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Abstract
Background and Objectives: Imagery is a cognitive process playing a
vital role in the programming and execution of movements and can be
used as a tool for learning motor skills, retraining movements, and also
clinical applications. The purpose of this study was to investigate the
effect of different mental imagery speeds on motor performance and to
evaluate the role of the mirror neurons.
Methods: This research was carried out as a semi-experimental study
using pretest-posttest design. Forty female students (mean age,
22±1.12), were selected by purposeful sampling and assigned to four
groups (fast-speed, equal-speed, low-speed imagery, and control).
Following the basketball dribble function in pretests, the subjects
performed imagery for 4 consecutive days, then, they were tested for
real dribble function. In the end, the brain waves of the participants
were recorded during the imagery, and the mirror neuron response
were recorded using an electroencephalography system. The data were
analyzed using intragroup analysis of variance. The significant level
was considered 5%.
Results: All the imagery groups progressed in their performance
(p≤0.05). In terms of the size effect, the low-speed and equal-speed
imagery groups showed better performance compared to the fast-speed
imagery group. Additionally, it was revealed that mirror neurons had
higher function in the low-speed imagery group.
Conclusion: The results of this study showed that mirror neurons
within the premotor cortex are an important neural mechanism in the
brain activity pattern, which causes the effectiveness of imagery in the
improvement of motor skills.
Keywords: Mirror neurons; Imagery; Athletic performance; Mental
practice; Students.
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مقاله پژوهشي

)(Original Article

تأثیر سرعتهای مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای
آینهای
سجاد پارسایی ،*1ناهید شتاب بوشهری ،1معصومه شجاعی ،2رسول عابدانزاده

1

تربیتبدنی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،

زمینه و هدف :تصویرسازی ،فرآیندی شناختی است که نقش مهمی در برنامهریزی و اجرای

اهواز ،ایران.
2گروه

رفتار

حرکات دارد و میتواند بهعنوان ابزاری برای یادگیری مهارتهای حرکتی ،بازآموزی حرکات و
حرکتی،

دانشکده

تربیتبدنی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

نیز موارد بالینی به کار رود .هدف از انجام پژوهش حاضر تأثیر سرعتهای مختلف تصویرسازی
ذهنی بر عملکرد حرکتی و بررسی نقش نورونهای آینهای میباشد.
روش بررسی :این پژوهش بهصورت نیمهتجربی با استفاده از طرح پیشآزمون  -پسآزمون
انجام شد 40 .نفر از دانشجویان دختر (با میانگین سنی  22±1/12سال) به روش نمونهگیری
هدفمند ،انتخاب و در چهار گروه (تصویرسازی با سرعت زیاد ،تصویرسازی با سرعت برابر،
تصویرسازی با سرعت آهسته و کنترل) قرار گرفتند .پس از اجرای دریبل بسکتبال در
پیشآزمون ،آزمودنیها به مدت  4روز متوالی به تصویرسازی پرداختند ،سپس اجرای واقعی
دریبل به عمل آمد .در پایان ،امواج مغزی شرکتکنندگان در هنگام تصویرسازی ،و واکنش
نورونهای آینهای از طریق دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت گردید .دادهها با استفاده از تحلیل
واریانس درونگروهی تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری %5 ،در نظر گرفته شد.

*

یافتهها :همه گروههای تصویرسازی در اجرای خود پیشرفت داشتند ( .)p>0/05با توجه به اندازه
نویسنده مسئول مکاتبات:

سجاد پارسایی ،گروه روانشناسی
ورزش ،دانشکده تربیتبدنی ،دانشگاه
شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
sajadparsaei93@gmail.com
تاریخ دریافت95/4/9:
تاریخ پذیرش95/5/26:

اثر؛ گروه تصویرسازی آهسته و برابر ،عملکرد بهتری را نسبت به گروه تصویرسازی سریع نشان
دادند .همچنین مشخص گردید نورونهای آینهای در گروه تصویرسازی آهسته ،فعالیت بیشتری
دارند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد نورونهای آینهای موجود در قشر پیشحرکتی بهعنوان
یک مکانیسم عصبی بسیار مهم در الگوی فعالیت مغزی میباشد که باعث اثربخشی تصویرسازی
در بهبود مهارتهای حرکتی میشود.
کلید واژهها :نورونهای آینهای؛ تصویرسازی؛ عملکرد ورزشی؛ تمرین ذهنی؛ دانشجویان.

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Parsaei S, Shetab Boushehri N, Shojaei M, Abedanzadeh R. Effect of different
mental imagery speeds on the motor performance: Investigation of the role of
]mirror neurons. Qom Univ Med Sci J 2017;11(7):21-29. [Full Text in Persian
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1گروه روانشناسی ورزش ،دانشکده

چکیده

تأثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای آینهای

سجاد پارسایی و همکاران

روشهای مختلفی برای آموزش و تمرین مهارتهای حرکتی

پیشانی ،عقدههای قاعدهای و قشر پیشحرکتی قدامی و قشر

وجود دارد .از آنجا که بیشتر مهارتها شامل عوامل بدنی و

پیشحرکتی خلفی  -جانبی میباشد (.)7

شناختی است ،لذا دانشمندان رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش

اجرای یک تکلیف حرکتی و تصویرسازی آن ،خصیصههای

بیان کردهاند عالوه بر تمرین بدنی ،مداخلههای شناختی مانند

عملکردی و زمانی متعدد مشابهی را نشان میدهند و بهنظر

تصویرسازی نیز میتواند یادگیری مهارتها را تسهیل کند (.)1

میرسد قشر پیشحرکتی و ناحیه حرکتی مکمل در هر دو نوع

درخصوص سودمندی استفاده از تصویرسازی ذهنی ،اتفاقنظر

تمرین ذهنی و تمرین جسمانی درگیرند ( .)8در ادبیات

زیادی وجود دارد ،ولی آنچه در بین دانشمندان این حیطه مورد

تصویربرداری عصبی در انسانها ،برخی از سلولهای موجود

تردید بوده ،میزان سودمندی و نیز شیوه استفاده از آن است .از

در ناحیه قشر پیشحرکتی به سیستم نورونهای آینهای

طرفی ،تصویرسازی در افراد مختلف ،برای اهداف مختلف و در

( )Mirror neuron systemمعروف است.

موقعیتهای مختلف ،متفاوت است ( .)2تصویرسازی ،فرآیندی

نورونهای آینهای ،گروهی از نورونهای ماده خاکستری مغز

شناختی است که نقش مهمی در برنامهریزی و اجرای حرکات

هستند و هنگامیکه یک فرد عملی را انجام میدهد و یا زمانیکه

داشته و در بسیاری از مواقع نیز میتوان از آن بهعنوان ابزاری برای

یکنفر دیگر در حال انجام فعالیتی است و فرد دیگری آن عمل

یادگیری مهارتهای حرکتی ،بازآموزی ،همچنین بهبود عملکرد

را میبیند فعال میشود ( .)10،9شواهد وجود نورونهای آینهای

حرکتی در موارد بالینی و موقعیتهای ورزشی استفاده کرد (.)3

در انسان بهوسیله آزمایشهای انجامگرفته با فنون مختلف مانند

در غیاب دستورالعملهای خاص ،سرعتی که یک حرکت

 EEG, MEG, TMS, MRI, PETبهطور غیرمستقیم فراهم شده

بهصورت ذهنی تصور میشود با زمان واقعی آن همبستگی دارد؛

است ( .)11نورونهای آینهای ،اطالعات حسی بهدستآمده از

یعنی دوره زمانی اعمال و حرکات ذهنی باید با زمانیکه جهت

اعمال حرکتی دیگران را در قالب حرکتی مشابه انتقال میدهند تا

اجرای حرکت مشابه صرف شود ،همبستگی داشته باشد

مشاهدهگران ،خود بتوانند همان عمل را اجرا کنند .سطح رسیدن

( Debarnote .)4و همکاران در تحقیقی در ارتباط با ضربه آهسته

به انتزاع نیز بهوسیله این نورونها مشخص میشود؛ یعنی حتی این

انگشت دست ( ،)Finger Tappingدریافتند هر دو نوع

نورونها بهصورت انتزاعی هم فعال میشوند .مثالً زمانیکه ما به

تصویرسازی سریع و زمان برابر ،تأثیر معنیداری بر اجرا داشته،

گرفتن اشیا با دست ،پا یا دهان فکر میکنیم و آنها را در ذهن

ولی در کل تصویرسازی سریع تأثیر بیشتری نسبت به تصویرسازی

خود تصور میکنیم ،نورونهای آینهای میتوانند فعال شوند

زمان برابر دارد (.)5

( Nedelko .)12و همکاران در تحقیقی نشان دادند سرکوب ریتم

 Holmes & Collinsدر تحقیقی نشان دادند فرآیند تصویرسازی

میو در قشر پیشحرکتی و قشر آهیانهای در هر دو حالت

با افزایش همارزی کارکردی ( )Equivalence Functionalبین

قابلمشاهده بوده و تصویرسازی صورت میگیرد که نشاندهنده

تصویرسازی و اجرای حرکت ،به بهبود عملکرد حرکات کمک

فعالیت نورونهای آینهای میباشد (.)13

خواهد کرد .با توجه به اصل همارزی کارکردی؛ فرآیندهای

با توجه به نتایج متناقض در مورد برتری سرعتهای مختلف

عصبی مشابهی در اجرای عملکرد حرکتی ،بازنمایی ذهنی و

تصویرسازی و تحقیقات با جنبه توصیفی و کمّی در مطالعه

مشاهده یک عمل درگیر هستند (.)6

حاضر ،پژوهشگر درپی بررسی این سؤال است که آیا سرعتهای

روشهای نقشهبرداری مغزی نشان دادهاند تصویرسازی؛

مختلف تصویرسازی (سریع ،آهسته و واقعی) منجر به تغییر

شبکههای قشری و زیرقشری را همانند آنچه که زمان انجام عمل

سرعت اجرای حرکت میشود؟ آیا نورونهای آینهای در هنگام

واقعی فعال میشود ،درگیر میکند.

سرعتهای مختلف تصویرسازی نقش دارند؟
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مقدمه

این مناطق شامل بخش حرکتی مکمل قدامی ،مخچه ،لوب

تأثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای آینهای

سجاد پارسایی و همکاران

این پژوهش نیمهتجربی با استفاده از طرح پیشآزمون -

پرسشنامه توسط سهرابی و همکاران تأیید شده و روایی و پایایی

پسآزمون در  4گروه (تصویرسازی آهستهتر از سرعت واقعی،

آن به ترتیب  0/73و  0/77گزارش شده است (.)14

تصویرسازی برابر با سرعت واقعی ،تصویرسازی سریعتر از

-آزمون دریبل بسکتبال :در یک خط مستقیم به طول 16/5

سرعت واقعی و گروه کنترل بدون تصویرسازی) انجام شد .جامعه

متر ،مخروطهایی به فاصله  2/45سانتیمتر از یکدیگر قرار

آماری این پژوهش را دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران

میگیرد .آزمودنی توپ را در یک مسیر مارپیچ و از بین

اهواز تشکیل میدادند .از بین جامعه مورد نظر ،تعداد  48نفر

مخروطها دریبل میکند .مسیر رفت و برگشت به ثانیه بهعنوان

باتوجه به امکانات تیم تحقیق بهصورت نمونهگیری هدفمند

امتیاز آزمودنی لحاظ میگردد (.)15

(کسانیکه سابقه انجام بازی بسکتبال را نداشتند) انتخاب شدند.

 -دستگاه ثبت امواج مغزی :ابزار مورد استفاده این تحقیق

آزمون تعیین سطح مهارت بهصورت شفاهی (سؤال کردن در

برای انجام ثبت مغزی در هنگام تصویرسازی شامل سختافزار

مورد عدم انجام بازی بسکتبال) و نیز انجام چند حرکت مرتبط با

نورو /بیوفیدبک چهارکاناله  Vilistusو نرمافزار ( Biossesساخت

بازی بسکتبال (شوت آزاد و پاس سینه بلند) در دانشکده

کشور انگلستان) میباشد .این تکنیک شامل :اخذ سیگنال بهوسیله

تربیتبدنی ،دانشگاه شهید چمران برگزار شد تا افرادیکه سابقه

الکترودهای سطحی ،بهبود سیگنال (معموالً تقویت و حذف

بازی بسکتبال را ندارند انتخاب شوند.

نویز) ،چاپ سیگنال و آنالیز آن است .این دستگاه با استفاده از

معیار ورود به تحقیق شامل عدم سابقه انجام بازی بسکتبال بود .از

الکترودهایی که در سطح و روی پوست سر قرار میگیرند،

تمام شرکتکنندگان خواسته شد تا پرسشنامه وضوح تصویرسازی

سیگنالهای الکتریکی مغز را ثبت میکند .الکترودها بهمنظور

را تکمیل کنند .پس از محاسبه نمرات اکتسابی شرکتکنندگان،

دریافت سیگنال در مکانهای خاصی از سر قرار میگیرند.

تعداد  8نفر که کمتر از  %30نمره از این پرسشنامه را کسب کرده

خروجی این الکترودها به ورودی تقویتکننده دستگاه متصل

بودند و توانایی تصویرسازی پایینی داشتند از فرآیند تحقیق کنار

شده و پس از انجام تقویت و فیلتر شدن ،مورد استفاده قرار

گذاشته شده و  40نفر دیگر با میانگین سنی  22±1/12سال و با

میگیرد.

استفاده از نمرات اکتسابی از پرسشنامه وضوح تصویرسازی،

قبل از آغاز مراحل آزمون؛ درباره تصویرسازی و کاربرد آن در

بهصورت همگن در چهار گروه (تصویرسازی با سرعت آهسته،

جنبههای گوناگون ،به شرکتکنندگان توضیح داده شد .ابتدا

تصویرسازی با سرعت برابر ،تصویرسازی با سرعت سریع و گروه

شرکتکنندگان اجرای دریبل بسکتبال را توسط فرد ماهر در این

کنترل بدون انجام تکلیف) قرار گرفتند .محل انجام تحقیق و

زمینه مشاهده کردند .سپس یک پیشآزمون از آنها گرفته شد و

جمعآوری دادهها در سالن تربیتبدنی و آزمایشگاه رفتار حرکتی

هر فرد سه بار مهارت دریبل بسکتبال را اجرا کرد و بهترین رکورد

دانشگاه شهید چمران و در محدوده زمانی آذرماه تا اسفندماه سال

او ثبت گردید .پس از انجام پیشآزمون ،از آزمودنیها خواسته

 1394بود.

شد تا پرسشنامه تجدیدنظرشده تصویرسازی حرکت را تکمیل

ابزار مورداستفاده

کنند .بهمنظور اجتناب از تأثیر توانایی تصویرسازی افراد بر نتایج
حرکت

پژوهش ،آزمودنیهای برحسب نمرههای اکتسابی از پرسشنامه

( :)Movement Imagery Questionnaire -Revisedاین

تصویرسازی  ،MIQ-Rبه چهار گروه همگن (شامل :تصویرسازی

پرسشنامه توسط  ،Hallطراحی و از  8آیتم تشکیل شده است که

آهستهتر از سرعت واقعی ،تصویرسازی برابر با زمان واقعی،

افراد میزان وضوح بازنمایی ذهنی حسی  -حرکتی و تصاویر

تصویرسازی سریعتر از زمان واقعی و گروه کنترل) تقسیم شدند.

دیداری خود را گزارش میکنند .این پرسشنامه ،تصویرسازی را

تصویرسازی براساس مدل ( Guillot & Colletسال  )2008انجام

در دو خردهمقیاس تصویرسازی حرکتی و بینایی (هرکدام  4آیتم

گرفت.

-پرسشنامه

24

ویرایششده
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روش بررسی

در یک مقیاس هفت ارزشی) ،بررسی میکند .اعتبار و پایایی

سجاد پارسایی و همکاران

تأثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای آینهای

ابتدای خط شروع آزمون و روبروی مخروطها ،اجازه دادن به

موردنظر در تصویرسازی (با توجه به گروهیکه در آن قرار

آزمودنیها بهمنظور باز کردن چشمها و نگاه کردن به مسیر

دارند) دست یافتند هر فرد بهطور جداگانه به محل تمرین برده شد

حرکت در حین تصویرسازی ،عدم اجازه به حرکت در حین

و درحالیکه راحت و در کمال آرامش روی صندلی در زمین

تصویرسازی در محل اجرای آزمون ،انجام تعداد مشخص

بسکتبال نشسته بود ،از او خواسته شد (با توجه به گروهیکه در آن

کوشش تصویرسازی در هر جلسه ( 30کوشش در هر جلسه)،

قرار گرفته) ،حرکت دیدهشده را تصویرسازی کند .در حین

همچنین براساس گروهیکه در آن قرار گرفتند (سرعت کم،

تصویرسازی با استفاده از دستگاه الکتروانسفالوگرافی از نقاط

سرعت برابر و سرعت زیاد) صورت گرفت .)7( .بهمنظور رسیدن

 C3, C4, Czکه جایگاه اصلی نورونهای آینهای را نشان میدهد

آزمودنیها به زمان موردنظر ،توسط پژوهشگر در  10کوشش اول

( ،)16ثبت امواج مغزی گرفته شد و اطالعات آن ثبت گردید.

به آزمودنیها راهنماییها و نکات الزم داده شد و زمان سپریشده

از میانگین  ±انحراف معیار بهعنوان آمار توصیفی استفاده گردید.

مربوط به تصویرسازی به آنها گفته شد ،سپس در  20کوشش

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،21آزمون شاپیرو-

آخر از آزمودنی خواسته شد تا بدون دریافت بازخورد،

ویلک (جهت بررسی نرمال بودن دادهها) ،آزمون تحلیل واریانس

تصویرسازی را انجام دهند و در پایان  20کوشش ،زمان

یکراهه (برای بررسی همگن بودن گروهها در توانایی

صرفشده و نزدیک بودن به زمان موردنظر توسط پژوهشگر به

تصویرسازی) ،تحلیل واریانس مرکب ،آزمون پیگردی بونفرونی

آزمودنیها گفته شد .مرحله اکتساب بهصورت  4جلسه در طی 4

(برای تعیین جایگاه تفاوتها در هریک از سرعتهای

روز متوالی صورت گرفت که هر جلسه شامل :یک بلوک 10

تصویرسازی) و آزمون تحلیل واریانس (برای نشان دادن واکنش

کوششی همراه با ارائه راهنماییهای الزم و دو بلوک  10کوششی

نورونهای آینهای در نواحی و سرعتهای مختلف) تجزیه و

بدون راهنمایی و ارائه بازخورد بود .پس از هر کوشش 10 ،ثانیه و

تحلیل شدند .سطح معنیداری p>0/05 ،در نظر گرفته شد.

پس از هر بلوک 2 ،دقیقه استراحت به هر فرد داده میشد .پس از
اتمام کوششهای تصویرسازی ،آزمون دریبل بسکتبال از هر فرد

یافتهها

به عمل آمد.

در این مطالعه طبق جدول شماره  ،1تفاوت معنیداری بین توانایی
تصویرسازی گروههای مختلف وجود نداشت.
جدول شماره  :1نتایج مربوط به تحلیل واریانس یکراهه میزان توانایی تصویرسازی گروههای مختلف
گروه

تصویرسازی حرکتی

تصویرسازی بینایی

کل

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

22/4±1

40/6±2/9

0/ 4

0/402

سرعت برابر

17/7±0/8

22/2±0/8

39/9±1/2

1/ 1

0/510

سرعت زیاد

18±1

20/2±0/8

38/4±1/7

0/ 7

0/477

کنترل

17/9±1/3

21/3±1/1

38/8±2/2

0/ 8

0/389

سرعت آهسته

18/1±1/8

f

p

مشاهده نشد (جدول شماره .)2

در هریک از گروهها ،تصویرسازی با سرعتهای متفاوت باعث
بهبـود اجـرای حـرکـت شـد ،ولی این بهبـودی در گـروه کنـتـرل

جدول شماره  :2توزیع سرعت اجرای حرکت در شرایط مختلف سرعت تصویرسازی
پیشآزمون

پسآزمون

میانگین  ±انحراف معیار

میانگین  ±انحراف معیار

گروه
سرعت آهسته

28/1±1/8

21/4±1/1

سرعت برابر

28/1±1/6

21/9±0/9

سرعت زیاد

27/4±1/4

24/6±1/8

کنترل

28/3±1/7

27/9±1/4
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تصویرسازی بهصورت نشسته روی صندلی در زمین بسکتبال ،در

پس از پایان مرحله اکتساب و زمانیکه آزمودنیها بهسرعت

سجاد پارسایی و همکاران

تأثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای آینهای

طبق جدول شماره  ،3چون اثر تعاملی معنیدار بود از اثرات اصلی

جهت مشخص کردن تأثیر سرعتهای مختلف تصویرسازی بر

صرفنظر شد .در ادامه ،از یک طرح تحلیل واریانس درون

یادگیری دریبل بسکتبال استفاده گردید.

گروهی با اندازهگیری تکراری روی عـامـل مـراحـل اندازهگیـری
جدول شماره  :3نتایج تحلیل واریانس مرکب برای تعیین تأثیر سرعتهای مختلف تصویرسازی ،بر عملکرد دریبل بسکتبال از پیشآزمون  -پسآزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

f

زمان اندازهگیری

331/5

2

165/7

149/8

سطح معنیداری
*

مجذور اتا

گروه

321/1

3

107/6

27/2

*0/0001

0/694

زمان اندازهگیری × گروه

153/3

6

25/8

23/1

*

0/658

0/0001

سرعتهای تصویرسازی آهسته ،برابر و سریع بر زمان اجرای

این نتایج نشان داد بین سرعت تصویرسازی آهسته با سریع

حرکت تأثیر داشت .اگرچه هریک از سرعتهای تصویرسازی

( )sig=0/0001و سرعت تصویرسازی برابر با سریع

بر زمان اجرای حرکت مؤثر بود ،اما براساس جدول شماره ،3

( ،)sig=0/0001تفاوت معنیداری وجود دارد؛ اما بین سرعت

اندازه اثر (مجذور اتا) سرعت تصویرسازی آهسته و برابر ،بیشتر از

تصویرسازی آهسته و برابر ،تفاوت معنیداری یافت نشد

سرعت سریع بود که نشاندهنده کارایی بهتر سرعتهای

( )sig=1/00که نشان داد این دو سرعت (آهسته و برابر) در افراد

تصویرسازی در افراد مبتدی در این تحقیق میباشد .نتایج آزمون

مبتدی ،کارایی بهتری داشته و فرقی ازلحاظ نوع استفاده ندارند

پیگردی بونفرونی نیز حاکی از تأیید این نتایج بود.

(جدول شماره .)4

جدول شماره  :4نتایج تحلیل واریانس درونگروهی در اجرای حرکت در گروههای مختلف ،طی سرعتهای متفاوت تصویرسازی
گروه

جمع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

f

p

مجذور اتا

سرعت آهسته

439/5

2

219/7

163/2

0/0001

0/948

سرعت برابر

376/9

2

188/4

126/6

0/0001

0/934

سرعت زیاد

31/9

2

15/9

30/8

0/0001

0/774

کنترل

0/ 1

2

0/ 1

0 /0

0/956

0/ 1

طبق جدول شماره  ،5چون اثر تعاملی معنیدار بود ،از اثرات

برای مشخص کردن سرعتهای مختلف تصویرسازی بر نورون

اصلی صرفنظر شد .در ادامه از یک طرح تحلیل واریانس

آینهای استفاده گردید.

درونگروهی با اندازهگیری تکراری روی عامـل مـراحـل
انـدازهگیـ
ری شماره  :5نتایج تحلیل واریانس مرکب برای تعیین تأثیر سرعتهای مختلف تصویرسازی ،بر نورون آینهای از پیشآزمون تا پسآزمون
جدول
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار f

زمان اندازهگیری

سطح معنیداری
*

مجذور اتا

14/1

1

14/1

67/7

0/0001

0/715

گروه

2/ 3

2

1/ 1

5/ 1

*

0/01

0/319

زمان اندازهگیری × گروه

1/ 9

2

0/ 9

4/ 5

*0/02

0/253

سرکوب ریتم میو در نواحی  C4و  Czدر هر سه گروه مشاهده

از طرفی ،ناحیه  C3فقط در گروه تصویرسازی آهسته ()p₌/01

گردید ( ،)p>0/05که نشاندهنده فعال شدن نورونهای آینهای

فعال شد ،ولی در دو گروه دیگر سرکوب ریتم میو دیده نشد

در این مناطق بود.

(جدول شماره .)6
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0/0001

0/806

سجاد پارسایی و همکاران

تأثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای آینهای

جدول شماره  :6یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری در هریک از گروههای تمرینی در نورون آینهای
ناحیه C3

گروه

ناحیه C4

base line

تصویرسازی

t

p

سرعت آهسته

4/5±1/7

3/6±1/5

- 0/ 8

0/01

سرعت برابر

4/1±0/6

3/8±0/8

1/ 5

0/161

3/7±1

سرعت زیاد

3/7±0/7

3/4±0/7

2/ 3

0/435

3/7±1/1

ناحیه Cz

base line

تصویرسازی

t

p

*

4±1/2

3/4±1/1

10/3

*

0/000

2/9±1/1

11/4

*

4/ 8± 1/ 1

2/9±0/9

5/ 1

*

4±1/1

0/003
0/046

مجذور اتا

base line

تصویرسازی

t

p

4/ 7± 1/ 2

3/7±1/1

10/3

0/000

3/9±0/9

7/2

2/9±0/9

6/4

*

0/837

*

0/697

*

0/449

0/001
0/015

هدف از انجام این پژوهش ،مقایسه اثر سرعتهای مختلف

همان سرعت در اجرای واقعی و عملی میشود را در تحقیق خود

تصویرسازی بر عملکرد حرکتی و بررسی نقش نورونهای آینهای

نشان دادند ( )20و نیز یافتههای زمانی ثانی و همکاران در مورد

بود .نتایج پژوهش حاضر نشان داد تصویرسازی در هر سه گروه

عملکرد تصویرسازی بازیکنان ماهر فوتبال که نشان داد گروه

با سرعت آهسته ،سرعت برابر و سرعت زیاد باعث پیشرفت در

تصویرسازی سریع ،عملکرد بهتری را نسبت به سایر گروهها دارد

اجرای مهارت میشود ،اما با توجه به اندازه اثر (مجذور اتا)،

( ،)7همچنین با یافتههای فتحی و همکاران که در تحقیقی با عنوان

بهترین عملکرد مربوط به گروههای تصویرسازی با سرعت آهسته

"تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و

و سرعت برابر بود .این نتایج با یافتههای  OوMunroe-Chandler

تأثیر آن بر عملکرد ورزشی" نشان دادند تصویرسازی سریع

(سال  )2008همخوانی داشت .در تحقیقیکه آنها در طی یکروز

نسبت به تصویرسازی آهسته دارای مزیت در بهبود مدتزمان

انجام دادند نشان داده شد همه گروههای حاضر در مطالعه،

عملکرد میباشد ( ،)21همخوانی نداشت .شاید بتوان دلیل

کاهش را در زمان اجرا داشتهاند ( .)17همچنین نتایج مطالعه

ناهمخوانی را در سطح مهارت شرکتکنندگان در تکالیف

حاضر با یافتههای پژوهش  Hallکه نشان میداد هنگام یادگیری

مورداستفاده در پژوهش آنها توجیه کرد؛ زیرا شرکتکنندگان

یک مهارت حرکتی جدید ،استفاده از تصویرسازی زمان آهسته و

پژوهش حاضر همگی افراد مبتدی در زمینه بازی بسکتبال بودند و

واقعی تقریباً بهصورت مساوی و بیشتر از تصویرسازی با سرعت

تکلیف مورد استفاده در مطالعه حاضر یک تکلیف جدید برای

زیاد ،کاربرد بیشتر و مناسبتری دارد ،همخوانی داشت (.)18

شرکتکنندگان بود؛ درحالیکه شرکتکنندگان در تحقیقات

از طرفی ،همه گروههای تصویرسازی توانستند عملکرد خود را در

گفتهشده ،افراد ماهری بودند که تکلیف مورداستفاده برای آنها

مرحله پسآزمون بهبود بخشند ،اما با میزان متفاوت ،مطابق با

یک تکلیف نسبتاً ساده بود .نتایج دیگر این پژوهش نشان داد

نظریه انگیزشی؛ تصویرسازی میتواند توجیه شود .این نظریه بیان

نورونهای آینهای در هنگام تصویرسازی مهارت حرکتی ،فعال

میکند تفاوت عملکرد گروهها در اثر سطوح انگیزشی متفاوت

میشوند .این نتایج با یافتههای  Filimonو همکاران که نقش

در مراحل مختلف است.

نورونهای آینهای را در شرایط اجرا ،مشاهده و تصویرسازی
بیان کردند هنگامیکه یک

حرکات دسترسی بررسی کردند ( ،)22همچنین  Nedelkoو

ورزشکار برای اولین تالشها یک برنامه حرکتی را از لحاظ

همکاران که فعالیتهای مرتبط با سن را در نواحی سیستم

ذهنی مرور کرده ،بهتر است از تصویرسازی با سرعت آهسته

نورونهای آینهای در هنگام مشاهده و تصویرسازی عمل بررسی

استفاده کند .به کمک تصویرسازی با سرعت آهسته ،یک

کردند ( ،)13همخوانی داشت .این یافتهها بیان میکنند هنگامی

ورزشکار میتواند روی جنبههای ویژهای از حرکت تمرکز کرده

که ما بهصورت انتزاعی به یک عملکرد حرکتی فکر میکنیم و

و مشکالت حرکتی را برطرف کند ( .)19نتایج تحقیق حاضر با

آن را در ذهن خود تصور میکنیم ،سیستم نورونهای آینهای

یافتههای  Guillotو  Colletکه اظهار کردند ورزشکاران

فعال میشود .نورونهای آینهای بهسادگی ،نشاندهنده نورونهای

حرفهای ،زمان تصویرسازی دقیقی را دارند ( )2و نیز نتایج Louis

تدارکاتی با یک طبقهبندی خاص هستند که به میزان وسیعی

و همکاران که اثر همگونسازی ( )Assimilation effectکه بیـان

در قشر پیشحرکتی مغز پخش شـده و قبـل از اجـرای حـرکـت و

همچنین  Syerو

Connolly
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بحث

میکند تصویرسازی با سرعتهای مختلف منجر به انجام عمل با

تأثیر سرعت های مختلف تصویرسازی ذهنی بر عملکرد حرکتی :بررسی نقش نورونهای آینهای

سجاد پارسایی و همکاران

بسیار مؤثری فعال میشوند .تصویرسازی از طریق فعالکردن

طبق نتایج این مطالعه ،میتوان گفت احتماالً نورونها آینهای

نورونهای آینهای در تولید بازنمایی مهارتهای حرکتی ،مؤثر

موجود در قشر پیشحرکتی ،بهعنوان یکی از مکانیسمهای عصبی

است و موجب تولید بازنمایی از حرکت در حافظه میشود.

بسیار مهم در الگوی فعالیت مغزی بوده که باعث اثربخشی

همچنین میتوان گفت تصویرسازی از طریق فعال کردن

تصویرسازی در بهبود مهارتهای حرکتی میشوند.

نورونهای آینهای موجب رمزگذاری حرکات موردنیاز برای

از آنجایی که در تحقیق حاضر جهت ثبت امواج مغزی ،از

انجام مهارت در مغز میشود .بنابراین ،این رمزگذاری حرکات در

دستگاه  EEGاستفاده گردید ،لذا در تحقیقات بعدی میتوان از

مغز به تسهیل مهارت حرکتی منجر میگردد .از طرفی،

ابزاری مثل  FMRIکه قابلیت بسیار گستردهتری را دارد ،استفاده

تصویرسازی سبب خلق یک برنامه حرکتی در سیستم عصبی

کرد تا بتوان مناطق بیشتری از مغز را مورد بررسی قرار داد .عالوه

مرکزی شده و این برنامه حرکتی منجر به ایجاد یک دستور کار

براین پیشنهاد میگردد چنین تحقیقی در افراد با سطوح مهارت

مغزی برای انجام صحیح حرکت میشود (.)23

مختلف و در آزمودنیهای پسر ،همچنین در مورد مهارتهای

نتایج دیگر این تحقیق نشان داد در گروه تصویرسازی آهسته،

مختلف دیگر نیز انجام گیرد.

فعالیت نورونهای آینهای بیشتر از دو گروه دیگر بوده است .این
یافته تا حدودی در راستای نتایج  Calvoو همکاران بود .آنها

تشکر و قدردانی

عنوان کردند فعالیت سیستم نورونهای آینهای در افرادیکه

بدین وسیله از اداره ورزش و جوانان استان خوزستان که حمایت

مهارت را بهتر آموخته و آن را بهتر اجرا میکنند ،نسبت به

مالی این تحقیق را (برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه

افرادیکه مهارت را کسب نکرده و یا در سطح پایینتر اجرا

شهید چمران اهواز ،به شماره  )9543641برعهده داشتند و نیز از

میکنند ،بیشتر و قویتر صورت میگیرد (.)24

تمامی شرکتکنندگان در این تحقیق که صبورانه با ما همکاری
نمودند ،کمال تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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