مقاله پژوهشی

ارتباط بین واکنش نورونهای آینهای و سرعتهای مختلف تصویرسازی ذهنی در عملکرد حرکتی
سجاد پارسایی* ، ،1ناهید شتاب بوشهری ،2معصومه شجاعی ,3رسول عابدانزاده

2

 .1دانشجوی کارشناسیارشد رفتار حرکتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .2استادیار ،رفتار حرکتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .3دانشیار ،رفتار حرکتی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت96/06/05 :
تاریخ پذیرش96/08/25 :

کلیدواژهها:

چکیده
اهداف تصویرسازی به مفهوم همانندسازی ،ایجاد یا بازآفرینی تجربة ادراکی در بین تعادیلکننادههاای حسای در
ذهن است .هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین واکنش نورونهای آینهای و سرعتهای مختلا تصویرساازی در
عملکرد حرکتی است.
مواد و روشها روش اجرای این پژوهش نیمهتجربی است 30 .نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شاهید چماران باا
روش نمونهگیری هدفمند (عدمسابقة بازی بسکتبال) با میانگین سنی  22±1/12ساال انتخااو و در ساه گاروه
(تصویرسازی با سرعت آهسته ،تصویرسازی با سرعت همسان و تصویرسازی با سرعت زیااد) قرارگرفتناد .نخسات،
پیشآزمون بهصور دریبل بسکتبال انجام شد .سپس ،آزماودنیهاا باهماد چهاار روز متاوالی باه تصویرساازی
پرداختند .پس از آن یکبار دیگر دریبل بسکتبال از بین مخروطها را بهصور واقعی اجراکردناد .در پایاان نیاز از
شرکتکنندگان هنگام تصویرسازی ثبت مغازی باهعمال آماد و واکانش ناورونهاای آیناهای از طریا دساتگاه
الکتروانسفالوگرافی ثبت شد.
یافتهها نتایج نشان داد که همة گروههای تصویرسازی در اجرای خود پیشرفت داشاتند ( .)P>0/05باا توجاه باه
اندازة اثر ،گروه تصویرسازی آهساته و همساان عملکارد بهتاری را نسابت باه گاروه تصویرساازی ساری داشات.
همچنین ،مشخص شد که نورون های آینه ای در گروه تصویرساازی آهساته فعالیات بیشاتری دارد .همچناین ،در
عملکرد نورون های آینه ای با اجرای مهار دریبل بسکتبال در سرعتهای تصویرساازی پاایین و همساان ارتبااط
معنادار وجود دارد (.)P>0/05
نتیجهگیری نورونهای آینهای موجود در قشر پیشحرکتی سازوکار عصبی بسیار مه در الگاوی فعالیات مغازی
است که باعث اثربخشی تصویرسازی در بهبود مهار های حرکتی میشود.

الکتروانسفالوگرافی ،تصویرساازی
ذهناای ،ساارعت تصویرسااازی،
عملکاارد حرکتاای ،نااورونهااای
آینهای.

مقدمه
تصویرسازی به مفهوم همانندسازی ،ایجاد یاا باازآفرینی
تجربه ای ادراکی در بین تعدیلکننده های حسی در ذهن اسات
[ .]1ورزشکاران تصویرسازی حرکتی را در بیشتر موقعیتهاای

ورزشی بهکار میبرند .اجرای موفقیاتآمیاز تمریناا مساتلزم
کنترل مؤلفههای اساسی در آن تمرین است .یکی از مها تارین
مباحثی که در این زمینه مورد توجه قرارگرفته اسات ،براباری
زمانی حرکت تصویرسازیشده با حرکت واقعی است [.]2
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پارسایی و همکاران

هال و وینبار ( )2000در تحقیقای نشاان دادناد کاه
برخی افراد بهطور غیارارادی ،سارعت هاای مختلفای را هنگاام
تصویرسازی بهکار میبرند که نشان میداد سرعت تصویرساازی
ذهنی یکی از متغیرهای اساسی در تحقیقا آیناده اسات [.]3
درحالیکه برخی پژوهشگران در تحقیقا خود باه ایان نتیجاه
رسیداند که تصویرسازی در زمان برابر با سرعت واقعی بهتارین
راه بهبود عملکرد اسات ،محققاان دیگاری در تحقیقاا خاود
نشان داده اند که تغییر سارعت تصویرساازی باهطاور ارادی باه
تغییر سرعت اجرای واقعی عمل موردنظر میانجامد [.]4
فتحی زاده و همکاران ( )2013در تحقیقی نشاان دادناد
که ورزشکاران پس از تصویرسازی زمان حقیقی و سری  ،زماان
عملکرد خود را بهبود دادناد و تصویرساازی آهساته تاثثیری بار
اجرای پسآزمون ندارد و اختالف معناداری بین اثر تصویرسازی
زمان حقیقی و ساری وجاود نداشات [ .]5ماالوین و همکااران
( )2012در تحقیقی با عنوان «کاهش سرعت تصویرسازی بعاد
از سکتة سمت راست مغز» نشان دادند بارخالف افاراد ساال و
کسانی که سکتة سمت چپ مغاز داشاتند ،افارادی کاه ساکتة
سمت راست مغز داشتند ،زمان تصویرسازی بیشاتری را نسابت
به اجرای واقعای انجاام دادناد [ .]6هاال ( )2009در تحقیقای
نشان داد که ورزشکاران هنگام یادگیری مهار حرکتی جدیاد
از تصویرسازی زمان آهسته و واقعی تقریباً بهصاور مسااوی و
بیشتر از تصویرسازی با سرعت زیاد استفاده میکنند [.]7
روشهااای نقشااهباارداری مغاازی نشااان داده اساات کااه
حرکا تصویرساازیشاده و اجراشاده زیرسااختهاای عصابی
مشابهی در بخش حرکتی مکمل قدامی ،مخچه ،لاوو پیشاانی،
عقاادههااای قاعاادهای و قشاار پاایشحرکتاای قاادامی و قشاار
پیش حرکتی خلفای جاانبی دارد [ .]2در متاون تصاویربرداری
عصبی در انسانها ،برخای سالولهاای موجاود در ناحیاة قشار
پیشحرکتی به سیست نورونهای آینهای معاروف اسات [.]8
نورونهای آینهای اطالعا حسی بهدستآمده از اعمال حرکتی
دیگران را در قالب حرکتی مشابه انتقال میدهد تا مشاهدگران،
خود بتوانند همان عمل را اجراکنند .سطح رسیدن به انتزاع نیز
با این نورونها مشخص میشاود یعنای ،حتای ایان ناورونهاا
بهصور انتزاعی ه فعال میشود [.]9
ناادلکو و همکاااران ( )2010در تحقیقاای فعالیااتهااای
مرتبط با سن را در نواحی سیست ناورونهاای آیناهای هنگاام
مشاهده و تصویرسازی عمل بررسی کردند .نتایج نشاان داد کاه
نورونهای آینه ای در قشر پیش حرکتی و قشر آهیانهای هنگاام
مشاهده و تصویرسازی فعال شد .یافتههای آنها مبنای عصابی
را برای مداخال درمانی و درماانهاای تاوانبخشای جدیاد از
قبیل ویدئودرمانی فراه کرد [.]10

با توجه به نتایج متناقض در ماورد برتاری سارعتهاای
مختل تصویرسازی و از آنجا که بیشتر تحقیقاا تصویرساازی
جنبة توصیفی و کمّی داشته است و تحقیقا کمی به تبیین و
فرایندهای زیربناایی تصویرساازی پرداختاهاناد ،باا انجاام ایان
تحقی در پی بررسی این موضوع هستی که آیاا باین فعالیات
نورونهای آینهای و سرعتهای مختل تصویرسازی در عملکرد
حرکتی ارتباط وجود دارد؟

روش شناسی
روش اجرای این پژوهش از نوع نیمهتجربی اسات .طار
تحقی از نوع پایشآزماون-پاسآزماون اسات و در ساه گاروه
(تصویرسازی آهسته تر از سرعت واقعای ،تصویرساازی برابار باا
سرعت واقعی ،تصویرسازی ساری تار از سارعت واقعای) انجاام
گرفت .جامعة آماری این پژوهش را دانشجویان دختار دانشاگاه
شهید چمران اهواز تشکیل میدادند که از بین آنها  30نفر باا
توجه به امکانا تی تحقی و نیز پیشینههای مرتبط در زمینة
تمریناا سارعت تصویرساازی [ ]11 ،5 ،2باا میاانگین ساانی
 22±1/12سال و بدون سابقة بازی بسکتبال انتخااو شادند و
در این پژوهش شرکت کردند.
ابزار مورداستفاده
پرسشااانامة تجدیدنظرشااادة تصویرساااازی حرکااات
( .)Movement Imagery Questionnaire –Revisedایااان
پرسشنامه را مارتین و هال ( )1997طراحی کردند و از هشات
آیت تشکیل شده است که افراد میزان وضاو بازنماایی ذهنای
حسی -حرکتی و تصاویر دیداری خود را گزارش میکنناد .ایان
پرسشانامه ،تصویرساازی را در دو خاردهمقیااس تصویرساازی
حرکتی و بینایی ،هر کدام چهار آیت در مقیاسی هفت ارزشای،
بررسی میکند .سهرابی و همکاران ( )2010نشان دادند که این
پرسشنامه دارای اعتبار ساازة خاوبی اسات .روایای و پایاایی آن
بهترتیب  0/73و  0/77گزارش شده است (.)12
آزمون دریبل بسکتبال .در خطی مستقی به طول 16/5
متاار ،مخااروطهااایی بااه فاصاالة  2/45سااانتیمتاار از یکاادیگر
قرارمایگیاارد .آزمااودنی تاود را در مساایری مااارپین و از بااین
مخروطها دریبل میکند .مسیر رفتوبرگشات باه ثانیاه امتیااز
آزمودنی لحاظ میگردد[.]13
دسااتگاه الکتروانساافالوگرافی .اباازار مورداسااتفادة ایاان
تحقیاا در انجااام ثباات مغاازی هنگااام تصویرسااازی شااامل
سااختافاازار نااورو /بیوفیاادبک چهارکانالااة  vilistusو ناارمافاازار
 biossesساخت کشور انگلستان است .با اساتفاده از یاک ساری
الکترودها که در سطح مغز قرارمیگیرد ،فعالیتهاای الکتریکای
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ارتباط بین واکنش نورونهای آینهای و سرعتهای مختلف...

کوششی تصویرسازی (مجوعاً  30کوشش در هر جلسه) را انجام
میداد .بعد از انجام هر کوشش تصویرسازی ،باه فارد  10ثانیاه
استراحت داده شد و پس از هر بلو شرکتکنندگان باه ماد
دو دقیقه اساتراحت مایکردناد .ساپس ،بلاو بعادی را اجارا
میکردند .بهمنظور رسایدن آزماودنیهاا باه زماان ماورد نظار
پژوهشگر ،در ده کوشش نخست به آزماودنیهاا راهنمااییهاا و
نکا الزم حین تصویرسازی داده و زمان سپریشدة مربوط باه
تصویرسازی به آنها گفته شد .سپس ،در بیست کوشش آخر از
آزمودنی خواسته می شد تا بدون دریافت بازخورد ،تصویرساازی
را انجااام دهنااد .در پایااان کوشااشهااا ،زمااان صاارفشااده و
نزدیکبودن به زمان مورد نظر پژوهشگر باه آزماودنیهاا گفتاه
میشد .تا در نهایت ،تمام شرکتکنندگان بتوانند به زمان ماورد
نظر با توجه به گروهی که در آن قرارداشتند ،برسند.
پس از اتمام مراحل تمرین ،آزمون دریبل بسکتبال از هر
فرد به عمل آماد .پاس از پایاان مرحلاة اکتسااو و زماانی کاه
آزمودنیها باه سارعت ماوردنظر در تصویرساازی (باا توجاه باه
گروهی که در آن قراردارند) دستیافتند هر فرد بهطور جداگانه
به محل تمرین برده شد .درحالیکه بهصور راحت و در کماال
آرامش روی صندلی در زمین بسکتبال و روباهروی مخاروطهاا
نشسته بود ،از او خواسته شد (باا توجاه باه گروهای کاه در آن
قرارگرفته است) حرکت انجام شده را تصویرسازی کند .در حین
تصویرسازی با استفاده از دساتگاه الکتروانسافالوگرافی از نقااط
( )C3,C4,Czکه جایگاه نورون های آیناه ای را نشاان مای دهاد
[ ،]15ثبت مغزی گرفته و اطالعا آن ثبت شد.

مغز را اندازهگیری میکنند .الکترودها بهمنظور جم آوری ولتاا
در مکان های خاصی از مغز قرارمی گیرد .قبل از اینکه الکترودها
در سطح پوست قرارگیرد ،ل هادی به منظاور کااهش مقاومات
روی پوست سر مالیاده مایشاود .خروجای ایان الکترودهاا باه
ورودی تقویت کننده وصل می شود .سپس ،از فیلترهای باالگارر
و پایین گرر عبور داده مای شاود .تغییارا در جریاان اکسایژن
خون باا میازان فعالیات هاای عصابی ارتبااط دارد .زماانی کاه
سلول های عصبی فعال است ،اکسیژن حمل شده با هموگلاوبین
را مصرف می کنند .پاسخ محلی به این کاهش اکسیژن افازایش
جریان خون در ناحیه هایی است که فعالیات هاای عصابی زیااد
است .از طرف دیگر ،در اثر فعالیت های عصبی و انتقال پیام های
عصبی جریان الکتریکی تولید می شود که این جریان الکتریکای
طب قانون مارکوف میدانی مغناطیسی تولید میکند [.]14
شیوة اجرای پژوهش
تصویرسازی بار اسااس مادل گیلاو و کولات ()2008
انجااام گرفاات .مراحاال تصویرسااازی باادینصااور بااود کااه
شرکت کنندگان روی صندلی که در ابتدای خط شاروع آزماون
قرارگرفته بود می نشستند و اجازه داشتند تا هنگام تصویرسازی
چش های خود را باز نگه دارند و به مسیر حرکات نگااه کنناد،
ولاای اجااازة حرکااتکااردن حااین تصویرسااازی را نداشااتند.
تصویرسازی بر اساس گروهی که در آن قرارگرفتند (سرعت ک ،
سرعت برابر و سرعت زیاد) صور گرفت [.]2
پس از مرحلة پیش آزمون ،مرحلاة تمرینای اکتسااو در
چهار روز متوالی انجام گرفت .در هر جلسه فرد ساه بلاو 10

نتایج

جدول  .1نتایج مربوط به میانگین ،انحراف معیار و تحلیل واریانس یکراهة میزان توانایی تصویرسازی گروههای مختلف
گروه

تصویرسازی بینایی

تصویرسازی حرکتی

تصویرسازی کل

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

sig

F

سرعت آهسته

18/12

1/87

22/48

1/07

40/60

2/91

0/412

0/402

سرعت برابر

17/74

0/83

22/20

0/82

39/94

1/21

1/121

0/510

سرعت زیاد

18/03

1/08

20/29

0/82

38/42

1/78

0/784

0/477

نتایج مربوط به جدول  1نشان داد که تفاو معناداری بین توانایی تصویرسازی گروههای مختل وجود ندارد.
از طر تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری ،برای مشخصکردن تثثیر سرعتهای مختل تصویرسازی در اجرای حرکت
در هر یک از گروههای مبتدی و ماهر استفاده شد.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس درونگروهی در اجرای حرکت در گروههای مختلف طی سرعتهای متفاوت تصویرسازی
گروه

جمع مجذورات

درجة آزادی

میانگین مجذورات

ارزش F

ارزش P

مجذور اتا

سرعت آهسته

439/56

2

219/78

163/20

0/0001

0/948
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سرعت برابر

376/98

2

188/49

126/60

0/0001

0/934

سرعت زیاد

31/96

2

15/98

30/86

0/0001

0/774

اگرچه هر یک از سرعتهای تصویرسازی بر زمان اجرای حرکت تثثیر دارد ،همانطور که در جدول  2مشاهده مایکنیاد ،انادازة
اثر (مجرور اتا) سرعت تصویرسازی آهسته ( )0/948و برابر ( )0/934بیش از سرعت سری ( )0/774و نشاندهندة کاارایی بهتار ایان
سرعت های تصویرسازی در افراد مبتدی در این تحقی است .نتایج آزمون پیگردی بونفرونی نیز حاکی از تثییاد ایان نتاایج اسات .ایان
نتایج نشان داد که بین سرعت تصویرسازی آهسته با سری ( )sig=0/0001و سرعت تصویرسازی برابر با سری ( )sig=0/0001تفاو
معناداری وجود دارد اما ،بین سرعت تصویرسازی آهسته و برابر تفاو معناداری یافت نشد (.)sig=1/00
جدول  .3یافتههای مربوط به تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری در هر یک از گروههای تمرینی در نورون آینهای
نواحی نورونهای آینهای
گروه

ناحیة C3
F

Sig

سرعت آهسته

10/52

0/01

سرعت برابر

8/77

0/016

سرعت زیاد

5/85

0/129

ناحیة Cz

ناحیة C4
مجذور اتا

F

sig

0/539

16/50

0/003

*

*

0/494

16/20

0/003

*

0/643

0/394

5/33

0/046

*

0/372

*

مجذور اتا

F

Sig

0/647

46/22

0/0001

20/73

*

0/697

*

0/499

8/97

0/001
0/015

مجذور اتا
*

0/837

همان طور که در جدول  3مشاهده میکنید ،سرعتهای تصویرسازی پایین و برابر بر هر سه ناحیة نورونهای آینهای تاثثیر دارد
( .)P>0/05اما سرعت تصویرسازی زیاد فقط در دو ناحیة  C4و  Czباعث فعاالشادن ناورونهاای آیناهای شاد و در ناحیاة  C3تاثثیر
معناداری مالحظه نشد ( .)P0=129اگرچه هر یک از سرعتهای تصویرسازی بر نواحی مختلا ناورون آیناهای تاثثیر دارد (باهغیار از
سرعت زیاد که بر ناحیة  C3تثثیر نداشت) ،همانطور که مشاهده میکنید ،اندازة اثر (مجرور اتا) سرعت تصویرساازی پاایین و همساان
بیش از سرعت زیاد و نشاندهندة کارایی بهتر این سرعتهای تصویرسازی در بسکتبالیساتهاای مبتادی در سارکوبی ناورون آیناهای
است.
جدول  . 4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد نورونهای آینهای با دریبل بسکتبال در سرعتهای تصویرسازی مختلف
اجرای مهارت دریبل بسکتبال

نورونهای آینهای
سرعت تصویرسازی آهسته

سرعت تصویرسازی برابر

سرعت تصویرسازی زیاد

ضریب

معناداری

ضریب

معناداری

معناداری

CZ

0/47

*

*

ضریب

0/015

0/40

0/03

0/26

0/39

C3

0/54

*0/01

0/49

*0/012

-0/04

0/91

C4

0/39

*0/032

0/35

*0/039

0/16

0/65

همانطور که در جدول  4مشاهده میکنید ،عملکرد نورونهای آینهای با اجرای مهار دریبل بسکتبال در سرعتهای
تصویرسازی پایین و همسان ارتباط معنادار مستقی دارد یعنی ،هر چه عملکرد نورونها بیشتر سرکوو شود ،در نتیجه پیشرفت
اجرای مهار بهتر صور میگیرد.

بحث و نتیجه گیری
نااورونهااای آینااهای و ساارعتهااای مختلا تصویرسااازی در

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط باین واکانش
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ارتباط بین واکنش نورونهای آینهای و سرعتهای مختلف...

از طرفی ،نتایج تحقیا حاضار باا یافتاههاای زماانی و
همکاران ( )2013در مورد عملکرد تصویرسازی بازیکنان ماهر
فوتبال که نشان دادند گروه تصویرسازی سری عملکرد بهتری
را نسبت به ساایر گاروههاا دارد [ ،]2باا یافتاههاای فتحای و
همکاران ( )2013که در تحقیقی با عنوان «تغییر در سارعت
تصویرسازی توالی حرکتی خودکارشده و تثثیر آن بار عملکارد
ورزشی» نشان دادند تصویرسازی سری نسبت به تصویرسازی
آهسته دارای مزیت در بهبود مد زمان عملکرد اسات [ ]20و
با یافته هاای دباارنو و همکااران ( )2011کاه نشاان دادناد
تصویرسازی سری بیشترین تثثیر را دارد [ ]4و نیز با پاژوهش
لوئیز و همکاران ( )2008که نشان دادند تمارین تصویرساازی
با سرعت آهسته تثثیر معناداری بر زماان اجارای پاس آزماون
ندارد [ ]11ناهمخوان است .شاید بتوان دلیل ناهمخوانی را در
سطح مهار شارکت کننادگان در تکاالی ماورد اساتفاده در
پژوهش آنها توجیه کرد ،زیرا شرکتکنندگان پژوهش حاضار
همگی افراد مبتدی در زمینة بازی بساکتبال بودناد و تکلیا
ماااورد اساااتفاده در تحقیاا ماااا تکلیا ا جدیااادی بااارای
شرکت کنندگان بود که آن ها برای نخستینبار ایان حرکات را
انجام میدادند درحالیکه شرکتکنندگان تحقیقا اشارهشده
افراد ماهری بودند که تکلی مورداستفاده برای آنها تکلیفای
نسبتاً ساده بود و به دفعا بسیار زیاد آن را اجرا کرده بودناد و
تقریباً در انجام آن حرکا به خودکاری رسیده بودند.
نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که نورونهای آینهای
هنگام تصویرسازی مهار حرکتی فعال میشوند .این نتایج باا
یافته های فیلمون و همکاران ( )2007کاه نقاش ناورونهاای
آینااهای را در شاارایط اجاارا ،مشاااهده و تصویرسااازی حرکااا
دسترسی را بررسی کردند [ ،]21همچناین باا نتایج نادلکو و
همکاران ( )2010که فعالیت های مرتبط با سان را در ناواحی
سیست نورونهای آینه ای هنگام مشاهده و تصویرسازی عمال
بررسی کردند ،در یاک راستاسات [ .]10ایان یافتاههاا بیاان
میکند هنگامیکه به صور انتزاعی به یاک عملکارد حرکتای
فکر میکنی و آن را در ذهن خاود تصاور مایکنای سیسات
نورونهای آینهای فعال میشود .نورونهای آینهای باهساادگی
نشان دهندة نورون های تدارکاتی با طبقه بندی خاصی است که
به میزان وسیعی در قشر پیشحرکتی مغز پخش شده اسات و
قبل از اجرای حرکت و زمانی که فرد حرکت را بهصور ذهنی
مرور می کند ،به شکل بسیار مؤثری فعال میشود .تصویرسازی
از طری فعال کاردن ناورونهاای آیناه ای در تولیاد بازنماایی
مهار های حرکتای ماؤثر اسات و موجاب تولیاد بازنماایی از
حرکت در حافظاه مایشاود .همچناین ،مایتاوان گفات کاه
تصویرسازی از طری فعالکردن ناورونهاای آیناهای موجاب

عملکرد دریبل بساکتبال باود .نتاایج پاژوهش نشاان داد کاه
تصویرسازی در هر سه گروه با سرعت آهسته ،سارعت برابار و
سرعت زیاد باعث پیشرفت در اجرای مهار شد ،اما باا توجاه
بهاندازة اثر ،بهترین عملکرد مربوط به گاروههاای تصویرساازی
با سرعت آهسته و سرعت برابر بود .این نتایج با یافتههاای او و
مونرو چالدر ( )2008همخوانی داشت .در تحقیقای کاه آنهاا
طی یک روز انجام دادند تمام گروهها کاهش را در زماان اجارا
نشا ن دادند ،هر چند عنوان کردند که چون مراحل تحقیا در
یک روز انجاام گرفتاه اسات احتماال تاثثیر پایشآزماون بار
پس آزمون وجود دارد [ .]16دریسکل و همکااران ( )1994در
تحقیقی بیان کردناد کاه تصویرساازی حرکتای باعاث بهباود
مهار هایی می شود که اجزای شناختی آنها بیشتر اسات .در
مراحل ابتدایی یادگیری و زمانی کاه فارد مبتادی قارار اسات
حرکت تازهای را بیاموزد الزم است فرد با تمام مراحال اجارای
مهار آشنا شود .تصویرسازی با سارعت آهساته و در مراحال
ابتدایی آموزش دیدی کامل و جام از این جنبههاا در اختیاار
فرد قرارمیدهد و بهاینترتیاب باه ذخیاره و یاادآوری مهاار
کمک می کند .این عامل بیانگر علت تثثیر تصویرسازی حرکتی
بر یادگیری مهار های جدید است [.]17
هنگام مراحل اولیة یادگیری که فرد ممکن است حاین
اجرای مهار با خطا مواجه شود ،قسامتهاای پایشحرکتای
مغز فعال می شود .نقش این منطقه در ارتباط با حافظة کااری
آشکار و ایجاد ارتباط جدید بین عالیا بیناایی و فرماانهاای
حرکتی است .همراه با ادامة تمرین و پیشرفت حرکتی ،نواحی
ارتباطی حرکتی نیمکرة چپ فعالیت خود را افزایش مایدهاد.
تحقیقا  FMRIنشان داده است هنگام تصویرسازی ،الگوهای
فعالیت یاادگیری حرکتای در وضاعیتهاای یاادگیری پنهاان
نخساات مربااوط بااه ماادارهای حرکتاای اساات ،شااامل قشاار
پیش حرکتی جانبی و ناحیة حرکتی مکمل نیمکرة چپ و قشر
حرکتی اولیه و در مرحلة دوم مربوط به لوو شاناختی اسات،
شامل عقدههای قاعدهای نیمکرة راست [.]18
نتایج این قسمت از یافتههاای تحقیا را مایتاوان باا
نظریة چارچوو کلی تبیین کرد .ایدة چارچوو کلی شرط الزم
و ضروری در یادگیری حرکتی مطلوو ،بهخصوص در مبتدیان
و در مراحل اولیة یادگیری است .طب این نظریاه ،یادگیرناده
هنگام تصویرسازی و قبل از اجرای مهار باید قادر به تجسا
کامل یا طر کلی باشد ،بهطوری که خاود را در حاال اجارای
بهبود مهار تصور کناد .یادگیرناده بایاد باهجاای توجاه باه
جزئیا حرکت به برداشت های عمومی یا زمینة کلای مهاار
توجه کند .لارا ،تصویرساازی در برقاراری چاارچوو کلای باه
یادگیرنده در بهبود اجرای مهار کمک خواهد کرد [.]19
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دارد [ .]24طی فرایند یادگیری مشاهدهای ،یادگیرنده الگاوی
حرکتی جدید را بر اساس اطالعا بینایی ارائهشده باهوسایلة
اجرای یک مدل در ذهن کسب میکند .فرد اطالعاا بیناایی
مشاهده شده را به فرامین حرکتی انتقال مایدهاد .یاادگیری
حرکتی مشاهدهای از طری فعال کردن نورونهای آینه ای کاه
اساس روان شناختی عصبی در فرایند انتقال بینایی -حرکتی و
حرکتی -بیناایی مطار اسات سابب بهباود ادرا و عمال و
اجرای حرکت میشود [.]25
بنابراین ،میتوان گفت کاه در افاراد مبتادی کااهش
سرعت تصویرسازی منجر به تمرکز توجه بیشتر بر مؤلفههاای
شناختی حرکت و درنتیجه بهباود اجارا مایشاود .همچناین،
می توان گفت که احتماالً نورونهای آیناه ای موجاود در قشار
پیش حرکتی یکی از سازوکارهای عصبی بسیار مه در الگاوی
فعالیت مغزی است که باعث اثربخشی تصویرساازی در بهباود
مهار های حرکتی میشود .چنین سازوکاری نشاان مایدهاد
که تصویرسازی روش مداخلاه ای شاناختی ماؤثری در بهباود
مهار های حرکتی و نیاز ساطح مهاار یادگیرناده اساتفاده
میشود.

رمزگراری حرکا مورد نیاز برای انجام مهار در مغز میشود
بنابراین ،این رمزگراری حرکاا در مغاز باه تساهیل مهاار
حرکتی منجر مایشاود .از طرفای ،تصویرساازی سابب خلا
برنامهای حرکتی در سیست عصبی مرکزی میشود .این برنامه
حرکتی به ایجاد دستور کار مغازی در انجاام صاحیح حرکات
میانجامد [.]22
نتااایج دیگاار ایاان تحقیاا نشااان داد کااه در گااروه
تصویرسازی آهسته و برابر ،سرکوو ریت میاو در ناواحی ،C3
 C4و  Czصور گرفت ،ولی در گروه تصویرسازی سری فقاط
نقاااط  C4و  Czفعااال شااد .همچنااین ،مشااخص شااد کااه در
عملکرد نورونهای آینه ای با اجرای مهار دریبل بسکتبال در
ساارعتهااای تصویرسااازی پااایین و همسااان ارتباااط معنااادار
مستقی وجود دارد یعنی ،هر چاه عملکارد ناورونهاا بیشاتر
سرکوو شود ،در نتیجه پیشرفت اجرای مهاار بهتار صاور
می گیارد .ایان یافتاه تاا حادودی در راساتای نتاایج کاالوو و
همکاران ( )2005است .آنها عنوان کردند که فعالیت سیست
نورونهای آینهای در افرادی که مهار را بهتر آموختهاند و آن
را بهتر اجرا می کنند ،نسبت به افارادی کاه مهاار را کساب
نکرده یا در سطح پایین تر اجارا مایکنناد ،بیشاتر و قاویتار
صااور ماایگیاارد .چنااین سااازوکاری نشااان ماایدهااد کااه
تصویرسازی حرکتی روش مداخلاة شاناختی ماؤثر در بهباود
مهار های حرکتی و نیاز ساطح مهاار یادگیرناده اساتفاده
می شود .همچنین ،می توان گفت که سرکوو ریت میو هنگاام
تصویرسازی حرکتی احتماالً ناشی از فعالیت پردازش اطالعا
شناختی در مغز است [ .]23این قسمت از یافتههاای تحقیا
تا حدودی با یافتههای حاتمی ( )2016در یک راستاسات کاه
نشان داد بین تصویرسازی و یادگیری مشاهدهای ارتباط وجود

تشکر و قدردانی

بدین وسیله نویسندگان مقاله بر خود الزم میدادند کاه
از ادارة ورزش و جوانان استان خوزستان که حمایت مالی ایان
پژوهش را بر عهده داشت و نیز از تمام شرکتکنندگان در این
پژوهش کمال تقدیر و تشکر را بهعمل آورند.
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Abstract

Imagery is the concept of assimilation, creating or
recreating a perception experience the sensory moderator in mind.
The aim of this study was the relationship between mirror neuron
action and different mental imagery speeds in the motor
performance.
Materials and Methods: The research method was semi-empirical. The
subjects included 30 female students of Shahid Chamran University
(average age 22±1.12) selected through a purposive sampling (no
experience basketball game) method and categorized in three groups
of rapid-speed, real-speed, low-speed imagery. Following the
basketball dribble function in pretests, the subjects were involved in
imagery for a period of four consecutive days, and were
subsequently tested for the real dribble function on the middle cones
in the posttests. They were also subjected electroencephalographic
assessment during imagery, focusing primarily on the reaction of the
mirror neurons within the process.
Results: All of the group improved dribble function (P≤0.05). With
the effect size observed a significant improvement in the groups with
slow-speed and real-speed imagery compared to those receiving
high-speed imagery. Additionally, higher function of the mirror
neurons was observed in the groups subjected to slow-speed
imagery. Also, there is significant relationship mirror neuron action
and different mental imagery speeds on the basketball dribble
function (P≤0.05).
Conclusion: The mirror neurons within the premotor cortex establish
an essential nervous mechanism within the cognitive activity pattern
impact the effect of imagery for the improvement of motor skills.
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