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  مقدمه
يادگيري  در هبود اجراهاي ب تمرين ذهني يكي از روش

دهند كه تا به امروز  مطالعات نشان مي. حركتي است
در مورد اثر مفيد تصويرسازي بر يادگيري  هاي فراواني مقاله

حركتي، روانشناسي ورزشي، بازتواني حركتي و غيره وجود 
گيلوت و كولت بيان كردند كه تصويرسازي به ). 2 ،1(دارد 

ماني در توانبخشي مورد هاي مكمل در عنوان يكي از روش
گيرد كه دو هدف اصلي تصويرسازي در  استفاده قرار مي

و  )Pain management( توانبخشي شامل مديريت درد
در ). 4، 3(است  )Motor recovery( بازتواني حركتي

هاي آرام سازي نيز  توان از روش تصويرسازي مديريت درد مي
تصويرسازي با بهره برد و نشان داده شده كه اين نوع از 

. مندي در طول دوره توانبخشي همراه است افزايش رضايت
بنابراين هدف تصويرسازي در اين حيطه مقابله با درد، همراه 
با حفظ تمايالت مثبت و پيشبرد درمان در طول دوره 

در بازتواني حركتي، تصويرسازي براي ايجاد . توانبخشي است
ريني و  غلبه بر موانع هاي تمريني، گرايش به برنامه تم روتين

در اين بخش مزاياي فيزيولوژيكي . شود استفاده مي
تصويرسازي در افزايش قدرت و انعطاف پذيري نيز مشاهده 

اند كه هنگام  در واقع تحقيقات نشان داده). 5 ،4(شده است 
هاي  تواند در دوره آسيب ديدگي، تصويرسازي ذهني مي

شروع : ي زماني شاملها اين دوره. مختلف به كار برده شود
دوره توانبخشي، طول دوره توانبخشي، اواخر دوره توانبخشي 

در چنين مواقعي . باشد و بعد از دوره توانبخشي فيزيكي مي
مديريت : شود تصويرسازي ذهني با اهداف زير به كار برده مي

استرس ناشي از آسيب ديدگي، مديريت درد، تصويرسازي 
زتواني قدرت و انعطاف پذيري، درمان و بازتواني حركتي، با

بدون ). 6(افزايش سرعت درمان و افزايش اعتماد به نفس 
هاي اساسي  شك اجراي هر نوع تمريني نيازمند كنترل مؤلفه

عوامل مختلفي از تمرين  حوزهدر اين . در آن تمرين است
يكي از مهمترين . اند مورد مطالعه قرار گرفتهشناسايي و ذهني 

ابري زماني حركت تصويرسازي شده با حركت ها بر اين مؤلفه
مونرو و همكاران عنوان كردند كه . )5، 4، 3( واقعي است

هاي مختلف  از سرعت افراد به طور ناخودآگاهبرخي 
داد سرعت  كنند، كه نشان مي تصويرسازي استفاده مي
تواند يكي از متغيرهاي اساسي در  تصويرسازي ذهني مي

اين  همين راستا هولمز و كولينز بر در. )7( تحقيقات آتي باشد
نكته تأكيد داشتند كه تصويرسازي فقط در سرعت برابر با 
سرعت حركت واقعي، به طور مثبت روي عملكرد تأثيرگذار 

آنها عنوان كردند كه تمرين تصويرسازي با افزايش . است
بين  )Functional equivalence( همساني عملكردي

 ه بهبود اجرا كمك خواهد كردتصويرسازي و اجراي حركتي ب
 سهرابي و همكاران و اين موضوع در ايران توسط فارسي .)8(
به نظر  ).10، 9(مورد تأييد قرار گرفته است  همكاران و

رسد لزوم تصويرسازي در زمان واقعي مرتبط با  مي
شناختي مورد نياز هنگام تصويرسازي  هاي پردازش مشابهت

چرا كه تحقيقات  )11(اشد ذهني در مقابل اجراي حركتي ب
در  مناطق مشتركي از مغز وجود دارد كه هماند  نشان داده

سازي و اجراي واقعي و هم در تصويرسازي درگير  آماده
 اين مناطق شامل بخش حركتي مكمل قدامي. هستند

)Anterior supplementary motor area( قشر پيش ،
 Posterior inferior primary(حركتي خلفي جانبي

motor cortex  ) (12، 13( مخچه ،)Cerebellum (
اي  هاي قاعده و عقده )Frontal lobe( ، لوب پيشاني)13(
)basal ganglia) (14، 15(قشر پيش حركتي قدامي ، 
)Anterior primary motor cortex ( و بخش حركتي

) Supplementary motor area) (16،17(مكمل 
  . هستند

ويرسازي هولمز و كولينز بيان كردند در ارتباط با سرعت تص
اگر آماده سازي و اجراي حركتي و تصويرسازي حركتي «كه 

هاي  ، بنابراين ويژگيفراهم كنندبازنمايي حركتي يكساني را 
با اينكه هولمز و كولينز . )8(» زماني بايستي يكسان باشد

پيشنهاد كردند كه تصويرسازي بايستي در زمان واقعي انجام 
اينحال برخي مواقع مانند زماني كه يك تكليف  شود، با

شود، تصويرسازي حركتي آهسته و  حركتي جديد يادگرفته مي
همانند (تواند مفيد باشد  منجمد كردن فريم تصويرسازي مي
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آندره و مينز با گروهي از ). استفاده از تصاوير ويدئويي آهسته
دو  دانشجويان در يك مهارت حركتي بسته نشان دادند كه هر

 داشتند،بهبود اجرا  ،گروه تصويرسازي در زمان واقعي و آهسته
 ؛با اينحال گروه تصويرسازي واقعي بهتر از گروه ديگر بود

حال مشكل اصلي اين  با اين. دار نبود اگرچه تفاوت معني
تحقيق اين بود كه آنها توانايي تصويرسازي را در دانشجويان 

يقات به جد نشان داده تحق. )18( گيري نكرده بودند اندازه
است كه اين توانايي بر عملكرد تصويرسازي تأثير شديدي 

بوسچر و همكاران اثر سرعت تصويرسازي در ادامه ). 19(دارد 
اي حركات ريتميك  را بر عملكرد يك تكليف حركتي زنجيره

فرضيه تحقيق اين بود كه تصويرسازي در . بررسي كردند
هاي  جر به ايجاد سرعتتواند من خصوصي ميه هاي ب سرعت

اثر (ويژه در اجراهاي بعدي حركات ريتميك شود 
در اين تحقيق ). Assimilation effect سازي همگون
هاي كم و  ها در پنج گروه تكليف حركتي در سرعت آزمودني

زياد، تصويرسازي با سرعت كم و زياد و گروه بدون تمرين 
هاي كم،  تآزمون يادداري نيز در سرع. اختصاص داده شدند

نتايج تحقيق نشان داد كه تمرين در . زياد و واقعي انجام شد
ه ب ؛شود هر شرايطي منجر به يادداري بهتر در آن شرايط مي

خصوص تمرين در شرايط آهسته منجر به اجراهاي آتي 
آنها براساس نتايج تحقيق عنوان كردند كه . تر شد آهسته

جهت سرعت واقعي بهترين سرعت براي تصويرسازي 
حال مشكل  با اين. سازي است جلوگيري از اثر همگون

هاي  ها در سرعت اساسي اين تحقيق اين بود كه آزمودني
اي  لذا اگر اهداف ويژه. كردند ترجيحي خود حركت مي

شد، احتماالً  براساس سرعت اجرا براي آنها در نظر گرفته مي
 همچنين اگر كيفيت. )20( شد سازي مشاهده نمي اثر همگون

گرفت احتماالً  و يا دقت عملكرد مورد بررسي قرار مي
در همين راستا مطالعات نشان . شد هايي مشاهده مي تفاوت
دهند كه ميزان مهارت فرد نيز در سرعت تصويرسازي  مي

نشان دادند كه شيرجه  Coello و  Orliaguet .تأثير دارد
هاي مبتدي نسبت به افراد ماهر سرعت تصويرسازي  زن

دارند چرا كه آنها زمان زيادي براي فرايندهاي كمتري 

و  Fournierهمچنين . )21( پردازش اطالعاتي نياز دارند
كاران ماهر در حركات زميني  نشان داد كه ژيمناست همكاران

 تري نسبت به اجراهاي واقعي خود دارند تصويرسازي سريع
)22( .  

ي از هاي مختلف در توانبخش استفاده از تصويرسازي با سرعت
بسياري از بيماران مانند . تواند كاربرد داشته باشد آسيب نيز مي

افراد پاركينسوني حركات آهسته دارند و تصويرسازي حركات 
بايست از ويژگي  نيز براي آنها براي بهبود حركت مي

عالوه براين تحقيقات نشان . زمانبندي خاصي برخوردار باشد
ا ورزشكاران تركيبي از ها و ي كه احتمال دارد آزمودني دادند

. هاي مختلف تصويرسازي را مورد استفاده قرار دهند سرعت
از  و يا بازآموزيي آن بدين منظور براي يادگيري مهارت جديد

تصويرسازي با سرعت كم به منظور مشاهده آشكار عناصر 
و سپس جلسه تصويرسازي ) 8(برند  مختلف مهارت بهره مي

واقعي به منظور رسيدن به  خود را با تصويرسازي در سرعت
-Munroeو   O). 23( دهد ادامه ميآميز  اجراي موفقيت

Chandler  در بررسي سه سرعت مختلف تصويرسازي به
هاي كم، زياد و واقعي  اين نتيجه رسيدند كه همه سرعت

. شود منجر به بهبود خطا و زمان به ميزان يكساني مي
در خطا را نشان همچنين گروه كنترل پيشرفت در زمان و نه 

. هايي نيز در اين تحقيق وجود داشت با اينحال محدوديت. داد
در اين آزمايش آنها فقط در يك روز انجام شده بود كه 

لذا . وجود دارد آزمون پسآزمون بر  پيش صورت احتمال تأثير
 retention( از پيشنهادات اين تحقيق انجام آزمون يادداري

test( ام تمرين تصويرسازي در در روزهاي بعدي و انج
روزهاي مختلف به منظور ايجاد فرصت يادگيري بيشتر و 

هاي اشاره شده  با توجه به محدوديت). 24(تمايزات بيشتر بود 
هاي  در تحقيقات قبلي، تحقيق حاضر بر آن است تا اثر سرعت

 عملكرد حركتيرا بر ) آهسته و واقعي(مختلف تصويرسازي 
اين بررسي با توجه به اينكه هم  در. مورد بررسي قرار دهد

زمان اجرا و هم خطاهاي عملكردي مورد بررسي قرار 
توان برخي سؤاالت اساسي مطرح شده را  گيرد، لذا مي مي

آهسته و (هاي مختلف تصويرسازي  آيا سرعت. پاسخ گفت
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شود؟ آيا  مي حركت منجر به تغيير سرعت اجراي) واقعي
 )خطاي(ه تغيير دقت هاي مختلف تصويرسازي منجر ب سرعت

  شود؟  مياجراي حركت 
  

  ها مواد و روش
جامعه آماري تحقيق . تحقيق حاضر از نوع نيمه تجربي بود

شامل دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي بودند كه در زمينه 
هاي سازمان يافته را  فوتبال يا فوتسال تجربه بازي در تيم

ب شدند و بعد به صورت داوطلبانه انتخا آزمودني 30 .نداشتند
كه شامل آزمون دريبل (از بررسي عوامل ورود به تحقيق 
 3در به طور تصادفي ) شود فوتبال كه در ادامه توضيح داده مي

گروه اول تمرين تصويرسازي . گروه تخصيص داده شدند
ذهني با سرعت واقعي حركت، گروه دوم تمرين تصويرسازي 

بر زمان اجراي دو برا(ذهني با سرعت كمتر از سرعت واقعي 
  . و گروه سوم گروه كنترل بدون تمرين) واقعي

آزمون تجديد نظر شده تصوير سازي ) 1: گيري ابزاهاي اندازه
اين آزمون توانايي ). Martin  ،1997 و  Hall(حركت 

تصويرسازي را در دو خرده مقياس تصويرسازي حركتي و 
سي برر اي، درجه 7در يك مقياس  آيتم 4هر كدام  ،بينايي
هاي ورود به مطالعه به دست آوردن  يكي از شاخصه .كند مي

روايي و پايايي اين . معيارهاي الزم در اين مقياس بود
پرسشنامه در ايران توسط سهرابي و همكاران مورد تأييد قرار 

 Soccer Dribbling( آزمون دريبل فوتبال) 2). 25(گرفت 

Test( )معيارهاي  يكي ديگر از ):ويژه سرعت و كنترل توپ
اين  .هاي ويژه در اين آزمون بود ورود به مطالعه كسب نمره

هايي مانند  آزمون ميزان مهارت در فوتبال را براساس شاخصه
هاي برداشته شده بين هر تماس با توپ، وضعيت  تعداد گام

. سنجد مي ،سر و چشم، ميزان وضعيت توپ و سرعت حركت
هايي انتخاب  آزمودني. آيد به دست مي 16تا  0دامنه نمره بين 

نشان دهنده ضعيف بودن توانايي در ( 7تا  0نمره شدند كه 
اطالعات بيشتر در مورد آزمون  .كسب كردند) دريبل فوتبال

در سايت آزمون به نشاني 
www.unicommons.com/node/9211  موجود

دستگاه تحليل  فيلمبرداريهاي  دوربين )4كرنومتر، ) 3 .است

، Motion Analysis (Cortex version 2.1(حركت
اين دستگاه توانايي تصويربرداري از ماركرهاي موجود روي 

نامه  پرسش .تصوير در ثانيه داراست 200ها را تا  اندام آزمودني
 Puma(پوما ساعت ضربان سنج) 5و  اطالعات فردي

Heart Rate Meter, Cardiac II   (  
لوت و تصويرسازي براساس مدل گي: روش اجراي تمرين

جلسه تصويرسازي شامل تعريفي از . )4( كولت انجام شد
تصويرسازي، اهميت تصويرسازي، چند حسي بودن 
تصويرسازي و تشويق به استفاده از بيشتر آنها، تصويرسازي 

ها، اجازه دادن به آزمودني ها  به صورت نشسته در جلو مخروط
در ها و نگاه كردن به مسير حركت  به منظور باز كردن چشم

حين تصويرسازي، عدم اجازه به حركت در حين تصويرسازي 
ها، انجام تعداد مشخص كوشش تصويرسازي  در بين مخروط

، تصويرسازي براساس گروهي كه )كوشش در هر جلسه 30(
ها بعد از  آزمودني. بود) سرعت كم يا واقعي(در آن قرار دارند 

در حين  آشنايي با انواع تصويرسازي، براي اجراي تصويرسازي
تمرين، تشويق به استفاده از  تصويرسازي حس حركت و 

بعد از انجام تصويرسازي  .تصويرسازي بينايي دروني شدند
)  Manipulation Check( مهارتبررسي نحوه اجراي 

بدين منظور از آزمودني ها خواسته شد . انجام شد تصويرسازي
در  كردند و مشكالتي را كه تا آنچه را كه تصويرسازي مي
  .  تصويرسازي داشتند، بيان كنند

: روز اول. روز انجام شد 4تمرينات و آزمون براي يك فرد در 
بررسي اطالعات اوليه شامل ميزان توانايي تصويرسازي و 
اطالعات فردي شامل سن و ميزان مهارت در رشته فوتبال و 
انجام آزمون دريبل فوتبال براي بررسي مبتدي بودن آنها؛ روز 

حركت دريبل فوتبال از بين  3انجام پيش آزمون شامل : دوم
براساس پيش آزمون اجرا شده ميانگين زمان . ها مخروط

اجراي هر فرد مشخص شد و سرعت تمرين تصويرسازي 
بدين منظور مدت تصويرسازي واقعي برابر بود با . تعيين گرديد

برابر با سرعت حركت (زمان اجراي حركت در پيش آزمون 
مدت تصويرسازي آهسته برابر بود با دو برابر زمان و ) واقعي

). نصف سرعت حركت واقعي(اجراي حركت در پيش آزمون 
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: روز سوم. سپس آزمودني در گروه مربوطه به تمرين پرداختند
جلسه تمرين : روز چهارم. تمرين مانند روز دوم ادامه پيدا كرد

ن كنندگا سوم مانند دور روز قبلي انجام شد و سپس شركت
. آزمون يادداري را مانند پيش آزمون با سه كوشش اجرا كردند

هر . ها پرداختند همه افراد به تنهايي به تمرين و اجراي آزمون
 1شكل . كوششي تمرين بود 10بلوك  3جلسه تمرين شامل 

نحوه اجراي تكليف مورد نظر را در پيش آزمون و آزمون 
اجراي حركت پروتكل تحقيقي شامل . دهد يادداري نشان مي

در اين . بود) 26 ،24(دريبل فوتبال در يك دامنه محدود 
پروتكل به ازاي هر بار از دست دادن كنترل توپ و يا برخورد 

  . محاسبه شد) برابر با دو ثانيه(ها يك خطا  توپ با مخروط
هاي الزم به وسيله آزمونگر  در هنگام تصويرسازي راهنمايي
اين منظور قبل از اجراي به . به صورت شفاهي صورت گرفت

هاي تصويرسازي در  هاي الزم براي تمرين حركت زمان
هاي مختلف مشخص شد و آزمودني همراه با  سرعت

هاي ارائه شده از طرف آزمونگر به تمرين  دستورالعمل
  . تصويرسازي پرداخت

زمان شروع و پايان تصويرسازي توسط آزمودني با اشاره يكي 
آزمونگر . پذيرفت شروع و پايان مي ،روي زانو دست انگشتان

در اين . كرد گيري مي نيز زمان تصويرسازي را با كرنومتر اندازه
هاي در سه  ازي براي آزمودنيس بخش به منظور ايجاد يكسان

هايي براي ايجاد ريتم  كوشش اول تصويرسازي راهنمايي
بين هر كوشش تمريني دو . ها داده شد حركتي به آزمودني

  . ها يك دقيقه استراحت در نظر گرفته شد بلوك ثانيه و بين
با استفاده از ماركرهاي موجود روي ساق و زانوي پاي  ها داده

هاي فيلمبرداري دستگاه  و با استفاده از دوربينها  آزمودني
هاي  گيري همچنين اندازه. گيري شد دازهتحليل حركت ان

 مربوط به زمان اجراي تصويرسازي با كرنومتر توسط خود
ها در حين اجراي  ضربان قلب آزمودني. آزمونگر كنترل شد

تصويرسازي با استفاده از ساعت ضربان سنج ثبت شد و با 
ها در  همه آزمون. ضربان قلب حالت عادي مقايسه شد

آزمايشگاه رفتار حركتي دانشگاه شهيد بهشتي تهران انجام 
  . شد

ركت كرده ها به طور داوطلبانه در تحقيق ش با اينكه آزمودني
توانستد بدون هيچ  بودند، با اينحال در هر بخش از تحقيق مي

اين . دليلي و يا با هر دليل شخصي از روند تحقيق خارج شوند
همچنين . موضوع قبل از شروع تحقيق به آنها ارئه شده بود

ها در مورد محرمانه بودن اطالعات، اطمينان داده  به آزمودني
  . شد
تفاده از ميانگين و انحراف استاندارد هاي تحقيق با اس داده

هاي توصيفي و تحليل واريانس يك طرفه  براي داده
)ANOVA (هاي گروهي در توانايي  براي بررسي تفاوت

ها و پس  هاي موجود در پيش آزمون تصويرسازي و تفاوت
و در سطح  15نسخه   SPSSها در نرم افزار آماري آزمون
 tهمچنين آزمون . بررسي شدند P≥ 05/0داري  معني

هاي پيش آزمون و پس  همبسته به منظور بررسي تفاوت
  . آزمون درون گروهي مورد استفاده قرار گرفت

  
  ها يافته

نتايج تحليل واريانس يك راهه نشان داد كه تفاوت 
هاي مختلف وجود  داري بين توانايي تصويرسازي گروه معني
  ). 1جدول . (ندارد

ي تحقيق را در زمان و خطاي ها آمار توصيفي داده 2جدول 
اجرا در پيش آزمون و پس آزمون و همچنين تغييرات ضربان 

  . دهد قلب را در هنگام تمرين و حالت عادي نشان مي
ها نشان داد كه تفاوت  نتايج تحليل واريانس پيش آزمون

ها در زمان اجرا و همچنين خطاهاي اجرا  داري بين گروه معني
هاي نيز عدم  مون برابري واريانسآز). 3جدول (وجود ندارد 
=  31/0و  3952= آزمون لون (داري را نشان داد  تفاوت معني

P .( 

داري  ها نشان داد كه تفاوت معني در ادامه، تحليل پس آزمون
ها در زمان اجرا وجود داشت در حالي تفاوتي بين  بين گروه

  ). 4جدول (خطاهاي اجرا مشاهده نشد 
داري آزمون تحليل واريانس در زمان اجراي  با توجه به معني

ها، آزمون تعقيبي بونفروني مورد استفاده قرار  پس آزمون
  ). 5جدول (گرفت 
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داري در زمان اجراي گروه  نتايج نشان داد كه تفاوت معني
 آهسته و گروه تمرينتصويرسازي تمرين در زمان 

ه طوري كه با توجه ب ،در زمان واقعي وجود دارد تصويرسازي
هاي گروهي گروه تمرين آهسته، حركت را در  به ميانگين

زمان بيشتري نسبت به گروه تمرين در زمان واقعي انجام داده 
  . بودند

در ادامه به منظور بررسي اثر انواع تمرين بر تغييرات درون 
جدول (گروهي آزمون تي همبسته مورد استفاده قرار گرفت 

داري در اثر نوع تمرين  د كه تفاوت معنينتايج نشان دا). 6
و يكسان ) P= 001/0و  df=  9و  t= 83/4(ذهني آهسته 

)99/2 =t  9و =df  015/0و =P ( فقط در زمان اجرا وجود
  . داري مشاهده نشد دارد و در بقيه موارد اثر معني

 
  هاي مختلف ايي تصويرسازي در گروهميانگين، انحراف استاندارد و آزمون تحليل واريانس يك راهه توان :1جدول 
تصويرسازي حركتي  

انحراف  ±ميانگين (
  )استاندارد

ميانگين(تصويرسازي بينايي 
  )انحراف استاندارد ±

تصويرسازي كل 
انحراف  ±ميانگين (

  )استاندارد
F P  

تصويرسازي با سرعت 
  آهسته

81/1 ± 20/19  49/2 ± 00/22  58/3 ± 2/41  337/0  717/0  

با سرعت تصويرسازي 
  واقعي

06/2 ± 40/19  71/2 ± 40/20  68/4 ± 8/39  904/1  168/0  

  40/0  949/0  9/38 ± 76/2  20/20 ± 31/1  7/18 ± 00/2  كنترل بدون تصويرسازي
  

  ميانگين زمان اجرا، ميزان خطاي شركت كنندگان و ضربان قلب  :2جدول 
    ضربان قلب  پس آزمون  پيش آزمون  

  زمان اجرا
 )ثانيه(

  ي اجراخطا
 )ثانيه(

  )تعداد( تمرين )تعداد( عادي )ثانيه(خطاي اجرا  )ثانيه(زمان اجرا 

گروه تمرين ذهني زمان 
  8/74 ± 5/4  2/67 ± 9/4  60/0 ± 96/0  88/9 ± 63/0  66/0 ± 96/0  54/10 ± 64/0  آهسته 

گروه تمرين ذهني زمان 
  واقعي 

14/2 ± 46/9  03/1 ± 20/1  11/1 ± 31/8  03/1 ± 20/1  2/4 ± 7/69  9/3 ± 2/76  

  -  -  6/0 ± 96/0 05/9±66/0 20/1±03/1 28/9±98/0 گروه كنترل بدون تمرين 
 

  ها در پيش آزمون  مقايسه زمان و خطاي اجراي گروه: 3جدول 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه
 آزادي

ميانگين 
 مجذور

F مقدار P مقدار 

 118/0 31/2 62/4 2 24/9  ها بين گروه زمان اجرا 

       99/1 27 86/53 هادرون گروه  
        29  11/63  كل  

 32/0 17/1 20/1 2 40/2  ها بين گروه خطاي اجرا 

      02/1  27  60/27  ها درون گروه  
    29 30  كل 
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  آزمون  پسها در  مقايسه زمان و خطاي اجراي گروه :4 جدول

 
مجموع 

 مجذورات

درجه
 آزادي

ميانگين 
 مجذور

 Pمقدار  Fمقدار 

 001/0❊ 90/8 21/6 2 42/12  ها بين گروه زمان اجرا 

       698/0 27 84/18 هادرون گروه  
        29  27/31  كل  

 309/0 22/1 20/1 2 40/2  ها بين گروه خطاي اجرا 

      978/0  27  40/26  ها درون گروه  
    29 80/28 كل 

❊ 05/0<P 

  )ثانيه(مون ها در زمان اجراي پس آز مقايسه دو  به دو گروه :5جدول 

  تفاوت ميانگين   ) j(گروه   ) i(گروه  متغير وابسته
)j - i(  

خطاي 
 استاندارد 

سطح 
داري  معني

  001/0❊  373/0 576/1 واقعي  آهسته  زمان اجرا 

 
  103/0  373/0  832/0 كنترل  

  171/0  373/0 -743/0 كنترل   واقعي  
❊ 05/0<P  

  
  ظر در پيش آزمون و پس آزمونروش اجراي تكليف مورد ن :1شكل 

  
  بحث

تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر انواع سرعت تصويرسازي 
بر زمان و خطاي ) سرعت آهسته و واقعي(ذهني حركت 

نتايج تحقيق نشان داد كه تمرين . عملكرد انجام شد
تصويرسازي ذهني با سرعت آهسته و همچنين با سرعت 

ا به عبارتي افزايش واقعي منجر به كاهش زمان اجرا و ي
ها اثري روي  در حالي كه اين تمرين. سرعت اجرا شده بود

نتايج تحقيق حاضر در مورد زمان . خطاي اجرا نشان ندادند
. همخواني داشت Munroe-Chandlerو   Oاجرا با تحقيق

هاي تصويرسازي و حتي گروه  آنها نشان دادند كه همه گره
در تحقيق آنها در . )24( ندكنترل زمان اجرا را كاهش داده بود

با توجه به "مورد كاهش زمان اجرا در گروه كنترل عنوان شد 
احتمال  لذا، شده بوداينكه تحقيق در يك روز انجام 

با . "پيش آزمون روي پس آزمون وجود داشت گذاريتأثير
اينحال نتايج تحقيق حاضر در مورد زمان اجرا با تحقيقات 

 ،20( همكاران، همخواني نداشتبوسچر و همكاران، لوئيز و 
سازي در  بوسچر و همكاران عنوان كردند كه اثر همگون. )27

هاي تصويرسازي وجود دارد و گروه تمرين آهسته، در  تمرين
. )20( پس آزمون حركت را در زمان بيشتري انجام داده بود

لوئيز و همكاران نيز نشان دادند كه در حركاتي كه افراد 
داري روي  دهند، تمرين آهسته تأثير معني مبتدي انجام مي
در حالي كه تمرين آهسته در حركات افراد . زمان اجرا ندارد
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ماهر منجر به اثر همگون سازي و در نتيجه زمان زياد اجرا 
در مورد خطاي اجرا نتايج تحقيق همچنين ). 27( شود مي

آنها نشان . حاضر با نتايج او و منرو چاندلر همخواني نداشت
ند كه تصويرسازي در زمان واقعي و در زمان آهسته منجر داد

  . )24( شود به كاهش خطاي عملكردي مي
مطابق با نظريه هولمز و كولينز در نظريه تصويرسازي 

PETTLEP )8 ( فرض بر اين است كه نه تنها پيشرفت در
تكليف حركتي فقط براي تمرين تصويرسازي در زمان واقعي 

اين پيشرفت بايستي نسبت به بقيه  بايد اتفاق بيفتد، بلكه
بيشتر ) كنترل يا تمرين تصويرسازي با سرعت آهسته(ها  گروه
با اينكه در اين تحقيق مشاهده شد زمان اجراي گروه . باشد

تمرين تصويرسازي در زمان واقعي در پس آزمون بهتر از 
حال  گروه تمرين تصويرسازي در زمان آهسته بود، با اين

يرسازي در زمان آهسته نيز توانسته بود گروه تمرين تصو
هاي تحقيق  لذا بخش اول يافته. پيشرفت در اجرا داشته باشد

حاضر مطابق با نظريه هولمز و كوليز و بخش دوم نتايج 
  . متناقض با نظريه آنها بود

سازي در افراد مبتدي  اثر همگون طور كه مشاهده شد همان
اي كه تمرين  نه، به گونيفتادبراي تكليف حاضر اتفاق 

تصويرسازي در زمان آهسته و كند كردن حركت تصويرسازي 
نسبت به زمان اجراي واقعي منجر به افزايش زمان اجرا در 

، بلكه به طور بالعكس منجر به كاهش زمان نشدپس آزمون 
فرضيه بوسچر و همكاران كه عنوان كردند  در واقع. شداجرا 

با توجه به مراحل  تواند هاي تصويرسازي مي انواع سرعت
 تحقيق، در اين )19( يادگيري تأثيرات متفاوتي داشته باشند

افراد مبتدي احتماالً به اين علت كه . مورد تأييد قرار گرفت
و  داشتندهاي شناختي حركت  تمركز توجه بيشتري روي مؤلفه

 توانستند از تمرين كردندهاي حركتي را ايجاد  استراتژي
  .استفاده بيشتري بكنندر تصويرسازي با سرعت كمت

  

  گيري نتيجه
همانطور كه مشاهده شد در اين تحقيق دو معيار عملكردي 

و هر دو از ) كه تبديل به زمان شده بود(زمان و خطا 
هاي اساسي تكليف حركتي مورد بررسي بودند، اندازه  ماهيت

دار مشاهده  اما فقط در زمان حركت تفاوت معني. گيري شد
با . تواند مربوط به ماهيت خود تكليف باشد ياين نتيجه م. شد

اينكه دستورالعملي كه به آنها داده شده بود روي هر دو 
موضوع زمان و خطا تأكيد داشت، ولي از آنجايي كه تكليف 
حركتي از لحاظ ماهيت وابسته به زمان بود، لذا احتماالً 
شركت كنندگان تحقيق بيشتر براي بهبود زمان اجرا تمركز 

همچنين تعداد كم خطاهاي انجام شده در طول . بودندكرده 
چراكه . تواند علت اين موضوع باشد پيش آزمون نيز مي

  .تر است كاهش دادن تعداد خطاهاي كم، بسيار سخت
  

  ها محدوديت
با اينكه در اين تحقيق افراد به صورت داوطلب شركت كرده 

د بررسي و ها دقيقاً مور بودند، اما ميزان انگيزه آنها در گروه
ها و عدم  همچنين ميزان خواب آزمودني. مقايسه قرار نگرفت

انجام تصويرسازي تكليف در بين روز هاي تمرين قابل كنترل 
  . نبود

  پيشنهادها
بدون شك تعميم نتايج تحقيق به امور مشابه نيازمند 

تكاليفي كه از . تحقيقات بيشتر در تكاليف متعدد خواهد بود
همچنين ). تكاليف باز و بسته(اشند لحاظ ماهيت متنوع ب

هاي تصويرسازي در بازيابي  تحقيقات آتي در زمينه سرعت
هاي  حركت در افراد ناتوان و در مراحل بازگشت از آسيب

  .ورزشي نيز مورد نياز است
ادبيات تحقيق مربوط به تمرين تصويرسازي در زمان آهسته و 

ق حاضر هاي تصويرسازي در ذهن در تحقي كند كردن فريم
با اينحال اين ادبيات به تازگي در . مورد تأييد قرار گرفت

تحقيقات يادگيري و بازتواني حركتي و توانبخشي از آسيب 
تري در  شروع شده است و به تحقيقات بيشتر و جامع

هاي ورزشي و غير ورزشي مانند انواع  توانبخشي از آسيب
ر ها مانند پاركينسون و همچنين توانبخشي د بيماري
 . هاي مغزي نياز دارد سكته

 

  تشكر و قدرداني
ول مقاله ؤمقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري نويسنده مس

دانم، بدين وسيله از اساتيد محترم  لذا بر خود الزم مي. است
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Effect of different speeds of motor mental imagery on performance 
  

Seyed Hojjat Zamani Sani*, Alireza Farsi1, Behrouz Abdoli2 
  

        

  
Abstract  
Introduction: The aim of this study was to investigate the effects of slow and real motor mental imagery 
trainings on subjects' performance.  
Materials and Methods: Thirty participants were assigned to one of the following groups: 1) low-speed 
imagery, 2) real-peed imagery and 3) the control group without imagery. Following pre-test evaluations, 
participants were enrolled in 3 sessions of imagery training including 30 trails of football dribbling. At the 
termination of the third session of imagery training, the participants performed a retention test.  
Results: Results showed that both low-speed and real-speed imagery decreased the time of performance 
and there was no significant difference between the groups regarding performance error.  
Conclusion: Based on the present results, the assimilation effect was not proved in our study. It seems 
that the decrease of imagery speed in beginners results in devoting more attention to the cognitive 
elements of the movement, and thus enhances their performance.  
Keywords: mental imagery, motor imagery, imagery timing, imagery speed 
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