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Introduction: The present study aimed to determine the effect of imagining the play 
strategies in comparison with imagining the motor skills on performance during a sports 
competition course. 

Methods: Participants were 30 (19 men, 11 women) karatekas who were evaluated as upper 
than moderate in terms of performance level. In the beginning, participants' ability and past 
experiments in motor imagery were assessed. Then, they took part in a quasi-experimental 
design of one of three strategic imagery, movement imagery, or control groups. Each person 
immediately after combatting with an opponent performed the required action depending on 
the group and finally competed against the same previous opponent, again. 

Results: The results showed that karatekas had excellent imagery ability, especially in 
preserving the temporal characteristics of the movement, and at the past competitions, 
specifically before their matches, they had used both cognitive-general and cognitive-specific 
imagery. Also, the nonparametric analysis demonstrated that in the quasi-experimental 
design, the strategic imagery group gained a higher point difference during the post-test, 
however, the movement imagery or control group did not differ significantly. 

Conclusion: The research findings revealed that strategic imagery has more advantages 
compared to skill imagery, suggesting that strategies of play can be used between the matches 
as an effective factor in sports success. 
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Extended Abstract 

Introduction 
Motor imagery is known as the imagination of an overt action without 
any concomitant movement (Jeannerod, 1994). Underlying processes 
of motor imagery are evaluated by psychometric, qualitative, 
chronometric, and/or psychophysiological methods. Paivio (1985) 
proposed that imagery involves both cognitive and motivational 
functions. Each of them includes general or specific categories. Thus, 
cognitive function engages cognitive-general (CG) or cognitive-
specific (CS) use of motor imagery. Athletes used the CG to rehearse 
play strategies (e.g., Fenker, Lambiotte, 1987; Jennings, MacIntyre, & 
Moran, 2002) and the CS to mentally practice motor skills (see Guillot, 
& Collet, 2008). Although, in numerous studies, the investigators have 
shown that motor imagery improves performance in sport (Driskell, 
Copper, & Moran, 1994), the acute role of imagination in the strategy 
of play in performance achievement is not yet well-known. In a study 
by Westlund-Stewart, Kouali, & Hall (2017), curlers improved their 
strategy of play by using a CG imagery intervention. Conversely, CG 
intervention was not effective in the strategy execution of young elite 
female soccer team (Munroe-Chandler, et al. 2005).  In the present 
research, we aimed to ascertain whether a play strategy imagery can 
affect subsequent performance in comparison with techniques imagery 
per se. 
 
Methods 
Thirty healthy karatekas (19 men, 11 women, Mean age= 16.97 ± 4.51 
years) participated in this quasi-experimental study and were evaluated 
as upper than moderate in terms of performance level. At first, we asked 
participants to report their imagery experiments by answering an 
experimenter's semi-structured questions. Then, they filled out the 
revised version of the movement imagery questionnaire (MIQ-R, Hall, 
& Martin, 1997), and walked both actually and mentally a 10 meters 
distance to measure and compare the durations.   
Each person competed in front of an opponent, based on world karate 
federation Kumite rules, and then he/she took part in one of three 
strategic imagery, movement imagery, or control groups. Finally, the 
participants compete against the same previous opponent. The points of 
pre/post-intervention combats were scored by three national referees.  
Since the distribution of data was not normal and according to sample 
size, we carried out nonparametric statistical analyses, by using 
Wilcoxon, Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney tests. We set the 
significance level at 0.05. 
 
Results 
Debriefing results showed that participants have often used motor 
imagery before training and specifically the night before the 
competition. Also, three individuals reported they use motor imagery  

during combatting. Except for two karatekas who indicated they utilize 
motor imagery to reduce psychological pressures, others stated that they 
make use of it to win or promote performance. About half of the 
participants had imagined the strategy of play to overcome their 
mistakes and weaknesses. The debriefings of mental contents before 
competition generally consisted of imagination performances and 
strategies, focusing on opponent techniques and proper time to counter-
attack. 
Both comparing actual and mental performance durations and MIQ-R 
scores showed no significant differences between groups. After the 
intervention, the results revealed a significant improvement for the 
strategic imagery group in terms of the difference between gained and 
lost points. Such an effect did not observe in other groups (see table 1). 

 

Table 1.  Means and standard deviations of points’ differences 
 
 

Pre-test Post-test 
Mean SD Mean SD 

Strategic Imagery - 0.80 3.42 2.70 2.11 

Movement Imagery 0.00 1.76 1.2 1.93 

Control 0.40 2.27 0.30 2.62 

 

Conclusion 
Participants had excellent imagery ability, and at five past 
competitions, specifically before their matches, they had used 
both CG and CS imagery. Indeed, the findings showed that the 
strategic imagery group had more success compared with the 
movement imagery group. More cognitive involvement in 
imagination during CG functions may explain this advantage. 
Mental rehearsal of play strategy includes both techniques and 
confronting environmental challenges. In conclusion, imagining 
the strategies of play can be used between the matches as an 
effective factor in sports success in Karate. 
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  ها:واژهکلید
 ، ستراتژي بازيا

 ،عمومیـشناختیتصویرسازي 
 ، توانایی تصویرسازي

 ، رویداد رقابتی
 .کاراته

 

ها هاي بازي در مقایسه با تصویرسازي مهارتهدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر تصویرسازي استراتژي :مقدمه
 بر اجرا در یک دوره رقابت ورزشی بود.

هایی بودند که به لحاظ سطح اجرا باالتر از کاکاراتهزن) از  11مرد و  19نفر ( 30کنندگان شرکت روش پژوهش:
کنندگان در تصویرسازي حرکتی سنجش شد. سپس آنها هاي گذشته شرکتمتوسط ارزیابی شدند. ابتدا توانایی و تجربه

در یک طرح نیمه تجربی و در یکی از سه گروه تصویرسازي استراتژي، تصویرسازي حرکت یا کنترل شرکت کردند. هر 
با یک حریف مبارزه کرد، بالفاصله بعد از آن، عمل مورد نظر را بر حسب گروه انجام داد و در پایان با همان حریف  فرد

 قبلی دوباره به رقابت پرداخت.

هاي زمانی حرکت برخوردار کاها از توانایی تصویرسازي خوبی به ویژه در حفظ مشخصهنتایج نشان داد که کاراته ها:یافته
اختصاصی بهره ـعمومی و شناختیـویژه قبل از شروع مسابقه از تصویرسازي شناختیمسابقات گذشته بهبوده و در 

هاي تجزیه و تحلیل ناپارامتري مشخص کردند که در طرح نیمه تجربی گروه تصویرسازي چنین، روشاند. همبردهمی
هاي تصویرسازي مهارت و کنترل تغییر اما گروه آزمون کسب کند،استراتژي توانست اختالف امتیاز باالتري را در پس

 معناداري نداشتند.

هاي تحقیق حاکی از آن بود که تصویرسازي استراتژي نسبت به تصویرسازي مهارت داراي مزیت یافته نتیجه گیري:
فواصل بین  تواند درتصویرسازي استراتژي بازي به عنوان یک عامل مؤثر بر موفقیت ورزشی میشود، پیشنهاد می است.

 مسابقات مورد استفاده قرار گیرد.
 

 تأثیر تصویرسازي استراتژي بازي و تصویرسازي مهارت حرکتی بر عملکرد ورزشی جوانان). 1401( .علیرضا، صابري کاخکیو ؛ مهدي، سهرابی ؛علی، زادهفتحی: استناد
 .16-1  )،2( 14، رشد و یادگیري حرکتی ورزشی . نشریهدر کاراته

                 2022.334886.1629jsmdl./10.22059 /http//doi.org DOI: 
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 مقدمه

هاي انسان رخ دهد تواند در هر کدام از حستصویرسازي ذهنی مشابه ادراك اما در غیاب محرك بیرونی است. تصویرسازي می
. فرآیند تصویرسازي اجراي حرکت، به عنوان تصویرسازي حرکتی شناخته شده که نیازمند بازنمایی )1990و همکاران،  1(کاسلین

تواند . به طور کلی، تصویرسازي و ادراك می)1994، 3زمان است (جینرادیک حرکت بدون وجود هرگونه حرکت آشکار هم 2ذهنی
ق بیفتد. براي نمونه، ورزشکار ممکن است حین انجام حرکت درگیر تصویرسازي حرکتی شده باشد. بر این اساس، زمان اتفاهم

. به عنوان نمونه، )2010، 4شود (گیو و کولهاي از ادراك و عمل میتصویرسازي نوعی بازنمایی درونی است که منجر به تجربه
هاي فضایی مرتبط با محتوا بین با مقایسه دقیق ادراك بینایی و تصویرسازي، شباهت 2019در سال  5نر، بیشوف و ماستگورت

هاي آزمون . فرآیندهاي متضمن تصویرسازي حرکتی به وسیلهفردي تأکید کردند هايتصویرسازي و ادراك را مشخص و بر تفاوت
هاي به دست آمده از اجراي واقعی و تصویرسازي ذهنی آن (مقایسه زمان 7سنجیهاي زمانهاي کیفی، روش، شیوه6سنجیروان

تواند براي ها می. هر کدام از این سنجش)2011گیري شده است (کوله و همکاران، فیزیولوژي اندازهـهاي رواناجرا) و سنجش
اند که تصویرسازي در ارتقاء مهارت گیري توانایی تصویرسازي حرکتی مورد استفاده قرار گیرد. تحقیقات بسیاري نشان دادهزهاندا

؛ مورفی، 1999، 9؛ مارتین، موریتز و هال2008، 8جسمانی و به دنبال آن موفقیت ورزشی نقش به سزایی دارد (کامینگ و رمزي
تواند از توانایی فرد در خلق و کنترل تصاویر روشن تأثیر بپذیرد (هال، باکلز و ) و این اثر خود می2008، 10نوردین و کامینگ

 . )1992، 11برنفیش

هاي معتبري هاي تصویرسازي بیشتر پرسشنامهدر مداخله 12حرکتی و بیناییتاکنون براي ارزیابی توانایی تصویرسازي حس  
مورد استفاده قرار گرفته است. این  )1997) (هال و مارتین، R-MIQ( 13نظیر پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازي حرکت

کنندگان در ابتدا باید آنها را به طور جسمانی انجام داده، سپس آن اي شامل چهار تکلیف است که شرکتپرسشنامه هشت ماده
شود ولی با این خود را ارزیابی کنند. هر تکلیف یک مرتبه تکرار می 14عمل را تصویرسازي و در یک مقیاس هفت ارزشی لیکرتی

کننده باید میزان سختی یا آسانی تصویر ذهنی به لحاظ بینایی و بار دیگر میزان وضوح را به لحاظ تفاوت که یک بار شرکت
سازد تا در مورد معنا، مفهوم و غناي تجارب افراد تحقیق کنند. هر هاي کیفی محققان را قادر میحرکتی مشخص کند. روشـحس

تواند بینش ارزشمندي هاي آشکاري دارد (مثالً اینکه آنها وابسته به دستیابی درونی به آگاهی هوشیارند)، اما میفضع چند این روش
هاي چنین تجارب و مهارتاز فرآیندهاي فرا تصویرسازي (یعنی دانش افراد از تصویرسازي و قابلیت کنترل در طول آن و هم

اینتایر و هاي مختلف فراهم آورد (مکو از بکارگیري تصویرسازي در طول زمانسازي ذهنی) و گزارش اشخصی آنها در تصویر
 ). 2009؛ موران، 2007، 15موران

                                                 
1. Kosslyn 
2. Mental representation 
3. Jeannerod 
4. Guillot, & Collet 
5. Gurtner, Bischof, & Mast 
6. Psychometric tests 
7. Chronometric methods 
8. Cumming & Ramsey 
9. Martin, Moritz, & Hall 
10. Murphy, Nordin, & Cumming 
11. Hall, Buckolz, & Fishburne 
12. Kinesthetic and visual imagery 
13. Movement Imagery Questionnaire -Revised 
14. 7-point likert scale 
15. MacIntyre & Moran 
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6 
پوستی) ـعروقی و فعالیت الکتریکیـهاي قلبیهاي نقشه برداري مغزي، پاسخنیز (مانند روشفیزیولوژي ـهاي عصبتکنیک

) اذعان 2010هاي پایایی از توانایی تصویرسازي فراهم کنند؛ اما گیلو و کولت (توانند اندازهعلیرغم نقاط ضعف و قوت خود می
هاي زمانی حرکت طی تجسم آن ارائه از توانایی فرد در حفظ مشخصهتواند اندازه دقیقی ها نمیکردند که هیچکدام از این روش

اي تواند بر سرعت اجراي واقعی حرکت تأثیرات غیرمنتظرهاست چونکه می. این امر بعد مهمی از دقت تصویرسازي حرکتی دهند
خوانی بین مدت زمان واقعی حرکت گیري هممسئله اندازه. یک راه ساده و پایا براي این )2008و همکاران،  1داشته باشد (لوئیس

 زمان مدت با شده ذهنی سازيشبیه اعمال زمان اند که بین مدتو مدت زمان تصویرسازي آن است. تحقیقات متعددي نشان داده
و توانایی تصویرسازي تواند سنجشی از دقت زمانی میدارد. در نتیجه میزان این هم وجود همبستگی زیادي عمل آن واقعی اجراي

 .الف) 2005حرکتی باشد (گیو و کوله، 

) در یک مدل تحلیلی پیشنهاد کرده است که تصویرسازي حرکتی هر دو کارکرد شناختی و انگیزشی را داراست 1985( 2پاویو     
رود و طرح ذهنی بازي بکار می هاي شناختی در اکتساب مهارترود. در این نظریه، مؤلفهو در سطوح عمومی و اختصاصی بکار می

هاي ورزشی هاي ذهنی، اعتماد به نفس و سطح اضطراب در رقابتهاي انگیزشی به حالتهاي حرکتی)، در حالی که مؤلفه(فعالیت
) و CS: 3اختصاصیـها (تصویرسازي شناختیهاي ذهنی) اشاره دارد. کارکردهاي شناختی به طور ویژه در مرور مهارت(فعالیت

اختصاصی شامل تصویر کردن پیامدها و ـشوند. تصویرسازي انگیزشی) درگیر میCG: 4استراتژي (تصویرسازي شناختی عمومی
. شودعمومی مربوط به انگیختگی فیزیولوژي میـچگونگی دستیابی به این اهداف است، مادامی که تصویرسازي انگیزشی

برد. به عنوان مثال، مرور استراتژي بازي در را به سمت یک رویکرد عمومی یا طرح ذهنی می CSهاي ، مهارتCGتصویرسازي 
در ژیمناستیک، قایق رانی کانو و فوتبال  CGهایش است. استفاده از هاي فردي ورزشکار با عملکرد هم تیمیفوتبال ترکیب مهارت

). اما در مورد 1987، 7؛ میس، ایستمن و کارول2002، 6اینتایر و موران؛ جنینگز، مک1987، 5نشان داده شده است (فنکر و المبیوت
و همکاران  8تأثیر تصویرسازي استراتژي بر اجرا تحقیقات اندکی صورت گرفته و آنها داراي نتایج نسبتًا مبهمی هستند. کندال

در طول یک رقابت  دفاع یک مهارت ویژه خودگفتاري اجراي تمرین و سازي آرام تصویرسازي، ترکیب که ) مشخص کردند1990(
همکاران  و 9چندلرمونروـ اي توسط . در مقاله آنها تأثیر تصویرسازي تنها ارزیابی نشده بود. در مطالعهبهبود داده است بسکتبال را

 اجراي به لحاظ هیچگونه تأثیر معناداري CG برنامه از پس شدندنخبه محسوب می فوتبال در دختر نوجوان که ) بازیکنان2005(
 کرد، تصاویر باید اینکه چه اجرا کنند یا توانندمی آنچه از توانندمی ورزشکاران حال نشان داده شده که هر به .نپذیرفتند جسمانی

) در بررسی تأثیر تصویرسازي حرکتی بر ارتقاء استراتژي 2009. گیو و همکاران ()2005، 10واتکنند (موریس، اسپیتل و  خلق ذهنی
رفت عملکرد پس و اجراي جسمانی موجب پیش CGترکیب تصویرسازي  بازي در یک مهارت باز به این نتیجه دست یافتند که

 شود، اما این تأثیر بیشتر از تمرین جسمانی تنها نبوده است. آزمون می

ورزشکار نخبه بسکتبال زنان بودند که سه استراتژي حمله بسکتبال را در پیش آزمون و پس  10کنندگان در تحقیق آنها شرکت
آزمون انجام دادند. آنها استراتژي اول را تصویرسازي و تمرین جسمانی کردند، استراتژي دوم را فقط تمرین جسمانی کرده و 

                                                 
1. Louis 
2. Paivio 
3. Cognitive Specific 
4. Cognitive General 
5. Fenker & Lambiotte 
6. Jennings, MacIntyre, & Moran 
7. Mace, Eastman, Carroll 
8 . Kendall 
9 . Munroe-Chandler 
10. Morris, Spittle, & Watt 
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ها توسط یک مربی با تجربه به لحاظ دشواري و تعداد و زمان حرکات همگن استراتژي استراتژي سوم را تمرین نکردند. هرچند که
تواند نتایج را تحت تأثیر قرار داده باشد. عالوه بر این، تأثیر شده بود ولی به هر حال سه توالی حرکتی متفاوت بودند که می

) در 2003و همکاران ( 2چنین کالملس. هم)2009، 1و کولهتصویرسازي تنها بر یک استراتژي ارزیابی نشده است (گیو، نادروفسکا 
شناختی (شامل: آرام سازي، خود هاي روانیک مطالعه کیفی دریافتند که اضافه کردن یک برنامه طوالنی مدت تمرین مهارت

استراتژي بازي ورزشکاران در سطح ملی ژیمناستیک را به همان سازي) به تمرین معمول،  گفتاري، هدف چینی، تمرکز و تجسم
شناختی هاي روانالمللی این رشته با تمرین معمول تنها (بدون داشتن تجربه قبلی تمرین این مهارتمیزان ورزشکاران سطح بین

 3ه طور رقابتی و تفریحی در ورزش کرلینگنفر از افرادي که ب 14، 2017. سال یا تمرین آنها در طول تحقیق) بهبود داده است
مشارکت داشتند، در پژوهشی گزارش دادند در زمان مسابقه و تمرین و حتی موقع تماشاي این ورزش از هر دو نوع تصویرسازي 

اي دیگر بر روي سه ورزشکار . در ادامه، با مطالعه)2017، 4برند (وستلوند استوارت، کوالی و هالعمديِ انگیزشی و شناختی بهره می
. )2017در بهبود استراتژي بازي آنها مؤثر بوده است (وستلوند استورات و هال،  CGرشته کرلینگ نشان داده شد که تصویرسازي 

) نتیجه گرفتند کارآمدي مداخالت تصویرسازي شناختی عمومی و انگیزشی 2016و همکارانش ( 5مانیدر یک مقاله مروري، سلی
گونه که مشخص . همانتفاده آن در شرایط تمرین یا مسابقه، سن و موقعیت بازي فرد در زمین دارددر ورزش فوتبال بستگی به اس

) کمتر CSخصوص در مقایسه با تصویرسازي حرکات () بهCGاست در تحقیقات قبلی تأثیر تصویرسازي حرکتی استراتژي بازي (
دهد، نسبت به شرایط اي انجام میسازي را در بافت تمرینی یا مسابقهکه ورزشکار تجسماست. به عالوه، زمانی مورد توجه بوده

گیري کردند ) نتیجه2010( 6گونه که خوشابه و هگارتی. همان)2008تر است (گیو و کوله، آزمایشگاهی، محتواي تصویرسازي دقیق
. بنابراین، هاي فردي در توانایی چرخش ذهنی را توضیح دهدهاي متفاوت در پردازش اطالعات ممکن است علت تفاوتاستراتژي

هاي عصبی هستند، ولی هایی در بکارگیري زیرساختهرچند افراد داراي توانایی تصویرسازي حرکتی خوب و ضعیف داراي تفاوت
ط به بکارگیري فرآیندهاي شناختی در طی تصویرسازي حرکتی باشد. در مطالعه حاضر این سؤال احتمال دارد این تفاوت مربو

فرآیندهاي  CSدر مقایسه با تصویرسازي  CGکه فرد با انجام تصویرسازي مطرح است که آیا تصویرسازي استراتژي یک بازي  ـ
 اجراي بوم شناختی ورزشکار داشته باشد؟  تواند اثرات حاد برـ میکندشناختی با سطوح باالتري را تجربه می

 
 شناسی پژوهشروش

  کنندگانشرکت و پژوهش طرح
سال) بودند که به طور  97/16±51/4مرد؛ با میانگین سنی  19زن و  11کاي داراي کمربند مشکی (نفر کاراته 30کنندگان شرکت 

ت در مسابقات ملی را شرکت کردند. همه آنها حداقل پنج سال سابقه تمرین و شرک نیمه تجربیطرح یک کامالً داوطلبانه در 
 المللی بودند. هاي بینداشتند. تعدادي از آنها نیز داراي مقام

 ابزار
اي ماهیت دگان در سؤاالت جداگانهکننگیري بود که شرکتاین پرسشنامه در واقع یک فرم گزارش: ساختهـپرسشنامه محققـ 

 .هایی که تجربه تصویرسازي حرکتی داشتند (در تمرین یا مسابقه) را بیان کردندر ذهنی و زمانتصاوی

                                                 
1. Guillot, Nadrowska & Collet 
2. Calmels 
3. Curling 
4. Westlund Stewart, Kouali, & Hall 
5. Slimani 
6. Khooshabeh & Hegarty 
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 MIQ-R) مشخص کردند که 2010سهرابی و همکاران (): 1997(هال و مارتین، ) MIQ-Rپرسشنامه تصویرسازي حرکت (ـ 

 .را به دست آوردند 77/0و پایایی زمانی  73/0درونی  هایش ثباتداراي اعتبار سازه خوبی است. آنها براي پرسشنامه و خرده مقیاس

 سنج دستیـ زمان

 روند اجراي تحقیق
کردند، المللی که در طول تمام مراحل، محقق را همراهی میها تجربه شرکت در مسابقات ملی و بیناز دو مربی متبحر داراي سال

چنین سه داور ملی با (نخبه) به لحاظ سطح اجرا ارزیابی کنند. هم 7(مبتدي) تا  1کنندگان را از عدد شرکتخواسته شده بود که 
ها برگزار شد. توضیحی در مورد محقق همکاري کردند. تمام مراحل تحقیق طی یک روز و در دو جلسه یکی آقایان و دیگري خانم

 کنندگان، مربیان و داوران داده نشد. کدام از شرکتاهداف تحقیق به هیچ

کنندگان توضیحات مفصلی راجع به تصویرسازي ذهنی و بکارگیري آن در ورزش دریافت کردند. ابتدا شرکتدر روند اجرا، 
ت، ساخته بنویسند. در پاسخ گویی به سؤاالـسپس از آنها خواسته شد تا تجربیات خود از تصویرسازي حرکتی را در پرسشنامه محقق

کرد و هدف پرسشنامه جمع آوري اطالعات از نحوه بکارگیري تصویرسازي و اطمینان از فهمیدن و محقق آنها را راهنمایی می
 کنندگان از مرور ذهنی بود.آگاهی شرکت

ر هاي هر کدام به طومتري را دو مرتبه با سرعت دلخواه پیاده روي کردند. زمان 10کنندگان یک فاصله شرکت ،در ادامه
هاي جسمانی). هر فرد بالفاصله پس از اجراي واقعی، همان عمل را دو بار تصویرسازي کرد. از آنها خواسته جداگانه ثبت شد (زمان

هاي تصویرسازي شده بود که تصویرسازي جنبشی و بینایی را ترکیب کنند و با همان سرعت اجراي جسمانی تصویرسازي کنند. زمان
ها به عنوان متغیر در نظر گرفته شد. در هاي ذهنی). میانگین زمانگیري و ثبت شد (زمانان اندازهکنندگنیز توسط خود شرکت

بر اینکه نتیجه یک زمان جسمانی و یک زمان ذهنی براي هر فرد به دست آمد تا با هم مقایسه شوند. این قسمت از تحقیق عالوه 
-هایی براي سنجش توانایی آنها در حفظ مشخصهشد، اندازهاصلی میکنندگان براي آزمودن هدف موجب آموزش و آمادگی شرکت

کنندگان هاي زمانی هنگام تصویرسازي حرکتی را نیز فراهم کرد. پس از آن، به منظور سنجش وضوح تصاویر ذهنی، شرکت
 را تکمیل کردند. MIQ-Rپرسشنامه 

ـ تصویرسازي استراتژي، 1نفري ( 10طور تصادفی به سه گروه  کنندگان بهاول شرکت ،براي ارزیابی تأثیر تصویرسازي حرکتی     
آزمون برگزار شد. مدت ـ کنترل) آرایش یافتند. بعد یک دوره مسابقه (مبارزه امتیازي) به عنوان پیش3ـ تصویرسازي مهارت و 2

توسط دو مربی مورد ارزیابی قرار گرفت که هر مسابقه دو دقیقه بود. در هر مسابقه طبق جدول فقط یکی از افراد مد نظر قرار می
(عالی) یکی به تکنیک و دیگري در به  10(ضعیف) تا  1گیرد. از مربیان تقاضا شده بود که به فرد مورد نظر دو نمره هر کدام از 

مطابق با دار داوري (شد. دو داور دیگر عهدهبکارگیري استراژي مناسب لحاظ کنند. نتیجه بازي نیز توسط یکی از داوران ثبت می
کننده مورد نظر عمل مربوط به گروه انتسابی خود را قوانین فدراسیون جهانی) همه مسابقات شدند. پس از پایان مسابقه، شرکت

تمرینات کششی را به  3هایی که شگرد خودشان بود و گروه مهارت 2استراتژي بازي، گروه  1داد. بدین ترتیب که گروه انجام می
آزمون مشابه با شد. پسدادند. با گذشت این زمان همان مسابقه قبلی به عنوان پس آزمون تکرار میمی دقیقه انجام 10مدت 
ثانیه استراحت کرده و بعد استراتژي یا مهارت  20بایست پس از هر بار تصویرسازي هاي تصویرسازي میآزمون بود. گروهپیش

هاي ذکر شده در وقت نیز صرفه جویی گردد تا که ضمن رعایت زمان دلخواه بعدي را مرور کنند. چینش مسابقات به نحوي بود
شد. البته دقت شده بود که کنندگان نشود. یعنی پس از پایان هر مسابقه بالفاصله مسابقه دیگري شروع میموجب خستگی شرکت

قه ندهد. به عبارت دیگر پس از اینکه فرد مورد ارزیابی و مداخله با فردي که در طول مسابقات قبلی مورد مداخله قرار گرفته مساب
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کرد، دیگر با کسی مسابقه آزمون را سپري میکایی به عنوان فرد مورد ارزیابی رقابت کرده و عمل مربوط به گروه خود و پسکاراته
 گیري شد.سنج دستی اندازه، ذهنی، مدت مسابقه و فواصل زمانی با زمانهاي جسمانیداد. تمام زماننمی

 يارروش آم
هاي ناپارامتري مبناي محاسبات قرار گرفت. براي مقایسه ها طبیعی نبود، آزمونها و اینکه توزیع دادهبا توجه به حجم نمونه

-هاي کروسکالگروهی آزمونچنین به منظور تجزیه و تحلیل بیناستفاده شد. هم 1از آزمون ویلکاکسون 2×2هاي همبسته نمونه
مد نظر قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی (شاخص مرکزي  α= 05/0بکار رفت. براي سطح معناداري  3ویتنیـ) و مانdfs 2( 2والیسـ

 شود.و پراکندگی) به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه می

 

 هاي پژوهشیافته
رگه پرسشنامه مربوط به تجربیات بدر کاها به همه آنها امتیاز چهار یا پنج را اختصاص دادند. مربیان در ارزیابی سطح اجراي کاراته

سابقه و تعداد قابل مکنندگان گزارش کردند که قبل از مسابقه و تمرین به ویژه شب قبل از تصویرسازي حرکتی بیشتر شرکت
ه از که در حین انجام مسابق کنند. فقط سه نفر عنوان کردندتوجهی نیز در مسیر رفتن به محل مسابقات از مرور ذهنی استفاده می

اشتباهات و نقاط ضعف خود  نفر) از آنها نیز پس از انجام مسابقه و اغلب به منظور غلبه بر 9اند. حدود نیمی (آن بهره برده
ز تصویرسازي براي بهبود اجرا ااند. به جزء دو نفر که هدف از مرور را کاهش فشار روانی ذکر کردند، بقیه افراد تصویرسازي کرده

اتژي بازي به ویژه تجسم ها و استراند. محتواي تمرین ذهنی قبل از مسابقه بر بهبود تکنیکاستفاده کردهو پیروزي بر حریف 
ند که در تمرین تنها کنندگان گزارش کردهاي حریف و زمان مناسب براي انجام ضد حمله متمرکز بوده است. اما شرکتتکنیک
تکیه و آگاهی هوشیار دارند.  نها حاکی از آن بود که بر تصویرسازي بیناییهاي تمام آکنند. یادداشتها را تصویرسازي میتکنیک

آزمون براي پیروزي بت به پیشآزمون انگیزه بیشتري نسچنین مربیان اعتقاد داشتند که افراد گروه تصویرسازي استراتژي در پسهم
 کردند.داشتند و در نتیجه تالش زیادي می

مدت زمان تصویرسازي ذهنی و مدت زمان اجراي جسمانی راه رفتن از فرمول  زمانی بینبراي محاسبه هم      
|راه رفتن ذهنی−راه رفتن جسمانی|

هاي هاي تحقیق از لحاظ قابلیت حفظ مشخصهوالیس نشان داد که گروهـآزمون کروسکالاستفاده شد.  1- راه رفتن جسمانی
ها به گروه R-MIQچنین در نمرات کسب شده از پرسشنامه ). هم p ,68/1 =2x= 43/0زمانی حرکت تفاوت معناداري ندارند (

شاخص توانایی است. براي محاسبه  56در این پرسشنامه بیشترین نمره  ). p ,88/0 =2x= 64/0لحاظ آماري متفاوت نبودند (
بهره گرفته شد. »  56تقسیم بر + نمره به دست آمده از پرسشنامه،  2×زمانینمره به دست آمده از هم«فرد از فرمول  تصویرسازي

دست به 60/2±17/0و  57/2±21/0، 85/2±98/0هاي استراتژيِ، مهارت و کنترل به ترتیب در این شاخص میانگین نمرات گروه
 = p ,24/0= 88/0(آمد. مشخص شد که با این روش ترکیبی نیز افراد به لحاظ توانایی تصویرسازي حرکتی به هم نزدیک بودند 

2x 1) (شکل .( 
 

                                                 
1. Wilcoxon 
2. Kruskal-Wallis 
3. Mann-Whitney 
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 ها. مقایسه میانگین شاخص توانایی تصویرسازي بین گروه1 شکل

 
آزمون تکنیک و استراتژي (داده شده توسط مربیان) آزمون با پسبر اساس نتایج آزمون ویلکاکسون، مقایسه نمرات پیش     

 ).1ها تفاوت معناداري نداشت (جدول هیچکدام از گروه
 

 آزمون تکنیک و استراتژيآزمون با پس. مقایسه نمرات پیش1جدول 
 گروه

 تصویرسازي
 استراتژي  تکینک 

داريمعنی   Z  داريمعنی  Z 

52/0  استراتژي  63/0-   34/0  95/0-  

34/0  مهارت  95/0-   18/0  34/1-  

41/0  کنترل  81/0-   41/0  81/0-  

 

(ثبت شده توسط داوران)، ابتدا اختالف امتیاز هر فرد (تفاضل امتیاز کسب شده با امتیاز از دست منظور بررسی نتایج مسابقات به     
آزمون محاسبه گردید. آزمون به پسگیري شد. سپس پیشرفت او از پیشآزمون به طور جداگانه اندازهآزمون و پسداده شده) در پیش

ها مقایسه و مشخص شد که در این متغیر تفاوت معناداري لیس بین گروهبا آزمون کروسکال وا هاي به دست آمدهمیزان پیشرفت
ویتنی نشان داد که پس از مداخله، گروه تصویرسازي استراتژي ـمان U). در ادامه آن، آزمون  p , 33/8 =2x= 01/0وجود دارد (

چنین گروه کنترل داشته است ) و همp ,94/1- =Z= 04/0تصویرسازي مهارت ( پیشرفت بیشتري در کسب امتیاز نسبت به گروه
)01/0 =p ,56/2- =Z) 13/0). تفاوت بین گروه تصویرسازي مهارت و گروه کنترل معنادار نبود =p ,51/1- =Z ،بیشتر آنکه .(

 -p ,67/2= 00/0آزمون، در نتیجه بازي بهبود داشته (آزمون ویلکاکسون مشخص کرد که گروه تصویرسازي استراتژي طی پس
=Z ،(اما تغییري در گروه) 1/0هاي تصویرسازي مهارت =p ,6/1- =Z) 77/0) و کنترل =p ,28/0- =Z حاصل نشده است. در (

 میزان پیشرفت را بر پایه میانگین و انحراف استاندارد مشاهده کنید. 2هاي توصیفی و در شکل آماره 2جدول 
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 استاندارد امتیاز کسب شده از مسابقات. میانگین و انحراف 2 جدول
 گروه

 تصویرسازي
 آزمونپس  آزمونپیش 

 SD میانگین  SD میانگین 

-8/0  استراتژي  42/3   7/2  11/2  

0/0  مهارت  76/1   2/1  93/1  

4/0  کنترل  27/2   3/0  62/2  

 

 

 
 )>p* 05/0ها (آزمون نتیجه رقابتآزمون با پس. مقایسه پیش2 شکل

 

 يریگجهینتبحث و 

شدند، اما سطح اجراي آنها بر اساس ارزیابی انجام شده در کنندگان نخبه محسوب نمیهر چند به لحاظ سابقه تمرین شرکت
اند که ورزشکاران سطح متوسط نسبت به مبتدي در تصویرسازي هاي گذشته نشان دادهتحقیق، باالتر از متوسط بود. پژوهش

الف). نتایج شاخص توانایی  2005هاي زمانی مهارت هستند (گیو و کوله، بیشتري در حفظ مشخصهحرکتی داراي توانایی 
کنندگان داراي دقت و وضوح باالیی در بکارگیري تصویرسازي تصویرسازي حرکتی در تحقیق حاضر نیز نشان داد که شرکت

آید گاهی داشتند و در نتیجه این اطمینان به دست میچنین آنها در تجربیات مرور ذهنی خود، از تصویرسازي آحرکتی بودند. هم
اند براي ارزیابی توانایی ب) پیشنهاد کرده 2005اند. البته گیو و کوله (که آنها توانایی انجام عمل ذهنی مورد انتظار را داشته

. به هر حال در مطالعه حاضر با توجه به هدف و فیزیولوژي و روانشناختی ترکیب شوندهاي نوروـتصویرسازي بهتر است روش
هایی است که از ها در ویژگیي گروهها، این امر ضرورت چندانی نداشت. اما در تحقیقاتی که هدف اصلی آن مقایسهمحدودیت

) 2008تري صورت بگیرد. براي مثال، گیو و همکاران (پذیرد، اهمیت دارد که سنجش دقیقتوانایی تصویرسازي تأثیر زیادي می
آناتومی را بین افراد داراي توانایی تصویرسازي قوي و ضعیف مقایسه کردند. در آن مطالعه توانایی هاي نوروـکارکرد شبکه

 .گیري شدهاي فیزیولوژي و روانشناختی اندازهکنندگان از طریق ترکیب شاخصتصویرسازي شرکت
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تکنیک یا  آزمون به لحاظپس ها نتوانستند دربا توجه به نتایج به دست آمده از بخش سنجش کیفیت اجرا، هیچ کدام از گروه     

بینی بود، چون قابل پیش آزمون کسب کنند. در ارزیابی تکنیک، این مسئلهنمره باالتري را نسبت به پیش از مربیاناستراتژي 
رفت. به ویژه آنکه ار نمیدقیقه تصویرسازي تنها انتظ 10تشخیص این امر نیاز به پیشرفت چشمگیري در کیفیت اجرا داشت که با 

استراتژي، شاید نیاز  در بکارگیري ظر اجرا، سطح باالیی داشتند و چنین تغییري در آنها نیاز به تمرین زیاد دارد.کنندگان از نشرکت
 تر وجود داشت.به بازبینی مسابقات و تحلیل بیشتر جهت ارزیابی دقیق

جهی را نشان دهد. قابل توجه در شمارش امتیازات بازي توسط داوران، گروه تصویرسازي استراتژي توانست پیشرفت قابل تو     
ي این یافته و از آنجا که گروه تصویرسازي مهارت در مدت ها نیز بیشتر بوده است. در نتیجهاست که این پیشرفت از دیگر گروه

ء هاي تصویرسازي بیشتري نسبت به گروه استراتژي داشته باشد اما نتوانست در شمارش امتیازات ارتقاتوانست کوششدقیقه می 10
تواند آن باشد که حین مزیت داشته است. دلیل این الگوي نتایج می CSبر تصویرسازي  CGپیدا کند، بنابراین تصویرسازي 

عالوه بر مرور راهکارها، حرکات نیز  CGتصویرسازي استراتژي سطوح باالتري از فرآیندهاي شناختی درگیر بوده چرا که در 
گیري کردند کارکرد انگیزشی تصویرسازي ) نتیجه2013سهرابی، عطارزاده حسینی و نامنی (طور که  شوند. همانتصویرسازي می

ي ي با انگیزهو مربیان ارزیاب در تحقیق حاضر اذعان داشتند که افراد پس از تصویرسازي استراتژ موجب بهبود مؤثرتر عملکرد است
دلیل دیگري در برتري  CGي برگشت شرکت کردند، ممکن است ایجاد انگیزه بیشتر در تجربه خلق تصاویر باالتري در مسابقه

زمان یک یا چندین کارکرد مجزا را تواند همتصویرسازي استراتژي بوده است. قابل توجه است که یک تجربه تصویر ذهنی می
) است. آنها نتیجه گرفتند 1994( 2نظر دریسکل، کوپر و موران. این تحلیل موافق با )2002ان، و همکار 1شامل شود (شورت

عالوه ها به. این یافتههایی که داراي اجزاي شناختی بیشتري است، مؤثرتر بوده استتصویرسازي حرکت بر آن دسته از فعالیت
نتایجی مانند افزایش جریان خون مغزي و فعالیت سیستم عصبی خودکار حین تصویرسازي (که مشابه با عمل جسمانی است)، از 

-بازنماییهاي شناختی مانند یادگیري نمادین (با تأکید بر رمزگذاري الگوهاي حرکتی) و اطالعات زیستی (با تأکید بر تقویت نظریه
تر و ها در نظر گرفته نشده است. براي مثال، ورزشکاران با تجربهکند. البته عامل آزمودنی در این یافتهاي) حمایت میهاي حافظه

اند تر بیشتر بر چگونگی اجرا تمرکز کردهکه ورزشکاران جواناند، در صورتیبا سن باالتر بیشتر از تصویرسازي انگیزشی استفاده برده
هاي شناختی و حرکتی را به یک نسبت تجربه رفت در مهارتیا افراد ماهر متعاقب تصویرسازي، پیش )2000و همکاران،  3ونرو(م

و شی . در یک مقاله مروري، اُـ)2008، 4اند (دیتریکرفت داشتهتر پیشهاي شناختیکه افراد مبتدي در مهارتکردند، در حالی
هاي طور ضعیفی فهمیده شده و نیاز به بررسیشناختی تصویرسازي به) به این نتیجه رسیدند که سازوکارهاي روان2017( 5مورگان

 .مفهومی و تجربی بیشتري هست تا بتوان چگونگی کارکرد این نوع بازنمایی ذهنی توضیح داده شود

) 2018و همکاران ( 6نرهاي متعدد حاکی از اثرگذاري مثبت تصویرسازي مهارت حرکتی بر اجرا و یادگیري است. کروتپژوهش     
. این تأثیر شودبه خوبی نشان دادند تصویرسازي حرکتی به تنهایی و بدون اجراي جسمانی منجر به تسهیل اکتساب حرکتی می

و همکاران،  7زمانی که تصویرسازي با اجراي جسمانی ترکیب (به معناي اجراي جسمانی در قبل یا بعد از تصویرسازي) (عالمی
، ) شده2013، 8زمان کل یا بخشی از حرکت در حین تصویرسازي) (گیو، موشبرگر و کولهیا تلفیق (به معناي انجام هم )2008

                                                 
1. Short 
2. Driskell, Copper, & Moran 
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5. O’Shea & Morgan 
6. Kraeutner 
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هرحال، ترکیب تصویرسازي با تمرین جسمانی یا انواع مداخالت دیگر (مانند: مشاهده، خودگفتاري، نوروفیدبک) مؤثرتر بوده است. به
کتی بوده است. تواند در تحلیل شناختی این اطمینان را بدهد که اثرات مشاهده شده مربوط به فرایندهاي اصلی تصویرسازي حرنمی

هاي تمرینی محدود، ماهیت تکلیف و نوع ارزیابی عملکرد گروه تصویرسازي رسد به دلیل تعداد کوششدر تحقیق حاضر، به نظر می
) نشان دادند 2007( 1مهارت، برخالف انتظار، تأثیر حادي که منجر به کسب امتیاز بیشتري شود نپذیرفته است. فلتز و لندرز

) نشان داده است 2009و همکاران ( 2هاي آوانزیو. از آنجا که یافتهکندصویرسازي تأثیرگذاري آن را بیشتر میهاي بیشتر تکوشش
، پس ماهیت دهدسازي حرکتی تنها، سرعت حرکت مقابله انگشتان را افزایش میدر یک تکلیف آزمایشگاهی پنج دقیقه تصویر

باز محسوب  سویی تحقیق حاضر را توضیح دهد. در مبارزه کاراته که یک مهارتتواند علت ناهمتکلیف و شرایط آزمایش می
هاي کنندگان در این تحقیق گزارش کردند تکنیکشود، انجام حرکات وابسته به عمل حریف است. با توجه به اینکه شرکتمی

گویاي این مطلب است که با توجه به نتایج تحقیق  اندحریف را تصویر کرده و تکنیک متناسب با آن را تصویرسازي کرده
اي شود. نیاز است در ارتباط با چنین هاي مبارزهتواند منجر به اثرات حاد بزرگتري بر عملکرد ورزشی در رقابتمی CGتصویرسازي 

م شود. در مجموع، تأثیراتی مطالعات بیشتري به خصوص در زمینه تعامل ویژگی تکلیف و کارکردهاي تصویرسازي حرکتی انجا
هاي ها، تصویرسازي استراتژي را نیز در برنامهشود ورزشکاران و مربیان کاراته عالوه بر استفاده از تصویرسازي مهارتتوصیه می

 توانند با این روش به اینکه ورزشکار در مقابل حریف چه تصمیمیتمرینی و به ویژه در فواصل بین مسابقات خود بکار ببرند. آنها می
افراد باید مراقب باشند  )2014زاده و همکاران (و فتحی )2013زاده و محمدزاده (هاي فتحیبگیرد کمک کنند. مطابق با یافته

 .هاي زمانی حرکت به تصویرسازي سرعت دهندتصاویر ذهنی را در مدت زمان حرکت واقعی مرور کنند یا با حفظ مشخصه
شده و  تري از اثرگذاري نوع محتواي تصاویر ذهنی تصویرسازيتحقیقات کیفی و کمی بیشتري نیاز است تا اطالعات جامع

سازوکارهاي زیربنایی آنها به دست آید. عالوه بر این، تحقیقات قبلی در تکالیف مرتبط با توانایی فضایی به ویژه الگوهاي چرخش 
)، اما تأثیر 1995، 4؛ ویر، ویر و برایدن2005، 3اند که مردان نسبت به زنان اجراي بهتري دارند (پیترزذهنی به این نتیجه رسیده

انواع تصویرسازي حرکتی و کارکردهاي آن به عنوان تابعی از جنسیت کمتر مورد توجه بوده است. در تحقیق حاضر به دلیل کوچک 
توان در بر اجرا بین مرد و زن مقایسه نشد. بنابر این، می CGذهنی  ها، محتواي ذهنی و تأثیرگذاري تصاویربودن حجم نمونه

 هاي جنسیتی را نیز مد نظر قرار داد. تحقیقات بعدي تفاوت

 

 تقدیر و تشکر

نجام این تحقیق داشتند، کمال از هیئت کاراته استان کرمان به ویژه آقاي پرهام سیستانی که همکاري و همیاري بسیار شایانی در ا
یق شرکت کردند، قدردانی چنین از مربیان، داوران و ورزشکارانی که با صبر و حوصله در تحقو سپاسگزاري را داریم. همتشکر 
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