
 

 
 

٩٥ 1391ارديبهشت  /بالينی و علوم وابسته هيپنوتيزم المللی بين کنگره نخستين مقاالت خالصه

تأثير تصويرسازي كانون توجه بر اجرا و يادگيري مهارت پرتاب دارت كودكان 
 و بزرگساالن

 4، جعفر محمدي 3، حميد رضا طاهري 2، مهدي سهرابي 1امير حق خواه
 

تجربه هوشيار با كمك تمام حواس، براي ايجاد يا بازآفريني يك  تصويرسازي ذهني، مقدمه:
هاي مختلف تصويرسازي به كه روشنظر به اين. 1993والي و والتر،  ،تجربه  در ذهن مي باشد

هدف تحقيق حاضر عنوان يك مهارت ذهني مورد توجه روانشناسان ورزشي قرار گرفته است، 
 و يادگيري مهارت پرتاب دارت كودكان و بزرگساالن بود. تأثير تصويرسازي كانون توجه بر اجرا 

چهارم و پنجم ابتدايي  آموزان نفر از دانش 33نفر از دانشجويان دانشگاه جهرم و  33 روش كار:
-VMIQ  2امتياز مورد نظر را از آزمون  اين شهرستان كه همگي پسر و راست دست بودند و

نفري تقسيم شدند. در هر گروه  11گروه  3اده به به صورت تصادفي س بدست آوردند، انتخاب و
وجود داشتند. ابتدا  سني به صورت مشابه، گروههاي تصويرساز توجه دروني، بيروني و كنترل،

پرتابي به سمت تخته دارت انجام داد. سپس در  5راند  3پس از آموزش هر فرد در پيش آزمون 
ه به تصويرسازي مربوطه پرداختند. در پايان، دقيق 5جلسه و هر جلسه  6گروه هاي مختلف به مدت 

 عمل آمد. برايساعت، آزمون يادداري تاخيري به 48يك پس آزمون و همچنين پس از گذشت 

 و  LSDتعقيبي دو طرفه و آزمون يكطرفه ، واريانس واريانس تحليل از ها داده تحليل و تجزيه
  .شد استفاده اكسل افزار نرم از نمودارها رسم براي

نشان داد كه تصويرسازي توجه دروني و بيروني اجراي كودكان را بهبود بخشيده ولي در  :نتايج
داري بين دو گروه تجربي و كنترل  مشاهده نشد همچنين بزرگساالن مرحله يادداري اختالف معني

در دو گروه تجربي تصويرسازي در مرحله اجرا بهتر از گروه كنترل عمل كرده و گروه 

                                                           
 دانشجوي كارشناس ارشد رفتار حركتي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد ١
 مشهددانشيار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فردوسي  2
 دانشيار دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد 3
 كارشناس ارشد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه فردوسي مشهد 4



 

 
 ٩٦ 1391ارديبهشت  /بالينی و علوم وابسته هيپنوتيزم المللی بين کنگره نخستين مقاالت خالصه

توجه بيروني ثبات بيشتري را درحين يادگيري نسبت به گروه تصويرسازي توجه  تصويرسازي
  .انددروني تجربه كرده

: تصويرسازي ذهني مي تواند در ارتقا كيفيت توجه بر اجرا و يادگيري مهارت نتيجه گيري
 ورزشي موثر باشد.
 بيرونيتصويرسازي ذهني ، كانون توجه دروني ، كانون توجه :  كلمات كليدي

 
 

  


