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 82/63/6935تاريخ پذيرش:               39/35/6935تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
 69 نظور،مبدين بسکتبال بود.گام سطح مهارت الگو بر سرکوب ريتم میو در شوت سه تأثیرهدف از پژوهش حاضر، تعیین 

اين صورت داوطلبانه در به (سال 65/89±5/6 میانگین سنیبا بدنی دانشگاه شهید رجايی تهران )نفر از دانشجويان تربیت

ابتدا  طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه اولبه کنندگانشرکتجهت انجام پژوهش، . نمودندپژوهش شرکت 

نمودند مشاهده  غیرماهرالگوی ماهر را پس از الگوی  و گروه دومرا مشاهده کردند  غیرماهرالگوی  ،الگوی ماهر و سپس

الت حدر سه  کنندگانشرکت. امواج مغزی (متقابل کنترل شد ۀصورت موازنکنندگان بهدر بین شرکت ترتیب نمايش)

دستگاه الکتروانسفالوگرافی ثبت گرديد و توسط  با استفاده از غیرماهرالگوی ماهر و  ۀاستراحت با چشم باز، مشاهد

 ۀصورت نسبت توان مطلق موج آلفا هنگام مشاهدبهنیز های کمی تبديل شد. سرکوب ريتم میو افزار نروگايد به دادهنرم

آزمون تحلیل واريانس با  های. يافتهگشتبه توان مطلق موج آلفا درحالت استراحت محاسبه  غیرماهرالگوی ماهر و 

که اثر حالیدر ؛عصبی معنادار است ۀالگو و منطق هارتاثرات اصلی م که دهدمینشان  گروهیهای تکراری دروناندازه

ۀ مشاهد درحالت ريتم میوکه  نیز حاکی از آن استبونفرونی آزمون تعقیبی  نتايج. باشدمیتعامل اين دو متغیر معنادار ن

طور به مرکزی چپ ۀنسبت به منطقمرکزی میانی  ۀدر منطقو نیز  (P≤0.01درمقايسه با الگوی غیرماهر ) الگوی ماهر

تواند مناطقی از مغز را که در الگوی ماهر می ۀمشاهدبراساس نتايج، . (P≤0.05)سرکوب شده است  بیشترمعناداری 

  .فعال نمايد، اجرای واقعی عمل درگیر هستند
 

 گام بسکتبال، شوت سهغیرماهرای، سرکوب ريتم میو، الگوی ماهر، الگوی های آينهنورون واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ته در نظر گرف ابزارهای انتقال الگوهای فكری و رفتاریعنوان یكی از قدرتمندترین به 1نمایش بینایی

یک  ۀیادگیری از طریق مشاهدفرایند  :ازاست عبارت  3الگودهی یا 2اییادگیری مشاهده(. 1)شود می

ای در یادگیری های حسی، بینایی نقش برجستهدر میان سیستم (.2) رفتار یا مهارت حرکتی

ای صرف ملاحظهزمان قابل ،های زندگی بشرجنبه تمامیر د درحقیقت، ؛های حرکتی داردمهارت

به حس  ،ا سایر حواسمقایسه بدر انسانرو، ایناز ؛شودمی هاآندیگران برای درک رفتارهای  ۀمشاهد

 چهارای شامل یادگیری مشاهده ،(1711) 4ندوراب مطابق با دیدگاه .(3) باشدمیتر بینایی وابسته

؛ آوری اطلاعات مربوط به الگوجمع رفتار و ۀهای برجستتوجه و درک ویژگی :توجهفرایند است: زیر

ریق که رفتار از طزمانی :بازسازی ؛تولید رفتار منظورهببلندمدت  ۀاطلاعات در حافظکدگذاری یادداری: 

 تولید حرکت از طریق برایهای بدنی لازم توانایی از گر بایدگرفته شد، مشاهده ه و یادداری یادتوج

انگیزش برای یادآوری و  به برخوردار باشد؛ انگیزش: خود عضلات و افكار ایجاد هماهنگی بین اعمال

 .(4) (انگیزشاشاره دارد )شده برداریتمرین رفتار الگو

 تواندهای الگو میکه ویژگیدهد نظریات بندورا نشان می ۀی بر پایالگوده ۀدر حوز یپژوهش هاییافته

شابه ت دلیلرسد که افزایش در توجه و انگیزش بهنظر میرا افزایش دهد. بهتوجه و انگیزش فراگیر 

ر گرفته بررسی قرامورد تشابه الگو هادر آن که مطالعاتی .پذیردمیشده بین الگو و فراگیر صورت ادراک

هایی مانند وضعیت اجتماعی، سطح مهارت و جنسیت ند که ویژگیاهاست، به این نتیجه دست یافت

 . (5) باشندمیاثرگذار  ایمشاهدهی یادگیری بر اثربخش الگو

های ورزشی استفاده در آموزش مهارت گوی ماهر یا صحیحاز ال مربیان و معلمان ورزش معمولا  

 نموده کگر اطلاعات مربوط به الگوهای تغییرناپذیر حرکت را ادراکه مشاهدهبا توجه به اینکنند. می

، منطقی است که کیفیت اجرا پس از دهدرا نشان می های مطلوبی از مهارتویژگی ،ماهر و الگوی

 وعن دو خود به "ۀبست ۀحلق" ۀدر نظری( 1711) 5آدامز. (3) ط باشدتبکیفیت نمایش مر مشاهده به

و معتقد  نمودهمهم هستند، اشاره  یادگیری یندکه در فرا (1یرد ادراکو  6ایرد حافظه)متفاوت  ۀحافظ

  .(6)کند ایجاد یک رد ادراکی صحیح کمک می است که الگوی ماهر به

                                                           
1. Visual Demonstration 

2. Observational Learning 

3. Modeling 

4. Bandura 
5. Adams 

6. Memory Trace  
7. Perceptual Trace 
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، باشدمیارجح  ماهر دهندگانیشنما ۀمشاهد ی،و شواهد تجرب ینظر هایینیبیشچند بنابر پهر

 رندسود بب یزن یرماهرغ دهندگانیشنما ۀاز مشاهد توانندیم یانکه مبتد دندهیشواهد نشان م یبرخ

 یادگیریحالالگوی در ۀاثربخشی مشاهدند که هست معتقد (1774) 1و همكاران لیراستا، دراین .(3)

 یادگیریحال. الگوی درباشدمیتوجیه هی قابلفرایند الگودطول شده دراعمال 2لحاظ تلاش شناختیبه

 و نمودهگر فراهم له را برای مشاهدهأمسکند(، فرصت حلطول تمرین پیشرفت میکه خود نیز در)

طور مثبتی تواند فرایند یادگیری را بهمی فراگیر ۀفعالان نمودنبا درگیر این افزایش در تلاش شناختی

 . (1) دهد ثیر قرارأتتحت

. مطرح کردبخشی تمرین متغیر خصوص اثررا در "طرحواره" ۀینظر (1715) 3یتاشمدیگر، سویاز

انند م یپردازانیه. نظربخشدیرا بهبود م یحرکت یادگیری ،ینتمر ییرپذیریتغ یه،نظر براساس این

 یکرد ف ،آناساسبر که استله أمسحل یندفرا یک یحرکت یریدگیا بر این باور هستند که یتاشم

 یک کهینا یلدلبه یهنظر یندر ا دهد.یانجام م ۀ آنیجنت یاحرکت و  یبه الگو یابیدست یعمل را برا

دهد، می قرار گرمشاهده یاردر اخت پردازش یخطا برا در ارتباط بارا  یاطلاعات کمتر الگوی ماهر

د باعث بهبو غیرماهر یتوسط الگوشده ارائه یرمتغ یاجراها رو،ایناز ؛گرددیم یله نفأمسحل یندفرا

سطح خصوص بررسی اثر متعدد در هایپژوهشراستا، انجام دراین .(6) دگردحرکتی می ۀطرحوار

خی برمثال، عنوانبه ؛سویی منجر شده استهای ورزشی به نتایج ناهممهارت الگو بر یادگیری مهارت

 ۀسرویس و پنج ،(7،8از اثربخشی الگوی ماهر در یادگیری سرویس والیبال ) گرفتهصورت مطالعاتاز 

که  شده است دیگر، نشان دادهسویند. ازاه( حمایت کرد11) سرویس بلند بدمینتون و (10) والیبال

( 13( و یادگیری مهارت پرتاب دارت )12) یادگیری بر اکتساب سرویس بلند بدمینتونحالالگوی در

که تفاوت معناداری بین اثربخشی  حاکی از آن هستندنیز  هاپژوهشبرخی از . معناداری داردثیر أت

  .(14وجود ندارد ) غیرماهرالگوی ماهر و 

 یرگذارثأت هایقسمت ۀو مطالع ایمشاهدهفرایند یادگیری های درگیر در یسمشناخت مكانبراین، علاوه

شناسی و یادگیری حرکتی عصب ۀحوز پژوهشگرانتوجه همواره مورد این فراینددر  یتم عصبیسس

 ی ـیهای بیناها را با ویژگیای خاص از نورونهای الكتروفیزیولوژیک در میمون، طبقهثبت .بوده است

 نیزها هنگام اجرای عمل و . این نوروناست شناسایی کرده "4ایهای آینهنورون"عنوان حرکتی تحت

بیانگر آن این مفهوم  .شوندیا میمون دیگری فعال می پژوهشگروسط اجرای همان عمل ت ۀمشاهد

                                                           
1. Lee, Swinnen & Serrien 

2. Cognitive Effort 

3. Schmidt 

4. Mirror Neurons 
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جسمانی واقعی حرکت  بدون اجرای ،حرکات دیگران در مغز از بردارینقشه ها درکه این نورون است

 د از طریق مشاهدهنتوانهای حرکتی میمهارت که اندمطالعات نشان داده (.15) کنندایفای نقش می

های رو، این ویژگی نورونایناز ؛(16) دنتمرین جسمانی در افراد ایجاد شومستقیم از  ۀبدون استفاد و

ها این نورونذکر است که بهلازم شود.اجرا منجر می ه ـیكپارچگی مشاهد به ایجاد مكانیسم ایآینه

 . (11،18) قرار دارند 2ای خلفیو آهیانه 1حرکتیقشر پیشدر 

طق مشابهی از مغز انسان حمایت ای در منااز وجود یک سیستم آینه مطالعاتز ا بسیاریتعداد 

 انسفالوگرافی، 3الكتروانسفالوگرافی :فیزیولوژیک شامل های تصویربرداری عصبی ـروش .(17) کنندمی

 ۀاند که قشر حرکتی هنگام مشاهدنشان داده 5تصویربرداری مغناطیسی عملكردی و 4مغناطیسی

عالیت حرکتی آشكار در فرد گونه فبدون هر ،شده توسط فرد دیگریاعمال و حرکات بدن اجرا

 6ریتم میو کهبراینمبنیوجود دارد نیز گرایی هد همشوا (.15نقل از به) شودگر فعال میمشاهده

 فرکانس .(15) ای در انسان باشدهای آینهفعالیت سیستم نورون ۀسوی مطالعهای بتواند دریچهمی

 ۀفرکانس و دامن کهیناوجوداست. باولت میلی 50کمتر از  ۀو با دامن هرتز 10ـ12حدود  یوم یتمر

 ست.با آلفا متفاوت ا یزیولوژیكیو ف یتوپوگراف لحاظبه یوم یتمر ؛ اما1باشدمی آلفا یتمر یهشب یوم یتمر

اهده مشکرتكس بینایی  استراحت درحالت برخلاف موج آلفا که در یک فرکانس مشابه درهمچنین، 

از محل  و معمولا  شودبین دو گوش یافت می ۀکتی در فاصلدر کرتكس حر ، ریتم میوشودمی

ثبت  10ـ20 المللی( در سیستم بین7و میانی 8مرکزی راست و چپ ۀمرکزی )ناحی ۀالكترودهای ناحی

 رکاتو با حرکات، تفكر انجام ح بوده یحرکت قشرمرتبط با  اساسا  یتمر یناذکر است که بهلازم شود.می

  .(20) گرددیسرکوب م ینور یحس هایمحرک یا و

 یصورت متقارن با فرکانسحرکتی به ـ های حسیزمان نورونهم تحریکریتم میو با براین، علاوه

شده یا عمل اجراو کند را اجرا می که فرد یک عملنگامیشود. هایجاد می هرتز 10ـ12 حدوددر

و به کاهش  گشتهصورت نامتقارن تحریک ها به، این نوروننمایدتوسط فرد دیگری را مشاهده می

اعمال ایجاد شده  ۀریتم میو که توسط مشاهد 10سرکوبراستا، درایند. نشوریتم میو منجر می توان

                                                           
1. Premotor Cortex 

2. Posterior Parietal 

3. Electroencephalography (EEG) 

4. Magnetoencephalography (MEG) 

5. Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 

6. Mu Rhythm 

7. Alpha 

8. Central Right and Left Area (C4 & C3) 

9. Central Midline Area (CZ) 

10. Suppression 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjaxNOys4vOAhUBvBQKHYdPDM0QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2F227495492_fig2_Figure-1-ERPs-recorded-at-central-midline-location-Cz-elicited-by-correct-verb&usg=AFQjCNHnGV10ggtXXs1DmfzYhU5ye502Eg&sig2=0IqRDyH3ZeqdnPo-a80T2g&cad=rja
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 ـ یحس ۀمنطق شاخصی از تنظیم بوده وای های آینهسیستم نورون استفاده از ۀکننداست، منعكس

عنوان ن بهاتوبنابراین، سرکوب ریتم میو را می ؛باشدمیای های آینهحرکتی اولیه توسط فعالیت نورون

راستا، دراین. (15نقل از بهای در نظر گرفت )های آینهشاخص پایا در فعالیت سیستم نورونیک 

. (20) دننقش دار یوم یتمدر سرکوب ر ایینهآ یهانورون یستمکه س ه استکرد یشنهادپ 1اماچاندرانر

ام هنگکه ینا نخست: مطرح شده است یوم یتمبا ر ایینهآ هاینورونارتباط  یبرا یلدل سهحداقل 

 همانند ویم یتمر کهیندوم امورد  ؛شودیسرکوب م یوم یتمفرد بزرگسال، ر یکتوسط  یتفعال ۀمشاهد

 ـ یحس یتمر یک یوم یتمر کهینسوم امورد  ؛شودمیتحریک هدفمند  یتبا فعال ایینهآ هاینورون

 اییانهآه یو حس یدر مناطق حرکت ییهاأبا مبد یتمشامل چند ر رسدینظر ماست که به یحرکت

را  پژوهشی (2011) 2و کروز یمکدر این ارتباط، . دارد یهمخوان ایینهآ هاینورونباشد که با مناطق 

 یجاانجام دادند. نت "شوت گلف ۀو مشاهد یحرکت یرسازیطول تصومغز در یتتفاوت در فعال"با عنوان 

طور هب با چشم باز و بسته یرسازیبا تصو یسهمقادر شوت گلف ۀدر گروه مشاهد یوم یتمنشان داد که ر

 ۀاهدمش طیای های آینهنورونفعالیت بیشتر  ۀدهندنشان این امر که ه استسرکوب شد یمعنادارتر

 و همكاران 3الک ون ،ینهمچن(. 21) باشدمی بسته و باز چشم با تصویرسازیفعالیت نسبت به 

 14ـ16اطفال  رایرفتن را براه تریشرفتهو مهارت پ یدنمهارت خز یلمف در پژوهش خود (2008)

 یتمدر سرکوب ر داریاتفاوت معن 4C و 3C ۀکه در منطق حاکی از آن بود یج. نتانمایش دادندماهه 

این امر است که در مناطق  ۀدهنده و نشانمعنادار بود Cz ۀدر منطقتفاوت اما  وجود ندارد؛ یوم

 عالیتگیرد و فنسبت به سایر مناطق صورت می یترصورت پیشرفتهریزی حرکتی بهبرنامه ،مرکزی

 یرا از حرکات تكرار یلمیفنیز  (2006) 4یورتلپاژ و ت .(22) باشدمیای مشهودتر های آینهنورون

به نمایش ساله  هشتکودکان  رایب دست یو حرکت عاد یش یکزدن به دست در دو حالت چنگ

 است هکرد یداکاهش پ یوم یتممقدار ر یت،فعال ۀطول مشاهددر بیانگر آن بود که یج. نتاگذاشتند

 طیدر آغاز،  EEGتنوع تقارن "را با عنوان  پژوهشی( 7200و همكاران) 5کملزهمچنین،  (.23)

در هر دو  یوم یتمکه ر و گزارش نمودند انجام دادند "انگشت اییرهحرکات زنج یمشاهده و اجرا

 استراحت با چشم بسته یتاز وضع یشترب ،حالت مشاهدهسرکوب شده و در ،حالت مشاهده و اجرا

 (.24) است دهدچار عدم تقارن ش

                                                           
1. Ramachandran 

2. Kim & Cruz 

3. Van Elk 

4. Lepage & Theoret 

5. Camels 
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 و روفیزیولوژیکوهای ندستگاهبا استفاده از  ایمشاهدهیادگیری ۀ شده در حوزانجام مطالعات بیشتر

 های مختلف از جمله مشاهده، اجرار حالتسرکوب ریتم میو د ۀبه مقایس ،الكتروانسفالوگرافیویژه به

در  اند.نمودهیید أعمل ت ۀسرکوب را هنگام مشاهداین  هاآنبیشتر و  اندو تصویرسازی عمل پرداخته

ا باستفاده شده باشد، یافت نشد. که در آن از دو الگو با سطوح مختلف مهارت  پژوهشی این ارتباط،

 و در بهبود عملكرد حرکتی ایمشاهدهبر اهمیت یادگیری مبنی مطالعاتهمسوی  توجه به نتایج

 هشپژوسطح مهارت الگو بر اثربخشی الگودهی،  تأثیرخصوص در پژوهشیهای تناقض، دیگرسویاز

الگوی ماهر و غیرماهر  ۀهنگام مشاهدبهمیزان سرکوب ریتم میو به مقایسۀ تا  حاضر بر آن است

است که آیا سطح مهارت الگو بر سرکوب ریتم  آنحاضر  پژوهش ال اصلیؤدیگر، سعبارتبه ؛بپردازد

 ثیر معناداری دارد؟ أمیو ت
 

 پژوهش روش
تجربی و ماهیت و روش اجرا، نیمهلحاظ بهی، کاربرد مطالعات حاضر با توجه به هدف از نوعپژوهش 

بدنی تربیترشتۀ نفر از دانشجویان  13. باشدمیآوری اطلاعات، آزمایشگاهی جمع ۀشیو منظراز 

صورت به( سال 15/23±5/1 با میانگین سنی)مرد(  ششزن و  هفتدانشگاه شهید رجایی تهران )

 بوده دستراستکنندگان شرکتذکر است که تمامی شایان .نمودندداوطلبانه در این پژوهش شرکت 

م ئلاگونه عهیچ و نداشتندشناختی عصب بیماری ۀسابقهمچنین،  .از دید طبیعی برخوردار بودند و

و بر  ریتومان یکمقابل  کنندگانشرکت ،پژوهش انجاممنظور به ها وجود نداشت.تلال اوتیسم در آناخ

از  یها عارآنسر  یمو) ها گذاشته شدسر آن یبر رو کاناله 17 نشسته، کلاه مخصوص یصندل یرو

 هایلفهؤم گیریمنظور اندازه. به(بود غیره ژل، چسب مو و یرنظ یشیگونه مواد آراهر

 براینیز  2نروگاید افزارنرم ازاستفاده شد. همچنین،  1نرواسكن دستگاه از الكتروآنسفالوگرافی

 وسطت مغزی امواج و هاسیگنالهمچنین، . بهره گرفته شد شدهثبت هایالكتروآنسفالوگرام سازیکمی

 ،انالهک 17 کلاه این از استفاده با وگردید  دریافت سر پوست از پلاستیكی کلاه در موجود الكترودهای

ی رو . این امواج پس از دریافت برگشتمختلف جمجمه ثبت  ۀناحی 17فعالیت الكتریكی مغز از 

 به ضیریا هایلیلتح از پس و شده کامپیوتر وارد اطلاعات ایندرادامه،  شدند.نمایشگر ترسیم  ۀصفح

دستگاه  یالكترودهادرادامه، (. 14) مبدل شدند نمودار به اعداد و مارقسپس، این ا و تبدیل گشته عدد

                                                           
1. Neuroscan 

2. Neuroguide 



 612                                                                                             سطح مهارت الگو بر سرکوب ريتم ...  تأثیر
 

 

 

 میاندر  ترتیب نمایش و قرار داده شد 4سریو پس 3یمرکز ،2یشانی، پ1یانهدر مناطق آه

 طور تصادفیبه کنندگانشرکتدر این پژوهش . گردیدکنترل  5متقابل ۀصورت موازنبهکنندگان شرکت

کردند  را تماشا غیرماهرالگوی  فیلم ،الگوی ماهر و سپسفیلم ابتدا  در دو گروه قرار گرفتند: گروه اول

ذکر است که شایان. پرداختند غیرماهرالگوی  فیلم الگوی ماهر پس ازفیلم به مشاهدۀ  و گروه دوم

دقیقه در نظر گرفته شد.  دو ،استراحتنیز زمان و  غیرماهرفیلم الگوهای ماهر و  ۀزمان مشاهد

د کنندگان خواسته شای هنگام تصویرسازی، از شرکتهای آینهنورونسازی فعالبه با توجه همچنین، 

 یلدر فا زمودنیاطلاعات مربوط به هر آ سفید مانیتور نگاه کنند. ۀبه صفح استراحت ۀکه در مرحل

عنوان شاخصی از سرکوب ریتم میو به و یدگرد یرهو سن او ذخ یتجداگانه و با ذکر اسم فرد، جنس

 غیرماهرالگوی ماهر و  ۀصورت نسبت توان مطلق موج آلفا هنگام مشاهدای بههای آینهنورونعملكرد 

ذکر این نكته  محاسبه شد. CZ و 3C ،4C ۀسه منطقحالت استراحت در به توان مطلق موج آلفا در

 ییردم تغع بیانگر یکبا مقدار برابر  ،یوم یتمسرکوب ر دهندۀنشان یکاز کمتر نسبت ضرورت دارد که 

  (.15)باشد می یوم یتمدر ر یشافزا نشانگر یکتر از بزرگ دارو مق یوم یتمدر ر
 ویلک استفاده شد.ـ  از آزمون شاپیرو هاتوزیع دادهبودن منظور تعیین طبیعیبهدر پژوهش حاضر 

 ۀدر سه منطق الگوی ماهر و غیرماهر ۀحالت مشاهد دوسرکوب ریتم میو در  ۀمقایس برایهمچنین، 

3C ،4C  وCZعصبی( ۀگروهی در یک طرح )منطقهای تكراری درون، آزمون تحلیل واریانس با اندازه 

در سطح  های آماریتحلیلذکر است که شایاناستفاده قرار گرفت. مورد دو )مهارت الگو( × سه

 گرفت. صورت( P≤0.05) یمعنادار
 

 نتایج
 نیزو  غیرماهر و ماهر الگوی ۀمشاهد استراحت، حالت سه در آلفا موج توان معیار انحراف و میانگین

 CZ و 3C ،4C یعصبمناطق  در غیرماهر و ماهر الگوی ۀمشاهد حالت دو درمیزان سرکوب ریتم میو 

  شده است. خلاصهشمارۀ یک و دو ول ادر جد

 
 

                                                           
1. Parietal 

2. Frontal 

3. Central 

4. Occipital 

5. Counter Balance 
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 غیرماهر و ماهر یهاالگو ۀمشاهد و استراحت حالت سه در آلفا موج توان معیار انحراف و میانگین ـ6 جدول

  یعصب ۀطقمنسه  در

 مشاهدۀ الگوی غیرماهر مشاهدۀ الگوی ماهر استراحت منطقۀ عصبی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین                      

3C 44/8 42/6 21/5 64/2 47/6 54/3 

4C 6/8 46/5 52/5 45/2 4/1 85/3 

CZ 11/7 36/6 72/5 75/1 51/6 38/2 

 

 غیرماهر و ماهر الگوی ۀمشاهد حیندر آلفا شود، توان موجکه در جدول فوق ملاحظه می طورمانه

 . کاهش یافته است CZ و 3C ،4C یعصب ۀطقمن سهدر هر  مقایسه با حالت استراحتدر
 

 ۀمنطق سهدر  غیرماهرالگوی ماهر و  ۀدر مشاهد سرکوب ريتم میومیانگین و انحراف معیار  ـ8جدول 

 عصبی

 
9C 1C CZ 

 معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین معیار انحراف میانگین

 27/0 11/0 33/0 85/0       32/0 85/0   الگوی ماهر ۀمشاهد

 الگوی ۀمشاهد
 غیرماهر

 76/0 37/ 0 73/0 31/0 85/0 27/0 

 

 .است شده سرکوب بیشتر ماهر الگوی ۀمشاهد حالتدر میو ریتم دهد کهنشان می شمارۀ دو جدول

در این  .(P>0.05) باشدمیها بودن توزیع دادهطبیعی ۀدهندنشاننیز ویلک  ـ های آزمون شاپیرویافته

 ۀمنطق در سه غیرماهرالگوی ماهر و  ۀحالت مشاهد دوسرکوب ریتم میو در  ۀمنظور مقایسبهپژوهش 

3C ،4C و CZ ،ۀگروهی در یک طرح )منطقهای تكراری دروناز آزمون تحلیل واریانس با اندازه 

 خلاصه شده است. شمارۀ سهدر جدول های حاصل یافته .استفاده شد دو الگو( هارت)م × سه عصبی(
 

 گروهیتکراری درونهای تحلیل واريانس با اندازهآزمون  های حاصل ازيافته ـ9 جدول

 
مجموع 

 مجذورات

 ۀدرج

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمقدار 

سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 417/0 006/0 027/11** 157/0 1و  12 157/0 الگو مهارت

 2/0 023/0 013/0 *  68/0 2و  24 131/0 عصبی ۀمنطق

الگو  هارتتعامل م

 عصبی ۀو منطق
 05/0 543/0 621/0 004/0 2و  24 001/0

 دار است.امعن P≤0.01** درسطح            دار است.امعن P≤0.05* درسطح 
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 اما اثر ؛عصبی معنادار است ۀالگو و منطق مهارتدهد که اثرات اصلی های جدول فوق نشان مییافته

تفاوت معناداری بین سرکوب ریتم میو در دو  ،دیگرعبارتبه باشد؛نمیتعامل این دو متغیر معنادار 

براین، علاوهوجود دارد.  CZ و 3C ،4Cعصبی  ۀبین سه منطق نیزو  الگوی ماهر و غیرماهر ۀمشاهدالت ح

 الگوی ماهر ۀحالت مشاهددر ریتم میوکه  حاکی از آن بودآزمون تعقیبی بونفرونی  نتایج

سرکوب بیشتر طور معناداری ( به718/0 0±/074مقایسه با الگوی غیرماهر )( در086/828±0/0)

عصبی نشان داد  ۀمورد اثر اصلی منطقهای آزمون بونفرونی دریافتههمچنین، . (P=0.006)شده است 

3C (07/707±0/0 ) ۀطور معناداری نسبت به منطق( به08/814±0/0) CZ ۀدر منطق ریتم میوکه 

تفاوت معناداری بین سرکوب ریتم میو در  ذکر است کهشایان .(P=0.035) بیشتر سرکوب شده است

 .مشاهده نشد 4Cو 3C ۀمنطق

 

 
 عصبی ۀالگوی ماهر و غیرماهر در سه منطق ۀسرکوب ريتم میو در دو حالت مشاهد ـ6 شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
تبال گام بسكسهدر شوت  ریتم میو سرکوبسطح مهارت الگو بر  تأثیر یینپژوهش حاضر، تعاز هدف 

ور طبه مقایسه با الگوی غیرماهردر الگوی ماهر ۀحالت مشاهدریتم میو در نشان داد که هایافته بود.
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 اینهیآ هاینورون یشترب پذیرینشواک ۀدهندنشان امر ینا که شده استسرکوب  معناداری بیشتر

لحاظ سرکوب ریتم میو در مشاهده نسبت به بهحاضر  پژوهش نتایج. باشدمیماهر  ینسبت به الگو

. در این دارد یهمخوان( 2008) و ون الک و همكاران (2011) و کروز یمک هاییافتهبا  استراحت

 ۀنسبت به حالت استراحت و در منطق دارحرکات هدف ۀریتم میو در مشاهدمشخص شد که  مطالعات

از اصل تواند ای میتا اندازهحاضر  پژوهشهای یافته. (22،21شود )بیشتر سرکوب می CZعصبی 

ی و همكاران حاتم مطالعاتبا  لذا، کند و یتآدامز حما یدگاهماهر و د یمهارت توسط الگو یشنما

( 1383) عامری و همكارانعربو  (2002) یسزتو و ورناداک(، 1388پور و همكاران )، سوزنده(1383)

 بهو  در اطراف شیار مرکزی قرار دارد یحرکت ـ یحس قشربرمبنای نتایج،  (.8ـ11همخوانی دارد )

 ماهر الگویروان و استاندارد  یممكن است اجرا ،، همچنین(25) دهدیواکنش نشان م اعمال ۀمشاهد

  (.26) ها شده باشدآن ۀو علاق یزهانگ یشو افزا کنندگانشرکتباعث جذب 

طور معناداری به 3C ۀنسبت به منطق CZ ۀریتم میو در منطق این بود که یافتۀ دیگر پژوهش حاضر

 4Cو 3C ۀ، تفاوت معناداری بین سرکوب ریتم میو در منطقراستادراین .شده استسرکوب  بیشتر

نظر مورد یمناطق عصب پذیریواکنشمیزان پژوهش، تفاوت در  یندر اتوجه قابلموضوع وجود نداشت. 

چپ،  ۀیمكردر ن 3C ۀمنطق ،10ـ20 یستمدر س ،EEG الكتروانسفالوگرافی مطالعات براساس. بود

مغز را به  1شیار مرکزی(. 21) راست قرار دارد ۀیمكردر ن 4C ۀدر مرکز جمجمه و منطق CZ ۀمنطق

 در قسمت جلوی که کندتقسیم می( ایآهیانهو عقب )پیشانی( یا های فرونتال لوبدو قسمت جلو )

پیكری  ـ )مسئول عملكرد حرکتی( و در پشت شیار مرکزی، قشر حسی 2شیار، قشر حرکتی اولیه

، تیسه شیار مرکزی یک خط کاملا  صاف نکبا توجه به این حسی( قرار دارد. مسئول پردازش) 3اولیه

، یک 10ـ20المللی . در سیستم بینباشدمیتر های آن عقبدر قسمت بالای سر نسبت به سایر بخش

بر روی  CZ و 3C ،4Cشود و مناطق عصبی خط کاملا  صاف از وسط سر و بین دو گوش ترسیم می

ـ بر روی قشر حسی در پشت خط مرکزی و  4Cو  3Cق اساس، مناطاین. برگرددآن مشخص می

 . جای داردقشر حرکتی اولیه مرکزی و در در جلوی خط  CZ ۀکه منطقحالیدر ؛گیرندپیكری قرار می

ل از مح طور معمولبه ایهای آینهعنوان شاخصی از فعالیت نرونکه گفته شد، ریتم میو به طورهمان

ثبت  10ـ20 المللی( در سیستم بین5و میانی 4مرکزی راست و چپ ۀمرکزی )ناحی ۀالكترودهای ناحی

و  یتماه ناشی ازماهر  یالگو یلمبه ف CZ ۀمنطق پذیریواکنش یلدل که رسدنظر میبه شود.می

                                                           
1. Central Sulcus 

2. Primary Motor Cortex 

3. Primary Somatosensory Cortex 

4. Central Right and Left Area (C4 & C3)  

5. Central Midline Area (CZ) 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjaxNOys4vOAhUBvBQKHYdPDM0QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Ffigure%2F227495492_fig2_Figure-1-ERPs-recorded-at-central-midline-location-Cz-elicited-by-correct-verb&usg=AFQjCNHnGV10ggtXXs1DmfzYhU5ye502Eg&sig2=0IqRDyH3ZeqdnPo-a80T2g&cad=rja
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 گامفیلم مربوط به شوت سه ۀمشاهد باشد. یحرکت ۀآن با منطق یکمنطقه و ارتباط نزد ینعملكرد ا

های فعالیت بیشتر نرون ۀدهنداین امر نشان وشده  CZ ۀمنجر به سرکوب بیشتر ریتم میو در منطق

 اشدباست، می یحرکت ۀبرنام ریزیطرح و حرکتی که مسئول عملكرد قشر حرکتی اولیه ای درآینه

 تمیسرکوب ر شود کهدریافت می حاضر پژوهشو  یمطالعات قبلنتایج اساس مجموع، بر. در(27،28)

در  یالگوده ۀدهندنشان ی،مهارت حرکت یک یاجرا ۀبه مشاهد ایینهآ هاینورونو واکنش  یوم

و  یورزش یهاعنصر مهم در روند آموزش مهارت یکعنوان ماهر به یاز الگو توانیبوده و م یادگیری

 ؛استفاده کرد مهارت ییرناپذیرعناصر تغ یریحرکت و فراگ یمنظور کسب هماهنگبه حرکتی

تواند مناطقی از مغز را که در اجرای واقعی عمل درگیر الگوی ماهر می ۀدیگر، مشاهدعبارتبه

 ود.شاستفاده گروهی آتی از طرح بین مطالعاتدر که شود می درپایان، توصیه .فعال نماید باشند،می

ۀ یمكرری، نبرتجای دستبه ،شناختیکه با توجه به سطح تحلیل عصبگردد می پیشنهاد ،همچنین

  .دقرار گیربررسی موردبرتر مغز 

نوان ای به عشود که از یادگیری مشاهدهدر نهایت به مربیان و معلمان ورزش پیشنهاد می پیام مقاله:

حالت ردقدرتمندترین ابزار انتقال اطلاعات به فراگیر استفاده کنند. همچنین با توجه به اینكه ریتم میو 

نهاد ، پیشسرکوب شده استبیشتر طور معناداری مقایسه با الگوی غیرماهر بهدر الگوی ماهر ۀمشاهد

 های حرکتی قرار گیرد.شود که الگوی ماهر در اولویت استفاده برای آموزش مهارت می
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Abstract 
Mu rhythm suppression is thought to accompany the activation of the mirror neuron 

system which occurs when a human observes or imitates the behavior of others. The 

purpose of present study, was to examine the effects of model skill level on mu rhythm 

suppression in Basketball Lay-up shot. 13 Physical education students of Tehran Shahid 

Rajaee Teacher Training University (mean age: 22.2±1.5 years) voluntarily participated 

in this study. The demonstration’ order was counterbalanced across participants. They 

randomly divided into the two groups: one group is observed skilled model, followed by 

unskilled model, and the other is observed unskilled model followed skilled model. 

Participants’ Brain Waves were recorded by EEG in three conditions, open eye resting 

and observing skilled and unskilled model and were transferred to quantitative data by 

Neuro-guide Software. Mu rhythm Suppression was calculated as a ratio of the alpha 

absolute power during observation of both models relative to the alpha absolute power in 

the baseline condition (rest). Results of repeated measures ANOVA with the within-

subject factors revealed that model skill and brain area main effects were significant 

while interaction effect of both variables were not significant. Results of Bonferroni test 

showed that the mu rhythm in observing skilled model condition was more significantly 

suppressed compared to the observing unskilled model condition (P≤0.01). In addition, 

the suppression of mu rhythm in CZ area was significantly greater than the suppression 

in C3 (P≤0.05). Action observation can activate the brain areas involved in the 

performance of an actual task. 
 

 

Keywords: Mirror Neurons, Mu Rhythm Suppression, Skilled Model, Unskilled Model, 

Lay-up Shot 
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