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Introduction: Motor imagery is one of the cognitive aspects of the tasks which is 
investigated as a factor affecting performance in many situations. Also, another 
cognitive dimension of tasks that researchers believe to play an important role in 
motor control and performance is mental representation. This study aimed to 
determine the relationship between motor imagery ability and mental representation 
structure in basketball free throw. 

Methods: The design of this research was correlational and a convenient method of 
sampling was used. In this study, the Motor Imagery Questionnaire-Revised and 
Mental Representation Software were used as tools. The motor imagery ability of 
60 female basketball players was measured and 10 participants with the highest 
(mean age: 16.3±2.05 years) and 10 participants with the lowest (mean age: 
20.3±4.9 years) imagery ability were selected. Then, their mental representation 
was measured using mental representation software. The relationship between 
motor imagery ability and mental representation was analyzed using correlational 
analysis.  

Results: The results showed that the group with the highest motor imagery ability 
had a more structured mental representation which was more similar to that of 
criterion mental representation. Also, the results showed that there was a positive 
relationship between imagery and mental representation structure scores in both 
groups.  

Conclusion: These results were interpreted using the perceptual-cognitive 
approach. Also, these results were considered a piece of evidence for the top-down 
process of imagery. Achieving these results indicate that psychological skills 
training accompanied by technical skills training will have a critical contribution 
for the athletes to success in sports 
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Extended Abstract 
 

Introduction  
Practice is mentioned as the basis of motor learning. 
Researchers provide different practice methods such as 
physical, mental, and observational practice. It is argued that 
cognitive forms of practice such as mental practice can 
enhance motor learning (Bonassi et al., 2020). However, 
mental practice is considered a top-down process with a more 
significant effect on cognitive tasks than physical tasks 
(Driskell, Copper, & Moran, 1994). Accordingly, there may be 
a relationship between mental practice and the cognitive parts 
of the task. One of the cognitive dimensions of the task that 
may have a role in movement control is mental representation 
(schack, 2020). It has been shown that motor imagery can 
enhance mental representation more effectively than physical 
practice (Fazeli & Moradi, 2019; Frank et al., 2014). 
According to these results, there may be a relationship 
between motor imagery and mental representation, which has 
not yet been investigated. According to the above-mentioned 
explanations, this study aimed to address the relationship 
between motor imagery ability and mental representation 
structure in basketball free throw. 
 
Methods 
 Sixty females participated in this study according to a 
convenient method of sampling. After completing the 
informed consent form, they filled in the Movement Imagery 
Questionnaire-Revised (MIQ-R) and according to their scores, 
20 persons were selected from these participants (10 

participants with the highest imagery ability and 10 
participants with the lowest imagery ability). Then, 
participants’ mental representation of the basketball free throw 
was measured using the Structural Dimensional Analysis of 
mental representation software. For this purpose, the action 
was divided into different Basic Action Concepts (BACs) 
according to the biomechanical rules (England et al, 2019). 
Then, participants should decide if these basic action concepts 
are related to each other when performing the free throw 
action. An independent sample t-test was used to compare the 
imagery data, and also Structural Dimensional Analysis of 
mental representation software was used to analyze mental 
representation structures.   
 

Results  
Table 1. shows the demographic information of participants. 
Results of the t-test showed a significant difference between 
the imagery ability of high and low imagery groups, t 
(11.21)=7.47, p<0.001.  
Results of the Structural Dimensional Analysis of mental 
representation structures showed a significant cluster in the 
high imagery ability group. The significant structure was 
related to the follow-through phase of the action. However, 
there was no significant cluster in the mental representation of 
the low imagery ability group. The Adjusted Rand Index 
(ARI) was used to show the similarity of the mental 
representation of groups to a criterion structure. The mental 
representation of the high imagery ability group showed more 
similarity to the criterion structure (ARI=0.18) than the low 
imagery ability group (ARI=0). 

Table 1. Demographic information of the participants. 

Imagery 
information 

Number of 
participants Age height Weight 

High 
imagery 
ability 

10 16.3±2.057 170.40±6.93 60.70±7.86 

Low 
imagery 
ability 

10 20.30±4.90 174.60±6.50 66.90±12.077 



 

 

Conclusion  
The more structured mental representation of the high 
imagery ability group was considered a piece of 
evidence for a similar underlying mechanism of mental 
representation and motor imagery. As previously 
argued, motor imagery can be considered a top-down 
cognitive process with a significant effect on the 
cognitive part of the tasks (Holems & Calmes, 2008; 
Driskell et al., 1994). Also, it is argued that mental 
representation is a cognitive part of the task that 
originates from the perceptual effects of the task 
(Schack and Frank, 2021). According to the Cognitive 
Architecture Approach (CAA) of skilled action, mental 
representation is composed of action units (basic action 
concepts) formed as the results of perceptual 
consequences of the action. In line with these 
arguments and our results, it has been shown that 
motor imagery practice (mental practice) would result 
in a more structured mental representation than 
physical practice (Fazeli, Rostami, & Nazemzadegan, 
2022; Frank et al., 2014). 
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  ها:واژهکلید
 بازنمایی ذهنی، 

 ،بسکتبال
 .توانایی تصویرسازي

 

 ثرگذار براعنوان عاملی است که در بسیاري از تکالیف به وجوه شناختی تکلیف جمله از تصویرسازي حرکتی :نهیزم
رل ی در کنترند نقش مهمعقیده دا محققاناز ابعاد شناختی تکالیف که  دیگر یکینین همچ .شودعملکرد بررسی می

حرکتی و  صویرسازينایی تبین توا رابطۀهدف از این تحقیق تعیین  دارد، بازنمایی ذهنی است. کلیفحرکتی و اجراي ت
 ساختار بازنمایی ذهنی در تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال بود.

  نیا در .شد استفاده دسترس در يریگنمونه روش از و بود یهمبستگ نوع از هشپژو نیا روشروش پژوهش: 
 ییوانات .شد استفاده ابزار عنوانبه یذهن ییبازنما افزارنرم و شدهشیرایو یحرکت يرسازیتصو ۀپرسشنام از تحقیق

 3/16 یسن نیانگی(م يرسازیوتص ییتوانا نینفر با باالتر 10و  شد يریگاندازهزن  ستیبسکتبال 60 یحرکت يرسازیتصو
انتخاب شدند. سپس  )3/20±9/4 یسن نیانگی(م يرسازیتصو ییتوانا نیترنییپانفر با  10) و 05/2و انحراف استاندارد 

 و یذهن يرسازیتصو ییتوانا نیب رابطۀ .شد يریگزهانداآنها  یذهن ییساختار بازنما ،یذهن ییافزار بازنمابا استفاده از نرم
 شد. لیتحل یهمبستگ لیبا استفاده از تحل یذهن ییبازنما

ین ساختار دارد و ا يترافتهیساختارنتایج نشان داد که گروه با توانایی تصویرسازي باال بازنمایی ذهنی : هاافتهی
و ساختار  صویرسازيرات تکه بین نم نتایج نشان دادمشابهت بیشتري با ساختار بازنمایی ذهنی معیار دارد. همچنین 

 مثبت و معناداري وجود دارد. رابطۀازنمایی ذهنی در هر دو گروه ب
عنوان شاهدي براي هباین نتایج  همچنین .با استفاده از دیدگاه ادراکی شناختی توجیه شدند هاافتهیاین  :يریگجهینت

 يهامهارتین که تمر تین اسافرایند باال به پایین تصویرسازي در نظر گرفته شدند. دستیابی به این نتیجه، حاکی از 
 اشت.شکاران خواهد دتکنیکی، سهم بسیار مهمی در موفقیت ورزشی ورز يهامهارتهمگام با  یشناختروان

 
 رشد  یۀرشن. بسکتبال کنانیدر باز یذهن ییازنماو ساختار ب یحرکت يرسازیتصو ییتوانا نیب رابطۀ). 1401( داود ،یفاضلو  ؛ربابه ،یرستم ؛محبوبه ،زادهخیش: استناد

 .82-69،  14) 4(،یورزش یحرکت يریادگی           
https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.350270.1685 :DOI 
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 مقدمه 

نسبتاً یند افر. این شودیمایجاد ظرفیتی جدید در اجراي یک مهارت  سببتمرین و تجربه،  که در اثر است درونییندي افریادگیري  
از طریق  تواندیمیت . این قابل)2010، 1(ادواردز دیآیمدست بهاجراي فرد  يهایژگیومشاهده نیست و از  مستقیم قابل طوربهپایدار، 

 مؤثر طوربه توانندیمتصویرسازي نیز  شناختی مانند يهانیتمر که است داده نشان دست آید. تحقیقاتبه موردنظرتمرین مهارت 
 اضطراب مانندشناختی  يهاجنبهبر  تأثیرگذاریک عامل  عنوانبههمچنین  .)2020، و همکاران 2بوناسی(ند کن تسهیل را مهارت یادگیري

 حس چند یا یک از استفاده تصویرسازي شامل. )1400، و همکاران آن ارتقاي عملکرد استفاده شوند (نیک نسب تبعبهو  نفساعتمادبهو 
مهم مؤلفۀ تصویرسازي . در ورزش، استفاده از )1998، و همکاران 3هال( در ذهن است موقعیت یا مهارت یک بازآفرینی یا ایجاد براي

عملکرد ورزشکاران متمرکز  یکل طوربهورزشی و  يهامهارت. بیشتر مداخالت استفاده از تصویرسازي، بر بهبود دشویممحسوب  تمرین
 یا عملکرد به کمک در آن احتماالً تأثیرگذاري باشد، داشته بهتري تصویرسازي ورزشکار هرچه). 2012، همکاران و 4مونرو( بوده است

 که دهدیم نشان تصویرسازي مداخالت . تحقیقات مربوط به)2018، و همکاران 5ریمونسمایس( بود خواهد بیشتر وي مهارت اکتساب
 .)2018(گرگ و هال، بخشند  بهبود را خود تصویرسازي مهارت توانندیمتمرین  با ورزشکاران

 خاص، طوربه. باشند متفاوت اثربخشی یا کیفیت نظر از است ممکن دشدهیتول تصاویر اما دارند، را تصویرسازي افراد توانایی ۀهم     
بنابراین میزان  باشند. متفاوت تصاویر يریگشکل سهولت در استفاده و حرکت، حس پذیري،کنترل وضوح، در است ممکن تصاویر

بر این عالوه). 1401، و همکارانزاده، فتحی( بستگی دارد تصاویر یدهشکلتوانایی فرد در  به چشمگیري طوربهتصویرسازي، اثرگذاري 
در سطوح باالتر  ورزشکاران مثال رايب است. داشته مثبت ارتباط ورزشی عملکرد با تصویرسازي از استفاده وانیمحققان دریافتند که فرا

 تمرین در هم بیشتري، میزان از تصویرسازي به )یا تفریحی يامنطقه( ترنییپا سطوح در ورزشکاران به نسبت رقابتی (دانشگاهی و ملی)
 دو این بین یمتقابل رابطۀ رسدیم نظربهگرفته صورت يهاپژوهشتوجه به  ). با1998، همکارانو  هال( کنندیمرقابت استفاده  هم و

عنوان یک قابلیت شناختی توانایی تبدیل به همچنین تصویرسازي به .دارد متغیر (توانایی تصویرسازي و استفاده از تصویرسازي) وجود
در  .)1991و همکاران،  راجرز( توانایی تصویرسازي را تحت تأثیر قرار دهد اندتویممتقابل  صورتبهیک مهارت را دارد و این مهارت 

طور عمده بر بازسازي یک عمل در حافظه تکیه دارد و از که به شودیمیک فرایند آفالین در نظر گرفته  عنوانبهاصل تصویرسازي 
 ياحافظهبر این است که این نوع اجرا فقط بر اطالعات  تصور ،هنگام تصویرسازي حرکتی وجود نداردآنجایی که اطالعات آنالینی به

، 6(هولمز و کالملز شودیمعنوان یک فرایند شناختی از باال به پایین یاد تکیه دارد. بر همین اساس، در متون تحقیقاتی از تصویرسازي به
 تکالیف شناختی اثربخشی بیشتري دارد بر این نشان داده شده است که تصویرسازي درعالوه .)2014، همکارانو  7فرانک؛ 2008

. بر این اساس، تصویرسازي یک فرایند شناختی است که احتماالً بتواند ابعاد )1983، 8؛ رایان و سیمونز1994، و همکاران سکلیدر(
  شناختی تکالیف را تحت تأثیر قرار دهد.

بازنمایی  ،)2020، 2012(شاك،  ل حرکتی و اجراي تکالیف داردعقیده دارند نقش مهمی در کنتر محققانیکی از ابعاد شناختی تکالیف که 
سنتی در مورد  يهادگاهید. )2014، 9(مورگان اندجهان بیرونی ةکنندمنعکسو  شناختی درونی يهانماد، هاییبازنماحرکتی است. 

. این )1975، 10(اشمیت شودیمیجاد ذهنی قوي در حافظه ا يهاییبازنمایادگیري حرکتی عقیده دارند که یادگیري از طریق ایجاد 
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(شاك،  روندیمکار بهکه براي کنترل حرکات  نندیبیمادراکیِ اعمال  تأثیراتصورت را به هاییبازنماو  اندشدهروز اکنون به هادگاهید
نبود و از  يریگاندازهل م قابیمستق صورتبهکه  شدیمنگاه  یک مفهوم انتزاعیمانند  ییر به بازنمایاخ يهاسال. البته تا )2021
به نام  یروش ۀارائاما امروزه با  .کردندیمار آن استفاده یغیرمستقیم و هش یابیارز ير برایا نشان دادن تصاوی يقلم و کاغذ يهاآزمون

ر از ساختار و ناهشیا ینیع یابیآمده است که ارز وجودبهن شانس یا )2021 ،2012، 2(شاك 1یذهن ییبازنما يساختار يز ابعادیآنال
ادراکی اعمال هستند،  تأثیرات هاییبازنمان روش، در حمایت از اینکه ید. با استفاده از ایعمل آبهف مختلف یافراد در تکال یذهن ییبازنما

است  شده مثال نشان داده رايب. )2021(شاك و فرانک، د کنبازنمایی ذهنی اعمال را دچار تغییر  تواندیماست که تمرین  شده نشان داده
به خود  يترافتهیساختارو شکل  شودیمگلف دچار تغییر  ۀضرباز سه جلسه تمرین  پسمبتدي  کنندگانشرکتکه ساختار بازنمایی ذهنی 

ساختار بازنمایی ذهنی  يریگشکلبر  تواندیمشده است که آرایش تمرین  . همچنین نشان داده)2013، و همکاران (فرانک ردیگیم
خواهد شد که این ساختار  منجر يترافتهیساختارذهنی  تمرین مسدود به بازنماییتمرین تصادفی نسبت به  کهيطوربه اثرگذار باشد،

بر این شواهد عالوه. )2017، و همکاران (فاضلی بازنمایی ذهنی شباهت بیشتري با ساختار بازنمایی ذهنی افراد ماهر خواهد داشت
بازنمایی ذهنی را  تواندیمتصویرسازي حرکتی نسبت به تمرین جسمانی  دهندیمتر وجود تحقیقاتی است که نشان مهم ۀنکتتحقیقاتی، 

 ین ذهنیبال نشان داده شد که تمریوال یس چکشیف سرویمثال در تکل رايببه آن بدهد.  يترافتهیساختارد و شکل کنت یشتر تقویب
 یفیبا تکل يگریق دیج در تحقین نتای. ا)1396(مرادي و فاضلی،  دکنت یشتر تقویرا ب یذهن ییبازنما تواندیم ین جسمانیت به تمرنسب

تصویرسازي نسبت به  ، گروهکژیمناستی پوالور تکلیف روي گرفتهانجام . طبق تحقیق)1398(فاضلی و مرادي،  ز تکرار شدندیمشابه ن
گلف  ۀضربف یدر تکلن یبر اعالوه. )2021فرانک، ( بود برخوردار مدتیطوالن ۀحافظدر  يتريقو ذهنی بازنمایی تمرین بدنی از گروه
 خواهد شد منجر يترافتهیساختارو  تريقو یذهن ییآن به بازنما ین جسمانیف نسبت به تمرین تکلیا ین ذهنیداده شد که تمر نشان

این موضوع است که احتماالً تصویرسازي حرکتی و بازنمایی ذهنی وجه اشتراکی  ةدهندنشان هاافتهی. این )2014، و همکاران فرانک(
 .)2014، و همکاران فرانک( شودیمبیشتر تصویرسازي حرکتی بر بازنمایی ذهنی  تأثیر موجبوجه اشتراك رند که این دا

. با توجه اندختهنپردااختار بازنمایی ذهنی ارتباط بین تصویرسازي حرکتی و س ۀمسئلتاکنون تحقیقات به  هاافتهیرغم این علی     
کتی بر حر یرسازيیرسازي تصوتصوکیفیت  بر تواندیمتوانایی تصویرسازي ن احتمال وجود دارد که ایشواهدي که به آنها اشاره شد، 

تصویرسازي  توانایی رسدیم نظربههمچنین ، )1396؛ مرادي و فاضلی، 2014، و همکاران فرانک( بازنمایی ذهنی اثرگذار باشد ساختار
قوي از عمل  ذهنی بازنمایی يریگکلشت ایجاد تصاویر قوي در حافظه احتماالً به ارتباطی با ساختار بازنمایی ذهنی داشته باشد و قابلی

 شودیمرفته در نظر گ یناختشند یک فرای عنوانبه یحرکت يرسازین اساس است که تصوین فرض بر ای. ادکردر حافظه کمک خواهد 
 . با)1398، نو همکارا (فاضلی شودیمته حرکت در نظر گرف از یشناخت ۀمؤلفک ی عنوانبهز ین یذهن ییبازنما .)2008 ،هولمز و کالملز(

) پرداخته یهنذ ییازنماتار بو ساخ يرسازیتصو یین توانایتاکنون به این مسئله (ارتباط ب محققانوجوي توجه به اینکه بر اساس جست
 رايکاربردي دا نظري و ۀجنبز دو اموضوع کلی بررسی این  طوربه .حائز اهمیت باشد تواندیم ارتباط این متغیرهابررسی ، است نشده

تی اثرگذار در ترین عوامل شناخهمگام مهمی در راستاي شناسایی و ارتباط برخی از م تواندیم. به لحاظ نظري، این مطالعه استهمیت ا
نتایج  اساس ا برتکرد  کمک خواهد ورزشی عمل نیز به پژوهشگران و مربیان ۀیادگیري و کنترل یک مهارت ورزشی باشد و در حیط

یی بین توانا احتمالی رابطۀی بر این است در این تحقیق سعبنابراین  تمرینی و آموزشی طراحی کنند. يهاپروتکل، آمدهدستبه
  شود. بررسیتصویرسازي و ساختار بازنمایی ذهنی عمل 

 

 

                                                 
1. Structural dimensional analysis of mental representation 
2. Schack 
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  پژوهش یشناسروش

تران دخ ی ذهنیبازنمای رتباط توانایی تصویرسازي ذهنی را برو در تالش است ا استروش انجام پژوهش حاضر از نوع همبستگی  
 .کندبسکتبالیست، ارزیابی 

 

  کنندگانشرکت و پژوهش طرح
مۀ پرسشنا ،ندرکت کرده بودشاستان فارس  سه مقابل در سه یاناست مسابقاتکنان بسکتبال که در ین بازیق ابتدا در بین تحقیدر ا 

 نفر حاضر 60 نین بیا در .است همبستگی نوع از پژوهش روش و دسترس در شکل به يریگمونهن روشپخش شد.  يرسازیتصو ییتوانا
بودند که  ياد) افرسال 18±05/2نفر (میانگین  10نفر  20ن ین اینفر انتخاب شدند. از ب 20نفر  60ن ین ایشدند. از ب يبه همکار

را به  يرسازیتصو نمرة نیترکمه بودند ک يگر افرادید )سال 20 /3±9/4 نیانگیمنفر ( 10را داشتند و  یحرکت يرسازیتصو ةنمر نیتریشب
 خود اختصاص داده بودند. 

 
  ابزار

ورزشی  ۀتجرب دست برتر، سطح و ن،، قد، وزکنندگانشرکت سن به مربوط يهایژگیوبه کمک این فرم : دموگرافیک فرم از استفاده 
 .شدبررسی 

 چهار است که سؤال  هشتوي پرسشنامه حا این :)1389و همکاران،  ی(سهراب یحرکت يرسازیوتص ییتوانا ةشددنظریتجد ۀپرسشنام     
 وضوح میزان شودیم هخواست فرد از آن درکه  استال دیگر مربوط به بخش حرکتی ؤس چهارو بینایی  ۀمؤلفل آن مربوط به ؤاس

هم ار واضح تا بسیار مببسی ۀدامنارزشی لیکرت از هفتاالت با مقیاس ؤس. کند مشخص هابخش از هریک در را خود تصویرسازي
مقیاس و خرده 72/0مقیاس حرکتی خردهت درونی ، ثبا73/0(ثبات درونی) کل این پرسشنامه  لفاي کرونباخآشود. ضریب یمي گذارنمره

 .است شده گزارش 77/0همچنین پایایی زمانی کل  و 74/0بینایی 

 عمل. صورت گرفت )2004(شاك،  یذهن ییبازنما يساختار يز ابعادیفراد با استفاده از روش آنالا یذهن ییساختار بازنما یبررس     
نام دارند. در این تحقیق از  1عمل ۀپای که این اجزا مفاهیم  شودیمکوچکی تقسیم  ياجزااستاندارد به  يهاروشبر اساس  موردنظر

تحقیقات قبلی . در )1400، و همکاران ؛ فاضلی2019و همکاران،  2(انگلند بودند شدهتحقیقات استفاده  درمفاهیمی استفاده شد که قبالً 
حرکت تقسیم  ۀادام کارکردي آمادگی، عمل و  مرحلۀشده است که در سه  عمل براي پرتاب آزاد بسکتبال شناسایی ۀپایمفهوم  12

خم کردن  .3صورت راحت، گرفتن توپ در دست به .2ه سبد، نگاه کردن ب .1آمادگی شامل  ۀمرحل. مفاهیم شامل موارد زیر بودند: اندشده
به جلو آوردن  .7کردن زانوها،  باز .6تغییر وزن بدن بر روي انگشتان پا، . 5شامل عمل  ۀمرحلخم کردن زانوها؛  .4مفصل ران به عقب، 

باال رفتن روي سرپنجه  .11باز کردن آرنج،  .10رها کردن دست راهنما،  .9حرکت شامل  ۀادام ۀمرحلپرتاب؛  ةپنجرایجاد  .8مفصل ران، 
اقلیدسی  ۀتعیین فاصل، جداسازي ۀمرحلعبارت است از: ترتیب بهکه  ردیگیبرم اجراي این آنالیز چهار مرحله را در شکستن مچ. .12پا، 

کردن مفاهیم  يبنددسته ۀکه مرحلعمل  ۀپایمراتبی براي تعیین ساختار مفاهیم سلسلهدوم، آنالیز  ۀمرحل ؛جهت تعیین مفاهیم پایه عمل
مراتبی مفاهیم سلسلهساختارهاي کردن آخر، آزمون  ۀمرحل ؛شدهمشخص يهادستهسوم، تعیین ابعاد موجود در  ۀمرحل ؛شودیمنیز گفته 

 .یگروهدرونجهت تغییرناپذیري 

 

                                                 
1. Basic Action Concepts 
2. England 
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 ق یتحق يروند اجرا

 یمسابقات استان ين اجرایدر ح .دگیریمانجام  يمتر 57/4 ۀود که از فاصل، پرتاب آزاد بسکتبال بشد یابین پژوهش ارزیکه در ا یفیتکل  
ق را داشتند یورود به تحق يارهایمع نفر که 60ن افراد ین این افراد پخش شد. در بیدر ب ياطالعات فرد ۀپرسشنامبسکتبال دختران ابتدا 

 يور که يماریب ۀسابقنداشتن  شده،نرمال ای نرمال دید ،هااندام در یحرکت تیمحدود ،یتحتان و یفوقان مفاصل در یشکستگ عدم(
مونگر به ر حضور آزدو  يصورت انفرادانتخاب شدند. سپس افراد به ،بودند يو حاضر به همکار )باشد تأثیرگذار افراد حرکات ییتوانا
 صورتبه افراد که است ذکر شایان. ) پرداختند1389(سهرابی و همکاران،  یحرکت يرسازیتصو ییتوانا ةشددنظریتجد ۀپرسشنامل یتکم

اص خود اختص را به ی) حرکتیلک ة(نمر يرسازین نمرات تصویریشتبسپس ده نفر که  .دادند پاسخ هاپرسش به ساکت یاتاق در و انفرادي
 ،ختصاص داده بودندخود ارا به  يرسازیتصو نمرة نیرکمتر که باال انتخاب شدند و ده نف يرسازیتصو ییعنوان گروه با توانابه ،داده بودند

ف یها نسبت به تکلآن یذهن ییساختار بازنما یبررس منظوربهن افراد ین انتخاب شدند. اییپا یحرکت يرسازیتصو ییعنوان گروه با توانابه
اختار س یابیارز يبرا ،داردسازي نام جدا ۀلرا انجام دادند. در این مرحله که مرح یذهن ییبازنما يساختار يز ابعادیآزاد بسکتبال آزمون آنال

. دهدیمد نشان را به فر عمل ۀیم پایمفاه یهنذ ییبازنما يساختار يز ابعادیافزار آنالنرم که ندینشیمستم یس يروروبه فرد، ییبازنما
اجراي این  براي. در ادامه دادیمح یتوض کنندهشرکتعمل را به  ۀیم پایکدام از مفاه هر یآزمونگر معن يف جداسازیتکل ياز اجرا پیش

یکی با باید یکی اهیمفسپس مابقی م که عنوان مفهوم سردسته را داشت. شدیمتکلیف ابتدا یک مفهوم پایه در باالي مانیتور نمایش داده 
 ند یا خیر. ایناطر حین اجراي حرکت باهم مرتبکه آیا این مفاهیم د کردیمکننده باید مشخص و شرکت شدندیماین مفهوم مقایسه 

ابی ی بین مفاهیم را ارزیاقلیدس ۀفاصلافزار هم مقایسه شوند. بر اساس این فرایند، نرم که تمام مفاهیم با کردیمفرایند تا جایی ادامه پیدا 
 . رفتگیمکار بهد، شاده خواهد عنوان مبنایی براي فرایند تشکیل نمودار درختی ساختار بازنمایی که در ادامه توضیح دو آن را به کردیم

 فرد ختیارا در آنها اطالعات که شد دهدا اطمینان آنها به و شد گرفته فردي ۀنامتیرضا کردند شرکت پژوهش این در که افرادي تمامی از
 .شد نخواهد داده قرار دیگري افراد یا
 

 يروش آمار

مستقل  ی، از آزمون تهاگروه يرسازیتصو ییانانان از وجود تفاوت معنادار در تویو اطم هاگروه يرسازینمرات تصو ۀسیمنظور مقابه  
تشکیل شد. سپس براي آنالیز  هاگروهمنظور ارزیابی ساختار بازنمایی ذهنی ابتدا نمودار درختی میانگین گروهی براي بهاستفاده شد. 

ن یاالتر از این حد بحرانی باشند (. ارتباط بین مفاهیمی که باانجامید  =dcrit 44/3انتخاب شد که این امر به  α=05/0 سطح يبندخوشه
و  شوندیمصورت غیرمرتبط (غیرمعنادار) در نظر گرفته به ،شده است) ک خط قرمز مشخصیر به شکل یتصاو يرو یحد بحران

ساختار  ۀمقایسمنظور . بهشوندیماز این مقدار بحرانی باشند نیز به لحاظ آماري مرتبط (معنادار) در نظر گرفته  ترنییپاکه  ییهاارتباط
 ةدهندنشاناستفاده شد که این مقیاس  )2009، 1سانتوس و امبریجز(رند  ةشدتعدیلبا یک ساختار معیار از شاخص  هاگروهبازنمایی ذهنی 

 ةدهندنشان 1که عدد  است -1و  1با یک ساختار معیار است. مقدار این شاخص بین  هاگروهمیزان مشابهت ساختار بازنمایی ذهنی 
 . استساختار کامالً متفاوت  ةدهندنشان -1ساختار کامالً مشابه و عدد 

رند براي  ةشدتعدیلو توانایی تصویرسازي، از شاخص  هاگروهمنظور بررسی همبستگی بین ساختار بازنمایی ذهنی ن بهیبر اعالوه     
و  (کیمن نمره و نمرات توانایی تصویرسازي آنها همبستگی گرفته شود عنوان معیاري استاندارد استفاده شد تا بین ایهریک از افراد به

بررسی ساختار بازنمایی  منظوربه و مستقلدر نمرات تصویرسازي از آزمون تی  هاگروهبررسی تفاوت بین  منظوربه .)2019، همکاران
بین نمرات تصویرسازي با ساختار بازنمایی ذهنی از  رابطۀبررسی  منظوربهاستفاده شد. همچنین  ياخوشهاز تحلیل  کنندگانشرکتذهنی 

                                                 
1 .Santos & Embrechts 
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 -1(آزمون شاپیروویک هادادهاز جمله نرمال بودن  آنها يهافرضشیپ هاآزمون این اجراي از پیشآزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. 
05/0>P 05/0 -2(آزمون لوین هاانسیوار) و همگن بودن>P انجام  05/0در سطح معناداري  هامونآزموارد  ۀدر هم .شد) بررسی و تأیید

 .ندگرفت
 

  پژوهش يهاافتهی

 . دهدیم نشان را کنندگانشرکت دموگرافیک يهاداده 1 جدول

 کنندگانشرکت دموگرافیک يهاداده. 1 جدول

 وزن قد سن تعداد هاگروه يآمار شاخص

 باال ییتوانا
 70/60 40/170 30/16 10 میانگین

 86059/7 93141/6 05751/2 10 انحراف استاندارد

 توانایی پایین
 90/66 60/174 30/20 10 میانگین

 07799/12 50128/6 90011/4 10 انحراف استاندارد

 .)P،47/7)=21/11(t>001/0(ارد دتفاوت معناداري وجود  هاگروهنشان داد که بین  يرسازینمرات تصو يمستقل برا tج آزمون ینتا 
 .اندکردهاالتري کسب قابلیت تصویرسازي باال، نمرات ب شده است گروه با ان دادهنش 1طورکه در شکل همان

 

 

 استانحراف استاندارد دهندة نشان، شاخص خطا هاگروه يرسازیتصو یی. نمرات توانا1 نمودار

                                                 
1. Shapiro-Wilk 
2. Levin’s Test 
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که شامل  شودیمر درختی دیده ر نمودادمعنادار  ۀخوش، در گروه توانایی تصویرسازي باال یک دهدیمنشان  2 نمودارطورکه همان     
حرکت)  ۀادامآخر حرکت ( ۀلمرحکه این مفاهیم با  است(شکستن مچ)  12(باز کردن آرنج) و  10(رها کردن دست راهنما)،  9مفاهیم 

عناداري ) م(ساختار ۀوشخقابلیت تصویرسازي پایین هیچ  تار بازنمایی ذهنی گروه باطورکه مشخص است در ساخاما همان ارتباط دارند؛
این مقیاس  رند استفاده شد که ةشدتعدیلص با یک ساختار معیار از شاخ هاگروهساختار بازنمایی ذهنی  ۀمقایسمنظور وجود ندارد. به

 1د است که عد -1 و 1ین شاخص بین با یک ساختار معیار است. مقدار ا هاگروهمیزان مشابهت ساختار بازنمایی ذهنی  ةدهندنشان
با توانایی  رند براي گروه ةشدتعدیل. شاخص استساختار کامالً متفاوت  ةدهندشانن -1ساختار کامالً مشابه و عدد  ةدهندنشان

ا توانایی هنی گروه بین اساس بازنمایی ذقابلیت تصویرسازي پایین برابر با صفر بود. بر هم گروه با و براي 18/0تصویرسازي باال برابر با 
 بود و شباهت بیشتري با ساختار بازنمایی ذهنی معیار داشت. ترافتهیرساختاتصویرسازي باال 

 

 

 هاگروهنمودار درختی ساختار بازنمایی ذهنی . 2 نمودار

 

رسازي و نمرات نایی تصویاري بین توامثبت و معناد رابطۀنتایج آزمون همبستگی براي گروه با توانایی تصویرسازي باال نشان داد که     
نیز  وانایی تصویرسازي پایینتهمچنین نتایج آزمون همبستگی براي گروه با  .)03/0P=،10n=،66/0=r(د رند وجود دار ةشدتعدیلشاخص 

بر . )049/0P=،10n= ،63/0=r(د رند وجود دار ةشدتعدیلمثبت معناداري بین توانایی تصویرسازي و نمرات شاخص  رابطۀنشان داد که 
 ارد.اري وجود دمثبت معناد رابطۀ هاگروهگرفت که بین توانایی تصویرسازي و ساختار بازنمایی ذهنی نتیجه  توانیمهمین اساس 

 

  يریگجهینتبحث و 

نتایج نشان بود.  بسکتبال کنانیدر باز یذهن ییو ساختار بازنما یحرکت يرسازیتصو ییتوانا نیب رابطۀهدف از اجراي این تحقیق بررسی  
تري خواهند داشت که به ساختار بازنمایی ذهنی معیار بازنمایی ذهنی ساختاریافته ،انایی تصویرسازي باالیی باشندافرادي که داراي تو داد
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. هرچند بر اساس استاهمیت نقش توانایی تصویرسازي در ایجاد بازنمایی ذهنی  ةدهندنشان ینوعبهخواهد بود. این نتایج  ترکینزدنیز 
با بخشی از  تحقیقاین  يهاافتهیاما ، پردازدیممستقیم  صورتبهقیقی است که به بررسی این رابطه این اولین تح محققان يوجوجست
 در تصویر یک ایجاد اصل در حرکتی اعمال که تصویرسازيعقیده دارند  محققانثال برخی م رايب. ندهستقبلی همراستا  اتتحقیق نتایج
، تصاویر ذهنی به لحاظ موقعیت مکانی در سطح محققاناین  ةعقیدبر اساس  ).1994، 1980(کاسلین،  است بازنمایی صورتبه ذهن

 ۀحافظرا در  هاییبازنماآشکارِ مکانی از  يهایژگیوکه  کنندیمرا فراهم  يسازفعالتولید الگوهایی از  ةاجاز که اندشدهعصبی سازماندهی 
. شوندیماین دیدگاه تصاویر ذهنی معادل بازنمایی در نظر گرفته ). از 2003، 1(کاسلین و تامپسون کنندیمایجاد  فرد مدتیطوالن
؛ 2008(هولمز و کالمز،  رندیگیمعنوان یک فرایند شناختی در نظر ، شواهدي وجود دارد که تصویرسازي را بههااستداللبر این عالوه

 ).2014فرانک و همکاران، 

قعی در ازخورد واآنالین ب يندهایافرزیرا  ،است ياحافظهکه متکی به اطالعات شناختی است  يفرایند تصویرسازي محققاناعتقاد  به    
رایند تصویرسازي فاست اگر  اده شدهمتکی بر حافظه است. در حمایت از این استدالل نشان د اًصرف جادشدهیاآن درگیر نیستند و بازخورد 

که نبود بازخورد  امعنبدان ؛)2014فرانک،  ؛1398فاضلی و مرادي، فواید بیشتري براي یادگیري دارد ( ،با بازخورد آنالین ترکیب شود
دلیل به تواندیم ياافظهحاطالعات  . این فرایند متکی برکندیممتکی بر حافظه  صرفاًآنالین در تصویرسازي این فرایند را یک فرایند 

  بهبود دهد. یخوببهد شناختی را زیربنایی (متکی بودن به فرایند شناختی حافظه) ابعا يهازمیمکانمشابهت در 

). 2012، 2004؛ شاك، 2021(شاك و فرانک،  شودیمختی اعمال در نظر گرفته عنوان جزء شنابر این ساختار بازنمایی ذهنی بهعالوه     
بازنمایی  بازنمایی منسجمی در حافظه يهاشبکه صورتبهاعمال حرکتی  ،)2004بر اساس رویکرد معماري شناختی اعمال (شاك، 

ت تصویرسازي و شابه بودن ماهی. بنابراین ماندشدهدراکی (مفاهیم پایه عمل) تشکیل ا -از واحدهاي شناختی هاییبازنماکه این  شوندیم
 ةدهندنشانکه  جود دارنده تحقیقاتی واین تحقیق باشد. در حمایت از این دیدگا يهاافتهیدلیل احتمالی براي  تواندیمبازنمایی ذهنی 

همچون بازنمایی  اي شناختیاختارهبیشتر فرایند تصویرسازي نسبت به سایر فرایندها مانند تمرین جسمانی و یا مشاهده عمل بر س یرتأث
مثال در تکلیف  رايب). 2014، و همکاران ؛ فرانک1398؛ فاضلی و مرادي، 1399، و همکاران ؛ فاضلی1400 و همکاران، (فاضلی نداذهنی
که مشابهت  شودیم منجر يترافتهیساختارذهنی  به بازنماییداده شد که تصویرسازي نسبت به تمرین جسمانی  گلف نشان ۀضرب

حقیقات دیگر بر روي سرویس موجی ). این نتایج در ت2014بیشتري نیز با ساختار بازنمایی ذهنی افراد ماهر دارد (فرانک و همکاران، 
) 1400، و همکاران ؛ فاضلی1399 ،و همکاران ) و پرتاب آزاد بسکتبال (فاضلی1396فاضلی، ؛ مرادي و 1398والیبال (فاضلی و مرادي، 

حرکتی  -شناختی ۀفرضیساس نی بر ابیشتر تصویرسازي بر ساختار بازنمایی ذه ریتأثنشان داده شد. دلیل احتمالی در این تحقیقات براي 
ختی ا جنبه شناشناختی (ی کالیفبیشتري بر ت یرتأثدارد که تصویرسازي  ) ارائه شده است. این فرضیه اعتقاد1983(رایان و سیمونز، 

  .استهمراستا با این فرضیه  ینوعبهحاضر نیز  يهاافتهیاعمال) دارد. 

در پژوهش حاضر نشان داده شد که بین توانایی تصویرسازي و ساختار بازنمایی ذهنی چه در گروه با توانایی باال و چه در گروه با      
مرتبط با  يارابطهنوعی به هرابطاین  احتماالًاین مورد است که  ةدهندنشانمثبت و معناداري وجود دارد. این یافته  رابطۀوانایی پایین ت

است. هرچند در تحقیق حاضر سطح وابسته است که بیشتر به ماهیت ذاتی این دو متغیر  يارابطهمیزان مهارت یا تمرین نیست؛ بلکه 
و سطح مهارت باالتر بازنمایی تر یشب تجربۀ  که افراد با انددادهتحقیقات نشان برخی ، نشدتجمعی تمرین ارزیابی  يهاسالو  مهارت افراد

). بنابراین 2007شاك و هکفورد،  ؛2006، 2؛ شاك و مچزنر2009و همکاران،  ؛ بلزینگ2011دارند (ویگلت و همکاران،  يتريقوذهنی 
 ،فقط در گروهی که ساختار بازنمایی ذهنی بهتري دارند، باید بودیمو بازنمایی ذهنی وابسته به سطح مهارت  بین تصویرسازي رابطۀاگر 
. این در حالی شدینممشاهده  ،دارند يترفیضعمعناداري در گروهی که ساختار بازنمایی ذهنی  رابطۀو  شدیممعنادار مشاهده  ۀرابطاین 

                                                 
1 . Kosslyn & Thompson 
2 . Mechsner 
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 دهندیمکه نشان  استاولیه  يهاافتهیبراي  ییديتأنوعی هر دو گروه معنادار بوده است که به بین این دو متغیر در ۀاست که رابط
 توانایی تصویرسازي و ساختار بازنمایی ذهنی ماهیتی مشابه و مرتبط با هم دارند.

مثبت و معناداري وجود  ۀذهنی رابط بین توانایی تصویرسازي و ساختار بازنمایی احتماالً نتایج این تحقیق نشان داد که ،کلی طوربه     
رد عملی نیز بر کاربرد نظري، کاربعالوهاین تحقیق  يهاافتهیبا توجه به ماهیت مشابه این دو متغیر توجیه شدند.  هاافتهیدارد. این 

) و 2021(شاك و فرانک، به اینکه ساختار بازنمایی ذهنی با سطح مهارت در ارتباط است  مثال با توجه رايبداشته باشند.  توانندیم
این تحقیق در  يهاافتهیاین امکان وجود دارد که از  ،)2010، و همکاران 1سطح مهارت افراد باشد (ولنزاس ةکنندنییتع تواندیم ینوعبه

حصول اطمینان از انتخاب تیم یا شناسایی استعدادها استفاده شود. با این حال این استفاده منوط به انجام تحقیقات بیشتر و فرایندهاي 
توان میآینده  يهاپژوهشدر  آنهاکه با در نظر گرفتن دارد ی های. پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگري ضعفاستاین موضوع 

که  رسدیم نظربه. نشدافراد بررسی بازي  ۀسابقتحقیق سطح مهارت و  مثال در این رايب. کرد در این حیطه کمک هاافتهی وضوحبه
) و توانایی تصویرسازي نیز با میزان 2008گذاري تصویرسازي حرکتی با سطح مهارت افراد ارتباط داشته باشد (هولمز و کالمز، قابلیت اثر

گونه استدالل شد که ساختار بازنمایی ذهنی بهتر با سطح مهارت باالتر ارتباط ینااستفاده از آن ارتباط دارد. همچنین در این پژوهش 
 ۀکه در تحقیقات آینده به رابط شودیمبود. بر همین اساس پیشنهاد  نشدهی بررس مستقیم در این پژوهش صورتبه اما این موضوع ،دارد

 بازي پرداخته شود. ۀسابقسطح مهارت و  ۀواسطتوانایی تصویرسازي و ساختار بازنمایی ذهنی با در نظر گرفتن نقش 
 

 رکر و تشیتقد

وهش در این پژ کنندهشرکتدختر  يهاستیبسکتبالت بسکتبال، مربیان و أول بانوان هیاز مسئ دانندیم بر خود الزمنویسندگان 
 قدردانی و سپاسگزاري کنند. 
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