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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثرات تحریک الکتریکي
فرا جمجمه اي بر توانایي تصویرسازي دانشجویان بود .ای ن
پژوهش از نوع نیمه تجربي بود .از بین دانشجویان ترب یت بدني
دانشگاه تهران  60نفر به شکل در دسترس انتخاب  ،و به صورت
تصادفي در چهار گروه دوتایي شم (کنترل) و آنودال (آزمای ش)،
(هرکدام  15نفر) مربوط به نقطه  P4و  F4قرار گرفتند .قبل و
بعد از تحریک الکتریکي فراجمجمه اي آزمودني ها پرسشنامه
تصویرسازي حرکتي  3 -ر ا کام ل کردند .تحلیل داده ها نشان داد
بین پیش آزمون و پس آزمون تمامي متغیرها تفاوت معناد ار وج ود
دارد و مشخص گردید بین دو گروه آنودال و شم در دو نق طه
 P4و  F4در تصویرسازي حرکتي و تصویرسازي دروني تفاوت
معناداري وجود دارد .در بررسي تفاوت بین دو نقطه  P4و F4
مشخص گر دید  ،بین دو نقطه براي اثربخشي بر توانایي
تصویرسازي تفاوت معناداري وجود ندارد .بر اساس یافتههاي
پژوهش حاضر پیشنهاد ميشو د که از تحریک الکتریکي مست قیم
مغز در یکي از نقاط  P4یا  F4به عنوان راهبردي براي بهبود و
افزایش توانایي تصویرسازي ذهني دروني در ورزشکاران و نیز
بیماران به منظور باز تواني سود جست.
واژه های کلیدی  :تصویرسازي ،تحریک الکتریکي
فراجمجمه اي ،تمرین ذهني

Abstract
The purpose of this study was to investigate the
effects of Transcranial direct current stimulation
on Imagery ability in students. By semiexperimental method sixty students was selected
from physical education students of University of
Tehran and by at available sampling method and
assigned into four groups: sham (control) and
anodal (tests) (each of 15) for P4 and F4 point.
Then, Participants were asked to perform MIQ-3
before and after transcranial direct current
stimulus. Data analyze showed that there is a
significant difference between the pre -test and
post-test of all variables and it was revealed that
there is a significant difference between the two
groups of anodal and sham in both P4 and F4
points in motor Imagery and internal Imagery. In
examining the difference between the two points,
P4 and F4, there was no significant difference
between the two points for the effectiveness of
the illustrative capability. Based on the findings
of the present study, it is suggested that tDCS at
one of the P4 or F4 points should be used as a
strategy to improve and enhance the ability of
internal mental imagery in athletes as well as
patients for rehab.
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Imagery,
Mental
training,
Transcranial direct current stimulation

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* کارشناس ارشد روانشناسي ورزش .دانشگاه تهران

email: moghadas@ut.ac.ir

** نویسنده مسئول :استادیار دانشکده تربیت بدني .دانشگاه تهران
*** استادیار توانبخشي گروه علوم ورزشي ،دانشگاه تربیت مدرس
استادیار توانبخشي دانشکده علوم ورزشي .دانشگاه بوعلي سینا همدان
**** استادیار دانشکده تربیت بدني .دانشگاه تهران
***** دانشجوي کارشناس ارشد روانشناسي ورزش .دانشگاه
تهران
دریافت96/12/27 :

پذیرش97/3/9 :

Accepted:30 June 2018

Received: 18 Feb 2018

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،1سال نهم

مقدمه
امروزه روانشناسي ورزش زندگي ورزشکاران ،مربیان و سایر متخصصین ورزش و تمرین را به شکل ویژه-
اي تغییر داده است (واینبرگ و گولد ،)2011 ،و با پیشرفت علم روانشناسي ورزش بحث مهارت هاي رواني
در اجراي عملکرد هاي ورزشي از اهمیت بسزایي برخوردار شده است ،به طوري که عملکرد و موفقیت
ورزشي افراد تا حدود زیادي تحت تأثیر عوامل رواني قرار دارد .در حالي که ،قب الً به اهمیت آماده سازي
جسماني تأکید مي شد ،امروزه ورزشکاران برجسته هرچه بیشتر بر آماده سازي رواني تأکید و توجه مي کنند
(آزادي .)1390،مسائلي مانند روش تمرین ،نوع تمرین و نقشي که این عوامل در یادگیري مهارتهاي
حرکتي دارند ،توجه زیادي را به خود اختصاص داده است .در این زمینه ،یکي از شیوه ه اي تمریني
مطرح شده تمرین ذهني است که به عنوان عامل مؤثر در افزایش مهارت حرکتي معرفي شده است
(حمایت طلب ،شیخ ،موحدي و اسد ) 1386 ،و سال هاست که ورزشکاران مهارت هاي حرکتي خود را
به صورت ذهني تمرین یا مرور مي کنند (براي مثال :ریچاردسون1967 ،؛ جکسون ،لف لر ،مالوین ،ریچارد و
دایان2001 ،؛ ساب ،بستک ،دایاراتن ،هوتن و کاترین .)2017 ،دکتر جاکوبسون حدود هفتاد سال پیش نشان
داد که فقط با تصور (که در نیمکره راست انجام مي شود)  ،تنیدگي یا آرامیدگي یک عضله ميتوانیم آن
عضله را به طور واقعي تنیده یا آرامیده کنیم (یداله زاده  .) 1393 ،ورزشکاران و مربیان در فرآیند تمرینات
ذهني از روش هاي مختلف عملکردي نظیر آرام سازي  1،تصویرسازي  2،هدف گزیني  3،خود گویي  4،بازخورد
زیستي  5،مدیریت رفتار 6و نیمرخ عملکرد 7استفاده مي کنند (طهماسبي1392 ،؛ اسمیت ،رایت و کنتول8،
 .)2008در بین روش هاي مختلف تمرین ذهني ،تصویرسازي 9مهم ترین آن هاست و بیشتر مورد توجه
ورزشکاران ،مربیان و روانشناسان ورزشي قرارگرفته است (کامینگ و ویلیامز)2013 ،؛ و آن را به عنوان
ابزاري براي باال بردن کارایي ورزشکاران رشته هاي مختلف که به هیچگونه هزینه و امکانات خاصي نیاز
ندارد  ،معرفي کرده اند (عابدیني .) 1395 ،توانایي تصور انجام فعالیت در ذهن ،مثل ایجاد تصویر ذهني،
یک عامل مهم براي یادگیري ،توسعه و عملکرد تکالیف حرکتي است (حمایتطلب و همکاران1386 ،؛
گویلوت و کولیت2008 ،؛ اسشوستر ،گالسل ،شیدهر ،اتلین ،بوتلر .)2012 ،تصویرسازي ذهني به طور فزاینده اي
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به عنوان یک استراتژي مداخلهاي به منظور افزایش عملکرد ورزشي  ،و همچنین بهبود عملکرد تکالیف
حرکتي در باز تواني مورد استفاده قرار مي گیرد (کامینگ و ویلیامز .)2012 ،بر اساس نظر متخصصان
تصویرسازي ذهني ،مفیدترین مهارت رواني است که فرد مي تواند از آن استفاده و بیشتر از روشهاي
دیگر براي بهبود عملکرد خود به کار گیرد (ناکستد .)2011 ،هال و مارتین (  ) 1997اظهار کردند که
تصویرسازي ذهني به طور معني داري بر عملکرد ورزشکاران مبتدي و ماهر تأثیرگذار است ،هر چند بر
عملکرد ورزشکاران باتجربه تأثیر بیشتري دارد .فرض بر ا ین است که تصویرسازي ذهني فعالیت ميتواند،
چگونگي انجام برنامه ریزي براي اقدام مؤثر را براي فرد فراهم آورد (اسکورا ،وینتر و پاپاژانتیس2005 ،؛
گابارد ،کاچوال و بوبیو ،)2011 ،و نیز همان سازوکارهاي عصبي که در یادگیري با تمرین فیزیکي شرکت
دارند ،در تمرین ذ هني نیز فعال مي شوند (حمایت طلب و همکاران .) 1386 ،انجام ذهني یک فعالیت بدون
حرکت فیزیکي (جینرود و دکتي ،)1995 ،یک ساختار پیچیده و چندبعدي است (هال و همکاران1997 ،؛ وایت
و هاردي)1995 ،؛ که والري و گرینلیف ( )2001آن را به عنوان استفاده از همۀ حسها به منظور بازآفریني یا
ایجاد یک تجربه در غیاب محرک هاي خارجي تعریف مي کنند .تحقیقات نشان مي دهد که توانایي
تصویرسازي را مي توان با تمرین براي بهبود عملکرد حرکتي و یادگیري مهارت ها بهبود بخشید (مک
آوین و همکاران . 2009 ،کامینگ و همکاران) 2013 ،؛ و در واقع مي توان با تم رین و مداخالت
روان شناختي و فیزیکي این مهارت را به منظور به کارگیر ي در ورزش و تمرین و نیز باز تواني به کار برد
(کانتک ،گویلت ،پاپاژنتیس ،گویزارد ،کولت و راینزو .)2017 ،در سال هاي اخیر تحقیق درباره کارآمدي فن هاي
غیرتهاجمي تحریک مغز افزایش یافته است .به ویژه تحریک فراجمجمه اي با جریان الکتریکي مستقیم
نتایج امیدوارکننده اي را نشان داده است (آهن ،پارک ،یو ،کو ،چوي و کیم .)2008 ،تحریک الکتریکي
مستقیم فرا جمجمه اي (  ) tDCSروشي غیرتهاجمي است که طي آن جریان مستقیم ضعیفي ( 1تا 4
میلي آمپر) بر پوست سر وارد مي شود و با ا ستفاده از آن تغییرات بلندمدت در قطبیت قشر مغز در پي
ناقطبي سازي 1و بیش قطبي 2نورون ها و تأثیر برگیرنده هاي عصبي ایجاد مي شود .به عبارت دیگر ،در این
نوع تحریک الکتریکي نقاطي از سر با استفاده از جریان هاي ضعیف الکتریکي هدف قرار مي گیرند و باعث
فعال سازي یا غیر فعال سازي نقطه مورد نظر مي شوند (سادوک ،سادوک و کاپالن .)2009 ،از tDCS
به عنوان راهبردي براي بهبود عملکرد حرکتي ،کاهش افسردگي ،بهبود میگرن ،کاهش درد ،ولع مصرف
مواد و  ،...همچنین بهبود در برخي از فاکتورهاي روانشناختي مثل تصویرسازي ،حافظه کاري فضایي،
ان عطاف پذیري شناختي و  ...استفاده شده است .هنوز مطالعه اي در بررسي اثرات  tDCSبر روي توانایي
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تصویرسازي صورت نپذیرفته  ،اما دایت ،کورامادیني ،واتانابه و ساناگاوا (  ) 2017نشان دادند که  tDCSبه
همراه فعالیت حرکتي و تصویرسازي به طور قابل توجهي باعث بهبود در عملکر د سرویس هاي ویژه ي
کوتاه و بلند تنیس ،مي شود .همچنین اثر کوتاه مدت مثبت  tDCSبر بهبود تصویرسازي نیز مشخص
شده (فورستر ،روچا ،ویسیولک ،چاگاس ،ماچادو ،)2013 ،اما در مورد اثرات طوالني مدت استفاده از tDCS
بر توانایي تصویرسازي افراد مطالعه اي صورت نپذیرفته است tDCS .نشان داده که مي تواند به عنوان
یک ابزار قدرتمند در تعدیل سازي و تغییر تحریک پذیري مناطق حرکتي درگیر در تصویرسازي و تمرین
ذهني (کوارترانو و همکاران )2004 ،استفاده شود .در انتخاب نقطه مناسب براي تحریک الکتریکي و
اثرگذاري بر تصویرسازي اهرلیچمن و برت ( )1983نشان دادند که نیمکره راست مغز به تصویرسازي
اختصاص دارد و بر اساس مطالعات ام ار آي و نیز مطالعات قبلي صورت گرفته دو بخش قشر آهیانه
خلفي راست 1معادل نقطهي ( P4برهیل ،ونکیل ،کوسلت و اولسون2010 ،؛ گوگوس ،گاوریلسکو ،داویسون،
سیارل ،آدامزریال روسل و ایگان2010 ،؛ برونو ،فوسارتو ،بلوگنیني ،زیگیتو ،واالر ،برتي و گاباریني  )2017 ،و
قشر پیش پیشاني راست 2معادل نقطه ( F 4وانستي ،پالزیر ،اوست ،وندرلو ،وندهینینگ و ديریدر2010 ،؛
بريهیل و جونز2012 ،؛ فورستر و همکاران )2013 ،انتخاب شدند .با توجه به اهمیت و ارزش تصویرس ازي در
ورزش و بازتواني و نیز اثربخشي تحریک الکتریکي در مطالعات روانشناختي در پژوهش حاضر محققان به
دنبال بررسي اثر پنج جلسه تحریک الکتریکي مستقیم مغز در دو نقطه  F4و  P4و اثرات آن بر
تصویرسازي و نیز مقایسه اثرات تحریک الکتریکي در دونقطه  F4و  P4بر تصویرسازي دانشجویان
هستند.
روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي  ،و از لحاظ روش ،شبه آزمایشي با طرح پیش آزمون  -پس آزمون با
گروه کنترل بود .جامعه آماري ،تمامي دانشجویان پسر و دختر دانشکده تربیت بدني دانشگاه تهران که در
سال تحصیلي  97- 96مشغول به تحصیل بودند را شامل ميشد .در تعیین حجم نمونه بر اساس
اطالعات منتشرشدۀ نروفیزیولوژیکالي ،مشخص شد که در مطالعات مربوط به مداخالت تحریک مغزي،
براي رعایت اثبات اصل اثر حداقل  8نفر الزم و کافي است (کاسکي ،کوادیر2012 ،؛ کاسکي ،دومینگوز ،آلوم
و برنشتین .)2013 ،بر این اساس  ،در شروع  60نفر ( 30نفر دختر و  30نفر پسر) از دانشجویان تربیت بدني
دانشگاه تهران در دامنه سني  19تا  30سال (  )24 /27 ± 0 /19بر اساس مالک هاي ورود و خروج به
شیوه در دسترس انتخاب شدند .سپس به شکل تصادفي در چهار گروه  15نفري براي دو گروه (آزمایش و
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کنترل) و دو نقطه ( P4و  ) F4تقسیم شدند .بدین صورت که  15نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه
کنترل براي نقطه  15 ،F4نفر در گروه آزمایش و  15نفر در گروه کنترل براي نقطه  ،P4مالکهاي
ورود در این پژوهش عبارت بودند از :راست دست بودن بر اساس تست دست غالب ادینبورگ ،به دلیل
کارکرد نیمکره غالب مغز ،نداشتن هرگونه بیماري رواني و مغزي ( نورولوژیکي) از قبیل جراحي جمجمه،
سرگیجه ،سردردهاي مزمن و در نهایت سابقه مصرف داروهاي اعصاب و روان و صرع نداشته باشند.
مالک هاي خروج از پژوهش شامل :استفاده از داروهاي ضد روان پریشي ،داروهاي ضد صرع ،داروهاي
ضدافس ردگي ،بنزودیاپین ها و ال دوپا به دلیل مداخله در اثربخشي ( tDCSاوتز ،دیمووا ،اوپنلندر و
کراکوف ،)2010 1،داشتن سابقه درمان  tDCSبراي درمان هر اختاللي ،داشتن هرگونه مشکل ارتوپدي
مثل شکستگي ،وجود ایمپلنت فلزي در استخوان ،...مشکل شنوایي ،بینایي بر اساس مشاهده آزمونگر بود.
ابزار
پرسشنامه تست دست غالب ادینبورگ :مقیاس برتري دستي ادینبورگ پرسشنامه اي کوتاه و
ساده  10موردي است که برتري دستي را در  10مهارت تک دستي شامل :نوشتن ،کشیدن شکل ،پرت
کردن ،قیچي کردن ،مسواک زدن ،استفاده از کارد ،استفاده از قاشق ،جارو کردن ،کبر یت ز دن و با ز کردن
درب قوطي و مانند آن ،را مي سنجد .در این مقیاس ،فرد برتري دستي خود را در هر یک از اعمال
برشمرده شده ،با عالمت زدن یکي از گزینه هاي :همواره استفاده از دست راست ( ،)+ 10معمو الً استفاده از
دست راست (  ،)+ 5همواره استفاده از دست چپ ( ، )- 10معموال ً استفاده از دست چپ ( ) - 5و عدم تفاوت
در استفاده از دست راست یا چپ (  )0مشخص مي کند (اولدفیلد.)1971 ،
پرسشنامه تصویرسازی حرکتی :3-این پرسش نامه در سال  2012توسط ویلسون و همکاران
توسعه یافت .این محققان به منظور اندازه گیري دقیق مؤلفه هاي تصویرسازي دیداري (درون ي و بیروني) و
بهبود پرسشنامه  MIQ-Rنسخه اصالح شده اي از این پرسشنامه را با عنوان تصویرسازي حرکتي 3-
طراحي کردند (ویلسون و همکاران .) 2012 ،نتایج تحقیق ویلسون و همکاران نشان داد این پرسشنامه
داراي روایي سازه بسیار خوبي است (  .) CFI≈0/98همچنین روایي هم زمان منا سبي براي خرده
مقیاس هاي این پرسشنامه گزارش کردند ،تصویرسازي دیداري دروني ( ،) 0 /628تصویرسازي دیداري
بیروني ( ،) 0/679تصویرسازي حرکتي (  .) 0 /706عالوه بر این ،پرسشنامه تصویرسازي حرکتي  3-توانایي
سنجش تصویرسازي دروني ،تصویرسازي بیروني و تصویرسازي حرکتي را به صورت جداگانه دارد و داراي
 12سؤال است که هر خرده مقیاس  4سؤال را به خود اختصاص مي دهد .خرده مقیاسها شامل

Utz, Dimova, Oppenländer & Kerkhoff

153

1

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي ،علمي -پژوهشي ،شماره  ،1سال نهم

تصویرسازي دروني (سؤاالت  8 ،5 ، 2و  ،) 11تصویرسازي بیروني (سؤاالت  9 ، 6 ، 3و  ) 12و تصویرسازي
حرکتي (سؤاالت  7 ،4 ،1و  ) 10است؛ و پاسخ به سؤاالت این پرسش نامه به صورت لیکرت و هفت گزینه -
اي است که دامنۀ آن از بسیار آسان ( 7امتیاز) تا بسیار سخت ( 1امتیاز) است .بعد از پاسخ آزمودني ها
امتیازات هرکدام از خرده مقیاسها با هم جمع و تقسیم بر  4مي شود تا امتیاز نهایي براي هر خرده
مقیاس به دست بیاید .حداکثر امتیاز  28و حدا قل امتیاز  1است.
دستگاه  :tDCSدستگاه مورد استفاده در این پژوهش  Active Doseساخت شرکت Active
 Tekآمریکا است .منبع جریان این دستگاه یک باطري  9ولت و ابعاد آن  15 /5 *8 /9 *4 /8سانتي متر و
وزن آن  0 /18کیلوگرم است .حداکثر شدت جریان  4میلي آمپر  DCکه از طریق اتصال ا لکترودهایي با
قطبیت متفاوت (آند و کاتد) روي پوست سر نصب مي شوند و جریان ثابت الکتریکي را از روي جمجمه به
مغز منتقل مي کند .در این پژوهش ،الکترودها درون پدهاي اسفنجي  35 CM 2قرار مي گیرند و سطح پدها
با محلول کلرید سدیم  9درصد آغشته مي شود تا ضمن افزایش رسان ایي جریان الکتریکي از افزایش
حرارت پیشگیري شود ،دستگاه از لحاظ شدت جریان ،اندازه الکترود و مدت زمان تحریک قابل کنترل
است.
محل الکترود کاتد بر باالي
حدقه چشم چپ

محل الکترود آند بر روي نقطه
F4

محل الکترود آند بر روي نقطه
P4

شکل .1سیستم بینالمللي  10-20نقطه یابي مغز
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اجرا
در شروع پرسشنامه تست دست غالب ادینبورگ از آزمودني ها گرفته شد و ت نها افرادي که بر اساس این
تست راست دست بودند به دلیل کارکرد نیمکره غالب مغز و نیز معیارهاي ورود و خرج انتخاب و وارد
پژوهش شدند .بعد از توضیح دوباره در مورد روند انجام پژوهش و مداخله ،آزمودني ها فرم رضایت نامه را
تکمیل نمودند و به آن ها گفته شد که در هر زم ان به هر دلیلي قادر به ادامه همکاري نبودند ،مي توانند از
ادامه همکاري انصراف دهند .سپس پیش تست شامل پرسشنامه ي تصویرسازي حرکتي  3-انجام شد .بعد
از آن اولین جلسه مداخله بود که مداخلۀ  tDCSبدین صورت است که الکترود آند در محل قشر پیش
پیشاني راست معادل نقطهي  F4و الکترود کاتد بر باالي قشر حدقه اي در طرف مقابل (باالي ابرو و
حدقه چشم چپ)  ،و نیز براي قشر آهیانه خلفي راست آند بر روي نقطه ي  P4و کاتد بر باالي قشر
حدقه اي در طرف مقابل قرار گرفت .براي یافتن دو نقطه  P4و  F4سیستم بین المللي  10- 20به کار
گرفته شد (شکل  .) 1در این مطالعه  ،از تحریک الکتریکي با جریان  1 /5میلي آمپر و به مدت  15دقیقه با
پدهاي اسفنجي به ابعاد  7*5استفاده شد (جان و هان .)2012 ،جریان  1/5میلي آمپر به مدت  15دقیقه
مي تواند روي فاکتورهاي شناختي اثر تسهیل کننده داشته باشد (تسنگ و همکاران ، )2012 ،و ی ک اثر
تحریکي تا  90دقیقه را ایجاد مي کند (نیتچه و پاولوس .) 2001 ،مداخالت براي آزمودني ها شامل:
تحریک الکتریکي آندي 1و تحریک الکتریکي شم 2بود .در گروه آزمایش تحریک به صورت آنودال و در
گروه کنترل شم بود .بدین صورت که در تحریک الکتریکي آندي (  )A-tDCSجریان مست قیم 1 /5
میلي آمپر در تمام طول مدت جلسه به فرد وارد مي شود و تحریک الکتریکي شم (  )S-tDCSبعد از
اتصال الکترودها جریان الکتریکي  1 /5میلي آمپر به فرد وارد مي شود .اما بعد از گذشت  30ثانیه بدون
اینکه به فرد اطالعي داده شود ،جریان الکتریکي قطع مي شود .آزمودنيها از قرار گرفتن در گروه کنترل
و یا آزمایش اطالعي نداشتند (بشارت ،رستمي ،کریمي و فراهاني .) 1394 ،مداخله شامل پنج جلسه
تحریک مداوم بافاصله  24ساعت بین جلسات و پروتکل اندازه گیري به شکل پیش آزمون که قبل از
جلسه اول و پس آزم ون بعد از جلسه پنجم بود (شکل  .)2پروت کل پنج روز متوالي مورد استفاده قرار
گرفت .مطالعات قبلي نشان دادند روند پنج روزه اثرات امیدوار کننده اي را به دنبال دارد و از آن مي توان

1

Anodal Transcranial Direct Current Stimulation
Sham Transcranial Direct Current Stimulation

2
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به عنوان روندي موثر سود جست (فرگني و همکاران 2006 ،؛ آلونزو ،براسیل ،تایلور ،مارتین و لوو2012 ،؛
رایگلي و همکاران.)2013 ،

شکل  .2پروتکل مداخله و اندازهگیري (جان و هان.)2012 ،

با توجه به نتایج مطالعات قبلي و اثرات مثبت آن  ،پروتکل پنج روز متوالي انتخا ب و ا ستفاده ش د .براي
تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفي و استنباطي استفاده گردید .از آمار توص یفي براي بیان میا نگین و
انحراف معیار داده ها و نیز در بخش آمار استنباطي ابتدا با استفاده از روش آم اري کولموگروف اسمیرنوف
نرمال بودن داده ها بررسي شد و سپس به منظور بررسي هاي درون گروهي در توزیع هاي غیر نرمال از
روش ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شد و نیز آزمون یو من ویتني هم به منظور بررسي تفاوت بین
گروه هاي مستقل به کار گرفته شد .براي کلیه محاسبات آماري نیز نرم افزار  SPSSن سخه  24استفاده
شد .تجزیه وتحلیل داده ها نیز در سطح معناداري معادل  0/05انجام گرفت.
یافته ها
داده هاي حاصل از پرسشنامه تصویرسازي حرکتي  3-شامل اندازه گیري تصویرسازي حرکتي ،تصویرسازي
دروني و تصویرسازي بیروني است .ابتدا به منظور بررسي نرمال بودن داده ها با توجه به اینکه تعداد
نمونههاي  60نفر بود ،آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد (جدول  .)1با توجه به نرمال نبودن
داده ها در ادامه براي بررسي تفاوت درون گروهي آزمون ناپارامتریک ویلکا کسون استفاده شد .نتایج آزمون
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ویلکاکسون نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون در تمامي متغیرها تفاوت معناداري وجود دارد
(جدول .)2
جدول  . 1بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف و
میانگین و انحراف معیار متغیرها
Pvalue
0/197

X

SD

5/58

0/87

0/000

6/15

0/73

5/82

0/73

6/02

0/68
/80
0/65

متغیرها

Statistic

پیشآزمون تصویرسازي حرکتي

0/102

پسآزمون تصویرسازي حرکتي

0/166

پیشآزمون تصویرسازي دروني

0/131

0/013

پسآزمون تصویرسازي دروني

0/134

0/009

پیشآزمون تصویرسازي بیروني

0/104

0/168

5/69

پسآزمون تصویرسازي بیروني

0/117

0/040

6/22

جدول  . 2بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون
توانایی تصویرسازی با آزمون ویلکاکسون
متغیرها
تصویرسازي
حرکتي
تصویرسازي
دروني
تصویرسازي
بیروني

z

P-value

- 5 /61

0 /000

- 5 /71

0 /000

- 2 /99

0 /003

ویتني -یو1

براي بررسي تفاوت هاي بین گرو هي در گروه هاي مستقل آنودال و شم آزمون ناپارامتریک من
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان دادند که در توانایي تصویرسازي حرکتي و تصویرسازي دروني
تفاوت معناداري بین دو گروه آنودال و شم در هر دو نقطه  P4و  F4وجود دارد ،ولي در تصویرسازي

Mann–Whitney U
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بیروني همان طو ر که مقدار ارزش پي نشان داد ،بین دو گروه آنودال و شم در هر دو نقطه در گروه آنودال
نسبت به شم تفاوت معناداري وجود ندارد (جدول .)3
جدول  . 3مقایسه تفاوت دو گروه بین آنودال و شم در نقاط  P4و
 F4با آزمون یو من ویتنی
متغیرها
تصویرسازي حرکتي
تصویرسازي دروني
تصویرسازي بیروني

U

Z

P-value

306/00
293/50
409/00

-2/16
-2/33
-0/61

0/031
0/020
0/541

همچنین تفاوت بین گروه ها بر اساس نقطه موردنظر نیز بررسي گردید ،آزمون یو من ویتني نشان د اد که
در نتایج حاصل از دو نقطه  P4و  F4تفاوت معناداري وجود ندارد (جدول .)4
جدول  . 4مقایسه تفاوت گروه ها بین دو نقطه ی  P4و  F4با
آزمون یو من ویتنی
متغیرها
تصویرسازي حرکتي

U

Z

P-value

412/50

-0/56

0/573

تصویرسازي دروني

433/50

-0/24

0/806

تصویرسازي بیروني

380/00

-1/04

0/296

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه به منظور بررسي اثربخشي تح ریک الکتریکي مستقیم مغز بر توانایي تصویرسازي و مقایسه آن
در دو نقطه  F4و  P4طراحي شد .بدین منظور 60 ،آزمودني بر اساس معیارهاي ورود و خروج انتخاب و
به شکل تصادفي در چهار گروه آنودال و شم مربوط به دو نقطه موردنظر قرار گرفتند .در بررسي پیش-
آزمون و پس آزمون نت ایج نشان داد که گروه هاي آزمایش در هر دو نقطه نسبت به پیش آزمون عملکرد
بهتري داشته اند و پیشرفت نشان دادند و در کل آزمودني ها پیشرفت نشان دادند ،اما براي مشخص کردن
اینکه چه میزان از این پیشرفت حاصل از مداخله صورت پذیرفته بود یا حاصل سایر عوامل مثل یادگیري
و  ،...باید تفاوت بین گروهها در دو گروه آزمایش (آنودال ،مداخله واقعي) و کنترل (شم ،مداخله ساختگي)
بررسي و گز ارش شود که این کار با استفاده از آزمون ناپارامتریک من ویتني -یو انجام شد .نتایج مربوط
به دو نقطهي  P4و  F4در دو گروه آنودال و شم نشان داد که  15دقیقه تحریک الکتریکي مستقیم مغز
با جریان  1 /5میلي آمپر باعث بهبود در توانایي تصویرسازي حرکتي و تصویرسازي دروني آزمودني ها مي-
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گردد ،اما در تصویرسازي بیروني بین دو گروه آنودال و شم تفاوت معناداري مشاهده نشد و پیشرفت
خاصي مشاهده نگردید .این موضوع نشان مي دهد که تحریک الکتریکي مغز باعث پیشرفت در جنبههاي
دروني تصویرسازي که شامل تصویرسازي حرکتي و تصویرسازي دیداري دروني ا ست ،مي شود .در واقع
مهم ترین یافته پژوهش حاضر این بود که تحریک آنودال در هر دونقطه ي  P4و  F4باعث بهبود و
افزایش در توانایي جنبه هاي دروني تصویرسازي مي شود .تصویرسازي دروني شامل تصور حرکت از
جایگاه اول شخص طوري که انگار فرد با چشمان خود حرکت را ميبیند ،ا ست و تصویرسازي حرکتي
شامل حس حرکت یعني اینکه فرد واقعا ً تصور مي کند وظیفه حرکتي را از طریق بدن خویش انجام مي-
دهد  ،است که این دو نوع تصویرسازي خیلي به هم نزدیک هستند ،به طوري که تصویرسازي ذهني دروني
به طور طبیعي حسي حرکتي است تا اینکه دیداري باشد (یداله زاد ه .) 1393 ،در تصویرسازي بیروني افراد
از نقطه اي خارج از بدن خود عملکرد را مي بینند  ،به گونه اي که انگار در حال تماشاي خود روي پرده
سینما هستند (برتون و دي.ردیک .)2010 ،یافته هاي اخیر نشانگر آن است که هم تصویرسازي دروني
(دیداري دروني و حرکتي) ،و هم تصویرساز ي بیروني تأثیرگذار هستند و فرد باید دیدگاهي را انتخاب کند
که کمک کند شفاف ترین تصویر ممکن را بسازد (هال1997 ،؛ هاردي .)2001 ،به نظر مي رسد که
تصویرسازي ذهني دروني به دو دلیل نسبت به تصویرسازي بیروني برتري دارد :اوالً مشخص شده است
که ورزشکاران نخبه در مقایس ه با ورزشکاران مبتدي به میزان بیشتري از تصویرسازي ذهني دروني
استفاده مي کنند (بار و هال ، )1992 ،و دلیل دوم اینکه نتایج تصویرسازي ذهني دروني در فعالیت
الکتریکي عضالت تحت تصور ،قابل اندازه گیري بوده (الکترومایوگرافي ) ، 1و در عضالتي که با اعمال
تصور شده مرتبط بودند ،اندازه گیري شده است (جاکوبسون1937 ،؛ هال1997 ،؛ هریس و روبینسون1986 ،؛
بار و همکاران .)1992 ،با توجه به موارد ذکر شده  ،مي توان پیشنهاد داد که از تحریک الکتریکي مستقیم
مغز براي بهبود و افزایش توانایي تصویرسازي ذهني دروني در ورزشکاران نخبه که به طور فزاینده اي از
آن بهره مي برند  ،سود جست .در مورد اثرات تحریک الکتریکي مستقیم مغز صرفا ً بر تصویرسازي
مطالعات محدودي انجام شده است ،به طوري که در بررسي پیشینه پژوهش مطالعه اي مشابه با مطالعه
حاضر وجود ندارد .براي مثال اسپث ،اسپث و هارلي ( )2015در مطالعه اي ب ه بررسي اثرات  tDCSبر باالي
قشر حرکتي منطبق بر نقطه  C3پرداختند که نتایج نشان داد  A-tDCSباعث بهبود و افزایش در
توانایي تصویرسازي مي شود .همچنین در مطالعه اي فورستر و همکاران ( )2013به بررسي اثرات کوتاه مدت
 tDCSبر تصویرسازي سالمندان پرداختند که روي دو نقطه  M1و  P4به مدت یک جلسه A-tDCS
دریافت کردند که نتایج نشان داد تحریک الکتریکي مغز مي تواند باعث بهبود توانایي تصویرسازي افراد
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در مقایسه با گروه شم شود .دیت ،کورومادني ،واتاناب و ساناگاوا (  ) 2015به بررسي اثرات  tDCSبر
بهبود توانایي انجام تکالیف تصویرسازي حر کتي پرداختند که در این مطالعه از تحریک الکتریکي آنودال
به مدت  10دقیقه با جریان  1میلي آمپر بر روي نواحي حرکتي مربوط به دست استفاده شد و یافتهها
نشان داد که یک جلسه تحریک الکتریکي فرا جمجمه اي مغز باعث بهبود در زمان عکس عمل تکلیف
چرخش ذهني دست ميشود .نتایج مطالعه ي حاضر نشان داد که  A-tDCSمي تواند منجر به بهبود
توانایي تصویرسازي شود .در  tDCSموقعیت الکترودها در تعین اثربخشي تحریک بسیار مهم است
(عابدان زاده و آلبوغبیش .)1396 ،براي تعیین اینکه کدامیک از دو نقطه ي  P4یا  F4را براي انجام
مداخالت تحریک الکتریکي در تصویرسازي باید به کاربست نتایج آزمون یو من ویتني نشان داد که
تفاوت معناداري بین دو نقطه انتخابي وجود ندارد و هر دو نقطه تقریبا ً به میزان مشابه در بهبود
تصویرسازي اثرگذار بوده اند .نقطه ي  F 4محل قشر پیش پیشاني پشتي جانبي 1است که مطالعات ام آر
آي مشخص کرده اند که یکي از عمده مناطق فعال در تصویرسازي است (فلتچر ،شالیس ،فریت ،فرکوویک
و دوالن1996 ،؛ گویلت ،کولت ،نگویان و همکاران .)2009 ،همچنین در مورد نقطهي  P4محل قشر آهیانه
خلفي 2نیز مشخص گردیده که در هنگام انجام تکالیف حافظه کاري به عنوان ناحیه فعال شناخته شده و
مطالعات فراواني نیز در زمینه اثرات  tDCSدر این نقطه بر بهبود حافظه و حافظه کاري انجام شده
(ویکاریو ،مارتینو و کوچ2013 ،؛ رابرتز ،لیبي ،ایهوف و رنگناث .)2017 ،حافظه کاري بخش مهمي در
تصویرسازي است و در واقع به عنوان یکي از ابزار تصویرسازي به شمار مي آید .در مورد عدم تفاوت بین دو
نقطه  F4و  P4در اثرگذاري بر تصویرسازي ،به ظن محقق و همکاران از عمده دالیل مي توان به
استفاده از پرسشنامه خودگزارشي اشاره کرد و بهتر است که از ابزارهاي حساس تر مثل نرم افزار تکالیف
شناختي ( )PsyTaskبراي سنجش توانایي تصویرسازي سود جست همچنین با تغییر دادن پروتکل مورد
استفاده در پژوهش حاضر با سایر پروتکلها نیز مداخالت انجام و نتایج گزارش شود .در نهایت بر اساس
یافته هاي پژوهش پیشنهاد مي شو د که از راهبرد  tDCSبه عنوان یک ابزار امیدبخش و کاربردي در
بهبود و افزایش توانایي تصویرسازي ورزشکاران به منظور کاربرد در فعالیت هاي بدني و نیز یادگیري
مهارت ها و همچنین در باز تواني استفاده و سود جست .همچنین این پژوهش اولین از نوع خود در ایران
بود .توصیه ميشو د براي مطالعات آینده با استفاده از ورزشکاران حرفه اي و یا جوامع خاص بیماران (مثل
سکته مغزي) به منظور بست نتایج به جوامع هدف این پژوهش تکرار و نتایج بررسي و گزارش گردد.
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تقدیر و تشکر
 عالقه و همدلي مثال زدني در انجام این، از تمامي دانشجویان تربیت بدني دانشگاه تهران که با شوق
. صمیمانه سپاس گز اریم،پژوهش همکاري داشتند
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