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اثر مدلهای مختلف تصویرسازی بر تعادل سالمندان
علیرضا بهرامی 1،احمد قطبی 2،داریوش

خواجوی3

چکیده
زمینه و هدف پژوهش :تعیین عوامل اثر گذار بر استقالل حرکتی سالمندان از جمله؛ تعادل نقش مهمی در استقالل آنان دارد .نتایج
پژوهشها نیز فرایندهای شناختی مثل تصویرسازی ذهنی در کنترل تعادل موثر است .بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدلهای
مختلف تصویرسازی ذهنی بر تعادل پویای سالمندان شهر اهواز بود.
روششناسی پژوهش :در این مطالعه نیمه تجربی از بین کلیه سالمندان  60تا  80ساله شهر اهواز  75نفر به صورت در دسترس و
هدفمند انتخاب و بطور تصادفی در  5گروه  15نفری تمرین بدنی ،تصویرسازی ذهنی پتلپ ،تصویرسازی ذهنی سنتی ،ترکیب تمرین بدنی
و تصویرسازی ذهنی پتلپ و ترکیب تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی سنتی قرار گرفتند .تمرین در این مطالعه شامل تکلیف تعادل پویا
(بلند شدن و راه رفتن زماندار) بود .پروتکل تمرینی 3 ،جلسه در هفته به مدت  6هفته انجام سپس پس آزمون به عمل آمد .آزمون یادداری
 2هفته پس از آخرین جلسة تمرینی گرفته شد .از پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکتی (هال و مارتین ،)1997 ،آزمون TUG
(پودسیادلو و ریچاردسون  )1991 ،و از نسخة صوتی تصویرسازی (اسمیت و هولمز )2004 ،جهت گردآوری دادهها استفاده شد .دادهها به
روش آماری تحلیل واریانس درون گروهی با اندازهگیری تکراری ،تحلیل واریانس یکراهه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها در سطح معنی داری  p<0.05و با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  16انجام شد.
یافتهها :نتایج حاکی از پیشرفت معنادار هر یک از گروهها در مراحل آزمون بود ( .)p= 0/001همچنین نتایج تفاوت معنیدار بین گروهها
در مراحل اکتساب ( )p= 0/001و یادداری ( )p= 0/001را نشان داد .عالوه بر این ،نتایج حاکی از برتری گروه ترکیب تمرین بدنی و
تصویرسازی ذهنی پتلپ طی هر دو مرحله اکتساب ( )M= 10/95و یادداری ( )M= 10/98بود.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این پژوهش ،نقش تصویرسازی ذهنی مدل پتلپ به همراه تمرین بدنی بیش از پیش مورد توجه قرار
گرفت که پیشنهاد میگردد بمنظور افزایش تعادل در سالمندان از این روش تمرینی استفاده شود.
کلید واژهها :تصویرسازی پتلپ ،تصویرسازی سنتی ،سالمندان ،تعادل پویا
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مقدمه
امروزه با توسعهی علوم پزشکی ،اقتصادی و اجتماعی ،میزان مرگ و میر کاهش یافته و امید به زندگی رو به افزایش
است .در واقع با گذشت زمان ،جمعیت جهان رو به سالمندی1پیش میرود ( .)1معموالً پس از گذشتن از مرز 65
سالگی ،بسیاری از سیستمهای بدن از جمله سیستم عصبی -عضالنی دچار تغییرات پسرونده میشوند (.)3 ،2
درهمین راستا نشان داده شده است تغییرات فیزیولوژیکی که درطی فرآیند سالمندی رخ میدهد و شامل تغییرات
مشخص در دستگاه عصبی و عضالنی -اسکلتی است ،عمدتاً با کاهش قابلیت انطباق فرد با شرایط ناگهانی و
ناتوانی در ایجاد تعادل مجدد همراه است و میتواند بر انجام حرکات پیچیده اثر گذاشته ،باعث افزایش بروز زمین
خوردن و حوادث دیگری شود (.)4
زمین خوردن در جمعیت در حال رشد سالمندان ،مشکل شایعی است .مطالعات نشان داده اند که بسیاری از
زمین خوردن ها به موجب از دست رفتن تعادل رخ میدهد ( .)5همچنین ،بزرگترین عامل برای افتادن در افراد
سالمند تغییر در تعادل است ،و بین کمبود تعادل و وقوع زمین خوردن همبستگی بسیار باالیی وجود دارد ( .)6اجرا
و حفظ تعادل در وضعیت ایستا و یا در حین فعالیت ،نیازمند تولید نیروی کافی توسط عضالت و اعمال آن به
اهرمهای بدن (استخوان ها) میباشد که مستلزم تعامل پیچیده سیستم عضالنی -اسکلتی و عصبی است .در
وضعیت ایستا ،اجزاء عصبی برای تعادل را ،فرآیندهای حرکتی (کمککنندههای عصبی -عضالنی) ،فرآیندهای
حسی (سیستمهای بینایی،دهلیزی و حسی-پیکری) و فرآیندهای عصبی سطوح باالتر تشکیل میدهند ،درحالی که
در وضعیت پویا ،تعادل ،بیشتر به فرآیندهای حسی -پیکری وابسته است (.)7
یکی از روشها و متغیرهایی که اخیراً برای بهبود مهارتهای حرکتی و بیشینه سازی آنها مورد توجه
متخصصین قرارگرفته موضوع تصویرسازی ذهنی 2است .مگیل )2001( 3تصویرسازیذهنی را بدین گونه تعریف
میکند :مرور ذهنی یا شناختی مهارت که در آن به یک مهارت یا بخشی از آن توجه میشود .بررسیهای انجام
گرفته طی سالهای گذشته  ،از یکسو نشان دادهاند که تصویرسازی ذهنی همانند تمرین بدنی باعث پیشرفت
مهارت حرکتی افراد میشود و از سوی دیگر مشخص کردهاند که همان ساز و کارهای عصبی که در یادگیری با
تمرین فیزیکی شرکت دارند ،در تصویرسازی ذهنی نیز فعال میشوند؛ که این موضوع نشان میدهد تصویرسازی
ذهنی مثل تمرین فیزیکی باعث یادگیری مهارتهای حرکتی میشود (.)8
در دهههای اخیر انواع مختلف تصویرسازیذهنی به منظور افزایش عملکرد افراد در کنار تمرین بدنی مورد توجه
محققین ،مربیان و متخصصین قرار گرفته است .تصویرسازی ذهنی بینایی ،حرکتی ،شناختی ،انگیزشی ،تعادلی و
تصویرسازی ذهنی پتلپ از جمله روشهای تصویرسازی ذهنی میباشند که هر یک به نوعی گویای یک نوع کاربرد
تصویرسازی ذهنی جهت بهبود مهارت میباشد و به گونهای خاص باعث پیشرفت فرد میشوند (.)9
به نظر هولمز و کالینز )2001(4تصویرسازی ذهنی زمانی مؤثرتر است که تمامی حواس درگیر باشند و احساسات
جنبشی در خالل اجراهای واقعی مهارت تجربه شوند .مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ 5بر اساس تحقیقات علوم
اعصاب معرفی شده و نشان میدهد که همپوشانیهای قابل توجهی در مناطق فعال مغز در طول انجام تصویرسازی
ذهنی یک حرکت جنشی و اجرای واقعی همان حرکت وجود دارد .نتایج اطالعات اسکن مغز نشان داد که در
4- Holmes & Collins
5- PETTLEP’s mental imagery

1- Elderly
2- Mental imagery
3- Magill
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ساختارهای فعال مغز در طول تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی یک همپوشانی قابل توجهی وجود دارد ( .)10این
همپوشانی که بمنظور توسعة مدل تصویرسازی ذهنی پتلپ توسط هولمز و کالینز ( )2001ارائه شده است" ،هم
ارزی کارکردی "1نامیده میشود (.)11
مدل پتلپ بر اساس تحقیقات گذشته بر هفت جنبه بمنظور تأثیر در بهینه سازی تصویر سازی ذهنی تأکید دارد.
اجزای پتلپ شامل :فیزیک 2،محیط 3،تکلیف 4،زمانبندی 5،یادگیری 6،احساس (هیجان) 7و چشم انداز (دیدگاه)8
میشود .با توجه به نظر هولمز و کالینز ( ،)2001بمنظور دستیابی به هم ارزی کارکردی از طریق مداخلة تصویرسازی
ذهنی ،باید بر هفت جزء پتلپ تأکید شود .جنبة فیزیکی پتلپ به مشابهت وضعیت جسمانی شرکت کنندگان طی
انجام تصویر سازی ذهنی و تکلیف واقعی اشاره دارد (انگیختگی فیزیولوژیک) .مؤلفة محیط از مدل پتلپ ،شبیه
سازی بین محیط رقابت و محیط تصویرسازی ذهنی است ( .)11در حمایت از این بخش مدل ،اسمیت و هولمز
( )2004دریافتند که ژیمناستها و بازیکنان هاکی میدانی اجرای بهتری را بعد از انجام یک تصویرسازی ذهنی در
همان محیط مانند محیط رقابت از خود نشان دادند .مؤلفة مربوط به تکلیف (مهارت مورد نظر) عامل مهمی است.
بدین صورت که مهارتی که تصور و تجسم می شود باید با مهارتی که در واقعیت می بایست انجام گیرد ،یکسان
باشد (.)12
هولمز و کالینز ( )2001استدالل میکنند که نسخة تصویرسازی ذهنی باید براساس پاسخهای فیزیولوژیکی
فردی شرکت کنندگان برای ایجاد باالترین میزان هم ارزی کارکردی تغییرکند .بخش هیجان از مدل پتلپ به
عنوان یک عنصر حیاتی برای دستیابی به افزایش کارایی از طریق مداخله تصویرسازی ذهنی بیان شده است (.)11
بوتریل )1997( 9از هیجانات به عنوان حلقه گمشده در مداخالت تصویرسازی ذهنی نامبرده است ( .)13نظریة
 )198510مؤکد براهمیت استفاده از تصویر سازی ذهنی هیجانی معنیدار است ( .)14جزء
اطالعات زیستی النگ (
دیدگاه در مدل پتلپ به چشم انداز درونی و بیرونی شرکت کنندگان در هنگام انجام تصویرسازی ذهنی اشاره دارد
( .)15هولمز و کالینز ( )2001تأکید به استفاده از ترکیبی از هر دو دیدگاه تصویرسازی ذهنی درونی و بیرونی برای
دستیابی به حد مطلوب هم ارزی کارکردی دارند (.)11
تفاوت نسخههای تصویرسازی ذهنی پتلپ با مدل سنتی تصویرسازی ذهنی ،گنجاندن توضیحات جنبشی فرد
از تکلیف حرکتی است ،درحالی که نسخههای سنتی عمدتاً بر آن چه شرکت کننده در طول تکلیف میبیند تمرکز
دارد به عبارتی دیگر در مدل پتلپ حواس بیشتری درگیر خواهد شد که براساس نظر هولمز و کالینز هر چه میزان
درگیری حواس بیشتر شود ،موجب افزایش هم ارزی کارکردی میگردد .در تصویرسازی ذهنی به صورت سنتی در
محیطی دور از محیط رقابتی و همچنین بدون استفاده از ابزاری که در میدان ورزشی استفاده میشود ،انجام می
گرفت و اغلب توجه کمی به حس جنبشی میشد و تأکید اصلی بر جنبههای دیداری تصویرسازی ذهنی بود (.)16
از جمله تحقیقات انجام شده در مورد اثربخشی تصویرسازی ذهنی پتلپ همچنین برتری نسبت به تصویرسازی
ذهنی سنتی و تمرین بدنی ،میتوان به تحقیقات طهماسبی بروجنی و همکاران ( ،)17افروزه و همکاران ( ،)18رایت
و اسمیت ( ،)19اسمیت و همکاران ( ،)10اسمیت و همکاران ( ،)20رایت و اسمیت ( ،)21قربانی و همکاران (،)22
6- Learning
7- Emotional
8- Perspective
9- Botterill
10
- Lang

1- Functional equivalence
2- Physical
3- Environment
4- Task
5- Timing

 142پژوهشنامة مديريت ورزشي و رفتار حركتي /سال سیزدهم /شماره بیست و پنجم /بهار و تابستان 96

افروزه و افروزه ( )23اشاره نمود.
اسمیت و همکاران ( )2008به مقایسة گروههای تصویرسازی ذهنی پتلپ  +تمرین بدنی ،پتلپ به تنهایی ،تمرین
بدنی به تنهایی ،و کنترل در تکلیف ضربة پنالتی گلف پرداختند .هر گروه دو بار در هفته به مدت شش هفته تمرین
میکرد .نتایج مطالعه نشان داد که گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ  +تمرین بدنی ،بیشترین افزایش در عملکرد را داشتند،
اما گروه تمرین بدنی و گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ به تنهایی در افزایش عملکرد از پیش آزمون به پس آزمون برابر
بودند ،و همة گروهها بیش از گروه کنترل پیشرفت داشتند ( .)10افروزه و همکاران ( )2013به بررسی تاثیر تصویرسازی
ذهنی پتتلپ بر یادگیری مهارتهای جدید در بازیکنان مبتدی والیبال پرداختند .در این مطالعه  36بازیکن مرد والیبال به
طور تصادفی در سه گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ +تمرین بدنی ،تصویرسازی ذهنی سنتی  +تمرین بدنی و گروه
تمرین بدنی محض قرار گرفتند .در این مطالعه که  7هفته به طول انجامید ،شرکت کنندگان هر سه گروه در هر هفته
به مدت  3جلسه  15دقیقهای به تمرین مهارت پاس والیبال پرداختند .آزمون یادداری یک هفته بعد از آخرین جلسه
تمرینی اجرا شد .نتایج حاکی از پیشرفت در هر سه گروه از پیش آزمون تا پس آزمون و یادداری بود .همانطور که
انتظار میرفت گروه تصویرسازی ذهنی پتلپ همراه با تمرین بدنی عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند .این
یافته ،سودمندی تصویرسازی ذهنی پتلپ همراه با تمرین بدنی را در یادگیری یک مهارت جدید نشان میدهد (.)18
طهماسبی بروجنی و قدس میرحیدری ( )2014در تحقیقی به مقایسة تصویرسازی ذهنی به روش پتلپ و سنتی بر
تعادل ایستا و پویای دانشجویان پرداخت .در این تحقیق گروه کنترل نیز تمرین بدنی انجام میداد .نتایج نشان داد که
با وجود اینکه اجرای هر سه گروه در آزمون تعادل ایستا و پویا روند پیشرفت را نشان داد ،اما هیچ تفاوت معنی داری
در پس آزمون بین گروهها مشاهده نشد .وی نتیجه پژوهش خود را این چنین بیان می کند که مدل تصویرسازی
ذهنی پتلپ در اجرای تعادل ایستا مؤثر است ،اما از کارایی کافی در تعادل پویا برخوردار نیست (.)17
عملکرد حرکتی بزرگساالن به اثر متقابل عوامل متعدد بستگی دارد که برخی از آنها قابل دستکاری و برخی
غیر قابل دستکاری است .افت عملکرد حرکتی در دوره سالمندی ممکن است نتیجهی تحلیل رفتن سیستمهای
بیولوژیکی ،عوامل روانی ،شرایط محیطی ،نیازهای تکلیف ،بیماری ،شیوهی زندگی و یا ترکیبی از این عوامل باشد.
برخی از تغییرات رفتاری طی سالمندی که تحقیقات بسیاری بر روی آن انجام گرفته عبارتند از :افزایش زمان
واکنش ،کاهش تعادل و کنترل وضعیت قامت و تغییر الگوی گام برداشتن .برای حفظ تعادل و کنترل وضعیت قامت،
عوامل مختلفی مثل :همکاری پاسخ عضالت وضعی (ترتیب و زمان بندی فعالیت گروه های عضالنی الزم)،
سیستمهای حسی بدن ،بینایی و دهلیزی ،قدرت عضالنی ،دامنهی حرکتی مفصل ،مورفولوژی یا ریخت بدنی (مثل
قد ،وزن و طول پا) ،زمان عکس العمل و  ...در تعامل هستند .در سالمندی کارایی فرآیندهای درگیر در حفظ تعادل
و کنترل وضعیت قامت کاهش مییابد ،با توجه به این که جمعیت سالمند کشور رو به افزایش است ( ،)24شناسایی
عوامل اثر گذار بر استقالل حرکتی سالمندان اهمیت باالیی دارد .تعادل نقش مهمی در استقالل افراد سالمندان دارد
و از آنجایی که تحقیقات قبلی نشان داده است که فرایندهای شناختی مثل تصویرسازی نیز در حفظ تعادل نقش
دارند ( ،)26 ،25مطالعة حاضر در صدد است شیوه نوین تصویرسازی ذهنی پتلپ را در تعادل سالمندان مورد آزمایش
قرار دهد .همچنین به نظر میرسد بکارگیری این نوع تصویرسازی و بررسی تأثیر آن بر فاکتورهای مختلف آمادگی
جسمانی ،تعادل و همچنین انواع مهارتها موضوعی جدید باشد که هنوز در کشور ما به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته
و در مورد سالمندان اصالً مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است .عالوه بر این ،پس از بررسی های الزم در زمینه
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بکارگیری تصویر سازی سنتی و نوین محقق تنها با یک تحقیق در مورد تفاوت مدلهای مختلف تصویرسازی اعم
از سنتی و  PETTLEPو تفاوت آنها با تمرین فیزیکی بر اجرای مهارتهای تعادلی برخورد کرد که آن نیز در دختران
جوان انجام گرفته بود ( ،)17لذا انجام چنین تحقیقی در سالمندان ضروری به نظر میرسد.
بنابراین مطالعة حاضر درصدد است ،به بررسی تأثیر مدلهای مختلف تصویرسازی بر تعادل پویای سالمندان
بپردازد .امید است از نتایج این تحقیق بتوان گام مهمی در بهبود وضعیت تعادل در سالمندان برداشت .با این
توضیحات سوأالتی که مطرح میشود این است که :کدام نوع از تصویرسازی باعث بهبود در تعادل پویای سالمندان
میگردد؟ و آیا ترکیب تصویرسازی و تمرین بدنی عملکرد بهتری را به دنبال خواهد داشت؟
روش شناسی
روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی و طرح تحقیق به صورت مراحل پیش آزمون ،اکتساب و یادداری
با پنج گروه تجربی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه سالمندان مرد  60-80ساله شهر اهواز می
باشد .از بین جامعه مورد نظر  75نفر سالمند مرد سالم از اماکن عمومی و پارکهای بزرگ و کانون بازنشتگان به
صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در  5گروه  15نفری تمرین بدنی ،تصویرسازی
ذهنی پتلپ ،تصویرسازی ذهنی سنتی ،ترکیب تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی پتلپ و ترکیب تمرین بدنی و
تصویرسازی ذهنی سنتی قرار گرفتند .مطالعه شامل تکلیف تعادل پویا (بلند شدن و راه رفتن زماندار) بود .پروتکل
تمرینی 3 ،جلسه در هفته به مدت  6هفته صورت گرفت و سپس پس آزمون بعمل آمد .آزمون یادداری  2هفته پس
از آخرین جلسة تمرینی گرفته شد.
ابزار اندازه گیری
پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکتی)27( 1
این پرسشششششنامه شششامل  8آیتم میباشششد 4 ،آیتم دیداری و  4آیتم حس حرکتی ،که هر آیتم متعلق به حرکات
جداگانهای میباشد .سهرابی و همکاران ( )1389نشان دادند که پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت با
درصد واریانس  40/77در عامل تصویرسازی ذهنی حرکتی و  23/99در تصویرسازی ذهنی بینایی ،از اعتبار سازه
مطلوبی برخوردار اسششت .دامنه بار عاملی در سششوالهای خرده مقیاس حرکتی از  0/53تا  0/78و در خرده مقیاس
بینایی از  0/56تا  0/78مششششاهده ششششد .همچنین نتایج نششششان داد ،ثبات درونی ( )0/73و پایایی زمانی ()0/77
پر س شنامه و خرده مقیاسهای آن مورد تایید ا ست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ن سخه فار سی پر س شنامه
تصششویرسششازی حرکت از اعتبار و پایایی الزم برخوردار اسششت ( .)28براسششاس مطالعات پیشششین معیار مناسششب برای
انتخاب افراد ،کسشب  %25نمرة کل در این پرسشششنامه اسشت .اما برای همگن کردن آزمودنیها و همچنین کنترل
عوامل اثرگذار بر یادگیری و تصویرسازی ذهنی ،در این مطالعه افرادی که نمرة کمتر از  40و بیشتر از  50را کسب
کردند از شرکت در مراحل بعدی آزمون منع شدند.
نسخة ضبط شدة تصویر سازی ذهنی
برا ساس یافتههای ا سمیت و هولمز ( ،) 2004برای پژوهش حا ضر از ن سخة صوتی ت صویر سازی سنتی به منظور
افزایش هم ارزی کارکردی استفاده گردید ( .)12نسخة صوتی 15 ،دقیقه به طول می انجامد .محتویات ثبت شده
در این ن سخه شامل تمرین آرام سازی در دو دقیقة اول و د ستور العمل صحیح حفظ تعادل و راه رفتن از ابتدا تا
1- Movement Imagery Questionnaire - Revised
)(MIQ-R
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انتهای حرکت می باشد که تنها در مکان مشخص شده برای تمرین ،آزمودنی به آن گوش میدهد.
آزمون TUG
برای ارزیابی تعادل پویا در این پژوهش از آزمون  TUGاستفاده شد ( .)29در این تست بیمار روی یک صندلی قابل
تنظیم به حالت راحت می نشیند در حالی که دستانش به حالت استراحت روی دسته صندلی قرار دارد .صندلی به
فاصله  3متر از مخروط قرار می گیرد از بیمار خواسته میشود که پس از شنیدن فرمان "رو" از روی صندلی بلند
شده به سمت مخروط حرکت کرده ،مخروط را دور زده و سپس برگردد و روی صندلی بنشیند .زمان به وسیله
کرنومتر ثبت می گردد.
روش اجرا
شرکت کنندگان در این مطالعه ابتدا با محل آزمون ،نحوه اجرای آزمون (تعادل پویا) و مدت زمان اجرای مراحل
مختلف آزمون آشنا گردیدند .شرکت کنندگان (هر  5گروه) در آزمون تعادل پویا طی مرحله پیش آزمون  3بار این
آزمون ها را انجام دادند .بعد از مرحله پیش آزمون ،مرحله اکتساب شروع گردید که شامل شش هفتة سه جلسه ای
می شد .امتیازات آزمودنیها در پایان هر هفته توسط آزمونگر ثبت گردید .در طی این شش هفته گروه تصویر سازی
ذهنی پتلپ مهارت مورد نظر را به صورت ذهنی تجسم کرده و مطابق با توضیحات نوار صوتی ضبط شده عمل
می کرد .مدت زمان پخش نوار ضبط شده  15دقیقه بود که محتویات نوار شامل دو دقیقه ریلکسیشن و متعاقب
آن  13دقیقه چگونگی تصویر سازی در محیط اجرای آزمون با پوشیدن لباس مخصوص آزمون میشد و افراد بعد
از گوش فرا دادن به نوار تعداد  3بار آزمون تعادل را انجام میدادند .گروه تمرین بدنی در این دوره ( 15دقیقه) به
تمرین عملی مهارت پرداخته و در پایان  3بار آزمون تعادل را همانند گروه تصویر سازی انجام می دادند .گروه
تصویرسازی سنتی در یک اتاق مجزا با آرامش و با چشمان بسته مهارتهای تعادل را تصویرسازی کردند .گروههای
ترکیبی (پتلپ +تمرین بدنی؛ سنتی  +تمرین بدنی) در هر یک از جلسات نصف زمان را به گوش دادن به نوار صوتی
(هفت دقیقه و نیم) و نصف زمان دیگر جلسه را به تمرین بدنی میپرداختند (هفت دقیقه و نیم) .گروههای ترکیبی
نیز همانند دو گروه دیگر در پایان هر جلسه  3با آزمونهای تعادل را انجام میدادند و امتیازات توسط محقق ثبت
میگردید .براساس مطالعات علوم اعصاب از آزمون یادداری بلند مدت ( 2هفته بعد از آخرین جلسة تمرینی) استفاده
گردید .در هر شش هفته و آزمون یادداری میانگین  3کوشش آزمودنیها به عنوان امتیازات مراحل اکتساب و یادداری
ثبت گردید.
روش آماری
جهت تجزیه و تحلیل آماری در این تحقیق ،از میانگین و انحراف استاندارد به عنوان آمار توصیفی استفاده گردید.
بعد از بررسی توزیع نرمال بودن دادهها با استفاده از کلموگراف -اسمیرنوف ،برابری واریانسها با استفاده از آزمون
لون و همسانی ماتریس کواریانس دادهها با استفاده از آزمون کرویت موشلی از تحلیل واریانس درون گروهی با
اندازه گیری تکراری برای بررسی تأثیر تصویر سازی ذهنی در طول دورة تمرینی و مرحله یادداری استفاده شد.
عالوه بر این ،از تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAبرای مقایسة گروهها در مرحلة پیش آزمون ،اکتساب و آزمون
یادداری استفاده گردید و در ادامه از آزمون پیگردی توکی برای مشخص کردن جایگاه تفاوتهای درون گروهی و
بین گروهی استفاده گردید .تجزیه و تحلیل دادهها در سطح معنی داری  p<0.05و با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  16انجام شد.
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یافتهها
نمودار  1مشخصات توصیفی گروهها را در آزمون تعادل پویا طی مراحل مختلف آزمون نشان میدهد.

تمرین بدنی
تصویرسازی پتلپ
تصویرسازی سنتی
تمرین بدنی +پتلپ
تمرین بدنی +سنتی

نمودار  .1زمان اجرای آزمون  TUGگروههای مختلف در طی مراحل مختلف آزمون
همان طور که در نمودار  1مشاهده میشود آزمودنیهای گروه تمرین بدنی +پتلپ طی مراحل اکتساب و
یادداری نسبت به گروه های دیگرعملکرد بهتری داشتند .بعد از این گروه ،گروه تمرین بدنی +سنتی عملکرد بهتری
داشته است .پیش از بررسی تفاوت بین گروهها در مراحل اکتساب و یادداری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
یکراهه به آزمون همسانی گروهها در مرحله پیش آزمون میپردازیم .نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه نشان داد
که بین گروهها با توجه به آماره آزمون ) (F(4,70)=0.26, p=0.84تفاوت معنیداری بین شرکتکنندگان وجود
ندارد.
جدول  1نتایج آزمون اندازهگیری تکراری تک عاملی در مراحل مختلف آزمون برای تمامی گروهها را نشان می
دهد.
جدول  :1آزمون اندازه گیری تکراری تک عاملی طی مراحل مختلف آزمون

تمرین بدنی

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی
داری

عامل

34/08

2

17/04

میزان

3/75

20

0/18

94/66
_

*0/001
_

خطا
تصویرسازی ذهنی پتلپ

عامل

11/16

2

5/58

62/00

*0/001

میزان

1/88

20

0/09

-

-

خطا
تصویرسازی ذهنی سنتی

عامل

0/004

2

0/002

13/33

*

0/001
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میزان

مجموع
مجذورات
0/003

درجه
آزادی
20

میانگین
مجذورات
0/000

F

سطح معنی
داری
-

-

خطا
تمرین بدنی  +سنتی

886/00 17/72

عامل

35/43

2

میزان

0/41

20

0/02

-

*0/001
-

خطا
تمرین بدنی  +پتلپ

عامل

69/35

2

34/67

63/03

*0/001

میزان

11/01

20

0/55

-

-

خطا
*در سطح  α>0/05معنی دار است.
همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،تمامی گروهها در مراحل مختلف آزمون (از پیش آزمون تا یادداری)
پیشرفت نسبی را کسب کردهاند و این پیشرفت از لحاظ آماری معنیدار میباشد ( .)p =0/001همچنین به منظور
بررسی تفاوت موجود بین گروهها در مرحله اکتساب از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده گردید که نتایج این
آزمون تفاوت معنیداری را بین گروهها گزارش کرد (p=0/001؛  70(=18/81؛  .)F)4به منظور مشخص شدن جایگاه
تفاوتها بین گروهها از آزمون پیگردی توکی استفاده گردید .نتایج این آزمون تفاوت معنیداری را بین گروههای
تمرین بدنی و تمرین بدنی  +پتلپ ( ،)p=0/041تصویرسازی ذهنی سنتی و تمرین بدنی  +پتلپ ( )p=0/009و
تصویرسازی ذهنی سنتی و تمرین بدنی  +سنتی ( )p=0/03نشان داد.
جدول  2نتایج آزمون  TUGرا با آزمون تحلیل واریانس یکراهه در مرحله یادداری نشان می دهد.
جدول  :2یافته های آزمون تحلیل واریانس یکراهه در مرحله یادداری
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

47/54

4

11/88

درون

31/45

70

0/44

مقدار F

سطح معنی-
داری

27/00

0/001

گروهی
کل

78/99

74

همانطور که در جدول  2مشاهده میگردد با توجه به سطح معنیداری ( )p= 0/001تفاوت معنیداری بین شرکت-
کنندگان در مرحله یادداری وجود دارد .به منظور بررسی جایگاه تفاوتها از آزمون پیگردی توکی استفاده گردید که
یافتههای این آزمون نشان داد که بین گروه تمرین بدنی با گروه تمرین بدنی +پتلپ ( ،)P=0/041بین گروه
تصویرسازی پتلپ با گروه تمرینبدنی +پتلپ ( ،)P=0/001بین گروه تصویرسازی سنتی با گروه تمرین بدنی +پتلپ
( )P=0/001و گروه تصویر سازی ذهنی سنتی با تمرین بدنی +سنتی ( )P=0/036تفاوت معنی دار وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
یافتههای این تحقیق نشان داد که هر  5روش تمرینی (تمرین بدنی ،تصویرسازی ذهنی پتلپ ،تصویرسازی ذهنی
سنتی ،تمرین بدنی  +تصویرسازی ذهنی پتلپ (ترکیبی) و تمرین بدنی  +تصویرسازی ذهنی سنتی (ترکیبی)) بر
تعادل پویای سالمندان تأثیر معنیداری داشته است و باعث بهبود و پیشرفت تعادل آنها گردیده است .مطابق با نظر
مگیل ( ،)2011یکی از ویژگیهای عمومی اجرا پیشرفت1است و آن اشاره به اجرای بهتر تکلیف با گذشت زمان
دارد که در آزمون های پژوهش حاضر در هر پنج گروه مشاهده شد (.)30
دیگر نتایج تحقیق نشان داد که گروههای تمرین بدنی  +تصویرسازی ذهنی پتلپ و تمرین بدنی  +تصویرسازی
ذهنی سنتی به ترتیب نسبت به گروههای دیگر اجرا و یادگیری بهتری داشتند .این نتایج با یافتههای تحقیق افروزه
و همکاران ( ،)18اسمیت و همکاران ( )10و رایت و اسمیت ( )19همخوان است .با توجه به نتایج تحقیق مبنی
برتأثیرگذاری و برتری ترکیب تمرین بدنی و تصویرسازی ذهنی پتلپ به نظر میرسد تصویرسازی ذهنی پتلپ
همراه با تمرین ،چون هم عوامل بدنی و هم عناصر شناختی را در یادگیری درگیر میکند منجر به یادگیری حداکثری
میشود .چنانچه مک موریس ( )2004متعقد است از طریق تصویرسازی استفاده از نیمکره راست مغز در رابطه با
اطالعاتی که در باره آنچه میبینیم و احساس میکنیم یا روی آن تمرکز داریم باعث بهبودی در یادگیری میشود.
همچنین ،محققان بر نقش تصویرسازی در مرحله اولیه یادگیری و کمک به فرایند حل مساله تأکید دارند.
تصویرسازی در آماده سازی فرد برای اجرا و کمک به اجرای مهارتی که به خوبی آموخته شده نیز مؤثر است .در
این رویکرد فرد به وسیله تمرین ذهنی اجرای موفق خویش را تصور میکند و در این حالت تمرین ذهنی ویژگیهای
هر دو موقعیت اکتساب و اجرا را با هم ترکیب میکند و در نهایت تسهیل انبار کردن عمل در حافظه و بازیابی آن،
بوجود میآید ( .)31ولف و همکاران )1995(2اثربخشی تمرین تصویرسازی همراه با تمرین بدنی نسبت به تمرین
بدنی به تنها را به این دلیل میدانند ،که کوششهای تمرین تصویرسازی ذهنی مانند کوششهای تمرین بدنی
بدون بازخورد اطالعات کار میکند .مطالعات نشان دادهاند که کاهش فراوانی نسبی بازخورد افزوده یا آگاهی از
نتیجه )KR(3و کنار گذاشتن آن در یک بخش از کوششها ،یادگیری حرکتی را در مقایسه با تمرین با  KRپس
از هر کوشش افزایش میدهد (.)32
یافتههای دیگر تحقیق حاکی از برتری تصویرسازی ذهنی پتلپ در مقایسه با تصویرسازی ذهنی سنتی است.
این یافته با یافتههای تحقیقات رایت و اسمیت ( ،)21اسمیت و همکاران ( )20و افروزه و افروزه ( )23همخوان
است .تفاوت نسخههای تصویر سازی ذهنی پتلپ با مدل سنتی تصویرسازی ذهنی ،گنجاندن توضیحات جنبشی
فرد از تکلیف حرکتی است ،در حالی که نسخههای سنتی عمدتاً بر آن چه شرکت کننده در طول تکلیف میبیند
تمرکز دارد به عبارتی دیگر در مدل پتلپ حواس بیشتری درگیر خواهد شد که براساس نظر هولمز و کالینز هر چه
میزان درگیری حواس بیشتر شود ،موجب افزایش هم ارزی کارکردی میگردد .در تصویرسازی ذهنی به صورت
سنتی در محیطی دور از محیط رقابتی و همچنین بدون استفاده از ابزاری که در میدان ورزشی استفاده میشود ،انجام
می گرفت و اغلب توجه کمی به حس جنبشی میشد و تأکید اصلی بر جنبههای دیداری تصویرسازی ذهنی بود
(.)16
نتایج این تحقیق مبنی بر اثربخشی تصویرسازی پتلپ بر تعادل پویا با تحقیق طهماسبی بروجنی و قدس میرحیدری
3.knowledge of result

1. Improvement
2.wulf et al
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( )17مغایر است .از دالیل ناهمخوانی را میتوان این دانست که در تحقیق طهماسبی بروجنی و قدس میرحیدری
( ) 17شاید حضور آزمایشگر در طول اعمال مداخله جهت کمک در شمارش و مکث روی هر خانه در این آزمون
بوده است و این امر موجب تداخل در تصویرسازی شده است .از سوی دیگر همان طور که اسمیت و آلسب ()2007
به اثربخشی تواتر بیشتر در هفته (سه جلسه در هفته) اذعان داشتهاند ،لذا شاید یکی دیگر از احتماالت نتیجهی
متناقض این عامل بود (.)33
با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق ،سودمندی تصویرسازیذهنی پتلپ و سنتی در بهبود تعادل سالمندان در
طول جلسات تمرین را میتوان این چنین توضیح داد :تمرین تصویرسازیذهنی و جسمانی دارای ساز و کارهای
عصبی مشابه و مشترکی در مراحل کنترل حرکتی میباشند ،با این تفاوت که برونداد حرکتی نهایی حین
تصویرسازیذهنی ایجاد نمیشود ( .)7همچنین نظریه روانی -عصبی -عضالنی ریچاردسون و استارت ()1967
بیان میکند که تکانههای ارسال شده از مغز به عضالت در طول حرکت مطابق با تکانههای ارسال شده از مغز به
عضالت در طول تصویرسازی است .هر چند گسترهی فعالیت وابرانی در طول تصویرسازی در مقایسه با فعالیت
واقعی کمتر است؛ بنابراین بهبود عملکرد تعادلی در سالمندان میتواند یک روش تعدیل یافته باشد بدین گونه که
در زمان تصویرسازی حرکت ،الگوی عصبی -عضالنی زمان اجرای واقعی حرکت در ذهن فرد فعال میشود که
همین عامل باعث آماده سازی بهتر عضالت درگیر فرد در اجرای حرکت میشود که نهایتاً در برنامهریزی و یادگیری
حرکت کارآمد است ،به گونهای که تمرین ذهنی منجر به نزدیکتر شدن به آستانه فعالیت عضالنی برای اجرا و
یادگیری مناسبتر فعالیتها میگردد (.)34
به طور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ترکیب تمرین بدنی با تصویرسازی پتلپ و سنتی به ترتیب باعث
بهبود بیشتر تعادل پویای سالمندان گردید .بنابر یافتههای این پژوهش شاید بتوان به منظور کاهش هزینههای
هنگفت در ورزش ،آموزش و توانبخشی از روش تصویرسازی ذهنی پتلپ به جای تمرین بدنی در قسمتهای آغازین
آموزش و ترکیب این دو روش در مراحل بعدی استفاده کرد .لذا به دیگر پژوهشگران پیشنهاد میگردد که تحقیقی
با در نظر گرفتن مالحظات جنسیتی با همین پروتکل تمرینی تدارک دیده تا تفاوتهای موجود در دورهی سالمندی
نیز مشخص گردد.
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