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چکيده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ (ثابت و متغیر) بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد
بسکتبال بود .برای دستیابی به این هدف ،از بین دانشجویان پسر دانشگاه اراک با دامنۀسنی 18-26سال بهصورت
هدفمند  75نفر انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در پنج گروه  15نفری تصویرسازی ذهنی پتلپ ثابت ،تصویرسازی
ذهنی پتلپ ثابت همراه با تمرین بدنی ثابت ،تصویرسازی ذهنی متغیر ،تصویرسازی ذهنی متغیر همراه با تمرین بدنی
متغیر و کنترل قرار گرفتند .برای گردآوری اطالعات ،از پرسشنامۀتوانایی تصویرسازی ذهنی (هال و مارتین،)1997 ،
آزمونپرتاب آزاد بسکتباالیفرد و فرم اطالعات شخصی استفاده شد.پساز آموزش اولیۀمهارت پرتاب آزاد بسکتبال از تمامی
گروهها پیشآزمون گرفته شد .پروتکل تمرینی در  8جلسه و هر جلسه به مدت  45دقیقه و به مدت  8روز صورت
گرفت .سپس پسآزمون بهعمل آمد .آزمون یادداری  48ساعت و یک هفته پس از آخرین جلسۀتمرینی وآزمون انتقال
نیز با تغییر در فاصلۀپرتاب (یک متر عقبتر) و پس از یادداری یکهفتهای گرفته شد .پساز طبیعی بودن دادهها و
برابری واریانسها ،داده ها به روش آماری تی همبسته ،تحلیل واریانس مرکب ،تحلیل واریانس یکراههو آزمون تعقیبی
توکی در سطح معناداری ∝=0/05تحلیل شدند .نتایج نشان داد بین گروهها درمرحلۀپسآزمون ( ،)P = 0/000یادداری
()P = 0/000و انتقال()P = 0/012تفاوت معناداری وجود دارد.در مرحلۀ پسآزمون گروه تصویرسازی ذهنی ثابت همراه
با تمرین بدنی ثابت از سایر گروهها عملکر د بهتری داشت و درمراحل یادداری و انتقال گروه تصویرسازی ذهنی متغیر
همراه با تمرین بدنی متغیر نسبت به سایر گروهها اجرای بهتری داشت .با توجه به یافتههای این پژوهش نقش
تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن در کنار تمرین بدنی متغیر توصیه
میشود.

واژههای کليدی
تصویرسازی ذهنی ،تمرین ثابت ،تمرین متغیر ،مدل پتلپ .

* نويسنده مسئول  :تلفن 09181638465 :

Email: afbahramy@yahoo.com

138

رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،دورة  ،9شمارة  ،1بهار 1396

مقدمه
یکی از اهداف اصلی در یادگیری و کنترل حرکتی ،شناخت متغیرهایی است که در بیشینهسازی
یادگیری و کنترل نقش دارند ( .)1امروزه دانشمندان علوم ورزشی بهمنظور بهروز کردن روشهای علم
تمرین و خارج کردن ورزشکاران حرفه ای از فالت یادگیری به تمرین ذهنی روی آوردهاند .تصویرسازی
ذهنی میتواند روی دستگاههای کنترلکنندۀ بدن تأثیر بگذارد .این روش ،تکنیکی است که با استفاده از
تلقینات آگاهانـۀ مثبـت و مستقیم به صورت جمالت ارائه میشوند ( .)4با وجود گذشت یک قرن از
تحقیقات تصویرسازی ذهنی ،روش رسیدن به بهینهسازی عملکرد ورزشی بسیار متغیر و بحث برانگیز
است( .)22برای پرداختن به این مسئله و ارائۀ نسخۀ کارامدتر و منسجمتر از مداخلۀ تصویرسازی ذهنی،
هولمز و کالینز )2001( 1مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ 2را پیشنهاد کردند .هولمز و کالینز ()2001
اشاره می کنند که تصویرسازی ذهنی زمانی مؤثرتر است که تمامی حواس درگیر باشند و احساسات
جنبشی در خالل اجراهای واقعی مهارت تجربه شوند .مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ براساس تحقیقات
علوم اعصاب معرفی شده و نشان میدهد که همپوشانیهای چشمگیری در مناطق فعال مغز در طول
تصویرسازی ذهنی یک حرکت جنبشی و اجرای واقعی همان حرکت وجود دارد ( .)24نتایج اطالعات از
اسکن مغز نشان داد که در ساختارهای فعال مغز در طول تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی همپوشانی
شایانتوجهی وجود دارد ( .)21این همپوشانی ،که بهمنظور توسعۀ مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ توسط
هولمز و کالینز ( )2001ارائه شده است« ،همارزی کارکردی» 3نامیده میشود .مدل پتلپ براساس
تحقیقات گذشته بر هفت جنبه بهمنظور بهینهسازی تصویرسازی ذهنی تأکید دارد .اجزای پتلپ
شاملفیزیک ،4محیط ،5تکلیف ،6زمانبندی ،7یادگیری ،8احساس (هیجان) 9و چشمانداز (دیدگاه)
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میشود .مؤلفۀ فیزیکی پتلپ به مشابهت وضعیت جسمانی شرکتکنندگان طی تصویرسازی ذهنی اشاره
دارد.
1.Holmes & Collins
2.PETTLEP imagery
3.Functional equivalence
4.Physical
5.Environmental
6.Task
7.Timing
8.Learning
9.Emotional
10.Perspective
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مؤلفۀ محیط از تصویرسازی ذهنی ،شبیهسازی بین محیط رقابتی و محیط تصویرسازی ذهنی است
( .)24در حمایت از این بخش مدل ،اسمیت و هولمز )2004( 1دریافتند که ژیمناستها و بازیکنان
هاکی میدانی اجرای بهتری بعد از تصویرسازی ذهنی در همان محیط مانند محیط رقابت داشتند (.)37
مؤلفۀ مربوط به تکلیف (مهارت مورد نظر) عامل مهمی است،به این صورت که مهارتی که تصور و
تجسم میشود ،باید با مهارتی که در واقعیت انجام میگیرد ،یکسان باشد .تفاوت نسخههای تصویرسازی
ذهنی پتلپ با مدل سنتی تصویرسازی ذهنی ،گنجاندن توضیحات جنبشی فرد از تکلیف حرکتی است،
به عبارت دیگر ،در مدل پتلپ حواس بیشتری درگیر خواهد شد که براساس نظر هولمز و کالینز ،هرچه
میزان درگیری حواس بیشتر شود ،موجب افزایش همارزی کارکردی میشود.مؤلفۀ زمانبندی از پتلپ
برای کمک به اثربخشی تصویرسازی ذهنی بیان شده است .چندین مطالعه به ارزیابی استفاده از
سودمندی تصویرسازی ذهنی در زمان واقعی برای عملکرد و حرکت آهستۀ تصویرسازی ذهنی برای
تکمیل یک تکلیف پرداختهاند که نتایج بیانگر این مطلب بوده است که زمانهای واقعی مداخالت
تصویرسازی ذهنی برای افزایش عملکرد سودمندترند ( .)27مؤلفۀ یادگیری مدل ،حاالتی است که
محققان و پژوهشگران برای شرح تغییراتی از یادگیری که در طول زمان رخ میدهد ،بیان میکنند.
بوتریل )1997( 2از هیجانات بهعنوان حلقۀ گمشده در مداخالت تصویرسازی ذهنی نام برده است
که بهمنظور تقویت حافظه اتفاق میافتد (به نقل از  .)36جزء چشمانداز در مدل پتلپ همانند چشمانداز
درونی و بیرونی در مدل سنتی تصویرسازی ذهنی به چشمانداز درونی و بیرونی شرکتکنندگان هنگام
انجام تصویرسازی اشاره دارد (.)29
رامیرز 3و همکاران ( )2010در یک مطالعۀ موردی در چهار بدمینتونباز به بررسی تأثیر
تصویرسازی ذهنی پتلپ و مشاهدۀ نوار ویدئویی برانگیختگی بدمینتونبازان پرداختند .نتایج تحقیق
افزایش در انگیختگی بدمینتونبازها بهوسیلۀ تصویرسازی ذهنی پتلپ گزارش شد ( .)19در این زمینه
افروزه و همکاران ( )2013به بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ بر یادگیری مهارتهای جدید در
بازیکنان مبتدی والیبال پرداختند .نتایج حاکی از پیشرفت در هر سه گروه از پیشآزمون تا پسآزمون و
یادداری بود .همانطورکه انتظار می رفت ،گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ همراه با تمرین بدنی عملکرد

1.Smith & Holmes
2. Botterill
3. Ramirez
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بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند ( .)17همچنین اسمیت ،رایت 1و کانتول )2008( 2نشان دادند
که گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ  +تمرین بدنی ،عملکردبهتری نسبت به گروه تمرین بدنی و گروه
تصویرسازی ذهنی پتلپ بهتنهایی ،دارد ( .)36همچنین قربانی و همکاران ( )1392در پژوهش خود بر
کارامد بودن تصویرسازی ذهنی پتلپ در یادگیری پرتاب دارت اشاره کرده و توصیه کردند که تمرین
بدنی همراه با تصویرسازی ذهنی پتلپ میتواند عملکرد ورزشکار را بهبود دهد (.)14
یکی از عواملی که در یادگیری مهارتهای حرکتی نقش دارند ،تمرین بدنیاست که طی تحقیقات
متعدد تأثیر مثبت آن بر عملکرد افراد نشان داده شده است .یکی از راههای تمرین این است که
نوآموزان شیوههای متعددی از یک حرکت را پیوسته تکرار کنند .گاه در پژوهشهای علمی به این
تمرین ،تمرین ثابت میگویند ( .)5از دیگر ویژگیهای مهم تمرین که احتمال موفقیت را افزایش
میدهد ،تغییرپذیری در تجارب تمرینی فرد است ( .)6براساس نظریۀ طرحوارۀ اشمیت ،اجرای موفقیت-
آمیز یک مهارت ،به تغییرپذیری تمرین بستگی دارد .یکی ازشیوههای تمرینی ،تمرین متغیر است که در
آن حرکتهای مختلف از یک طبقۀ حرکتی تمرین میشود .در این حالت شرایط تمرینی تغییرمیکنـد
( )7و بـا ایجاد طرحوارۀ حرکتی ،فرد میتواند در مرحلۀ برنامهریزی پاسـﺦ ،از طرحـواره بـرای تخمـین
مقدار پارامتر در آن کوشش استفاده کند .این فرایند ،حرکتی را به وجـود مـیآورد کـه مقـدار پارامتری
آن بر مبنای تجربۀ گذشتۀ افراد هنگام استفاده از این برنامه است ( .)8جنتایل )1972(3نیز تغییر در
ویژگیهای تنظیمی و ﻏیرتنظیمی مهارت را هنگام تمرین الزم و این تجربـه را بـرای آنـان مفیـد
دانسته است ( .)9براساس برخی شواهد ممکن است یادگیری حرکتی در اصل یادگیری قوانین باشد تا
یادگیری حرکات خاص .برای نمونه اشمیت اظهار میکند که افزایش تغییرپذیری تمرین ،استحکام
طرحواره را افزایش میدهد و به عملکرد انتقال بهتر منجر خواهد شد ( .)2عربعامری و
استیری( )1392در تحقیقی نشان دادند در آزمون یادداری تفاوت معناداری بین گروههای آزمایش،
مشاهده نشد ،ولی در آزمون انتقال عملکرد گروه تمرین متغیر تصادفی به طور معناداری برتر از سایر
گروهها بود .براساس نتایج استفاده از تمرینات متغیر به ویژه تمرین متغیر تصادفی در کودکان میتواند به
طور مؤثری در انتقال دقت پرتاب از باالی شانه تأثیر داشته باشد ( .)12همچنین شیا )2001( 4دریافت
1.Wright
2.Cantwell
3.Gentile
4.Shea
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که در طول دورۀ اکتساب تمرین قالبی و ثابت از تمرین زنجیرهای و تصادفی عملکرد بهتری داشته است
و در دورۀ یادداری و انتقال اثرهای معکوس دورۀ اکتساب مشاهده شد ( .)32در نهایت کریکوپولوس در
تحقیق خود نشان داد تفاوتی بین گروهها در آزمون یادداری وجود نداشت ،بلکه تفاوت در آزمون انتقال
بود .ازاینرو عملکرد گروه متغیر تصادفی از گروه متغیر مسدود بهتر بود .همچنین برتری خاصی برای
برنامۀ متغیر مسدود نسبت به برنامۀ تمرینی ثابت برای هر دو تست یادداری و انتقال مشاهده نشد.
همچنین برنامۀ متغیر تصادفی نسبت به برنامۀ متغیر مسدود در اجرای وضعیت جدید مؤثرتر بود (.)31
در زمینۀ مقایسۀ تصویرسازی ذهنی سنتی و تمرین بدنی مطالعات متعددی برتری تمرین بدنی همراه با
تصویرسازی ذهنی را تأیید میکنند .در ادبیات یادگیری حرکتی ،تصویرسازی ذهنی مکمل قابل
اعتمادی برای تمرین بدنی در افزایش شناخت و عملکرد حرکتی در نظر گرفته شده است .تحقیقات در
زمینۀ مقایسۀ تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی نیز ترکیبی از این دو روش تمرینی را پیشنهاد
میکنند .مطالعاتاخیرنشاندادهان دکهمدل تصویرسازی ذهنی پتلپ برای یادگیری مهارتهای حرکتی در
بزرگساالن مفید است.یکی از مدل های تصویرسازی ذهنی که توجه محققان و متخصصان را به خود
معطوف داشته ،مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ است .این مدل آمیختهای از مدلهای یادگیری نمادین،
تصویرسازی ذهنی سنتی ،تصویرسازی ذهنی پاویو (شناختی ،انگیزشی) و تمرین بدنی است .تفاوت
نسخه های تصویرسازی ذهنی پتلپ از مداخالت سنتی ،گنجاندن توضیحات جنبشی فرد از تکلیف
حرکتی است ،درحالیکه نسخههای سنتی اﻏلببر آنچهشرکتکننده در طول تکلیف میبیند ،تمرکز
دارند.سؤالی که در ذهن مطرح شده این است که آیا ترکیب شیوۀتمرین (ثابت و متغیر) با تصویرسازی
پتلپ بهصورت جدا و همراه با تمرین بدنی میتواند موجبافزایش سطح مهارت نوآموزان شود.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و از نظر هدف کاربردی است وبه
صورت میدانی انجام گرفته است.
جامعه و نمونۀآماری

جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان پسر مقطع کارشناسی ﻏیر از دانشجویان تربیت بدنی
در دانشگاه اراک در نیمسال دوم سال تحصیلی  92 -93است ( .)N=700برای نمونهگیری ابتدا از
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طریق فراخوان از دانشجویان داوطلب برای شرکت در تحقیق دعوت بهعمل آمد ،سپس پرسشنامۀ
توانایی تصویرسازی ذهنی (هال و مارتین )1997 1و فرم اطالعات شخصی بین افراد توزیع شد .از
پرسشنامۀ توانایی تصویرسازی ذهنی برای شناسایی افرادی استفاده شد که توانایی انجام تصویرسازی
ذهنی را داشته باشند .افرادی که در این پرسشنامه ،نمرۀتصویرسازی آنها بین  45تا  55بود ،در نظر
گرفته شدند ( .) 33از فرم اطالعات شخصی نیز برای گزینش افرادی استفاده شد که تجربهای در پرتاب
آزاد بسکتبال نداشتند .همچنین دامنۀسنی تمامی آزمودنیها بین  18تا  25سال بود .پس از گزینش
افراد با این ویژگیها در جامعۀمورد نظر 75 ،نفر با میانگین سنی  21/34سال و انحراف معیار 3/40
±بهصورت هدفمند بهعنواننمونۀآماری انتخاب شدند وبهصورت تصادفی در پنج گروه :تصویرسازی ذهنی
پتلپ ثابت،تصویرسازی ذهنی پتلپ ثابت همراه با تمرین بدنی ثابت ،تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر،
تصو یرسازی ذهنی پتلپ متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر و گروه کنترل قرار گرفتند.
ابزار اندازهگيری

پرسشنامۀ تجدیدنظر شدۀ تصویرسازی حرکتی( 2هال و مارتین :)1997 ،این پرسشنامه شامل 8
آیتم است؛  4آیتم دیداری و  4آیتم حسِحرکتی ،که هر آیتم متعلق به حرکات جداگانهای است .این
پرسشنامه نسخۀاصالحشدۀپرسشنامۀتصویرسازی حرکتی هال و پونگرات( )1983است .در آزمون –
آزمون مجدد پساز یک هفته ضریب همبستگی  0/83برای این پرسشنامه بهدست آمد .بهطور مشابهی
آتینزا و همکاران( )1994ضریب همبستگی درونی  0/89را برای خردهمقیاس دیداری و ضریب
همبستگی درونی  0/88را برای خردهمقیاس حسِحرکتی گزارش کردند .براساس مطالعات پیشین،
معیار مناسب برای انتخاب افراد ،کسب  0/25نمرۀکل در این پرسشنامه است ،اما برای همگن کردن
آزمودنیها و همچنین کنترل عوامل اثرگذار بر یادگیری و تصویرسازی ذهنی ،در این پژوهش افرادی که
نمرۀکمتر از  45و بیشتر از  55را کسب کردند ،از شرکت در مراحل بعدی آزمون منع شدند (.)34
آزمونپرتاب آزاد(شوت پنالتی) :هدف اندازهگیری این آزمون ،مهارت و دقت پرتاب آزاد بسکتبال بود.
این آزمون برای سنین پنجم دبستان تا دانشگاه پسران و دختران اجراشدنیاست .همچنین روایی این
آزمون  0/80و پایایی آن  0/90گزارش شده است.آزمونشونده در منطقۀپرتاب آزاد (منطقۀپنالتی)
میایستاد و فرصت داشت  20پرتاب را در ستهای 5تایی انجام دهد .هر توپ به هر شکل وارد سبد
1.Hall& Martin
)2. Movement Imagery Questionnaire – Revised (MIQ-R
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میشد ،یک امتیاز داشت ومجموع امتیازها  20بود .شایان ذکر است که آزمون شوت پنالتی در مراحل
پیشآزمون ،آخرین جلسۀتمرین ،یادداری و آزمون انتقال از آزمودنیهای تمامی گروهها گرفته شده
است (.)16
نسخههای ضبطشدۀ تصویرسازی ذهنی :براساس یافتههای اسمیت و هولمز( ،)2004برای پژوهش
حاضر از نسخههای صوتی تصویرسازی ذهنی سنتی بهمنظور افزایش همارزی کارکردی استفاده شد.
نسخۀ صوتی تصویرسازی اولیه(آرامسازی):این نسخه بهمنظورآرامش دادن به ذهن آزمودنیها و
آماده شدن برای انجام تصویرسازی اصلی طراحی شده و شامل  2دقیقه تصویرسازی ذهنی است که در
شروع هر جلسه از آن استفاده شده است (.)20
نسخههای صوتی تصویرسازی ذهنی پتلپ ثابت :این نسخههای صوتی در  2فایل محققساخته
طراحی شده است .فایل اول به مدت  15دقیقه (بهمنظوراستفاده در  4جلسۀاول) و فایل دوم به مدت
 10دقیقه (برایاستفاده در جلسات چهارم تا هشتم) است .طراحی این فایلها به این صورت است که هر
فایل شامل  10پرتاب آزاد بسکتبال بهصورت ثابت از یک نقطه است که فایل اول با ریتم آهستهتر (هر
پرتاب  30ثانیه طول میکشید) و فایل دوم با ریتم عادی (هر پرتاب  10ثانیه طول میکشید) طراحی
شده است .شایان ذکر است تمامی مؤلفههای تصویرسازی ذهنی پتلپ در فایلها گنجانده شد (.)34
همچنین تمرینات بدنی ثابت مطابق با تمرینات تصویرسازی ذهنی ثابت طراحی شد.
نسخههای صوتی تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر :این نسخههای صوتی در  2فایل محققساخته
طراحی شده است .فایل اول به مدت  15دقیقه (بهمنظوراستفاده در  4جلسۀاول) و فایل دوم به مدت
 10دقیقه (برایاستفاده در جلسات چهارم تا هشتم) است .طراحی این فایلها به این صورت است که هر
فایل شامل  10پرتاب آزاد بسکتبال به صورت متغیر از  5نقطه (هر نقطه  2بار بهصورترفتوبرگشت)
است که فایل اول با ریتم آهسته تر و فایل دوم با ریتم عادی طراحی شده است .شایان ذکر است تمامی
مؤلفههای تصویرسازی ذهنی پتلپ در فایلها گنجانده شده است ( .)34همچنین تمرینات بدنی متغیر
مطابق با تمرینات تصویرسازی ذهنی متغیر طراحی شد.
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محلهای پرتاب آزاد برای گروههای تصويرسازی متغير

روش اجرا

پس از گرفتنرضایتنامۀکتبی و انتخابآزمودنیها ،افراد در پنجگروه کنترل ،گروه تصویرسازی ذهنی
پتلپ ثابت ،گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ ثابت همراه با تمرین بدنی ثابت ،گروه تصویرسازی پتلپ
متغیر ،گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر بهطور همسان قرار گرفتند .با
توجه به اینکه تمام آزمودنیها مبتدی بودند ،در  3جلسۀتمرینی مهارت پرتاب آزاد بسکتبال بهطور
کامل آموزش داده شد .پساز چهارهفته بیتمرینیبرایاز بین رفتن تأثیرات آموزش و تمرین ،هر آزمودنی
 20پرتاب آزاد بسکتبال را در پنجمرحله انجام داد و نمرۀپیشآزمون پرتاب آزاد ثبت شد .پس از گرفتن
پیشآزمون تمامی گروهها بهجز گروه کنترل در  8جلسۀتمرینی به مدت  8روز پیاپی و هر جلسه 45
دقیقه شرکت کردند.پساز اتمام جلسۀپایانی،از تمامی گروهها آزمون پرتاب پنالتی (پسآزمون) ،یادداری
 48ساعته و یکهفتهای و آزمون انتقال گرفته شد.
آزمون یادداری :برایسنجش یادداری آزمودنیها از همان آزمون شوت پنالتی استفاده شد .بدین
منظور از آزمودنیها در  48ساعت و  1هفته پساز آخرین جلسۀتمرین آزمون یادداری بهعمل آمد.
آزمون انتقال:بهمنظور اندازهگیری قابلیت تعمیمپذیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال از آزمودنیها،
آزمون انتقال گرفته شد .آزمون انتقال نیز همان آزمون پرتاب آزاد بسکتبال بود ،با این تفاوت که پارامتر
فاصلۀمحل پرتاب تا حلقه دستکاری شد و  1متر به عقبتر انتقال داده شده است.
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تحليل دادهها

برای توصیف دادهها و محاسبۀشاخصهای گرایش مرکزی ،پراکندگی و رسم نمودارها از آمار
توصیفی و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیهها استفاده شد .پیش از بررسی دادهها از آزمون شاپیرو-
ویلک برای بررسی توزیع طبیعی دادهها استفاده شد .با توجه به توزیع طبیعی دادهها و همگنی
واریانسهابهمنظور مقایسۀ گروههای مختلف تمرینی در مرحلۀپیشآزمونبهمنظوربررسی تأثیرتمرین بر
عملکرد درونگروه ی از آزمون تی همبسته و در مرحلۀیادداری از تحلیل واریانس عاملی مرکب و برای
مقایسۀ گروهها در انتقال ،از آزمون تحلیل واریانس یکراهه (آنوا) استفاده شد .همچنین از آزمون
پیگردی توکی برای مشخص کردن جایگاه تفاوتها برای عوامل درونگروهی و بینگروهی استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادهها توسط نرمافزار آماری  SPSS16در سطح معناداری  ∝<0/05صورت پذیرفت.
نتایج
جدول  1مشخصات توصیفی گروهها را در پرتاب آزاد بسکتبال طی مراحل مختلف آزمون نشان میدهد.
جدول  .1توزيع ميانگين و انحراف معيار پرتاب آزاد بسکتبال گروهها در مراحل مختلف
کنترل

مرحلۀ
گروه

ميانگين

تصویرسازی ثابت
انحراف

ميانگين

معيار

انحراف

تصویرسازی متغیر
ميانگين

معيار

انحراف

تصویرسازی ثابت با
تمرین ثابت
ميانگين

معيار

انحراف

تصویرسازی متغیر با
تمرین متغیر
ميانگين

معيار

انحراف
معيار

پیشآزمون

3/00

0/865

3/00

0/756

3/20

0/775

2/93

0/961

2/93

0/799

پسآزمون

3/00

1/00

8/33

1/113

6/60

1/342

13/40

0/987

11/47

1/187

3/00

1/00

6/40

1/121

8/40

1/124

11/40

1/137

12/80

1/373

2/95

0/986

5/40

1/122

9/60

1/639

10/00

1/464

13/40

1/454

3/00

1/00

2/07

0/884

2/53

0/915

4/40

1/056

5/20

0/941

یادداری
 24ساعته
یادداری
یکهفتهای
انتقال

همانطورکه جدول  1نشان میدهد ،با بررسی اختالف میانگینهای تمامی گروهها به این نتیجه
میرسیم که همۀگروهها در مرحلۀپیشآزمون از لحاظ سطح مهارتی با هم اختالفی ندارندو یکسان
هستند .بهعبارت دیگر ،تمامی گروهها همگناند .در مرحلۀپسآزمون گروه تصویرسازی ذهنی ثابت
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همراه با تمرین بدنی ثابت ( )13/40نسبت به سایر گروهها عملکرد بهتری داشته است .اما در مرحلۀ
یادداری  24ساعته و یکهفتها ی این گروه تصویرسازی متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر( )13/40بود
که عملکرد مناسبتری داشته است .همچنین این گروه ( )5/20در آزمون انتقال توانسته نسبت به سایر
گروهها عملکرد مناسبتری را ثبت کند .هرچند نسبت پیشرفت در آزمون انتقال در مقایسه با آزمون
یادداری کاهش یافته است ،اما همچنان نسبت به دیگر گروهها عملکرد بهتری نشان میدهد.
جدول .2نتايج آزمون تی همبسته در مرحلۀپسآزمون
عامل

انحراف
استاندارد

انحراف از
میانگین

درجۀآزادی

T

Sig

کنترل
تصویرسازی ثابت
تصویرسازی متغیر
تصویرسازی ثابت با تمرین ثابت
تصویرسازی متغیر با تمرین متغیر

1/069
1/234
1/549
1/125
1/060

0/276
0/319
0/400
0/291
0/274

14
14
14
14
14

0/001
-16/733
-8/500
-9/843
-7/946

0/098
0/000
0/000
0/000
0/000

همانطورکه جدول  2نشان میدهد،تفاوت معناداری بین تمامی گروههابهجز گروه کنترل ،وجود
دارد.تمامی گروههای آزمایشی از مرحلۀپیشآزمون تا پسآزمون بهبود چشمگیری در عملکرد خود
داشتهاند.
جدول  3نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در مراحل یادداری  24ساعته و یکهفتهایرا نشان می-
دهد.
جدول  .3نتايج آزمون تحليل واريانس مرکب در يادداری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال
Sig
F
میانگین
درجۀآزادی
مجموع مربعات
عامل
مربعات
درونگروهی
بینگروهی
درونگروهی * بینگروهی

1643/21
1998/38
931/67

3
4
12

547/74
499/59
77/64

472/64
383/60
66/99

0/000
0/000
0/000

همانگونهکه جدول 3نشان داد ،در مرحلۀ یادداری تفاوت بین گروهها معنادار است .برای بررسی
تفاوتهای بینگروهی در مراحل آزمون یادداری  24ساعته و یادداری یکهفتهای از آزمون تعقیبی
توکی استفاده شد که نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر همراه با
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تمرین بدنی متغیر نسبت به سایر گروهها عملکرد مناسبتری داشته است و گروههای تصویرسازی
متغ یر و تصویرسازی ثابت همراه با تمرین بدنی ثابت به یک اندازهپیشرفت داشته و نسبت به هم برتری
چشمگیری نداشتند .همچنین در بین گروههای تمرینی کمترین میزان پیشرفت متعلق به گروه
تصویرسازی ثابت بوده است.
در ادامه برای بررسی میزان تغییرات و پیشرفت گروهها در آزمون انتقال ،از آزمون تحلیل واریانس
یکراهه استفاده شد .نتایج این آزمون در زیر آورده شده است.
جدول  .4نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهه برای مقايسۀ ميانگين پرتاب آزاد بسکتبال در آزمون انتقال
نوبت آزمون

انتقال

مجموع

درجۀ

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

درونآزمودنی

103/81

4

25/95

بینآزمودنی

60/67

70

0/867

کل

164/48

74

عامل

F

29/94

Sig

0/012

همانطورکه نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه در جدول  4نشان داد ،در آزمون انتقال تفاوت
معناداری بین نمرههای گروهها وجود داشته است .برای بررسی تفاوتهای بینگروهی در آزمون انتقال
از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج آزمون تعقیبی توکی نتایج نشان میدهد گروههای
تصویرسازی متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر و تصویرسازی ثابت همراه با تمرین بدنی ثابت به یک
اندازه پیشرفت داشته و نسبت به هم برتری شایان توجهی نداشتند .همچنین در بین گروههای تمرینی
کمترین میزان پیشرفت متعلق به گروه تصویرسازی ثابت بوده است.
نمودار  1مقایسۀ میانگین نمرههای تمامی گروهها در مراحل مختلف آزمون را نشان میدهد.
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نمودار .1مقايسۀ نمرههای گروهها درپيشآزمون ،پسآزمون ،يادداری  48ساعتهوياددارييکهفتهای و
انتقال

بحث و نتیجهگیری
همانطورکه بیان شد ،این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ بهصورت ثابت و متغیر
بر یادداری و انتقال مهارت پرتاب آزاد بسکتبال صورت گرفت.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پساز  8جلسۀتمرینی تمامی گروهها نسبت به گروه کنترل
پیشرفت شایان مالحظهای داشتند .براساس تجزیهوتحلیل دادهها و اطالعات آماری گروههایی که
عالوه بر تمرین تصویرسازی ذهنی به تمرین بدنی پرداخته بودند ،از لحاظ عملکردی نتایج بهتری
داشتند که در این میانگروه تصویرسازی ذهنی پتلپ ثابت همراه با تمرین بدنی ثابتنسبت به گروه
تصویرسازی ذهنی متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر عملکرد بهتری در مرحلۀپسآزمون داشته است.
همچنین دربین دو گروه باقیمانده ،گروه تصویرسازی ثابت نسبت به گروه تصویرسازی متغیر
مطلوبتری داشت.
در مرحلۀ یادداری نیز گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر نسبت به
سایر گروهها عملکردمناسبتری داشته است و گروههای تصویرسازی متغیر و تصویرسازی ثابت همراه با
تمرین بدنی ثابت به یک اندازه پیشرفت داشته و نسبت به هم برتری شایان توجهی نداشتند .همچنین
در بین گروههای تمرینی کمترین میزان پیشرفت متعلق به گروه تصویرسازی ثابت بوده است.
در نهایت برتری گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر بر سایر گروهها
مشهود بود.یافتههای به دست آمده در مرحلۀ پسآزمون و یادداری با نتایج تحقیقات افروزه و افروزه
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( ،)1389افزوده و همکاران( ،)2013مادیل(،)2009فارسی و همکاران( ،)1388خواجوی (،)1379
ریسبرگ و رگسدیل ( 1)1979همسوست (.)6 ،10 ،13 ،15 ،17 ،30
یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات ناکس تد ( ،)2011رایت و اسمیت ( ،)2008مور )1981(2و
کریکوپولوس )1994(3همخوان نبود.علت مخالف بودن این تحقیقها با نتایج پژوهش حاضر احتمال دارد
مربوط به مدت تمرین ،جنسیت آزمودنیها ،سنشرکتکنندگان ،نوع تکلیف متفاوت و سایر عواملی باشد
که میتواند عاملمغایرت نتایج آنها با پژوهش حاضر باشد( ،39 ،27به نقل از .)18 ،26
در مرحلۀ انتقال گروههای تصویرسازی متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر و تصویرسازی ثابت همراه
با تمرین بدنی ثابت به یک اندازهپیشرفت داشته و نسبت به هم برتری چشمگیری نداشتند.همچنین در
بین گروه های تمرینی کمترین میزان پیشرفت متعلق به گروه تصویرسازی ثابت بوده است .یافتههای
این قسمت از تحقیق با مطالعه و بررسی نتایج تحقیقات و پژوهشهای بیشترمحققان از جمله چارلز شیا
( ،)2001هولمز و کالینـز ( ،)2001اسمیت و هولمـز ( ،)2004بـوتـریل ( ،)1997همخوانی دارد
(.)18 ،23 ،37،35،25
همانطورکه نتایج پژوهش نشان میدهد ،تمامی گروهها بهجز گروه کنترل پیشرفت چشمگیری
نسبت به پیشآزمون داشتهاند که بیانگر اثربخش بودن تصویرسازی ذهنی پتلپ در بهبود عملکرد گروه-
هاست .یکی از دالیل اثرگذاری تصویرسازی ذهنی پتلپ ،براساس نظریۀپردازش اطالعات ،ماهیت
کارکردی این نوع تصویرسازی است .با توجه به اینکه در تصویرسازی ذهنی به روش پتلپ جنبههای
بیشتری از موقعیتهای بازی در اختیار فرد قرار میگیرد ،میتوان نتیجه گرفت که همارزی کارکردی
بیشتری در ذهن فرد رخ میدهدو عملکرد مناسبتری از سوی ورزشکار را شاهد خواهیم بود .از طرفی
تصویرسازی ذهنی می تواند یکی از فنون بسیار مقبول برای افزایش عملکرد جسمانی باشد و حتی
کارکرد مشابه تمرینات جسمانی به خصوص در اوایل یادگیری را داشته باشند،بیشتر تحقیقات
انجام گرفته در مورد روش تصویرسازی ذهنی ،مدل پتلپ را مؤثرتر دانسته و معتقدند موجب افزایش
یادگیری و اجرای بهتر ورزشکاران بهخصوص در مراحل شناختی میشود.به عقیدۀ محققان تمرین
ذهنی ،یادگیری و عملکرد را تسهیل میکند .این امر از طریق ایجاد زمینۀتداعی و برقراری ارتباط معنا-

1.Wrisberg and Ragsdale
2.Moore
3.Kirikopoulos
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دار یا روابط مؤثر بین عناصر تکلیف به انجام میرسد( .)38،6انتقال آموختههای قبلی به شرایط دیگر و
استفاده از مهارتهای حرکتی یادگرفتهشده برای اجرای مهارتهای جدید بسیار مهم و کاربردی
است.براساس یافتههای این پژوهش استفاده از تمرینهای تصویرسازی ذهنی پتلپ و تلفیق آن با
شیوههای تمرینی میتواند موجب انتقال بهتر مهارتهای فراگرفته شده به شرایط جدید و در نهایت
افزایش یادگیری در مهارتها شود .براساس نظریۀ الگوبرداری ،الگوبرداری فرایند متداولی است که طی
آن ،مشاهدهگر تالش میکند اعمال سایر افراد را بازسازی کند .الگوبرداری یکی از مؤثرترین ابزارها برای
یادگیری انواع مهارتها ،رفتارها و نگرشها و ارزشهاست .پس تمرین ذهنی جنبهای از الگوبرداری
آشکار است .بنابراین با دیدن یک الگو عملکرد تقویت میشود ( .)11براساس نظریۀ النگ یادگیری و
عملکرد ،نتیجۀ ارتباط دو عامل محرک و پاسﺦ است .تصویرسازی ذهنی ،فرایندی است که موجب
تقویت این اتصال و در نهایتافزایش یادگیری حرکتی میشود .در این تئوری پاسﺦهای عاطفی و
روانشناختی در ارتباط با عملکرد نیز مدنظر قرار میگیرند .براساس این نظریه ،ورزشکاران باتجربه ،در
مقایسه با ورزشکاران مبتدی از تصویرسازی ذهنی سود بیشتری میبرند ( .)28محققان نشان دادهاند که
ورزشکاران باتجربه چارچوبی از خصوصیات پاسﺦ موفق ذخیرهشده در حافظه دارند که میتوانند در
طول تصویرسازی آنها را فعال کنند .کاربرد مهم آن این است که مربیان ،ورزشکاران و روانشناسان
ورزش درگیر در تصویرسازی ذهنی باید بسیاری از خصوصیات پاسﺦ را موقع تصویرسازی در نظر
بگیرند .به ویژه در تصویرسازی ،نهتنها باید ویژگیهای یک موقعیت خاص مطابق شرایط قهرمانی دشوار
است را در نظر گرفت ،بلکه رفتار ورزشکاران و پاسﺦهای فیزیولوژیکی به این موقعیت را نیز باید مدنظر
قرار داد .با این پاسﺦهای مثبت ،تصاویر واضحتر شده و به تغییرات روانشناختی در بدن منجر خواهد
شد ،بنابراین عملکرد بهبود مییابد .همچنین تشویق ورزشکاران برای استفاده از تصویرسازی حرکتی،
عملکرد یک مهارت خاص را تقویت خواهد کرد (.)11
در مرحلۀ یادداری گروه تصویرسازی ذهنی متغیر همراه با تمرین بدنی متغیر بهتر از سایر گروهها
بود .عالوه بر تأثیر تمرین تصویرسازی ذهنی که موجب بهبود عملکرد آزمون یادداری نسبت به
پیشآزمون شد ،علت برتری این گروه را میتوان در متغیر بودن شرایط تمرینی دانست .تغییرپذیری
تمرین در این نظریهها ،به تغییر حرکت و تغییر ویژگیهای زمینهای گفته میشود که شاگرد هنگام
تمرین مهارت تجربه میکند؛ برای مثال یکی از پیشبینیهای کلیدی در نظریۀ طرحوارۀ اشمیت این
است که اجرای موفقیتآمیز یک مهارت ،به مقدار تغییرپذیری تمرین بستگی دارد .اولین مزیت فراگیر
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در تمرینات تغییرپذیری افزایش قابلیت فرد در اجرای مهارت در موقعیـتهای آینده است .بهطوری که
فرد هم قابلیت خود را برای اجرای مهارت افزایش میدهد و هم با شرایط تازهای سازگار میشود که
ممکن است در موقعیـت آزمـون دخالـت کنـد و بـا ایجاد طرحوارۀ حرکتی ،فرد میتواند در مرحلۀ
برنامهریزی پاسـﺦ از طرحواره برای تخمین مقدار پارامتر در آن کوشش استفادهکند .این فرایند ،حرکتی
را به وجـود مـیآورد کـه مقـدار پارامتری آن بر مبنای تجربۀ گذشتۀ افراد هنگام استفاده از این برنامه
است .برخـی شـواهد ،حاکی از تأثیر تمرین متغیر در ایجاد طرحواره است .زمانی شیوۀ تمرین متغیر به
یادگیری بهتر می انجامد که هر تالش فرد مجبور به فراموشی برنامۀحرکتی مربوط به تالش قبلی و
بازسازی مجدد برنامۀ حرکتی مربوط به تکلیف جدید باشد (.)3
در مرحلۀ انتقال نیز همانند مرحلۀ یادداری گروه تصویرسازی ذهنی متغیر همراه با تمرین بدنی
متغیر نسبت به سایر گروهها عملکرد مناسبتری داشت .با توجه به نتایج تحقیق حاضر میتوان گفت
تمرین متغیر اجازۀ تمایز و باز شناخت برنامههای متنوع تمرین را طی مرحلۀ انتقال میدهد .از نتایج
آزمون انتقال میتوان به عنوان شاخص مهمی در سنجش میزان یادگیری نسبت به آزمون یادداری
استفاده کرد .به نظر میرسد اجرای تکالیف در شرایط تمرین متغیر درجۀ دشواری تمرین را باال میبرد،
به طوری که فرد فرایندهای شناختی بیشتری را در این مرحله به کار میگیرد و به انتقال قویتر منجر
میشود .همچنین تمرین متغیر در مقایسه با تمرین ثابت به پردازش ادراکی معنادارتری نسبت به
تکلیف منجر شده و سبب تعمیمپذیری یادگیری میشود (.)5
یافتهها نشان داد تمرین پارامترهای مختلف یک حرکت در شکلگیری قوی طرحواره تأثیر ویژهای
دارد .تمرین متغیر به افزایش تعمیمپذیری کمک میکند و فراگیرنده میتواند اعمالی را که اختصاصاً
تمرین نکرده است ،یاد بگیرد .همچنین میتوان برتری گروه متغیر در آزمون انتقال را ،با نظریۀ طرحوارۀ
اشمیت ،یافتههای جنتایل و تغییر در ویژگیهای تنظیمی و ﻏیرتنظیمی مهارت هنگام تمرین دانست.
طرفداران دیدگاه سیستم های پویا نیز مبنی بر نیاز فرد به گسترش فضای ادراکی – حرکتی و کشف
راههای بهتری برای حل مشکل درجۀآزادی مهارت از طریق تغییرپذیری تمرین اشاره دارند (.)15
شایان ذکر است از بین گروههای تمرینی دو گروهی که عالوهبر تصویرسازی به تمرین بدنی
پرداخته بودند ،عملکرد به مراتب مناسبتری نسبت به دو گروهی که فقط تمرین تصویرسازی کرده
بودند ،از خود بهجای گذاشتند ،که بیانگر نقش مهم تمرین بدنی در کنار شیوههای مختلف آموزش
مهارت است.
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با توجه به نظریهها و تحقیقات انجامگرفته میتوان گفت که ترکیب تصویرسازی ذهنی پتلپ و
تغییرپذیری تمرین میتواند بر یادداری و انتقال و در نهایت یادگیری مهارتها تأثیر بگذارد ( .)15در
نهایت باید به تأثیر تصویرسازی ذهنی پتلپ در یادگیریهای ورزشی اذعان کرد و رویکرد جدیدی را در
این عرصه باز کرد تا مربیان ورزشی با آشنایی هر چه بیشتر با تصویر ذهنی به روش پتلپ در توسعه و
تکامل ورزش مؤثر باشند .البته تمام شیوههای تمرین ذهنی مفید است و موجب تبحر حرکتی
ورزشکاران میشود (.)11
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