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Abstract
Objectives: Athletes with disabilities benefit from structure recognition skills through imagery, as such skills are not only pleasant to them but
also allow them to improve their performance. This study has compared Sport Imagery among Athletes with Physical Motor, Hearing and Vision
impairments.
Methods: This is a causal-comparative study. The population of the study consisted of all athletes with Physical Motor, Hearing and Vision
impairments. Convenience sampling was used to recruit 97 participants in Urmia-Iran. The research instruments were a researcher made
demographic questionnaire and Sport Imagery Questionnaire (SIQ) with 30 items that represented 30 Functional imaging indicates on a five
point scale. One-way ANOVA and Post Hoc Tukey tests were used to test the hypotheses.
Results: The results showed that there was no significant difference in sport imagery use between athletes' with physical motor and hearing
impairments (P>0.05). Sport imagery use in athletes' with physical motor and hearing impairments were significantly higher than athletes with
vision impairment (P<0.05).
Sport Imagery in athletes with a college education were higher than those with high school education (p<0.05). Also there was no significant
difference in sport imagery use between athletes' with various severity of impairments (P>0.05).
Conclusion: It is concluded that imagery awareness and higher levels of education are beneficial to all athletes with sensory and motor
impairment especially to athletes with visual impairment.
Keywords: Sport Imagery, Physical Motor Impairment, Hearing impairment, Vision impairment.
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چکیده

هدف :شناخت ساختار ،کاربرد و سودمندیهای مهارتهای روانی ازجمله تصویرسازی برای ورزشکاران معلول ،به آنها این امکان را میدهد که عملکرد خود را ارتقا داده و
ورزش برایشان خوشایندتر شود .پژوهش حاضر ،تصویرسازی ورزشی ورزشکاران بااختاللهای جسمیحرکتی و شنوایی و بینایی را مقایسه میکند.

روشبررسی :روش پژوهش علیمقایسهای بود .جامعٔه آماری این پژوهش را تمامی ورزشکاران بااختالل جسمی حرکتی و شنوایی و بینایی شهر ارومیه تشکیل دادند .بهروش
غیرتصادفی دردسترس تعداد  ۹7نفر انتخاب شدند .ابزار بهکاررفته شامل پرسشنامٔه اطالعات فردی و پرسشنامٔه تصویرسازی ورزشی  SIQبا  ۳۰آیتم بود که  ۳۰بازنمایی
متفاوت از  5کارکرد تصویرسازی را نشان میداد .برای آزمون فرضیهها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
یافتهها :تصویرسازی ورزشی ورزشکاران بااختاللهای جسمیحرکتی و شنوایی ،تفاوت معناداری بایکدیگر نداشتند ( .)p<۰٫۰5تصویرسازی ورزشی ،ورزشکاران بااختاللهای

جسمیحرکتی و شنوایی بهصورت معناداری بیشتراز ورزشکاران بااختالل بینایی بود ()p>۰٫۰5؛ همچنین تصویرسازی ورزشی ورزشکاران باتحصیالت دانشگاهی بهطور
معناداری بیشتراز همتایان باتحصیالت کمتراز دیپلم بهدست آمد ( .)p>۰٫۰5در تصویرسازی ورزشی ورزشکاران باشدتهای مختلف آسیب نیز ،تفاوت معناداری بایکدیگر

مشاهده نشد(.)p<۰٫۰5

نتیجهگیری :براساس یافتههای پژوهش میتوان نتیجه گرفت تصویرسازی برای تمامی ورزشکاران بااختاللهای حسی و حرکتی بهصورت گستردهای استفاده میشود؛ البته باید بر
بهبود مهارت تصویرسازی در ورزشکاران بااختالل بینایی و همچنین ارتقای تحصیالت ورزشکاران بااختالل تأکید شود.

کلیدواژهها :تصویرسازی ورزشی ،اختالل جسمی حرکتی ،اختالل شنوایی ،اختالل بینایی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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توضیحات نویسندگان
 .1دانشجوی دکتری تربیتبدنی و علومورزشی گرایش رفتارحرکتی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران؛
 .2دکتری روانشناسی ورزشی ،استادیار گروه رفتارحرکتی ،دانشکدٔه تربیتبدنی و علومورزشی دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران؛

۱

مقدمه

یادداری فوری و تأخیری در عملکرد سرویس بلند بدمینتون ،بهطور

مهارتهای روانی به ویژگیهای ذاتی یا آموختٔه ورزشکار اطالقشده که
موفقیت او را ممکن یا محتمل میسازد .نمونٔه روشهای روانی شامل
تصویرسازی است .تصویرسازی را میتوان استفاده از همٔه حواس برای
بازسازی یا ساخت تجربهای در ذهن تعریف کرد .تصویرسازی
تجربهای چند حسی بوده و در آن فقط از حس بینایی استفاده نمیشود.
باشند که در اینصورت ،از اطالعات موجود در ذهن ساخته میشوند.
تصویرسازی بدونمحرک بیرونی انجام میشود ( .)1تصویرسازی
حرکتی مربوط به فعالسازی پنهان سیستم حرکتی است که نهتنها شامل
آمادهسازی و اجرای جسمانی بوده ،بلکه در رفتارهای تصویرسازیشده
و رفتارهای مشابه نیز دیده میشود .هولمز و کولینز پیشنهاد کردند تا
وقتی که تصویرسازی و فعالیت حرکتی ،وابسته به سیستم بازنمایی
حرکتی مشترک اساسی بوده ،توجه به دو فرآیند عصبی مذکور و
اندازهای که آنها همپوشانی دارند (همارزی کارکردیشان) ،بسیار
حیاتی است ( .)2دکتی و سامرویل استدالل کردند که
بهاشتراکگذاشتن ،معنای شناخت کامل را نمیدهد وگرنه فعالیتهای
بازنمایی بهطور کامل بر هم منطبق شده و به سردرگمی رفتار منجر
می شود .بابیلونی و همکاران نشان دادند در موقعیت مشاهدهشده
«تصویرسازی خارجی بینایی» ،بسیاری از جهتها نشاندهندٔه همارزی
کارکردی هستند ( .)2مغز وظایف تخصصی متفاوتی انجام میدهد و
نواحی اختصاصی ،برای عملکردهای مشخص وجود دارند؛ ولی اغلب
تکالیف ،به کارکرد همزمان بسیاری از بخشهای مغز نیازمند است.
کاتبرت ،ورنا و بردلی بادیدگاه عصبشناختی ،تصویرسازی ذهنی را
از فرآیندهای همراه بازنمودهای حافظه برای عملکردن تعریف کردند
که همان یا شبیه بازنمودهای حافظه هستند ( .)2تصویرسازی نیز
همانند سایر مهارتهای روانشناختی ،آموختنی و نیازمند تمرین است.
برنامٔه تصویرسازی باید متناسب با نیازها و توانایی و عالیق هر
ورزشکار تنظیم شود .در اجرای برنامٔه تصویرسازی باید چندین نکتٔه
دیگر نیز مدنظر باشد که عبارتاست از:موقعیت مناسب ،آرامبودن،
انگیزش و انتظارهای واقعی ،مثبتبینی ،استفاده از ویدئو ،تصویرسازی
اجرا و نتیجه ،طول زمان واقعی .تصویرسازی را باتوجه به هدفی که
داریم ،میتوانیم در زمانها و مکانهای مختلف انجام دهیم (.)1
ورزشکار معلول فردی دارای معلولیتهای تعریفشدٔه جسمیحرکتی،
شنوایی ،بینایی و ...است که تمرین های منظم و مستمر در رشتهای
ورزشی دارد ( .)۳شناخت ساختار و کاربرد و منافع مهارتهای روانی
ازجمله تصویرسازی ،برای ورزشکاران معلول ،این امکان را میدهد که
آن ها عملکرد خود را ارتقا داده و ورزش برایشان خوشایندتر شود
( .) ۴افروزه و افروزه با مقایسٔه تصویرسازی پتلپ و سنتی دریافتند:
تصویرسازی پتلپ ،تأثیر بیشتری در یادگیری مهارت سرویس کوتاه
بدمینتون (بکهند) دارد ( .)5قلیخانی و همکاران با مقایسٔه اثر
ترکیبهای مختلف تمرینبدنی و مشاهدهای و تصویرسازی بر یادداری
فوری و تأخیری مهارت سرویس بلند بدمینتون نشان دادند :گروه
ترکیبی تمرینبدنیمشاهدهایتصویرسازی و گروه تمرینبدنی در
1. PETTLEP

تصویرسازی بازیکنان موفق هاکی دبیرستانی و دانشکدهای و حرفهای
بیان کردند :درمجموع بازیکنان در سطح حرفهای ،توانایی تصویرسازی
بیشتری دارند ( .)7مجلسی و همکاران دریافتند تصویرسازی ذهنی
بههمراه تمرینبدنی ،باعث بهبود اجرای اسپک و خودکفایی میشود؛
اما اگر تصویرسازی با گفتار درونی مثبت همراه شود میزان اثربخشی
تصویرسازی بیشتر خواهد شد ( .)۸در پژوهش زراعتپیشه و نیازی
مشخص شد تصویرسازی ذهنی میتواند باعث افزایش قدرت
عضالت و فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی عضالت اندام تحتانی
شود ( .)۹سیف و همکاران بیان کردند مداخالت تصویرسازیشناختی
اختصاصی و عمومی میتواند عملکرد فوتبالیستها بهخصوص در ردٔه
جوانان را بهبود بخشد ( .)1۰مقدم و همکاران دریافتند باوجود بهبود
اجرا و یادگیری مهارت پرتاب آزاد در دو گروه راستدست و
چپدست ،در افراد چپ دست به اجرای برتر بهتر مهارت پرتاب آزاد
منجر شد ( .) 11در پژوهش دیگری ،بهزیستی روانی و تصویرسازی
آرام سازی ،برای ارتقای تجربٔه مثبت مطلوب و کارکرد در کاهش
اضطراب حالتی مؤثر بود ( .)12کشاورز مقدم و همکاران نشان دادند
تصویرسازی ذهنی میتواند بر پیشرفت عملکرد حرکتی تأثیرگذار باشد
(.)1۳در تحقیق سهرابی و همکاران مشخص شد ،در مرحلٔه فراگیری
عملکرد گروههای تصویرسازی ذهنیقالبی و تصادفی با گروههای
تمرین جسمانیتصادفی و قالبی ،تفاوت معنا داری وجود داشته و
گروه های تمرین جسمانی عملکرد بهتری داشتند؛ ولی تفاوت بین
گروههای جسمانی و تلفیقی معنا دار نبود؛ درحالیکه درمرحلٔه یادداری
گروههای تصویرسازی ذهنیتصادفی و قالبی درمقایسه با گروههای
تمرین جسمانی صرف و گروههای تلفیقی ،عملکرد بهتری داشتند که
البته این برتری در سرعتهای کم بهنفع گروه تصویرسازی ذهنی
تصادفی بود ( .)1۴زمانی ثانی و همکاران دریافتند هر دو نوع
تصویرسازی با سرعت آهسته و زمان واقعی منجربه کاهش زمان اجرا
شده؛ اما تفاوتی در خطای اجرا مشاهده نشد ( .)15باتوجه به نتایج
پژوهش نریمانی و همکاران ،خودکارآمدی و عملکرد ورزشی در گروه
تصویرسازی بیشتر از گروه تنآرامی و گروه کنترل بوده و میانگین
نمرههای این دو متغیر در گروه تنآرامی بیشتر از گروه کنترل به دست
آمد ( .)1۶طهماسبی و میرحیدری دریافتند بااینکه در روند اجرای همٔه
گروهها در آزمون تعادل ایستا و تعادل پویا پیشرفت وجود داشت ،ولی
مدل تصویرسازی پتلپ 1فقط در اجرای تعادل ایستا مؤثر بود (.)17
در پژوهش حمایتطلب و موحدی مشاهده شد :تمرینبدنی و ذهنی
بر یادگیری حرکتی دانشآموزان عقب ماندٔه ذهنی تأثیر معناداری داشته
و تمرینبدنی که همراه با تمرینذهنی باشد ،به بیشترین میزان یادگیری
منجر میشود ( .)1۸بل و همکاران نشان دادند تمرینهای تمرکزیافته
بر تصویرسازی ،سبب کاهش حرکات اضافی (پرشها) درهنگام اجرا
شده و از اختالل کارکرد زمان مسابقه میکاهد ( .)1۹پورسلطانی و
همکاران دریافتند تفاوت در سطح مهارتهای روانی در دو گروه
بازیکنان والیبال ایستاده و نشسته به عواملی غیراز سن بازیکنان مربوط
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تصاویر ممکن است حاصل بازسازی تجارب گذشته بوده یا جدید

معناداری بهتر از دیگر گروهها بودند (.)۶در پژوهشی دیگر با مقایسٔه

است؛ همچنین سطح مهارتهای روانی در هر دو گروه عالی بود؛ ولی

باتوجه به نوع و شدت اختالل و میزان تحصیالت بررسی شد .ابزار

بازیکنان والیبال ایستاده از مهارتهای تصویرسازی ذهنی ،انگیزش،

بهکاررفته شامل پرسشنامٔه تصویرسازی ورزش ی SIQ 2بود .این

اعتمادبهنفس ،تمرکز و هدفگزینی بیشتری درمقایسه با بازیکنان

پرسشنامه  ۳۰آیتم با مقیاس لیکرت دارد که  ۳۰بازنمایی متفاوت از

والیبال نشسته بهرهمند بودند ( .)2۰در مطالعٔه دبورا و مارتین مشاهده

 5کارکرد تصویرسازی (شناخت اختصاصی مانند یادگیری مهارتها،
۳

شد که ورزشکاران با معلولیت های جسمی ادراک مثبتی از

شناخت عموم ی مانند یادگیری توالیهای مهارت ،انگیزش ویژ ه

اعتمادبهنفس  ،خودپندارٔه یکپارچٔه بدنی ،استقامت ،تودٔه بدنی ،مهارت

مانند رفتارهای وابسته و هدفمند انگیزهدهنده ،تحریک عمومی

ورزشی ،قدرت ،انعطافپذیری و فعالیتبدنی دارند ( .)21نتایج

اضطراب مانند کنترل انگیختگی ،و تحریک عمومی تبحر مانند

بررسی قاسمی و همکاران نشان داد تصویربدنی معلوالن ورزشکار

افزایش اطمینانبهخود) را اندازهگیری میکند .دامنٔه نمرهدهی پرسشنامه

4

بهطور معناداری بهتراز معلوالن و غیرمعلوالن غیرورزشکار است
( .)22استامون و همکاران بیان کردند هر دو نوع خود گفتاری

7

 7-1است (=1بسیارکم=7 ،اغلب).

1

پرسشنامٔه تصویرسازی ورزشی را هال و همکاران در سال  1۹۹۸تهیه

(ساختاری و انگیزهدهنده) سبب بهبود اجرای پنالتی در گلبال میشود

کردند .این پرسشنامه برای بررسی تصویرسازی ورزشکاران در

( .)2۳یوسفی و همکاران دریافتند بااینکه تصویرسازی دیداری در افراد

کارکردهای شناختی و انگیزهدهنده به کار گرفته شد .جهت استفاده از

نابینا وجود دارد؛ اما در سطح کمتری از افراد عادی است ()2۴؛

پرسشنامٔه تصویرسازی ورزشی ،ابتدا پرسشنامٔه تصویرسازی ورزشی

بنابراین باتوجه به اهمیت انجام پژوهشهای روانشناختی ،بهخصوص

هال  1۹۹۸را ،محقق اول ترجمه و سپس محققان دوم و سوم دارای

تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران معلول ،تصمیم گرفته شد

دکتری روانشناسی ورزشی و دکتری روانشناسی بالینی ،ویرایش و

تصویرسازی ورزشی آنها مقایسهشده و با شناسایی ضعف

تأیید کردند؛ همچنین قبلاز استفادٔه پرسشنامه برای نمونههای

ورزشکاران ،درجهت اصالح آن اقدام شود تا بتواند نقش مؤثری در

پژوهش ،جهت اطمینان از روانی ترجمه و مفهومبودن سؤاالت ،ابتدا

روشنشدن ضعف موجود در آمادگ ی روانی آنان داشته باشد .همچنین؛

چند نفر از ورزشکاران با آسیبهای مختلف ،پرسشنامه را تکمیل کرده

با لحاظکردن آن در برنامهریزیها ی آینده ،مربیان و ورزشکاران را در

و سؤاالت را مفهوم توصیف کردند.

دستیابی به نقطٔه اوج اجراهای ورزشی یاری کند.

پرسشنامٔه ورزشیهال و همکاران ،چندینبار در ایران استفاده شد.

2

برخی از آنها شامل پژوهش مجلسی اردهجانی و همکاران ( )۸که

روشبررسی

ضریب آلفا را  ۰٫۸۴برآورد کردند و همچنین پژوهش رستمی و

روش پژوهش علیمقایسها ی بود .جامعٔه آماری این مطالعه را

همکاران ( )2۸است.

ورزشکاران بااختاللها یا معلولیتهای جسمیحرکتی ،شنوایی یا

پایایی درونی ابزار در این پژوهش بااستفاده از آلفای کرونباخ برای

بینایی تشکیل دادند .درابتدا محقق تعداد  15۰پرسشنامٔه تصویرسازی

مجموع سؤاالت پرسشنامٔه  SIQدر نرمافزار  SPSS19برابر ۰٫۸۳

را به هیئتها ی ورزشی جانبازان و معلوالن ،ناشنوایان و نابینایان

محاسبه شد .نمونههای آماری این پژوهش در یکی از رشتههای گلبال،

تحویل داد تا ورزشکاران درصورت رضایت در زمان تمرین،آنها را

دومیدانی ،شنا ،پرتابوزنه و دیسک ،دواستقامت ،بسکتبال با ویلچر،

تکمیل کنند .دستورالعمل و توضیحات الزم دربارٔه نحؤه تکمیل

والیبال نشسته ،بوچیا ،فوتبال ،والیبال ،تنیس ،تکواندو ،کشتی و

پرسشنامه و هدف پژوهش ،باکمک مسئوالن هیئتها ،به اطالع

وزنهبرداری ،مهارت داشته و تمرینهای مستمر بهصورت حداقل دوبار

ورزشکاران رسانده شد .تنها تعداد  ۹7پرسشنامه توسط ورزشکاران

در هفته بود.

تکمیل و همین تعداد از مسئوالن هیئتها تحویل گرفته شد؛ بنابراین
همین تعداد ورزشکار زن و مرد دارای اختالل در شهر ارومیه که بهشکل

۳

غیرتصادفی و بهروش دردسترس از جامعٔه ورزشکاران بااختالل

یافتهها

انتخاب شده بودند ،به عنوان نمونٔه آماری درنظر گرفته شدند .میانگین

جدول  1نشانگر مشخصات و ویژگیهای فردی نمونههای پژوهش

سنی نمونهها  2۹٫۸۸ ±1۰٫۹۸سال بود .مهارت تصویرسازی آنها

است.

جدول  .1مشخصات فردی ورزشکاران
سابقٔه

()M±SD

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

27

1۰٫۸7±۳۴٫۸۹

(سال)

خفیف

تعداد

(نفر)

()M±SD

خیلیشدید

متوسط و

دیپلم

دانشگاهی

زیردیپلم
درصد

بینایی

تعداد

سن (سال)

ورزشی

شدت اختالل
شدید

میزان تحصیالت (درصد)

۸٫1۰±۹٫۶۳

7

7٫22

1۶

1۶٫۴۹

۴

۴٫12

۸

۸٫25

2

2٫۰۶

17

17٫5۳

1. self-talk
2. Sport Imagery Questionnaire
)3. Cognitive Specific (CS
)4. Cognitive General (CG

25۹

)5. Motivational Specific (MS
)6. Motivational General-Anxity (MG-A
)7. Motivational General-Mastery (MG-M
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6

5

شنوایی

۳1

۶٫۸2±2۳٫5۸

7٫22±۶٫71

7

7٫22

1۸

1۸٫5۶

۶

۶٫1۹

2

2٫۰۶

12

12٫۳7

17

17٫5۳

جسمیحرکتی

۳۹

11٫5۹±۳1٫۴1

۶٫۹۰±۸٫۶2

۴

۴٫12

1۴

1۴٫۴۳

17

17٫5۳

1۳

1۳٫۴۰

1۳

1۳٫۴۰

1۳

1۳٫۴۰

اسمیرنوف نرمالبودن توزیع دادهها ،در تمام گروهها بررسی و تأیید و

ورزشکاران بااختالل بینایی تفاوت معنا داری با ورزشکاران بااختالل

سپس باتوجه به نرمالبودن دادهها ،از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس

شنوایی ( )p>۰٫۰۰1و اختالل جسمیحرکتی ( )p>۰٫۰۰1داشته و

( )ANOVAاستفاده شد.

ضعیفتر است؛ همچنین در تصویرسازی ورزشکاران بااختالل

نتایج تحلیل واریانس باتوجه به نوع اختالل ،اختالف معنا داری را در

شنوایی تفاوت معناداری بااختالل جسمیحرکتی ( )p<۰٫۰5مشاهده

بین گروهها نشان داد ( .)p>۰٫۰۰1بهعبارتدیگر بین توانایی

نشد.

تصویرسازی ورزشکاران با اختاللهای مختلف تفاوت معناداری
جدول  .2نتیجٔه تجزیهوتحلیل واریانس باتوجه به نوع اختالل
بینایی

شنوایی

جسمیحرکتی

()M±SD

()M±SD

()M±SD

شناخت عمومی ()CG

۸٫۸1±2۰٫۶7

۹٫11±۳۳٫۰۰

۸٫۳۳±۳۳٫۳۶

2۰٫15۴

انگیزش تخصصی ()MS

۸٫2۶±2۰٫۸۹

7٫۴۴±۳2٫۳2

7٫5۸±۳2٫21

21٫۰۴7

شناخت تخصصی ()CS

۸٫۴5±2۰٫۴۸

۸٫۳۸±۳۳٫2۹

۹٫۸۸±۳۰٫1۳

15٫۶22

p>۰٫۰۰1

تحریک عمومی تبحر ()MG-M

7٫۳7±2۰٫52

7٫۹۳±۳۳٫1۶

۸٫2۶±۳2٫۸7

2۴٫22۸

p>۰٫۰۰1

تحریک عمومی اضطراب ()MG-A

۶٫۹۹±21٫۳۳

7٫22±۳1٫1۹

۹٫12±۳۰٫۹7

1۴٫۴۸۶

*

<۰۰1 .۰

مجموع

۳7٫۸7±1۰۳٫۸۹

۳۶٫5۹±1۶2٫۹7

۴۰٫۸۶±15۹٫5۴

21٫۳12

*

<۰۰1 .۰

کارکرد تصویرسازی

آمارٔه F

مقدار p
p>۰٫۰۰1
p>۰٫۰۰1

*تفاوت معناداربین گروهها

نتایج تحلیل واریانس باتوجه بهشدت اختالل ،اختالف معنا داری نشان

باشدت اختالل ،تفاوت معنا داری بهدست نیامد (جدول .)۳

نداد ()p<۰٫۰5؛ بهعبارتدیگر بین توانایی تصویرسازی ورزشکاران
جدول  .۳نتیجٔه تجزیهوتحلیل واریانس باتوجه بهشدت اختالل
کارکرد تصویرسازی

عمیق

شدید

متوسط و خفیف

()M±SD

()M±SD

()M±SD

آماره F

مقدار P

شناخت عمومی

1۰٫۸۰±۳۰٫11

1۰٫21±2۹٫1۹

1۰٫21±۳۰٫5۰

۰٫155

<۰٫۰5

انگیزش تخصصی

1۰٫۴۳±2۹٫۹۴

۹٫12±2۸٫11

۸٫۶7±۳۰٫5۰

۰٫۶۸

<۰٫۰5

شناخت تخصصی

11٫۴7±2۹٫۳۳

1۰٫2۸±2۸٫25

۹٫7۳±2۸٫27

۰٫7۹

<۰٫۰5

تحریک عمومی تبحر

1۰٫5۰±۳۰٫11

۹٫۸۴±2۹٫5۳

۸٫۹5±2۹٫12

۰٫۰5۶

<۰٫۰5

تحریک عمومی اضطراب

7٫۹۸±2۸٫۸۹

۹٫۴۹±27٫۴۹

۸٫۹1±2۹٫77

۰٫5۸7

<۰٫۰5

مجموع

۴۹٫7۰±1۴۸٫۳۹

۴۶٫۹۶±1۴2٫57

۴۳٫52±1۴۸٫15

۰٫17۹

<۰٫۰5

نتایج تحلیل واریانس باتوجه به میزان تحصیالت اختالف معنا داری

( )p>۰٫۰۰1داشته و تصویرسازی ورزشکاران با تحصیالت زیردیپلم

نشان داد ()p>۰٫۰۰1؛ بهعبارتدیگر بین توانایی تصویرسازی

ضعیفتر بود؛اما توانایی تصویرسازی ورزشکاران با تحصیالت دیپلم

ورزشکاران با سطح تحصیالت تفاوت معنا داری مشاهده شد (جدول

تفاوت معنا داری با دو گروه زیردیپلم ( )p<۰٫۰5و دانشگاهی

 .)۴آزمون تعقیبی توکی نشان داد تصویرسازی ورزشکاران با

( )p<۰٫۰5نداشت.

تحصیالت دانشگاهی و زیردیپلم با یکدیگر تفاوت معنا داری
جدول  .۴نتیجٔه تجزیهوتحلیل واریانس باتوجه به میزان تحصیالت
کارکرد تصویرسازی
شناخت عمومی

بیشترازدیپلم

دیپلم

زیردیپلم

()M±SD

()M±SD

()M±SD

7٫۹1±۳۴٫۴1

۹٫۸۴±۳۰٫۶5

1۰٫۸۰±2۶٫55

2۶۰

آماره F

مقدار p

5٫5۸۸

*>۰٫۰۰1
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بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها ابتدا بااستفاده از آزمون کولموگروف

وجود دارد (جدول  .)2آزمون تعقیبی توکی مشخص کرد تصویرسازی

انگیزش تخصصی

۸٫71±۳۳٫11

۹٫1۸±2۸٫۴۸

1۰٫۹1±25٫77

۴٫۴۹۹

*>۰٫۰5

شناخت تخصصی

7٫7۴±۳۳٫۴1

۹٫۰1±2۸٫۰۹

۹٫۴2±27٫11

۴٫۶7۶

*>۰٫۰5

تحریک عمومی تبحر

۸٫۸1±۳۳٫۸1

۸٫۶۶±2۹٫۳۰

۹٫۹۴±27٫17

۴٫۳۶۴

*>۰٫۰5

تحریک عمومی اضطراب

۸٫1۶±۳2٫۸5

۸٫22±2۸٫۶1

۹٫۰1±25٫۶۶

۶٫۰۰5

*>۰٫۰5

مجموع

۳۹٫52±1۶7٫5۹

۴2٫۸7±1۴5٫1۳

۴7٫1۶±1۳2٫2۶

5٫۴۸۹

*>۰٫۰5

*تفاوت معنادار بین گروهها

بحث

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسٔه تصویرسازی ورزشی ورزشکاران
بااختاللهای جسمیحرکتی و شنوایی و بینایی بود .یافتههای این
پژوهش نشان داد که ورزشکاران بااختاللهای جسمیحرکتی و شنوایی
بیشتراز ورزشکاران بااختالل بینایی ،از تصویرسازی ورزشی استفاده
میکنند .این یافتٔه پژوهش با یافتههای یوسفی و همکاران در سال
 ،2۰۰۹همسوست .برتلو در پژوهشی مروری باعنوان «تصویرسازی
بینایی بدونادراک بینایی» بیان میکند که ممکن است بدونتجربٔه
بینایی ،تصویرسازی بینایی وجود داشته باشد ()25؛ همچنین برتلو
بامطالعٔه تصویرسازی بینایی بدونادراک بینایی ،دریافت که حتی در
افراد کم بینا و نابینا ،در زمان تصویرسازی ذهنی ،تغییراتی در
بخشهایی از  EEG1مشاهده میشود ( .)25باتوجه به پژوهش آلمن
و همکاران باعنوان «تصویرسازی دیداری ،بدونتجربٔه بینایی»
مشخص شد :علت اینکه افراد نابینا در تصویرسازی دچار اشتباهاتی
میشوند .نبود تجربٔه بینایی آنهاست .نتایج تحقیق آنها نشان داد
تجارب اولیٔه بینایی در عمل تصویرسازی الزم و مؤثر بوده و نقش
مهمی در آن ایفا میکند ( .)2۶ماتچیجِز و همکاران بیان کردند،
نابینایان بهلحاظ اینکه از تجارب دیداری بیبهرهاند ،تصور دنیای
اطراف برای آنها مشکل است .اغلب آنها برداشتی که از تصویر دنیای
اطراف خود دارند ،تصویری است که دیگران برای آنها تشریحکرده یا
اینکه بهواسطٔه سایر حواس خود مانند المسه به این تصویر رسیدهاند
( .)27بررسی نتایج پژوهش حاضر نشان داد در توانایی تصویرسازی
ورزشی ورزشکاران باشدتهای مختلف اختالل تفاوت معناداری
وجود ندارد؛ عالوهبر تأیید تصویرسازی درهمٔه ورزشکاران دارای
ک انجامگرفته درخصوص قدرت تصویرسازی
اختالل ،تحقیقات اند ِ
باتوجه بهشدت اختالل ،امکان مقایسٔه گسترده را فراهم نمیسازد؛ لیکن
این یافته تاحدزیادی با یافتههای واعظ موسوی و مسیبی مطابقت دارد
()1؛ زیرا براساس نظر آنها تصویرسازی تجربهای چندحسی بوده و
همٔه ورزشکاران میتوانند از آن استفاده کنند .این یافته ،همچنین
تأییدی بر یافتههای تحقیق مورفی و جودی مبنیبر استفادٔه همٔه
ورزشکاران از تصویرسازی ذهنی است ( .)2۶یافتههای مطالعٔه
پورسلطانی و همکاران نشانداده ورزشکاران سالم توانایی تصویرسازی
بیشتری از ورزشکاران دارای اختالل دارند ( .)2۰این یافتهها قدرت
تصویرسازی مطلوب ورزشکاران دارای اختالل را نیز تأیید میکنند.
یافتٔه نهایی این پژوهش ،مبنیبر توانایی تصویرسازی ورزشی بیشتر
ورزشکاران باتحصیالت دانشگاهی درمقایسه با همتایان با تحصیالت
زیردیپلم ،با یافتهها ی شورت و همکاران همسوست .این پژوهشگران
1. Electroencephalography

توانایی تصویرسازی بیشتری دارند (.)7
با تعریف جینرود از تصویرسازی ،که باارجاع به شبکههای نورونی در
مغز به وجود آمده ،زمینٔه بحث روی برخی جزئیات سیستمهای فعال،
درطی اجرای فعالیت یا تصویرسازی ایجاد شده است .جینرود پیشنهاد
کرد اگر «آمادهسازی -برای عمل -و تصویرسازی ،درجهها یا
جنبههای مختلف همان پدیده را نمایش بدهند و اگر آنها موضوعات
مشترک داشته باشند ،دارای نکات مشابه هستند» .دادههای تجربی از
آزمایشهای تصویرسازی مغز چنین مطرح میکند :تصویرسازی و سایر
روشهای استفادهشده برای شیوههای بازنمودکردن ،ارتباط تنگاتنگی
با فعالیت داشته و درک بیشتر از فرایند روانشناسی فیزیولوژی به ما
اجازه میدهد تا کنترل بیشتر و مؤثرتری در رفتار آتی داشته باشیم (.)2
مطالعٔه فعالیت نورونی در تکلیف تصورشده و اجرای واقعی حرکت،
ایدهای برای ایجاد فرصت ،جهت آزمایش نمونههای همارزی کارکردی
است ( .)2دکتی و گرز بیان کردند :درک فعالیت و تصویرسازی حرکتی
فعالیت ،بخشی از شبکهای قشری همانند کورتکس پیشحرکتی ،ناحیٔه
مکمل حرکتی ،لوب پاریتال قدامی ،شکنج سینگولیت و مخچه هستند.
بهنظر میرسد نواحی کورتیکال و ساب کورتیکال ،درطول تصویرسازی
حرکتی فعال بوده و ارتباط تنگاتنگی با نکات مطرح در اولین مراحل
کنترل حرکتی دارند؛ بنابراین فعالیت مغز درطول تصویرسازی ،بهوسیلٔه
ماهیت تکلیف تصویرسازیشده تحتتأثیر قرار میگیرد (جینرود و
دکتی) ( .)2واضح است نواحی قشری و تحت قشری فعال درطول
تصویرسازی حرکتی ،مربوط به شبکههای نورونی شناختهشده ،در اولین
مراحل کنترل حرکتی درگیر میشوند (دکتی) ()2؛ پس منطقی است
فرض کنیم در زمان تصویرسازی حرکتی ،ساختاری مشابه برنامٔه حرکتی
( دکتی و همکاران) ،ماهیت زمانی مشابه فعالیت حرکتی شبیه هم
باشند .اندازهگیریهای مرکزی نیز ،همارزی کارکردی تنگاتنگی را بین
فعالیت حرکتی و تصویرسازی حرکتی ،و همارزی مشابهای را بین
شاخصها ی قلبی و تنفسی محیطی نشان داده است .این موضوع
شاهدی بر یافتههای دکتی و همکاران بوده که بیان کردند :ضربان قلب
و تهویٔه تنفسی بهصورت نسبی ،باافزایش فعالیت تدریجی
تصویرسازیشده ،افزایش مییابد ( .)2در تحقیق ونگ و مورگان از
تأثیرات چشمانداز بصری بر تمرین تصویرسازیشده ،مشخص شد:
زمانیکه چشمانداز تصویرسازی درونی را بهکار میگیرند ،تهویه و حس
تالش ،بیشتر میشود .بااینوجود تشابههای مشاهدهشده بین
موقعیتهای درونی و بیرونی در پاسخهای متابولیک و قلبیتنفسی،
نشان داد که تصویرسازی (حرکتی) شباهت تنگاتنگی با فعالیت واقعی
داشت .نتایج مشابهی را ویام و همکاران به دست آوردند .آنها دریافتند
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در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بازیکنان در سطح حرفهای

تنفس در ورزشکاران تمرینکنندٔه سطح عالی ،زمانی که خود را درحال

ورزشکاران دارای اختالل ،بهویژه در نمونههای اختالل بینایی است؛

دویدن روی تردمیل تصور میکردند ،افزایش مییافت؛ همچنین این

همچنین برای نیل به موفقیتهای ورزشی در این ورزشکاران میتوان

تغییرات مشابه افزایش فرکانس تنفسی بود که بهصورت معناداری در

از متخصصان روان شناسی ورزشی برای حفظ و افزایش آمادگیهای

انتهای بازدمی کاهش پیدا میکرد؛ البته تغییرهای مشابهی در افراد

روانی ،به خصوص تصویرسازی ورزشی بهره گرفت .باتوجه به اینکه

باتوجه به نکات مذکور میتوان دریافت ،ماهیت عملکرد نورونها و

روانشناختی افراد دارای اختالل بهویژه میزان تحصیالت آنها ،در

همارزی کارکردی آنها در زمان تصویرسازی ،علت استفادٔه همٔهافراد

بهبود این مهارت نقش مهمی دارد.

با آسیبهای مختلف از تصویرسازی ذهنی است.

۵

6

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

ازتمامی ورزشکاران شرکتکننده در این پژوهش ،مسئوالن هیئتهای

باتوجه به نتایج پژوهش حاضر ،از راهکارهای ارتقای عملکرد

ورزشی جانبازان و معلوالن ،نابینایان و ناشنوایان ،جهت همکاری

ورزشکاران دارای اختالل ،تقویت قدرت تصویرسازی ورزشی در

صمیمانه سپاسگزاری میشود.
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تصویرسازی مهارتی روانشناختی است ،ارتقای مهارتهای
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