاس دقت و سرعت 

 ). P≤05/0منجر شد؛ اما این روند در آزمون انتقال دیده نشد (
 

 هاي کلیديواژه

 بسکتبال، پاس دقت، پاس سرعت، تصویرسازي پتلپ، قید شناختی.
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 مقدمه

 ي بسیاري را در بردارد، از طریقهاستمیرسیزعنوان سیستمی پویا که همکاري حرکت انسان به

یا مرزهایی را براي حاالتی که یک سیستم  هاتیمحدود. قیود، شودیمزیستی و محیطی محدود 1قیود

اند از سه طبقه قیود را مشخص کرد که عبارت )1986( 2. نیوولکنندیمداشته باشد، تعیین  تواندیم

ي فرد هایژگیو. قیود ارگانیسم به شودیماعمال  5و تکلیف 4، محیط3قیودي که توسط ارگانیسم (فرد)

شامل خصوصیات  تنهانه. آنها )1( شودیمي ساختاري و کارکردي را شامل هایژگیوکه  شودیمگفته 

. قیود محیط شامل شرایط ردیگیبرمشناختی، انگیزشی، عاطفی، بلکه دیگر خصوصیات روانی فرد را در 

. شودیممحیطی مانند اطالعات مفید و معتبر عملکرد که از طریق سیستم حسی و محرك خارجی درك 

بدون اطالعات بازخورد بینایی، براي مثال افزایش خطاي ثابت و متغیر عملکرد اغلب در کنترل نیروي 

. قیود تکلیف یعنی سومین طبقۀ قیود که نیوول شناسایی کرد، براي خود )2( شودیمایزومتریک دیده 

 ردیگیمي دیگر از انواع قیود است که در طبقۀ قیود فرد قرار ادسته 6اند. قید شناختیتکلیف نیز اختصاصی

قیود  تنهانه ي پیشین با استفاده از تصویرسازي ایجاد شده است. در بسیاري از تکالیفهاپژوهشو در 

. قید شناختی ایجادشده گذاردیمحرکتی و بیومکانیکی، بلکه قید شناختی و ادراکی نیز بر عملکرد تأثیر 

 .)3( گذاردیمهنگام اجراي حرکات، همچنین بر تصویرسازي حرکتی تأثیر 

شناسان ورزشی در چندین دهۀ طور وسیع در بین روانکه بهتصویرسازي نیز یک مهارت ذهنی است 

. )4(ي ورزشی است هامهارتمنظور تسهیل عملکردهاي حرکتی در انواع اخیر مطالعه و بررسی شده و به

 مکرر نمایش که است ي فیزیکیاجرا بدون حرکت شناختی مرور یا تجسم شامل 7ذهنی يرسازیتصو

 قاتیتحق .)5( کندیم معرفی عملکرد ي ارتقايبرا ارزش ب يراهبرد عنوانبه را روش این آن، بودن اثربخش

با توجه  وجود دارد. 8کارکردي يارزهم یحرکت يرسازیآن و تصو ةانجام حرکت، مشاهد نیاند بنشان داده

بازنمایی ذهنی و مشاهدة یک  ،یجسمان يدر اجرا یمشابه یعصب يهافرایند ،يکارکرد يارزبه اصل هم

شده يرسازیکه حرکات تصواند کرده فراهمرا  یکسانی، شواهد يمغز يبردارنقشه يهاروشعمل درگیرند. 

                                                           
1 . Constrants  
2 . Newell 
3 . Organismic 
4 . Environment 
5 . Task 
6 . Cognitive constraints 
7 . Mental imagery  
8 . Functional equivalence 
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 يرسازیمشخص شده است تصو رو. ازاینبردندیمي عصبی مشابهی بهره هارساختیز، از و اجراشده

  .)6( کندیم ریدرگ شود،یفعال م یمشابه با آنچه زمان انجام عمل واقع ي رارقشریو ز يقشر يهاشبکه

 آرام محیطی در فرد سنتی تصویرسازي آن است. در سنتی مدل تصویرسازي، شیوة ترینساده و اولین

 ذهن در بدنی حرکت غیاب در را مهارت آمیزاجراي موفقیت و پردازدیم حرکات تصور به هیجان از دور به و

توسط هولمز و  1؛ اما نوع دیگري از آن تحت عنوان مدل تصویرسازي پتلپ)7( کندیم مجسم

عنوان مالك در تصویرسازي ) مداخالت زیر را به2001ز و کالینز () توسعه پیدا کرد؛ هولم2001(2کالینز

 حرکتی بیان کردند: 

که سر نام این  9و دیدگاه 8، هیجان7، یادگیري6يبندزمان، 5، تکلیف4محیطی ،3ي فیزیکیهامؤلفه

ي فیزیکی در هاپاسخ. مؤلفۀ فیزیکی این مدل تصویرسازي به )8( شودیمعنوان   PETTLEPکلمات

، دگیریم. مؤلفۀ محیطی این مدل به محیطی که در آن تصویرسازي انجام شودیمشرایط رقابت مربوط 

. محیط تصویرسازي تا حد امکان باید مشابه با محیط واقعی اجراي مهارت باشد. براي مثال گرددیبرم

چون هدف تقویت پاس دقت و سرعت بسکتبال است، فرد باید در محیط واقعی اجراي پاس قرار بگیرد. 

دي مؤلفۀ تکلیف زمانی که نیاز است تکلیف تصورشده با تکلیف واقعی مطابقت داشته باشد، اهمیت زیا

. براي مثال براي تصویرسازي پاس سرعت، تصویرسازي باید با همان سرعت مدنظر ما در تکلیف ابدییم

 تیاهم خاصي هامهارتي دقیق اغلب در شرایط واقعی ورزش و در اجراي بندزمانواقعی انجام گیرد. 

رعت انجام گیرد؛ این که تصویرسازي نیز با همان س افتدیمبنابراین عملکرد معادل زمانی اتفاق  دارد.

. مؤلفۀ یادگیري این مدل به انطباق مفهوم تصویرسازي در شودیمي درنظر گرفته بندزمان عنوانبهمؤلفه 

براي دستیابی به تعادل عملکردي فرد باید سعی . گرددیبرمارتباط با درجات یا سطوح یادگیري افراد 

در ارتباط با رقابت را تجربه کند. این هیجانات  هايکند در طول تصویرسازي تمام احساسات و انگیختگی

طور در رقابت شامل شور و اشتیاق، انگیزه و خاطرات اجراي قبلی است. تجربۀ انگیختگی در ورزش به

                                                           
1. PETTLEP imagery Model 
2. Holmes & Collins  
3. Physical  
4. Environmental  
5. Task  
6. Timing  
7. Learning  
8. Emotional  
9. Perspective  
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 از تصویرسازي که منظري به دیدگاه ۀمؤلفمستقیم با تصویرسازي در ورزش در ارتباط است. در نهایت 

 از استفاده بر (2001) . هولمز و کالینز)8( گرددیبرمبیرونی)،  و درونی (تصویرسازي شودیم مشاهده آن

ي کارکرد يارز هم مطلوب حد به دستیابی يبرابیرونی  و ذهنی درونی يرسازیتصو دیدگاه دو هر از ترکیبی

  .)6(دارند  تأکید

، نظریۀ 1عضالنی-عصبی-ي مختلفی مانند نظریۀ روانیهاهینظردر زمینۀ تصویرسازي حرکتی 

-عصبی-وجود دارد. براساس نظریۀ روانی 4و نظریۀ انگیزشی 3، نظریۀ اطالعات زیستی2یادگیري نمادین

. همچنین نظریۀ یادگیري کندیمي مشابهی در زمان اجراي حرکت تولید هاتکانهعضالنی، تصویرسازي 

براساس . )9( کندیمنمادین اثبات کرد که تصویرسازي یک سیستم کدگذاري یا برنامۀ حرکتی تولید 

در حافظۀ  شدهرهیذخیافته از خصوصیات اي سازمانی، مجموعهذهننظریۀ اطالعات زیستی یک تصویر 

ی محیط تیموقعهاي ي محرك براي توصیف جنبههایژگیوبلندمدت است. در طول تصویرسازي حرکتی 

ي هاگزارهاساس نظریۀ انگیزشی تصویرسازي ذهنی از نظر کارکردي مجموعۀ معینی از . برشودیماستفاده 

 . )10(شده در مغز است ذخیره

سازي میزان وضوح و سهولت تصویردر تحقیقات پیشین برتري تصویرسازي پتلپ بر شیوة سنتی در 

 نتونیبدم کوتاه سیسرو مهارتیادگیري و  )7(تعادل ایستا ، )11(در سه حالت بیرونی، درونی و حرکتی 

ي قبلی در هاپژوهشتأیید شده است. همچنین اثرگذاري مثبت شیوة تصویرسازي پتلپ در برخی  )12(

ویژه با قدرت عضلۀ دوسر بازویی به ،)4(به مدت چهار هفته  نتونیبدم کوتاه سیسرو مهارتیادگیري 

 ،)14(ویرسازي جلسه تص 12، بهبود انگیزش درونی بازیکنان در بدمینتون بعد از )13(ي بیشتر هاتناوب

 این با. تاس رسیده یدتأی به )6( مهارت پرتاب دارت ياددار، ی)15(والیبال  ،)13(بال اجراي شوت نت

یرسازي حرکات توانایی تصو در شیوه این بودن سودمند به هنوز که دارند وجود هم ییهاپژوهش هنوز حال

از طرف دیگر  .اندنزده نهایی مهر )7(پویا تعادل  و )10(و عملکرد در دریبل و پاس فوتبال در کودکان 

ده شمهارت پاس دقت و سرعت بسکتبال در تحقیقی همراه با خودگفتاري آموزشی و انگیزشی بررسی 

 . )16(است 

                                                           
1. Psycho Neuromuscular Theory  
2. Symbolic Learning Theory  
3. Bio Information Theory  
4. Motivational Theory  
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بررسی ي قبلی که تنها به  هاپژوهشبا توجه به مشاهدة نتایج متناقض در این شیوه و از سوي دیگر، 

و همچنین نقش قیود در حرکات هماهنگی از جمله هماهنگی  )17(، قیود آموزشی )9(قیود اطالعاتی 

رو بررسی اند، ازاینپرداخته )17(و پرش ایستاده  )19(ي ورزشی مانند شنا هارشتهو در  )18(دودستی 

گرفته ي انجامهایبررساهمیت است. همچنین  حائزقید شناختی و اثربخشی آن در یک مهارت ورزشی 

دو نوع  ياسهیمقا وجه ،صورت گرفته يرسازیکه تاکنون در مورد تصو یقاتیر تحقشان داد که بیشتن

ي با رسازیتصو انواع بیترک یا وجه قیاسی  )8، 20(مورد توجه واقع شده و پتلپ  یسنت يرسازیتصو

 يرسازیتصو ریثأت گرفتهانجام قاتیتاکنون تحق گر،ید يسو از. )7، 12(بوده است  مدنظر تمرین بدنی

 ۀ، عملکرد عضل)21( ، پرتاب دارت)4( ستادهیپرش طول ا مانند یمختلف ورزش يهاپتلپ را بر مهارت

 خصوص مهارتدر  گرفتهانجام قاتیتحق یول اند،کرده یبررس )12( نتونی، بک هند بدم)20(یی بازو دوسر

بر پرتاب آزاد و  یحرکت يسازریتصو ریتأث و )22(شامل پرتاب آزاد بسکتبال، پاس و دریبل  بسکتبال

رو با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی به بررسی تأثیرات سودمند ازاین ،اندکرده یرا بررس )23(ي مداخودکار

این قید بر سرعت و دقت یک مهارت نپرداخته است، محقق در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا 

موجب بهبود عملکرد در دو مهارت پاس دقت و سرعت  تواندیمشناختی (از نوع تصویرسازي پتلپ) قید 

 بسکتبال شود؟ 

 

 روش پژوهش

ي یادداري، انتقال با دو گروه هاآزمونو  آزمونپس، آزمونشیپتجربی و با طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه

 بسکتبال) بود. (تصویرسازي پتلپ پاس دقت و تصویرسازي پتلپ پاس سرعت

 جامعه و نمونۀ آماري

-95ی دانشگاه تهران که در نیمسال اول بدنتیتربجامعۀ آماري تحقیق را دانشجویان دختر دانشکدة 

سال) که  45/22±3/2نفر (با میانگین سنی  44مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. از بین آنها  94

از طریق پرسشنامۀ تصویرسازي هال  16ب نمرة باالي شرایط الزم براي حضور در تحقیق را داشتند (کس

 آزمونشیپنمونۀ در دسترس انتخاب شدند، و پس از اجراي تست  عنوانبهو مارتین، سالمت جسمانی)، 

صورت همگن در یکی از چهار گروه تصویرسازي پتلپ پاس دقت و سرعت پاس دقت و سرعت بسکتبال، به

 .بسکتبال و گروه کنترل قرار گرفتند
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 ابزار پژوهش

 ییمنظور سنجش توانابه نیهال و مارت (MIQ-R)حرکت  يسازرینظرشدة تصودیپرسشنامۀ تجداز  

است  یینایو ب یحرکت اسیمقشامل دو خرده سؤال،پرسشنامه شامل هشت  نی. اشداستفاده  يرسازیتصو

 یحرکت یهنذ يسازریتصو سازة اعتبار زانیماست. درنظر گرفته شده  سؤالچهار  اسیمقهر خرده يو برا

و  73/0 ی آنثبات درون نیاست. همچن 99/23آن  یینایب یذهن يسازریو تصو 77/40 پرسشنامه نیا

منظور سنجش . از پاس سرعت دو دست توي سینه به)22(مطرح شده است  77/0پایایی زمانی پرسشنامه 

پشت خط  هایآزمودنمیزان سرعت پاس در ورزش بسکتبال استفاده شد. براي اجراي آن 

متر از دیوار ایستادند. با عالمت شروع توسط آزمونگر فرد با سانتی 32/274ي با فاصلۀ اشدهيگذارعالمت

(دایرة درونی  ي کرد. این دیوار از سه دایرة مدور متحدالمرکزکارپاسبه دیوار مقابل  ترتمامسرعت هرچه 

متر و فاصلۀ کف زمین تا سانتی 32/147سوم متر، دایرة سانتی 52/96متر، دایرة دوم سانتی 72/45

 شدهيگذارعالمتاز پشت خط  هاپاسمتر بود) تشکیل شده بود. همۀ سانتی 52/96ترین دایره خارجی

. امتیازدهی به این شکل کردیمانجام گرفت و آزمودنی بعد از زدن توپ به دیوار، خودش توپ را دریافت 

وسیلۀ کرونومتر زمان را آغاز و با برخورد آخرین ه دیوار، آزمونگر بهبود که به محض برخورد اولین توپ ب

 . )16( کردیمرا متوقف  آنضربه 

منظور سنجش میزان دقت پاس در ورزش بسکتبال همچنین از پاس دقت دو دست توي سینه به 

به  متریسانت 9/609استفاده شد، اجراي آن به این صورت بود که آزمودنی توپ را از فاصلۀ مشخص 

ي هارهیدا. مقادیر نمرات براي گرفتیماز پشت خط انجام  هاپاس. همۀ زدیمي متحدالمرکز هارهیدا

، بیشترین امتیاز را داشت شدیمبود، هر پاسی که روي خط زده  1،2،3ترتیب درونی، میانی و خارجی به

دقیقه براي تصویرسازي ذهنی  8شده در سه روز متوالی به مدت . همچنین از فایل صوتی ضبط)16(

 پتلپ پاس دقت و سرعت استفاده شد.

 روند اجراي پژوهش

داده شد و آنها با آگاهی کامل از شرایط و نحوة اجراي آزمون،  نامهتیرضافرم  کنندگانشرکتابتدا به  

مدت زمان آزمون و حوادث احتمالی، رضایت آگاهانۀ خود را براي شرکت در این آزمون اعالم کردند. 

کنندگان پرسشنامۀ شرکتردي خود را در اختیار آزمونگر قرار دادند. همچنین سپس پرسشنامۀ اطالعات ف

 ییمنظور سنجش توانارا به )1997هال و مارتین ( )MIQ-Rحرکت ( يسازرینظرشدة تصودیتجد

را 16کمتر از  يرسازیتصو که نمرات ییهایآنها آزمودن نیاز ب .ر کردندپ یینایو ب یحرکت يرسازیتصو
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نحوة انجام صحیح پاس دقت و سرعت به  آزمونشیپشدند. پیش از اجراي حذف  قیاز تحق کردند،کسب 

مهارت پاس دقت و سرعت بسکتبال را در  هایآزمودنتمامی  آزمونشیپآموزش داده شد؛ در  هایآزمودن

هر کدام که زمان کمتر (براي پاس  شدهثبت. از بین دو رکورد )16(کوششی انجام دادند 10دو بلوك 

 آزمونشیپعنوان رکورد آزمودنی ثبت شد. پس از سرعت) و امتیاز بیشتر (براي پاس دقت) را داشت، به

همگن در یکی از چهار گروه قرار گرفتند: گروه اول تصویرسازي پاس دقت، گروه دوم  طوربه هایآزمودن

تصویرسازي پاس سرعت و گروه سوم گروه کنترل پاس دقت و گروه چهارم گروه کنترل پاس سرعت بود. 

ي پتلپ هامؤلفهدقیقه بر اساس  8گروه اول فایل صوتی تصویرسازي پتلپ پاس دقت را سه روز به مدت 

دقیقه گوش دادند؛  8دادند؛ گروه دوم نیز تصویرسازي پتلپ پاس سرعت را سه روز متوالی به مدت  گوش

پس از قرار گرفتن در فضاي مربوط با در دست داشتن توپ بسکتبال به فایل صوتی تصویرسازي  هایآزمودن

مل مؤلفۀ فیزیکی، گوش دادند و خود را در موقعیت انجام پاس تصور کردند. هفت مؤلفۀ مربوط به آن شا

از طریق پوشیدن لباس و کفش ورزشی، مؤلفۀ محیطی به شکلی که در محیط واقعی سالن قرار گرفتند، 

بندي مربوط به زمان تصویرسازي مؤلفۀ تکلیف با تصویرسازي یکی از دو نوع پاس مدنظر، مؤلفۀ زمان

یادگیري فرد در طی مراحل  اجراي هر پاس مطابق با شرایط واقعی بود. در مؤلفۀ یادگیري میزان

ي تهیه شد که تمامی هیجانات فرد اگونهبهتصویرسازي، همچنین مؤلفۀ هیجان، که مطابق با فایل صوتی 

 درنظر گرفته شد. براساس مؤلفۀ دیدگاه فرد تصویرسازي را از نماي درونی و بیرونی انجام داد.

هیچ فعالیتی نداشتند. بالفاصله پس از گروه سوم و چهارم گروه کنترل بودند که در این سه روز 

گرفته  هایآزمودنکوششی) از تمام  10(دو بلوك  آزمونشیپمشابه با  آزمونپستصویرسازي روز سوم، 

 30آزمون اجرا شد. همچنین بعد از گذشت ساعت، آزمون یادداري همانند پیش 24شد. پس از گذشت 

از  هایآزمودنآزمون اجرا شد، با این تفاوت که فاصلۀ پیشدقیقه از آزمون یادداري آزمون انتقال همانند 

 دیوار یک متر افزایش پیدا کرد.

 ي آماري هاروش

آمار توصیفی مانند انحراف معیار و میانگین استفاده شد.  ي تحقیق ازهادادهوتحلیل منظور تجزیهبه

 واریانس همسانی بررسی براي لون آمارة ها و ازداده طبیعی توزیع بررسی براي ویلک-شاپیرو آزمون از

ي پارامتریکی مانند تحلیل هاآزموناز  هاانسیواربا مشاهدة توزیع طبیعی و همگنی  شد.بهره برده  هاگروه

، هایآزمودني از آزمون تی مستقل براي بررسی تفاوت عملکرد معنادارواریانس مرکب و در صورت مشاهدة 

 آزمونشیپاز  هاگروهي تکراري براي بررسی میزان پیشرفت هادازهانو همچنین آزمون تحلیل واریانس با 
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  SPSS افزارنرمو با استفاده از  α=05/0ي معناداردر سطح  هادادهوتحلیل تا انتقال استفاده شد. تجزیه

 انجام گرفت.   2010نسخۀ  Excel افزارنرمو  18نسخۀ 

 

 هاافتهنتایج و ی

نشان داده شده  1) در جدول هاگروهآمده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد دستنتایج به

 است.

 در مراحل مختلف هاگروه. آمار توصیفی 1جدول 
 انتقال یادداري پس آزمون پیش آزمون گروه

SD M SD M SD M SD M 
 8182/23 83/1 2727/25 79/1 27 34/1 3636/23 29/3 تصویرسازي پاس دقت

 8864/14 37/1 8318/12 29/2 7882/11 40/2 1209/14 22/2 تصویرسازي پاس سرعت
 9091/18 04/3 9091/21 64/1 4545/22 80/2 21 14/2 گروه کنترل/ پاس دقت
 6573/16 62/0 2055/15 01/1 0036/15 13/1 3273/15 65/0 گروه کنترل/ پاس سرعت

 
 

ویلک استفاده شد -از آزمون شاپیرو هادادهمنظور اطمینان از توزیع طبیعی به هادادهپیش از تحلیل 

با آمارة لون  هاانسیوار، و همچنین همگنی )P≤05/0( بود هادادهکه نتایج حاکی از توزیع طبیعی 

)05/0≥P(گروهی ، گزارش داده شد. در بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب، نتایج آزمون اثرات بین

 ).F)3،60=(940/2؛P =04/0ي وجود دارد (معنادارنشان داد که بین دو گروه تصویرسازي پاس دقت و کنترل تفاوت 

هاي این گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج براي بررسی تفاوت در مراحل مختلف بین آزمودنی

). P≥05/0ي وجود دارد (معنادارف ، بین دو گروه اختالآزمونشیپمرحلۀ  جزبهنشان داد در تمام مراحل 

). P=060/0بین دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد ( آزمونشیپنتایج تی مستقل نشان داد که در مرحلۀ 

ي بین دو معنادار) تفاوت P=000/0) و انتقال (P=000/0)، یادداري (P=000/0( آزمونپساما بین مراحل 

 دارد.گروه تصویرسازي پاس دقت و کنترل وجود 

گروهی نشان داد که همچنین در بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب، نتایج آزمون اثرات بین 

). F)3،60=(359/5؛P =002/0ي وجود دارد (معناداربین دو گروه تصویرسازي پاس سرعت و کنترل تفاوت 

ی مستقل استفاده شد. با توجه به نتایج تبراي بررسی تفاوت در مراحل مختلف بین این دو گروه از آزمون 

). اما بین مراحل P=209/0ي یافت نشد (معناداربین دو گروه اختالف  آزمونشیپحاصل از تی مستقل در 
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ي بین دو گروه معنادار) تفاوت P=001/0) و انتقال (P=005/0)، یادداري (P=001/0( آزمونپس

 )،P≥05/0موخلی ( کرویت آزمون بودنمعنادار  به توجه با تصویرسازي پاس سرعت و کنترل وجود دارد.

 ي تکراري گزارشریگاندازهدر نتایج تحلیل واریانس با  گرین هاوس گیسر اثر به مربوط (F) يهاشاخص

ي تکراري بر روي عامل مرحله نشان داد که در گروه هااندازهآزمون تحلیل واریانس با  . نتایجشودیم

) و در گروه η2p000/0=sig ،234/9=3, 788/15F=480/0(بوده است  معنادارتصویرسازي دقت اثر مرحله 

، p2η000/0=sig=622/0(ي بین مراحل مختلف یافت شد معنادارتصویرسازي پاس سرعت تفاوت 

465/16=3, 533/16Fبود، براي گروه کنترل دقت،  معناداراثر مرحله  ). در دو گروه کنترل نیز

)341/0=η2p005/0=sig،177/5=3, 461/26F 517/0() و براي گروه کنترل سرعت=η2p000/0=sig ،

707/10=3, 206/17F یافت شد. سپس براي بررسی اثر پروتکل تصویرسازي پاس دقت و سرعت، از آزمون (

 آورده شده است. 2استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول ي تکراري هااندازهتحلیل واریانس با 

 گروهی. نتایج آزمون درون2جدول 

 يمعنادار هانیانگیماختالف  خطاي استاندارد مرحله گروه

تصویرسازي پاس 
 دقت

 پیش آزمون
 *009/0 -636/3 22/1 آزمونپس

 *048/0 -909/1 847/0 یادداري

 پس آزمون
 *002/0 727/1 428/0 یادداري

 *0005/0 182/3 569/0 انتقال

 *031/0 -455/1 578/0 انتقال یادداري

تصویرسازي پاس 
 سرعت

 پیش آزمون
 *0005/0 633/2 392/0 آزمونپس

 *001/0 589/1 357/0 یادداري

 پس آزمون
 *0005/0 -044/1 164/0 انتقال

 *0005/0 -098/3 601/0  یادداري

 *006/0 055/2 592/0 انتقال یادداري

 *009/0 545/3 098/1 انتقال پس آزمون

 *009/0 000/3 934/0 انتقال یادداري

 کنترل پاس /دقت
-330/1 276/0 انتقال پیش آزمون  001/0  

 
-654/1 422/0 انتقال پس آزمون  *0/003 

-452/1 287/0 انتقال یادداري کنترل پاس / سرعت  *0/0005 

  ≥P 05/0سطح ي در معنادار*     
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از  هاینآزمودتوان نتیجه گرفت که در گروه تصویرسازي پاس دقت، عملکرد ، می2با توجه به جدول 

)؛ اما این P≥05/0افته است (یبه مرحلۀ یادداري بهبود  آزمونشیپ، همچنین از آزمونپسبه  آزمونشیپ

مین صورت ه). در گروه تصویرسازي پاس سرعت نیز نتایج به P≥05/0نتیجه در مرحلۀ انتقال یافت نشد (

قت داشتند. یافت شد، با این تفاوت که گروه پاس سرعت عملکرد بهتري در مقایسه با گروه تصویرسازي د

فت نشد و دیگر مراحل یا آزمونشیپي بین معناداردر دو گروه کنترل پاس دقت و سرعت بهبود 

)05/0≥P 05/0شد ( یافت معناداربا انتقال و یادداري با انتقال تفاوت  زمونآپس). اما بین مراحل≤P با .(

و انتقال این نکته حائز  آزمونشیپدر  هاگروهآمده و همچنین با مقایسۀ میانگین دستتوجه به نتایج به

 آزمونشیپي تصویرسازي در مرحلۀ انتقال تقریباً عملکردي مشابه با مرحلۀ هاگروهاهمیت است که 

 ي داشتند. ترفیضععملکرد  آزمونشیپ، اما گروه کنترل، در انتقال نسبت به داشتند

 

 يریگجهینتبحث و 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویرسازي پتلپ پاس دقت و سرعت بر اجراي مهارت پاس دقت و 

منظور از دو گروه تصویرسازي پاس دقت و سرعت و دو گروه کنترل استفاده شد. دو سرعت بود. بدین

ي هاآزمونو  آزمونپسگروه تصویرسازي به مدت سه جلسه به فایل صوتی گوش دادند و پس از آن 

یادداري و انتقال را اجرا کردند. نتایج نشان داد که گروه تصویرسازي پاس دقت در مقایسه با گروه کنترل 

ملکرد بهتري داشت، همچنین در مقایسۀ دو گروه تصویرسازي پاس سرعت و گروه کنترل، نتایج به نفع ع

تصویرسازي  دهدیبنابراین با توجه به نتایج تحقیق حاضر که نشان مگروه تصویرسازي پاس سرعت بود. 

روند پیشرفت را در تمام مراحل  هایپاس دقت و سرعت شده است و آزمودن يهاموجب بهبود مهارت

)، افروزه و 2015( 1پوست، ویلیامز، سیمپسون و برنینگ تحقیقاتنتایج اند، نتایج این تحقیق با داشته

رایت و ، همچنین با نتایج تحقیق )2009و اسمیت ( 3)؛ ویکفیلد2009( 2رایت و اسمیت)، 2013افروزه (

نتایج آنها نشان داد که دو گروه ست، همراستا )،1391ار (قربانی، قطبی ورزنه و پرهیزک ،)2007اسمیت (

 وآزمون نسبت به گروه کنترل داشتند. تمرین بدنی، تمرین بدنی و تصویرسازي عملکرد بهتري در پس

 کرد.یید أت ،شودیمنجر م هایکه تمرینات تصویرسازي به پیشرفت و بهبود عملکرد آزمودنرا این فرض 

                                                           
1. Post, Williams, Simpson & Berning  
2. Wright & Smith  
3. Wakefield  
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زش اطالعات ، براساس نظریۀ پرداهامهارتتصویرسازي پتلپ بر یادگیري  از جمله دالیل اثرگذاري

اي عصبی ماهیت کارکردي این نوع تصویرسازي باشد. همچنین براساس نظریۀ پیرامونی مسیره تواندیم

گر دالیل سودمندي . همچنین از دی)7( اندشدهطور کامل فعال پتلپ به صورتبهاز طریق اجراي حرکتی 

ات فرد را وادار ي ذهن و نحوة رقابتی آن است که با استفاده از تمام جزئیسازهمسانتصویرسازي پتلپ، 

تجسم  عضالنی در طی-عصبی-بنابر نظریۀ روانی .)6(را در محیط واقعی تمرین تصور کند  که خود کندیم

 تفاوت که نیبا ا ،شوندیم جادیآن حرکت ا یواقع يمانند اجراهعضالنی -حرکت الگوهاي مؤثر عصبی

براساس شاره دارد. ي عضالت براي اجراي حرکت ازیربرنامهاست، این نظریه به آن کمتر  يسازفعال ۀدامن

مه، قدامی، ناحیۀ حرکتی ضمی(ناحیۀ پیش در مغز یمشخص يهابخش تیفعال يشواهد الگوها یبرخ

. نظریۀ )24(الگوهاي حرکت واقعی است  مشابهتصویرسازي ذهنی  در طول ي)اقاعدهي هاعقدهمخچه و 

داند و خ میعملکرد را نتیجۀ ارتباط دو عامل محرك و پاس و) نیز یادگیري 1977اطالعات زیستی النگ (

 .شودیممعتقد است که تصویرسازي موجب تقویت این اتصال و در نهایت سبب افزایش یادگیري حرکتی 

و  وجود دارد کارکردي يارزهم یحرکت يرسازیو تصو انجام حرکت نیاند بنشان داده قاتیتحقاز طرفی 

ویرسازي ی و بازنمایی ذهنی یک عمل درگیرند. بنابراین تصجسمان ير اجراد یمشابه یعصب يهافرایند

. )5(بخشد شود و عملکرد را بهبود میضالنی میع -موجب فعالیت مسیرهاي عصبی و هماهنگی عصبی

آزمون پیشرفت ولی نسبت به پیش ،بدنی انجام ندادند هاي تصویرسازي، تمرینبنابراین با اینکه گروه

رقابتی  ي ذهن و نحوةسازهمسانهمچنین از دیگر دالیل سودمندي تصویرسازي پتلپ،  خوبی داشتند.

مرین تصور کند که خود را در محیط واقعی ت کندیمآن است که با استفاده از تمام جزئیات فرد را وادار 

)12(. 

)، به بررسی تأثیر تصویرسازي پتلپ در تعادل پویاي سالمندان 1395خانمحمدي، خلجی و یوسفی (

د. نتایج حاکی از فقدان اثربخشی در تعادل پویا بود، دلیل مغایرت نتیجۀ این تحقیق با تحقیق پرداختن

عضالنی که نقش -باشد، زیرا در دوران سالمندي سیستم عصبی هایآزمودنمکن است گروه سنی محاضر 

کووینتن، کامینگ، گري، جیسون، کوپر،  .)24(مهمی در تصویرسازي پتلپ دارد، رو به انحطاط است 

)، نشان دادند که تمرینات 1391)، و طهماسبی و قدس میرحیدري (2014و ویلیامز ( 1کروولی

ت پاس و دریبل فوتبال در تصویرسازي پتلپ در بهبود توانایی تصویرسازي یا پیشرفت عملکرد مهار

                                                           
1. Quinton, Cumming, Gray, Geeson, Cooper & Crowley  
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طور بهبود تعادل پویا از کارامدي کافی برخوردار نیست که با نتایج تحقیق حاضر مغایر کودکان و همین

 است. 

و انتقال این نکته حائز اهمیت  آزمونشیپدر  هاگروهبا توجه به نتایج و همچنین با مقایسۀ میانگین  

، اما داشتند آزمونشیپي تصویرسازي در مرحلۀ انتقال تقریباً عملکردي مشابه با مرحلۀ هاگروهاست که 

گفت اگرچه  توانیمي داشتند، در نتیجه ترفیضععملکرد  آزمونشیپگروه کنترل، در انتقال نسبت به 

ه باشد، حداقل اشتتصویرسازي نتوانسته تأثیر مثبتی در روند بهبود مهارت افراد در شرایط جدید (انتقال) د

 اثر منفی فقدان تصویرسازي را کاهش داده و از تضعیف عملکرد افراد جلوگیري کرده است.

از  هاینآزمودگروهی در گروه تصویرسازي پاس دقت، نشان داد که از طرف دیگر نتایج مقایسۀ درون

 هاپاساري نیز میانگین تعداد ، در مرحلۀ یادداندداشتهي معنادارپیشرفت  آزمونپسبه  آزمونشیپمرحلۀ 

بود،  معنادارختالف او یادداري  آزمونپسمشاهده شد. همچنین بین مرحلۀ  آزمونشیپبیشتر از مرحلۀ 

اس دقت روش تا مرحلۀ یادداري ادامه داشته است. در نتیجه تصویرسازي پ هایآزمودنیعنی روند بهبود 

که میانگین تعداد شود، ولی در مرحلۀ انتقال درحالیمحسوب می هایودنآزممناسبی براي بهبود عملکرد 

آنها یافت نشد، و این  ي بینمعناداربود، اما تفاوت  آزمونشیپدر آزمون انتقال بیشتر از مرحلۀ  هاپاس

 روند پیشرفت در آزمون انتقال دیده نشد.

ي در معنادارتا یادداري بهبود  آزمونشیپاز مرحلۀ  هایآزمودندر گروه تصویرسازي پاس سرعت نیز 

ي کاهش یافته بود. اما این نتیجه معنادار طوربهاجراي پاس سرعت داشتند، و میانگین زمان اجراي پاس 

در آزمون انتقال یافت نشد. یکی از دالیل احتمالی که تصویرسازي پاس دقت و سرعت بر آزمون انتقال 

. همچنین تعداد جلسات کم فرد تا هدف بوده است ۀزایش فاصلمنفی اف ریتأثتأثیر چندانی نداشته، 

ثیرگذاري آن نیز در تحقیقات قبلی أدر این مرحله باشد که تاز دیگر عوامل تأثیرگذار  تواندیمتصویرسازي 

گرفته، محققان به این نتیجه رسیدند که تعداد جلسات . براساس نتایج تحقیقات صورتاست شدهیید أت

)، در بررسی 2009( ویکفیلد و همکارانبراي مثال  میزان پیشرفت افراد تأثیر بسزایی دارد،تصویرسازي بر 

)، در بررسی تأثیر تصویرسازي 2002( 1) و کامینگ و هال2011بال، ویکفیلد و همکاران (تأثیر شوت نت

ز پتلپ بر قدرت عضلۀ دوسر بازویی، در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که جلسات بیشتري ا

                                                           
1. Hall  
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هفته تصویرسازي مؤثرتر  3شود. نتایج نشان داد یمتصویرسازي به پیشرفت بهتري در عملکرد افراد منجر 

 هفته است. 1هفته مؤثرتر از 2هفته، و  2از 

نتیجه گرفت که تصویرسازي پتلپ موجب بهبود  توانیدر نهایت با توجه به نتایج تحقیق حاضر م

 منظوربهکه مربیان و ورزشکاران  شودیو پیشنهاد م شودییادگیري مهارت پاس دقت و سرعت بسکتبال م

بر بهبود تصویرسازي ذهنی عالوه .حرکتی از تصویرسازي به شیوة پتلپ استفاده کنند يهابهبود مهارت

توانی و آمادگی براي اجراي بهینه مفید  يهاتی، فعالیدگیدبیود آسدر بهب ،حرکتی يهایادگیري مهارت

پذیر هاست که تقریباً در هر زمان انجام. همچنین تصویرسازي ذهنی روش مؤثري براي مرور مهارتاست

ورزشی را  يهااشکاالت مهارت توانینیاز ندارد. با تمرین تصویرسازي ذهنی م يالهیاست و به هیچ وس

زننده حاالت هیجانی آسیب تواندیشده توسط تصویرسازي ذهنی، فرد مو با اطمینان کسب برطرف کرد

به ورزشکاران باتجربه مربوط  اغلبمانند تنش، اضطراب و انگیختگی را کنترل کند. هرچند این فرایندها 

محققان دیگر براي انجام کارهاي  شودیمهمچنین پیشنهاد کار نیز کاربرد دارد. است، براي ورزشکاران تازه

 تحقیقاتی خود هنگام استفاده از تمرینات تصویرسازي از تواتر جلسات بیشتر استفاده کنند تا نتیجۀ بهتري

کسب شود. با توجه به اینکه تحقیقات کمتري در مورد تصویرسازي پتلپ و تأثیر آن بر یادگیري  در انتقال

 .گونه تحقیقات باید بیشتر مورد توجه قرار گیردگرفته، ایني رشتۀ بسکتبال کمتر صورت هامهارت
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 Abstract 
Cognitive constrain of individual constrains which can be created with 
imagery and is a factor in many tasks affecting the performance has been 
investigated. Thus, the aim of the present study was to investigate the effect 
of PETTLEP imagery on the accuracy and speed basketball pass skill. 44 
female students of Faculty of Physical Education, University of Tehran 
(mean age of 22.45±2.3 years) were selected by convenience sampling 
method and participated in this study. In pretest, participants performed 2 
blocks of 10 trials of accuracy and speed basketball pass. Then, they were 
assigned to one of the four groups homogeneously: accuracy pass PETTLEP 
imagery, speed pass PETTLEP imagery, accuracy control, and speed control. 
Two groups of imagery listened to the imagery audio during 3 days for 8 
minutes per day. Then, subjects participated in posttest, retention and 
transfer tests. For data analysis, mixed ANOVA was used. In case of 
significance, independent t test was used for intergroup comparisons and 
analysis of variance with repeated measures was used for within-group 
comparisons with significance level of α=0.05. The results of analysis of 
variance indicated no significant differences between imagery and control 
groups in pretest. However, there were significant differences in posttest, 
retention and transfer tests between imagery and control groups (P≤0.05). 
Also, PETTLEP imagery of accuracy and speed pass improved accuracy and 
speed pass performance from pretest to retention test; however, there was no 
such process in transfer test (P≥0.05). 
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 Accuracy pass, basketball, cognitive constrain, PETTLEP imagery, 
speed pass.  
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