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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of one 
type physical fatigue on the mental imagery ability in skill 
athletes with emphasis on duration of movement. Thirty skilled 
athletes were randomly assigned into two groups of fatigue and 
control. Pre-test and post-test measures included internal 
vision external and motor vision. The experimental group 
performed the exercise protocol for fatigue (running at 70% of 
maximum heart-rate until fatigue), while the control group did 
not do any physical activity. The results revealed that one-part 
fatigue significantly reduced the accuracy of imaging. In both 
tasks, the accuracy of external visual imagery was higher than 
that of the internal visual imagery, and the accuracy of internal 
visual imagery was higher than that of the motion. Also, fatigue 
did not have a significant effect on clarity of short and long task 
mental imagery. Finally, fatigue had no significant effect on 
controllability of short and long task mental imagery. 
 

 
Extended Abstract 
Abstract 
Mental imaging, as one of the 
psychological skills, refers to the 
creation or re-creation of an 
experience that is created by  
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memory information, and has 
sensory, perceptual and emotional 
characteristics and may be done by 
consciously controlling the person 
in the absence of stimuli that 
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happens with real experience 
(Morris, Spittle & Watt, 2005). 
On the other hand, fatigue is a 
gradual and cumulative process 
which is thought to be associated 
with decreased consciousness and 
ultimately impaired mental 
function. Fatigue can be "physical" 
or "mental". Some see it as a lack of 
cognitive resources to maintain 
efficiency. Physiological fatigue 
happens with functional changes 
where the nerve connects to the 
muscle (Environmental fatigue) or 
changes in brain and spinal cord 
function (Central fatigue). 
Environmental or central fatigue 
may be maximal or associated with 
the conditions (Walsh, 2000). 
Environmental or central fatigue 
(muscular or local) is defined 
inability to produce and maintain 
the necessary or expected strength 
or power, and inability to maintain 
work capacity.  
In case of fatigue, muscle spinal 
irritability have been reduced and 
during it, joint movement and 
position are not properly perceived 
(Taylor, Butler & Gandevia, 2000) 
and the integrity of sensory 
feedback is impaired (Paillard, 
2012). Hence, sensory information 
processing is based on the mental 
imaging process when fatigue is 
based on the integrity of the 
disturbed sensory feedback.  In this 
way, the accuracy of mental 
imagery may be impaired (Millet, 

Lepers, Maffiuletti, Babault, Martin 
& Lattier, 2002). Dana, Rafiei and 
Salehian (2018) showed that fatigue 
increases swimmers' timing error 
for all three types of imaging in both 
skilled and unskilled groups. 
Although the timing and clarity of 
mental imagery play a decisive role 
in the effectiveness of imaging 
interventions as indicators of 
mental imaging ability, less studies 
have been on other modal motor 
skills, including chain motor skills 
(routine karate) as well as the role 
of variable adjustment.  Guillot et al. 
(2012) showed that increasing the 
movement time resulted in reduced 
imaging accuracy. However, no 
study has yet examined the effects 
of fatigue on interaction over time. 
Therefore, it is necessary to conduct 
the present study to fill in the gaps 
to address the various dimensions 
of the effect of fatigue on imaging 
ability. 
 
Materials and Methods        
The method of this research is semi-
experimental and practical in terms 
of purpose, which was performed 
using pre-test-post-test design and 
using two groups . 
 

Participants 
Among female karatekas of West 
Azerbaijan province who were 
preparing to participate in 
provincial and national 
competitions, in the first stage, 30 
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skilled karatekas were randomly 
assigned to two groups of fatigue 
(15 people) and control (15 people) 
for long task and in second stage, 30 
skilled karatekas were randomly 
divided into fatigue groups (15 
people) and control (15 people) for 
short tasks. 
Data collection Tools and Methods 
To apply the independent variable 
(fatigue), the fatigue protocol, 
including running at 70% of 
maximum heart rate (reduced to 
220 to maximize heart rate and then 
70% of this value), was used to 
achieve fatigue.  At first, the 
standard warm-up protocol 
(running, static and dynamic 
stretching for 10 minutes) was 
performed, and after installing the 
heart rate sensor tape and 
controlling its connection to the 
treadmill, participants were asked 
to stand on the treadmill and start 
running. Run and increase your 
running intensity to a maximum of 
70% of your heart rate and continue 
to run until you reach the limit of 
fatigue. Heart rate and blood 
pressure were monitored and 
recorded during strenuous physical 
activity, and changes were needed 
to maintain exercise intensity if 
needed. 
 

Data Processing Method 
The Shapiro-Wilk test was used to 
investigate the natural distribution 
of the data. Equivalence of data 

variance between groups using Box 
and Levine and Cruity Data tests, 
which is one of the assumptions of 
using repeated-measurement 
variance analysis was done. Mixed 
analysis of variance was performed 
by designing 2 types of imaging 
(internal vision, external and motor 
vision) × 2 fatigue conditions 
(fatigue / control) to test the 
hypotheses at 95% confidence level 
using SPSS version 22. 
 

Findings 
The results of 2-factor analysis of 
variance (type of imaging and 
fatigue) with repeated 
measurements in the imaging factor 
for the short task showed that 
fatigue has a significant effect on 
the mental imaging accuracy of the 
short task (P =0.52, P =0.000, F (28,1) 
=31.1). In other words, a degree of 
fatigue led to a significant reduction 
in the accuracy of short-term 
imaging. The effect of the type of 
illustration on the accuracy of the 
illustration of the short task is 
significant (P=0.28, P=0.000, F(56.2)= 
39.04). The results of the follow-up 
test showed that the accuracy of 
external visual imaging is higher 
than internal vision and the 
accuracy of internal visual imaging is 
higher than movement. Finally, the 
interactive effect of fatigue and 
type of imaging on the accuracy of 
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imaging is not significant (P = 0.006, 
P = 0.853, P = 0.60, F (56.2) =0.16). 
The results of 2-factor analysis of 
variance (type of imaging and 
fatigue) with repeated 
measurements in the imaging factor 
for long task showed that fatigue 
has a significant effect on the 
mental imaging accuracy of long 
task (P=0.12, P=0.05, F (28,1) =4.1). In 
other words, a degree of fatigue led 
to a significant reduction in the 
accuracy of long-term imaging. The 
effect of the type of illustration on 
the accuracy of the illustration of 
the long task is significant (P=0.76, 
P= 0.000, P=0.000, F (56.2) =102.9). 
The results of the follow-up test 
showed that the accuracy of 
external visual imaging is higher 
than internal vision and the 
accuracy of internal visual imaging is 
higher than movement. Finally, the 
interactive effect of fatigue and the 
type of imaging on the accuracy of 
imaging is not significant (P=0.88, 
P=0.089, F (56.2) =2.52). 

Discussion and Conclusion 
The results of this study showed 
that a degree of fatigue led to a 
significant reduction in imaging 
accuracy, but did not have a 
significant effect on the clarity and 
controllability of imaging. To explain 
these results, it seems that fatigue 
through several mechanisms can 
affect the accuracy of mental 
imagery. For example, fatigue 

reduces the excitability of the 
muscular spindle, which plays an 
important role in the perception of 
movement and position of the joints 
(Taylor et al., 2000), thus leading to 
the integration of error of sensory 
feedback (Pilard, 2012).  
The reducing effect of physical 
fatigue on the accuracy of motor 
imaging is greater than the external 
and internal visual imaging. Finally, 
physical fatigue led to a further 
reduction in motor imaging 
controllability compared to external 
and internal visual controllability. In 
the process of integrating sensory 
feedback, the central nervous 
system selects, amplifies, inhibits, 
and compares sensory data and 
organizes and integrates it into a 
flexible and variable pattern for the 
future motor program (Pilard, 
2012). 
In conditions of fatigue, the 
excitability of the muscular spindle 
is reduced and during it, the 
movement and position of the joints 
are not properly perceived (Taylor 
et al., 2000) and the integrity of 
sensory feedback is impaired 
(Pilard, 2012). Therefore, the 
sensory information was processed 
in the mental imaging process when 
tiredness is based on the integrity of 
the disturbed sensory feedback, 
and thus the accuracy of the mental 
imaging may be impaired. Since 
motor imaging requires sensory 
integration, it is more likely 
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tiredness is more affected by visual 
imaging. 
In fact, the type of mental imagery 
may be considered to be one of the 
factors influencing the time 
characteristics that should be 
carefully selected in interventions 
aiming at improving the execution 
timing. The results of the present 
study are consistent with the study 
of Gillot et al. (2005).  Indeed, 
fatigue has led to a significant 
reduction in motor imaging 
controllability compared to external 
and internal visual imaging in high 
lift, while in the short term, fatigue 
has the same effect on motor 
imaging controllability, external and 
internal vision, according to the 
above. The difficulty of the task 
seems to be an important factor in 
achieving this result. 
 Additionally, the findings of the 
present study are important in 
designing cognitive interventions 
based on imaging to understand the 
consequences. Athletes, coaches 
and sports psychology counselors 
need to pay attention to the 
effectiveness of different types of 
mental imagery in improving 
performance time for athletes of 
different skill levels. Finally, due to 
the limitations of the present study 
in the application of neuro-
physiological indicators along with  

the measurements, it is 
recommended that these indicators 
be used in future studies for further 
validation. In addition, it is 
suggested that in future studies, the 
effects of various types of fatigue 
(mental, physical, etc.) be studied 
individually as well as consecutively 
on the temporal features of mental 
imaging of different motor and 
sports tasks. 

• The present article is taken from 
the doctoral dissertation on 
motor behavior. 
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 مقالة پژوهشی 

 ورزشکاران ماهر  یذهن یرسازیتصو ییبر توانا یبدن یو خستگ  فینوع تکل  ریتأث
 

 3اصغر توفیقی و ،2فاطمه سادات حسینی، 1اعظم حیدرزاده

 

 گروه رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ایران . 1
 مسئول( نویسنده) دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ایران. 2

 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران دانشیار. 3
 

 چکیده 
  ی رسازیتصو  ییبر توانا  یبدن  یو خستگ  فینوع تکل  ریتأثحاضر بررسی    پژوهشهدف  

تصادفی به دو گروه خستگی   صورت به ورزشکار ماهر    سی بود.    ورزشکاران ماهر  یذهن
 ف یتکال  یذهن  اجرای  شامل   آزمونپس و    آزمونپیش   هایسنجش   تقسیم شدند.  کنترل  و 

حرکت  یرونیب  یینایب  ،یدرون  یینایب  صورت به   یحرکت پروتکل    یتجرب  هگرو .  بود  یو 
به    دنی تا رس  نهیشیدرصد ضربان قلب ب  70با شدت    دنیدو برای خستگی )را    ینیتمر

 یو ذهن  یبدن  تیفعال  هرگونهکنترل فاقد    گروه  که  یحال  در ،  ی( اجرا کردندحد خستگ
  ی رسازیدقت تصو  معنادارمنجر به کاهش   یوهله خستگ کینشان داد که نتایج . بودند
و   بود  شتریب  یدرون  بیناییاز    ،یرون یب  بینایی  ی رسازیدقت تصودر هر دو تکلیف،  شد.  

تصو حرکت  یدرون  بینایی  یرسازیدقت  وضوح    یخستگهمچنین،    .بودباالتر    یاز  بر 
بلند  کوتاه  فیتکل  یذهن  یرسازیتصو بر   یخستگ ،  یتنها  در.  ندارد  یمعنادار  تأثیر  و 

   .ندارد یمعنادار تأثیرو بلند کوتاه   فیتکل یذهن یرسازیتصو پذیریکنترل
 

 مقدمه 

-روان  هایاز مهارت  یکی  عنوانبه   یذهن  یرسازیتصو
تجربه اشاره دارد که    کی بازخلق    ایبه خلق    ،شناختی

-یژگیو از و   شودمی  جادیاطالعات حافظه ا  واسطهبه
  ن برخوردار است و ممک  یو عاطف  یادراک  ،یحس  های

   که با  هاییمحرک  ابی است با کنترل آگاهانه فرد در غ

 
 

واقع  م  یتجربه  )مور  شوند،یهمراه  دهد    س،یرخ 
شامل    ی(. دو منبع اطالعات حس2005،  1و وات   تلیاسپ

عمده در    طوربه و حس حرکت    یینایاطالعات حس ب
در    یاطالعات حس  ن یا.  هستندمهم    یعملکرد حرکت

-یمورد پردازش قرار م  زین  ی ذهن  یرسازیصوت  ندیفرا
ماه  ردگی تصو  نیا  تیو  نوع    ی ذهن  یرسازی اطالعات 

حرکت  یینایب  یرسازی)تصو میو  مشخص  را    کند ی( 
 یپژوهش  هایافته یمرور  (.  2005و همکاران،    سی)مور

م توانا  دهدینشان  مقا  یرسازیتصو  ییکه  با  یدر  سه 
  ی عامل  ینترشدهشناخته   ،ینیو تمر  یعوامل فرد  ریسا

  یرسازیبر تصو  یمداخالت مبتن  ی است که در اثربخش

1. Morris, Spittle & Watt 
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(.  2008،  1نگیو کام  نینورد  ،یاست )مارف  لی دخ  یذهن
  یت قابل  عنوانبه را    ی رسازیتصو  یی( توانا1997)  سیمور

و حفظ    کنترلقابل واضح و    ریتصاو   دهیفرد در شکل
  ف یتعر  یآت  یذهن   نیدر تمر  کارگیریبه تا زمان    هاآن

( همکاران،  نمود  و  گرو(.  2005موریس  و   2کاواکلی 
  یرسازیتصو  یی توانا  لعه کردند که در مطا بیان(  2001)

کنترل  هایی یژگیو   دیبا  یذهن وضوح،  ، یرپذیچون 
سهولت/دشوار و  سرعت  گ  مدنظر  یمدت،  . ردیقرار 

و  از    یذهن   ریتصاو   یاصل  هاییژگیوضوح،  متشکل 
  یی توانا  ،یرپذیکنترلکند.  یم  فیو غنا را توص  تیشفاف

نگهدار  رییتغ  ، دستکاری   درگذشت  یذهن  ریتصاو   یو 
م پوشش  را  عالوه  دهدیزمان  ا.  دقت    ،ینبر 

  یانعکاس محتوا  چگونگی  گر که نشان  زین  یرسازیتصو
تب  یذهن  یرسازیتصو  یلهوسبه   یذهن در    نییاست، 
 سییلو  لوت،یحائز است )گو  یذهن  یرسازیتصو  ییتوانا

  اتی(. در ادب2012و همکاران،    لوتیگو  ؛2010،  3و کالت 
  ییشاخص توانا عنوانبه  یرسازیوضوح تصو ،یپژوهش

بحث را به خود اختصاص داده    نیشتریب  یرسازیتصو
با توجه    که یحال  در(،  2005و همکاران،    س یمور) است  

 جیبه نتا  یابیدست  منظوربه و    شناسیروش به مالحظات  
کنترل  ر قرا  مدنظرمعتبرتر،   و  دقت   ی رپذیدادن 

م  یضرور  یامر  زین  یرسازیتصو شمار    رودیبه 
همکاران،    لوتی)گو ا2010و  و  طر  نی(  از    ق یمهم 

و   عبارت  به  ای   یرسازیتصو  یزمان  هاییژگیمطالعه 

  یذهن  سنجیمقدور است. زمان   یذهن  سنجیزمان  یگرد
- یحس  فیپردازش تکال  یبرا  یازموردنبه سنجش زمان  

توال  یابر  یحرکت و  محتوا    ات ی عمل  یزمان  یاستنباط 
  هی(. نظر2012و همکاران،    لوتیاشاره دارد )گو  یشناخت

زمان م  یتجانس  توانا  کندیعنوان  در    ییکه  فرد 
اساس    ،یدر زمان واقع  ی حرکت  های مهارت  یرسازیتصو
  ی(. از سو2008،  4نبرگیاثربخش است )و   یرسازیتصو

 
1. Murphy, Nordin & Cumming 
2. Kavakli & Gero 
3. Guillot, Louis & Collet 

مطابق    یرسازیفرد در حفظ نوع تصو  ییعدم توانا  گر،ید
تعودستور مشکل  به  منجر  مداخالت  در    ضیالعمل 

مکرر    طور به   ی که در مطالعات قبل  شود یم  یرسازیتصو
اثربخش   تیمحدود  کی  عنوان به مداخالت    یدر 

است  یرسازیتصو و همکاران،   س ی)مور  گزارش شده 
  ی ذهن یرسازی تصو ییتوانا یابی(. در مجموع، ارز2005

طر  یاتی عمل  طوربه )تطب  قیاز  دقت  شاخص    قیسه 
(، وضوح و کنترل  یذهن  یو اجرا  ی بدن  یاجرا  زمانمدت 
مختلف  است.  یرپذامکان  یرسازتصوی  نوع   یعوامل 

ب در  است  کم  ینتخمی  ش یممکن  زمان    ینتخمی  و 
آن  از  نقش داشته باشد که    ی رسازیحرکت در طول تصو

م و   توانیجمله  از جمله    یمهارت حرکت  هاییژگیبه 
و   کالت،   لوتی)گو  یحرکت  فیتکل  زمانمدت نوع  و 
دشوار2005 درجه  و  ن  ف یتکل  ی (  تبحر    ز یو  سطح 

( تصو2008،  5نزرت وماجراکننده  نوع  و   ی رسازی( 
کرد.  2016،  6کانسک ) اشاره  با    یپژوهش  های افتهی( 

ناهمخوان م  های یوجود  نشان  که    دهندیموجود، 
از    زمانمدت در    شیافزا استفاده  همراه  به  حرکت 

تصو  یحرکت  یرسازیتصو دقت  کاهش  و   یرسازیبه 
  شود یمنجر م  یذهن  یاجرا  بندیدر زمان  ینتخمی  شیب

 (.2012و همکاران،  لوتی)گو
  تجمعیو    یجیرتد  یند افر  یک  خستگی  گر،ید  یاز سو

و در   ریهوشیا کاهش  با که ستا ینا بر رتصوو  ستا
 ی . خستگستا   اههمر  هنیذ  دعملکر در    لختالا  نهایت

.  باشد  هنیذ  خستگی  یا  یبدن  خستگی  صورتبه   تواندمی
 برخی .  ستا  و نیر   شتناند   سحساا  نوعی  هنیذخستگی  

  .دانندمی ییراکا  حفظ  ای بر شناختی  منابع د کمبوآن را 
محل اتصال    یعملکرد  راتییبا تغ  کیولوژیزیف  یخستگ

  دعملکر  رییتغ  ای( و  محیطی  خستگی)  عضلهعصب به  
 گی خست  .آیدیم   ستد  به(  یمرکز  خستگی)  ع نخاو    مغز

  هم   با   اههمر  یا و    اجد   ستا  ممکن  یمرکز  یا  محیطی

4. Weinber 
5. Munzer 
6. Kanthac 
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ا  ام کد   هر .  دشو  دیجاا  یط اشر  حسب  بر   تتصاال از 
  حرکتی   مرکزاز    طوالنی  نجیرز  لطودر    که  دیمتعد
 دجوو   عضالنی  فیبر  هردر    نقباضیا  نساختما  تا  مغز
 (. 2000،  1شوند )والش   خستگی  باعث  ستا  ممکن  ددار

  وزبر  به  منجر  که  یکژبیولو  یاه کنشوا  صلیا  محل 
 نورون   لکسیماو پر سطحدر    شوندی م  خستگی عنو  ینا

  یژه و به   نخاعی  ق فو  مناطق  شاملدارد و    ار قر  حرکتی
  مسیر  حرکتی  هاینورون  ی،عضوآوران    عصب  ،مغز
  -یمغز  بعصاا  جانبی  تنشعاباا  ل،سپاینااتیکورکو

 یعنی،  ؛شودمی  نسمیترهااترو نرو    نخاعی  یسسیناپ
در    عضالنی  ض نقباا  یندآفر  کنندهمختل   صلیا   ملاعو
انددار  ارقر  عصبی  ه ستگاد  خلدا در    خستگی   عنو  ین . 

 وز برو    دیجاا  ایبر  یبیشتر  پتانسیل  الذکرفوق  مناطق
ا  ند دار  خستگی درون    لختالو    تحریکی  یهاداده در 

  کزامر  تحریکی  یهاداده  ونبر  ،فوقانی  حرکتی  کزامر
 ، تحتانی  حرکتی  هاینورون  به  فوقانی  حرکتی
ا  حرکتی  هاینورون  پذیریتحریک   -عصب  لنتقاو 

(. 2000)والش،    دشو  خستگی  وزبر  سبب   تواندمی  عضله
  تولیددر    نیاناتو(  موضعی  یا  عضالنی )  محیطی   خستگی

در    نیاناتو  و   ر نتظا ا  رد مو  یا   زمال   انتو  یا  و نیر  حفظو  
شراست ا  هشد  تعریف  ری کا  ظرفیت  حفظ در    طی. 

و    افتهیکاهش    یدوک عضالن  یرپذیکیتحر  یخستگ
وضع  یط و  حرکت  به   تیآن،  ادراک    یدرستمفاصل 
و گاندو   لور،ی)ت  شودینم   یکپارچگی( و  2000،  2ا یباتلر 

(. 2012  ،3الرد ی )پا  شودیدچار اختالل م  یبازخورد حس
حس  رو،ن یا  از فرا  یاطالعات  در  پردازش    ندیمورد 

  ی کپارچگی  هیا بر پ  یبه هنگام خستگ  یذهن  یرسازیتصو
ممکن    قیطر  نیمختل استوار است و از ا  یبازخورد حس

 با اختالل روبرو شود.  زین  یذهن  یرسازیاست دقت تصو

و    یطیو مح  ی مرکز  یخستگ  راتیمطالعات تأث  یبرخ
عصب  راتییتغ تمر  یعضالن  -یعملکرد   ناتیمتعاقب 

 
1. Walsh 
2. Taylor, Butler & Gandevia 
3. Paillard 

  4لتی)م  اندمطالعه قرار داده  را مورد  مدتیطوالن  یبدن
همکاران مثال،    .(2002،  و  همکاران    5لوت یگبرای  و 

دقت    ،ایهیناح ی عضالن ی( نشان داد که خستگ2005)
برابر    یحرکت  یرسازیتصو به  توجه  با  را  ورزشکاران 

 ر ییتغ  ،یدر قبل و بعد از خستگ  یرسازیبودن زمان تصو
 یذهن  یحرکت در طول بازساز  یبندو زمان  دهدینم

، رفیعی  دانا  ن،ی . همچنشودیحفظ م  یخستگ  طیرادر ش
صالحیان   خستگ2018) و  دادند  نشان    یخطا  ،ی( 

در    یرسازیهر سه نوع تصو  یشناگران را برا  یبندزمان 
غ و  ماهر  گروه  افزا  ریدو  ،  چند  هر.  دهدمی  شیماهر 

تصو  یبندزمان  وضوح  عنوان به  یذهن  یرسازیو 
-نیینقش تع  یذهن  یرسازیتصو  ییتوانا  هایشاخص 

،  ، امادارند  یرسازیمداخالت تصو  یدر اثربخش  یاکننده
-جمله مهارت  از  یحرکت  هایمهارت  ریخصوص سا  در

نقش    نیکاراته( و همچن  نی)روت  ای رهیزنج  یحرکت  های
  اندکیمطالعات    ،حرکت  زمانمدت   کنندهلیتعد  ریمتغ

( نشان  2012گیلوت و همکاران ) .  صورت گرفته است
، منجر به کاهش  دادند که افزایش مدت زمان حرکت

شد.   تصویرسازی  اثرات  دقت  بررسی  به  تحقیقی  اما 
اند.  نپرداخته  زمان حرکت  با مدت  تعامل  در  خستگی 

ر کردن شکاف  ضرورت انجام تحقیق حاضر پ،  بنابراینْ
اد مختلف اثر خستگی بر توانایی موجود است تا به ابع

   تصویرسازی پرداخته شود.
 

 پژوهش  شناسیروش
و از لحاظ  بود  پژوهش نیمه تجربی  روش اجرای این  

- آزمونهدف کاربردی است که با استفاده از طرح پیش 
 آزمون و با استفاده از دو گروه انجام شد.پس

 کنندگانشرکت
کاراته استان    هیئت کلیه ورزشکاران    پژوهش  جامعه این

  30  آذربایجان غربی است. از این جامعه، در مرحله اول،

4. Millet 
5. Guillot 
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ماهرکاراته گروه   صورتبه زن    کای  دو  به  تصادفی 
نفر( برای تکلیف بلند    15نفر( و کنترل )  15خستگی )

دوم،   محله  در  زن    ی کاکاراته   30و    صورتبه ماهر 
( به دو گروه خستگی  )  15تصادفی  و کنترل   15نفر( 

  هایکنندهشرکتی تکلیف کوتاه تقسیم شدند. نفر( برا
ب از  رقابت  ن یماهر  در    یبرا   که   یورزشکاران  حضور 

استان کشور  یمسابقات  تمر  یو  ،  پرداختندی مین  به 
  بدن  سالمت  کنندگان شرکت ورود    اری. معندانتخاب شد

اختالالت  دیدگییبآس  وجود  عدم) سابقه  عدم   ،)
 یرسازیتصو  ییتوانا  یو سطوح باال  یعضالن-یعصب
در    یارهایمع  .است  یذهن حاضر    پژوهشخروج 

بر    تیفعال  تی در شش ماه گذشته، محدود  دیدگیآسیب
بود.   یعضالن-یاساس دستور پزشک و اختالالت عصب

و همکاران،    لوتی)گ  یتعداد با توجه به مطالعات قبل  نیا
( و در نظر گرفتن 2012و همکاران،    1وینزیر  ی؛ د2005

 .اندگردیدهانتخاب  هالینوع تحل

 ها و شیوه گردآوری دادهابزار 
  صورتبه  یمهارت حرکت  یاجرا  زمانمدت   : سنجزمان 

برند    یتالیجدی  سنجزمان با    یو ذهن  یبدن با  استاندارد 
 شد. گیریاندازه ساخت کشور ژاپن  زنیتیس

تصو  نامهپرسش دوم:-یحرکت  یرسازیوضوح   نسخه 
تصو  یبرا وضوح  پژوهش    یذهن   یرسازیسنجش  در 

پرسش از  تصوحاضر  وضوح  - یحرکت  یرساز ینامه 
،  نگربری  و   لندمارک  ،ینسخه دوم )روبرتس، کالو، هارد

ا2008 استفاده شد.  از  پرسش  ن ی(  برا  12نامه    ی ماده 
تصو وضوح  حرکت  12در    یرسازیسنجش    یمهارت 

  یذهن  یرسازیشده است و سه نوع تصو  ل یمختلف تشک
اندازهیحرکت  ،یرون یب  بینایی  ،یدرون  بینایی) را   یرگی( 
اکندیم در  مهارت پرسش  نی.  فرد    یحرکت  هاینامه، 

با  ارائه شده در پرسش به دستورالعمل  با توجه  را  نامه 
و وضوح    دهدی انجام م  یرسازیبر سه نوع تصو  تأکید
ماده    12. جمع نمرات  کندیرا گزارش م  یذهن  ریتصاو 

 
 

تصو  عنوانبه وضوح  نظر  ی رسازیشاخص  گرفته    در 
  کرتیل  وستاری پ  ینامه رو پرسش  نیا  هایشود. پاسخیم

درجه تصو  1از    ایپنج  تا    یری)اصالً  ندارد(    5وجود 
واضح(   و  روشن  ده)کامالً  ضرشودی م  ینمره   بی. 

برا  یآلفا ابزار    نیا  یدرون  یهمسان  نییتع  یکرونباخ 
و    ی رونیب  بینایی  ،یروند  بینایی  یرسازیتصو  یبرا

گزارش شده    95/0و    91/0،  86/0  بیترتبه    یحرکت
 (.2011  ،همکارانو  یاست )رستم

ب  اسیمق توانا  یبرا  : یینایآنالوگ   ییسنجش 

  اس یاز سه مق  یذهن  اجرای  کنترل  کنندگان درشرکت
متناسب    مترییسانت  10. اس.(  ی. ای)و   یینایآنالوگ ب

 یی نایب  ،یدرون  یینای)ب  یذهن  یرسازیبا دستورالعمل تصو
خود    یابیارز  بر اساس( استفاده شد. فرد  یحرکت  ،یرونیب

از    وستاریپ  یخود را رو   کنترل  زانیم  ،یذهن  یاز اجرا
درون درصد  )صفر  تا  یحرکت  / یرونیب  /یصفر   )10  

درون  100)  متریسانت ( یحرکت  /یرون یب  /یدرصد 
م برا  نیا  کارگیریبه کند.  ی مشخص  ابزار    ینوع 

کنترل مطالعات    یذهن  یاجرا  یرپذیسنجش  در 
و   تل یمثال، اسپ  یمتداول است )برا ی ذهن یرسازیتصو
همبستگ2007،  سیمور مق   ی(.  آنالوگ    اسینمرات 

 یرسازیتصو  ی ستیز-یعصب  هایشاخص با    یینایب
  تیعضالت و فعال یسیالکترومغناط تیفعال رینظ یذهن

گزارش شده    92/0و    85/0  بیپوست به ترت  یکیالکتر
روا از  نشان  که  ا  ییاست  است.    ن یمطلوب  ابزار 

  89/0 تا 81/0  نیابزار ب  نیا ییبازآزما بیضر  نیهمچن
 (. 2010و همکاران،   لوتیگزارش شده است )گو

  ن، تمری  شدت  کنترل  جهت  : سنج  ضربان   دستگاه 

قلب     ن تمری  جلسه  طول  در   کنندگانشرکت ضربان 
اندازه  وسیلهبه   کننده خسته قلب  ضربان  حسگر  -نوار 

ا  یرگی ساعت    یجانب  زات تجهی  از   گرنوار حس  نیشد. 
. یج  ی. تری)مدل آر. س   پالر   ی با نشان تجار  یورزش

از شروع    شیساخت کشور آلمان است که پ   (. اس.یپ

1. Di Rienzo 
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در طول تمر  نهیقفسه س  یرو   نیتمر و   ن ینصب شد 
  شیصفحه نما  یاز ضربان قلب را رو   یقیدق  یرگیاندازه

سنجش ضربان قلب در   ی. خطاکندیساعت فراهم م
گزارش شده است. در   دکنندهیدرصد توسط تول  کیآن 

  ن یپژوهش حاضر، دامنه ضربان قلب هدف در طول تمر
اساس  ضر  بر   روی  کنندگانشرکتقلب    بان حداکثر 

تنظ کاهش    یطور  به شد،    میدستگاه  صورت  در  که 
فعال بد  یصدا  تیسطح  شد.  فعال  دستگاه   نیاخطار 

ضربان قلب به   دنیو رس  نیپس از شروع تمر  بیترت
 .دیکنترل گرد ینیو بار تمر تیآستانه هدف، سطح فعال

چه ضربان قلب شاخص    اگر  : اصالح شده بورگ  اسیمق

اما    شود،یبرشمرده م  نیکنترل شدت تمر  یبرا  یمعتبر
از    یناش  یدر تحمل فشار و خستگ  یفرد  هایتفاوت

را تحت    یبه واماندگ  دنیممکن است زمان رس  نیتمر
لذا در پژوهش حاضر عالوه بر ضربان .  قرار دهد  تأثیر

م   استفاده   با  کنندگانشرکت فشار    کدر  زانیقلب، 
  قهیپنج دق( هر 10. آر. ی)س اصالح شده بورگ اسمقی

که فرد    ی)هنگام  ینیپروتکل تمر  یبار و در انتها  کی
واماند گرفت. کندی م  گی اعالم  قرار  سنجش  مورد   )

  صورتبه بود و    10صفر تا   نیب  اسیمق  نیا  یبنددرجه 
 شود. یاجرا م یشفاه

کل ابتدا،  آشنا  حات ی توض  ه یدر  جهت  با    ییالزم  کامل 
و از آنان   دگردی  ارائه  کنندگانشرکتبه    وهشپژ  ندیفرا

شرکت    نامهیترضافرم    ل،ی خواسته شد تا در صورت تما
. سپس  ندینما  ل یرا تکم  یدر پژوهش و مشخصات فرد

انواع    یهاآموزش  انجام  نحوه  خصوص  در  الزم 
و    یرون یب  یینای ب  ،یدرون  یینای)ب  یذهن  یرسازیتصو
تکمیحرکت و  برا  گردیدارائه    هانامه پرسش  لی(    ی و 
  انواع   از  استفاده  کنندگانشرکت   کهینااز    نانیاطم

(، از  2001،  تلاسپی)   اندرا فراگرفته   یذهن  یرسازتصوی
ط تا    هیپا  یکاتا  کی سه کوشش    ی آنان خواسته شد 

غ )به  تکال  ریکاراته  از  یاصل  ف یاز  استفاده  با  را   )
حرکت  یرونیب  یینایب  ،یدرون  یینایب  یرسازیتصو   یو 
ب  هایمقیاسو    نندک  یرسازیتصو را   یینایآنالوگ 

اجراهاندینما  لیتکم انطباق  صورت  در  با    یذهن  ی. 
خواسته    هاآندر ادامه از    ،یرسازیتصو  هایدستورالعمل 
رو  تا  مطابق    بنشینند  راحت   یصندل  کی   یشد  و 

 یرسازتصوی  وضوح نامه  دستورالعمل ارائه شده پرسش
تکم  یحرکت همچنندینما  لی را  عدم    نی.  صورت  در 

تصو انواع  مجدد    صورتبه  یذهن  یرسازیانطباق، 
شد.    نیگزیآموزش داده شد و در صورت تکرار فرد جا

لزوم کنترل وضوح تصو به  در    یذهن  یرسازیبا توجه 
تصو به  مربوط  و    سی)مور  ی ذهن  یرسازیمطالعات 

افراد کا  کاراته   60(،  2005همکاران،   نمرات    یاز  که 
از حد متوسط ) نامه وضوح  در پرسشرا  (  >  36باالتر 

 ینمونه اصل  عنوانبه   ند،کسب کرد  یحرکت  یرسازیتصو
 شدند.انتخاب  

اندازه  در سنجش    هاییرگیادامه،  شامل  پژوهش 
اجرا  یبدن  یاجرا  زمانمدت  در  شد.  از   ،یبدن  یاجرا 

پروتکل  ش  خواسته  کنندگانشرکت انجام  از  پس  تا  د 
و    ستایا  یحرکات کشش  دن،یگرم کردن استاندارد )دو 

مناسب در محوطه    تی(، در موقعقهیدق  10به مدت    ایپو
ط  گرفتهقرار    شدهیینتع فاصله    یو  که  کوشش  سه 

  1لحاظ خواهد شد )   هاآن  نیب  یاستراحت فعال مناسب
.  ندیرا اجرا نما  شدهیین تع  یحرکت  فی(، تکالقهیدق  3تا  

و زمان    دیسط پژوهشگر ثبت گردزمان شروع و اتمام تو
از    و رکورد فرد در نظر گرفته شد    عنوانبه اجرا    نیبهتر

  کردن  سرد  پروتکل   تا  شد  خواسته  کنندگانشرکت
قلب،   برای  فعال  حرکات)   استاندارد ضربان  کاهش 

( قهیدق  10و ماساژ در کل به مدت    ستایا  یحرکات کشش
نما اجرا  اصلندیرا  روز، مرحله  از سه  پژوهش    ی. پس 

اصل مرحله  از    یاجرا شد.  متشکل  وهله    یکپژوهش 
کردن،    کنندهخسته   نیتمر گرم  شامل  وهله  هر  بود. 

تمر  ،آزمونپیش   هایسنجش  پروتکل   ، ینیاعمال 
  و   کردن  گرم.  بود  کردن  سرد  و   آزمونپس   هایسنجش 

اجرا شد،    هیپا  هایسنجش   جلسه   با   مطابق   کردن  سرد
  کنندگانشرکتتفاوت که پس از گرم کردن از    نیبا ا

را اجرا   یحرکت  فی کوشش تکال  کی طی تا  شد  خواسته
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قرارگندینما دل  نیا  یری.  به  درک    جادیا  ل یکوشش 
و    وینزیری)د  است   یبدن  یاجرا  بندیزمان از    درست

و   آزمونپیش   هایسنجش (.  2012همکاران،  
 یحرکت  فیتکال   یذهن  اجرای  شامل  آزمونپس 

خواهد    یو حرکت  یرونیب  یینایب  ،یدرون  یینایب  صورت به
با   مطابق  که  ابتدا  شدهفراهم   هایآموزش بود    ی در 

  تا   شد  خواسته  کنندگانشرکت پژوهش انجام شد و از  
  دست  با  را  سنجزمانو    بنشینندراحت    یصندل  کی  روی
و انگشت خود را بر دکمه شروع    بگیرندخود    یحترجی

خود   اریو به اخت بندندببگذارند و سپس چشمان خود را 
تصو اتمام  و  آغاز    را  سنجزماندکمه    ،یرسازیهنگام 

زم  سعی  و   دهند  فشار تا  تکن  ان کنند    یاجراها  کی و 
باشد.    هاآن  یبدن   ی مطابق با اجرا  ق یدق  طوربه   یذهن

با توجه به    یو بدن  یذهن  یبر انطباق اجرا  یکالم  تأکید
اجرا  یضمن  یآگاه  تأثیر است    یضرور  یذهن  یبر 
همکاران،    لوتی)گو ا2012و    یسنجزمانروش    نی(. 
قبل  یذهن مطالعات  است    استفاده  مورد  یدر  بوده 
و 2005  همکاران،و    لوتی)گو همکاران،    امز یلی؛  و 

اندازه2015 زمان  ادامه  در   عنوانبه شده    یرگی(. 
  د یتوسط پژوهشگر ثبت گرد یذهن یاجراها زمانمدت 
  هر   از  پس  بالفاصله  تا  شد  خواسته  کنندگانشرکت و از  

ب  هایمقیاس   ،یذهن  اجرای به    یینایآنالوگ  مربوط 
سه نوع    بی. اثر ترتندینما  یدبندرجه  را  هادستورالعمل 

و با استفاده   متقابل یهمترازساز وسیلهبه  یذهن یاجرا
و کنترل شد. الزم به ذکر    نییتع  ن یاز طرح مربع الت

  نمرات  کنندگانشرکتکه در آن    هاییکوشش است که  
گزارش کنند،    یینایآنالوگ ب  اسیمق  یرو   8از    ترپایین 

شد  هایکوشش   عنوانبه گرفته  نظر  در    ندنامعتبر 
. در  دی( و تکرار خواهند گرد2007  س، یو مور  تل ی)اسپ

تمر  یتجرب  هایگروهادامه،   برای  را    ینیپروتکل 
اجرا کردند را  در حالخستگی  کنترل   هایگروهکه    ی، 

  حیض. الزم به تو بودند  یو ذهن  یبدن  تیفعال  هرگونهفاقد  
پس از اتمام    هثانی   180  آزمونپس   هایسنجش است که  

  ه یبان قلب به حالت اولو بازگشت ضر  ینیپروتکل تمر
 .دیاجرا گرد

تمر متغ  یبرا  : ین یپروتکل  مستقل    ریاعمال 

پروتکل خستگی)خستگ از  دو   ی(  با شدت   دنیشامل 
  کم   220)سن را از مقدار    نهیشیدرصد ضربان قلب ب  70

  70و سپس    د ییایب  به دست  نهیشیشد تا ضربان قلب ب
  یبه حد خستگ  دنیمقدار محاسبه شد( تا رس  نیدرصد ا

استفاده شد. در اجرا ابتدا پروتکل گرم کردن استاندارد  
( قهیدق  10به مدت    ا یو پو  ستایا  یحرکات کشش  دن،ی)دو 

اجرا شد و پس از نصب نوار حسگر ضربان قلب و کنترل 
  تا  شد  خواسته   ها کنندهاز شرکت   ل،یارتباط آن با تردم

و    ندینما  دنیو شروع به دو   گیرندبقرار    لیتردم  روی
دو  دامنه    دنیشدت  تا  را  قلب    70خود  درصد ضربان 

 دن یدو  یبه خستگ دنیو تا سرحد رس برندبباال  نهیشیب
درک فشار در طول    زانیرا ادامه دهند. ضربان قلب و م

گردخسته   یبدن  یاجرا ثبت  و  کنترل  در    دیکننده  و 
ن برا  راتییتغ  ازیصورت  تمر  یالزم  شدت    نیحفظ 

 .دیاعمال گرد

 ها داده پردازشروش 
توز  یعیطب  یبررس  یبرا   آزمون   از  هاداده   عیبودن 

وار   لک یو   -رو شاپی تجانس  شد.    هاداده  انسیاستفاده 
 تیو کرو   نلوی  و   باکس  آزمون  از   استفاده   با  هاگروه  نبی

تحل  هایمفروضه  ز ا  یکی  که   هاداده از    لی استفاده 
مکرر است با استفاده از آزمون    یرگیبا اندازه  انسیوار

ن  یبررس  یماچول  تیکرو  در صورت  اصالح  ازیو    هی از 
درجات    لیتعد  ی( براε  لونی)اپس  سریگ  -هاووس-نیگر

  2با طرح    مختلط  انسیوار  ل یاستفاده شد. از تحل  ی آزاد
تصویرسازی و    بیناییدرونی،    بینایی)  نوع  بیرونی 

( برای کنترل  /خستگی)  خستگی  ط یشرا  2( ×  حرکتی
در پژوهش حاضر مطابق   .استفاده شد  هافرضیه آزمون  

اندازه اثر    عنوانبه   2/0(، مقدار  1988)   کوهن  شنهادیبا پ
اندازه اثر متوسط و مقدار    عنوانبه   5/0کوچک، مقدار  

 یاندازه اثر بزرگ در نظر گرفته شد. تمام  عنوانبه  8/0
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از    95  نانیدر سطح اطم  هایل تحل با استفاده  و  درصد 
 انجام شد. 22نسخه   اس پی اس اس

 

 هایافته
آزمون   که  - tنتایج  داد  نشان  میانگین  مستقل  بین 

تصویرسازی    آزمونپیش  بیرونی    بیناییدقت 
(600 /0=P  ،531/0=(28)t)،    تصویرسازی   بیناییدقت 

تصویرسازی  ( و دقت  P  ،977/0=(28)t=337/0)  یدرون
 ( و  P  ،31/1=(28)t=199/0حرکتی  خستگی  گروه   )

تفاوت   بلند  تکلیف  در  ندارد.  معنادارکنترل  وجود  ی 
دقت تصویرسازی   آزمونپیش همچنین، بین میانگین  

)  بینایی دقت   ،(P  ،00/1 =(28)t=326/0بیرونی 
(  P  ،433/0=(28)t=668/0)  یدرون  بیناییتصویرسازی  

تصویرسازی حرکتی   دقت   (P  ،01/2=(28)t=054/0)و 
ی  معنادارگروه خستگی و کنترل در تکلیف کوتاه تفاوت  

وضوح    آزمونپیش بین میانگین    وجود ندارد. همچنین،
 ،(P  ،113/0=(28)t=911/0بیرونی )  بیناییتصویرسازی  

تصویرسازی   ،  P=756/0)  یدرون  بیناییوضوح 
314/0=(28)t حرکتی تصویرسازی  وضوح  و   )

(951 /0=P  ،061/0=(28)t  در و کنترل  ( گروه خستگی 
ی وجود ندارد. بین میانگین  معنادارتکلیف بلند تفاوت  

تصویرسازی    آزمونپیش  بیرونی   بیناییوضوح 
(826 /0=P  ،222 /0=(28)t)،    بیناییوضوح تصویرسازی  

وضوح P  ،406/0=(28)t=688/0)  یدرون و   )
( حرکتی  گروه  P  ،001/0=(28)t=00/1تصویرسازی   )

تفاوت   کوتاه  تکلیف  در  کنترل  و  ی  معنادارخستگی 
ب  ندارد.  میانگین    عالوه،هوجود    آزمونپیش بین 

)  بینایی تصویرسازی    پذیریکنترل ، P=119/0بیرونی 
60/1=(28)t)،  ی درون  بیناییتصویرسازی    پذیریکنترل 

(249 /0=P  ،17/1=(28)t  و تصویرسازی   پذیری کنترل( 
( و P  ،938/0=(28)t=354/0حرکتی  خستگی  گروه   )

تفاوت   بلند  تکلیف  در  ندارد.  معنادارکنترل  وجود  ی 
میانگین   بین   پذیری کنترل  آزمون پیش همچنین، 

 ،(P  ،638/0=(28)t=529/0بیرونی )  بیناییتصویرسازی  

، P=658/0)  یدرون  بیناییتصویرسازی    پذیریکنترل
447/0=(28)t  و حرکتی    پذیریکنترل(  تصویرسازی 

(834 /0=P  ،211/0=(28)t گروه خستگی و کنترل در )
تفاوت   کوتاه  نداردمعنادارتکلیف  وجود  بنابراین،    .ی 

 وجود ندارد. پژوهش یهاگروه اولیه بین  یهاتفاوت
واریانس   تحلیل  )نوع    2نتایج  عاملی 

با  ×تصویرسازی عامل    گیریاندازه خستگی(  در  مکرر 
شماره   جدول  در  کوتاه  تکلیف  برای    1تصویرسازی 

بر   خستگی  که  داد  تصونشان  ی  ذهن  یرسازیدقت 
کوتاه ، ʱ2=52/0)  دارد   یمعنادار  تأثیر  تکلیف 

000/0=P  ،1/31=(1،28)F)  به عبارت دیگر، یک وهله  ؛
کاهش   به  منجر  تصویرسازی    معنادار خستگی  دقت 

دقت  بر  تصویرسازی  نوع  اثر  شد.  کوتاه  تکلیف 
کوتاه   تکلیف  )  معنادارتصویرسازی  ،  ʱ2=58/0است 

000/0=P  ،04/39=(2،56)F  نتایج آزمون تعقیبی نشان .)
تصویرسازی   دقت  که  از    بیناییداد    بیناییبیرونی، 

درونی از    بیناییدرونی بیشتر است و دقت تصویرسازی  
و   تعاملی خستگی  اثر  نهایت،  در  است.  باالتر  حرکتی 
کوتاه   تکلیف  تصویرسازی  دقت  بر  تصویرسازی  نوع 

)  معنادار ،  ʱ2/0=P ،853=006/0نیست 
160/0=(2،56)F .) 

واریانس   تحلیل  )نوع    2نتایج  عاملی 
با  ×تصویرسازی عامل  مکر  گیریاندازه خستگی(  در  ر 

نشان    1تصویرسازی برای تکلیف بلند در جدول شماره  
 ی تکلیف بلندذهن  یرسازیدقت تصوداد که خستگی بر  

؛ ( ʱ2/0=P  ،1/4=(1،28)F ،05=12/0)  دارد  یمعنادار  تأثیر
کاهش   به  منجر  خستگی  وهله  یک  دیگر،  عبارت  به 

نوع   معنادار اثر  شد.  بلند  تکلیف  تصویرسازی  دقت 
بلند   بر دقت تصویرسازی تکلیف    معنادارتصویرسازی 

( نتایج  ʱ2/0=P  ،9/102=(2،56)F ،000=76/0است   .)
تعقیبی نشان داد که دقت تصویرسازی     بیناییآزمون 

از   دقت    بیناییبیرونی،  و  است  بیشتر  درونی 
در    بیناییتصویرسازی   است.  باالتر  از حرکتی  درونی 
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نهایت، اثر تعاملی خستگی و نوع تصویرسازی بر دقت  
 ، ʱ2=08/0نیست )  معنادارتصویرسازی تکلیف بلند  

089/0=P  ،52/2=(2،56)F .) 
 

 

 
 نوع تصویرسازی( برای دقت تصویرسازی ×عاملی )خستگی    2نتایج تحلیل واریانس   -1جدول 

Table No. 1. Results of 2-factor analysis of variance (fatigue × imaging 

type) for imaging accuracy 

 منبع تکلیف 
مجموع  

 مجذورات

درجه 

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری 
ʱ2 

 

 
 بلند

Long 

 نوع تصویرسازی 

imaging type 
1283.4 2 641.7 102.9  0.0000 0.78 

خستگی×نوع  
 تصویرسازی 

Fatigue ×  

imaging type 

31.4 2 15.7 2.52 0.089 0.08 

 خطا

Error 
349.04 56 6.23  

 خستگی 

Fatigue 
352.04 1 352.04 4.13 0.05 0.12 

 خطا

Error 
2386.5 28 85.2  

 

 
 کوتاه 

Short 

 نوع تصویرسازی 

imaging type 
21.68 2 810.8 39.4 0.000 0.58 

خستگی×نوع  
 تصویرسازی 

Fatigue ×  

imaging type 

0.089 2 0.044 0.160 0.853 0.006 

 خطا

Error 
15.5 56 0.278  

 خستگی 

Fatigue 
76.5 1 76.5 31.1 0.000 0.52 

 خطا

Error 
78.8 28 2.45  
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 نمودار میانگین دقت تصویرسازی بیرونی، درونی و حرکتی در دو تکلیف کوتاه و بلند  -1شکل 

Figure 1- Diagram of the average accuracy of external, internal and motion 

imagination in both short and long tasks 

 

واریانس   تحلیل  )نوع   2نتایج    عاملی 
با  ×تصویرسازی عامل    گیریاندازه خستگی(  در  مکرر 

شماره   جدول  در  کوتاه  تکلیف  برای    2تصویرسازی 
وضوح بر  خستگی  که  داد  ی  ذهن  یرسازیتصو  نشان 

کوتاه )  یمعنادار  تأثیر  تکلیف  ،  ʱ2=07/0ندارد 
131/0=P  ،41/2=(1،28)F  بر تصویرسازی  نوع  اثر   .)

کوتاه   تکلیف  تصویرسازی  است    معنادار وضوح 
(30/0=000، ʱ2 /0=P  ،1/12=(2،56)F  آزمون نتایج   .)

بیرونی،    بیناییتعقیبی نشان داد که وضوح تصویرسازی  
تصویرسازی   بیناییاز   وضوح  و  است  بیشتر  درونی 

اثر    بینایی نهایت،  در  است.  باالتر  حرکتی  از  درونی 
وضوح   بر  تصویرسازی  نوع  و  خستگی  تعاملی 

)  معنادار تصویرسازی تکلیف کوتاه   ، ʱ2=007/0نیست 
818/0=P ،202/0=(2،56)F .) 

واریانس   تحلیل  )نوع    2نتایج  عاملی 
با  ×تصویرسازی عامل    گیریاندازه خستگی(  در  مکرر 
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نشان    2جدول شماره    تصویرسازی برای تکلیف بلند در
بر   تصوداد که خستگی  تکلیف  ذهن  یرسازیوضوح  ی 

،  ʱ2/0=P ،164=06/0)  داردن  یمعنادار  تأثیر  بلند
04/2=(1،28)F  وضوح بر  تصویرسازی  نوع  اثر   .)

بلند   تکلیف  )  معنادارتصویرسازی  ،  ʱ2= 002/0نیست 

949/0=P  ،052/0=(2،56)F  تعاملی اثر  نهایت،  در   .)
تصویرسازی   وضوح  بر  تصویرسازی  نوع  و  خستگی 

بلند   )  معنادارتکلیف  ،  ʱ2/0=P ،637=01/0نیست 
455/0=(2،56)F .) 

 

 نوع تصویرسازی( برای وضوح تصویرسازی ×عاملی )خستگی    2نتایج تحلیل واریانس   -2جدول 
Table 2- Results of 2-factor analysis of variance (fatigue × imaging type) for 

imaging resolution 

 منبع تکلیف 
مجموع  

 مجذورات

درجه 

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری 
ʱ2 

 بلند

Long 

 نوع تصویرسازی 

imaging type 
3.28 2 1.64 0.052 0.949 0.002 

 تصویرسازی خستگی×نوع 

Fatigue ×  

imaging type 
28.8 2 14.4 0.455 0.637 0.016 

 خطا

Error 
1773.9 56 31.6  

 خستگی 

Fatigue 
62.5 1 62.5 2.04 0.164 0.068 

 خطا

Error 
854.8 56 30.5  

 کوتاه 

Short 

 نوع تصویرسازی 

imaging type 
100.5 2 50.2 12.1 0.000 0.303 

 تصویرسازی خستگی×نوع 

Fatigue ×  

imaging type 
1.66 2 0.833 0.202 0.818 0.007 

 خطا

Error 
231.1 56 4.12  

 خستگی 

Fatigue 
160 1 160 2.41 0.131 0.079 

 خطا

Error 
18555.5 58 66.2  
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 نمودار میانگین وضوح تصویرسازی بیرونی، درونی و حرکتی در دو تکلیف کوتاه و بلند -2شکل 

Figure 2- Graph of the average resolution of external, internal and motion 

imaging in both short and long tasks 

 

واریانس   تحلیل  )نوع    2نتایج  عاملی 
با  ×تصویرسازی عامل    گیریاندازه خستگی(  در  مکرر 

شماره   جدول  در  کوتاه  تکلیف  برای    3تصویرسازی 
بر   خستگی  که  داد   یرسازیتصو  پذیری کنترلنشان 

کوتاه ذهن تکلیف  )  یمعنادار  تأثیر  ی  ، ʱ2=07/0ندارد 
141/0=P  ،29/2=(1،28)F بر تصویرسازی  نوع  اثر   .)

کوتاه    پذیریکنترل تکلیف  است    معنادار تصویرسازی 
(24/0=000، ʱ2/0=P  ،27/9=(2،56)F آزمون نتایج   .)

  بیناییتصویرسازی    پذیریکنترل تعقیبی نشان داد که  

تعاملی   اثر  نهایت،  در  است.  باالتر  حرکتی  از  بیرونی 
بر   تصویرسازی  نوع  و   پذیری کنترلخستگی 

کوتاه   تکلیف  )  معنادارتصویرسازی  ،  ʱ2=04/0نیست 
261/0=P  ،37/1=(2،56)F .) 

واریا تحلیل  )نوع    2نس  نتایج  عاملی 
با  ×تصویرسازی عامل    گیریاندازه خستگی(  در  مکرر 

نشان    3تصویرسازی برای تکلیف بلند در جدول شماره  
بر   خستگی  که  ی  ذهن  یرسازیتصو  پذیریکنترل داد 

،  ʱ2/0=P ،215=05/0)   داردن  یمعنادار  تأثیر  تکلیف بلند
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60/1=(1،28)F  بر تصویرسازی  نوع  اثر   پذیری کنترل(. 
بلند   تکلیف  )  معنادارتصویرسازی  ، ʱ2=21/0است 

001/0=P  ،47/7=(2،56)F  نتایج آزمون تعقیبی نشان .)
که   از   بیناییتصویرسازی    پذیریکنترلداد  بیرونی 

  بیناییتصویرسازی    پذیریکنترلتصویرسازی درونی؛  

در نهایت،   باالتر استی  معنادار  طوربه درونی از حرکتی  
 پذیری کنترلاثر تعاملی خستگی و نوع تصویرسازی بر  

بلند   تکلیف  )  معنادار تصویرسازی  ، ʱ2=02/0نیست 
546/0=P ،611/0=(2،56)F .) 

 

  پذیریکنترلنوع تصویرسازی( برای ×عاملی )خستگی    2نتایج تحلیل واریانس   -3جدول 

 تصویرسازی 
Table 3- Results of 2-factor analysis of variance (fatigue × imaging type) for 

imaging controllability 

 منبع تکلیف 
مجموع  

 مجذورات

درجه 

 آزادی 

میانگین 

 مجذورات
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری 
ʱ2 

 بلند
Long 

 نوع تصویرسازی 

imaging type 
8.42 2 4.21 7.47 0.001 0.21 

 خستگی×نوع تصویرسازی 

Fatigue ×  

imaging type 
0.689 2 0.344 0.611 0.546 0.021 

 خطا

Error 
31.55 56 0.563  

 خستگی 

Fatigue 
3.21 1 3.21 1.60 0215 0.054 

 خطا

Error 
55.9 28 1.99  

 کوتاه 

Short 

 نوع تصویرسازی 

imaging type 
2.40 2 1.20 9.2 0.000 0.249 

 خستگی×نوع تصویرسازی 

Fatigue ×  

imaging type 
0.356 2 0.178 1.37 0.261 0.047 

 خطا

Error 
7.24 56 0.129  

 خستگی 

Fatigue 
4.01 1 4.01 2.29 0.141 0.076 

 خطا

Error 
48.8 28 1.74  
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تصویرسازی بیرونی، درونی و حرکتی در دو تکلیف کوتاه و   پذیریکنترلنمودار میانگین   -3شکل 

 بلند 
Figure 3- Diagram of the average controllability of external, internal and 

motion imaging in both short and long tasks 

 

 گیری بحث و نتیجه

خستگی   وهله  یک  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج 
اما بر    معنادارمنجر به کاهش   دقت تصویرسازی شد، 

و   ی  معنادار  تأثیرتصویرسازی    پذیریکنترل وضوح 
خستگی از    در تبیین این نتایج به نظر می رسدنداشت.  

مکانیسم   چند  تصویرسازی    تواندی مطریق  دقت  بر 
پذیری  گی تحریکذهنی اثر بگذارند. برای مثال، خست

دوک عضالنی را که نقش مهمی در ادراک حرکت و  
دهد )تیلور و  کند، کاهش میپوزیشن مفاصل ایفاء می

منجر به خطای یکپارچگی    رو ین ا  از (،  2000همکاران، 
می حسی  )پایالرد،  بازخورد  همین  2012شود  به   .)

اثرگذار   بدنی  ادراک  بر  است  ممکن  خستگی  ترتیب، 
سبب   و  )پایالرد،  طرح  یختگیرهمبه باشد  بدن  واره 

شبکه2012 فعالیت  تغییرات  و  مغز  (  در  عصبی  های 
 ( همکاران  و  گویلوت  راستا،  همین  در  (  2005شود. 

ناحیه عضالنی  خستگی  که  کردند  دقت  گزارش  ای، 
نمیتصویرس تغییر  را  ورزشکاران  حرکتی  دهد. ازی 

همچنین در این مطالعه، وضوح تصویرسازی حرکتی در  
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قبل و بعد از خستگی تغییر پیدا نکرد. در مطالعه دیگر،  
پاپاگزنتیز  و  که  2011)  1دموگت  کردند  مشاهده   )

گذاری بازو تصویرسازی حرکتی تکلیف نقطه  زمانمدت 
کننده فقط در  خسته   بین سه هدف، بعد از اجرای بدنی

دی   ادعا،  این  بررسی  در  یافت.  کاهش  خسته  عضو 
( دریافتند که خستگی عمومی 2012رینزیو و همکاران )

خسته  بدنی  تمرین  از  توانایی ناشی  بر  شنا،  کننده 
است  تأثیرتصویرسازی   نهایت  ؛  نداشته  و   2کانتاک در 

( جسمانی  2020همکاران  تمرینات  که  داند  نشان   )
حرکتی   تصویرسازی  توانایی  کاهش  به  منجر  تناوبی 

دموگت و   پژوهشحاضر با    پژوهشبنابراین، نتایج  شد.  
( )(  2011پاپاگیزنتیز  است(  2020و کانتاک    ؛ همخوان 

نتایج   با  که  حالی  همکاران    پژوهشدر  و  رینزیو  دی 
. است( ناهمخوان  2005)  ( و گویلوت و همکاران2012)

ناهمخوانی   این  دالیل  و    توانی ماز  تکلیف  نوع  به 
پروتکل ایجاد خستگی اشاره کرد. همچنین، در تبیین  
عدم   و  تصویرسازی  دقت  بر  خستگی  اثرگذاری 

بر   خستگی  وضوح    پذیریکنترلاثرگذاری  و 
اندازه   توانیمتصویرسازی   نحوه  و به  دقت  گیری 

تصو  پذیریکنترل وضوح  کردو  اشاره  زیرسازی    یرا؛ 
و   ذهنی  عملکرد  نیازمند  تصویرسازی  دقت  سنجش 

زیرا   است،  تعیین    کنندهشرکت بدنی    زمانمدت برای 
باید فشار دهد.    سنجزمان تصویرسازی     یسنجزمان را 

  ف یپردازش تکال  ی برا  یازموردنبه سنجش زمان    یذهن
توال  یبرا  یحرکت-یحس و  محتوا   یزمان  یاستنباط 
)گو  یشناخت  اتیعمل دارد  همکاران،   لوت یاشاره  و 

در    در  (.2012 که  وضوح   پذیریکنترلحالی  و 
تصویرسازی نیازمند عملکرد شناختی است، چون مبتنی  

 نامه است.بر پر کردن پرسش
که تصویرسازی ذهنی بر پایه فرایندهای  با توجه به این

صورت مجزا وضعیت  مرکزی استوار است و به اعصاب  
؛ کندواقعی بدن را مطابق با نوع تصویرسازی تلفیق می 

 
1. Demougeot & Papaxanthis  
2. Kanthack 

بنابراین، ممکن است تأثیرپذیری انواع تصویرسازی از  
نشان داد    پژوهشنتایج این    خستگی بدن متفاوت باشد.

تصویرسازی   وضوح  و  دقت  بر  خستگی   بیناییکه 
خستگی  که  حالی  در  داشت  را  اثر  کمترین  بیرونی 
اثر را بر دقت و وضوح تصویرسازی حرکتی   بیشترین 

تب  داشت.   یدشواربه   توانی م  جینتا  ن یا  ن ییدر 
  یهانشانه  یده سازمانو    یحرکت  ریتصاو   یدهشکل 
نشانه-حس به  نسبت  کرد    یینایب  یهاحرکت  اشاره 

همکاران،    لوتی)گ ز2004و  زمان  صرف    یبرا  دای(. 
تصو  یذهن  یاجرا طول  در    یحرکت  یرسازیمهارت 

تصو به  دل  یینایب  یرسازینسبت  به  است    ل یممکن 
نشانه   یبدن  یهانشانه   درک  یدشوار به    یهانسبت 

و همکاران    3اننوپولوس یکاراگبرای مثال    .باشد  یینایب
- ( نشان دادند که خستگی منجر به کاهش حس2019)
 لوت یگ  جیبا نتا  جهین نتیا  رکت مفصل مچ دست شد.ح

( همخوان  2018) و همکاران    ( و دانا2004و همکاران )
هم  .است گ  نیدر  )  لوتیراستا،  همکاران  با  2004و   )

  کنانیو باز هامناست یدر ژ  یو ذهن یزمان واقع سهیمقا
ب  سیتن که  دادند  طول   شتریب  ینیتخم  ش ینشان  در 

به تصو   یحرکت  یرسازیتصو به    یینایب  یرسازینسبت 
  یکریحس پ  ی هانشانه   یابیدر ارز  شتریب  یدشوار  لیدل

  ر یتصاو   یدههنگام شکل   یینایب  یهابا نشانه   سهیدر مقا
مبتنی    بیناییجایی که تصویرسازی  . از آنبود  یحرکت

بر   مبتنی  حرکتی  تصویرسازی  و  بینایی  حس  بر 
به نظر  ،  استبینایی و حس حرکت )عمقی(    هایگیرنده

حرکت  رسدیم خستگ  یحس   ی شتریب  تأثیر  ی از 
روبه  یحس  ن یب  یکپارچگیو    ردیپذیم اختالل  رو با 
همچنشودیم فعال  ن،ی.  طول   تیثبت  در  مغز 

نشان داد که در هر دو    یو حرکت  یینایب  یرسازیتصو
تصو فعال    یحرکت  ش یپ  ه یناح  یرسازینوع  مغز  قشر 

 شتر یب  یرکتنسبت به ح  یینایب  یرسازیاست، اما در تصو
  در  ؛شوندی فعال م  هیناح  ن یتر ا  یو فوقان  یخلف  ینواح

3. Karagiannopoulos 
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 ت یفعال  ییناینسبت به ب   یحرکت  یرسازیدر تصو  که یحال
بخش  خلف  یقدام  یهادر  مکمل    یحرکت  هیناح  یو 

احتماالًاست  دتریشد فعال  یالگوها  نیا  ،   تیمتفاوت 
  یحرکت  یرسازیتصو  شتریب  یریرپذیتأث  ل یدل  یمغز

و همکاران،    لوتی)گ  باشد  یینایب  یرسازینسبت به تصو
بــا    مدتیطوالنو    دیشــد  نــاتیتمرزیرا    ،(2012

جر خسـتگ  یمغـز  خــون  ــانیکاهــش   یباعـث 
را    یشـناخت  دنبـال آن جـزءکـه بـه  شودمی یمرکـز

و    یشناخت  منابـعبنابراین،  ؛  دهدیقـرار م  تأثیرتحـت  
 تأثیر   تحت  مغز  یو عملکرد  یشناسعصب  ی،ختگیانگ

سینگ   ،)ورما  گیرندی مقرار   و  در  2011  ،1میشرا   .)
( از این نظریه حمایت 2004)  2مطالعه اسمیت و کالینز

واقعی  حرکت  و  تصویرسازی  که  است  شده 
دارند  هاییهمبستگ زیادی  مشترک  بنابراین  ؛  عصبی 

یکسان   تصویرسازی  و  بدنی  اجرای  ساز  پیش  عامل 
بنابراین، این احتمال وجود دارد که خستگی با  ؛  هستند

کنترل  در  درگیر  عصبی  مدارهای  و  سرعت  در  تغییر 
وا اجرای  دچار  حرکت،  را  شده  تصویرسازی  و  قعی 

 ( 2004مشکل کند )اسمیت و کالینز، 
کاهش   به  منجر  تصویرسازی    معنادار خستگی  دقت 

  تکلیف کاتای بلند نسبت تکلیف کاتای کوتاه شد. هر
چند، اثر خستگی بر وضوح تصویرسازی تکلیف کاتای  
بلند و کوتاه مشابه است. وضوح تصویرسازی بستگی  

تصویرها،    سازییه شبدر    هامحرک حسی    هاییفیت کبه  
فردی دارد در    یهاتفاوتو    ظرفیت پردازش شناختی

که   به    پذیریکنترلحالی  در    یهاتفاوتوابسته 
خدمت گیری مسیرهای عصبی   تقاضاهای شناختی و به

(. در تبیین این نتیجه نیز 2016  ،و همکاران 3است )یو
اه نسبت به تکلیف  گفت که تکلیف کاتای کوت توانیم

کاتای بلند، زمان کمتر در نتیجه اجزا و جزئیات کمتری 

 
1. Verma, Mishra & Singh 
2. Smith & Collins 
3. Yu, Fu, Kho, Li, Sun & Chan 
4. Latash  

و ؛  دارد وضوح  دقت،  که  است  منطقی  بنابراین، 
تصویرسازی ذهنی در تکلیف کاتای کوتاه    پذیریکنترل

از تکلیف کاتای بلند بیشتر است. به  معنادار  طوربه ی 
وارد  رسدیمنظر   خستگی  عامل  وقتی  ، شودی م، 

سرعت   بر  اثرگذاری  طریق  از  ، گیرییمتصمخستگی 
در    یرسانخون اطالعات  هدایت  سرعت  و  مغز  به 

این    تواندمی  هانورون در  بگذارد.  اثر  ذهنی  اجرای  بر 
از   بسیاری  تحت    هایدستگاه میان  انسان،  بدن  مهم 

توجه  و سهم هر دستگاه با    گیرندمی خستگی قرار    تأثیر
و   اطالعات  پردازش  فرایند  و  وظایف  پیچیدگی  به 

در  (.  2008،  4پیچیدگی تکلیف تغییرپذیر است )التاش 
دکت حرکت  1989)  5بویسونو    ی مطالعه  زمان   )

دشوار  ی تابع  عنوانبه   ی خط  صورت به   ف ی تکل  یاز 
مطالعه، پژوهشگران   همین  . در بخش دومافتی  شیافزا

و   یواقع  رویاده یهنگام پ  لوگرمیک  25بار اضافه    تأثیر
متر را    15و    10،  5به سمت اهداف در مسافت    یذهن

  ی واقع  هایزمان  که  ی قرار دادند. در حال  ش یمورد آزما
تفاوت    یثبت شده بدون بار اضافه خارج  هایبا زمان

 افتی  شیشده افزا  یرسازیتصو  های نداشت، اما زمان
نزد  طوربهو   طوالن  30به    کیمعنادار  از   تریدرصد 

ا  ی واقع  های زمان افزا  جینتا  ن یبودند.  توسط    شیهم 
اضافه ادراک شده مورد    یرو یو هم ن  فی تکل  یدشوار

پ  یراب  ازین گام  بار    یعاد  رویاده یحفظ  بر  غلبه  و 
( 2000)   و همکاران  6یتلیسر  .داده شدند  حیتوض  ینرسیا

در  کردند.    تیحما  گذارینقطه  ف یدر تکل  هاافته ی  نیاز ا
شده    یرسازیتصو   هایحرکت  زمانمدت   پژوهش این  

افزا  ادار معن  طوربه بار  شدن  اضافه    30)  افتی  شی با 
و همکاران،    7؛ ماروف 1996،  همکارانو    یدرصد(. )دکت

نها1999 در  که  2008)  8ن یفکیاسل  ت،ی(.  داد  نشان   )
زمان واقع  نیب  یتفاوت  تصو   یحرکت  شده    یرسازیو 

5. Decety & Boisson 
6. Cerritelli 
7. Maruff 
8. Slifkin 
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  تریاختصاص  طور بهبود و    یمتناسب با شدت تالش ذهن
با  با  م  یرمتناسب  که  گروه   توانست یبود  توسط 

  پژوهش بنابراین، نتایج این    .جا شوده جاب  نیمع  یعضالن
نتایج   و    یهاپژوهشبا  اسلفکین  همکاران،  و  دکتی 

همکاران و سریتلی و همکاران همخوان است. با توجه  
از کاتای کوتاه    تریچیده پکه تکلیف کاتای بلند  به این

 خستگی قرار بگیرد  تأثیراست منطقی است که تحت 

اثر کاهنده خستگی بدنی بر دقت تصویرسازی حرکتی  
تصویرسازی   از  است.   بیناییبیش  درونی  و  بیرونی 

کاهش    ،همچنین به  منجر  بدنی  خستگی  نهایت،  در 
تصویرسازی حرکتی در مقایسه با    پذیریکنترلبیشتر  
شد.  بینایی  پذیریکنترل درونی  و  فرا  بیرونی    ندیدر 

درون    یمرکز  یبعص   ستمیس  ،یبازخورد حس  یکپارچگی
نمود    سهیمهار و مقا  ت،یرا انتخاب، تقو  یحس  یدادها

الگو قالب  در  و    ییو  برنامه    یبرا  ییر تغقابل منعطف 
،  الردی)پا  سازدی م  کپارچهیو    یسازمانده  یآت  یحرکت

شرا2012 در  دوک    یرپذیکیتحر  یخستگ  طی(. 
 ت یآن، حرکت و وضع  یط  و   یابدمیکاهش    یعضالن

و همکاران،   لور ی)ت  شودیادراک نم  یمفاصل به درست
-یدچار اختالل م  یبازخورد حس  یکپارچگی( و  2000

حسرو ین ازا(.  2012  الرد،ی)پا  ودش اطالعات  مورد    ی، 
  یبه هنگام خستگ  یذهن  یرسازیتصو  ندیپردازش در فرا

 و مختل استوار است    یبازخورد حس  یکپارچگی  هیبر پا
 ز ین  یذهن  یرسازیممکن است دقت تصو  قیطر  نیاز ا

شود روبرو  اختالل  آن  با  از  تصویرسازی و  که  جایی 
حرکتی نیازمند یکپارچگی بین حسی است، به احتمال  

از تصویرسازی   خستگی    تأثیرتحت    بیناییزیاد بیشتر 
ممکن    یذهن  یرسازیدر واقع، نوع تصو.  گیردمیقرار  
قلمداد    یزمان  هاییژگیو از عوامل اثرگذار بر    یکیاست  
مداخالت  شود در  زمان  یکه  بهبود  آن   بندیکه هدف 

م است  تصو  در  ستباییاجرا  نوع  به   سازیریانتخاب 
  سه ی( با مقا2004و همکاران )  لوتیدقت عمل شود. گو

 
1. Calmels 

  سیتن  کنانیو باز   هامناستیدر ژ  یو ذهن  ی زمان واقع
ب تصو  یشتریب  ینتخمی  شیخبره،  طول   یرسازیدر 

به    یحرکت ب  بینایینسبت  که  نمودند  گر  انیمشاهده 
  ی کریحس پ  های نشانه  یابیدر ارز  شتریب  یوجود دشوار

 ریتصاو   دهیهنگام شکل  بینایی  هایبا نشانه  سهیمقا  در
زمان    زین  یمشابه  هایافتهیبود.    یحرکت در 
مانند    یحرکت  فیتکال  ریسا  یبرا  یذهن  یرسازیتصو

  تماریهاجونر، د  لوت،یاسکات پا گزارش شده است )گو
(  2016)  (. در مطالعه کانسک و همکاران2005و کالت،  

 یبرا  ایو پو  ستایا  یحرکت  یرسازیزمان تصو  ینتخمیکم
 و همکاران  1پنج پرتاب آزاد بسکتبال مشابه بود. کالملز

مقا2006) با  اجرا  سهی(  ذهن  یواقع  یزمان   کی  یو 
خبره نشان دادند که هر    هایمناستیدر ژ  پرش کامل
 یبه الگو  یرونی و ب  یدرون  بینایی  یرسازیدو نوع تصو

واقع  یمنته  یمشابه  سنجی زمان زمان  به  که    یشد 
 ی رسازی( عنوان کرد که تصو2003) 2یبود. فر کینزد

مقا  یبهتر  ییبازنما  تواندیم  یحرکت با    سهیدر 
حرکت   بندیزمان  یریادگی  یبرا  بینایی  یرسازیتصو

ممکن است    ی حرکت  یرسازیفراهم کند، چرا که تصو
  هاییدر حس   ینسب  راتییتغ  بندیو زمان  سازیمرتب

م استخراج  حرکت  توسط  تسه  شودیکه  کندیرا   .ل 
نتایج   با    پژوهشبنابراین،  و   پژوهشحاضر  کانسک 

( همخوان  2005و همکاران )   لوتیگو(  2016همکاران )
خستگی نهایت،  در  کاهش    است.  به    معنادار منجر 

به   پذیریکنترل نسبت  حرکتی  تصویرسازی 
بیرونی و درونی در تکلیف بلند شده    بیناییتصویرسازی  

بر    ؛است خستگی  کوتاه،  تکلیف  در  که  حالی  در 
حرکتی،    پذیریکنترل و    بیناییتصویرسازی  بیرونی 

  الذکرفوقدرونی اثر یکسانی دارد که با توجه به مطالب  
نظر   در    رسدی مبه  مهمی  عامل  تکلیف  دشواری  که 

 کسب این نتیجه باشد. 

2. Fery 
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نهایت،   طراح  هاییافته در  در  حاضر    ی پژوهش 
درک    یبرا  یرساز یبر تصو  یمبتن  یشناخت  یهامداخله 

 الزم است  است.  تیاهم  یحاصل از آن دارا  یامدهایپ
به   یورزش  یشناس و مشاوران روان  انیورزشکاران، مرب

در بهبود زمان اجرا    یذهن  یرسازیانواع تصو  یاثربخش
. ندیمختلف توجه نما  یورزشکاران سطوح مهارت  یابر

محدود به  توجه  با  انتها،  در    تیدر  حاضر  پژوهش 
همراه   به  کیولوژیزیف-یعصب هایشاخص  کارگیریبه

توص  صورت  هایسنجش  در    شودیم   هیگرفته،  که 
  ها شاخص از این    شتریب یاعتباربخش  یبرا  یمطالعات آت

شود.   ا  عالوه استفاده  در    شودیم   شنهاد یپ  ، ینبر  که 

آت خستگ  یاثرها  ،یمطالعات  و   یبدن  ،ی)ذهن  یانواع 
ن  صورتبه (  رهیغ و    رب  ی متوال  صورتبه   زیواحد 
مختلف    فیتکال  یذهن  یرسازیتصو  یزمان  هاییژگیو 

 مطالعه شود. یو ورزش یحرکت

 

 تشکر و تقدیر

حرکتی   از  برگرفته مقاله این رفتار  دکتری  رساله 
 از حمایت های پژوهشگران .می باشد دانشگاه ارومیه

قدردانی  تشکر  کمال دانشگاهی  واحد این مالی  را  و 
 .دارند
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