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Abstract  
Our study aims to identify the effect of observation, imagery 
and execution on selected psychophysiological indices and 
imagery ability. The participants were categorized into four 
groups (action kinesthetic imagery, action visual imagery, 
action observation and action execution). at pretest, the 
participants imagined each revised movement imagery 
questionnaire items. During imagery, their psychophysiological 
indices were recorded. Participants rated ease of imaging based 
on this questionnaire and did their exercises for three sequence 
days according to their groups. The post-test was performed as 
the pre-test protocol. The univariate covariance analysis test 
revealed significant differences between the score in variables 
of skin temperature level, heart beat and breathing rhythm but 
there was no clear advantage for a specific group. On the other 
hand, there were no significant differences between four 
groups in the ability to visualize at posttest. Therefore, it seems 
that all four methods are equally effective in the imagery 
ability. 
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and accelerate the process of reaching 
the peak performance. Action 
observation and mental imagery are 
both mental processes that trigger and  
activate neurological mechanisms, 
which are the basis for planning and 
executing voluntary movements and 
simulate movement in a real way. By 
definition, mental imagery is a 
multidimensional cognitive simulation 
process, which enables the individual to 
represent perceptual information in the 
absence of a real sensory input, in the 
other words, during imagery, a person 
creates and recreates an experience in 
the mind by using different senses. 
Imagery as a symbolic representation in 
memory, is a top-down, knowledge-
based process and is under the 
conscious control of individuals. 
Observation or demonstrating skills is 
the most common cognitive 
intervention and method of providing 
information about how skills are 
performed which is one of the most 
powerful tools for transmitting 
indicators, attitudes, thought patterns 
and behaviors. Observation is a 
bottom-up, perceptual process that is 
largely under the conscious control of 
the observer and occurs in the presence 
of a real sensory stimulus. A large body 
of research literature shows that there 
is a functional equivalence between 
skill performance, imagery, and 
observation of human actions. 
Neurological studies have shown that in 
observation, imagery or execution, 
neurons called mirror neurons located 
in the motor sensory cortex are 
activated. 

Mental imagery is mainly measured by 
"imagery ability". Mental imagery, 
observation and actual execution of 
movement are some methods in which 
the imagery ability can be increased. 
However, the contribution of each of 
these methods to enhancing mental 
imagery is unclear. There are self-
report methods and objective criteria 
(including physiological and behavioral 
criteria) to determine the ability and 
clarity of the imagery. The study of 
psychophysiological indices is another 
method of measuring the imagery 
ability. However, the relationship 
between cognitive functions in action 
observation, imagery, and execution 
with autonomic nervous system 
responses is unclear. So, there are two 
questions: First, what are the effects of 
visual imagery, kinesthetic imagery, 
action observation and physical 
execution on psychophysiological 
indices? Second, which of these 
methods is most effective in enhancing 
imagery ability? 

Materials and Methods: 
Forty female (age range: 20 to 25 years) 
were selected purposefully with a score 
of above-average imagery ability. 
Participants completed the Movement 
Imagery Questionnaire-Revised 
(MIQ_R) and divided into one of four 
groups based on the pre-test scores: 
visual imagery, kinesthetic imagery, 
action observation and physical 
execution. They first imagine each item 
of MIQ_R according to the visual and 
kinesthetic modalities. The Movement 
Imagery Questionnaire-Revised 
(MIQ_R; Hall & Martin, 1997) is a 12-
item questionnaire to assess 
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individual’s ability to image four 
movements using visual and kinesthetic 
imagery. After imagining the 
movements, the participants use a 
seven-point Likert scale to rate the ease 
or difficulty of seeing and feeling the 
movements. A score of 1 represents 
“very hard to see/feel,” and a score of 7 
represents “very easy to see/feel.” Four 
channel biofeedback device (2000 X-
pert) to record data related to 
psychophysiological indices Was used. 
In the present study, in line with the 
research objectives, two RESP channels 
and one MULTI channel were used. 
Multi-channel can measure several 
indicators including skin electrical 
activity, tempo (skin surface 
temperature) and pulse (heart rate) 
and the RESP channel is capable of 
measuring the volume and rate of 
respiration. 
Their selected psychophysiological 
indices were recorded during the 
imagery. After completing the imagery, 
MIQ_R scores and psychophysiological 
indices were considered as pretest. 
Psychophysiological indices included 
electrical activity of the skin (skin 
conductance level, skin conductance 
response, skin temperature), heart rate 
and respiratory rate. Participants then 
performed for three consecutive days 
according to their groups protocol. In 
the acquisition phase, the participants 
of the kinesthetic imagery group 
imagine 4 subscales of kinesthetic 
imagery. Items include knee lift, jump, 
arm movement, and waist bend. These 
four movements were considered as a 
chain. visual imagery group visually 
imagine the movements. Action 

observation group observed a 
videotape of each item of MIQ_R and 
the execution group performed items 
of MIQ_R as a chain. Dependent 
variables were recorded in post-test. 
One-way analysis of covariance and 
One-way analysis of variance and 
Bonferroni test post hoc test were 
used.  

 Results 
 In general, the results obtained in 
comparison with other studies seem to 
be controversial. First, changes in 
cardiac indices were in favor of the 
observation group and changes in 
respiratory indices and skin 
temperature were in favor of the 
kinesthetic imagery group. On the other 
hand, all four training protocols were 
equally effective in changing the 
imagery ability and no differences in 
imagery ability were observed between 
the groups. The first part of the findings 
showed that, However, there was no 
significant difference in the variables of 
skin conductance level and skin 
conductance response among four 
groups but there was significant 
difference in skin surface temperature 
index in the four groups, so that the 
kinesthetic imagery group was better in 
the skin surface temperature index. 
Another part of the findings was 
indicated that Respiratory rate, like skin 
temperature, increased more in 
kinesthetic imagery group. Of course, 
Respiratory rate in the visual imagery 
was also higher than the observation 
and execution group. Analysis of the 
heart rate showed that the largest 
increase and change in heart rate is 
related to the observation group and 
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then the kinesthetic imagery group. The 
last part of the results indicated that 
although the differences between the 
groups were greater in the post-test 
than in the pre-test and the imagery 
ability scores were high, however, 
unlike many studies, the results showed 
that there was no significant difference 
between the imagery ability of four 
groups. In a summary about autonomic 
nervous system activity during imagery, 
it can be said that changes in skin 
surface temperature index and 
respiratory rate and even to some 
extent, the heart rate in the kinesthetic 
imagery group was higher than the 
other groups. 

Conclusion 
 Since the all four methods were equally 
effective in improving the imagery 
ability, it seems that the type of 
movements and imagined tasks affect 
the efficiency of methods to improve 
mental imagery. imagined movements 
in present study are movements with a 
small level of complexity and require 
little mental effort Which are control 
with the extensive contribution of 
subcortical structures. Autonomic 
nervous system activity during mental 
training can be a useful indicator for 
professionals to estimate the patient's 
level of effort during rehabilitation and 
physiotherapy after sports injury 
through mental training, thus 
optimizing mental training and 
minimize the discomfort and fatigue of 
the patient or athlete. Hence, 
recommended for future studies, the 
extent of the imagery ability and the 
autonomic nervous system indices in  

complex and high-intensity tasks, effort 
related tasks, and with different 
number of sessions and practice trails 
to be examined.  
According to the concept of functional 
equivalence or similarity of neural 
processes in physical performance, 
imagery and observation of an action, 
and the need for access to a similar 
representation system, so the temporal 
properties must be the same. 
Therefore, the challenge for future 
researchers is to identify the speed of 
imagery and observation to determine 
its effect on autonomic nervous system 
responses. 
Holmes and Collins (2001) used brain 
scanning to develop the PETTLEP 
imagery model, emphasizing seven 
components (Physical, Environment, 
Task, Timing, Learning, Emotion, 
Perspective) in order to maximize 
functional equivalence. Mental imagery 
with high functional equivalence occurs 
when physiological arousal during 
mental imagery equals THE arousal 
during actual execution of the task. 
Therefore, it is suggested that in future 
research, the autonomic nervous 
system activity in different imagery 
approaches (PETTLEP vs. traditional) be 
investigated. 

Keywords: Functional equivalence, 

Imagery ability, autonomic nervous 
system, psychophysiological indices.
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 مقالة پژوهشی

مشاهده، تصویرسازی و اجرای حرکت بر فعالیت سیستم عصبی خودکار و  تأثیر

 توانایی تصویرسازی
 

  3نیلوفر خادمیو ، 2غالمرضا لطفی، 1فرزانه حاتمی
 

)نویسنده  ایران، تهران، رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه، ورزشی علوم دانشکده، حرکتی رفتار گروه یاردانش .1
 مسئول(

 ایران، تهران، رجایی شهید دبیر تربیت دانشگاه، ورزشی علوم دانشکده، حرکتی رفتار گروه دانشیار .2
  یران، اتهران، یرجای شهید دبیر تربیت دانشگاه، ورزشی علوم دانشکده، حرکتی رفتار ارشد کارشناس  .3

 

 چکیده 
های مشاهده، تصویرسازی و اجرای حرکت بر شاخص تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 

نفره  10چهار گروه  بهکنندگان شرکت .توانایی تصویرسازی بودفیزیولوژیک و روان
)تصویرسازی جنبشی حرکت، تصویرسازی بینایی حرکت، مشاهده حرکت و اجرای 

تصویرسازی نامه پرسشکنندگان، بندهای آزمون، شرکتحرکت( تقسیم شدند. در پیش
های حرکتی اصالح شده را تصویرسازی کردند. حین تصویرسازی، شاخص

سهولت تصویرسازی را بر اساس همین  کنندگانثبت شد. شرکت آنهافیزیولوژیک روان
گروه تمرینی خود به تمرین  بر اساسمدت سه روز به بندی کردند ورتبهنامه پرسش

آزمون تحلیل کوواریانس  .آزمون اجرا شدآزمون همانند پروتکل پیشپرداختند. پس
، ضربان دمای سطحی پوستنمرات متغیرهای تفاوت معناداری بین  نشان داد متغیرهیک

قلب و ریتم تنفس وجود دارد. از سوی دیگر اختالف معناداری در توانایی تصویرسازی 
رسد هر چهار روش به یک آزمون وجود نداشت. بنابراین به نظر میچهار گروه در پس

 میزان در توانایی تصویرسازی اثرگذار هستند. 

 مقدمه
متعددی وجود دارند  2شناختیروانو  1شناختی عوامل

 که روند رسیدن به اوج اجرای ورزشی را تسهیل و 
 

                                                           
1. Cognitive  

2. Psychological Factors 

 

 4و مشاهده عمل 3تصویرسازی حرکتی کنند.تسریع می
که عالوه بر تسهیل  از جمله مداخالت شناختی هستند

( 2007، 5های حرکتی )مولدرو بهبود اکتساب مهارت
ها و نیز بهبود های بازی، روتینبهبود راهبردها، طرحدر 

گزینی، تنظیم همچون هدف شناختیروانفاکتورهای 
برانگیختگی و اضطراب، مدیریت شرایط پرفشار رویداد 

3. Motor Imagery 

4. Action Observation 

5. Mulder 
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کارآمد هستند )ویلیامز و ورزشی، حفظ و بهبود تمرکز 
مشاهده و تصویرسازی هر دو (. 2011، 1کامینگ

-اندازی و فعالفرایندهای ذهنی هستند که باعث راه

گردند که های عصبی شناختی میسازی مکانیسم
و ریزی و اجرای حرکات ارادی هستند زیربنای طرح

رایت، کنند )میسازی حرکت را به صورت واقعی شبیه
 (. 2015،  2کورمیک، بریکز، لوپورتو و هولمزمک

سازی فرایند شبیه یک ذهنی طبق تعریف، تصویرسازی
شناختی چندوجهی است که فرد را قادر می سازد تا 
اطالعات ادراکی را در غیاب یک درونداد حسی واقعی 

با  عبارت دیگر فرد در تصویرسازیبه، بازنمایی کند
ای را در ذهن خلق از حواس مختلف تجربهگیری بهره

تصویرسازی به . (2001، 3)جینرودکند و بازآفرینی می
عنوان یک بازنمایی نمادین در حافظه یک فرایند باال 
به پایین و مبتنی بر دانش است و تحت کنترل هشیار 

(. بر اساس نتایج 2008، 4افراد است )هولمز و کملز
تواند تکنیک ی میمطالعات انجام شده، تصویرساز

های عملکرد حرکتی به ویژه ارتقای ویژگیمؤثری در 
در تکالیفی باشد که دارای عناصر شناختی قابل توجه 

جا که از آن(. 2015هستند )رایت و همکاران، 
تصویرسازی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، 

استفاده از »و « 5توانایی تصویرسازی»عمدتاً دو مهارت 
گیرند. بر اساس مورد بررسی قرار می« 6تصویرسازی

های مختلف، میزان استفاده مستندات پژوهش
ورزشکاران از تصویرسازی به شکل مؤثری پیامدهای 

دهد. با این حال میزان قرار می تأثیراجرا را تحت 
تصویرسازی و توانایی فرد برای تصویرسازی ذهنی دو 

(. 2011متغیر مستقل هستند )ویلیامز و کامینگ، 

                                                           
1. Williams & Cumming 

2. Wright, McCormick, BirksLoporto & 

Holmes 

3. Jeannerod 

4. Holmes & Calmels 

5. Imagery ability  

دهی تصاویر حرکتی و توانایی هر ورزشکار در شکل
ورزشی متفاوت از دیگر ورزشکاران است و قطعاً 
ورزشکاری که توانایی باالتری در تصویرسازی دارد، 
بیشتر از سایر افراد از مزایای تصویرسازی بهره خواهد 

 برد. 
تصویرسازی )به عنوان یک شاخص مورد  توانایی

ای از مهارتهاست که مجموعه بررسی در تصویرسازی(
شامل ایجاد تصویر، وضوح تصویر، کنترل تصویر و 

و  (2005، 7حفظ تصویر است )موریس، اسپیتل و وات
توان این چهار ویژگی و مهارت را با صرف زمان و می

( و به تبع آن کارایی 2001، 8تمرین ارتقا داد )هال
است که همین دلیل  یابد. بهتصویرسازی نیز بهبود می

تر در قیاس با ورزشکاران مبتدی قادر ورزشکاران خبره
به ایجاد تصاویر حرکتی با وضوح و کیفیت باالتری 

توانند تصاویر مرتبط با هستند و با سهولت بیشتری می
(. با 2011، 9ورزش را ایجاد کنند )ویلیامز و کامینگ

توجه به موارد مذکور، اتخاذ تدابیر تمرینی مؤثر برای 
ود توانایی تصویرسازی از طریق تمرین در افرادی بهب

 که دچار ضعف هستند، حائز اهمیت است. 
هایی وجود دارد که از طریق ها و تکنیکمسلماً روش

بتوان توانایی تصویرسازی را در ورزشکاران تحت  آنها
( گزارش 1991) 10قرار داد. راجرز، هال و بوکولز تأثیر

های دادند که تمرین ذهنی منظم باعث بهبود جنبه
مختلف توانایی تصویرسازی در اسکیت بازان نمایشی 

های ورزشی گردد که البته این نتایج در رشتهمی
دیگری همچون گلف و سافتبال نیز تأیید شده است. با 
این حال افراد با توانایی تصویرسازی ضعیف برای ایجاد 

واضح دچار مشکالتی هستند و به همین علت تصاویر 

6. Imagery Use 

7. Morris, Spittle & Watt 

8. Hall 

9. Williams & Cumming 

10. Rodgers, Hall & Buckolz 
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تمرین تصویرسازی تکنیک مطلوبی برای بهبود توانایی 
تصویرسازی در این افراد نیست )رایت و همکاران، 

های جایگزین دیگری (. بنابراین یافتن تکنیک2015
تواند سودمند برای بهبود توانایی تصویرسازی ذهنی می

  باشد.
ئویی، تکنیک دیگری است مشاهده عمل به صورت وید

توان توانایی تصویرسازی ورزشی را که از طریق آن می
مشاهده یا (. 2015بهبود بخشید )رایت و همکاران، 

ترین مداخله شناختی و روش نمایش مهارت رایج
کردن اطالعات درباره شیوه اجرای مهارت است فراهم

ها، که یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال شاخص
، 1ها، الگوهای فکری و رفتاری است )باندوراشنگر

پایین به باال و مبتنی بر مشاهده یک فرایند (. 1986
ادراک است که عمدتاً تحت کنترل ناهشیار فرد 

و در حضور یک محرک حسی واقعی  استگر مشاهده
(. بر خالف 2008دهد )هولمز و کملز، رخ می

بازنمایی تصویرسازی ذهنی نیازی نیست ورزشکار یک 
سازی شده از حرکت ایجاد کند، چرا که اطالعات شبیه

ادراکی کلیدی از طرق یک محرک خارجی واقعی 
(، به همین 2011شود )ویلیامز و کامینگ، فراهم می

های موجود در تصویرسازی دلیل مسائل و چالش
)وضوح تصویر، کنترل تصور و حفظ تصویر( در طول 

ز سوی دیگر مشاهده شود.  امشاهده عمل کنترل می
شود که ایجاد تصویر در قیاس با عمل باعث می

تری انجام شود)هولمز و تصویرسازی با سهولت بیش
( در خصوص مکانیسم 1979) 2النگ (.8002کملز، 

اثربخشی مشاهده بر بهبود توانایی تصویرسازی اشاره 
کند، مشاهده حرکت با ایجاد ساختاری روشن و می

تواند یازمند تصویرسازی است میواضح از آنچه که ن
 منجر به تسهیل فرایند تصویرسازی شود. 

                                                           
1. Bandura  

2. Lang 

شناختی و رفتاری در از سوی دیگر نتایج عصب
دهد اجرای واقعی حرکت تصویرسازی ذهنی نشان می

و تجربه حرکتی یک نیروی اثرگذار بر توانایی 
(. همچنین 2015رایت و همکاران، تصویرسازی است )

رسد نظر میبرخی دیگر از شواهد، بهبر اساس 
هایی از سیستم حرکتی، نواحی تصویرسازی بخش

قشری و زیر قشری را فعال کرده و در نتیجه منجر به 
تقویت مسیرهای عصبی درگیر در حرکت جسمانی شده 

کولت، گردد )که در نهایت منجر به بهبود عملکرد می
(. بنابراین نتایج 2011، 3اینتیر، مورانگیلوت، لبون، مک

مطالعات حاکی از وجود یک رابطه دوسویه بین 
اگر تصویرسازی و اجرای واقعی حرکات است. بنابراین 

واسطه به وقوع تصویرسازی در ابتدای اجرای حرکت به
با توجه به اثبات ها باشد و نیز اشتراک گذاشتن نرون

وجود سازوکارهای عصبی مشترک اجرای حرکت و 
این پیش فرض وجود دارد که امکان سازی تصویر

معکوس این امر نیز وجود داشته باشد؛ به این معنا که 
تصویرسازی را بهبود ببخشد. اجرای  اجرای حرکت

حرکت در ابتدا ممکن است به ایجاد بازنمایی ذهنی و 
 متعاقباً بهبود توانایی تصویرسازی فرد بینجامد.

-حرکت از روشتمرین ذهنی، مشاهده و اجرای واقعی 

توان به وسیله آنها توانایی هایی هستند که می
ها سهم هر یک تصویرسازی را افزایش داد. با همه این

ها در افزایش توانایی تصویرسازی ذهنی از این تکنیک
روشن نیست و میزان اثربخشی این سه روش در 
افزایش توانایی تصویرسازی ذهنی مورد سئوال است. 

یزان اثربخشی هر یک از این در چندین پژوهش م
مورد بررسی قرار گرفته  ها در قیاس با دیگریروش

است است. به طور مثال، بر اساس نتایج چلقف، شریف، 
( تصویرسازی یک مهارت جودو 2013) 4صبا، عزیز

بیشتر از مشاهده آن بر توانایی تصویرسازی اثرگذار 

3. Collet, Guillot, Lebon, Maclntyer & 

Moran 

4. Chalghaf, Cherif,.Sbaa & Azaiez 
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( این نتایج را در 2015است. رایت و همکاران )
تصویرسازی گلف تأیید کرده و عنوان نمودند که تمرین 
بدنی بر بهبود توانایی تصویرسازی مؤثر نیست. حال 

( برای افزایش 2009) 1که رایمل و استی مریآن
توانایی تصویرسازی در ورزشکاران شیرجه مشاهده 

نتایج پژوهش ویلیامز، پندارند. ویدئو را مؤثرتر می
نشان دادند که مشاهده و  (2011) 2کامینگ و ادواردز

بیشتری بر  تأثیراجرای حرکت نسبت به تصویرسازی 
نامه های پرسشسهولت تصویرسازی گویه

تصویرسازی حرکتی اصالح شده دارد. بر اساس تحلیل 
سازی افراد از طریق اجرا و این پژوهشگران آماده

شود سهولت تصویرسازی افزایش مشاهده باعث می
تری به بازنمایی حرکت مؤثرستیابی یابد. چرا که فرد د

دارد و از سوی دیگر مشاهده و اجرای حرکت ارتباط و 
با توجه به کند. هماهنگی تصویر و حرکت را تقویت می

رسد نقش موارد ذکر شده و تناقضات موجود به نظر می
هر یک از پروتکل های تمرینی در افزایش توانایی 

 تصویرسازی روشن نیست.
ای و تصویرسازی توجه داشت که یادگیری مشاهدهباید 

با وجود فرایندهای شناختی مجزا، ممکن است مشابه 
حجم وسیعی  (.2011یکدیگر باشند )ویلیامز و کامینگ، 

ارزی دهد که یک هماز ادبیات پژوهش نشان می
بین اجرای مهارت، تصویرسازی و مشاهده  3کارکردی

مطالعات (. 2001 ،4اعمال انسان وجود دارد )جینرود
اند که در مشاهده، شناختی نشان دادهعصب

هایی موسوم به نرون های تصویرسازی و یا اجرا  نرون
 شوندای واقع در قشر حسی حرکتی فعال میآینه

 تصویرسازی مدلدر  (.2008، 5)ریزوالتی و کریگرو
به این هم ارزی کارکردی یا همپوشانی  6پتلپ ذهنی

                                                           
1. Rymal & Ste-Marie 

2. Williams, Cumming & Edwards 

3. Functional Equivalence 

4. Jeannerod, 1994 

5. Rizzolatti & Craighero 

ساختارهای مغزی در مشاهده، تصویرسازی و اجرای 
یک (. 2001، 7)هولمز و کالینزاشاره شده است واقعی 

های عصبی مشترک این توجیه در خصوص مکانیسم
سازی است که بازنمایی حرکتی در مغز مسئول شبیه
(. 2001حرکات بدن در یک دسته کلی است )جینرود، 

یک حرکت دارای  ،8سازی ذهنیبر اساس نظریه شبیه
های یک مرحله پنهان است که شامل هدف، راه

. اعمال در مرحله استدستیابی به آن و پیامدهای آن 
شوند. هایی است که اجرا نمیپنهان، شامل فعالیت

سازی هشیار و خودخواسته تصویرسازی حرکتی )شبیه
اعمال خود فرد( و مشاهده عمل )ادراک اعمال توسط 

یی هستند که مرحله پنهان را هادیگران( موقعیت
دهند. تفاوت بین این دو شرایط شناختی در تشکیل می

صورت درونی  این است که تصویرسازی حرکتی به
که مشاهده عمل توسط یک  حالی شود، درایجاد می

شود )جینرود، ویلیامز و محرک بیرونی تحریک می
 (.2011کامینگ، 

ای مغزی های در خصوص مکانیسممطالعات گسترده
زیربنایی در تصویرسازی، مشاهده و اجرای حرکت 

های دهد، مسیرها و بخشانجام شده است که نشان می
مشابهی از سیستم عصبی مرکزی در این فرایندها فعال 

اما ارتباط و  (.2008)ریزوالتی و کریگرو، شود می
پیوندهای میان کارکردهای شناختی در مشاهده، 

های سیستم عی با پاسختصویرسازی و اجرای واق
مشخص نیست. در واقع مشاهده و  9عصبی خودکار

بازنمایی ذهنی بر کارکردهای شناختی مغز تکیه دارد 
ترین نقش سیستم که مهم(، حال آن2001)جینرود، 

عصبی خودکار تنظیم کارکردهای حیاتی یک ارگانیسم 
اینجاست که چه  سئوال(. بنابراین 1990، 10است )اپنزلر

6. Pettlep Imagery Intervention Model  

7. Holmes & Collins 

8. Mental Simulation Theory 

9. Autonomic Nervous System 

10. Appenzeller 
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ترین طی بین سیستم عصبی خودکار با عالیارتبا
های شناختی مغز )توانایی مشاهده و توانایی

 تصویرسازی( وجود دارد؟ 
فعالیت کلی سیستم عصبی خودکار حفظ هموستاز 

ضاهای های فیزیولوژیک به تقاارگانیسم با تطبیق پاسخ
الیت های داخلی )برای مثال تغییرات قامتی یا فعبخش

تفاع( جسمانی( و تغییرات محیطی )برای مثال، دما و ار
ونه با این اوصاف، چگ (.2011)کولت و همکاران، است 

گونه حرکات فرایندهای ذهنی، بدون انجام هیچ
ر را های سیستم عصبی خودکاتوانند پاسخهمزمانی، می

 تحریک کنند؟ 
که فقط  دلیل این ایی تصویرسازی بهسنجش توان

توسط خود فرد قابل مشاهده است، یک فرآیندِ ساده 
های سنجش نیست. اما در طی سالیان، روش

خودگزارشی و معیارهای عینی برای تعیین میزان 
)هال،  توانایی و وضوح تصویرسازی به وجود آمده است

 تواند بازتابی از تواناییمعیارهای عینی می (. 1997
تصویرسازی و کیفیت ایجاد تصاویر در ذهن باشند که 

. در همین استفیزیولوژیکی و رفتاری شامل معیارهای 
های سنجش توانایی روشارتباط، یکی دیگر 

های روان تصویرسازی ذهنی استفاده از شاخص
، شاخص 2مانند ریتم ضربان قلب و تنفس 1فیزیولوژیک

 جزءاست که   4و رسانایی پوست 3دمای سطحی پوست

-کوئنسا)شود معیارهای فیزیولوژیک محسوب می
آلمانی، آلونسو، پاریسمارتنز، سوسومارتی، گرانده

( بین 1999) 6رور و همکاراناعتقاد . به(2018 ،5التوچی
های مربوط بهبود اجرا و توانایی تصویرسازی با شاخص

به سیستم عصبی خودمختار ارتباط وجود دارد. 
چه تالش برای  دریافتند که هرپژوهشگران 

                                                           
1. Psychophysiologic  

2. Heart rate and Respiratory Rate 

3. Surface Temperature of the Skin 

4. Skin Conductance (SC) 

تصویرسازی افزایش یابد به دنبال آن ضربان قلب و 
یافت که پاسخی از سیستم ریتم تفس افزایش می

انگیختگی است. متغیر دیگر  عصبی خودمختار در نتیجه
که تحت کنترل سیستم سمپاتیک در نتیجه 

پذیرد فعالیت رسانایی تصویرسازی ذهنی صورت می
ناشی از فعالیت غدد عرق است.  پوست است که

های شاخص بنابراین تغییرات ناشی از انگیختگی بر
گذارد و دمای سطحی پوست و رسانایی پوست اثر می

های ناشی از فعالیت الکتریکی پوست را توان پاسخمی
عنوان برانگیختگی زودآیند ناشی از تصویرسازی به

ارتباط (. 2011ذهنی در نظر گرفت )کولت و همکاران، 
بین سیستم عصبی خودکار و تصویرسازی نشان داده 
است که در طول بازنمایی ذهنی که مشابه با مرحله 

سازی حرکت است، دو عامل نیاز به انرژی و آماده
-اهمیت احساسی و هیجانی یک حرکت، باعث فعال

-سازی سیستم عصبی خودکار و تغییر برخی شاخص

(. 2011)کولت و همکاران، شود های فیزیولوژیک می
توان گفت درجه فعالیت سیستم عصبی بنابراین می

خودکار در طول تصویرسازی ذهنی متناسب با تالش 
 مارتنز و همکاران،-کوئنسابرای تصویرسازی است )

2018.) 
( در خصوص ارتباط 2005) 7مولدر، وریس، زیلجسترا

وان سیستم عصبی خودکار با توانایی تصویرسازی عن
کردند که پس از تصویرسازی ذهنی، مشاهده و اجرای 

هیچ ارتباط معناداری بین حرکات اسکات با دمبل 
متغیرهای ضربان قلب و فعالیت الکتریکی عضالت با 

تصویرسازی مشاهده نشد؛ اما ارتباط بین متغیر توانایی 
همچنین  تنفس با توانایی تصویر سازی معنادار بود.

5. Cuenca-Martínez, Suso-Martí, 

Grande-Alonso, Paris-Alemany La 

Touche 

6. Roure 

7. Mulder, Vries, Zijlstra 
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-( گزارش کردند شرکت2004) 1اویشی و مائیشیما

کنندگان به محض شرکت در جلسات تصویرسازی 
در مقاومت پوستی )یا افزایش در را کاهش معناداری 

رسانایی پوستی( و افزایش در ضربان قلب و ریتم 
-کوئنساتنفسی در قیاس با گروه کنترل تجربه کردند. 

( نیز نشان دادند تمرین 2018مارتنز و همکاران )
ی و ترکیب تصویرسازی و مشاهده منجر به تصویرساز

اما با  ؛شودبهبود توانایی تصویرسازی حرکات ساده می
های توانایی داده یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.

نامه تصویرسازی حرکتی تصویرسازی از طریق پرسش
فیزیولوژیک به های رواناصالح شده و تحلیل شاخص

 دست آمد. 
شده در  ابهامات و تناقضات مشاهدهبنابراین با توجه به 

های پیشین، در این پژوهش پاسخ به سه پژوهش
ش که هر یک از چهار رومدنظر است. اول این سئوال

 تصویرسازی ذهنی بینایی، تصویرسازی ذهنی جنبشی،
م ی بر فعالیت سیستتأثیرمشاهده و تمرین بدنی چه 

های روان عصبی خودکار و به طور خاص بر شاخص
ن ولوژیک منتخب دارد؟ در ثانی کدام یک از ایفیزی

 ت؟ها در افزایش توانایی تصویرسازی مؤثرتر اسروش
 

 پژوهش  شناسیروش
اظ پژوهش حاضر از لحاظ هدف ازنوع کاربردی و از لح

ماهیت پژوهش و شیوه اجرای پژوهش از نوع نیمه 
-آزمونتجربی است. طرح پژوهش از نوع پیش

 آزمون با مقایسه بین گروهی است. پس

 کنندگانشرکت
در این پژوهش، برای حدف اثر جنسیت و سن از میان 

 ایحرفه و دانشگاه فنیبدنی تربیتدانشجویان دختر 
 40که داوطلب شرکت بودند، دختران شریعتی تهران 

سال، با نمره توانایی  25تا  20نفر در دامنه سنی 

                                                           
1. Oishi, and Maeshima 

میانگین به صورت  باالتر ازتصویرسازی حرکتی 
های هدفمند انتخاب شدند. چرا که در اکثر پژوهش

انجام شده در تصویرسازی معیار ورود افراد داشتن 
متوسط در تصویرسازی است. از دیگر شروط توانایی 

-کنندگان نداشتن هر گونه بیماری عصبورود شرکت

 شناختی و جسمی بود. 

 هاابزار گردآوری داده
آوری اطالعات نامه اطالعات فردی: برای جمعپرسش
کنندگان از جمله سن، سابقه شناختی شرکتجمعیت

نامه های پرسشورزشی، آشنایی قبلی با گویه
شناختی و های عصبتصویرسازی، سوابق بیماری

 نامه پژوهشگر ساخته استفاده شد. جسمی از پرسش
: برای 2حرکتی اصالح شده تصویرسازینامه پرسش

آزمون و ارزیابی سهولت تصویرسازی حرکتی در پیش
نامه پرسشآزمون از نسخه اصالح شده پس

نامه پرسشتصویرسازی حرکتی استفاده شد. این 
سهولت  ارزیابی گزارشی جهت خود گویه هشت دارای

 وضوح افراد که است تصویرسازی حرکتی و وضوح
 هفت مقیاس دو از بردن بهره با را خود ذهنی بازنمایی
نامه از کنند. در این پرسشمی لیکرت ارزیابی ارزشی

حرکت را در دو وجه بینایی  4شود تا افراد خواسته می
هشت گویه را  کنند که مجموعاًو جنبشی تصویرسازی 

بینایی  تصویرسازی دهند. بدین ترتیبتشکیل می
نیز دربردارنده  گویه و تصویرسازی جنبشی شامل چهار

 دو در هاکنندهنتیجه، شرکت در گویه است. چهار
 دهیشکل شوند: )الف( تواناییمی طبقه بندی مقیاس

تا  (دیدن سخت برای )خیلی 1 از تصاویرسازی بینایی،

 شکل دهی )ب( توانایی و )دیدن برای آسان )خیلی 7

 برای حس سخت خیلی( 1 از جنبشی، تصاویرسازی
 و هال) کردن( حس برای آسان )خیلی 7 کردن( تا

2. Revised Movement Imagery 

Questionnaire (MIQ-R) 
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روایی سازه و پایایی نسخه فارسی این  (.1999، 1مارتین
توسط سهرابی، های آن مقیاسنامه و خردهپرسش

 .تأیید رسید( به 2010 ،فارسی و فوالدیان 

پرت -دستگاه بیوفیدبک چهار کانال مدل ایکس
های های مربوط به شاخصبرای ثبت داده: 20002
کار گرفته شد. فیزیولوژیک دستگاه مذکور بهروان

و  افزاریدستگاه مورد استفاده دارای دو سیستم نرم
قابل اتصال به بلوتوث افزاری است که از طریق سخت
های نرم افزاری شامل برنامهاست. سیستم رایانه 

ها به رایانه متعددی جهت ثبت، نمایش و انتقال داده
هایی است است. سیستم سخت افزاری شامل دستگاه

به حسگرهای متعدد مجهز هستند و در نقاط که 
شوند که اطالعات به رایانه مختلف بدن نصب می

در پژوهش حاضر در راستای اهداف  دهند.انتقال می
استفاده  4مولتی و یک کانال 3رِسپ از دو کانالپژوهش 

گیری چند شاخص گردید. کانال مولتی قابلیت اندازه
)دمای سطحی  6، تِمپ5شامل فعالیت الکتریکی پوست

رِسپ و کانال  )ضربان قلب( را دارد 7پوست( و پالس
همچنین  گیری حجم و ریتم تنفس را دارد.قابلیت اندازه

ها در این دستگاه نرم افزارهایی برای کمی کردن داده
 تعبیه شده است.

مدل  8کنونسایر ابزارها: با استفاده از دوربین 

مگاپیکسل  14.7با کیفیت  98015 9ایکسوس

شده نامه تصویرسازی حرکتی اصالح پرسشهای گویه
اجرا شد و بدنی توسط یکی از دانشجویان رشته تربیت

سازی شده برای گروه ضبط گردید تا ویدئوی آماده
برداری شده حرکات فیلممشاهده نمایش داده شود. 

شامل باال آوردن زانو، حرکت دست، پریدن و خم شدن 

                                                           
1. Hall & Martin  

2. 2000 X-Pert 

3. RESP 

4. MULTI 

5. Wuyam, Moosavi Decety, Adams & 

R.Lansing, Guz 

تصویرسازی حرکتی به نامه پرسشاست که در کمر 
در نهایت به منظور نمایش فیلم  .اشاره شده است آنها

 10.اس43مدل کِی. ایسوساینچی  6/15تاپ از لپ

 استفاده شد.

 روند اجرای پژوهش
کنندگان از طریق ابتدا اطالعات شخصی شرکت

کنندگان آوری شد و سپس شرکتجمعنامه پرسش
تصویرسازی حرکتی اصالح شده را تکمیل نامه پرسش
 کردند. 

-پرسشافراد بر اساس نمرات پیش آزمون که بر اساس 

بود به روش تصویرسازی حرکتی اصالح شده نامه 
( 1در یکی از چهار گروه ) 11آ.ب.ب.آ )موازنه برگشتی(

( تصویرسازی بینایی 2تصویرسازی جنبشی حرکت، )
تقسیم ( اجرای حرکت 4( مشاهده حرکت، )3حرکت )

ها، هر یک از در هر چهار گروه، ابتدا آزمودنیاند. شده
تصویرسازی حرکت نامه پرسشهای مربوط به گویه

 پروتکل بر اساسو  ندمطالعه کرداصالح شده، را 
 ند.یک بار حرکت مورد نظر را انجام دادنامه پرسش

سپس هر گویه را با توجه به وجه بینایی و جنبشی آن، 
تصویرسازی کردند. همزمان با تصویرسازی حرکت، 

ثبت شد.  آنهافیزیولوژیک منتخب های روانشاخص
دشواری و ها درجه پس از اتمام تصویرسازی، آزمودنی

-پرسشو نمره  ندآسانی تصویرسازی را رتبه بندی کرد

های ثبت شده و داده آنها نامه تصویرسازی ذهنی
-فیزیولوژیک هر شرکتهای روانمربوط به شاخص

آزمون وی قرار داده شد. کلیه کننده به عنوان نمره پیش
فیزیولوژیک در های روانهای ثبت شده، شاخصداده

اه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام آزمایشگاه پژوهشگ

6. TEMP 

7. PULS 

8. Canon  

9. IXUS 980 15 

10. K43S 

11. ABBA (reverse counterbalancing) 
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های روان فیزیولوژیک مورد بررسی گردید. شاخص
)سطح رسانایی  1شامل فعالیت الکتریکی پوست

، دمای پوست(، ضربان 3، پاسخ رسانایی پوست2پوست
. سپس قلب و ریتم تنفس مورد بررسی قرار گرفت

کنندگان به مدت سه روز متوالی بر اساس گروه شرکت
  نظر پرداختند.مورد 

کنندگان گروه تصویرسازی در مرحله اکتساب شرکت
گویه خرده مقیاس تصویرسازی  4جنبشی حرکت 

 تصویرسازی حرکتی اصالح شده رانامه پرسشجنبشی 
نبشی جمطالعه کرده و سپس هر گویه را با توجه به وجه 

انو، زها شامل خم کردن کنند. گویهآن، تصویرسازی می
 4که این  دن و خم کردن کمر استحرکت دست، پری

ر حرکت به عنوان یک زنجیره مد نظر قرار گرفت و ه
س به سپ .بار تکرار کرد 10کننده این زنجیره را شرکت

یره بار زنج 10 مجدداٌمدت یک دقیقه استراحت کرده و 
کوشش  40کوشش، هر  80کند )هر روز را تکرار می

. (کوشش 20یک دقیقه استراحت و برای هر حرکت 
کنندگان گروه تصویرسازی بینایی حرکت، هر شرکت

نامه پرسشهای خرده مقیاس بینایی یک از گویه
توجه  تصویرسازی را مطالعه کرده و سپس هر گویه را با

به وجه بینایی آن مانند گروه تصویرسازی جنبشی 
ط گروه مشاهده حرکت، فیلم مربوتصویرسازی کردند. 

سازی توانایی تصویرنامه رسشپهای به هر یک از گویه
را که توسط پژوهشگر تهیه شده مشاهده کردند که 

ای حرکت به صورت زنجیره 4شامل تکرار پشت سرهم 
 تکرار بود. سپس یک دقیقه استراحت کرده و 10با 

ر د .تکرار مشاهده نمودند 10مجدداٌ فیلم را برای 
بار مشاهده صورت گرفت که شامل تکرار  80مجموع 

حرکت خم کردن زانو، حرکت  4مشاهده برای هر  20
دست، پریدن و خم کردن کمر بود. در نهایت گروه 

 ی تواناینامه پرسشهای مربوط به اجرای حرکت گویه

                                                           
1. Electrodermal Activity (EDA) 

2. Skin Conductance Level (SCL) 

را که شامل خم کردن زانو، حرکت دست،  تصویرسازی
به صورت یک زنجیره  پریدن و خم کردن کمر بود را

اند بار تکرار کرده و سپس یک دقیقه استراحت کرده 10
-تمامی شرکتبار اجرا نمودند.  10زنجیره را  اًمجددو 

کنندگان به مدت سه روز متوالی پروتکل تمرینی 
 مربوط به گروه خود را انجام دادند.

نظور مبه اً پس از اتمام پروتکل تمرینی هر گروه مجدد
زیابی مورد ارزیابی قرار گرفتند که روند ارآزمون پس
 آزمون صورت پذیرفت. همانند پیش دقیقاً

 های آماریروش
 هایاز شاخص حاصلهای جهت تجزیه و تحلیل داده

 از توانایی تصویرسازینامه پرسشفیزیولوژیک و روان
. استنباطی استفاده شد توصیفی و آمار های آمارروش

پراکندگی به منظور توصیف های مرکزی و شاخصاز 
آماری مشخصات فردی و متغیرهای پژوهش استفاده 

های پژوهش، با شده است. در بخش استنباطی فرضیه
های آمار استنباطی آزمون شد. از آزمون استفاده از روش

فرض توزیع پیش اسمیرنوف برای بررسی کولموگروف
ها و آزمون لوین برای آزمون همگنی طبیعی داده

به منظور مقایسه ها استفاده شده است. واریانس
آزمون در چهار گروه پژوهش در پس میانگین متغیرها

متغیره و تحلیل پژوهش، از تحلیل کوواریانس یک 
آزمون پژوهش در پساستفاده شد.  واریانس یک راهه

 متغیرهدر چهار گروه پژوهش، از تحلیل کوواریانس یک 
ونفرونی به منظور تعیین آزمون تعقیبی ب .استفاده شد
های پژوهش، مورد استفاده قرار ها در گروهمحل تفاوت

گرفته است. الزم به ذکر است که کلیه محاسبات 
( در سطح 20) 4آماری در نرم افزار اس.پی.اس.اس

 انجام گرفته است. 05/0معناداری 

 

 

3. Skin Conductance Responce (SCR) 
4. SPSS 
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 هایافته

های مرکزی و پراکندگی شامل میانگین و شاخص 
در مراحل  پژوهشانحراف استاندارد عملکرد چهار گروه 

خالصه شده  1س آزمون در جدول پیش آزمون و پ
است.

 

 آزمونآزمون و پسمیانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش در پیش -1جدول 

 متغیرها
تصویرسازی 

 جنبشی

تصویرسازی 

 بینایی
 اجرای حرکت مشاهده

توانایی 
 تصویرسازی

-پیش

 آزمون
98/10±10/37 23/10±20/36 24/10±00/35 66/10±8/36 

-پس

 آزمون
99/9±50/41 3/10±1/41 27/10±40/38 31/10±70/42 

سطح رسانایی 
 پوست
 ثانیه()میکرو

-پیش

 آزمون
15/0±16/4 24/2±87/1 08/2±09/5 63/2±31/5 

-پس

 آزمون
36/0±16/2 47/2±89/1 24/0±23/1 30/13±24/7 

دمای سطحی 
 پوست
 گراد()سانتی

-پیش

 آزمون
67/0±50/31 37/0±43/24 66/0±46/24 58/0±03/30 

-پس

 آزمون
34/3±03/34 25/0±29/30 69/0±50/28 34/0±28/31 

پاسخ رسانایی 
 پوست
 ثانیه()میکرو

-پیش

 آزمون
0005/0±0015/0- 0009/0±0006/0- 

093/0 
±046/0- 

0009/0±004/0- 

-پس

 آزمون
0004/0±0013/0- 00000/0±0000/0- 12/0±057/0- 003/0±002/0- 

 ضربان قلب
)ضربه در 

 دقیقه(

-پیش

 آزمون
88/0±93/81 26/2±35/75 75/16±54/87 65/1±58/76 

-پس

 آزمون
73/3±24/77 56/0±20/70 09/5±62/87 8/1±1/78 

 تنفس
)تعداد در 

 دقیقه(

-پیش

 آزمون
06/0±91/9 69/0±94/8 03/0±96/9 32/0±89/9 

-پس

 آزمون
73/0±90/9 56/0±33/9 57/0±93/9 41/0±16/9 

 
ها از آزمون منظور تعیین طبیعی بودن توزیع دادهبه

فرض طبیعی کلموگروف اسمیرنف استفاده شد و پیش
منظور اطمینان . بهتوزیع تمامی متغیرها تأیید شدبودن 

ها در این پژوهش از آزمون لوین از همگنی واریانس
ها در استفاده شده است و پیش فرض همگنی واریانس

شیب رگرسیون  آزمون و پس آزمون تأیید شد.پیش
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برای متغیرها نیز همگن بود. با توجه به برقراری شروط 
ها در لیل اختالف معنادار گروهآزمون پارامتریک و به د

متغیرهای پژوهش در پیش آزمون، برای آزمون 
ها از آزمون تحلیل کواریانس یک متغیره استفاده فرضیه

 شد. 

ها در پیش آزمون با توجه به اختالف معنادار بین گروه
در متغیرهای دمای پوستی، سطح رسانایی پوست، 

ت ضربان قلب و ریتم تنفس برای بررسی تفاو
 ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. میانگین

اولین متغیر پوستی مورد بررسی دمای سطحی پوست 
جهت متغیره نتایج آزمون تحلیل کواریانس تکاست. 

بررسی اختالف دمای پوست در بین چهار گروه در 
به طور خالصه درج شده است. معناداری آماره  2جدول 

F نشان دهنده اختالف معنادار در میزان دمای پوستی ،
 بین چهار گروه در پس آزمون است. 

 
 متغیره در متغیر دمای سطحی پوستنتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک -2جدول 

مجذور جزئی 

 اتا

سطح 

 معناداری
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
 منبع

 آزمونپیش  57/115 1 45/40 56/38 <0001/0 52/0

 گروه 24/46 3 41/15 144/5 005/0 30/0

 خطا 88/104 35 99/2   

های تفاوت میانگین دمای سطحی پوست در گروه

نتایج نشان داد درج شده است.  3پژوهش در جدول 
 دمای پوستی در دو گروه تصویرسازی جنبشی و 

اجرای حرکت اختالف معناداری با یکدیگر دارند 
ای که دما در گروه تصویرسازی جنبشی به گونه

 باالتر از گروه اجرای حرکت بود.

 
 ی سطحی پوستنتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر دما -3جدول

 گروه  
تصویرسازی 

 جنبشی

تصویرسازی 

 بینایی
 اجرای حرکت مشاهده

-تفاوت میانگین

 ها 

     تصویرسازی جنبشی
    -47/6 تصویرسازی بینایی

   -78/1 -26/8 مشاهده
  95/4 16/3 -31/3* اجرای حرکت

 معنادار است. P ≤05/0*در سطح 
 

های پوستی، متغیر مورد بررسی بعدی در میان شاخص
سطح رسانایی پوست است. نتایج آزمون تحلیل 

 از  بیشتر Fکواریانس نشان داد سطح معناداری آماره 

بدین معنا که اختالف معناداری بین چهار  .است 05/0
 گروه از لحاظ متغیر سطح رسانایی پوست وجود ندارد.

 درج شده است. 4خالصه نتایج مربوطه در جدول
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 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره در متغیر سطح رسانایی پوست -4جدول 

 مجذور جزئی اتا
سطح 

 معناداری
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
 منبع

 آزمونپیش  82/3 1 82/3 94/1 266/0 05/0

 گروه 71/7 3 57/2 3/1 288/0 1/0

 خطا 92/68 35 97/1   

نتایج تحلیل واریانس یک راهه در خصوص پاسخ 
رسانایی پوست به عنوان آخرین متغیر پوستی مورد 

-به(. 5معنادار نیست )جدول  Fبررسی نشان داد آماره 

عبارت دیگر، تفاوت معناداری بین میانگین پاسخ 

آزمون وجود رسانایی پوست در چهار گروه در پس
 ندارد. 

 
 نتایج از آزمون تحلیل واریانس یک راهه در متغیر پاسخ رسانایی پوست -5جدول 

سطح 

 معناداری
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 منبع مجموع مربعات

 بین گروهی 24/0 3 008/0 18/2 10/0

 درون گروهی 132/0 36 004/0  

 کل 156/0 39   

در خصوص متغیر ضربان قلب، نتایج تحلیل 
عبارتی و یا به Fکواریانس حاکی از معناداری آماره 

 وجود اختالف معنادار ضربان قلب بین چهار گروه 

آزمون بونفرونی به منظور  نتایج(. 6است )جدول 
خالصه شده  7روشن شدن محل اختالف در جدول 

 است.
 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره درمتغیر ضربان قلب - 6جدول

مجذور جزئی 

 اتا

سطح 

 معناداری
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
 منبع

 پیش آزمون 87/30 1 88/5 021/0 14/0 14/0

 گروه 54/1712 3 76/108 <0001/0 90/0 90/0

 خطا 69/18 35    

دهد میانگین ضربان قلب در نشان می 7جدول  نتایج
زی جنبشی، بینایی بیش از گروه تصویرسا هگروه مشاهد

 ت است. همچنین هر دو گروه و اجرای حرک
 

ضربان قلب تصویرسازی جنبشی و اجرای حرکت 
 تصویرسازی بینایی داشتند.باالتری نسبت به گروه 
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 آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر ضربان قلب نتایج -7جدول 

 گروه  
تصویرسازی 

 جنبشی

تصویرسازی 

 بینایی

اجرای 

 حرکت
 مشاهده

 ها تفاوت میانگین

     تصویرسازی جنبشی
    -89/8* تصویرسازی بینایی

   24/8* -64/0 اجرای حرکت
  61/12* 86/20* 96/11* مشاهده

 معنادار است. P ≤05/0*در سطح 
 

در خصوص آخرین متغیر روان فیزیولوژیک، نتایج 
به این  .معنادار است Fآماره تحلیل کواریانس نشان داد 
آزمون، تفاوت معناداری بین معنا که با حذف اثر پیش

آزمون میانگین تعداد تنفس چهار گروه پژوهش در پس
شود. خالصه از این رو فرض صفر رد می .وجود دارد

 درج شده است. 8نتایج در جدول 
 

 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره در متغیر ریتم یا تعداد تنفس -8جدول 

مجذور جزئی 

 اتا

سطح 

 معناداری
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات
 منبع

 پیش آزمون 33/1 1 33/1 94/3 055/0 10/0

 گروه 72/3 3 24/1 67/3 021/0 23/0

 خطا 84/11 35 33/0   

به طور کلی ریتم  نشان داد (9آزمون بونفرونی )جدول 
تنفسی در گروه اجرای حرکت کمترین میزان را در 
مقایسه با گروه تصویرسازی جنبشی و مشاهده داشت. 

طور میانگین ریتم تنفس در تصویرسازی جنبشی به
از اجرای حرکت است.  بیشترمعناداری 

 
آزمون تعقیبی بونفرونی در متغیر ریتم یا تعداد تنفس نتایج -9جدول   

 گروه 
تصویرسازی 

 جنبشی

تصویرسازی 

 بینایی
 مشاهده

اجرای 

 حرکت

 ها تفاوت میانگین

     تصویرسازی جنبشی
    356/0 تصویرسازی بینایی

   329/0 009/0 مشاهده 
  -752/0* -423/0 -744/0* اجرای حرکت

 معنادار است. P ≤05/0*در سطح 
 

آخرین فرضیه مورد بررسی در پژوهش حاضر این است 
بین میانگین توانایی تصویرسازی چهار گروه که 

مشاهده، تصویرسازی بینایی، تصویرسازی جنبشی و 
اجرای حرکت در پس آزمون تفاوت معناداری وجود 
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به منظور آزمون واریانس یک راهه ندارد. نتایج تحلیل 
در متغیر مستقل یا عامل  Fآماره این فرضیه نشان داد 

بزرگتر است و نتایج معنادار نبود.  05/0از  یگروهبین 
بدین معنا که تفاوت معناداری بین میانگین توانایی 

تصویرسازی چهار گروه مشاهده، تصویرسازی جنبشی، 
تصویرسازی بینایی و اجرای حرکتی در پس آزمون 

نس واریاآزمون تحلیل  نتایج 10جدول در وجود ندارد. 
 در متغیر توانایی تصویرسازی ارائه شده است. یک راهه

 
 راهه در متغیر تصویرسازینتایج آزمون تحلیل واریانس یک -10جدول 

سطح 

 معناداری
 Fآماره 

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 آزادی
 منبع مجموع مربعات

 بین گروهی 87/98 3 95/32 315/0 81/0

 درون گروهی 90/3761 36 49/104  

 کل 77/3860 39   

 

 بحث و نتیجه گیری
چهار پروتکل  تأثیرهدف پژوهش حاضر مقایسه 

آزمایشی )اجرا، مشاهده، تصویرسازی بینایی و 
تصویرسازی جنبشی( بر توانایی تصویرسازی و تغییرات 

-به تصویرسازی بود.فیزیولوژیک حین های روانپاسخ

دست آمده در قیاس با مطالعات دیگر نتایج بهکلی  طور
تغییرات  رسد، چرا که اوالًنظر میبحث برانگیز به

های قلبی به نفع گروه مشاهده و مربوط به شاخص
های تنفسی و دمای پوستی به نفع تغییرات شاخص

تصویرسازی جنبشی بود. از طرف دیگر هر چهار  گروه
پروتکل تمرینی به یک اندازه در تغییر توانایی 

ها تصویرسازی اثربخش بودند و اختالفی بین گروه
دست آمده تنها مشاهده نشد. در خصوص نتایج کلی به

مارتنز -دو پژوهش همسو با مطالعه حاضر است )کوئنسا
 (. 2005، 1دیتمار ؛ بولیت، کولت و2018و همکاران، 

اختالف معناداری چه  ها نشان داد اگربخش اول یافته
در متغیرهای سطح رسانایی پوست و پاسخ رسانایی 

های ، اما تفاوتوجود نداشتپوست چهار گروه 
معناداری در شاخص دمای سطحی پوست در چهار 

                                                           
 

 

برتری شاخص دمای گونه ای که گروه وجود داشت، به
 تصویرسازی جنبشی بود. گروهسطحی پوست به نفع 

نتایج به دست آمده در خصوص افزایش دمای پوستی 
؛ 1993های النگ، در تصویرسازی پیشتر در پژوهش

، 1999؛ رور و همکاران، 2004اویشی و مائیشیما، 
و اکثر مطالعات مشابه به تأیید  2005بولیت و همکاران، 

 رسیده است.
مای سطحی طور که در نتایج مشاهده شد، دهمان

پوست در گروه تصویرسازی جنبشی بیش از گروه 
درجه حرارت در سطح پوست  مشاهده افزایش یافت.

-یم رییبافت بدن تغ قیمتناسب با گردش خون از طر
بافت  میان( که از یانیکوچک )شر یخون یهاکند. رگ

احاطه  ی عضالت صافبرهایکنند توسط فیعبور م
-یکنترل م کیسمپات یعصب ستمیتوسط ساند که شده
 نیو استرس، ا جانیفشار، ه شیدر حالت افزا شود.

 یشوند و باعث تنگیمنقبض م یعضالن یبرهایف
پوست  یامر منجر به کاهش دما نیشوند. ایعروق م

-یبافت کاهش م قیگردش خون از طر رایشود، زیم
 عروق منبسط شده و. در مقابل، در حالت آرامش، ابدی

احتماالً گروه  .ابدی یم شیپوست افزا یرو، دما نیاز ا

1. Bolliet, Collet, & Dittmar 
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تصویرسازی جنبشی حین تمرین بیشترین 

آرامش ذهنی را تجربه کرده و به همین علت دمای 

پوستی در حین تصویرسازی در این گروه افزایش 

 یافته است. 
که چرا اختالف معناداری در پاسخ اما در پاسخ به این

-دیده نشد میرسانایی پوست و سطح رسانایی پوست 

افزایش فعالیت الکتریکی پوست و غدد توان گفت 
عرقی بستگی به تنظیم قشری سیستم عصبی خودکار 

ریزی انرژی مصرفی برای اجرا دارد و بنابراین برنامه
بستگی به نیاز تکلیف در حال اجرا دارد. تکالیف استفاده 
شده در پژوهش حاضر شدت کمی داشته و در سطح 

د و نیازی به مصرف انرژی نشوه میزیرقشری یکپارچ
د نسازی الکتریک پوست قبلی زیادی ندارو آماده

رسد این بنابراین به نظر می(. 2001، 1)ترماین و بری
های پاسخ موضوع باعث عدم تغییر قابل توجه شاخص

رسانایی پوست و سطح رسانایی پوست شده است. 
 باربا هرشاخصی است که شاخص رسانایی پوست 

شود و مدت  یمتحریک حرکات  از یذهن فراخوانی
 یذهن ییبا مدت زمان بازنما تا حد زیادی زمان آن

با  .(2018مارتنز و همکاران، -)کوئنسا مرتبط است
نظر از که شاخص رسانایی پوست صرفتوجه به این

نوع گروه تمرینی، در هر چهار گروه حین تصویرسازی 
شود مطرح می مورد سنجش قرار گرفت، این احتمال

که با توجه به ساده بودن حرکات، سیستم عصبی 
کند، چرا که سازی احساس نمیضرورتی برای آماده

افزایش سطح فعالیت الکتریکی پوستی مکانیسمی 
ها و سازی بدن در پاسخ به محرکبرای افزایش آماده

بنابه نظر وقایع و به عبارتی تنظیم برانگیختگی است. 
پاسخ رسانایی پوست و سطح  اگر چهپژوهشگران 

تواند سنجشی از قدرت هیجان رسانایی پوست می
مشاهده شده، تجربه شده و یا تصور شده )مثبت و 

                                                           
1. Tremayne & Barry  

2. Griss & Yang 

-جز بر مکانیسممنفی( فراهم آورد، با این حال این دو 

های عصبی متفاوتی تکیه دارند و در نتیجه هر دو 
اطالعات مرتبط و در عین حال غیرزائدی در خصوص 

کنند )گریس سیستم عصبی خودکار فراهم می فعالیت
(. باید توجه داشت این دو شاخص 2012، 2و یانگ

های رغم ارتباط نزدیک با یکدیگر، شاخصعلی
 اوجپاسخ رسانایی پوست تحت عنوان  مستقلی هستند.

شود که حاکی از افزایش سریع در فعالیت خوانده می
است و عبارتی آنی و فازی شاخص سیگنال است و به

طبق منابع مقدار پاسخ رسانایی پوست یک تقریب 
مناسب از فعالیت سیستم عصبی خودکار است. پاسخ 
رسانایی پوست تنها در تغیییرات سریع سیگنال در پاسخ 
به یک محرک خارجی یا ذهنی درونی برانگیخته شده 

بر (. 2015، 3شود )لتوارد، باتلر، جکسون، ادواردزمی
آمده اختالف معناداری در شاخص دست اساس نتایج به

چرا که این شاخص ؛ سطح رسانایی پوست مشاهده نشد
یک شاخص یکنواخت، مداوم و با تغییرات آهسته است 

شاید بتوان گفت . و سطح پایه هدایت پوستی است
های فعالیت الکتریکی پوست یا رسانایی شاخص

های پوست، سنجشی از نحوه واکنش افراد به محرک
کند. عمدتاً تنظیم دقیق و آنی فراهم میه ارائه شد

شکل  برانگیختگی توسط پاسخ رسانایی پوست به
، 4)گرکو، والنزا، اسکلینگوشود مؤثرتری فراهم می

که سطح رسانایی پوست، سطح (، حال آن2016
آورد. با توجه به فراهم میمناسبی از هدایت پوستی 

باالتر از کنندگان دارای توانایی که همه شرکتاین
رسد  موارد میانگین در تصویرسازی بودند و به نظر می

تصویرسازی شده چندان چالش برانگیز نبودند، سطح 
که همین  ؛هیجانات، برانگیختگی اندکی مورد نیاز بود

ها بوده ها در این شاخصامر موجب عدم تفاوت گروه
 است. 

3. Ietswaart, Butler, Jackson & Edwards 

4. Greco, Valenza, & Scilingo 
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نفس ها گویای آن بود که ریتم تبخش دیگری از یافته
 نیز همچون دمای پوستی در گروه تصویرسازی جنبشی

روه گافزایش بیشتری داشته است. البته ریتم تنفس در 
شاید است.  نیز باالتر از گروه مشاهده و اجرا بوده بینایی

روه ها این باشد که تمرین در گعلت تفاوت بین گروه
 بازنمایی ذهنی شود سرعتمشاهده و اجرا باعث می

تر به سرعت واقعی آن ایجاد شده از حرکت نزدیک
که در تصویرسازی ممکن است سرعت باشد، حال آن

، رسدنظر میبازنمایی متفاوت از واقعیت باشد. به
توان  تصویرسازی ذهنی در افراد مبتدی و یا افرادی که

ر از تآهسته پایینی در تصویرسازی ذهنی دارند عمدتاً
این (، بنابر2001قعی است )هولمز و کالینز، سرعت وا

ن طول کشیده و این زمابیشتری بازنمایی مدت زمان 
بیشتر صرف شده باعث افزایش تالش شناختی صرف 

 گردد. شده و به تبع آن افزایش ریتم تنفس می
نتایج مورد بررسی در شاخص ضربان قلب نشان داد که 

قلب مربوط به گروه  بیشترین افزایش و تغییر در ضربان
-مشاهده و سپس گروه تصویرسازی جنبشی است. به

چه تالش برای تصویرسازی  اعتقاد پژوهشگران هر
افزایش یابد به دنبال آن ضربان قلب و ریتم تفس 

یابد که پاسخی از سیستم عصبی خودمختار افزایش می
انگیختگی است. اگر چه ممکن است  در نتیجه

ر مشاهده و تصویرسازی برانگیختگی درک شده د
جنبشی یک فعالیت باعث افزایش ضربان قلب در 

شود، اما بیان این احتمال تصویرسازی همان فعالیت می
به علت عدم همسویی تغییرات ریتم تنفسی و ضربان 
قلب با یکدیگر وارد نخواهد بود. چرا که بر خالف 
انتظار، در خصوص افزایش یا کاهش همزمان شاخص 

ها )به عنوان دو و ضربان قلب در گروه ریتم تنفسی
ها(، شاخص مهم تأمین کننده انرژی مصرفی سیستم

ها همسو با یکدیگر تغییرات این دو شاخص در گروه

                                                           
1. Decety 

ای که بیشترین ضربان قلب در گروه گونهبه ،نبود
مشاهده و سپس گروه تصویرسازی جنبشی مشاهده 

روه که بیشترین افزایش ریتم تنفس در گشد حال آن
تصویرسازی جنبشی بود و افزایش چندانی در گروه 

( دریافت که 1991) 1مشاهده گزارش نشد. دیستی
فیزیولوژیک ضربان قلب و ریتم تنفسی های روانپاسخ

بسته به درجه تالش ذهنی بازنمایی و تصویرسازی 
سازی ذهنی در راه رفتن متفاوت شدت عمل حین شبیه

 ی چیست؟اما علت این عدم همسوی هستند.
در ( 2009) 2دموگوت، نورمند، دنیس و پاپاکسانتیس

تحقیقی نشان دادند ضربان قلب حین تصویرسازی 
یابد، اما در اجرای واقعی حرکات تنه و پا افزایش می

جایی حجم حرکت تنه و پا فشار شریانی به علت جابه
خونی مرکزی متفاوت از یکدیگر و تصویرسازی است. 

کند که گیری این چنین عنوان میدموگوت در نتیجه
بین خاصی در سیستم عصبی اگر مکانیسم پیش

مرکزی در طول اعمال تصویر شده وجود داشته باشد، 
آثار متفاوتی از حرکات تنه و پا بر فشار شریانی مورد 

که در پژوهش حاضر انتظار خواهد بود. با توجه به این
ردن خم ککنندگان خواسته شد چهار حرکت از شرکت

را  زانو، حرکت دست، پریدن و خم کردن کمر
تصویرسازی کنند. دور از ذهن نخواهد بود که 

های کنترلی هر یک از این حرکات متفاوت از مکانیسم
بنابراین ممکن است سیستم عصبی  .یکدیگر باشند

ای متفاوت برای هر یک از این چهار حرکت به گونه
ش حاضر، پاسخ دهد. با همه این موارد، در پژوه

های مورد بررسی در تصویرسازی چهار گروه شاخص
-بدون تفکیک چهار حرکت به صورت یکپارچه و یک

تواند این امر می آوری شد که احتماالًباره ثبت و جمع
های ریتم ای شاخصهای متفاوت و لحظهواکنش

2. Demougeot, Normand, Denise & 

Papaxanthis. 
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خوبی نشان نداده و آثار تنفسی و ضربان قلب را به
 باشد.   متفاوت آن را تجمیع کرده

بندی در خصوص فعالیت سیستم عصبی در یک جمع
توان گفت تغییرات خودکار حین تصویرسازی، می

شاخص دمای سطحی پوست و ریتم تنفسی و حتی تا 
حدودی ضربان قلب در گروه تصویرسازی جنبشی بیش 

صی رسد اصل اختصابه نظر میها بود. از سایر گروه
بودن تمرین در این خصوص صادق است. چرا که هدف 
پروتکل حاضر افزایش مهارت افراد در تصویرسازی 

که  است، بنابراین قابل انتظار است بیناییجنبشی و 
تر از تمرین مؤثرتمرین اختصاصی تصویرسازی 

ع مشاهده و اجرای حرکت بوده است. البته این موضو
ویرسازی تغییرات ایجاد شده در توانایی تصباید در کنار 

افزایش طور کلی ذهنی مورد بررسی قرار گیرد. به
های قلبی تنفسی و ضربان قلب، فشار خون و شاخص

 افزایش فعالیت پوستی همگی تغییرات فیزیولوژیکی
سازی هستند که گویای مصرف انرژی برای آماده

 (.2005)بولیت و همکاران،  اجرای حرکت هستند
هدف دیگر پژوهش بررسی اثربخشی مشاهده، اجرا و 
تصویرسازی بینایی و جنبشی بر توانایی تصویرسازی 

آزمون ها در پسکه اختالف گروهرغم اینبود. علی
آزمون بود و نمرات توانایی تصویرسازی از پیشتر بیش

افراد باال بود، با این حال نتایج بر خالف بسیاری از 
؛ چلقف و همکاران، 2015همکاران، رایت و ها )پژوهش

؛ ویلیامز و همکاران، و رایمل و آستی مری، 2013
نشان داد تفاوت معناداری بین چهار گروه وجود  (2009
کند این . اولین احتمالی که این نتایج را تبیین میندارد

آزمون است که با توجه به نزدیکی زمان تمرین و پس
صحیحی از میزان ها درک آزمودنی ،و سادگی تکلیف

پیشرفت خود در توانایی تصویرسازی نداشته باشند و 
عبارت دیگر توانایی ادراک شده آنان متفاوت از به

                                                           
1. Pinto, Ramos, Lemos, Vargas & 

Imbiriba 

آزمون توانایی واقعی آنان باشد و شاید اجرای یک پس
تر تغییرات تأخیری اختالفات در خود ارزیابی دقیق

تر سازد. این در حالی است که تصویرسازی را نمایان
فیزیولوژیک سیستم های روانیراتی در شاخصتغی

عصبی متعاقب مداخالت آزمایشی وجود داشت که به 
ها به دلیل بخشد. با همه ایناین احتمال قوت می

های خودگزارشی، درک نامهپرسشهمین ضعف بزرگ 
فیزیولوژیک با بهبود های روانو شناخت بهتر پاسخ

توانایی  کند تا سنجشتوانایی تصویرسازی کمک می
و شک و تردید بیشتر تصویرسازی ذهنی با دقت 

همین علت شاید افزایش فاصله  کمتری انجام شود. به
کمک کند تا افراد نسبت آزمون جلسات تمرینی با پس

از  .به افزایش توانایی خود در تصویرسازی آگاهی یابند
کوشش تمرینی برای این  240سوی دیگر شاید تعداد 

-که شرکتباشد و با توجه به اینحرکات ساده زیاد 

کنندگان توانایی اولیه نسبتاً مطلوبی در تصویرسازی 
این حرکات گزارش کردند، ممکن است رسیدن به 
سقف امتیازی تکلیف باعث شده باشد که اختالف 

 ها مشاهده نشود. معناداری بین گروه

های بر اساس نتایج به دست آمده در خصوص شاخص
فردی را هب توان شاخص منحصرفیزیولوژیک نمیروان

برشمرد که با افزایش توانایی تصویرسازی در ارتباط 
در مطالعات پینتو، راموس، لموس،  باشد. این موضوع
 2( و گیلوت و همکاران2017) 1وارگاس، ایمبریبا

( نیز تأیید 2018مارتنز و همکاران )-کوئنسا(، 2008)
این موضوع نوع حرکات و ترین دلیل شاید اصلیشد. 

برای تصویرسازی، تمرین و  تکالیف انتخاب شده
مشاهده و بررسی توانایی تصویرسازی باشد. حرکات 

کار رفته سه ویژگی به نامهپرسشتصویرسازی شده در 
عمده دارند. این حرکات عادی با سطح کمی از 
پیچیدگی هستند، حین تمرین نیازی به تالش ذهنی 

2. Guillot  
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-تکالیفی با شدت باال نیستند. به نظر میزیاد ندارند و 

رسد حرکات انتخاب شده برای تصویرسازی فاقد 
کنندگان بوده و این حرکات پیچیدگی الزم برای شرکت

حاظ تا حد زیادی خودکار هستند و حرکات مربوطه به ل
اجرا آسان بوده و به صورت روزمره و به راحتی اجرا 

نوروفیزیولوژی شوند. همچنین این حرکات در سطح می
با حداقل مشارکت فعالیت قشری و با مشارکت گسترده 

به طور مثال شوند. ساختارهای زیرقشری انجام می
( از تصویربرداری 2003و همکاران ) 1بوشبک-کوتز

رزونانسی مغناطیسی کارکردی برای بررسی تفاوت 
فعالیت مغزی حین تصویرسازی تکالیف ساده و پیچیده 

دریافتند حین تصویرسازی حرکات  نهاآاستفاده کردند. 
پیچیده در قیاس با حرکات ساده در سطح 

ای خلفی نوروفیزیولوژیکی، مناطق پیش حرکتی، آهیانه
 و مخچه فعالیت بیشتری داشتند. 

اند که سطوح از طرف دیگر چندین مطالعه نشان داده
باالتر فعالیت جسمانی با توانایی بیشتر در ایجاد تصاویر 

کورادو، گوارنرا و حرکتی ذهنی همراه است )دی
( و احتماالً تجربه قبلی افراد و 2014، 2کوارتیرولی

فعالیت بدنی آنان منجر به بهبود توانایی تصویرسازی 
رسد سطح باالی فعالیت بدنی با نظر می بهشود. می

های باالتر سیستم عصبی خودکار در ارتباط باشد. پاسخ
( نیز دریافتند ورزشکاران 2014همکاران )کارادو و دی

توانایی باالتری در تصویرسازی نسبت به 
این امر حاکی از آن است که بین  .غیرورزشکاران دارند

بدنی و توانایی ایجاد تصاویر ذهنی ارتباط وجود فعالیت
کنندگان دانشجوی که همه شرکتدارد. با توجه به این

گی جسمانی مطلوب و رشته تربیت بدنی بوده و از آماد
توانایی تصویرسازی خوبی برخوردار هستند، این امکان 

های وجود دارد که توانایی تصویرسازی و پاسخ
های تمرینی از خود فیزیولوژیک بهتری به پروتکل

                                                           
1. Kuhtz-Buschbeck 

2. Di Corrado, Guarnera & Quartiroli 

ها به حداقل نشان دهند که باعث شود اختالفات گروه
برسد. احتمال دیگر این است که به علت توانایی اولیه 

ب در تصویرسازی این افراد اثر سقف را تجربه مطلو
 کرده باشند. 

تالش ذهنی و شدت عامل دیگری است که نتایج 
( دریافتند 2009) حاصله را رقم زد. دموگوت و همکاران

شوند و سادگی تجسم می حرکات چرخشی مچ، که به
شدت کمی دارند، تغییرپذیری در ضربان قلب را ایجاد 

سازی ذهنی حرکات در طول شبیهکند، با این حال نمی
تر، مانند حرکات تنه یا پا مخالف جاذبه پیچیده

ضربان قلب( افزایش  پارامترهای فیزیولوژیک )مانند
( دریافتند 2000) 3یافت. عالوه بر این پاکالین و جینرود

هایی که دویدن بر روی ریتم تنفسی در آزمودنی
که شدت  کردند افزایش یافت، چراتردمیل را تصور می

فشار مشاهده شده افزایش یافته بود. بنابراین شدت 
شود تا سیستم عصبی خودکار تا حد تغییرات باعث می

زیادی با تالش مشاهده شده مرتبط باشد که این امر 
زمانی که تالش بیشتری نیاز است، افزایش می یابد. 

کنندگان بعد ( دریافتند شرکت2005بولیت و همکاران )
رکورد  %90و  %50سکات با شدت و قدرت از مشاهده ا

های متفاوتی از سیستم عصبی شخصی افراد پاسخ
-عنوان تابعی از شدت حرکت فراهم می خودکار را به

های خودکار ثبت شده در حرکات مشاهده کند: پاسخ
تر و طوالنیبیشتر طور معناداری به %90شده با شدت 

ود. ب %50های ثبت شده با مشاهده شدت از شاخص
های خودکار تا حد زیادی با نتیجه گرفتند پاسخ آنها

مقدار تالش مشاهده شده در ارتباط است. بنابراین برای 
تر و روشن شدن این موضوع دست آوردن نتایج قوی به

بیشتر باید تمریناتی را استفاده کرد که مستلزم تالش 
که تکالیف ذهنی دشوارتر نیازمند باشد. در نهایت این

شود ذهنی بیشتری برای اجرا هستند و باعث میتالش 

3. Paccalin & Jeannerod 
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تغییرات تمرکز هموگلبین اکسیژن در سطح قشری 
 (. 2011افزایش یابد )کولت همکاران، 

باالترین تشابه در پروتکل و نتایج با پژوهش حاضر، 
( بود که نشان 2018کار کوئنسا مارتنز و همکاران )

دادند تمرین تصویرسازی و ترکیب تصویرسازی و 
شوند مشاهده منجر به بهبود توانایی تصویرسازی می
گیری اما با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند. بنا به نتیجه

این پژوهشگران در تکالیفی با پیچیدگی کم، فراهم 
در قیاس با  کردن درونداد بینایی از طریق مشاهده

تواند کمک بیشتری در افزایش تمرین ذهنی صرف نمی
ی بکند. سطح باالتری از فعالیت توانایی تصویرساز

برای انجام تکلیف ذهنی باعث بیشتر بدنی و زمان 
فیزیولوژیک و افزایش پاسخ های روانافزایش پاسخ

 گردد. سیستم عصبی خودکار می
توان گفت، مشاهده با توجه به تمامی موارد مندرج می
توانند به بخشی میو تصویرسازی ذهنی در فرایند توان

زارهای شناختی به کار گرفته شوند. فعالیت عنوان اب
تواند سیستم عصبی خودکار در طول تمرین ذهنی می

به عنوان شاخصی مفید برای متخصصین باشد تا سطح 
تالش بیمار حین بازتوانی و یا توانبخشی و فیزیوتراپی 
پس از آسیب ورزشی را از طریق تمرین ذهنی تخمین 

تمرین ذهنی را بهینه  بزنند و بدین ترتیب سعی کنند تا
کرده و ناراحتی و خستگی بیمار یا ورزشکار را به حداقل 

(. با روشن شدن 2009برسانند )دموگوت و همکاران، 
-نوع پاسخ سیستم عصبی خودکار به تصویرسازی می

های بیوفیدبک توان این روند را تسهیل کرده و پروتکل
  جدیدی تنظیم کرده که منتج به نتیجه بهتر گردد.

های پژوهش حاضر استفاده از یکی از محدودیت
تکلیفی با پیچیدگی و شدت کم و بود که توجه چندانی 

شود تا در مطالعات آتی طلبد. لذا پیشنهاد مینیز نمی
های سیستم میزان توانایی تصویرسازی و شاخص

عصبی خودکار در تکالیف پیچیده و با شدت باال و توجه 
های تمرینی متفاوت کوششطلب و با تعداد جلسات و 

 بندی حرکاتزمان مورد بررسی قرار گیرد.

 نیازهایی که در توسعهدر میان پیش شده،تصویرسازی
-های تمرینی تصویرسازی در روانبرنامه سازیو بهینه

توجه زیادی را در دو  ،هستندشناسی ورزشی مهم 
توجه به مفهوم  با. خود جلب نموده است دهةگذشته به

فرآیندهای عصبی در ی یا تشابه کارکرد ارزیهم
، و عمل و مشاهده یکتصویرسازی اجرای جسمانی، 

، سیستم بازنمایی حرکتی مشابه ضرورت دسترسی به
شند. بر این باباید مشابه  نیز های زمانیپس ویژگی

ر کردن اجرای تکلیف باید با تصو، مدت زمان اساس
 باشدمدت زمان اجرای واقعی همان تکلیف برابر 

بنابراین چالش (. 2019)طالبی، بهرام و طهماسبی، 
-شناسی ورزشی میپیش روی محققان در حوزه روان

تواند شامل مطالعه تأثیر سرعت تصویرسازی و نمایش 
های سیستم عصبی خودکار باشد. مهارت بر پاسخ
برای توسعه مدل تصویرسازی ( 2001هولمز و کالینز )

 حداکثر به منظور بهرده و استفاده ک مغز اسکناز  پتلپ
 فیزیک،) جزء هفتر ب، کارکردی ارزیهم رساندن
 چشم و احساسات یادگیری، ،زمانبندی، تکلیف محیط،

 با هم ذهنی تصویرسازیداشتند.  تأکید (دیدگاه یا انداز
 انگیختگی افتد که زمانی اتفاق می باال، کارکردی ارزی

 با برابر ذهنی تصویرسازی درطول فیزیولوژیک
)علیخانی،  باشد واقعی تکلیف انگیختگی هنگام اجرای

از این رو پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی،  (.2019
فعالیت سیستم عصبی خودکار در رویکردهای مختلف 

از تصویرسازی )پتلپ در مقابل سنتی( بررسی شود. 
فیزیولوژیک در توان بین متغیرهای روانسوی دیگر می

تصویرسازی مقایسه انجام داد تا و حالت استراحت 
تر شود. یکی دیگر از ابهامات موضوع روشن

های پژوهش حاضر استفاده از افرادی با محدودیت
توانایی تصویرسازی باال بود که ممکن است باعث 

بنابراین این پروتکل را مجدداً  .ایجاد اثر سقف اجرا شود
پایین  توان در افرادی با توانایی تصویرسازی باال ومی

های و با یادداری تأخیری اجرا نمود، تا اختالف پروتکل
در هر صورت، مطالعات تر شود. تمرینی برجسته
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بیشتری مورد نیاز است تا تناقشات موجود مرتفع گردد، 
های متفاوت، به همین علت بررسی تکالیف با پیچیدگی

سطح فعالیت و آمادگی بدنی افراد و شدت تکلیف باید 
  لحاظ شود.
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