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  دهيچک

ـ  نظي حرکتـ يهـا  ز مهـارت  اياري بسيريادگي بر اجرا و يکانون توجه اثر مهم :زمينه و هدف     يرسازيتـصو اخيـرا  .  داردي تعـادل يهـا  ر مهـارت ي
  يبررسـ مطالعـه  هـدف   . مورد توجه قرار گرفته استي عصب شناختيها بي عملکرد افراد با آسيک ابزار مناسب جهت ارتقا    يعنوان   ز به ي ن يذهن

کلروز اسـ مـاران  يبدر  )شـود  شـده اجـرا مـي     حركت توصـيف كه يك حالي حفظ ثبات سطح اتكا در(ا يپوبر تعادل  کانون توجه   يرسازياثر تصو 
  .بود چندگانه

 يبـرا . بودنده افتي  گسترشيت ناتوانيضعس واي در مق۳  تا۰ني با نمره باسکلروز چندگانهمار  ي ب ۴۰ قين تحق يکنندگان در ا   شرکت : بررسي روش
 در مراحـل  ي هـر آزمـودن  يها ن کوششيانگيم. هفته بود ۶ن ي تمر ي ورهطول د  .ستفاده شد  ا رفتن زماندار  بلندشدن و ن  ا از آزمو  ي تعادل پو  يابيارز

ـ   يرسازي گـروه تـصو    ۴ در   يطـور تـصادف    کننـدگان بـه    آزمون شرکت  شيبعد از پ  .  ثبت شد  يادداريآزمون، اکتساب و     شيپ ، ي کـانون توجـه درون
  . م شدندي و کنترل تقسي سنتيرسازي، تصويروني کانون توجه بيرسازيتصو

 و کنتـرل عملکـرد   ي سـنت يرسازيسه با دو گـروه تـصو  ي در مقايروني کانون توجه بيرسازي اکتساب گروه تصو  ي  نشان داد در مرحله    جينتا :جينتا
 کـانون توجـه   يرسازي تـصو يهـا   نسبت به گـروه ي عملکرد بهتريروني کانون توجه بيرسازي گروه تصويبين در آزمون تعق  يهمچن.  داشت يبهتر
  .نترل داشت و کي سنتيرسازي، تصويدرون

 ياي و موثر جهت بهبود کنترل تعادل پويک روش کاربردي يروني کانون توجه بيساز ريرسد تصو يق به نظر ميج تحقي با توجه به نتا   :يريگ جهينت
 کلروز چندگانـه اسـ ماران ي در بي حرکتيت و بهبود کنترل تعادل و مهارتها  يوه به منظور تقو   ين ش ي از ا  نتوا ي م که باشد   اسکلروز چندگانه ماران  يب

  .بردبهره 
   چندگانه اسکلروزا،يکانون توجه، تعادل پو ،ي ذهنيرسازيتصو: يدي کلگانواژ

  

  مقدمه
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  .شرونده در بزرگساالن جوان اسـت     ي پ ي عصب يها يماريان ب يم
  
  
  
  

  
  عـصبي  بافـت  عليـه  نسان،بدن ا ايمني دستگاه بيماري، اين در

ـ  نشان التهابي واكنش خود ـ . )۱و۲( دهـد  يم   پوشـش ن يهمچن
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 نخاع و بينايي عصب مغز، قبيل از عصبي مركزي سيستم ميلين

 يماريبن يع اياز اختالالت شا .)۳( شود يم دچارآسيب شوكي
 استقالل در ينقش تعادل برا. توان به عدم تعادل اشاره کرد    يم

اختالل در تعادل   . باشد ي م ياتي ح ي زندگ ی  روزانه يها تيفعال
ر ين موضـوع تـاث    يتواند منجر به کاهش ثبات فرد گردد و ا         يم

ـ نظ ييهـا  يمـار ي افراد مبتال بـه ب     ی  روزانه ي بر زندگ  يقيعم ر ي
 باعث کاهش اسـتقالل     ن نقص يا. گذارد ي م لروز چندگانه اسک

ش خطـر افتـادن   ين افـزا ي و همچني، گسترش ناتوان يعملکرد
  . )۴( گردد يم

 بـر  عالوههاي حركتي  مهارت خوب اجراي تواناييدر انسان، 

 است ديگري متعدد هاي پديده ثيرات تحت فيزيولوژيك، عوامل

 از يكـي . شود سازمان دهي مي مركزي اعصاب سيستم در كه

 يها  ساليها در ط پژوهش. است فرد توجه كانون عوامل اين
 بر اجرا و ير نشان داده است که کانون توجه افراد اثر مهم     ياخ
ـ  نظ ي حرکتـ  يهـا   از مهارت  ياري بس يريادگي  يهـا  ر مهـارت  ي

 کـه   ييهـا   دسـتورالعمل  دهـد  يها نشان مـ    يبررس.  دارد يتعادل
سازد  يط معطوف م  يا به آثار حرکت در مح     توجه اجرا کننده ر   

ر را به خود حرکت     ي فراگ  که توجه  ييها نسبت به دستورالعمل  
 خواهـد شـد   ملکرد   در ع  يشتريد سبب بهبود ب   کن يمعطوف م 

)۵( .  
ـ ن ي ذهن يرسازيتصو حال حاضر ، در   کانون توجه عالوه بر    ز ي

  افـراد بـا     عملکـرد  یابزار مناسـب جهـت ارتقـا      ک  يعنوان   به
  استقرار گرفته  محققان مورد توجهيشناخت  عصبيها بيسآ
 ی جربهک ت ي ينيا بازآفر ي يه ساز ي شب ي ذهن يرسازيتصو .)۶(

 مـوران . )۷(  اسـت  ي حـس  يهـا  ل کننـده  يان تعد ي در م  يادراک
 يهـا  يي که شامل بازنمايت ذهني را به عنوان فعال  يرسازيتصو
ـ  يـ عات بدون حضور محرک است تعر      اطال يدرون ـ  يف م  دکن

 بر بهبـود    يرسازير تصو يثا ت ی نهي در زم  ياريمطالعات بس . )۸(
 تاکنون انجام شده است کـه  ۱۹۳۰ از سال ي حرکت يها مهارت

 عملکـرد   ی در ارتقا  يرسازيرات تصو يثاگر ت  ها، نشان  ج آن ينتا
، حرکـت   ي ذهنـ  يرسازيهرچند در طـول تـصو      .)۹(د  باش يم

قات نشان داده اسـت   ي تحق يشود، ول  ي اجرا نم  يصورت بدن  به
 مطـابق بـا عمـل       ياديات ز ي خصوص ، حرکت يکه تصور ذهن  

 نيها نشان داده است ب وهشن پژي همچن.گذارد ي مي باقيواقع
ـ  يرسازيتـصو  و آن ی مشاهده حرکت، انجام  يارز هـم  يذهن

 ،يکـارکرد  يارز هـم  اصـل  بـه  توجه با .دارد وجود يکارکرد
 يهـا  روش ،يجـسمان  ياجـرا  در يمـشابه  يعصب يندهايفرآ

ـ  ی مـشاهده  و يذهن ييبازنما ،يمغز يبردار نقشه  عمـل  کي

ـ  اخياه  سالين رو در طياز ا .هستند ريدرگ  يرسازير، تـصو ي
ن حرکـات   يمنظور تمـر    به يشنهاديک روش پ  يعنوان    به يذهن
مـاران  ي ب در هـا  يبررسـ . )۱۰ و۱۱( شود ي م شنهاديماران پ يبه ب 

 ي ذهنـ  يرسازين تـصو  يتمـر نشان داده است کـه       ،يفلج مغز 
 .)۶ و۱۲(  دارد يشتري ب ين، سودمند يگر انواع تمر  ينسبت به د  

 يه از اثربخشي شواهد اولين برخنسويماران پارکين در ب  يهمچن
 يامـا بـرا    .)۱۳و۱۴( افـت شـده اسـت     ي ي ذهنـ  يرسازيتصو

مـاران  ي همچـون ب يشـناخت   عـصب  يها بيگر آس يماران با د  يب
 يدود تـا حـ    ي ذهنـ  يرسازي تـصو  ،اسکلروز چندگانه مبتال به   

 در ينـان ي قابـل اطم يها افتهي هنوز  مانده است ويباقناشناخته 
 يهـا  در طـول سـال     .نـشده اسـت    مطرح وهيش نيا از استفاده

ــر،  ــصويتحقدورت ــات ت ــيرسازيق ــ بي ذهن ــود يشتر روي  بهب
ـ  بـازو بـود، ا    - دسـت  يکارکردها ـ  اخچنـد سـال  ا م ـ  بري شتر ي

ـ    ين هدف انجام مـ يمطالعات با ا   يرات احتمـال يثاشـوند کـه ت
ـ  ارزييف جابجـا ي تکـال ي را رو  يهنذ يرسازيتصو  کننـد  يابي

ـ مگـر،   ياز طرف د   .)۱۵و۱۶( ن افتـادن در    يزان بـروز بـه زمـ      ي
. )۱۷(  داردييوع بـاال ي شـ اسـکلروز چندگانـه  ماران مبتال به  يب

ن افتـادن   يجاد ترس از به زمـ     ي باعث ا  ف،ين تعادل ضع  يهمچن
ـ      ي ب يگت زنـد  يفيت ک يشده و در نها    ر قـرار   يثامـار را تحـت ت

 مداخالت کانون توجه    يندبا توجه به سودم    .)۱۷( د داد خواه
 کـه   ييگـر از آنجـا    ين و از طرف د    يشين پ ي محقق يها افتهيدر  
ـ ي ذهنيرسازين تصو يتمر نـات  ي از انـواع تمر يکـ يعنـوان   ه ب

لذا هدف از    ،ماران باشد ين ب ي ا  تعادل  در يتواند عامل موثر   يم
 يرسازيتـصو ن  يتمـر  اثر   ی سهي و مقا  يبررس حاضر   ی مطالعه
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اسکلروز ماران يب يايپو بر تعادل يروني و ب  ي توجه درون  کانون
  .باشد يم چندگانه

  يروش بررس
ـ   يقـات ن  يق حاضـر از نـوع تحق      يتحق          و طـرح   يمـه تجرب
ـ   پـس آزمـون  ،ش آزمونيصورت مراحل پ  ق به يتحق  .باشـد  يم

 بـا )  زن ٢٠ ومرد   ٢٠( اسکلروز چندگانه مار  يب ٤٠ ها يآزمودن
ـ  در مق  ٣تا  ٠ نينمره ب     افتـه ي گـسترش  يت نـاتوان  يوضـع  اسي

)EDSS= Expanded Disability Status Scale ( بودنـد 
. ق شدندي در دسترس وارد مراحل تحقيريگ که به روش نمونه   

ت يفرم رضا  شرکت کردند و      داوطلبانه در پژوهش   ها يآزمودن
ـ  در تکليبلـ  قی چ تجربهيهماران  يب. ل نمودند ينامه را تکم    في

  : ابزار استفاده شد ن پژوهش از چهارير اد .مورد نظر نداشتند
ک پرسـش  يماران ي؛ به هر کدام از ب   يفرم اطالعات شخص   -۱

ر جنس، سن، مدت  ي نظ ي سواالت ي حاو ينامه اطالعات شخص  
 ... وي جراحـ ی ، سـابقه يمـار ي بی ، سابقه يماريزمان ابتال به ب   

 .داده شد

ت يوضع اسي از مقاسکلروز چندگانهماران  ي انتخاب ب  يبرا -۲
اسـتفاده   اسـکلروز چندگانـه   ماران  ي در ب  افتهيگسترش   يناتوان
 يها  تي جهت فعال  يي توانا يابي ارز يبرا ياسيمقن ابزار   يا .شد

ـ ا.  شـده اسـت  ي طراحـ اسکلروز چندگانهماران ي ب يمعمول ن ي
 صـفر   ی ه شده است، که درج    ي درجه بند  ۱۰ تا   ۰ن  ياس ب يمق

 ي آن بـرا   ۱۰ ی  و درجـه   يعيک طب ي نورولوژ ی نهي معا ياآن بر 
  . )۱۸( است اسکلروز چندگانه از يماران با مرگ ناشيب

ـ  تعـادل پو   يابي ارز يبرا -۳  بلنـد شـدن و رفـتن        آزمـون ا از   ي
نـسخه  .  استفاده شـد )TUG= Timed Up and Go(زماندار 

  شـد ياس طراحـ ي توسط مات۱۹۸۶ن آزمون در سال     ي ا ی هياول
ـ  ا ي بعـد  ی هنـسخ . ک تـا پـنج دارد     ي يازدهياس امت يکه مق  ن ي
 در  يمطرح شد که و    ۱۹۹۱چاردسون درسال   ي توسط ر  آزمون

در  . را مـالک قـرار داد  ياس زماني، مقياس کمي مق ين به جا  آ
ـ  ينکـه فـرد از رو     ي ا ين آزمون زمان صرف شـده بـرا       يا ک ي

  متـر   ي سـانت  ۴۵گـاه    مني نش ي با بلند  يدار معمول   دسته يصندل

 او  ي که کف پاهـا    يدر حال  ،ه داده است  ي تک ي صندل يبه پشت (
، و بـا حــداکثر  )ر دارد قــراشـروع ن و پـشت خــط  ي زمـ يرو

 کرده، برگردد ي را طي متر۳سافت ک مي خود  سرعت مطمئن 
رنومتر ثبت ه دهد، توسط کيند و تکي بنشي صندليو دوباره رو  

 ي معمـول  ي کمک ی لهيآزمون شونده اجازه دارد از وس     . شود يم
 بـه فـرد   يد کمک جـسمان ي نباي راه رفتن استفاده کند ول  يبرا

 افتـادن جلـوگيري از    منظـور    رنده بـه  ي فقط آزمون گ   .داده شود 
 .)۱۹( ماند يم يک او باقينزد، شخص

 از  يرسازي تـصو  ييماران از نظر توانا   ي همگن کردن ب   يبرا -۴
ــش نامــه    يحرکتــ ي و حــسيينــاي بيرسازي تــصوی پرس

َ The Kinesthetic andVisual Imagery Questionnaire=KVIQ 
ک ي آنها به هم نزد    يرسازي تصو ی  که نمره  يافراد. استفاده شد 

ـ ا.  انتخـاب شـدند    )۳۵ تا ۲۵( بود ن پرسـشنامه کـه توسـط       ي
 دو ي ساخته شده است؛ دارا۲۰۰۷و همکاران در سال ن يئمالو

 است ي حرکت-ي حسيرسازي و تصوييناي بيرسازي تصوعامل
 منحصر بـه  يها يژگياز و .باشد يل ما سو ۵که هر کدام شامل     

 يمـار ين است که مخـصوص افـراد بـا ب       ين پرسشنامه ا  يفرد ا 
؛ است) ... و نسوني پارک ،اسکلروز چندگانه ماران  يمثل ب (خاص  

 يازيـ گر ن ين پرسشنامه د  ين است که در ا    يت آن ا  يچرا که مز  
ماران سـخت و دشـوار اسـت و    ي بي که براي حرکات يبه اجرا 
ـ  که ن  يحرکات  از بـه حرکـت دادن چنـد انـدام همزمـان دارد            ي

ـ ، ن )پا به باال و بـاال آوردن هـر دو دسـت            دن با دو  يپر( . ستي
و بعد   در هر د   ي ارزش ۵کرت  ياس ل ي حاضر در مق   ی پرسشنامه

 وجـود نـدارد،     يريتصو اصال= ۱: يينايبعد ب (ه شده است    ئارا
ـ  -يبعد حـس  ( )يينايکامال روشن و واضح مثل ب     = ۵ : يحرکت
ال روشـن و واضـح مثـل    کام= ۵ وجود ندارد،   ياصال حس = ۱

ـ مراحل در ا ي تعادل پو يابيارز .)۲۰-۲۲( )يحرکت واقع  ش يپ
در . ماران به عمـل آمـد  ياز ب يادداريآزمون  و   اکتسابآزمون،  

 بـود  نشـسته    يک صندل ي ي که بر رو   يمارياز ب  آزمون   طيشرا
 بلنـد  ي صـندل  ياز رو " رو"دن فرمـان    يخواسته شد پس از شن    

شود به سمت مخروط حرکـت کـرده، مخـروط را دور زده و           
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  یلهيزمـان بـه وســ  . ندي بنـش يدل صـن يسـپس برگـردد و رو  
ن سه بـار    يانگيم،  يابيدر تمام مراحل ارز   . ديکرنومتر ثبت گرد  
ـ   يدق ۱ اسـتراحت    ی  با فاصله  يکوشش هر آزمودن   ن هـر  يقـه ب
هفتـه و هـر هفتـه        ۶ نيتمـر  ی طـول دوره   .کوشش ثبت شد  

   .جلسه بود۳
 شرکت کنندگان   ،ش آزمون ي پ پس از انجام   : اکتساب ی مرحله

 کـانون توجـه   يرسازي در چهار گروه تصو    يادفبه صورت تص  
 ي سـنت  يرسازي، تصو يروني کانون توجه ب   يرسازي، تصو يدرون

در هر گروه تعداد زنان و مـردان برابـر          . م شدند يو کنترل تقس  
ــود ــروه ( ب ــر گ ــر ۱۰ه ــراشــر ).نف ــدگان ب  انجــام يکت کنن
ـ  ا ي کـه بـرا    ياز در اتاق آرامـ    ، به حالت طاقب   يرسازيتصو ن ي

 يدر ابتـدا  . ندديکـش  ي تخت دراز م   يشده بود رو  منظور آماده   
 بـه روش    يسـاز  نـات آرام  يقـه تمر  يدق ۵بـه مـدت     هر جلسه   

کنندگان انجام    و تمرکز شرکت   ين جهت آرامش، راحت   جکسو
در تمـام  . کـرد  ي ميرسازي حرکت را تصو يشد، سپس آزمودن  

بــه گــروه .  بــسته بــودي چــشم آزمــودن،يرسازيمــدت تــصو
 گفته شده بـود کـه در زمـان    يرونيب کانون توجه    يرسازيتصو
. کنندش رو تمرکز ير پيا مسي حرکت، به مخروط يرسازيتصو

 گفته شده بود که در      ي کانون توجه درون   يرسازيبه گروه تصو  
گـروه  .  کنـد   خود تمرکز  ي حرکت، به پاها   يرسازيزمان تصو 

چ ي را بــدون دادن هــ TUG آزمــون ،ي ســنتيرسازيتــصو
وه گـر .  کردنـد يرسازيران تصو  از جانب آزمونگ   يدستورالعمل

  .  را انجام نداديرسازيچ تصويکنترل ه
ـ ر مراحـل ارز   يهمانند سا  :يادداري ی مرحله  آزمـون، در    يابي
 ي با فاصله زمانين سه کوشش آزمودنيانگي م يادداري ی مرحله

   بـه   يچ دستورالعمل خاصـ   يقه استراحت ثبت شد و ه     يک دق ي
  

ـ ه و تحل  يجهت تجز  .ماران داده نشد  يب  در قـسمت    هـا،   داده لي
ـ انحراف مع   و نيانگي از م  يفيآمار توص   در قـسمت آمـار      وار  ي

ها از آزمون    ع داده ي در ابتدا به منظور نرمال بودن توز       ياستنباط
ها از   انسي وار ي برابر ي بررس يو برا  رنوفياسم-کولموگروف

 يهـا  هي به منظور آزمـودن فرضـ      سپس. استفاده شد  لون آزمون
ـ  تحل آزمـون از   کتـساب  ا ی ق، در مرحله  يتحق انس بـا   يـ ل وار ي

ـ .اسـتفاده شـد   ي تکرار يها يريگ اندازه  ی ن در مرحلـه ي همچن
 کراهـه يانس  يـ ل وار يتحلز از آزمون    ي ن يادداريش آزمون و    يپ

 از آزمون ها گاه تفاوتيمنظور مشخص شدن جا به. استفاده شد
ـ تجز. ط اسـتفاده شـد    يک از شرا  ين هر   ي ب ي توک يگرديپ ه و  ي

 انجـام   ۱۷ نـسخه    SPSSافـزار    ها با استفاده از نرم     ل داده يتحل
  . د در نظر گرفته شP>۰۵/۰ يدار يسطح معن. ديگرد

  
  ها افتهي

هاي توصيفي تحقيق کـه شـامل قـد               نتايج حاصل از يافته   
ــانتي( ــسب س ــر برح ــوگرم(، وزن )مت ــسب کيل ــن ) برح و س
 ۱باشـد در جـدول        گروه آزمـودني مـي     ۴در  ) برحسب سال (

مثـل قـد و     (از آنجايي که عوامل دموگرافي      .  است آورده شده 
ثيرگذاري بر تعادل افراد دارند، از ايـن رو سـعي       انقش ت ) وزن

انـد در   شد افرادي که از نظر ميانگين قد و وزن به هم نزديـک    
  . هاي يکسان قرار گيرند گروه

دهد شرکت کننـدگان گـروه تـصويرسازي           نشان مي  ۱نمودار  
 ی هـا در کليـه     ايسه بـا سـاير گـروه      کانون توجه بيروني در مق    

همچنـين گـروه تـصويرسازي      . مراحل عملکرد بهتري داشتند   
ــروه     ــه گ ــسبت ب ــري ن ــرد بهت ــي عملک ــه درون ــانون توج ک

  .تصويرسازي ذهني سنتي و کنترل داشت
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  ها يک آزمودنيمشخصات دموگراف: ۱ جدول
  ريمتغ

  قد  گروه
  متر يسانت

  وزن
  گرملويک

  سن
  سال

  ٣١±٤/٥  ٦٧±٨/٤  ١٦٨±٨/٥  يروني کانون توجه بيرسازيتصو
  ٣٠±٧/٤  ٦٤±٩/٣  ١٦٥±٩/٤  ي کانون توجه درونيرسازيتصو

  ٣٢±٢/٤  ٦٦±٤/٥  ١٦٩±٧/٦  ي سنتيرسازيتصو
  ٣٤±٦/٥  ٦٩±٦/٤  ١٦٦±٩/٧  کنترل

  
  

  
  ها در مراحل پيش آزمون، اکتساب و يادداري عملکرد آزمودني: ۱نمودار 

  
هاي تحقيق در مراحل مختلف را نشان   عملکرد گروه۱ر  نمودا

ش از  يپ). باشد  ستون عمودي زمان بر حسب ثانيه مي      (دهد   مي
ـ و ها در مراحل اکتـساب   ن گروهي تفاوت ب  يبررس  بـا  يادداري

 ي همـسان يبررسـ به  کراههيانس يل واريتحلاستفاده از آزمون    
شان داد کـه   ج ن ي نتا .ميپرداختش آزمون   ي پ ی لهها در مرح   گروه

ـ    ي تحق يها ن گروه يب  بـا توجـه بـه آمـاره     يدار يق تفـاوت معن
   F ,)۳۶و۳ (= ۴۱/۱[ ملکـرد وجـود نـدارد   از نظـر ع ن آزمـو 

۱۳/۰ P= [. ـ تحلها با استفاده از آزمون   ل داده يه و تحل  يتجز ل ي
 اکتساب نشان ی  مرحلهدر ي تکراريها يريگ انس با اندازه  يوار

ـ      ن گروه يداد ب  ). =۰۱/۰P(  وجـود دارد   يدار يهـا تفـاوت معن
هـا از آزمـون      ن گروه يها ب  گاه تفاوت ي مشخص کردن جا   يبرا

ـ  اسـتفاده گرد   ي تـوک  يگرديپ ن آزمـون تفـاوت     يـ ج ا ينتـا . دي
ـ يکـانون توجـه ب     يرسازين گروه تصو  ي را ب  يدار يمعن  و  يرون

ـ   ،)=۰P /۱۰(  اکتساب نـشان نـداد    ی  در مرحله  يدرون ن يامـا ب
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 ي سـنت يرسازي و تـصو يروني ب کانون توجه يرسازيگروه تصو 
 کانون  يرسازين گروه تصو  يو ب ) =۰۰/۰P ۱(  دار يتفاوت معن 
ـ  ن ي سـنت  يرسازي و تـصو   يتوجه درون  ـ    ي  يدار يز تفـاوت معن

)۰۱۶/۰P=(  ـ ه و تحل  يـ ج تجز ينتا .شت وجود دا  در  يل آمـار  ي
 کـانون   يرسازي تـصو  ی نشان داد که مداخله    يادداري ی مرحله

ـ    بـه ي سنتيرسازيتوجه نسبت به تصو     سـبب  يدار يطـور معن

ن اثـر  يتـر  يگردد کـه اصـل   يا ميبهبود و کاهش زمان تعادل پو 
ک راهـه   يانس  يل وار يج تحل ينتا .باشد ي م يني تمر يها کوشش

ـ   گر آن است   انيب يادداريدر آزمون    اوت هـا تفـ    ن گـروه  ي که ب
گـاه  ي جاي به منظـور بررسـ  .)۲جدول  (  وجود دارد  يدار يمعن

 اسـتفاده شـد     ي توک يبيا از آزمون تعق   ه ن گروه يها در ب   تفاوت
  .  نشان داده شده است۳ج آن در جدول يکه نتا

  
  يادداريکراهه در آزمون يانس يل واريج آزمون تحلينتا: ۲جدول 

 F P-value  ن مجذوراتيانگيم df  مجموع مجذورات  

  ٠٠١/٠ ۳۵۴/۳۰  ٥٧/١٤  ٣ ۷۲/۴۳  ين گروهيب
  -  - ۴۸۰/۰  ٣٦ ٣٠/١٧  يدرون گروه

  -  -  -  ٣٩  ٠٢/٦١  کل
  

  ها گاه تفاوتي جاي به منظور بررسي آزمون توکيها افتهي: ۳جدول 
  P-value   استاندارديخطا  ن هايانگيتفاوت م  )J(گروه   )I(گروه 

  ۰۲۷/۰  ۲۸۴/۰  -۸۳۷/۰  ي کانون توجه درونيرسازيتصو
  ۰۰۱/۰  ۲۸۴/۰  -۵۷۲/۱  ي سنتيرسازيتصو

  يروني کانون توجه بيرسازيتصو
  

  ۰۰۱/۰  ۲۹۱/۰  -۷۸۳/۲  کنترل
  ي کانون توجه درونيرسازيتصو  ۰۱۲/۰  ۲۸۴/۰  -۰۵۳/۱  ي سنتيرسازيتصو

  ۰۰۱/۰  ۲۹۱/۰  -۹۴۶/۱  کنترل
  ۰۰۱/۰  ۲۹۱/۰  -۲۱۱/۱  کنترل  ي سنتيرسازيتصو

  

 يرسازي گروه تصو،شود ي مشاهده م ۳طور که در جدول      همان
 يرسازيتـصو ( هـا  گـر گـروه  ي نسبت بـه د يرونيکانون توجه ب  

 بهبـود  ) و گروه کنترل   ي سنت يرسازيتصو ،يتوجه درون کانون  
ـ  در تعـادل پو  يشتريب طـور    داد و زمـان تعـادل بـه   ا را نـشان ي

تـر    کوتـاه  يروني کانون توجه ب   يرسازي در گروه تصو   يدارمعنا
  . بود
  

  بحث 
  ها  روهـن گـي بابــاکتس ی که در مرحلهان داد ـج نشياـنت      

  کانون توجهيسازريتصوه گرو.  وجود داشتيتفاوت معنادار 
ـ تعـادل پو   ي سـنت  يرسازيتصوگروه  سه با   ي در مقا  يرونيب  ياي

 ي کانون توجه درون   يرسازيبه عالوه گروه تصو   .  داشت يبهتر
را در مـدت   TUG آزمون ي سنتيرسازيسه با تصويز در مقا ين

 يهـا   گـروه  اکتـساب  ی مرحلـه در  .  اجـرا کـرد    يزمان کمتـر  
ـ    ت بـه   کانون توجه نـسب    يرسازيتصو  يدار ي هـم تفـاوت معن

  اکتـساب ی ج نـشان داد کـه در مرحلـه    ين نتـا  يهمچن .نداشتند
ـ ر تعـادل پو    هر سه گروه د    عملکرد  ي جـه ينت .افـت ي ا بهبـود  ي

ـ تجز، ياددارين بود که در آزمون  يق ا ي تحق ياصل ـ ه و تحلي ل ي
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ـ ي کـانون توجـه ب  يرسازيگروه تصوها مشخص کرد   داده  يرون
 کـانون توجـه     يرسازي نسبت بـه گـروه تـصو       يعملکرد بهتر 

  .داشت و گروه کنترل ي سنتيرسازيگروه تصو ،يدرون
 ،ر و همکـاران ي تاميها افتهيق حاضر با    يج تحق ي نتا يطور کل  به

ـ  (و همکاران    براون  و يني، حـس  )ينـسون يمـاران پارک  ين ب يدر ب
) يماران فلج مغـز   ين ب يدر ب (و همکاران    نيکستيهمکاران و د  

  .)۱۳ و۲۳-۲۵(شد با يهمسو م
ـ ي کانون توجه ب   ي در سودمند  ي شواهد يدر مطالعات قبل    يرون

ماران اسکلروز چندگانـه و     ي در ب  ينسبت به کانون توجه درون    
 يهـا  افتـه يج از ين نتـا ي ا.)۵  و۲۶(ان شده است ينسون ب يپارک
ـ  ـ ير کـانون توجـه ب  ي بـر تـاث  ي مبنـ يقبل  بـر عملکــرد در  يرون

ـ  حماي عـصب شـناخت  يهـا  يمـار يب ـ ي  .)۲۷و۲۸( کنــد يت م
 کانون يرسازي تصوي بر اثربخشي پژوهش حاضر مبنيها افتهي

ـ  بـر عملکـرد تعـادل پو       يرونيتوجه ب  اران اسـکلروز   مـ ي ب ياي
 ، الکـورس و همکـاران    يهـا  توان طبق پژوهش   يچندگانه را م  

ــت ــوينر و بياس ــارانبل ــازارد و همک ــه ب و م ــ ک ــي ــد  يان م کنن
 را ييها  همان قسمتيماران فلج مغزي در ب ي ذهن يرسازيتصو

ه ير هستند، توج  ي درگ يت بدن يکند که در فعال    ير م ياز مغز درگ  
ت ي مغز فعال  ی دهيب د ي آس يها البته در قسمت  . )۲۹-۳۱( نمود
 .باشـد  يتر م  في سالم مغز خف   يها ، نسبت به قسمت   يکيالکتر

 يتواند ابـزار  ي ميرسازي که تصواند نشان دادهن  يشيمطالعات پ 
 ي عـصب شـناخت  يها بيماران با آس  ي ب يبخش مناسب در توان  

 ييتوانـد توانـا   ي م يعصبستم  ي س يها يماري ب  که هرچند ؛باشد
ـ     ي حرکتـ  يرسازي تـصو  ي اجـرا  يماران بـرا  يب   ر يثا را تحـت ت

مـاران بـا   ي مثال، نـشان داده شـده اسـت کـه ب         يبرا. دهد قرار
 تـصورکردن   يشـان بـرا    يي توانا ي و حرکت  ي شناخت يها بيآس

 کـاهش    مناسـب،  ي زمان يده حرکات با دقت خوب و سازمان     
  . )۱۱( افته استي

 عنوان كرد، اثربخشي تصويرسازي ذهني از يـك         سيمک مور 
طرف به اين جهت است، كه با فكر كردن به يك مهـارت در               

ر يـا   سيستم عصبي مركزي از چگونگي اجراي مهارت، تصوي       

ــي  ــاد م ــدلي ايج ــود م ــرين  . ش ــذاري تم ــر اثرگ ــت ديگ مزي
اين اساس است كـه سيـستم       تصويرسازي ذهني بر مهارت بر    

معنـي واقعـي     بـه (تواند بين فعاليت ذهنـي       عصبي مركزي نمي  
شـود،   و فعاليت ذهني كـه باعـث اجـراي حركـت مـي            ) خود

بنابراين يادگيري سيستم عصبي مركزي در      . تفاوت قائل گردد  
 ي چيزي، شبيه و يا تقريبا شبيه زمـان        ی هكر كردن دربار  زمان ف 

 . )۲۲( است كه واقعا آن تكليف انجام شده باشد

چاردسـون و اسـتارت     ي ر ي عـضالن  -ي عـصب  -ي روان ی هينظر
 فرستاده شده از مغـز بـه        يها مپالسيکند که ا   ين م ايب) ۱۹۶۷(

 فرستاده شـده    يها مپالسي مطابق با ا   ت در طول حرکت   عضال
هـر چنـد    . اسـت  يرسازي مغز به عـضالت در طـول تـصو         از

ـ  در مقا  يرسازي در طول تصو   يت وابران ي فعال ي گستره سه بـا   ي
 در  يلکـرد تعـادل   ن بهبود عم  يبنابرا  کمتر است؛  يت واقع يفعال

ـ توانـد    ي م اسکلروز چندگانه ماران  يب افتـه  يل  يک روش تعـد   ي
 ي حرکـت، الگـو  يرسازيه در زمـان تـصو  ن گونه ک  ي بد ،باشد
 حرکـت در ذهـن فـرد        ي واقعـ  ي زمان اجرا  ي عضالن -يعصب

ضالت  بهتـر عـ    ين عامل باعث آماده سـاز     ي هم .شود يفعال م 
ـ ر  در برنامهتايشود که نها ي حرکت م  ير فرد در اجرا   يدرگ  يزي
ـ ي که تمـر يا کارآمد است، به گونه   حرکت   يريادگيو    ين ذهن

 اجرا ي برايت عضالني فعالی  به آستانهتر شدن کيمنجر به نزد 
  .)۲۹-۳۱( گردد يها م تيتر فعال  مناسبيريادگيو 

ـ ارا هاي ديدگاه با حاضر تحقيق در آمده دست به نتايج  شـده  هي
ـ  نحركتي كنترل در توجه كانون مورد در  .داشـت  مطابقـت  زي
 عمل محـدود    ی هيتوان با فرض   ي پژوهش حاضر را م    يها افتهي

کند که تـالش   يان مي عمل محدود شده بی هيفرض. ح داد يتوض
ـ  يه حرکت، به شـکل شـرا   کنترل آگاهان يبرا ، يط توجـه درون
ــس ــي ــانع از فرآ يستم حرکت ــاخته و م ــدود س ــدهاي را مح  ين

برعکس، دور  . کنند يشود که حرکت را کنترل م      ي م يخودکار
 نمودن آن به سمت اثـرات  ساختن توجه از حرکت و معطوف   

ـ    يستم اجازه م  يبه س ) يرونيط توجه ب  يشرا(حرکت   ه دهد که ب
  . )۲۸( شود ي خود سازماندهيعيطور طب
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  يريجه گينت
رســد  يظــر مــق حاضــر بــه نيــج تحقيبــا توجــه بــه نتــا     
 و مـوثر    يک روش کاربرد  ي يونري کانون توجه ب   يرسازيتصو

 اسـکلروز چندگانـه  مـاران  ي بيايـ رل تعادل پوجهت بهبود کنت  
ـ منظـور تقو   وه بـه  ين شـ  ياز ا م  يوانت يباشد و م   يم   ت و بهبـود    ي

 .استفاده كنيم ي در کاردرماني حرکتيها کنترل تعادل و مهارت   
  ه کرد کـه    يبخشان و کاردرمانان توص    توان به توان   ين م يهمچن

  

ـ ود تعـادل پو    بهب يبرا ـ ا و بـه و    ي  ي کـه اجـرا    يژه در مـوارد   ي
ش احتمـال  يا افـزا ي به خاطر کمبود امکانات و       ينات بدن يتمر
ن اعنـو   بـه ي ذهنـ يرسازي تصو يايستند از مزا  يب مناسب ن  يآس

ــت پيــدر نها .نــدياســتفاده نمان يگزيروش مــوثر جــا شنهاد ي
 اثـر  ي بـه بررسـ  ي آتـ يهـا  در پـژوهش ن يشود کـه محققـ    يم

 ي عصب شناخت  يها يمارير ب يکانون توجه در سا    يرسازيوتص
  . بپردازندزي نخاص
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Background and Objective: Attentional focus has a significant impact on performance and the learning of 

many motor skills, including balance skills. Recently, use of mental imagery as a tool for promoting 

cognitive performance of patients with nerve damage has been proposed. The aim of this study was to 

evaluate the effect of Attentional Focus Imagery on dynamic balance (maintaining stability while a specific 

motion is being executed) in patients with multiple sclerosis. 

Materials and Methods:  The participants in the study were 40 multiple sclerosis patients with a score of 0-3 

in the Expanded Disability Status Scale. To assess dynamic balance the test used was "Timed Up and Go". 

The training period duration was 6 weeks. The average number of attempts were recorded for each subject in 

pretest, acquisition and retention stages. After the pretest, the participants were randomly divided into 4 

groups. An Internal attentional focus imagery group, an external attentional focus imagery group, a 

traditional imagery group and a control group. 

Results: The results showed that during the acquisition phase, the external attentional focus groups results 

were better compared to the traditional imagery and control groups. Also in the pursuit test, the external 

attentional focus group performed better than the internal attentional focus, traditional imagery and control 

groups. 

Conclusion: According to the results of the present study, it seems external attentional focus imagery is a 

practical and effective method for improving dynamic balance control in multiple sclerosis patients and can 

be used in order to improve balance control and motor skills in multiple sclerosis patients.   

 

Key words: Mental imagery, Attentional focus, Dynamic balance, Multiple Sclerosiss 

  


