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 چکيده

واکنش ساده و  زمان بر یبدن نيو تمر ذهنی پتلپ يرسازیتصو تأثیرتعیین  هدف از پژوهش حاضر

دانشجوی دختر  52 واکنش ساده و انتخابی بود. ی زمانو حرکت یحرکتشیبخش پانتخابی و سه

 5-وضوح تصويرسازی حرکتی نامهنمرات پرسش بر اساس( سال 51/53 ± 5/3سن )غیرورزشکار 

مان زو تمرين بدنی  نفری تمرين تصويرسازی ذهنی پتلپسیزدهدر دو گروه  انتخاب و هدفمند صورتبه

 32و پس از  آزمونها در پیشانتخابی قرار گرفتند. زمان واکنش ساده و انتخابی آزمودنیسه واکنش

ت که قابلیاستفاده شد  زمان واکنش ةساختدستگاه محقق شد. از گیریاندازه ه،تکرارده جلسه تمرينِ

 رد.کگیری میانتخابی را اندازهزمان واکنش ساده و  شدن با دستگاه الکترومیوگرافی را داشت وزمانهم

حرکتی ، بخش پیشعلاوه بر ثبت زمان واکنش ،آزموندر پس بود. قبولقابلروايی و پايايی اين دستگاه 

 منظورهبشد. الکترومیوگرافی ثبت  و حرکتی زمان واکنش در هر دو موقعیت ساده و انتخابی با استفاده از

 افزارنرم در (P≤0.05) دودردو و آزمون تی مستقلمختلط از روش آماری تحلیل واريانس  هاتحلیل داده

دو  هر( P=0.001( و انتخابی )P=0.004واکنش ساده ) زمانمدتکاهش  د.شاستفاده  51اساسپیاس

 وجود داشت یساده تفاوت معنادار زمان واکنشچنین بین دو نوع تمرين در کاهش هم د.بو معنادار گروه

(0.045=P) تکلیف زمان واکنش  باتفاوت معناداری در دو گروه و حرکتی  حرکتیبخش پیش بین اما

تمرين تصويرسازی ذهنی پتلپ و تمرين بدنی، با حل رسد می به نظر. وجود نداشتساده و انتخابی 

 د.شومی واکنشزمان  زمان پردازش اطلاعات موجب کاهش و کاهشمسائل شناختی 
 

رکتی، حتصويرسازی ذهنی پتلپ، زمان واکنش ساده، زمان واکنش انتخابی، بخش پیش واژگان کليدي:

 بخش حرکتی

                                                           
 Email:rafeii502@yahoo.com                                                                         * نویسندة مسئول  
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 مقدمه
های متنوع های ورزشی پاسخ سریع به محرکخاص در فعالیت طوربههای روزانه و در بعضی فعالیت

حرکات  ةی ماهرانپردازش سریع و دقیق اطلاعات یکی از عوامل مهم در اجرا .(1) ضروری است

 (.2) استورزشی است و شاخص آن زمان واکنش 

قبل از شروع  که )محرک( و شروع پاسخ حرکت است یک علامت ةبین ارائ ة، فاصل1زمان واکنش

یکی از نشانگرهای مهم پردازش شناختی است که در آن فرد اطلاعات حاصل گیرد و حرکت را در برمی

 زمان واکنش، هایترین موقعیتسه نوع از رایج .(2) کندشناختی میاز محرک را پردازش ادراکی و 

خ به یک محرک یک پاس دزمان واکنش ساده، انتخابی و افتراقی هستند. در زمان واکنش ساده فرد بای

مراحل پردازشی تشخیص محرک و اعمال پاسخ وجود دارد.  زمان واکنش، ،معین بدهد. در این نوع

، بیش از یک علامت وجود دهندهپاسخنوع دوم، زمان واکنش انتخابی است که در آن برای شخص 

تشخیص و شناسایی  ،مراحل پردازش دارد و فرد باید به هر علامت پاسخ خاصی بدهد. این زمان شامل

زمان واکنش افتراقی است که برای فرد چند  ،نوع سوم و محرک، انتخاب پاسخ و اعمال پاسخ است

 حرکتیبه دو بخش پیش واکنش زمان علامت وجود دارد و فرد باید به هر علامت پاسخ خاصی بدهد.

مجزا و متفاوت پیش از پاسخ حرکتی هستند و  ةبیانگر دو دور هرکدامشود که و حرکتی تقسیم می

حرکتی اطلاعات مربوط فرد در زمان پیش .کنندرا منعکس میسازی حرکت فرایندهای متفاوت آماده

د شوکند. در زمان حرکتی، برونداد حرکتی پاسخ آغاز میبه محرک را پردازش ادراکی و شناختی می

 واکنشزمان  ازآنجاکه(. 3،4) کنندا شروع میکه در آن عضلات خاص درگیر در عمل فعالیت خود ر

ند ه مانهای روزاندر بسیاری فعالیت یاکنندهنییتعنقش  و افتدقبل از هرگونه اجرای بدنی اتفاق می

ی هاتا زمان واکنش را در فعالیت اندتلاشمربیان و ورزشکاران در  ،رانندگی و مسابقات ورزشی دارد

 هایپژوهش. (5) ، احتمال موفقیت ورزشکاران را افزایش دهندلهیوسنیبدورزشی کوتاه کنند و 

 انددسترسی به این هدف پیشنهاد کرده براییک راه مناسب  عنوانبهمختلف استفاده از تمرین را 

( و تصویرسازی 7،8) به تمرین بدنیتوان شده در این زمینه میار بردهک های تمرینی بهاز شیوه .(6)

 ( اشاره کرد.1،1) ذهنی

سازی ذهنی شامل تجسم یا مرور شناختی حرکت بدون اجرای فیزیکی است که نمایش مکرر تصویر

. (11) کندعملکرد معرفی می یبرای ارتقا باارزشراهبردی  عنوانبهبودن آن، این روش را اثربخش

در تصویرسازی سنتی در محیطی آرام فرد سازی مدل سنتی آن است. تصویر ةترین شیواولین و ساده

آمیز مهارت را در غیاب حرکت بدنی در پردازد و اجرای موفقیتهیجان به تصور حرکت می دورازبهو 

مختلف در مورد فواید مداخلات  هایپژوهش ةها از ارائ. با وجود گذشت دهه(11) کندذهن مجسم می

                                                           
1. Reaction Time 
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 ؛ مدلیادامه دادندتصویرسازی ذهنی  ةیک مدل از مداخل ة، پژوهشگران به توسعتصویرسازی ذهنی

و تا اینکه سرانجام هولمز  ؛(21) ردیکار گه بدر تصویرسازی ذهنی را  اثرگذارکه متغیرهای مهم و 

مدل پتلپ در تصویرسازی ذهنی  .دندرا گسترش دا 2( مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ2111) 1نزیکال

را در مناطق  یچشمگیرپوشانی شناختی معرفی شده است و همعصبـ  علمی هایپژوهش ةبر پای

 دهدفعال مغز طی تصویرسازی ذهنی یک مهارت حرکتی و اجرای واقعی همان حرکت نشان می

معنی که بدین ؛ارزی کارکردی نام داردی در مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ همپوشاناین هم .(13)

ظر ه از نسازیم کمیسازیم که دقیقاً عین ادراک ما باشند، اما تصویرهایی اگرچه ما تصویرهایی نمی

 اهه بازنمای آنکـ . این تصویرها از نظر کارکردی با ادراکات فیزیکی ادراک هستند ارزهمکارکردی، 

 ،تصویرسازی ذهنی بودنِمؤثر( استدلال کردند که اگر 2112) هولمز و کالینز (.14) اندمشابه ـ هستند

ایط رکارکردی است، انگیختگی فیزیولوژیک طی تصویرسازی ذهنی باید با ش ارزیِهمزیادیِ  وابسته به

 ؛ستاسازی برخلاف حالت فیزیکی ورزشکار تکنیک آرام به عقیدة این پژوهشگران، رقابت برابر باشد.

حس جنبشی که طی عملکرد  ازجملهها تصویرسازی ذهنی زمانی مؤثر است که تمام حس ،بنابراین

بر هفت جنبه از  تصویرسازی ذهنی پتلپ مدل .(15) دنشو کار گرفتهه ب ،دشوواقعی تجربه می

این هفت مؤلفه  سازند.را می (PETTLEP) کلمه پتلپ کند که سرنامِمی تأکیدتصویرسازی ذهنی 

. با توجه 1دیدگاه و 8، هیجان )احساس(7، یادگیری6بندیزمان، 5، تکلیف4، محیط3از: فیزیک اندعبارت

 ندگانکنشرکتاز جزئیات یک تصویرسازی مؤثر را برای تمام  یستفهراین روش  ،مؤلفهبه این هفت 

 کندارزی کارکردی را بین عملکرد تصورشده و اجرای واقعی تکلیف ایجاد مید و همآورفراهم می

(11.) 

در  گردد و افراد بایدهای فیزیکی ورزشکار در شرایط رقابت برمیفیزیکی این مدل به پاسخ ةمؤلف

محیطی  ةمؤلف (.13) خود همان حس جنبشی اجرای مهارت در رقابت را داشته باشند یرسازیتصو

 یترعازمانی  ،بندیزمان ةمؤلفو ربط دارد  افتددر آن اتفاق میاین مدل به محیطی که تصویرسازی 

                                                           
1. Holmes & Collins- 

2. PETTLEP 

3. Physical 

4. Environment 

5. Task 

6. Timing 

7. Learning 

8. Emotion 

9. Perspective 
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 ةمؤلف .(11) شود که تصویرسازی با همان سرعت اجرای واقعی مهارت در محیط رقابت انجام گیردمی

با  ندهکنشرکتیادگیری این مدل به انطباق مضمون تصویرسازی با میزان یادگیری فرد اشاره دارد. 

کند خودکاری حرکت می ةشناختی به سمت مرحل ةپیشرفت در سطوح یادگیری، همچنان که از مرحل

 اجراکنندهکه  ایشود، احساسات فیزیولوژیکی و جنبشیآرام، نرم و آسان می مرورزمانبهو حرکت 

 ی فیزیولوژیکی و جنبشی تصویرسازی نیز بایدامحتو ،بنابراین ؛د کردنکند نیز تغییر خواهحس می

 .(11) دگرگون شود

ای ایجاد بیشترین بر. کندتصورشده به تکلیف واقعی اشاره می تکلیفِ سازی دقیقِتکلیف به شبیه ةمؤلف

ابق اید مطارزی کارکردی، تمرکز اجراکننده روی تفکرات، احساسات و اجرا طی تصویرسازی ذهنی بهم

های بخش هیجانات مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ به پاسخدر و  (16) با آن تکلیف خاص باشد

تصاویر، برای تقویت  ر آن است کهب د وداردر تصویرسازی ذهنی اشاره  کنندهشرکتاحساسی 

 .(13) اضافه کنند شانیرسازیتصومعنی و دقیقی را به باباید احساسات  هاآزمودنی

یدگاه کند. دبینند اشاره میتصاویر را می یمرور ذهنکنندگان طی دیدگاه به روشی که شرکت ةمؤلف

ی نگرد. دیدگاه بیرونکننده از چشمان خودش به بیرون میاست که شرکت، زمانی شخصاولدرونی یا 

 در حال تماشای فیلم اجرای خودشان هستند کنندگانشرکتشخص مانند این است که یا سوم

(17،18.) 

اثر آن بر روی تکالیف با خواست  ةکنون مطالعات اندکی از روش تصویرسازی ذهنی برای مطالعتا

که تمرین  گزارش کردند (2111) 1شنکس و کامرون اند.شناختی و زمان واکنش استفاده کرده

ها تأثیری نداشته است و ترتیب توالی ظهور محرکیادگیری هنی بر زمان واکنش و ذتصویرسازی 

(. در پژوهشی 11) شده استدر یادگیری توالی  یملموستنها تمرین فیزیکی تکلیف منجر به افزایش 

به بررسی اثر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر زمان واکنش انتخابی پرداختند.  پژوهشگران ،دیگر

در کاهش زمان واکنش تصویرسازی نسبت به گروه کنترل گروه نتایج این پژوهش نشان داد که 

 نداهو دو گروه تصویرسازی ذهنی از نظر عملکرد تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت ه استبود ترموفق

تمرین ترکیبی ذهنی از هایی که آزمودنیکه  ندنشان داد( 1385) نژاد و همکارانهمتی همچنین (.1)

بدنی استفاده کرده بودند نسبت به گروهی که تنها به تمرینات ذهنی پرداخته بود و نیز نسبت به  و

ن آنها نتیجه گرفتند که تمرین ترکیبی مفیدتری ،بنابراین ؛دداشتنتری واکنش سریع ،گروه کنترل

 (.21) ی بهبود زمان واکنش انتخابی استروش برا

ز بیشتری ا هایؤلفهم کارگیریبهاند که نشان دادهها پژوهشدر مورد اثر تصویرسازی ذهنی پتلپ 

رایت در این راستا  .(12) مدل پتلپ در تمرینات تصویرسازی ذهنی اثر بهتری در افزایش عملکرد دارد

                                                           
1. Shanks & Cameron 
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یک تکلیف شناختی در  دعملکر منجااز ا قبلپتلپ هنی ذ یرسازیتصو ةجلسیک از ( 2117) 1و اسمیت

 نموآزپیشاز  پتلپ خلةاکه مدداد  ننشاها پژوهش آننتایج ، نددکر دهستفاا یدیویی(و زی)یک تکلیف با

 و نموآزپیش مقایسة ،همچنین .ستا هنی سنتیذ زیتصویرسا خلةامداز  مؤثرتر نموآزبه پس

از  بهتر یمعنادار ظلحااز  ماا یافته است؛ آنها بهبود دعملکرداد  ننشا تمرین بدنی وهگر آزمونپس

هفته پس  سه ددارییا نموآز ،این پژوهش ةیافت نیترجذابو  نیتررمنتظرهیغشاید . دنبو پتلپ وهگر

که  دهی بووتنها گر وه پتلپگر .برگزار شدتمرین  رماندگا اتثرا یابیارز منظوربهباشد که از مداخله 

 ةقوی از استفاد طوربهن نتایج ای. دشو ارینگهد ایسههفته ةدور طی یک مکن استم رتمها داد ننشا

 (.22) دنکنرد تکالیف شناختی حمایت میتصویرسازی پتلپ در افزایش عملک

. این توانایی در شرایط های ورزشی از اهمیت بسیاری برخوردار استزمان واکنش در اکثر موقعیت

کردن پاسخ حرکتی مناسب در مسابقات و یا برای آماده زیادهای خصوص در سرعتسخت ورزشی، به

های باز بسیار اهمیت دارد. در زمان واکنش انتخابی در مهارت ،همچنیندر برابر حریف ضروری است. 

ش ی، سرعت زمان واکناندکزمان واکنش انتخابی، اثرگذاری بر مراحل ابتدایی و انتهایی پردازش فقط 

افزایش  انتخاب پاسخ اثر بگذارد، ةاستفاده از روشی که بر مرحل کهیدرحال ؛دهدرا افزایش می

و  یسازرهیذخانتخاب پاسخ به کدگذاری،  ة(. مرحل23) چشمگیرتری بر سرعت زمان واکنش دارد

 (.25) ( و روش سازماندهی ذهنی بر این مراحل اثرگذار است24) بازیابی اعمال وابسته است

 اسوحپتلپ  لمددر  ؛کارآمدتری از تصویرسازی ذهنی سنتی است ةتصویرسازی ذهنی پتلپ نسخ

 د،بیشتر شو اسحو یگیردر انکالینز هرچه میزو  نظر هولمز بر اساسهد شد که اگیر خودر یبیشتر

این فرض وجود دارد که تصویرسازی  بیترتنیبد(. 11) شودیم دیکررکا یارزهمیش افزا موجب

 انتخاب پاسخ کارآمدتری ایجاد کند. ه،ذهنی پتلپ پیوند معنادارتری بین محرک و پاسخ و درنتیج

سازی رتصوی تأثیرقبلی در رابطه با  هایپژوهشهمچنین با بررسی مطالعات متعدد مشاهده شد که در 

رخی بوده و در بدر بعضی موارد سودمند  که نتایج متناقضی به دست آمده است ،بر انواع زمان واکنش

سازی سنتی استفاده تنها از تصویرپژوهشگران آنها  ةدر هم ؛ اما(1،11) سودمند بوده استنا موارد

های ورزشی نقش بسزایی دارد و مربیان داخل کشور نیز در زمان واکنش در اکثر رشته اینکه .انددهکر

پرسش پاسخ  نیبه ارا بر آن داشت تا  پژوهشگر ،کنندتمرینات خود تنها از تمرین بدنی استفاده می

بهبود  و د؟کنمیانتخابی کمک سهبهبود زمان واکنش ساده و  هب سازی ذهنی پتلپآیا تصویردهد که 

حرکتی و حرکتی( بر کدام بخش از زمان واکنش ساده و انتخابی )بخش پیش العملعکسدر زمان 

                                                           
1. Wright & Smith  
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در مقایسه با فعالیت بدنی تا چه حد  تمرین تصویرسازی ذهنی پتلپ گذارد؟ و همچنینمی تأثیر

 واقع شود؟ مؤثر احتمال دارد
 

 پژوهش روش
با گروه کنترل بود.  آزمونپسـ  آزموناز نوع پیش پژوهشتجربی و طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه

ال که در نیمس مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان در دستراست دختر آماری را تمام دانشجویان ةجامع

 منظورهبپژوهشگر . دادندمیتشکیل  ،بودندده انتخاب کررا  یک بدنیتربیتواحد  15-14اول تحصیلی 

حضور  شد،برگزار میکه این واحد درسی  هاییتمام کلاس طول هفته در ها درانتخاب آزمودنی

و توضیحات کلی در مورد تعداد جلسات و ساعاتی که دانشجویان ملزم به حضور برای تمرینات  یافتمی

در کت برای شرعلاقه و رضایت خود  بر بنا، با توجه به توضیحات دانشجویان سپس ؛ددابودند ارائه می

از افرادی که تمایل به شرکت در طرح  گیرینمونه منظوربه دند.کرپژوهشی اعلام آمادگی می طرح

استفاده شد. افرادی که در این  «21وضوح تصویرسازی حرکتی» ةنامپرسشداشتند از  پژوهشی

از  دند.انتخاب ش تصویرسازیافراد دارای توانایی  عنوانبه کردندمیکسب  یشترینامه نمرات بپرسش

بودند، از نظر جسمانی سالم  دستراستفرم اطلاعات شخصی برای گزینش افرادی استفاده شد که 

)بر اساس  فمندهد صورتبهماری آ ةنمون عنوانبهدانشجو  26 درنهایت. ورزشی نداشتند ةبودند و تجرب

مساوی در دو گروه  طوربهو انتخاب  حرکتی( تصویرسازیوضوح  ةنامدر پرسش شدهکسبنمرات 

 انتخابی قرار گرفتند.سهتصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی زمان واکنش 

 زیر استفاده شد. گیریاندازهابزارهای گیری متغیرهای تحقیق از به منظور اندازه

برای  «وضوح تصویرسازی حرکتی»ة نامپرسش: 5وضوح تصويرسازی حرکتی ةنامرسشپ. 3

 ماده است؛ 24حی شده است و شامل های بصری و حرکتی تصویرسازی طراارزیابی وضوح جنبه

کننده بعد از تصویرسازی هرکدام که شرکت استتوصیفی از یک حرکت متداول  از این مواد، هرکدام

هد که دارزشی لیکرت به میزان وضوح تصویرسازی هر ماده امتیاز میاز آنها با استفاده از مقیاس پنج

. رابرتز (26) استتوانایی تصویرسازی بیشتر  ةدهندنشاننامه آوردن امتیاز کمتر در این پرسشدستبه

وضوح  ةنامپرسش، دست به بازبینی شدهاصلاح ة( با هدف خلق یک نسخ2118) و همکاران

یک  عنوانبه «2وضوح تصویرسازی حرکت» ةنامپرسش آنها ةمطالع ةنتیج و زدندتصویرسازی حرکتی 

 ولقبقابلو ساختاری  زمانهمبا اعتبار  وضوح تصویرسازی حرکتی ةنامپرسشاز  شدهاصلاح ةنسخ

آلفای کرونباخ نشان  ةلیوسبهآنها همچنین با استفاده از روش بررسی همسانی درونی  معرفی شد.

                                                           
1. Vividness of Movement Imagery Questionnaire- 2 (VMIQ-2) 
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 (، تصویرسازی بصری درونیr=0.95) های تصویرسازی بصری بیرونیمقیاسدادند که خرده

(0.95=rو تصویرسازی حرکتی ) (0.93=r پایایی )(.27) ندداری فراوان 

 ةنامفارسی پرسش ةخود به تعیین روایی و پایایی نسخ پژوهشی( در طرح 1381) مهدی رستمی

نامه از روش همسانی درونی یا آلفای پرداخت. برای بررسی پایایی پرسش 2وضوح تصویرسازی حرکت

مقیاس تصویرسازی بصری بیرونی، کرونباخ استفاده شد که ضرایب آلفای کرونباخ برای سه خرده

رونی و تصویرسازی حرکتی و مقیاس کلی وضوح تصویرسازی حرکت، حاکی از تصویرسازی بصری د

 .(28) ها و مقیاس کلی بودمقیاسدر این خرده فراوانوجود پایایی 

حاضر برای ارزیابی زمان واکنش ساده و انتخابی از دستگاه  پژوهشدر : دستگاه زمان واکنش. 5

متغیرهای زمان واکنش، زمان حرکت و زمان پاسخ را زمان واکنش استفاده شد که  ةساختمحقق

 تشکیل شده است. افزارنرمو  افزارسختین دستگاه از دو بخش . اسنجیدمی

 5/13×1 در ابعاد)کوچک  کلیدصفحهشامل یک  (شماره یک)شکل  دستگاه افزارسختبخش 

 شدهرفتهگاز طریق کلیدهای در نظر  پژوهشگرد. وشمتصل می تاپلپبه کابل با که  است (مترسانتی

 قرمز در و سبز، آبی یهارنگسه دایره به  را ـ که عبارت بود از موردنظر، محرک کلیدصفحه یبر رو

 در محرک .ددانمایش می جداگانه و با توالی تصادفی صورتبه ـ مترسانتی 11ابعاد یکسان به قطر 

 نشانبه آزمودنی ( مترسانتی 5/11×5/34 در ابعاد) پتالپ شینماصفحهاز طریق  مشکی ةنیزمپس

که از دو  بود( مترسانتی 8×5/3 در ابعاد) شکلیضیبکلید  چهاردستگاه دارای  ،همچنین د.شداده می

 شکلیضیبسه کلید  وکلید نشانگر  عنوانبهیکی از کلیدها  .شده بودندمسی باریک ساخته  ةصفح

ر نظر دهای رنگی( از محرک هرکدامیک کلید پاسخ برای  عنوانبه هرکدام) کلید پاسخ عنوانبهدیگر 

رار داده شد قرنگ متناسب با محرکی که به آن کلید مربوط می ،و بر روی هر کلید ه بودندگرفته شد

دیدن یک رنگ از  محضبهو  داشتمینگاه  نشانگر آزمودنی باید دست خود را بر روی کلید. شد

ی که برای محرک داشت و بر روی کلید مربوطمیرا از روی کلید نشانگر بر ، دست خودهامحرک

 داد.قرار می ،در نظر گرفته شده بود شدهدادهنمایش 
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 ستگاه زمان واکنشافزاری و محیط نرم افزارسخت -3شکل 

 

شار فتوضیح داده شد،  افزارسختکه در بخش  را،محرک  ةکلیدهای ارائکه پژوهشگر یکی از هنگامی

متناسب  ،نوشته شده است 21111استودیو  یژوالو یسینوبرنامهاین دستگاه که به زبان  افزارنرم داد،می

وی را بر ر (قرمز و های سبز، آبیبه رنگ)یکی از سه محرک  کرده بود،لمس  ی که پژوهشگربا کلید

، پس از انتقال اطلاعات حاصل از یکبا توجه به شکل د. دانشان میبه آزمودنی  تاپلپ یشنماصفحه

زمان پاسخ و  ،محاسبات مربوط به زمان واکنش، زمان حرکت همةاجرای آزمودنی به یک رایانه، 

 11/1و پایایی دستگاه  86/1دستگاه  رواییضریب د. شافزار مذکور ثبت میهای خطا توسط نرمخپاس

 بود.

                                                           
1. Visual Studio 2010 
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 61111ای ام از دستگاه الکترومیوگرافی ثبت سیگنال برای: الکترومیوگرافی دستگاه. 1

ر کل ورودی و د چهارهرتز استفاده شد. این دستگاه  هزارساخت کشور فنلاند با فرکانس  ةکانالشانزده

از یک کانال آن برای ثبت  در پژوهش حاضرکه  داشتکانال برای نصب الکترود به عضلات  شانزده

 .شداستفاده  ،از عضلات درگیر در انجام این عمل بودبازویی که  دوسر ةسیگنال عضل

 2مگاوین افزارنرمتحلیل سیگنال الکترومیوگرافی بر روی مانیتور نیز از  منظوربه: مگاوين افزارنرم. 0

با  ،دستگاه زمان واکنش توضیح داده شد افزارسختکه در بخش  گونههمان استفاده شد. سه ةنسخ

 ؛شدبرداشتن دست آزمودنی از روی کلید پاسخ به دستگاه الکترومیوگرافی درونداد فرستاده می

 شد.در نوار الکترومیوگرافی مشخص می زمان واکنشو انتهای حرکت  ابتدای ،ترتیبینبد

در این پژوهش  کنندگانشرکت و مراحل جمع آوری داده های تحقیق به این صورت بود که روش اجرا

، ردنظرمویک هفته قبل از شروع تمرینات کار با دستگاه آشنا شدند.  چگونگیابتدا با محل آزمون و 

 به ارتفاع ایها روی صندلیآزمودنی ،آزمونانجام پیش منظوربهآزمون به عمل آمد. پیش دو گروهاز هر 

 ـ ر آزمون بر روی آن نصب شده بودکه ابزاـ متر سانتی 85متر و پشت میزی به ارتفاع سانتی 45

 ةها بر اساس مطالعاین اندازه ةهم ضمناًگرفتند. دقیقاً در وسط میز قرار می کهیطوربه ؛نشستندمی

پس از استقرار آزمودنی، ابتدا مراحل انجام آزمون توضیح داده شد، بعد از اعلام راهنما محاسبه شد. 

 رفتگ آشنایی آزمودنی انجام منظوربهکوشش تمرینی  سهکننده در انجام آزمون، ابتدا آمادگی شرکت

انتخابی را  زمان واکنش، تمرینات جلسه 11 دو گروهگرفته شد.  آزمونپیشها سپس از آزمودنی و

در  هشدمشخصبه این صورت که هر فرد در ساعت  ؛دندکرمتناسب با گروه تمرینی خودشان دریافت 

روی دستگاه در محلی که در نظر روبهها در گروه تمرین عملی، آزمودنی یافت.محل تمرین حضور می

 پرداختند. گروهتکرار به تمرین زمان واکنش انتخابی می ده نشستند و درگرفته شده بود می

تگاه روی دسیافتند، روبهحضور می موردنظرتصویرسازی ذهنی نیز مانند گروه تمرین عملی در مکان 

گر را خود کلید نشان ةسپس در حالتی که چشمان خود را بسته بودند و با انگشت اشار و نشستندمی

 رداختندپمی موردنظرلیف به تصویرسازی تک شدههیتهکردند، با توجه به متن تصویرسازی لمس می

 ها قراردر متن تصویرسازی آزمودنیتکرار  دهها در این گروه نیز مانند تمرین عملی محرک. در (11)

گونه فعالیت ورزشی منظم و تمرینات تصویرسازی طی مدت تمرین هیچها گروه. ندداده شده بود

 ورمنظبهتکرار  پنجشامل  آزمونپس گروهدو از هر  مجدداً ،تمرینی ةدور پایانذهنی نداشتند. بعد از 

در  به عمل آمد. سنجش زمان واکنش انتخابی منظوربهتکرار  پنجسنجش زمان واکنش ساده و 

                                                           
1. ME6000 

2. Megawin 
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 الکترومیوگرافی ،دهنده اصلی بوددوسر بازویی که حرکت ةآزمون علاوه بر زمان واکنش از عضلپس

روی موهای زائد  حذفنخست، انجام شد:  بیترتنیبدسازی پوست مراحل آماده .انجام شدسطحی 

گ پوست که رن یاگونهبه، الکترودهاآغشته به الکل بر روی محل اتصال  ةکشیدن پنبو سپس، پوست 

از جنس کلرید نقره و ساخت کشور استرالیا بودند. پیش از نصب الکترودهای قرمز شود. الکترودها 

رودها سپس این الکت ،شدهای دستگاه الکترومیوگرام به الکترودها متصل سطحی بر روی بدن، کابل

ر گرفته در نظ متریسانت دومرکز دو الکترود با یکدیگر  ةموازی با تارهای عضلانی نصب شدند. فاصل

محل الکترودها بر اساس  شد و الکترود مرجع نیز بر روی برجستگی خارجی استخوان بازو نصب شد.

ی بدن بر رو یکاغذچسب لهیوسبهبرای جلوگیری از ایجاد نویز، کابل د. شام تعیین سنی ةناموهیش

 صورتهبها از آزمودنی خواسته شد تا حرکت برداشتن دست را یک مرتبه ثابت شد. بعد از نصب کابل

او محدودیت حرکتی ایجاد کابل بر روی  اتامتحانی اجرا کند تا اطمینان حاصل شود که اتصال

در شکل  طور کههمان، زمان واکنش و شروع حرکتآوردن زمان دقیق پایان دستبرای به .اندنکرده

 ،با جدا شدن دست آزمودنی از روی کلید پاسخ، بر سیگنال دستگاه زمان واکنشنشان داده شده،  دو

ه ها، ریشاستخراج داده منظوربه. دشحرکت قرار داده میو شروع  زمان واکنشپایان  عنوانبهای نشانه

 .(شماره دو)شکل  شددوسر بازویی گرفته  ةسیگنال عضل 1دوم مجذور میانگین

ها در مرحلة قبلی )توضیحات شکل دو( مشخص شد )نقطة شمارة محل پایان زمان واکنش آزمودنی

ی یقًا بر رودقکرد. این زمان را واکنش را نیز دستگاه زمان واکنش برای ما تعیین می زمانمدت ؛یک(

 مشخص ـ ی شده بودگذارعلامتکه توسط دستگاه ـ یک  ةشمار ةنمودار الکترومیوگرافی از نقط

عنوان حرکتی به(. بخش پیششماره دو )شکل شروع زمان واکنش است ةلحظ لحظه، این ؛کردیم

 که درـ  راکنش زمان وا در بازة یصتشخقابل محرک تا اولین فعالیت الکترومیوگرافیِ ةزمان بین ارائ

عالیت اولین ف عنوانبهگیرد و بخش حرکتی نیز می در بر ـشود آن الگوی فعالیت عضلانی دیده نمی

( 3زمان واکنش تا شروع فعالیت اصلی عضلانی در نظر گرفته شد ) ةشده در بازتشخیص داده عضلانیِ 

 (.شماره دو)شکل 

 

 

 

                                                           
1. Root Mean Square (RMS) 
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العمل از روی زمان عکس ةو محاسب های الکترومیوگرافیمجذور میانگین داده ةريش -5شکل 

 الکترومیوگرافی

 

د. مار توصیفی استفاده شآ عنوانبهیانگین و انحراف معیار وهش، از متحلیل آماری در این پژ منظور به

 ظورمن بهن یزمون لوآو از  هادادهبودن بررسی نرمال مون شاپیروویلک برای، از آزهادادهپیش از بررسی 

ها و برابری واریانس هادادهاستفاده شد. بعد از بررسی توزیع طبیعی  هاانسیوارهمگنی آزمودن 

بین آنها وجود  داریامعنمقایسه شدند و نتایج نشان داد که تفاوت  هم با دو گروه یهاآزمونشیپ

 زمان واکنش ساده و انتخابی( درضرب تمرینی )گروهای 2×2از تحلیل واریانس مخلوط بنابراین،  ؛ندارد

ار آم عنوانبهآزمون تی مستقل  از و استفاده شد گروهیو بین گروهیدرون هایتفاوتبرای بررسی 

حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و تمرینی از لحاظ بخش پیش هایگروه ةمقایس رایباستنباطی 

 در نظر گرفته شد. P≤0.05سطح معناداری  ،استفاده شد. همچنین انتخابی

 

 1نقطه شماره 
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 نتايج

در دو گروه تصویرسازی را  متغیرهای زمان واکنش ساده و انتخابی توصیفیهای شاخص یکجدول 

 دهد.نشان میآزمون آزمون و پسذهنی پتلپ و تمرین بدنی، در پیش

 
 متغیرهای زمان واکنش ساده و انتخابیمیانگین و انحراف معیار  -3 جدول

 هاگروه
زمان واکنش ساده 

 ثانیه(یلیم)
زمان واکنش 

 ثانیه(یلیمانتخابی)
گروه 

تصویرسازی 

 ذهنی پتلپ

 367/1 ± 17/1 262/1 ± 15/1 آزمونپیش
 271/1 ± 55/1 221/1 0±/43 آزمونپس

 187/1 133/1 هامیانگین اختلاف

گروه تمرین 

 عملی

 311/1 ± 11/1 321/1±  18/1 آزمونپیش

 317/1 ± 63/1 232/1±  56/1 آزمونپس
 182/1 187/1 هامیانگین اختلاف

 

شود، هر دو گروه تمرینی در زمان واکنش ساده و انتخابی از که در جدول مشاهده می گونههمان

ها، در تکلیف های مربوط به اختلاف میانگینآزمون کاهش داشتند. با توجه به دادهآزمون تا پسپیش

 ؛ساده، گروه تمرین عملی کاهش بیشتری نسبت به گروه تصویرسازی ذهنی داشته استزمان واکنش 

 اما در تکلیف زمان واکنش انتخابی، دو گروه به یک نسبت در کاهش زمان واکنش موفق بودند.

ا ر زمان واکنش ساده و انتخابی حرکتی و حرکتیِ بخش پیش توصیفیهای شاخص شمارة دو جدول

 دهد.آزمون نشان میپسدو گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی، در در 

 

حرکتی و حرکتی زمان واکنش ساده و انتخابی مربوط به بخش پیش و انحراف استاندارد میانگین -5 جدول

 آزموندر دو گروه تمرينی در پس

 گروه تمرين عملی گروه تصويرسازی ذهنی پتلپ متغیر
 واکنش ساده حرکتی زمانبخش پیش

 (ثانیهیلیم)
12/1 136/1 13/1 144/1 

حرکتی زمان واکنش بخش پیش
 (ثانیهیلیم) انتخابی

13/1 115/1 
 

15/1 214/1 
 

 ساده حرکتی زمان واکنشبخش 
 (ثانیهیلیم)

12/1 112/1 
 

13/1 188/1 
 

 حرکتی زمان واکنش انتخابیبخش 
 (ثانیهیلیم)

12/1 183/1 
 

12/1 112/1 
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حرکتی از نظر بخش پیش آزمونپسهر دو گروه تمرینی در  ،شودکه در جدول مشاهده می گونههمان

 تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. ،زمان واکنش و حرکتیِ

کدام چهینتایج این آزمون برای  ؛ها از آزمون شاپیروویلک استفاده شدبودن دادهبررسی نرمال منظوربه

 های دو گروه،بررسی همگونی واریانس منظوربه ،چنیناز متغیرهای تحت آزمایش معنادار نبود. هم

 های تحتنمرات گروه برابری واریانس ،به کار برده شد. با توجه به نتایج آزمون لوینآزمون لوین 

 د.شمطالعه تأیید 

بین امتیازات در زمان واکنش ساده و  را 2×2مخلوط نتایج تحلیل واریانس  ةخلاص شمارة سه جدول

های تمرینی تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین آزمون در گروهآزمون و پسانتخابی در مراحل پیش

 دهد.بدنی نشان می
 

 در تکلیف زمان واکنش ساده 5×5نتايج تحلیل واريانس  ةخلاص -1 جدول

 منبع تغییرات
مجموع 
 مجذورات

 آزادی ةدرج
میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری

 * 114/1 224/11 148/1 1 148/1 تمرین

 167/1 132/2 111/1 1 111/1 گروه × تمرین

 * 145/1 413/4 112/1 1 112/1 گروه

 معنادار است. A≤0.05در سطح  *
 

 ؛اثر اصلی تمرین معنادار است ،در تکلیف زمان واکنش ساده ،شودکه در جدول مشاهده می طورهمان

ده کرمداخله ایجاد  ةهای تمرینی در طول دورکه تمرین تغییرات معناداری را در گروهمعنی بدین

معنا که دو گروه تمرینی در پایان مداخله تفاوت بدین ؛استاثر اصلی گروه معنادار  ،نیهمچناست. 

گینمربوط به اختلاف میان یهاو داده شدهانیببا توجه به مطالب  ،بنابراین ؛معناداری با یکدیگر دارند

شود که گروه تمرین بدنی در تکلیف زمان واکنش ساده ، این نتیجه گرفته میشمارة یکها در جدول 

 ده است.کرتر عمل موفق
 

 انتخابیدر تکلیف زمان واکنش  5×5نتايج تحلیل واريانس  ةخلاص -0 جدول

منبع 
 تغییرات

مجموع 
 مجذورات

 ةدرج
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

F 
سطح 

 معناداری
 * 111/1 135/23 115/1 1 115/1 تمرین

 816/1 117/1 156/7 1 156/7 گروه × تمرین
 277/1 238/1 118/1 1 118/1 گروه

 معنادار است. a≤0.05در سطح  *         
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 ؛اثر اصلی تمرین معنادار است ،در جدول، در تکلیف زمان واکنش انتخابی شدهارائهبا توجه به اطلاعات 

معناست که هر دو گروه در کاهش زمان این نتایج بدین .ستیناثر اصلی گروه معنادار  ،حالنیباا

هر دو  ،نبنابرای ؛ها نبوده استاما اختلافی بین آن ،طور معناداری پیشرفت داشتندواکنش انتخابی به

 .اندگروه تمرین به یک نسبت در کاهش زمان واکنش انتخابی موفق بوده

حرکتی زمان واکنش از آزمون تی مستقل استفاده شد که نتایج و پیش یبخش حرکت ةبرای مقایس

 ارائه شده است. شمارة پنج آن در جدول
 

 زمان واکنش ساده و انتخابی حرکتی و حرکتیِهای تمرينی از لحاظ بخش پیشگروه ةمقايس -2 جدول

 مراحل
 ةآمار

 متغیر
 گروه

 تی مستقل آزمون

 آزادی ةدرج معناداری سطح آزمون ةآمار

ش
پی

ی
کت

حر
 

 زمان واکنش ساده

تصویرسازی 

 24 55/1 617/1 پتلپ

 تمرین عملی

 زمان واکنش انتخابی

تصویرسازی 

 24 316/1 146/1 پتلپ

 تمرین عملی

ی
کت

حر
 

 زمان واکنش ساده

تصویرسازی 

 24 732/1 -347/1 پتلپ

 تمرین عملی

 زمان واکنش انتخابی

تصویرسازی 

 24 381/1 877/1 پتلپ

 تمرین عملی

 

های تصویرسازی ذهنی پتلپ و بین گروه یدارامعنآماری تفاوت  پنج، با توجه به اطلاعات جدول

 .است هواکنش ساده و انتخابی وجود نداشت زمان حرکتی و حرکتیِتمرین بدنی به لحاظ بخش پیش
 

 يريگجهينتبحث و 
آزمون در کاهش آزمون تا پسکه دو نوع تمرین از پیشآزمون نشان داد پس ةدر مرحل پژوهشنتایج 

 یدو گروه تمرینی در تکلیف زمان واکنش ساده، تفاوت معناداربین اما  ،زمان واکنش ساده مؤثر بودند

ین اکه تمرین بدنی به کاهش بیشتری در زمان واکنش دست یافته است.  صورتبدین ؛وجود دارد
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 پژوهشگرانخوانی دارد. این هم (2112) 1همکارانندو و ( و آ1421) های آنتله و همکارانتهیافنتایج با 

. دو عامل اصلی که زمان (8،21) نشان دادند که تمرین بدنی بر زمان واکنش ساده اثر معنادار دارد

نوع و مقدار تمرین است. وقتی تعداد محرک و پاسخ مشخص است، هرچه  ،دنکنواکنش را متأثر می

صورتی تمرین یکنواخت به گر،یدعبارتبه ؛تر خواهد شدمقدار تمرین بیشتر باشد زمان واکنش کوتاه

 ،(. همچنین31) کندایجاد واکنش سریع کمک می به ،که یک محرک همیشه به یک پاسخ منجر شود

فزایش توانایی پردازش توان به بهبود عملکرد حسی و اکاهش زمان واکنش به دلیل تمرین را می

وان به علت تهای عصبی مرکزی را نیز میتمرین بر مکانیسم تأثیرمرکزی نسبت داد. عصبی  دستگاه

افی ضگرفتن اطلاعات اقدرت تمرکز و توانایی نادیده بیشترشدنافزایش کارایی پردازش اطلاعات، 

اند که تصویرسازی مختلفی ثابت کرده هایپژوهشتصویرسازی ذهنی  تأثیر(. در مورد 31) دانست

(. مراحل پردازش اطلاعات 5،22) مؤثرتر است ،ی دارندزیاد ذهنی در تکالیفی که خواست شناختیِ

زمان واکنش  ،بنابراین ؛تشخیص محرک و اجرای پاسخ است ةدر زمان واکنش ساده شامل دو مرحل

ازجمله دلایلی  ،زمان واکنش ساده اندکِ ( و نیاز شناختی4ِ) ی نیاز دارداندکبه پردازش شناختی ساده 

 ت مشابه با تمرین عملیدر پژوهش حاضر گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ به اثرا باعث شدند است که

 .بددست نیا

هر دو گروه تمرینی در کاهش زمان همچنین در تکلیف زمان واکنش انتخابی نتایج نشان داد که 

آزمون پیشرفت کردند و بین مقدار کاهش زمان واکنش انتخابی آزمون تا پسواکنش انتخابی از پیش

خانی و (، علی1371) های سیدالحسینیدر دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج ما با یافته

ه این نتیجه ب پژوهشگرانت داشت. این ( مطابق1385) نژاد و همکارانهمتی و (2111) موسوی

 دارد معنادار تأثیرها دند که تمرینات تصویرسازی ذهنی در کاهش زمان واکنش انتخابی آزمودنیرسی

ی ارزی کارکردتوان به هم. از علل برابری اثر تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی، می(1،21،32)

 (.11) دکراشاره 

 مهارتِ  یک ذهنیِ تصویرسازیطی تمرین فیزیکی و دهد مناطق فعال مغز نشان مینتایج اسکن مغزی 

 ،تلپپ ذهنیِ تصویرسازیِ ةیافتتوسعهپوشانی در مدل . این همدارند توجهیقابلپوشانی هم ،حرکتی

هرچه  کارگیریبه(، دریافتند که با 2117) (. اسمیت و همکاران13) شودارزی کارکردی نامیده میهم

اثر بهتری در افزایش عملکرد  ،ارزی کارکردیهای تصویرسازی پتلپ، با افزایش همبیشتر مؤلفه

افزایش بیشتر  منظوربهدند که کر تأکید( 2111همچنین هولمز و کالینز ) (.21) خواهیم داشت

                                                           
1. Ando 
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 ،بنابراین ؛(13) شود تأکیدبر هفت جزء پتلپ  ، بایدارزی کارکردی در مدل پتلپ و کسب نتایج بهترهم

زایش به دلیل اف مکن استآوردن نتایج یکسان در تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین عملی مدستبه

 های این مدل باشد.اجرای تمام مؤلفه در اثرارزی کارکردی هم

ذهنی  کنندگی تصویرسازییادگیری نمادین یکی از سازوکارهایی است که اثر تسهیل ةظریهمچنین ن

کدگذاری و مرور عناصر تکلیف را تسهیل  ،ی ذهنیزتصویرسا ،این نظریهبر اساس کند. را توجیه می

اند و به دکند. این نظریه یادگیری ناشی از تصویرسازی ذهنی را با یادگیری شناختی مرتبط میمی

رسازی ها با تصوییادگیری نمادین، آزمودنی ةبا توجه به نظری ،بنابراین ؛لگوی حرکت اشاره دارددرک ا

را کسب کنند و در کاهش زمان  موردنظرو پاسخ  وانستند الگوی حرکتی بین هر محرکذهنی ت

 .(33) واکنش موفق بودند

طی تجسم حرکت، همانند  ،عضلانیـ  عصبی ـ عضلانی، الگوهای روانیـ  عصبیـ  روانی ةطبق نظری

(. 33) است حداقل آن کمتر و در ةبا این تفاوت که دامن ؛شونداجرای واقعی حرکت درگیر می

 دهدیمل انتقا ،انددخیلهایی را به عضلاتی که در انجام آن مهارت صورت که تصویرسازی تکانهبدین

لانی با عضـ  های عصبیپاسخ ،بنابراین ؛کنداعصاب را مشابه حرکات فیزیکی تحریک می ایتااندازهو 

یل پتانس تکرار محرک تمرینات ذهنی و پاسخ رو،ازاین و کنندمحرک تمرین ذهنی پیوند برقرار می

موجب پیوند قوی بین محرک و پاسخ و درنتیجه کاهش زمان واکنش به آن،  مربوط الکترومیوگرافیِ

 (.1) شودنتخابی میا

برانگیختگی، تصویرسازی ذهنی ظرفیت توجه باریک و متمرکز را توسعه ـ  توجه ةآمای ةطبق نظری

را تسهیل  انگیختگی ةتصویرسازی دستیابی به سطح بهین ،درواقع. بخشددهد و عملکرد را بهبود میمی

تبط با های مرتا بر نشانه دهدبه فرد امکان می علاوه بر اینکه ،انگیختگی ةو این سطح بهین کندمی

اثرگذار بر زمان واکنش  فاکتورهای، از (34) های غیرمرتبط را نادیده بگیردکز کند و نشانهیف تمرتکل

ش آنها زمان واکن ،انگیختگی قرار دارند ةکه افراد در سطح بهین. نتایج نشان داده است زمانیهستنیز 

 ،ریعزمان واکنش سدستیابی به  ،برانگیختگیـ  توجه ةآمای ةطبق نظری ،بنابراین ؛(35) تر استسریع

 ةجه به نظریبا تو انگیختگی طی جلسات تصویرسازی ذهنی بوده است. ةبه دلیل رسیدن به سطح بهین

 یهامعینی از گزاره ةمجموع ،ینظر کارکردتصویرسازی ذهنی از  ،اطلاعات زیستی یا پردازش اطلاعات

 های پاسخیعنی گزاره ،این مدل مدعی است که هر تصویر از دو قسمت اصلی .در مغز است شدهیرهذخ

های خاص ویژگی مربوط به محرک ةکنندیفتوصمحرک،  ةگزار شود.های محرک تشکیل میو گزاره

پاسخ تصویرساز به آن سناریو را توضیح پاسخ،  ةگزار و شودکه تصویرسازی می در سناریویی است

هایی تصویرسازی درواقعشوند. سخ برای ایجاد فعالیت فیزیولوژیکی طراحی میهای پادهد. گزارهمی

های محرک باشند، هایی که شامل گزارههای پاسخ باشند، در مقایسه با تصویرسازیکه شامل گزاره
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دو  تصویرسازی باید شامل هر ،شوند. از نظر کاربردیهای فیزیولوژیکی بیشتری میباعث بروز پاسخ

بخش هیجانات (. 36) محرک و پاسخ باشد تا به یک تصویرسازی مطلوب و شفاف تبدیل شود ةگزار

 هایزارهگکه باعث ایجاد  حیاتی در افزایش عملکرد شناخته شده است ةیک حلق عنوانبهاز مدل پتلپ 

متن  ایجاد با ،اطلاعات زیستی یا پردازش اطلاعات ة. با توجه به نظری(13) شودپاسخ در فرد می

ثرات مثبتی ا ،گویی به محرکدر حین پاسخهای فیزیولوژیکی افراد تغییرات پاسخ ةیبر پاتصویرسازی 

آسن،  ةگانمطابق با مدل رمزگذاری سه ،همچنین ؛(36) ایمرا در گروه تصویرسازی ذهنی شاهد بوده

 ؛ستتصویرسازی ا هومشود، مفهای دیگر نادیده گرفته میمدل اکثرسومین بعدی که در تصویرسازی 

های . دستورالعملاستبرای هر فردی دارای اهمیت و معنای خاصی  بر اساس این نظریه، هر تصویر

 ؛د شدنیکسان از تصویرسازی برای دو نفر نخواه ةمشابه برای تصویرسازی، هرگز باعث ایجاد یک تجرب

کنند، اشت میبرد یزشدهتجوهای مربیان باید نسبت به معنایی که افراد مختلف از تصویرسازی ،بنابراین

در این  (.36) ندکنبهبود عملکرد استفاده  راستایآگاه باشند تا بتوانند از تصویرسازی و مفهوم آن در 

ولوژیک فیزی ةجربها متن تصویرسازی را مطابق با تهریک از آزمودنی ،دوم تمرینی ةپژوهش بعد از جلس

 ،ینبنابرا ؛بازنویسی کردند آن را یا ندشده از تصویرسازی تغییر دادمخصوص به خود و مفهوم درک

 ،دکرآسن، هر فرد مطابق با مفهومی که خود از تصویرسازی ادراک می ةگانسه یرمزگذارطبق مدل 

 داد.انجام میتصویرسازی را 

تداعی و برقراری ارتباط  ةاز طریق ایجاد زمینتصویرسازی ذهنی  ةظحاف ،سازماندهی ةطابق با نظریم

(. پردازش اطلاعات در زمان واکنش انتخابی 34) شودایجاد میدار یا روابط مؤثر بین عناصر تکالیف امعن

. مطابق با این نظریه به (4) ریزی پاسخ استشامل مراحل شناسایی محرک، انتخاب پاسخ و برنامه

 شده با کلید پاسخهای ارائهاز محرک هرکدامرسد تصویرسازی ذهنی با برقراری ارتباط بین نظر می

منجر به کاهش زمان واکنش انتخابی  انتخاب پاسخ و درنتیجه ةشدن مرحلمنجر به کوتاه موردنظر

 شده است.

ر نی دساده و انتخابی در دو گروه تمریحرکتی زمان واکنش تایج نشان داد که بین بخش پیشن

 (1112) ( و جورج گروئیوس1177) 1با توجه به نظر موریس ود نداشت.آزمون تفاوت معناداری وجپس

و درنتیجه بخش شود میسازی مهارت، باعث کاهش زمان آماده تمرین عملی با حل مسائل شناختیِ

یکی از اثرات تمرین این است که تمرین با (. 37،38) دهدمیکاهش را زمان واکنش  حرکتیِپیش

که یکی از مراحل پردازش اطلاعات ـ انتخاب پاسخ  ةمرحلشدن موجب کوتاه ،سازگاری محرک و پاسخ

                                                           
1. Morris 
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 ازموردنیزمان  ةکنندمنعکسحرکتی که کردن زمان پیشصورت با کوتاه( و بدین3) شودمی ـ است

نکه ایهمچنین با توجه به  د.شومنجر به کاهش زمان واکنش می ،حرکتی است ةبرنام سازیآمادهبرای 

زمون به یک اندازه در کاهش زمان واکنش انتخابی موفق آآزمون تا پسهر دو گروه تمرینی از پیش

 یتفاوت معنادارآزمون، حرکتی زمان واکنش در پسدو گروه در بخش پیش اینکهبودند و با توجه به 

کرد که هر دو گروه به یک اندازه در کاهش زمان پردازش اطلاعات و  گیرینتیجهتوان می نداشتند،

 (2117) های اسمیت و همکاراناین نتیجه با یافته. اندحرکتی موفق بودهدرنتیجه کاهش بخش پیش

( مطابقت دارد. آنها در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 2117) رایت و اسمیت و

که قبلاً نیز  گونههمان(. 21،22) کندتلپ، اثراتی همانند تمرین فیزیکی ایجاد میتصویرسازی ذهنی پ

ارزی کارکردی در مدل پتلپ و همچنین با توضیحات شناختی اشاره شد، این نتایج با افزایش هم

 ةو همچنین نظری یادگیری نمادین( ة)نظری مهارت و درک الگوی حرکت در حین تصویرسازی ذهنی

برانگیختگی و ایجاد ارتباط معنادار بین عناصر تکلیف ـ توجه  ةآمای ة، نظریعضلانیـ  عصبیـ  روانی

ل قاب خوبیبهدر تصویرسازی ذهنی سازماندهی حافظه(  ةپاسخ )نظری انتخابِ ةشدن مرحلو کوتاه

نشان داد که بین دو گروه تمرینی در بخش حرکتی زمان  پژوهش حاضرتوجیه است. همچنین نتایج 

های مختلفی به بررسی اثر متغیرهایی تفاوت معناداری وجود ندارد. پژوهش ،کنش ساده و انتخابیوا

 هایمانند پیچیدگی حرکت، افزایش زمان حرکت، افزایش سرعت و دقت حرکت بر بخش

 اندحرکتی مرتبط بودهاند که غالب این متغیرها با بخش پیشهزمان واکنش پرداخت ةدهندتشکیل

حرکاتی با نیروی بیشتر که شامل درگیری واحدهای حرکتی بیشتر و  ه نظر پژوهشگران،ب(. 31،41)

 یمنجر به تغییراتی در بخش حرکت ،شودافزایش تناوب فعالیت الکتریکی در این واحدهای حرکتی می

در پژوهش حاضر نیز به دلیل اینکه تکلیف از  گفت توانمیبنابراین  ؛(41) زمان واکنش خواهد شد

نظر تعداد اجزای حرکتی درگیر در عمل و همچنین واحدهای حرکتی درگیر در اجرای هر دو نوع 

تفاوتی نداشته است، تمرین نیز تغییری در بخش حرکتی زمان  ،زمان واکنش ساده و انتخابی تکلیفِ

 .کرده استواکنش ایجاد ن

در  ار آنو لازم است  استهای بیشتری تر نیاز به بررسیدقیق ةی کسب نتیجدر این زمینه برا اما

 بر نتایج موجود باشد. تأییدیمختلف و با تکالیف میدانی اجرا کرد تا  هایموقعیت

 ،رندی دازیاد ذهنی در تکالیفی که خواست شناختیِ یرسازیتصوحاضر،  پژوهشبا توجه به نتایج 

گروه تصویرسازی ذهنی در کاهش معنادار زمان واکنش ساده نسبت  بودنموفقنا ؛شودمؤثر واقع می

نین چبیانگر این مطلب است. هم ،به زمان واکنش انتخابی که به پردازش شناختی بیشتری نیاز دارد

رکتی حتفاوت معنادار در بخش پیش نبودِدر کاهش زمان واکنش انتخابی و  موفقیت دو گروه تمرینی

حاکی از این مسئله است که هر دو گروه تمرینی به یک اندازه در کاهش  ،آزمونبین دو گروه در پس
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ند و تمرین تصویرسازی ذهنی پتلپ مانند تمرین بدنی منجر به اهزمان پردازش اطلاعات موفق بود

مدل  یاثربخشنتایج حاصل از این پژوهش از  ،بنابراین ؛حل مسائل شناختی مهارت شده است

 کند.حمایت می زیاد، تکالیف با خواست شناختیِلپ در تصویرسازی ذهنی پت

در  خصوصبه ،شود مربیان و متصدیان امر آموزشهای این پژوهش، پیشنهاد مییافته بنا بر

استفاده کنند تا به روند پیشرفت افراد سرعت از این روش  زیاد، هایی با خواست شناختیِفعالیت

آینده، اثرات تصویرسازی ذهنی پتلپ در مقایسه  هایپژوهشدر  شودپیشنهاد میببخشند. همچنین 

پ بر تصویرسازی ذهنی پتل تأثیرشود پیشنهاد میبا تمرین بدنی در شرایط میدانی بررسی شود و 

متغیرهای انگیزشی تصویرسازی قرار  تأثیرتحترسد بیشتر اجرا در شرایط رقابت، که به نظر می

 .بررسی شودگیرد، می
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Abstract 
The purpose of the present study was to determine the effect of PETTLEP imagery and 

physical practice of choice reaction time on simple and choice reaction time and the pre-

motor and motor areas of simple and choice reaction time. Based on mental imagery 

ability that measured by Vividness of Movement Imagery Questionnaire 2, 26 non-

athlete girl students (age 21.23±1.2 years) were chosen purposefully and divided in two 

groups, each comprising 13 individuals to perform PETTLEP mental imagery exercise 

and physical exercise of reaction time. The Simple and choice reaction time of subjects 

were recorded in pre-test and after 10 sessions of 10 repetitions training by researcher-

made reaction time device. In the post-test, in addition to recording reaction time, pre-

motor and motor areas of reaction time in both simple and choice situations were 

recorded using electromyography. For analyzing data, the statistical methods of mixed 

two- way ANOVA and t-test were used in SPSS 23 software. The results showed that 

after the intervention, the simple (P=0.004) and choice (P=0.001) reaction time was 

reduced significantly in both groups. Also, there was a significant difference between the 

two kinds of exercise in simple reaction time (P=0.045). However, there wasn’t any 

significant difference between these two kinds of exercise in terms of reducing choice 

reaction time. Therefore, it can be concluded that by solving cognitive problems and 

reducing the time needed for information processing, PETTLEP imagery and physical 

exercise help to reduce reaction time. 

  

Keywords: PETTLEP Imagery, Simple Reaction Time, Choice Reaction Time, Motor 

Time, Pre-Motor Time 
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