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Abstract 

Introduction & Purpose: Understanding imagery and kinesthesia are psychological and mental 
dynamic aspect that according to recent studies, have an important role in athletic filed. The 
purpose of this study was the relation between imagery and sport success with kinesthesia 
memory in male athlete college students. 
Methodology: Descriptive study method is used and it was of correlation type. According to a 
Simple random sampling from 100 students in different fields, 34 students at volleyball, 33 
students at badminton, 33 students at wrestling among students’ of state university of Kohdasht 
in with the mean are purposefully chosen. To collect data, with Personal information 
questionnaire, ego orientation in sport questionnaire, movement imagery questionnaire, 
bimanual coordination tests and Ablacova force control dominant-hand's (1990) were used. Data 
was analyzed by person's correlation test, multilevel regression analysis and the Analysis of 
variances.  
Results: Shown in findings, volleyball players got a better score than other athletes in terms of 
sport success, imagery and kinesthesia. The results of analysis of variance showed a meaningful 
relation between imagery and sport success with and kinesthesia. The results showed that sports 
which their main factor of success is the kinesthesia of handed had better kinesthesia and 
imagery. 
Conclusion :The results of this study help coaches and training centers to select the athletes with 
the least amount of time possible, as one of the problems encountered today in sports science is 
the lack of proper talent or timeliness. 
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 مقاله پژوهشی 

بررسی ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکت در 

  دانشجویان مرد ورزشکار

  3، بهمن حسنوند2، مهدی سهرابی1محمد مرادی نورآبادی
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 چکیده

حرکتی هستند که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش  -هایی روانشناختی و روانیدرک تصویرسازی و حس حرکت سازهمقدمه و هدف: 

در  کنند. هدف از انجام این تحقیق ارتباط بین تصویرسازی و موفقیت ورزشی با حافظه حس حرکتبسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می
  دانشجویان مرد ورزشکار بود.

های مختلف گیری تصادفی ساده یکصد نفر در رشتههمبستگی بود. براساس نمونه نوع از و توصیفی پژوهش روش: روش شناسی

 ± 94/1با میانگین سنی  95 -96نفر از بین دانشجویان دانشگاه های کوهدشت در سال  33نفر، بدمینتون و کشتی هر کدام  34والیبال
های مشخصات فردی، تصویرسازی، موفقیت ورزشی و همچنین نامهها از پرسشآوری دادهبطور هدفمند انتخاب شدند. برای جمع 80/21

 آزمون ها با ضریب همبستگی پیرسون،های هماهنگی دودستی حس حرکت و کنترل نیرو دست برتر استفاده شد. و تحلیل دادهآزمون

 واتسون، تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان و آزمون تحلیل واریانس انجام شد. _وربین کلموگروف اسمیرنوف، آزمون د

ها در هر سه مولفۀ تصویرسازی، موفقیت ورزشی و حس حرکت نمرات بهتری را نسبت به سایر ها نشان داد که والیبالیستیافته نتایج:

باشد از حس حرکت و تصویرسازی بهتری ها حس حرکت دست میهای که عامل اصلی موفقیت در آن ورزش همچنینها کسب کردند. گروه
 برخوردارند.

کند که با صرف حداقل زمان ممکن نتایج این تحقیق به مربیان و مراکز استعدادیابی، آموزشی ورزشکاران کمک می نتیجه گیری:

ورزش و علم ورزش شده است عدم استعدادیابی صحیح گیر ورزشکاران مورد نظر را انتخاب کنند؛ چراکه یکی از مشکالتی که امروزه گریبان
 باشد.گیر بودن آن میو یا وقت

 تصویرسازی حرکت، کنترل نیرو، تنظیم زاویه دست برتر، حس حرکت، ورزشکارانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 در یحرکت-یروان یمهارتها نقش شناخت تیاهم امروزه

 گرفته قرار ورزش علوم محققان توجه مورد اریبس ورزشکاران

 و یداخل عوامل کنترل و ادراک به یریادگی و رفتار توسعه. است

 به تصویرسازی .است متمرکز فرد یشناخت تکامل بر موثر یخارج

 یشناخت تکامل در یاکننده نییتع نقش عوامل، نیا از یکی عنوان

 است فرد یروان یهاجنبه نیمهمتر از یکی و دارد فرد یعاطف و

و در فرایند  ردیگیم قرار نیتمر و یبدن تیفعال ریتاث تحت که

تصویرسازی، فرآیند درونی  (.1996بای می،)قهرمانی موثر است 

زندگی واقعی خود را در  ای است که طی آن، انسانهوشیارانه

 حاجی کند )رستمیغیاب فرآیندهای ادراکی و حسی تجربه می

( تصویرسازی ذهنی را 1992(. گرین )1391آبادی و همکاران، 

ای هوشیار با استفاده از تمام حواس، برای ایجاد یا بازآفرینی تجربه

دانند. به عبارت دیگر، فرد در غیاب محرّکی رویدادی در ذهن می

تواند تصویری از آن را در ذهن خود ایجاد نماید. این خارجی می

مک یک یا تمامی حواس و براساس اطالعات تواند به کتصویر می

ذخیره شده در خزانۀ حسی، حافظۀ کاری یا حافظۀ بلند مدت ایجاد 

. افراد ممکن است (1393 همکاران، و دهاقانی سهرابی)شود

تصمیم بگیرند اهداف مورد عالقۀ خود را تجسّم نمایند. گرین 

پیک اند که حتی قهرمانان الم( این نکته را مطرح کرده1992)

ممکن است کنترل خوبی بر تصویرسازی خود نداشته باشند، امّا 

توانند این مهارت را با تمرین روزانه بهبود بخشند. از طرفی، می

تمرین تجسّم منظّم مهارت، در افزایش قابلیت تصویرسازی بینایی 

و همکاران؛  1 زیو، لیدر، ارنون، زوو حرکتی بسیار مؤثر است )

رین ذهنی نیز به قابلیت تصویرسازی افراد ( و سودمندی تم2017

-( ورزشکاران می2007و همکاران، 2بستگی دارد )مک کورمیک

توانند از تصویرسازی ذهنی برای بهبود یادگیری، عملکرد و 

(. ورزشکاران و مربیان 1992خودسودمندی استفاده کنند )گرین، 

 طور وسیعی از تصویرسازی ذهنی برای رسیدندر تمام سطوح به

کنند )مک کورمیک و به اهداف ذهنی مختلف استفاده می

 موفّقیت دارند اعتقاد محققان (. اکثر1992؛ گرین، 2007همکاران،

 صفات است و خاص ذهنی عوامل مجموعه ورزش مستلزم در

 اطالعات غنی منابع عوامل، مجموعه این در خاص شخصیتی

                                                           
1. Ziv, Lidor, Arnon, Zeev 

2. McCormick 

شوند )فورتیر و می مربیان محسوب و بازیکنان برای

(. پس وقتی که درک فرد از بدن به شکل مطلوبی 2012همکاران،

-باشد، این حالت بر میزان موفقیت و عملکرد مطلوب فرد تاثیر می

-گذارد. همچنین کسانی که به نحو مطلوبی در فعالیتها شرکت می

 ورزشکاران نزدیک رقابت که با توجه به نظر می رسد کنند. لذا به

جسمانی،  آمادگی به حد زیادی ورزشکاران تا نخبه، موفقیت

 دارد و بستگی و تاکتیکی تکنیکی آمادگی تصویرسازی حرکت،

توانند به موفقیت دست یابند که درکنار آمادگی می ورزشکارانی

باشند  برخوردار جسمانی از آمادگی روانی و درک بدنی باالتری

؛ استارت و ریچاردسن، 1391آبادی و همکاران،  حاجی )رستمی

 طریق رفتارهای از مثبت خودارزیابی طرفی تکامل . از(19643

 از برخورداری موجب نیز آمیز موفقیت تجارب و خودکارآمد

(. 1392گردید )مرادی، خواهد به خویشتن نسبت مثبت احساس

ها حرکتی که در اکثر ورزش -های روانیاز قابلیت دیگر یکی

 در ورزشکاران است 4تشخیص یا تمایز حس حرکت درگیر است

 به حرکت صیتشخ حس(. 158، ص  5،2010روسکر و سارابون)

ی )دوک عضالنی، کیمکان یهارندهیگ از حاصل اطالعات مجموعه

ودمن  کوته، گولیچ، ابرنتی، هاردی، ریس، .(2012، 6اندام )ماکسین

 توسعه مورد در فعلی دانش ، در یک مقاله مروری به بررسی7وار و

 تحلیل و جهان با تجزیه در ورزشی استعدادیابی هایبهترین روش

موضوعات مختلف، نقش عوامل فیزیولوژیکی را مهمتر از  های

سایر عوامل مثل سن تقویمی، انگیزه درونی و بیرونی دانست. 

 یهامهارت از یاریبس موفق یاجرا(. 2016)ریس و همکاران 

 آزاد پرتاب لیقب از یریگ نشانه و یپرتاب یهامهارت چون یورزش

 و روین قیدق میتنظ ازمندین یراندازیت در یریهدفگ و بسکتبال

 درک امکان حس حرکت(. 2006، 8مگیل) هستند دست هیزاو

 حرکتی یازهاین و اهداف براساس آن اصالح و حرکت یهایژگیو

 نهیبه رویین دیتول و حفظ ییتوانا. سازدیم فراهم را فیتکل و

 موثر زین حرکت اقتصاد بر ورزش، در یکیتکن یایمزا بر عالوه

 در حرکت حس دادند، نشان ریاخ دهه هایپژوهش نیهمچن. است

 است موثر نیز ورزشکاران یدگید بیآس از یریجلوگ و یبازتوان

                                                           
3. Start & Richardson  

4. kinesthetic differentiation 

5. Rosker, & Sarabon 

6. Maxine 

7. Rees, Hardy, Güllich, Abernethy, Côté, Woodman, and 

Warr. 

8. Magill 



 ابی، بهمن حسنوندمحمد مرادی نورآبادی، مهدی سهر
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حس حرکت همچنین یکی (. 158، ص 2010روسکر و سارابون، )

از مولفه های مهم هماهنگی بشمار می آید، زیرا افرادی که دچار 

حرکت می شوند توانایی کارهای هماهنگ و ریتمیک  ضعف حس

کورمیک(. تحقیقات نشان داد که  ؛ مک2012را ندارند )ماکسین، 

های عصبی آرایش تمرینات وتری گلژی، اجسام پاسینی، پایانه

 ارتباط که (1389 ،ییبقا) شودیم گفته کینامید حالت از ،آزاد

 از یاریبس ربطوریکه د داشته فیتکال یاجرا دقت با یادیز

 بازنده ای برنده کننده نییتع حرکت قیدق یاجرا ،یورزش مسابقات

حس حرکت یا حس (. 2007، 1ست )سوزاو همکارانا مسابقه

های ورزشی دارد. ای در انجام بهینه مهارتعمقی نقش برجسته

-های مهم جهت تقویت حس عمقی، انجام فعالیتیکی از راهبرد

های تواند به بهبود سیستممیهای منظم ورزشی است. ورزش 

کنند، کمک کند حس عمقی که در جهت ثبات بدن فعالیت می

(. از هر دو جنبه 39، ص 2007)برسل، یونکر، کراس و هیاس، 

 )کینستازی( 2حس حرکت حافظه زیست شناسی، و شناسی عصب

 و پیشرفته های پیشرفت به دستیابی برای کینستاتیک حافظه و

 ها ظرفیت و دستاوردها این اساس بر اداتع ایجاد و ها ظرفیت

است پنهان، آشکار و تصادفی بر میزان یادگیری و  ضروری

عملکرد تکالیف هماهنگی دودستی در سالمندان موثر است 

دهد، تحقیقی اخیر نشان می شواهد(. 1397)کاکاوند و همکاران، 

 تواند تحت تاثیر شرایط موقتی روانیکنترل ارادی تولید نیرو می

چرا که  ؛(55، ص 2003،  3توود، ایردال و گیلافراد قرار گیرد )

های مطالعات رفتاری، مدارهای عصبی حرکتی و طبق یافته

هیجانی به لحاظ آناتومیکی و کارکردی با یکدیگر ارتباط نزدیکی 

(. بروز حاالت هیجانی 140، ص 2003، 4اشنایدر و همکاران) دارند

تولید ارادی نیرو و همچنین افزایش تواند موجب افزایش دامنه می

کومبز، ) .ی شودعنخا -تحریک پذیری مسیر حرکتی قشری

اجرای  (.624، ص 2012،   5کوروکس، پاویلیری و وایالسکورت

حرکات دست در ورزشی مانند پینگ پنگ و سایر ورزشهای که 

-باشد، مهارتعامل اصلی موفقیت در آنها حس حرکت دست می

ند که به کنترل عضالنی دقیق وابسته و ای هستهای پیچیده

شناختی متعددی در اجرای صحیح آنها  -عوامل روانی و ادراکی
                                                           
1. Souza et al 

2. kinesthesia memory 
3. Tod, Iredale & Gill 

4. Schneider et al 

5. Coombes, Corcos,  Pavuluri, & Vaillancourt 

(. با توجه به نقش فاکتورهای 1389باشند )بهرامی، دخیل می

حرکتی و فیزیولوژیکی و اینکه برای شرکت در رقابتهای  –روانی 

المپیک و جهانی، سرمایه گذاری زیادی جهت کشف و پرورش 

باشد. بنابراین شناخت روش  رزشکاران استثنایی مورد نیاز میو

های سیستماتیک استعدادیابی و هرچه دقیق تر ورزشکاران می 

اگرچه شواهد مذکور تواند جهت کشف استعداد خیلی موثر باشد. 

-دهد حس حرکت تحت تاثیر حاالت روانی افراد قرار مینشان می

نشده این است که ارتباط روشنی مشخص  گیرد، اما آنچه هنوز به

 بویژههای روانی افراد و های تشخیص حس حرکت با ویژگیمولفه

)کومبز، کوروکس، پاویلیری و  ورزشکاران چگونه است

-از جمله این عوامل روانی می .(625، ص 2012وایالسکورت ، 

توان به تصویرسازی اشاره کرد. لذا با توجه به فقر مطالعات 

ابطه آن با تصویرسازی، هدف از این پیرامون حس حرکت و ر

حافظه  با ورزشی موفقیت و تصویرسازی بین ارتباط تحقیق بررسی

 باشد.مرد می ورزشکاران دانشجویان در حس حرکت

سال سابقه ورزشی و عضو یکی از  6الف( داشتن حداقل 

های ورزشی باشگاهای رسمی. ب( دانشجویانی که عضو تیم

بردند. جمع آوری آمادگی به سر می دانشگاه بودند که همگی در

نامۀ استفاده از پرسشنامۀ اطالعات فردی، پرشساطالعات با 

نامۀ موفقیت ورزشی و ، پرسش2تصویرسازی وضوح حرکت

کنترل نیرو دست برتر، تنظیم زاویه هماهنگی دودستی  هایآزمون

 یتصادف یریگنمونه روش بادر سطح دانشگاه انجام شد. تحقیق 

نفر، بدمینتون و کشتی هر  34های مختلف والیبالرشته ساده در

شدند. مالک  نفر از بین دانشجویان بطور هدفمند انتخاب 33کدام 

ورود ورزشکار براساس پرسشنامه اطالعات فردی داشتن یکی از 

 موارد زیر بود. 

 روش شناسی 

کاربردی بود.  هدف نظر از این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و

با  پسر مقطع کارشناسی انیدانشجوجامعه آماری شامل کلیه 

های دانشگاهکه در  1396، در سال  80/21 ± 94/1میانگین سنی 

نفر  100کوهدشت مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 

پرسشنامه نفر دارای شرایط ورود به  140ورزشکار )از بین 

حاوی سواالتی در رابطه با این پرسشنامه مشخصات فردی: 

مشخصات فردی آزمودنی از قبیل سن، قد، وزن، جنسیت، میزان 
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فعالیت بدنی در هفته، سابقه ورزشی، رشته ورزشی و پست ورزشی 

 بود.

برای سنجش  :2نامۀ تصویرسازی وضوح حرکت پرسش

 21نامۀ تصویرسازی وضوح حرکت تصویرسازی از پرسش

(VMIQ -2 ) نامه را رابرتز و همکاران پرسشاستفاده شد. این

سؤال بود به شکل  24پس از بازبینی نسخۀ اصلی آن که شامل 

ماده است که  12نامه شامل تری در آوردند. این پرسشکوتاه

کننده در سه مقیاس تصویرسازی بصری درونی و بیرونی و شرکت

-تصویرسازی حرکتی پس از تصویرسازی هر ماده به آن امتیاز می

دهی این ابزار براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت در مرهدهد. ن

ای از کامالً روشن و واضح به عنوان بینایی طبیعی )حس دامنه

حرکت طبیعی( تا ابداً تصویری وجود ندارد، تنظیم شده است ) زیو 

زمان ، روایی همr=0/95(. در ایران پایایی آن 2017و همکاران؛ 

ها مقیاسابل قبولی بین خرده( و روایی سازۀ همگرایی ق-70/0)

 (.1393گزارش شده است )سهرابی دهاقانی، 

برای سنجش موفقیت ورزشی  نامۀ موفقیت ورزشی:پرسش

(، به منظور 2TEOSQنامۀ خود تنظیمی در ورزش )از پرسش

ماده  13سنجش موفقیت ورزشی آزمودنیها استفاده شد که حاوی 

دهی این ابزار (. نمره1992باشد )دودا و نیکولز، در این زمینه می

ای از کامالً موافق تا ارزشی لیکرت در دامنه 5براساس مقیاس 

گذاری نمره 5تا  1کامالً مخالف تنظیم شده است. هر سوال از 

/ 063نامه در ایران به ترتیب شود. اعتبار و پایایی این پرسشمی

=r  078و /r=  ،؛ بشارت 1385گزارش شده است )نوربخش

،1381). 

خطای حس  یریگزه اندا یابرآزمون هماهنگی دودستی: 

 مچ، و آرنج زاویه هماهنگی دودستی تنظیم دستگاه ازحرکت 

 در رفته کار به دستگاه با دستگاه مشابه (. این1شکل) شد استفاده

 از حاضر، پژوهش ( بود. در2008 )شرودو همکاران؛  شروود مطالعه

 میزان سنجش برای اندام وضعیت درک و یابی جهت مولفه حس

 کشور ایران در آزمون این روایی. شد استفاده هماهنگی دودستی

 و1/0 داری معنی در سطح 75/0 (1395همکاران ) و مرادی توسط
                                                           
1. Vividness of Movement Imagery Questionnaire - 2 

(VMIQ-2) 

2. Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire 

(TEOSQ)   

. (1397کاکاوند و همکاران،)است  شده گزارش86/0  نیز آن پایایی

 شد مشخص هاآزمودنی برتر قبل از اجرای آزمون ابتدا دست

 ها، دستها، برای همگن سازی گروهآزمودنی تمام برتر دست)

 در رأس کنندگانشرکت دست دو هر آرنج سپس و( بود راست

 ابتدا تمام. گرفت قرار بود، درجه180  زاویۀ آن حداکثر که دستگاه

آزمون  مرتبه سه آزمون، اجرا ە  نحو با آشنایی جهت هاآزمودنی

را توسط آزمونگر، با استفاده از  هماهنگی دودستیتنظیم زاویه 

 یآزمودن هر از بار سهسپس بار دیگر،  انجام دادند. بازخورد بینایی

تنظیم زاویه دست )خطای  تستبدون استفاده از بازخورد بینایی 

مد به طوری آ یم عمل بههماهنگی دو دستی(  توسط آزمونگر 

 ی مطلقخطا زانیم بار، سه از آمد دست به نمره نیانگیم

داد. زاویه شروع حرکت در هر بار در دست به دست می را هایآزمودن

ای به عمل آمد که درجات آزادی برای آزمونگر بود. آزمون به گونه

همه آنها کامل و از هیچ محدودیت حرکتی برخوردار نبودند 

 (.1397کاکاوند و همکاران،)

 روین کنترل یریاندازگ یرابآزمون کنترل نیرو دست برتر: 

 نامومترید( با کمک دستگاه 1990آزمون آبالکووا ) از برتر تدس

 کی تیحساس با را روین که شود،یم استفاده استاندارد کیزومتریا

یی و روا .کندیم یریاندازگ گرم، لویک 100 تا صفر از گرم، لویک

 به شخص اجراء یبرا مناسب گزارش شده است. آزمون نیا پایایی

در  بدن با یمواز را نامومترید دیبا یزمودنآ. ستدیایم قائم صورت

 صفحه که دارد نگاه یطور بهدرجه از آرنج  90دست برتر با زاویه 

 حرکت بدونآزمودنی  سپس. باشد بدن مخالف سمت در آن مندرج

براساس مقدار نیروی خواسته  را نامومترید رهیدستگ دست، دادن

ی بدون آزمودن هر از بار سه. دهدشده توسط آزمونگر، فشار می

 به تست آنها، نیب استراحتده ثانیه  بااستفاده از بازخورد بینایی 

. سپس میانگین خطای قدر مطلق کنترل نیروی دست دیآیم عمل

 (.1392 ،)مرادی نورآبادیگردد آزمودنی ثبت می

، کنترل های مالکحاضر متغیر تحقیق درها: روش تحلیل داده

زاویه هماهنگی دو دستی بودند که خطای نیرو دست برتر و تنظیم 

بین نیزموفقیت پیش کردند و متغیرحس حرک ت را اندازگیری می

 آمار از ها داده توصیف برای ورزشی و تصویرسازی حرکت بود.

 آزمون از ها نرمال بودن داده ریغ ای نرمال جهت توصیفی،

با هم از  رهایمتغ ارتباط یبررس ی، براK-S رنوفاسمی کلموگروف
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از  ون،یاستفاده از رگرس نانیاطم یبرا رسون،یپ یآزمون همبستگ

 ونیآزمون رگرس تیواتسون استفاده شد و در نها _ نیآزمون دورب

با  یآمار اتیعمل هیاستفاده شد و کل انسیوار لیساده و تحل

 استفاده 

 انجام شد. 16نسخه   SPSSاز نرم افزار 

 آرنج و دست زاویه تنظیم دستی دو هماهنگی دستگاه  .1نقشه 

 

 یافته ها

 رویکنترل ن یخطا ،یورزش تیموفق ،یرسازیتصو های شرکت کنندگان در پژوهش را در مورد نمره یآمار هایشاخص 2و1 هایو شکل1-جدول

 .یدهدنشان م یدودست یهماهنگ هیزاو میتنظ یو خطا

 .1جدول 

 استاندارد انحراف میانگین تعداد گروه شاخص              متغیر
 /58 24/5 34 والیبال تصویرسازی حرکت

 /38 89/4 33 بدمینتون 
 /36 52/4 33 کشتی موفقیت ورزشی

 /39  29/4 34 والیبال 
 /30  93/3 33 بدمینتون خطای تنظیم زاویه هماهنگی دودستی

 /21  79/3 33 کشتی 
 19/4 78/1 34 والیبال 

 89/3 42/3 33 بدمینتون خطای کنترل نیرو دست برتر
 59/3 22/4 33 کشتی 
 04/3 65/1 34 والیبال 
 22/2 21/3 33 بدمینتون 
 03/2 40/5 33 کشتی 

 

 

 

 های والیبال، بدمینتون، کشتی. نمودار خطای حس حرکت در رشته2شکل 
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 های والیبال، بدمینتون، کشتی. نمودار تصویرسازی حرکت در رشته3شکل 

 

 های والیبال، بدمینتون، کشتینمودار موفقیت ورزشی در رشته .4 شکل

شود، مشاهده می 4تا  2، اشکال 1 -همانطور که در جدول

نسبت به های تحقیق نمرات بهتری را ها در تمام مولفهوالبیالیست

ها، ها کسب کردند. بین تصویر سازی حرکت در گروهسایر گروه

شود. اما بین تفاوتهای بیشتری نسبت به موفقیت ورزشی دیده می

ها، این تفاوت های خطاهای حس حرکت در گروهزیر مولفه

 تر است و کسب نمرات مثبت به ترتیب ) والیبال،ملموس
ان کرد که از جمله عوامل خاطر نش بدمینتون، کشتی( بود. باید

 ها می باشد.موفقیت در این ورزش ها، حس حرکت دست

های ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق در رشته 2جدول

دار معنی01/0**درسطح .دهدورزشی مورد مطالعه را نشان می

 .است

کنید نتیجه همبستگی مشاهده می 2همان طور که در جدول 

والیبال نشان داد که بین مولفۀ موفقیت ورزشی با  پیرسون در رشته

دودستی، کنترل نیرو و خطای کلی  زاویه تنظیم خطای هماهنگی

،   = r = ،001/p =  ( ،)823/- r -/801حس حرکت به ترتیب )

001/p =  ( ،)812/- r =  ،001/p = )   همبستگی منفی قوی

یت ورزشی با وجود دارد. در رشته بدمینتون نیز بین مولفۀ موفق

دودستی، کنترل نیرو و خطای کلی  زاویه تنظیم خطای هماهنگی

،  = r =  ،001 /p =( ،)612/-r-/552حس حرکت به ترتیب )

001 /p =( ،)582/-r =  ،001/p =همبستگی منفی و ) 

معناداری وجود دارد. در نهایت بین مولفۀ موفقیت ورزشی با خطای 

رو و خطای کلی حس حرکت به تنظیم زاویه دست برتر، کنترل نی

(، = r =   ،001/p =( ،)706/-r =   ،001 /p-/798ترتیب )

(750/-r =  ،001/p =  )  کشتی همبستگی منفی قوی  در رشته

ها( تصویرسازی، وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس )مقایسه میانگین

ورزشی، خطای تنظیم زاویه دودستی، کنترل نیرو دست  موفقیت

خطای کلی حس حرکت سه گروه ورزشی والیبال، برتر و 

آمده است. با توجه به ارزش سطح  2بدمینتون، کشتی در جدول 

( بین متغیرهای تحقیقی در سه گروه تفاوت =P/ 001داری )معنی

دهد که های سه گروه، نشان میداری وجود دارد. میانگینمعنی

ق حس ها بیشتر، و میزان خطای مطلتصویرسازی والیبالیست

ها است. کمترین میزان تر از سایر گروهحرکت آنها نیز پایین
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 گیران دیده شد.-و بیشترین میزان خطاهای حس حرکت در کشتی تصویرسازی

 .2جدول 

 موفقیت متغیر گروه

 ورزشی

 زاویه تنظیم هماهنگی خطای

 دودستی

 کلی خطای نیرو کنترل

 حرکت حس
 -/812** -/823** -/801** 1 ورزشی موفقیت والیبال
 /968** /976** 1  دودستی زاویه تنظیم هماهنگی خطای 
 /990 1   نیرو کنترل 
 1    حرکت حس کلی خطای 

 -/582** -/612** -/552** 1 ورزشی موفقیت بدمینتون
 /951** /834** 1  دودستی زاویه تنظیم هماهنگی خطای 
 /904** 1   نیرو کنترل 
 1    حرکت حس کلی خطای 

 -/750** -/706** -/798** 1 ورزشی موفقیت کشتی
 /967** /824** 1  دودستی زاویه تنظیم هماهنگی خطای 
 /916** 1   نیرو کنترل 
 1    حرکت حس کلی خطای 

 

 های مختلف مورد مطالعهنتیجه تحلیل واریانس بین متغیرهای تحقیق در رشته .3جدول

p  مجذورF df شاخص متغیر میانگین مربعات مجذور مربعات 
 بین گروهی  52/2 58/7 3 17/14 /001

 درون گروهی 

 کل

 تصویرسازی
  96 12/17 17/ 

  99 70/24  

 بین گروهی  72/2 24/7 3 12/14 /001
 درون گروهی 

 کل

 موفقیت ورزشی

  96 32/17 12/ 

  99 23/24  

 بین گروهی  22/78 66/261 3 71/7 /001
 درون گروهی 

 کل

 خطای تنظیم زاویه دودستی

  96 13/1085 30/11 

  99 80/1346  

 بین گروهی  50/129 51/388 3 42/21 /001
 درون گروهی 

 کل

 خطای کنترل نیرو دست برتر

  96 34/580 04/6 

  99 85/968  

 بین گروهی  28/107 86/321 3 09/14 /001
 درون گروهی 

 کل

 خطای کلی حس حرکت

  96 75/730 61/7 

  99 61/1052  

 

 بحث 

نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین قابلیت تصویرسازی ذهنی و 

حس حرکت پسران ورزشکار ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین 

 ە  نشان داده شد که قابلیت تصویرسازی ذهنی پیش بینی کنند

حرکت و موفقیت ورزشی می باشد. وجود این ارتباط خطای حس 

عضالنی و -عصبی-معنادار بین متغیرهای پژوهش، نظریه روانی

و  حرکتی کارپنتر را تأیید می کند )نیک طلب ە اید به نوعی اصل

. تحقیقات اندکی در این حوزه انجام شده که البته (1382همکاران،
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حس حرکت را بررسی  در اکثر آنها تأثیر تصویرسازی ذهنی بر

های این پژوهش با توان گفت یافتهکرده اند، در این رابطه می

به نوعی نشان  های صورت گرفته در این حیطه کهبیشتر پژوهش

دادند قابلیت تصویرسازی ذهنی با حس حرکت در ارتباط است هم 

حس عمقی ناقص  راستا بود، مثالً محققان اظهار کردند، درونداد

و  کورمیکیرسازی حرکتی را مختل کند )مک تواند تصومی

(. همچنین بیان شده تصویرسازی درونی، احساس 2007 ؛همکاران

دهد و تصویرسازی هدایت شده موجب بهبود می حرکت را افزایش

شود حس عمقی در ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه زانو می

 (. همچنان که تحقیق1391)رستمی حاجی آبادی و همکاران، 

ی که روی ورزشکاران انجام شده نشان داد بین خودپنداره دیگر

 بدنی که یک عامل روانیست و حس حرکت ارتباط معناداری وجود

خوبی برای حس  ە بدنی عامل پیش بینی کنند ە دارد و خودپندار

(. بنابر نتایج دیگر 1392حرکت این افراد است )مرادی نورآبادی، 

ذهنی و موفقیت ورزشی با تصویرسازی  این تحقیق، بین قابلیت

حس حرکت در ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. به عبارتی 

افرادی که از تصویرسازی بهتری برخوردار بودند در نهایت خطای 

 داد نشان نتایجحس حرکت کمتر و موفقیت بیشتری داشتند. 

 برتر دست حرکت حس آنها در موفقیت اصلی عامل که ورزشهای

نتایج  .برخوردارند بهتری تصویرسازی و حرکت حس از می باشد

؛ سهرابی دهاقانی و 1392این تحقیق با نتایج پژوهش مرادی،

همسو می باشد.  1382و نیک طلب و همکاران،  1393همکاران، 

چراکه آنها در تحقیقاتشان نشان دادند بین خودپنداره بدنی و 

ن موفقیت ورزشی با حس حرکت رابطه وجود دارد و همچنی

تصویرسازی ذهنی بهتر منجر به موفقیت بهتر و خطای حس 

؛ سهرابی دهاقانی و 1392عمقی کمتری می شود )مرادی،

 نشان یافته ها (.1383و نیک طلب و همکاران،  1393همکاران، 

 و کشتی گیران از بیشتر والیبالیستها تیمی موفقیت میزان که داد

 مهارتهای بر ی،ورزش موفقیت عامل این. بود بدمینتون بازان

 حساب به عوامل این از یکی حرکت حس که آنها حرکتی -روانی

 توود، تحقیق نتایج با تحقیق این یافته های. بود موثر می آید،

 کومبز، ؛(2003) همکاران، و اشنایدر ؛(2003) گیل، و ایردال

. می باشد همراستا ،(2012) وایالسکورت و پاویلیری کوروکس،

می  نیرو تولید ارادی کنترل داد، نشان آنها تحقیقی شواهد زیرا

 گیرد قرار افراد هیجانی و روانی موقتی شرایط تاثیر تحت تواند

 مطالعات یافته های طبق که چرا ،(2003) گیل، و ایردال توود،)

 و آناتومیکی لحاظ به هیجانی و حرکتی عصبی مدارهای رفتاری،

 همکاران، و اشنایدر) دارند نزدیکی ارتباط یکدیگر با کارکردی

 تولید دامنه افزایش موجب می تواند هیجانی حاالت بروز(. 2003

 حرکتی مسیر پذیری تحریک افزایش همچنین و نیرو ارادی

 وایالسکورت و پاویلیری کوروکس، کومبز،) شود نخایی -قشری

. تحقیقات ماکسین نشان داد که حافظه حس حرکت از (2012)

 یادگیری به دستیابی برای شناسی، زیست و شناسی عصب جنبه

یافته  (.2012 ، ماکسین) را ایفا می کند حرکتی نقش ضروری

های این تحقیق با نتایج کاکاوند و همکاران همسو می باشد زیرا 

نشان داد که تمرین حس حرکت باعث توسعه یادگیری بهتری می 

 (.1397 شود )کاکاوند و همکاران؛

  گیرینتیجه

به مربیان و مراکز استعدادیابی، آموزشی  نتایج این تحقیق

کند که با صرف حداقل زمان ممکن ورزشکاران کمک می

 که یمشکالت از یکورزشکاران مورد نظر را انتخاب کنند؛ چراکه ی

 یابیاستعداد عدم است شده ورزش علم و ورزش ریگبانیگر امروزه

ک . ریس و همکاران در یباشدیم آن بودن ریگوقت ای و حیصح

-روش بهترین توسعه مورد در فعلی دانش بررسیمقاله مروری به 

 های تحلیل و تجزیهبا  جهان در ورزشی استعدادیابی های

 طوری به ،پرداختند ، محیط و تکلیفقیود فرد به مربوط موضوعات

 و سنجی تن عوامل مثال) موضوعات از برخی در شواهد قدرت که

مثل تاریخ تولد بود. همچنین ( باالتر از دیگر عوامل فیزیولوژیکی

ژنتیک را یکی از عوامل مهم در کشف استعداد می داند. آنها 

همچنین یکی از چالشهای کنونی استعدایابی را عدم امکانات 

 یابیاستعداد (.2016سیستماتیک مدرن دانستند )ریس و همکاران، 

 به(. 29) دارد یاژهیو تیاهم ورزش یانید در که است یموضوع

 فرد شرفتیپ قدم نیاول را یابیاستعداد( 1992) 16الپلتو گفته

ها، استعداد پرورش و کندیم یمعرف یقهرمان یسو به یمبتد

 تیموفق به لین روند در مرحله نیمهمتر را آنها تیهدا و تیحما

در سطح المپیک و  تیموفق که آنجا از(. 30) داندیم یورزش

نیازمند  ،یورزش استثناییی استعدادها کشف و ییشناسا در جهانی

 سرمایه گذاری های خیلی کالن در تمام زمینه ها می باشد، لذا

                                                           
16. Peltola  



 ابی، بهمن حسنوندمحمد مرادی نورآبادی، مهدی سهر
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 کارآمد و ارزشمند ابزاری عنوان به حرکتی -روانی هایآزمون

 و استعدادیابی های،جنبه از ورزشی اهداف به رسیدن جهت

 از ورزشی مهارتهای کمی و کیفی ارزیابی با. روندمی بکار قهرمانی

 .کنیم طراحی مطلوبی تمرینی هایبرنامه توانیممی هاآزمون طریق

می  پیشنهاد شده است انجام اندکی تحقیقات رابطه این در چون

و همچنین در مقایسه  پسران دوران رشد در پژوهشی چنین شود

بدست  تحقیق این با نتایج مشابهی اگر و شود انجام دو جنس نیز

 در و استعدادیابی روانشناختی مشاوران به وسیله سازه این آمد

 عملکرد بهبود در جهت بعدی مطالعات و مداخله ها ورزشها،

 گیرد. قرار توجه مورد ورزشکاران
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