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 چکیده

بر  یذهن یخستگ ریتأث تی. با توجه به اهمردیگ یمدت شکل م یوالنط یذهن تیاست که با فعال یورزش یها دانیافت عملکرد در م لیاز جمله دال ،یذهن یخستگ :مقدمه

 .ورزشکار انجام شد انیدر دانشجو یابی هشدار و جهت یتوجه یها شبکه ییبر کارا یذهن یخستگ ریتأث یو عملکرد ورزشکاران، پژوهش حاضر با هدف بررس یتوجه انتخاب

انتخاب شدند و داوطلبانه در تحقیق  در دسترس طور  بهدانشجوی ورزشکار  22این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی کنترل نشده بود که در آن  ها: روشمواد و 

ی توجه را قبل و بعد از خستگی ذهنی اجرا کردند و برای ها شبکهآزمون  کنندگان شرکت، یابی جهتی هشدار و ها شبکهبررسی کارایی  منظور  بهشرکت نمودند. 

داری  ( در سطح معنی3  ×2) Repeated measures ANOVAبا استفاده از آزمون  ها دادهدقیقه انجام دادند.  06را به مدت  Stroopایجاد خستگی ذهنی، آزمون 

 .گرفت مورد تجزیه و تحلیل قرار 60/6

(، اما در شبکه هشدار، P=  610/6در شرایط خستگی ذهنی مشاهده گردید ) یابی جهتالعمل سرعت پردازش شبکه  ی در زمان عکسدار یمعن افزایش :ها یافته

( کاهش یافت، اما P=  066/6) یابی جهت( و P=  876/6(. میزان درصد خطا در هر دو شبکه هشدار )P=  286/6شد ) واکنشخستگی ذهنی باعث کاهش سرعت 

 .نبود دار یمعناین کاهش 

، Top-downمحور بودن و فرایند کنترلی  تواند عملکرد شناختی را تغییر دهد و شاید به دلیل هدف بر اساس نتایج به دست آمده، خستگی ذهنی می گیری: نتیجه

رسد که دانشجویان ورزشکار برای حفظ دقت، سرعت را در شبکه  داشته باشد. بنابراین، به نظر می یابی جهتتأثیری منفی بر دقت و سرعت واکنش شبکه هشدار و 

 .دهند کنند و در شبکه هشدار نیز دقت را برای حفظ سرعت کاهش می یابی فدا می جهت

 دقت پاسخ ،سرعت پردازش ،خستگی ذهنی ،توجه  شبکه ها: کلید واژه

 

یابی  های توجه هشدار و جهت سازی شبکه ریزی و آماده تأثیر خستگی ذهنی بر برنامه .رضا یخسروآباد علیرضا،فارسی  محمدزاده سحر، ارجاع:

 214-222(: 4) 14؛ 1397ی پژوهش در علوم توانبخش. نشده دانشجویان ورزشکار: یک کارآزمایی بالینی کنترل 

 

 71/1/7931تاریخ چاپ:  92/6/7931تاریخ پذیرش:  02/4/7931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 شود میذهنی و یا بدنی گفته  های فعالیتکاهش توانایی و کارایی  بهخستگی 

و  افتد یمذهنی و بدنی یا بیماری اتفاق  اندازه از  شیب های فعالیتکه با انجام 
ی از ناراحتی، تمایل به استراحت، کاهش انگیزش، سختی شروع یا حالت بااغلب 

زیستی  -. خستگی ذهنی حالت روانی(1)د باش حفظ فعالیت ارادی همراه می
افزایش شدید در میزان ذهنی خستگی و یا کاهش شدید در عملکرد است که با 

. (2)گیرد  فعالیت شناختی شکل می مدت ی طوالنی ها دورهشناختی از طریق 
ارتباط دارد و با خستگی مزمن و  مدت ی طوالناین خستگی حاد با تالش ذهنی 

، متفاوت است. گفته شود میبه سالمندی یا بیماری  اختالل شناختی که مربوط
، بر روی عملکرد شناختی فرد شود می ذهنی یکه باعث خستگ شود تکالیفی می

جای خستگی ذهنی از  همین دلیل بهتر است به   ذارد. بهگ تأثیر منفی می
. هرچند برخی محققان اصطالح (3، 4)اصطالح خستگی شناختی استفاده شود 

انگیزش را  دانند؛ چرا که عالوه بر شناخت، هیجان و خستگی ذهنی را بهتر می
 . (5)گیرد  یبرم درنیز 

های  روش به است که خستگی ذهنی دادهنتایج مطالعات زیادی نشان 
 تأثیرمختلف، بر توجه مانند توجه انتخابی بینایی و تمرکز بر زمان اجرای تکلیف 

کارکردهای شناختی در ورزش محسوب  نیتر مهمتوجه یکی از . گذارد می
ی اطالعات محیطی همچون میدان آور جمعکه توانایی ورزشکاران در  شود می

به عنوان مثال، یک . (6) کند میی یا موقعیت شیء را بیان میت همبینایی، توپ، 
ی ریگ هدفرکز هدفی که را به م اش یینایبتیرانداز المپیکی باید قادر باشد توجه 

 پژوهشی مقاله
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ها حاکی از آن است که افراد ورزشکار  کرده است، هدایت کند. نتایج پژوهش
  یابی بینایی، توجه انتخابی و توجه توزیع نسبت به غیر ورزشکار در تکالیف جهت

کنند؛ به طوری  سنجد، بهتر عمل می شده در تکالیفی که سرعت پردازش را می
ی عملکرد شناختی وجود که ارتباط قوی بین اجرای حرکتی، توجه و سطح باال

 .(7)دارد 
سه زیرسیستم  که از باشد کارکردهای اجرایی می جمله ازتوجه انتخابی 

و کنترل  یابی جهتشبکه عصبی هشدار، »کارکردی شامل  نظر ازمتمایز  توجهی
)نگهداشتن  Tonicشامل دو حالت  هشدارتشکیل شده است. شبکه « اجرایی

ی و آمادگی برای پاسخ به زنگ به  گوش) Phasic توجه برای مدت طوالنی( و
های هشدار  . این شبکه با شناسایی سیگنال(8)دهنده( است  سیگنال هشدار 

ی شده است، بر سیستم زیر نقشه رولئوسیلوکوس سمربوط به فعالیتی که در 
پردازش  منظور  به یابی جهت. شبکه (9)گذارد  می تأثیر نفرین انگیختگی نوراپی

حسی را  دادهای ی فضایی ویژه توجه و یا بعضی درونها تیموقعاطالعات، به 
یابی بیشتر انتقال  . در جهت(11)کند  بندی می دادها اولویت نسبت به سایر درون

. فعالیت این شبکه ممکن است (8)شود  دهنده عصبی استیل کولین فعال می
( یا ارادی زاد برون: Exogenousی در توجه خودکار )راتییتغمنجر به 

(Endogenous :شود زاد درون )(11) . 
یکی از دالیل بسیار مهم افت عملکرد در میدان ورزشی و تصادفات، 

ی ورزشی مانند ها رشته؛ به طوری که بسیاری از (12)خستگی ذهنی است 
 ندنتوا یم، باشند فوتبال آمریکایی و بیسبال که با سناریوهای شناختی همراه می

نی شوند و با تأثیر بر توجه، توانایی نادیده گرفتن عوامل باعث خستگی ذه
خستگی ذهنی بر کارایی  تأثیر، بررسی رو نیا از. (2)یابد  اختالل در توجه کاهش 

ی ورزشی ها رقابتکه نقش مهمی در  یابی جهتی عصبی هشدار و ها شبکه
ای تأثیر خستگی ذهنی بر مهارت  . در مطالعهرسد ، ضروری به نظر می(13)دارند 

های فوتبال بررسی و مشخص  گیری در آزمون عملکردی سنجش مهارت تصمیم
زمان پاسخ  تر و مدت  گیری پایین دقت تصمیم شد که خستگی ذهنی منجر به 

 .(14)شود  بیشتر می
توجه بر  مؤثر خستگی ذهنی مانع از اختصاص توان گفت که در واقع، می

حال، باید تمایزی بین اثرات خستگی  . با این (15)شود  اطالعات مربوط می
طور  محور به  محور ایجاد کرد. توجه هدف محور و محرک ذهنی در توجه هدف

محور  توجه محرک که ی حال در؛ ردیگ یممنفی تحت تأثیر خستگی ذهنی قرار 
ی حوصلگ یب شیمنجر به افزا جینتا نیا. (15) ردیگ ینماغلب تحت تأثیر آن قرار 

. هنگامی (16) است افراد خسته ویژگیکه شود  رفتار می یریپذ و کاهش انعطاف
محور شود، محرک برجسته تأثیر بیشتری بر  طور فزاینده محرک که رفتار به 

و  دابی یممحور بر رفتار کاهش  . در این شرایط، کنترل هدف(13)رفتار دارد 
( پاسخ Couplingی خودکار با جفت شدن )ها محرکشود رفتار توسط  باعث می

ی عملکرد در شرایط مسابقه و ریپذ انعطاف. در نتیجه، فقدان (15)هدایت گردد 
 شود. و عملکرد ضعیف می ی بازیها تیموقعدادن  از دست بازی، منجر به 

باال برای  . سرعت پردازش(17)شود  ورزش باعث بهبود شناخت می
. (14)ی ورزشی توپی ضروری است ها رشتهی سریع و دقیق در ها واکنش

تحقیقات پیشین به بررسی خستگی ذهنی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران و توجه 
های توجهی بیشتر در زمینه عملکردی  ها مهارت اند و در آن افراد پرداخته

. به طور مثال، در رشته ورزشی کریکت تأثیر (4، 14، 18)سنجیده شده است 
عنوان یک شاخص توجهی عملکردی   ضربات افراد به خستگی ذهنی بر دقت

بررسی شد، اما مطالعات محدودی به تحلیل سیستم توجهی از دیدگاه تفکیکی 
یابی و کنترل اجرایی هر کدام به صورت  های عصبی توجه )هشدار، جهت شبکه

اند. در این بین، پژوهشی که نقش خستگی ذهنی را در  مجزا( پرداخته
ار که از نظر شناختی توانایی بیشتری در سرعت واکنش سریع دانشجویان ورزشک

 نشده است. و دقیق نسبت به دانشجویان غیر فعال دارند، سنجیده باشد، انجام 
به دلیل عدم دسترسی به ورزشکاران ماهر یک رشته ورزشی خاص، مطالعه 

 حاضر بر روی دانشجویان ورزشکار که به طور عمده سابقه فعالیت منظم در یک

یا چند رشته ورزشی را داشتند، انجام گردید و به ناچار افراد مورد بررسی در 

چندین رشته ورزشی توپی غیر همسان فعال بودند. برای حفظ توان مطالعه و 

های فردی، اشخاص به دو گروه  حذف واریانس ایجاد شده از طریق تفاوت

ه گردید. بنابراین، در ها با حالت پایه خودشان مقایس تقسیم نشدند و اطالعات آن

های عصبی توجه در  پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خستگی ذهنی بر شبکه

خستگی  ایآشد تا به سؤال تحقیق مبنی بر این که  دانشجویان ورزشکار پرداخته 

یابی  تواند بر زمان واکنش و میزان درصد خطای شبکه هشدار و جهت ذهنی می

 .پاسخ داده شودافراد ورزشکار تأثیر داشته باشد؟ 

 

 ها مواد و روش
تجربی از نوع کارآزمایی بالینی فاقد گروه شاهد بود که   این مطالعه کاربردی نیمه

به مدت یک ماه انجام شد. فراخوان پژوهش از طریق انتشار  1396در آذر سال 

 یها میت همچنین، و یبهشت دیشه دانشگاه یقهرمان ورزش مرکز در هیاطالع

در  اخالق تهیکم گرفت. کلیه مراحل تحقیق مورد تأییدصورت  یدانشگاه

( بود و در SBU.ICBS 96.021ی )کد اخالق بهشت دیشه دانشگاهپژوهش 

 (. IRCT20130615013672N2ی ایران ثبت گردید )نیبال ییثبت کارآزماسامانه 

سال  5حداقل  سابقه باجامعه آماری مطالعه را دانشجویان ورزشکار ماهر 
یی مانند فوتبال، والیبال و بسکتبال تشکیل ها ورزشفعالیت مدوام و رقابتی در 

کلیه دانشجویان ورزشکار حداقل در لیگ ملی دسته دوم و  که ی طور  بهدادند؛ 
نسخه  G*Power افزار نرمسوم در حال فعالیت بودند. حجم نمونه با استفاده از 

 Heinrich Heineاسی عمومی و کار دانشگاه شن )که در گروه روان 4/9/1/3
است( برای مطالعات  شده  یطراحدوسلدروف آلمان برای محاسبه قدرت آماری 

Repeated measures ANOVA گرفتن خطای نوع  در نظرگروهی و با   درون
نفر برآورد  22(، 19، 21پیشین )های  و با استفاده از پژوهش 8/1، توان 15/1اول 

نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در  22ی داوطلبانه، ریگ ونهنما بگردید. 
 ورود هایاریمعبودند.  دست  راستدگان کنن شرکتتمامی  .تحقیق شرکت نمودند

 بر اساسعدم وجود مشکل بینایی، شنوایی و حرکتی به تحقیق شامل 
مرکز ورزش قهرمانی  گزارش بر اساسی دانشگاه میت یت درعضوی، خوداظهار

داشتن در دانشگاه شهید بهشتی و  نظر موردهای  ای رشته و تأیید مربیان حرفه
ی بود. بر اساس گزارش توپ یها در رشته یا ورزش حرفه تیسال فعال 5حداقل 

 کدر ی فشردهسال فعالیت مداوم و  سهمطالعات مختلف، فرد بعد از گذشت 
. افراد ماهر توانایی اجرا کردن مهارت (2، 21، 22)گردد  ورزشی ماهر می رشته 

سابقه  داشتن .(23)حرکتی با حداقل انرژی، زمان و حداکثر اطمینان را دارند 
 یداروها و مخدر موادمصرف  سابقه گر،ید های پژوهش در شرکت سر، به ضربه
نداشتن  ی به مدت چند ساعت در روز ووتریکامپ یها یباز انجام ،انگرد روان

در نظر گرفته شد. معیارهای  خروج یارهایمعی نیز به عنوان خواب شبانه کاف
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به  کدام هرذکر شده مشابه با معیارهای ورود و خروج تحقیقات قبلی بود که 
 . (24، 25) گذاشت یم ریتأثنحوی بر عملکرد افراد 

 کنندگان شرکتی خوداظهارصورت   نامه و به اطالعات به وسیله پرسش
تکمیل گردید. الزم به ذکر است که هیچ دستورالعملی درباره هدف و 

توسط فرد آزمونگر ارایه نشد و از این طریق  ها های تحقیق به نمونه فرضیه
و ورزشکار که همه  نفر 28. ردید تا از سوگیری افراد جلوگیری شودتالش گ

داوطلبانه در مطالعه شرکت نمودند. کلیه  دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی بودند،
برای  Stroopکتبی را امضا کردند. از آزمون  نامه تیرضافرم  کنندگان شرکت

بازآزمون،  -ایجاد خستگی ذهنی استفاده شد. پایایی این آزمون از طریق آزمون
 . مقیاس آنالوگ بینایی (26)گزارش شده است  85/1و روایی آن  82/1

(Visual analogue scale  یاVAS به منظور سنجش خستگی ذهنی استفاده )
با  نبزرگساالبر روی  کایمرآو همکاران در  Lee توسط . این ابزار(27)گردید 

 VAS. همچنین، اعتبار و پایایی (27)سال اعتبارسنجی شد  57 تا 18 یدامنه سن
ای خاص از  ان فوتبال ویژه ]منظور دستهورزشکارذهنی در  خستگی به دنبال

گیری مهارت فوتبالی  عنوان روش اندازه  های فوتبال است که از آن به مهارت
 .(28)مورد سنجش قرار گرفت ورزشکار  ریافراد غ ([ و14شود ) افراد استفاده می

 13های  نامه خستگی ذهنی برای زیرمقیاس پرسش Cronbach's alphaضریب 
ذکر  94/1های پنج آیتمی انرژی،  و برای زیرمقیاس 91/1آیتمی خستگی، 

 و ییروا لیتحل .(29)آن بررسی و تأیید شد  زمان همروایی  رانیا در. گردید
 ییروا و استانتشار  در حالاعتبارسنجی این ابزار توسط تیم تحقیق  ییایپا

 تأیید و نییتعمنظور   به گردید. یبررس مطالعه شروع از قبلنیز  آن یمحتوا
 Lawshe (31)( Content validity ratio) محتوا ییروا نسبت روش دو محتوا، ییروا
استفاده مورد  Lynn (31)( Content validity index) محتوا روایی شاخص و

که در  گردیدمتخصص درخواست  یاز تعداد، CVR نییتع جهت. قرار گرفت
 دیمف هیگو .ب ،است یضرور هیگو .الف» نهیاز سه گز یکیارتباط با هر سؤال 

 نییتع یبرا .را انتخاب کنند« ستین یضرور هیگو و ج. ستین یاما ضرور ،است
CVI خواستدر یحرکت رفتار و یورزش یشناس روان طهیح دراز ده متخصص  زین 

 نهیگز ،«هیو ابهام هر گو یارتباط، وضوح، سادگ» اریدر ارتباط با چهار مع تا شد
 شاخص که نمایند انتخاب ای چهار درجه کرتیل فیط کیدر  راخود  نظر مورد

 ی توجه ها شبکهاز آزمون . به دست آمد 72/1آن  یمحتوا ییروا
(Attention networks test  یاANT به منظور بررسی کارکردهای توجه در )

 .(32)یابی استفاده گردید  شبکه هشدار و جهت

تحقیق در آزمایشگاه علوم رفتاری پژوهشکده علوم شناختی و مغز واقع در 
دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. بدین منظور، ورزشکاران در اتاقی با نور کم و 

 LCDمتر از صفحه تلویزیون  سانتی 51آرام بر روی یک صندلی راحت به فاصله 
( 2)نسخه  E-Prime افزار نرمرا در  ANTاینچی نشستند و در جلسه اول  31

آمریکا  شهر پیتسبرگ Pittsburgh)که در مرکز رشد و تحقیق یادگیری دانشگاه 
دقیقه انجام  31است(، به مدت  شده ی طراحشناسی  های روان برای انجام آزمون

ساعت بعد از  48دادند. جلسه دوم، جلسه همراه با خستگی ذهنی بود که حداقل 
ر توالی )اثر تمرین: بهبودی رو به رشد در عملکرد و جلسه اول برگزار شد تا از اث

جلوگیری گردد. در این جلسه  (33)رونده در عملکرد(  خستگی: کاهش پیش 
کنندگان  و شرکت (28)ایجاد شد  Stroopخستگی ذهنی از طریق انجام آزمون 

قبل از انجام هیچ بازخوردی از نتایج آزمون تا اتمام تحقیق دریافت نکردند. 
نامه خستگی ذهنی را پاسخ دادند و سپس به  ها پرسش ، نمونهStroopآزمون 

نامه  دقیقه آزمون را اجرا و بالفاصله بعد از اتمام آزمون دوباره پرسش 61مدت 
شروع به انجام  آن ازمدت یک دقیقه تکمیل نمودند و پس  خستگی ذهنی را به 

ی توجه کردند. برای پیشگیری از اثر زمان روزانه بر اجرای ها شبکهآزمون 
انجام  16تا  12از ساعت  بعدازظهرگان هر دو آزمون را کنند شرکتتکلیف، همه 

 .(28)دادند 
بررسی  که برای شده  لیتعد Stroopدر تحقیق حاضر از آزمون تکلیف 

شده  توجه انتخابی و بازداری پردازش اطالعات در دو سطح خودکار و کنترل 
کاربرد دارد، استفاده گردید. این آزمون به شکل همگرا و ناهمگرا شامل رنگ 

رنگ  صورت  به Stroop. در تکلیف باشد کلمه، معنی کلمه و رنگ شکل می
یکی از چهار کلید رنگی  گان باید بدون توجه به معنی کلمه، کنند شرکتکلمه، 
جوهر کلمه بود را  رنگ با)زرد، قرمز، آبی و سبز( که مطابق  دیکل  صفحهروی 

ی رنگ کلمه( و کنترل نامگذاردادند. این روش به فرایند کنترل توجه ) فشار می
فرایند خواندن، شود. تداخل نامگذاری رنگ کلمه با  خودکار )خواندن( معطوف می

. برای معنی کلمه، (34) شود یمو بازداری ذهنی  Stroopباعث ایجاد اثر 
کننده مجبور بود دستورالعمل قبلی را نادیده بگیرد و به کلمه توجه کند و  شرکت

زرد که به رنگ قرمز ظاهر   کننده در کلمه نه رنگ جوهر. به عنوان مثال، شرکت
 داد.  شده یعنی کلید زرد را فشار می  د مطابق با کلمه نوشتهشد، باید کلی می

های توجه شامل سه نشانه )بدون نشانه، نشانه دوتایی و نشانه  آزمون شبکه
فضایی معتبر( در دو حالت )همگرا و ناهمگرا( بود. در هر کوشش، 

خاکستری مشاهده  نهیزم پسکنندگان ردیفی از پنج پیکان سیاه را در یک  شرکت
کردند. پیکان مرکزی هدف بود و چهار پیکان دیگر فالنکر با احتمال برابر  می

 های پیکان و کرد می دهی جهت راست یا چپ سمت به هدف پیکان اگربودند. 
 راست اشاره انگشت با ،بودند( همگرا شرایط) هدف پیکان با جهت هم فالنکر
 انگشت با ،بودند( غیرهمگرا شرایط) هدف پیکان مخالف جهت در اگر و کلیک
بدون   شبکه هشدار از طریق تفاوت بین شرایط .ندردک می کلیک چپ اشاره

یابی نیز از طریق تفاوت بین نشانه دوگانه و  نشانه و نشانه دوگانه و شبکه جهت
گیری گردید. در شرایط همگرا  نشانه معتبر در حالت همگرا و ناهمگرا اندازه

است، اما در شرایط  تر عیسرو سرعت پردازش  ردیگ یم هشدار زمانی شکل
یابی فضایی و کارکرد اجرایی را  ناهمگرا عالوه بر درگیری، شبکه هشدار، جهت

کند و باعث کاهش سرعت پردازش و طوالنی شدن زمان واکنش  درگیر می
( و دقت RTیا  Reaction timeگردد. میانگین زمان پاسخ ) طوالنی می

 ازی ها پاسخی خطا )نادرست و ها کوششو   محاسبهی برای هر شرایط پاسخده
ی بین ها پاسخشد.  و دقت پاسخ بررسی  RT( با محاسبه میانگین داده شده  دست
 و دقت RTی پرت ها دادهطوالنی( به عنوان  RT) هیثان یلیم 1711تا  211
 که از طریق برنامه تکلیف حذف گردید. (32) شد می  فیتعر

های توصیفی به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش شد. جهت  داده
و برای برابری  Shapiro-Wilkاز آزمون  ها دادهبررسی نرمال بودن توزیع 

به منظور مقایسه  Paired tاستفاده گردید. آزمون  Leveneها از آزمون  واریانس
VASرصد میزان خطای هر شبکه قبل و بعد از خستگی ، زمان واکنش و د

گیری  ذهنی و همچنین، بررسی توان آماری تحقیق )اندازه اثر( از طریق اندازه
یابی قبل و بعد از  های هشدار و جهت درصد تغییر با استفاده از میانگین شبکه

 Repeated measures ANOVAخستگی ذهنی مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون 
های هشدار و  ( جهت بررسی تعامل بین زمان و شبکه3 × 2شبکه( ) ×ان )زم

  21نسخه  SPSSافزار  ها در نرم یابی استفاده شد. در نهایت، داده جهت
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 217 1397مهر و آبان / 4/ شماره 14توانبخشی/ سال پژوهش در علوم 

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY مورد تجزیه و تحلیل قرار )
 .داری در نظر گرفته شد به عنوان سطح معنی P < 151/1گرفت. 
 

 ها یافته
 دادند و اطالعات انصراف  قیتحق انجام ادامه از نفر 4، کننده شرکتنفر  28از 
دلیل از  نیهم  بهشناخته شد و  پرت  دادهعنوان   به ها دادهدر زمان تحلیل نفر  2

 و لیتحلمورد  نفر 22 یها داده ،تینها در ها کنار گذاشته شدند. تحلیل داده
ی ها یژگیو و 1افراد در طی انجام مطالعه در شکل قرار گرفت. ریزش  یبررس

 VASنامه  نشان داده شده است. پرسش 1کنندگان در جدول  دموگرافیک شرکت
نشان داد  Stroopداری را در میزان خستگی ذهنی بعد از آزمون  افزایش معنی

(111/1  =P ،19/6-  =(211و)t.) 
 

 
کنندگانشرکتCONSORTفلوچارت.1شکل

 
میانگین زمان واکنش و درصد میزان خطا قبل و بعد از خستگی ذهنی 

نشان داد که  Repeated measures ANOVA محاسبه گردید. نتایج آزمون
، واقع درزمان واکنش در هر دو شرایط با توجه به نوع نشانه و هدف تغییر کرد. 

و  داد قرارداری سرعت پردازش را تحت تأثیر  طور معنی  نوع نشانه و هدف به
 ، P = 111/1شد. اثر اصلی نوع نشانه ) اکنش باعث افزایش زمان و

 ، P = 111/1( و نوع هدف )F ،91/1  =Partial ŋ2(1و21)=  33/217
دار و  معنیدار بود. اثر اصلی زمان  ( معنیF ،95/1  =Partial ŋ2(1و21)=  63/411

 ، F(1و21)=  P ،63/8 = 118/1داری تغییر کرد ) طور معنی زمان واکنش به 
29/1  =Partial ŋ2 .) 

زمان واکنش و میزان درصد خطا در شرایط با و بدون خستگی  2در جدول 
گونه  همان ذهنی برای اهداف همگرا و ناهمگرا در شبکه هشدار ارایه شده است.

)شرایط بدون خستگی( و در هر  Stroopرفت، قبل از انجام آزمون  که انتظار می
طور   دو حالت بدون نشانه و نشانه دوگانه، زمان واکنش در شرایط ناهمگرا به

(. P < 111/1و  P < 111/1 بیبه ترتداری از شرایط همگرا بیشتر بود ) معنی
ختی چنین بیان کرد که پردازش اطالعات شنا نظر از توان یمعلت این یافته را 

از اطالعات سازگار است و البته بروز خستگی ذهنی این الگو  تر یطوالنناسازگار 
(. همین الگو در مورد درصد P = 188/1های فوق را تغییر نداد ) و میزان تفاوت

نشانه در شرایط ناهمگرا و حالت خستگی ذهنی و نشانه دوگانه نیز   خطا بدون
 (.P=  281/1و  P=  168/1 بیبه ترتبرقرار بود )

دار زمان واکنش در شرایط همگرا در مقایسه حالت بدون  کاهش معنی
( و همچنین، در شرایط ناهمگرا P ،12/3  =t=  117/1خستگی و با خستگی )

(134/1  =P ،27/2  =t )771/1افزایش میزان درصد خطا ) به همراه  =P ،
29/1-  =t  168/1در شرایط همگرا و  =P ،92/1-  =t  ،)در شرایط ناهمگرا

تأیید کرد. در  بدون نشانهرا در شرایط  Stroopوقوع خستگی ذهنی با پروتکل 
( و P=  171/1شرایط نشانه دوگانه نیز الگوی مشابهی برای زمان واکنش )

 بیترتبه ( در شرایط همگرا و ناهمگرا مشاهده شد )P=  198/1درصد خطا )
961/1  =P  281/1و  =P آمده از آزمون   دست (. نتایج بهPaired t  که نشان داد

و  (t(1و21)=  P ،19/1=  291/1داری بر زمان واکنش ) خستگی ذهنی تأثیر معنی
 ( نداشت.t(1و21)=  -P ،145/1=  871/1درصد خطای شبکه هشدار )

زمان واکنش و میزان درصد خطا در شرایط با و بدون خستگی  3جدول 
. دهد یمی را نشان ابی جهتذهنی برای اهداف همگرا و ناهمگرای شبکه 

)شرایط بدون خستگی(  Stroopرفت، قبل از انجام آزمون  همچنان که انتظار می
ناهمگرا به در هر دو حالت نشانه دوگانه و نشانه معتبر، زمان واکنش در شرایط 

 و  P < 111/1 بیبه ترتداری از شرایط همگرا بیشتر بود ) طور معنی 
111/1 > Pتر در شرایط همگرا نسبت  (. علت این یافته سرعت پردازش سریع

و البته بروز خستگی ذهنی، این الگو و میزان  باشد به شرایط ناهمگرا می
الگو در مورد درصد خطا نیز همین  (.P = 188/1)های فوق را تغییر نداد  تفاوت

 (.P=  231/1و  P=  281/1 بیبه ترتبرقرار بود )
 

کنندگانشرکتمشخصاتدموگرافیک.1جدول

خستگیذهنیقبلازانجامجنسیتنوعورزش سابقهورزشی)سال(سن)سال(تعداد

)درصد(Stroopآزمون

خستگیذهنیبعدازانجام

)درصد(Stroopآزمون مردزن

 *06/43 ± 27/6 16/42 ± 74/1 74 1 8 والیبال 16/6 ± 47/7 94/09 ± 41/9 00

 1 فوتبال

 8 بسکتبال
 Stroopدار با شرایط قبل از آزمون  وجود تفاوت معنی*

 نفر 28افراد واجد شرایط = 

نفر  4مطالعه = خارج شدن از 
 عدم همکاری به ادامه تحقیق()

 نفر 24بندی در یک گروه = گروه

 نامثبت

 تخصیص

 خستگی ذهنی انجام شده

 نفر 24تعداد : 

 تجزیه و تحلیل

 نفر 22تجزیه و تحلیل شده = 

 2عدم انجام تجزیه و تحلیل = 
 ها(دلیل پرت بودن دادهنفر )به 
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 218 1397مهر و آبان / 4/ شماره 14پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 

هاشرایطخستگیذهنیوبدونخستگیذهنیدرنشانه.زمانواکنشومیزانخطادر2جدول

مقدارtارزشبدوننشانهانطباقشرایطمتغیر
P

PمقدارtارزشنشانهمعتبرPمقدارtارزشنشانهدوگانه

زمان 
واکنش 

 (هیثان یلیم)

بدون خستگی 
 ذهنی

/227 -11/79 2/643 ± 2/11 همگرا
2* 

2/19 ± 2/672 61/74- 227/2* 2/16 ± 2/113 18/72- 227/2* 
 2/639 ± 2/60 2/149 ± 2/43 2/131 ± 2/11 ناهمگرا

با خستگی 
 ذهنی

/227 -76/79 2/606 ± 2/64 همگرا
2** 

2/69 ± 2/188 62/72- 227/2* 2/17 ± 2/141 40/71- 227/2** 
 2/641 ± 2/11 2/102 ± 2/67 2/162 ± 2/60 ناهمگرا

میزان خطا 
 )درصد(

بدون خستگی 
 ذهنی

/226 -21/9 6/2 ± 1/7 همگرا
2* 

2/0 ± 6/2 6/0- 276/2 6/7 ± 1/2 40/0- 204/2* 
 2/0 ± 3/0 4/0 ± 1/9 1/4 ± 6/1 ناهمگرا

با خستگی 
 ذهنی

/227 -12/9 3/2 ± 8/7 همگرا
2** 

6/0 ± 3/2 61/0- 271/2 6/7 ± 8/2 74/4- 227/2** 
 6/9 ± 2/4 8/9 ± 8/4 2/6 ± 9/6 ناهمگرا

 یذهن یخستگبا  طیشرا در هدف انطباق با دار یمعن تفاوتوجود **؛ یذهن یخستگبدون  طیشرا در هدف انطباق با دار یمعن تفاوتوجود *

 
کاهش زمان واکنش در شرایط همگرا در مقایسه حالت بدون خستگی و با 

 ،P=  198/1( و همچنین، در شرایط ناهمگرا )P ،91/1  =t=  171/1خستگی )
73/1  =t )961/1افزایش میزان درصد خطا ) به همراه  =P ،39/1-  =t  در مورد

در مورد شرایط ناهمگرا(، وقوع  P ،193/1-  =t=  291/1شرایط همگرا و 
را در شرایط نشانه دوگانه تأیید نمود. در  Stroopخستگی ذهنی با پروتکل 

و  P < 111/1 بیبه ترتشرایط نشانه معتبر نیز الگوی مشابهی برای زمان واکنش )
112/1  =P) 681/1ترتیب   این الگو در مورد درصد خطا نیز برقرار بود )به  =P  و
231/1  =P آمده از آزمون  دست  (. نتایج بهPaired t  نشان داد که خستگی

 ، P=  116/1)یابی  جهتزمان واکنش  شیافزا برداری  ذهنی تأثیر معنی
 ، P=  661/1( داشت و کاهش میزان درصد خطا )t(1و21)=  -61/2
 دار نبود. ( معنیt(1و21)=  -52/1

انه ها حاکی از آن بود که زمان واکنش بدون نش تحلیل نوع نشانه
=  111/1( و نشانه معتبر )t(1و21)=  P ،32/9=  111/1تر از نشانه دوگانه ) طوالنی

P ،95/16 = (211و)tتر از نشانه معتبر  طوالنی ( و زمان واکنش نشانه دوگانه نیز
(. همچنین، خستگی ذهنی باعث طوالنی t(1و21)=  P ،25/11=  111/1بود )

شد؛ به طوری که در شرایط خستگی ذهنی زمان  ها نسبت به هم  شدن نشانه
( و نشانه t(1و21)=  P ،65/5=  111/1ون نشانه نسبت به نشانه دوگانه )واکنش بد

( و نشانه دوگانه نسبت به نشانه معتبر t(1و21)=  P ،61/18=  111/1معتبر )
 (.t(1و21)=  P ،83/7=  111/1ود )تر ب طوالنی

نشان داد که میزان درصد خطا در  Paired tآمده از تحلیل آزمون   دست  نتایج به

خستگی ذهنی قرار گرفت و منجر به یابی تحت تأثیر  های هشدار و جهت شبکه
 با  (t(1و21)=  -P ،53/1=  611/1یابی ) ها در شبکه جهت کاهش میزان دقت آن

شد درصد اندازه اثر  45( با t(1و21)=  P ،15/1=  871/1درصد و در شبکه هشدار ) 48
نشان  Repeated measures ANOVAدار نبود. نتایج آزمون  این تغییرات معنی که

داد که میزان درصد خطا در هر دو شرایط با توجه به نوع نشانه و هدف تغییر 
قرار داری تحت تأثیر نوع نشانه و هدف  طور معنی به  پردازشکرد. در واقع، دقت  

، P = 116/1و باعث افزایش میزان درصد خطا شد. اثر اصلی نوع نشانه ) گرفت
، P = 111/1اثر اصلی نوع هدف ) ( وF ،18/1  =Partial ŋ2(1و21)=  59/4
دار بود. بنابراین، اثر اصلی زمان  ( معنیF ،52/1  =Partial ŋ2(1و21)=  94/22

، F(1و21)=  P ،88/4 = 138/1) افتی شیافزادار بود و میزان درصد خطا  معنی
19/1  =Partial ŋ2ها حاکی از آن بود که میزان درصد خطا  (. تحلیل نوع نشانه

( با اندازه اثر t(1و21)=  P،21/2=  139/1نشانه بیشتر از نشانه دوگانه )در بدون 
(. t(1و21) = P ،14/2=  441/1درصد افزایش بود ) 85درصد و نشانه معتبر با  71

تفاوتی بین نشانه دوگانه و نشانه معتبر در میزان درصد خطا در شرایط بدون 
و همراه  9/8یزان درصد تغییر ( با مt(1و21)=  -P ،42/1=  671/1خستگی ذهنی )

 6/8(. اندازه اثر نیز t(1و21) = P ،59/1=  561/1با خستگی ذهنی وجود نداشت )
نسبت به ها  درصد بود. همچنین، خستگی ذهنی باعث کاهش میزان دقت نشانه

( t(1و21)=  P، 51/2=  171/1که بدون نشانه نسبت به نشانه دوگانه ) ای شد؛ به گونه هم 
درصد تغییر  34( با t(1و21)=  P ،78/1=  191/1درصد تغییر و نشانه معتبر ) 22با 

 .بودندار  میزان خطا بیشتر بود؛ هرچند این تفاوت معنی
 

ها.زمانواکنشومیزانخطادرحالتهمگراوناهمگرادرنشانه3جدول

ارزشبدوننشانهشرایطانطباقمتغیر
t

ارزشنشانهدوگانهPمقدار
t

مقدار
P

ارزشنشانهمعتبر
t

Pمقدار

زمان واکنش 
 (هیثان یلیم)

 *227/2 24/4 2/189 ± 2/16 202/2 12/0 2/673 ± 2/11 *221/2 20/9 2/618 ± 2/62 بدون خستگی ذهنی همگرا
 2/144 ± 2/17 2/183 ± 2/67 2/609 ± 2/69 با خستگی ذهنی

 **220/2 46/9 2/636 ± 2/60 288/2 18/7 2/144 ± 2/12 **294/2 01/0 2/139 ± 2/46 بدون خستگی ذهنی ناهمگرا
 2/641 ± 2/16 2/109 ± 2/16 2/118 ± 2/69 با خستگی ذهنی

میزان خطا 
 )درصد(

293/2 3/2 ± 2/9 112/2 -03/2 1/2 ± 2/0 بدون خستگی ذهنی همگرا
- 

362/2 6/0 ± 3/2 40/2 612/2 
 1/2 ± 2/0 3/2 ± 4/0 3/2 ± 1/7 با خستگی ذهنی

 092/2 -09/7 1/0 ± 6/4 082/2 -23/7 6/0 ± 1/1 268/2 -30/7 8/9 ± 6/1 بدون خستگی ذهنی ناهمگرا
 6/9 ± 8/9 8/9 ± 8/4 0/6 ± 6/6 با خستگی ذهنی

 یذهن یخستگ بدون و باداری در شرایط ناهمگرایی  تفاوت معنی**؛ یذهن یخستگ همگرایی بدون و با طیشرا در دار یمعن تفاوت*
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 بحث
تواند تأثیر منفی زیادی بر  خستگی ذهنی پدیده بسیار رایجی است که می

عملکرد تکلیف روزانه داشته باشد. افراد خسته اغلب در تمرکز با مشکالتی 
 منظور  بهاست. پژوهش حاضر  صیتشخ  قابلی راحت  بهشوند که  رو می روبه

یابی در  های توجهی هشدار و جهت بررسی تأثیر خستگی ذهنی بر عملکرد شبکه
افراد ورزشکار ماهر انجام شد. نتایج نشان داد که خستگی ذهنی بر زمان واکنش 

غییر در هر دو درصد ت 45درصد و میزان درصد خطا با  41یابی با  شبکه جهت
شبکه تأثیر منفی داشت، اما باعث بهبود سرعت پردازش در شبکه هشدار همراه 

اشاره دارد که افراد  مفهومبا کاهش دقت گردید. نتایج به دست آمده به این 
آسانی   کنند و به ورزشکار بعد از خستگی ذهنی، در تمرکز مشکالتی را تجربه می

ی و ابی جهتن امر در سرعت پردازش شبکه شوند که ای دچار اختالل حواس می
 شود. دقت پاسخ مشاهده می

که جزء فرایندهای شناختی  Stroopتکالیف خستگی ذهنی مانند تکلیف 
د، برای بررسی پردازش اطالعات در دو رو توجه انتخابی و بازداری به شمار می

ی رنگ کلمه( استفاده نامگذار) شده  کنترلسطح خودکار )خواندن کلمه( و 
دلیل معنی کلمه و رنگ جوهر   شود. زمانی که بازداری در انتخاب پاسخ به می

 ی است، قشر سینگولیت قدامی نیب شیپ  قابل ریغکلمه وجود دارد و 
(Anterior cingulate cortex  یاACCکه بخشی از قشر پیش )  فرونتال است

 قابل ریغشود. به همین علت چالش  ی)منطقه درگیر در تکالیف بازداری(، فعال م
فرونتال جانبی قبل از  و قشر پیش ACCتوسط  شدت  بهی است و نیب شیپ 

؛ یعنی قبل از این که پاسخی به محرک (35)گردد  خطای واقعی فعال می
Stroop بینی  ریزی و پیش داده شود که ممکن است درست یا اشتباه باشد، برنامه

دادی  درونشوند. در واقع، این منطقه مغزی  گیرد و این مناطق فعال می انجام می
مکمل   حرکتی و منطقه حرکتی را از قشر حرکتی اولیه، قشر پیش

(Supplementary motor area  یاSMAدریافت می )  جادیو باعث ا (36)کند 
شوکی تمام  نخاع یانیم هیکه در ناح (37)شود  می قشری نخاعی یها ینیب شیپ

. عملکرد (38)مستلزم کنترل حرکتی است  ACC. بنابراین، (37)شود  می
گیرد  قرار می Top-down modulationمحور تحت تأثیر  رفتار هدف شناختی

عنوان عملکرد  یابی در زمان واکنش به  . در مطالعه حاضر، شبکه جهت(24)
محور بود و تحت تأثیر خستگی ذهنی  ی شناختی هدفها سمیمکانشناختی جزء 

یابی و کاهش دقت  قرار گرفت و این تغییر با کاهش سرعت پردازش در جهت
گفت که با افزایش  توان یمپاسخ در شبکه هشدار مشاهده گردید. بر این اساس 

عملکرد شناختی ایجاد  Top-down modulationخستگی ذهنی، کاهشی در 
 همخوانی داشت. (38) همکاران و Loristج تحقیق گردد که این یافته با نتای می

و  یگخست نیمربوط به رابطه ب یذهن یخستگ بررسیله مهم در أمس
که حداقل بخشی  شود یمگفته  .(24) است یحوصلگ یبش و زیمانند انگ یعوامل

ای که  . افراد خسته(39) باشد به دلیل فقدان انگیزش می یذهن یاثرات خستگاز 
طور مناسب کنترل کنند. با   توانند اعمالشان را به شوند، دوباره می برانگیخته می

حال، اگر از نظر ذهنی خسته شده باشند و برانگیخته شوند، قادر به بهبود  این 
 ،ضعیف عمل کردن در یک ویژگیبا  مقابل،در و  باشند ینمسرعت و دقت 
ر نیز با افزایش . در پژوهش حاض(15) بخشند را بهبود می عملکرد دیگری

یابی، درصد میزان خطا  سرعت واکنش در شرایط خستگی ذهنی در شبکه جهت
منظور حفظ عملکرد تکلیف   کاهش یافت. افزایش انگیزش و تالش ذهنی به

شناختی در حضور خستگی ذهنی، با افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک 
 .(41)همراه است 

شوند، انتخاب اعمال از طریق فرایندهای کنترل  هنگامی که افراد خسته می
کنترل  (High-level regulatory control processesتنظیمی سطح باال )

ریزی و سازگاری با  . افراد خسته مشکالتی را در تمرکز توجه، برنامه(38)شود  می
برای  توانایی کمتری ها ، آنواقع در. (41)های در حال تغییر دارند  استراتژی

آمادگی پاسخ دادن دارند و در حفظ توجه و نادیده گرفتن اطالعات نامربوط با 
کنند  های اشتباهشان را نیز کمتر تصحیح می شوند و پاسخ رو می مشکل روبه

شده، نتایج   ت خستگی ذهنی مشاهده. در مطالعه حاضر، عالوه بر اثرا(15)
هایی با دقت  رفتاری اثرات همگرایی را نشان داد. اغلب در تکلیف فالنکر، پاسخ

های همگرا گزارش  های ناهمگرا در مقابل کوشش کمتر و کندتر برای کوشش
رکوب اطالعات . در واقع، اگر افزایش خستگی ذهنی مانع از س(13)شده است 

بر اساس  ندهیطور فزا  ها به پاسختوان انتظار داشت که  نامرتبط شود، می
ممکن است  لهأمس. در شرایط همگرا، این (13)گیرند  شکل اطالعات نامناسب 

ی افراد از نظر ذهنی خسته . بنابراین، وقت(13)منجر به تسهیل اندکی شود 
دارند و باعث افزایش  مرتبط ریغشوند، مشکالتی را در مسدود کردن محرک  می

 .(15)شود  تعداد خطاها می

کارایی عملکرد از نظر سرعت در شبکه هشدار تحت تأثیر زمان قرار 
یابی، خستگی ذهنی منجر به کاهش سرعت  ، اما در شبکه جهتردیگ ینم

گردد، اما  شود و در نتیجه، زمان واکنش بیشتر می پردازش اطالعات ورودی می
که مطابق با قانون مبادله سرعت و دقت  کند ینممیزان درصد خطا تغییری 

Fitts و Peterson است. این قانون اذعان دارد که با کاهش سرعت، دقت 
تحقیقات پیشین های  . این نتیجه کاهش دقت با یافته(42) شود یم  حفظعملکرد 

تمایل به پاسخ   ندهیطور فزا  بهکنندگان  که با افزایش خستگی ذهنی، شرکت
که  رسد یم، همسو بود. به نظر (2، 13، 28) دادن به اطالعات غیر مرتبط داشتند

 گذشت باو نیازهای تکلیف  شود با تمرین، انتخاب اطالعات بیشتر خودکار می
یادگیری را منعکس کنند،  راتیتأث. اگر این ابدی یمزمان و خستگی ذهنی کاهش 

حال، خستگی  شود. با این  سودمند در عملکرد شبکه هشدار مشاهده می راتیتأث
ر شرایط پرتالش با عدم ی عملکرد دساز نهیبهذهنی ممکن است در حفظ و 

رو شود، اما حفظ تالش شناختی جبرانی منجر به عملکردی  موفقیت اجرایی روبه
 . (43)تر و متغیرتر از توانایی بهینه افراد است  شود که پایین می

ورزشی خود، توانایی  تیفعالدلیل سابقه   پژوهش حاضر به کنندگان شرکت
ی ها محرکدر محیط ورزشی ) شده  هیارای ها محرکباالیی در پردازش سریع 

 ریغی ها محرکی و توجه به ده پاسخهمگرا و مرتبط( داشتند، اما در دقت 
شدند. شاید این پدیده منجر به کاهش  و ناهمگرا با افت عملکرد مواجه  مرتبط

توجه، کاهش ظرفیت پردازش و کاهش جفت شدن ادراک و عمل با افزایش 
گردد و کاهش انگیزش برای اجرای تکلیف را به  شده  ادراکسطح خستگی 

 .دنبال داشته باشد
 

 ها محدودیت
توان به عدم کنترل شرایط روانی و میزان  های مطالعه حاضر می از محدودیت
 از ها یآزمودنکنندگان در هنگام آزمون اشاره کرد؛ چرا که وقتی  خواب شرکت

خلقی در شرایط مساعد نباشند، میزان توجه و دقت انجام تکلیف توسط  نظر
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نه مفید، بر هوشیاری و . همچنین، میزان خواب شباردیگ یمقرار  ریتأثتحت  ها آن
د. بنابراین، اگر خواب افراد عمیق نباشد، گذار می ریتأثسرعت واکنش فرد 

تغییر  ها آنو عملکرد روزانه و شناختی  شود برطرف نمی ها آنخستگی روزانه 
تحقیق حاضر، قابلیت تعمیم  بودن یتجرب مهینبا توجه به  (.14، 44، 45د )کن می

شود که این  های جامعه محدود است. بنابراین، پیشنهاد می نتایج به سایر گروه
پذیری تکرار شود.  گرفتن قابلیت تعمیم در نظرآزمایش به شکل میدانی و با 

ی ها مهارتی حرکتی جزء ها مهارتطیف  نظر ازی ورزشی توپی هم ها رشته
تیمی تمرین و بازی  صورت  بهو هم  ندشو حرکتی محسوب می -شناختی

دلیل عدم دسترسی به ورزشکاران  کنندگان پژوهش حاضر به  . شرکتکنند یم
برای شرکت در مطالعه، از  ها آنخاص و عدم تمایل  رشته  کی یا حرفه

دانشجویان ورزشکار که به طور عمده سابقه فعالیت منظم در یک یا چند رشته 
ی در چندین رشته بررس موردافراد  ناچار  بهشدند و  ، انتخابندشتدا راورزشی 

 .ورزشی توپی غیر همسان فعال بودند
 

 پیشنهادها
نبود، بهتر است در  کنترل  قابلگان کنند رکتاشبا توجه به این که عامل روانی م

های  فعالیت که یی جا آن ازنیز بررسی گردد و  ها آنتحقیقات آینده حاالت خلقی 
ی را نشان آلودگ خواب تواند یمکند و  مغزی در طول خستگی ذهنی تغییر می

های الکتروفیزیولوژیکی  ، شاخصهای بعدی شود که در بررسی دهد، پیشنهاد می
کنندگان قبل و بعد از ایجاد خستگی ذهنی بررسی گردد. با توجه به این  شرکت

ر از سه رشته ورزشی فوتبال، پژوهش را دانشجویان ورزشکا های که نمونه
والیبال و بسکتبال تشکیل دادند، بهتر است در مطالعات آینده هر رشته ورزشی 

 .طور جداگانه بررسی شود تخصصی به 
 

 گیری نتیجه
ی ورزشی توپی نیاز به تالش شناختی و حرکتی زیادی ها رشتهبا توجه به این که  

ها تحت تأثیر  برای تشخیص درست محرک و پاسخ سریع دارند و عملکرد آن
و قبل از  ها رشتهشود در تمرینات این  ، توصیه میردیگ یمخستگی ذهنی قرار 

 .گردد، انجام نشود شروع تمرین و بازی، تالش شناختی که باعث ایجاد خستگی می
 

 تشکر و قدردانی
نامه مقطع دکتری تخصصی رفتار حرکتی با شماره  تحقیق حاضر برگرفته از پایان

از کمیته اخالق زیستی دانشگاه  SBU.ICBS 96.021و کد اخالق  38477
 IRCT20130615013672N2با کد ثبت  37781نامه  پایان شهید بهشتی و کد

آزمایشگاه پژوهشکده علوم . بدین وسیله نویسندگان از کارشناس باشد می
ها، تشکر و قدردانی به عمل  آوری داده شناختی به جهت همکاری در جمع

. همچنین، از کلیه شرکت کنندگان که در انجام این پژوهش مساعدت آورند می
 .گردد نمودند، سپاسگزاری می

 

 نقش نویسندگان
خدمات  نوشته، پردازی مطالعه، تنظیم دست سحر محمدزاده، طراحی و ایده

های مطالعه و  پشتیبانی و اجرایی مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه
ها، خدمات تخصصی آمار، مسؤولیت حفظ  آوری اطالعات، تحلیل داده جمع

یکپارچگی مطالعه از آغاز تا پایان و پاسخگویی به سؤاالت داوران، علیرضا 
نوشته از نظر  تپردازی مطالعه، ارزیابی تخصصی دس فارسی، طراحی و ایده

نوشته پیش از ارسال به مجله، رضا خسروآبادی،  مفاهیم علمی و تأیید دست
نوشته از نظر مفاهیم علمی و تأیید  کمک به تحلیل و ارزیابی تخصصی دست

 .نوشته قبل از ارسال به مجله را بر عهده داشتند دست
 

 منابع مالی
نامه مقطع  مستخرج از پایانمطالعه حاضر بر اساس تحلیل بخشی از اطالعات 

از کمیته  6SBU.ICBS 121/9و کد اخالق  38447دکتری تخصصی با شماره 
با کد ثبت  37781اخالق زیستی دانشگاه شهید بهشتی و کد 

IRCT20130615013672N2  و تحت حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشکده
علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی انجام گردید. دانشگاه شهید بهشتی در 

نوشته و تأیید نهایی مقاله  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده جمع
 .برای انتشار اعمال نظر نداشته است

 

 تعارض منافع
 1393باشند. سحر محمدزاده از سال  مینویسندگان دارای تعارض منافع ن

دانشجوی مقطع دکتری تخصصی گروه رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی 
. علیرضا فارسی دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید باشد تهران می

بهشتی و استاد راهنما و رضا خسروآبادی استادیار پژوهشکده علوم شناختی و 
 .باشند نامه می و استاد مشاور پایانمغز دانشگاه شهید بهشتی 
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Abstract 
 

Introduction: Mental fatigue following long-term mental activity is a reason for the performance decrement in 

sports. Considering the importance of the effect of mental fatigue on selective attention and performance of athletes, 

the present study aimed to determine the effect of mental fatigue on the effectiveness of alerting and orienting 

attention networks among athlete students. 

Materials and Methods: This quasi-experimental study with pre- and posttest design was done to collect the data 

from 22 athlete students selected using convenient sampling method. Attention network test was used to evaluate the 

effectiveness of alerting and orienting networks before and after mental fatigue. In addition, they performed the 

Stroop test for 60 minutes in order to create mental fatigue. Then, repeated measures ANOVA (3 × 2) was utilized 

for analyzing the data at the significance level of 0.05. 

Results: A significant increase in reaction time was observed in the speed processing of orienting network in mental 

fatigue (P = 0.016), while mental fatigue improved the reaction speed in the alerting network (P = 0.280). In addition, 

the error rate decreased in both alerting networks (P = 0.870) and orienting (P = 0.600), although it was not significant. 

Conclusion: It may be concluded that mental fatigue could alter cognitive performance and negatively affect both 

accuracy and speed of the alerting and orienting networks, due to its goal-directed and up-down control. Therefore, it 

seems that athlete students probably sacrifice the speed for maintaining accuracy in the orienting network, and 

reduce accuracy for maintaining speed in the alerting network. 

Keywords: Alerting network, Mental fatigue, Speed processing, Accuracy of response 
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