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 چکیده

نجام ابازتولید و نیز انتقال از ادراک به عمل  بر ادراک و شنوايی يی ـاثر يکپارچگی بینا با هدف بررسی حاضر پژوهش

شنوايی )دوکانالی( قرار  ـ کانالی( و بینايیشنوايی )تکی ـ در سه گروه بینايی، بینايآزمودنی  91 ،منظور. بدينگرفت

وی زمان با الگشنوايی، همـ ـ های بینايیو افراد در گروه کردندالگوی فرد ماهری را تماشا  ،گرفتند. افراد در گروه بینايی

کیشن نیفیوصورت سکانالی( را بهدوای مفاصل آرنج و مچ )سرعت زاويه کانالی( وای مفصل آرنج )تکبینايی، سرعت زاويه

های مختلف الگو پاسخ دادند جنبهدر ارتباط با  سؤال 51و افراد به گرديد مرتبه ارائه  پنج ،نظر. الگوی موردنمودنددريافت 

چهار متغیر خطای حداکثر سرعت  ،های بازشناسی پارامتر و الگو شرکت کردند. برای مفاصل آرنج و مچدر آزمون ،و سپس

 یکل زمان پارامتر و فلکشن حرکتینۀ دام حداکثر خطای اکستنشن، ایزاويه سرعت حداکثر خطای ای فلکشن،زاويه

 آزمايشی هایگروه بین ،تسؤاال به پاسخ نه و گويیپاسخ اطمینان درصد متغیر در دهد کهمی نشان نتايج. شناسايی گرديد

 و اکستنشن ایزاويه سرعت حداکثر خطای متغیرهای در نیز بازتولید ۀمرحل در(. P=0.001) دارد وجود داریامعن تفاوت

 (.P<0.05) شودمی مشاهده حسی دو هایگروه نفعبه داریامعن تفاوت هاگروه بین ،مفصل دو هر کلی زمان پارامتر

 ،عمل ک ـادرا مثبت انتقال نیز و بازتولید و ادراک بر يیشنوا يی ـبینا يکپارچگی مثبت اثر پژوهش اين در ،کلیطوربه

تکلیف  رد که کندمی بیان و است راستاهم حسی تناسب ۀفرضی با نتايج اين. گرديد تأيید حسی دو هایگروه برای ويژهبه

ای در ادراک بهتر الگوی سرعت زاويهنقش مثبتی را حس شنوايی های زمانی خاص، دلیل سازگاریبه ،شوت جفت بسکتبال

 کند.ايفا می
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 مقدمه

 ردارزشمندترین مفهوم  پربارترین و ،ادراک و عمل در ورزش ۀشناختی برای مطالع دیدگاهشک، بی

 ۀالعمسلم یا سنتی در مط ۀعنوان جنب، این دیدگاه بهدلیلهمینبه ؛تجربی بوده است مطالعاتنتایج 

 هک داشته است تأکیدبر این  د شناختی ارتباط بین ادراک و عملشود. بعبررسی می حرکت انسان

 عمل و ادراک بین ارتباط اهمیت (.1) کنیممی درک ذهنی بازسازی از نوعی با را محیط ماحقیقت، در

 ۀاستفاد و نمایش یک تماشای به نیاز اوقات از بسیاری در افراد بدانیم که گرددمی آشکار بیشتر زمانی

 مهارت که است دشوار زمانی ویژهبه تکلیف این. ددارن عمل یک اجرای منظوربه آن اطالعات از بعدی

را جهت قضاوت  کافی درونی بازخورد یادگیرندگان، و( فضایی و زمانی نظر از) باشد دشوار نسبتاً

 دشته باشنندا اختیار در است، شده داده نمایش که چهآن باخود  اعمال ثرؤم انطباق چگونگی مورددر

 بایست، میسسپ و هستند نیازمند چیزی چه به که کنند تعیین باید یادگیرندگان ،تکلیف این در. (2)

 مرجع مدل، این باها آن اعمال آیا که کنند قضاوت و ایندنم اجرا را حرکتی مهارت تا کنند تالش

 وجود عملکرد در خطاهایی دارد احتمال هاموقعیت این در. خیر یا است منطبق دو هر یا و درونی

 و (شود داده انجام باید که آنچه) نادرست مرجع عوامل از ترکیبی یا یک ناشی از که باشد داشته

 عوامل این بنابراین، و باشدمی ادراکی خطاهای در دشواری یا مهارت اجرای در حرکتی دشواری

 اجرای مشکل که نیست مشخص اوقات از بسیاری(. 3) سازندمی مختل را مدل با صحیح هایمقایسه

 شده پیشنهاد (4،6) مطالعات از برخی نتایج مبنای بر .(1) عمل مشکل یا است ادراک مشکل افراد،

 و شده ذخیره درونی شکلبه مرجع این و دهندمی ارتقا را عمل برای مرجع رشد ها،نمایش که است

 ده،یادگیرن تطبیق،ک ـ ادرا فرایند طریق ازبراین، عالوه. شودمی استفاده حرکت پاسخ هدایت برای

 نکتۀ. کندمی مقایسه مرجع این باهای بعدی جهت کاهش خطا در تالش را پاسخ به مربوط بازخورد

ت گیری بازنمایی ضعیفی از حرکناکافی منجر به شکل بینایی بازخورد یک توجه این است کهقابل

 شکلعمل را به ،کنند که آیا یادگیرندهن ارزیابی میپژوهشگراهای بازشناسی، شود. از طریق آزمونمی

انی های فضایی و زمها خصیصهتر که در آنبرای حرکات پیچیده؟ نمایی کرده است یا خیرمناسبی باز

ها دالیلی وجود دارد که ما را در رابطه با این موضوع که نمایش ،تواند به آسانی کشف شودنمی

. (1) اندازدبه تردید می، جهت رشد مرجع تصحیح برای یک عمل باشندکمک مساعدی در توانندنمی

مرجع و تشخیص صحیح الگوی عمل  ۀانتظار بر این است که نمایش ویدئویی در کمک به توسع

 هایهای ویدئویی از حرکت، بدون دستورالعملکه نمایشکند. هنگامیایفا  را مطلوب، نقش مهمی

مقایسه با بازخورد حاصل از اجرا شود، اطالعات موجود در تسهیل یادگیری دراضافی فراهم می

اساس ها بردر بسیاری از شرایط، نمایش ،وجوداین(. با5همراه دارد )به را هاییتنهایی، موفقیتبه

توان نمی آورند. بدون بررسی بیشترعمل میاز یادگیری ممانعت بههای اکتساب و یادداری، ارزیابی
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مشکالت ادراکی در  دلیلهای نمایش ویدئویی، بههای مربوط به گروهکه آیا دشواری تعیین کرد

اشد بنیاز میآن، مشکل در تولید الگوی موردبرنیاز است یا عالوهتشخیص الگوی مراحل نسبی مورد

طور کامل به ،دنادراکی باش ۀها در هماهنگی دارای واسطاحتمال که دشواریاخیراً، این (. 6)

تنهایی برای تشکیل این مرجع ی بهاست که آیا بینای این سؤالاما  ،(7حمایت قرار گرفته است )مورد

یق یادگیری از طر در ارتباط بامختلفی  هایپژوهش ،؟ برای بررسی این موضوعباشدمیصحیح کافی 

طور مجزا و نیز ارتباط بین مشاهده انجام شده است که به بررسی اثر مشاهده بر ادراک و عمل به

حدودی تا اند کهباعث شده هاپژوهش. این (8ـ13) اندپرداخته ادراک و عمل )انتقال از ادراک به عمل(

 ـکلی، اساس یادگیری از طریق مشاهده طورهو بشناختی اثرات ادراک بر عمل اری و عصبدالیل رفت

تنها  مطالعاتوجود، این اینمشخص شود. با ـ ای( و چه فوری )تقلید(چه طوالنی )یادگیری مشاهده

اند. بردهحسی( برای بیان ارتباطات بین ادراک و عمل بهره های بینایی )محرک تکنمایشاز 

های ای، کلید مکانیزمهای آینهسیستم سلول در ارتباط باشناختی علم عصب هایپژوهشبراین، عالوه

بینایی  ۀتنها در حیط ،ایهای آینهاما سلول ،باشدمیآشکار  کننده در یادگیری حرکتیبینایی شرکت

های ای به دروندادهای آینهسلول دهدنشان می وجود دارد کهنیز  یشواهد دیگر د.باشندرگیر نمی

های تمایزگذاری شنوایی برجسته بخشی از مهارت .دهندپاسخ می درونداد بینایی ۀشنوایی به انداز

 ـن دادگوششنوایی باشد که یک سیستم  یی ـای شنوایی و بیناهای آینهاساس نرونممکن است بر

شناسایی حرکت  طیتنها که نه (14دهد )عنوان بخشی از سیستم ادراکی تشکیل میرا به عمل

 (.15ود )شکار برده می)بازتولید( حرکات متمایز نیز به یبلکه در طول اجرا ،گیرداستفاده قرار میمورد

ندارد  یتمرکز توجهی نیاز گیری خاص ورزشکار وجهتبرخالف ادراک بینایی، ادراک شنوایی به 

شنوایی،  ۀوسیلتواند بهاست که ادراک بینایی می های اخیر نشان داده(. برخی از پژوهش16ـ18)

محرک بینایی  شده است که طول مدت یا سرعت عنوان. تغییر داده شود زمانی ۀویژه در حیطبه

بخش براین، عالوه. (11) گیردقرار می تأثیرهای صدا تحتشدن با سیگنالهمراه ۀوسیلبه ،شدهدریافت

حسی  تناسب ۀتواند توسط فرضیحسی مییکپارچگی چند در ارتباط باهای رفتاری عظیمی از یافته

ا ترین یمناسب ،شدهارائهحسی که در ارتباط با تکلیف کند (. این فرضیه ادعا می22) بررسی شود

پذیری یکتفک ،آن تکلیف مسلط است. بینایی ۀزمین، حسی است که بر ادراک درباشدمیمعتبرترین 

ذیری زمانی پتفکیک ،که شنواییحالیدر ؛در تکالیف فضایی مسلط است ؛رواینازو فضایی باالتری دارد 

الگوی شدن همراهکه است ( معتقد 2223) 1کلر. باشددر تکالیف زمانی مسلط می ،لذا و باالتری دارد

                                                           
1. Keler 
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اصلی  ۀاید. (21) شوددریافت اطالعات بینایی می ۀشفاف منجر به توسع شکلبه ،شنیداری با بینایی

کارگیری تولید آوایی برای ایجاد یک کانال جدید حسی است که از به ،حرکتی( ی ـ)شنوای 1اکوموشن

ذکر است که شایان(. 22) باشدنظر ادراکی با حرکت بدن با اهداف واقعی و در فضای واقعی مرتبط 

جنس، برخی از پارامترهای صدا  ۀشود. طبقبندی میمجزا تقسیم ۀدر دو طبق معموالً پارامترهای صدا

هستند که از طریق پارامترهای  زوال( و یدار صدا )اصابت، تقویتاناپ یهای طیفی و اجزاشبیه آرایش

 زنی ککینتیک و کینماتی ۀشوند. طبقتعیین می ها )هوا(فیزیکی مرتبط با جنس و مرتبط با رسانه

های کینماتیک و زمان آن هستند که از طریق پارامترهای صدا از جمله دامنه و مدتبرخی از پارامتر

نیفیکیشن زمانی ومفهوم س (.23) شودگفته می 2"نیفیکیشنسو"ها شوند و به آندینامیک تعیین می

 ،مثالعنوانبه ؛شوند ریزییک کارکرد به پارامترهای صدا طرح ۀوسیلشود که متغیرها بهاستفاده می

ای هصورت کارکردی از صدا با ویژگیبه ،جایی یا سرعتبههای کینماتیک از جمله جابرخی از متغیر

ند. شونامیده می "های شنیداریکینماتیک"عمل،  ۀارائه شود. چنین صداهای ساختنی ویژ یمشخص

ویژه هب ،عملکرد سیستم ادراکی یکنترل و یادگیری حرکتی، اطالعات شنوایی جهت ارتقا ۀزمیندر

دهی و هماهنگی در جهت را اطالعات شنوایی نقش مهمی رود وکار میهای زمانی انسان بههماهنگی

ها ضروری بندی دقیق حرکت در ورزشکه زمانجاآناز(. 24،25کند )های انسان بازی میفعالیت

مطالعات نشان (. 26بسیار سودمند است ) ،پذیری بهتر زمانی شنیدن نسبت به دیدنتفکیک، باشدمی

توانایی درک انحرافات کوچک در حرکت نسبت به الگوی مطلوب از طریق ادراک شنوایی اند که داده

ادراک  ۀزمیندر پژوهش ،اینبرعالوه(. 27یابد )افزایش می تنهاییهمراه با بینایی، نسبت به بینایی به

)نقاط روشن( خود و دیگران را  ۀشدتوانند حرکات خالصهمیها زیستی نشان داده است که انسان

از جمله شنوایی  واسادراک زیستی حرکت، به دیگر ح درمورد پژوهش اما اخیراً ،(28تشخیص دهند )

که استفاده از صداهای حرکت  داده استنشان  یپژوهش ،راستادراین(. 21نیز گسترش یافته است )

ازد تا سکنندگان را قادر میو شرکت باشدمیپذیر زیستی حرکت امکان کارهای ادراکوبرای بیان ساز

که آیا الگوهای این نکته اما  ،(32های حرکات درشت بدن را ارزیابی کنند )کیفیت و کمیت ویژگی

درک ت نیفیکیشن کینماتیک حرکسو توسط بینایی یا همراه با تنهاییتوانند بهحرکتی می ۀپیچید

مت فرد را به س ،تنهاییاعتقاد بر این است که نمایش الگوی پیچیده به .باشدمی، نامشخص شوند

 همراههب نیفیکیشن(وس و )هشدار یداریشدن الگوهای شنهمراه براین،عالوهدهد. تقلید صرف سوق می

تقلید  اینهای مختلف بدن(، بندی حرکت )ارتباط نسبی بین بخشکردن توجه فرد به مقیاسمعطوف

وانیم تدهد که ما تا چه حد مینشان می پژوهشاین  االتسؤخ به پاس ،بنابراین ؛بردصرف را از بین می

                                                           
1. Acou Motion 

2. Sonification 
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نظور مبرای تغییر ابعاد و ساختارهای بینایی به چه سطحی از پیچیدگی آننیز از ادراک شنوایی و 

تبال ارت شوت جفت بسکاستفاده از مهبا  حاضر پژوهش ادراک و بازتولید حرکت استفاده کنیم. ۀتوسع

هارت دادن منشاناست که آیا  سؤالدنبال پاسخ به این های فضایی و زمانی خاصی دارد، بهکه مشخصه

ها آن ادراک و عملی بر تأثیر ،نیفیکیشن(شنوایی )سو ی ـصورت یک الگوی بینایها بهبه آزمودنی

حسی آیا یک الگوی چند ،در یک تکلیف حرکتی پیچیده )مهارت ورزشی( کهدارد یا خیر؟ و این

طور هماندیگر، سویمنظور اجرای صحیح الگو موفق باشد؟ ازبه تواند در ایجاد یک مرجع درونیمی

د و تغییر داده شو از جمله شنوایی واستواند توسط دیگر حباال ذکر شد، اطالعات بینایی می که در

اهمیت بسیار باالی حس  با توجه بهتواند ساختار اطالعات بینایی را تغییر دهد. حتی شنوایی می

 تاتحریک کردنهمراه که است این شودمی مطرح که یسؤال ،ییبینا بر آن قدرتمند شنوایی و اثر

 ارتباط در ار نقشی چه و رددا حرکت بازتولید و ادراک بر اثری چه ،بینایی با( نیفیکیشنسو) شنوایی

 کهگامیهن (سونیفیکیشن) شنوایی کینماتیک اطالعات از استفاده کند؟می ایفا عمل و ادراک بین

 اکادر نیازمند ،(بیناکم و نابینا افراد ویژهبه) هستند خود بینایی حس در اختالالتی دارای افراد

 مقابلدر) شنیداری بیشتر هاآن یادگیری سبک د،باشنمی الگو یا محیطی محرک یک زمانی مشخصات

 فتکلی با مرتبط شنوایی اطالعات دادنارائه ،بنابراین ؛دارد بسیاری اهمیت غیره، و است( دیداری

 حیحص و دقیق اطالعات توسط بینایی اطالعات که است ضروری و بوده مهم بسیار صحیح، ایشیوهبه

 و ورزشی هایمحیط در شنوایی اطالعات از استفاده اهمیت پژوهش این نتایج. شود همراه شنوایی

  .کرد خواهد مشخص را شدهآموخته هایمهارت بازتوانی یا جدید هایمهارت کسب برای توانبخشی
 

 پژوهش روش
دانشجوی دانشگاه  32 راآماری آن  ۀد و نمونباشتجربی مینیمهمطالعات  از نوعحاضر پژوهش 

ا ههای ورود آزمودنیانتخاب شدند. مالک دسترسصورت درکه به تشکیل دادندبهشتی تهران شهید

مینان د. برای اطداشته باشنو اختالالت شناختی و حرکتی ن اشنداین بود که از نظر جسمانی سالم ب

سالمت عمومی گلدبرگ  ۀنامنمونه، از پرسش یاز عدم وجود اختالالت جسمانی و شناختی در اعضا

 به مربوط غربالگری ابزارهای ترینشدهشناخته از یکی نامهپرسش این .شد استفاده( 1172) 1و هیلر

 مکارانه و گلدبرگ توسط آن انگلیسی ۀنسخ پایایی و روایی که است افراد روانی و جسمانی سالمت

 را نامهپرسش این پایایی و روایی نیز تقوی. است شده استفاده بسیاری هایپژوهش در وشده  ییدأت

                                                           
1. Goldberg and Hillier 
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 لتحلی زمان،هم روایی روش سه از روایی ییدأت برای وی. است نموده ییدأت ایرانی دانشجویان درمورد

ا نامه بپرسش یاییپا ،همچنین. است کرده استفاده کل ۀنمر با هامقیاسخرده بستگیهم و عاملی

( 12/2) و( 13/2(، )7/2) یبترتو ضریب آلفای کرونباخ به یفیتنص ی،سنجاستفاده از سه روش دوباره

( 86/2) کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با نامهپرسش پایایی ،پژوهش این در. است شده گزارش

 تعیین جهت 23 برش ۀنقط از در پژوهش حاضر ،مطالعات از بسیاری با مشابههمچنین، . آمد دستبه

 شده محسوب بیمار آوردند، دستبهرا  23 باالی امتیاز که افرادی. شد استفاده افراد بودنبیمار یا سالم

 واییشن و بینایی تمشکال افراد که بود این ورود هایمالک دیگر از .نداشتند را آزمون به ورود ۀاجاز و

 سنجش برای، براینعالوه(. باشند مبتدی) باشند نداشته بسکتبال ورزشی ۀرشت در ۀ فعالیتسابق نیز و

برخوردار بودند، برای پژوهش ( 12/12) بینایی از که افرادی و شد استفاده 1اسنلن تست از بینایی

 3استارکیشرکت  2گری شنواییغربال از آزمون سنجش شنوایی منظورهب ،همچنین انتخاب شدند.

و  2222 ،1222، 522فرکانس  چهارگری شنوایی در استفاده شد. این آزمون یک ابزار غربال کانادا

کردن و آزمون کالیبره (سؤال پنج) سؤالدر سه گام )پرسیدن  باشد ومیهرتز در دو گوش  4222

گری (، افراد را از نظر مشکل یا عدم مشکل شنوایی غربالاصلی )پخش اصوات در چهار فرکانس

مشکل شنوایی نداشتند، برای پژوهش  اساس نتایج حاصل از این آزمونافرادی که بر ؛ لذا،کندمی

دفی تصا کامالً صورتبه ،های ورود انتخاب شدندمالک اساسها برکه آزمودنیانتخاب شدند. پس از این

شنوایی  ـ کانالی( و الگودهی بیناییشنوایی )تک ـ در سه گروه الگودهی بینایی، الگودهی بینایی

کتبی شرکت در  ۀنامهای هر سه گروه رضایتآزمودنی ،از شروع کار پیش)دوکانالی( قرار گرفتند. 

ها مختار هستند هر زمان که بود که آزمودنینامه قیده شده . در این رضایتنمودندرا تکمیل  پژوهش

شرکت در آن  ۀ، از ادامباشدمیها سازگار ناحساس کردند روند پژوهش با شرایط جسمانی و روانی آن

ها الگوی فرد ماهری را گروه اول )الگودهی بینایی( آزمودنی جهت انجام پژوهش، درانصراف دهند. 

ـ در گروه دوم )الگودهی بینای و دنمودنه مشاهد ای زمان با تماشها همکانالی((، آزمودنیشنوایی )تکی 

صورت یک کارکرد از صدا )سانیفیکیشن( ای مفصل آرنج را نیز بهسرعت زاویه (تنها)ماهر، فرد الگوی 

بر  الوهع نیز کانالی((شنوایی )دوی ـ کردند. گروه سوم )الگودهی بینایهای مشخص دریافت با ویژگی

صورت یک کارکرد به و زمانطور همبهای مفاصل آرنج و مچ را زاویههای ماهر، سرعت الگوی ۀمشاهد

 نمودند.های مشخص دریافت از صدا با ویژگی

                                                           
1. Snellen 

2. Audiometer Screening 

3. StarKey 
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در این رشته را داشت،  ۀ فعالیتسال سابق 15برای الگوی بینایی از یک بازیکن بسکتبال که حداقل 

از مقابل با  و 1فول اچ دیبا کیفیت سونی  برداریداری توسط یک دوربین فیلمبراستفاده شد. فیلم

رای عنوان الگوی بینایی داشده بهفرونتال انجام گرفت. الگوی انتخاب ۀدرجه نسبت به صفح 22 ۀزاوی

دو  توسطو  شده بود تأییدتوسط خود الگوی ماهر  ،امتیاز شده بود کسب منجر بهسه ویژگی بود: 

یک ویدئو  الگوی بینایی توسطذکر است که شایان. ه بودگردید تأیید نیز و دو مربی بسکتبالبازیکن 

 شد.مقابل فرد قرار داشت، ارائه میپروژکتور بر روی دیواری که در

روی مناطق مشخصی از دست، مچ، آرنج، ماهر، مارکرهایی برای ثبت الگو بر  فرد قبل از اجرای الگوی

فرد نصب گردید و اطالعات مربوط به الگو توسط دستگاه تحلیل حرکت )هشت دوربین(  ۀبازو و شان

ای مفصل مچ و سرعت سرعت زاویه ،نهایتتحلیل شد. در 2افزار کورتکسو توسط نرمگشت آوری جمع

مارۀ شاستفاده قرار گرفت. شکل مورد پژوهشگرتوسط  برای ایجاد الگوی شنواییای مفصل آرنج زاویه

ذکر است بهدهد. الزمای مفاصل آرنج و مچ دست را در ارتباط با الگو نشان میهای زاویهسرعت یک،

الگوی شنوایی به دو دلیل  ۀکردن و ارائای مفاصل آرنج و مچ برای سانیفایکه انتخاب سرعت زاویه

( که معتقد بودند الگوهای حرکتی این دو 2222) 3همکاران روجاست و پژوهش اساسبرالف. بود: 

مشورت با دو و ب. ( 31یابی به هدف خواهد داشت )نهایی و دست ۀنتیج اساسی در یمفصل نقش

نج و ای مفاصل آرهای مربوط به سرعت زاویهکردن دادهمنظور سانیفایبهبراین، عالوه. مربی بسکتبال

افزار توسط والکر و ( استفاده گردید. این نرمشش ۀ)نسخ 4ساندباکس افزار سونیفیکیشنمچ از نرم

ا، طراحی آمریک ی( در انستیتو تکنولوژی جورجیا )آزمایشگاه سانیفیکیشن( در آتالنتا2223) 5کوتران

، افزار. این نرماست گردیدهتأیید  پژوهشگرانافزار توسط خود این این نرم رواییو  و ساخته شده است

ل تبدی کند که اطالعات را به گراف شنوایی توصیفیای را فراهم میرسانهیک ابزار منعطف و چند

 .نمایدمی

 
 
 

                                                           
1. Full HD 

2. Cortex 

3. Rojas  

4. Sonification Sandbox 

5. Walker & Cothran 
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 ای مفاصل آرنج و مچ در مراحل مختلف اجرای الگوالگوی سرعت زاويهـ 5شکل 

 

، طنین، حجم و توان مشخصات صوت از جمله زیر و بمیافزار، میکردن اطالعات به نرمپس از وارد

 ۀدرون دامن ،های خامکه دادهمنظور اطمینان از اینبه پژوهشپیوستگی صدا را تنظیم نمود. در این 

( و درصد 122، حجم صدا )1فرض برای زیر و بمی صداهای پیشگیرند، از ارزشصحیح قرار می

 تشخیصایجاد تمایز قابل منظوربهنیز  طنین ۀمورد مشخص. در( استفاده شدlef ˚1پیوستگی صدا )

                                                           
1. Min: Note #56 (Ab)  & Max: Note #113 (F) 
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برای  1گیتار الکتریک کلیناز طنین  ،ای مفصل آرنج و مچشده برای سرعت زاویهبین اصوات تولید

 3ام.آی.دی.آی صورت فرمتافزار بهبرای مچ استفاده گردید. خروجی این نرم 2ویبرافونآرنج و طنین 

ای کامپیوترها پخش شود( بود سانهرهای چندعاملتواند توسط اکثر سیستم)فرمت سبکی که می

 18222هرتز تا  62 فرکانس ۀبا دامن 4دو اسپیکرالگوهای شنوایی توسط  ذکر است کهشایان (.32)

 د.گردیووفر ارائه میهرتز و مجهز به ساب

استفاده گردید و الگوی شنیداری  5آرکوسافت شوبیزافزار شنوایی از نرم ی ـمنظور ایجاد الگوی بینایبه

 الگوی بینایی منطبق شد. اب

را  بایست ابتدا مهارت پرتاب آزاد بسکتبالبودن تکلیف )شوت جفت بسکتبال(، افراد میدشوار دلیلبه

 چهارتمرینی  ۀها، در یک دورآوری دادهجمع آغازنفر( قبل از  32ها )کل آزمودنی ،لذا ؛گیرندفرا 

کردند. در ابتدای هر جلسه، الگوی پرتاب آزاد  پرتاب آزاد بسکتبال( شرکت 52ای )هر جلسه جلسه

 ،نبا الگو اجرا نمایند. همچنی مشابهپرتاب را ها خواسته شد ها نشان داده شد و از آنبسکتبال به آزمودنی

 یشپتمرینی این بود که افراد  ۀ. هدف از این دورارائه گردیدها گروه یتمام ههای مشابهی بدستورالعمل

پس از اطمینان از و قادر به اجرای آن باشند.  وندا ش، با پرتاب آزاد بسکتبال آشناز اجرای شوت جفت

وج های خرشاخص دند.نمواصلی شرکت  پژوهشاند، در گرفته پرتاب آزاد بسکتبال را فرا که افراداین

از  (حتی یک جلسه) تها، غیبآوری دادهجمعۀ دور طیدیدگی آسیب :شامل پژوهشها از آزمودنی

ر ذکشایانها بود. آوری دادهجمع ۀها و تمرین شوت جفت بسکتبال در طول دورجلسات اکتساب و آزمون

 .تکمیل نمودندرا  پژوهشافراد فرم رضایت فردی شرکت در  تمام، پژوهشاز شرکت در  پیشاست که 

هر زمان که روند اجرای آزمون را مطابق با شرایط جسمانی یا روانی خود  هااساس این فرم، آزمودنیبر

افراد پس از حضور در محل انجام پژوهش  شرکت در آن انصراف دهند. ۀاز ادامتوانستند مینمی دیدند، 

 پنجمدت بهشتی تهران(، بهبدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهیدتربیت ۀ)آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشکد

ت نظر )شوت جفمورد با محیط انجام پژوهش، دستگاه تحلیل حرکت و تکلیف طور مختصرو به دقیقه

ها از و برای تمام آزمودنی ه بودشدبسکتبال( آشنا شدند. برای معرفی تکلیف، جمالتی از قبل آماده 

شدن آرنج، باز شدن آرنج،افراد با واژگانی همچون خم ،اینبراستفاده گردید. عالوه یجمالت یکسان

وجود افراد در ارتباط با این حرکات به تمامشدن مچ آشنا شدند تا درک مشترکی بین شدن مچ و بازخم

                                                           
1. Electric Clean Guitar 

2. Vibraphone 

3. MIDI 

4. Acron Speaker MS45 

5. Arcsoft Showbiz 

http://www.digikala.com/Product/DKP-15262/Acron-Speaker-MS45/اسپیکر-اکرون-ام-اس-45
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ط واز دریافت الگو با صداهای مرب پیششنوایی  ی ـهای بینایگروه ذکر این نکته ضرورت دارد که آید.

  به مفاصل آرنج و مچ آشنا شدند.

مقابل سبد بسکتبال بر روی متری در سه ۀدر فاصل ها خواسته شدآشنایی، از آزمودنی ۀپس از مرحل

د. شمت چپ سبد بسکتبال نمایش داده مییک صندلی بنشینند. الگوی فرد ماهر بر روی دیوار و در س

ی رایافتن الگو )اجپس از پایانشد  خواستهها کی افراد، از آزمودنیهای ادراجش قضاوتمنظور سنبه

شدن مفاصل آرنج و شدن و خمخصوص طول زمان باز)در در ارتباط با اجرا سؤالفرد ماهر(، به دو 

پاسخ  (غیرهاوج فرد و  ۀشدن مفاصل آرنج و مچ در ارتباط با نقطشدن وخممچ، زمان حداکثر باز

رار ق سؤالموردیکی از ابعاد زمانی و فضایی عملکرد فرد ماهر را  نامهت پرسشسؤاالکدام از هر گویند.

 .مشخص کنند سؤالگویی خود را برای هر درصد اطمینان پاسخ شدمیاز افراد خواسته  ،سپسداد. می

در ارتباط با اجرای  سؤال 12که الگو برای هر آزمودنی پنچ بار نمایش داده شد و وی به پس از این

 هکخواسته شد  ویاز  تصادفی بود(، کامالًت به هر آزمودنی سؤاال ۀاسخ داد )ترتیب ارائالگوی ماهر پ

کدام از هربودن درصورت صحیحهای بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو شرکت کند. در آزمون

تیاز ام پاسخ نادرست بود، رو اگ شدلحاظ می یکامتیاز ، یسؤال ده ۀنامشده به پرسشهای دادهپاسخ

ن در آزمو کرد.را کسب می دهتا  صفرنهایت امتیازی از فرد در ترتیب،. بدینگردیدثبت می صفر

خواسته شد  هاآنسرعت متفاوت به افراد ارائه شد و از  پنجبازشناسی پارامتر، الگوی فرد ماهر با 

ار و با ب سهها مشخص کنند )این کار به افراد ارائه شده بود( را از میان آن سرعت واقعی الگو )که قبالً

در آزمون  (.گردیدهای فرد محاسبه خطای مطلق پاسخ ،نهایتمتفاوت انجام شد و در ۀهای ارائتوالی

ز بسکتبالیست ماهر )که الگوی ماهر این پژوهش نی پنجالگوی متفاوت مربوط به  پنجبازشناسی الگو، 

که اجآناز ها خواسته شد الگوی مربوطه را شناسایی کنند.آن ها بود( به افراد ارائه شد و ازجزئی از آن

 ( وغیرههای آنتروپومتریکی )از جمله قد، طول دست، طول پا و تفاوت در این آزمونرفت احتمال می

ی گذار باشد، تنها الگوتأثیرها( در بازشناسی الگوها میان الگوهای ماهر )بسکتبالیست مقدار پرش

 ۀهای ارائبار و با توالی سهها نشان داده شد )این کار به آزمودنی صل آرنج و مچ(حرکتی دست )مفا

 ۀافراد در فاصل ،نهایتدر د(.گردیهای فرد محاسبه خطای مطلق پاسخ ،نهایتمتفاوت انجام شد و در

با  ماهر، حرکت را مطابقفرد یافتن اجرای الگوی پایانمحض متری سبد بسکتبال ایستادند و به سه

بق با کتبال را مطابار شوت جفت بس پنجبار نمایش داده شد و هر آزمودنی،  پنجالگو اجرا کردند.  الگو

 مفاصل مچ ۀای و سرعت زاویفرایند اجرا )مسافت زاویهذکر این نکته ضرورت دارد که الگو اجرا کرد. 

 .گردیدو آرنج( با استفاده از دستگاه تحلیل حرکت ثبت 

ق تحلیل مطاب ،بخش اول ؛بازتولید در دو بخش انجام شد ۀتحلیل عملکرد افراد در مرحلبراین، عالوه

طور که در همانتحلیل مشخصات کینماتکیک اجرا.  ،بخش دوم و (تسؤاالهای ادراکی )قضاوتبا 
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 ینامه، یکی از ابعاد فضایی یا زمانی اجرات پرسشسؤاالکدام از نامه مطرح شد، هربخش تحلیل پرسش

کدام از هرت، سؤاالمطابق با منظور تحلیل عملکرد افراد به ،لذا ؛دادقرار می سؤالفرد ماهر را مورد

، در اجرای خود او بررسی شد تا بودها پاسخ داده به آن الگوی ماهر ۀاساس مشاهدرتی که فرد بسؤاال

 ؛در عملکرد او منعکس شده است یا خیر ،داده است سؤالآیا پاسخی که فرد به  که مشخص شود

حاظ ل یکخاصی را مشابه با فرد ماهر اجرا کرده بود، امتیاز  سؤالاگر فرد پاسخ مرتبط با  ،بنابراین

را  12ا ت صفر بینای نهایت نمرهدرفرد  ،لذا ؛کردکسب می را صفرمشابه بود، امتیاز غیر و اگر شدمی

بازتولید، چهار متغیر خطای  ۀسنجش فرایند اجرای افراد در مرحل منظوربه ،همچنین د.نموکسب می

 ای فلکشن حرکتحرکتی بخش فلکشن حرکت آرنج و مچ، خطای حداکثر سرعت زاویه ۀحداکثر دامن

ای اکستنشن حرکت مفاصل آرنج و مچ و پارامتر زمان مفاصل آرنج و مچ، خطای حداکثر سرعت زاویه

کدام از متغیرهای فوق این خطاها، عملکرد افراد در هر ۀظور محاسبمنبه گشت وکلی حرکت انتخاب 

 عنوان خطا در نظر گرفته شد.ها بهو تفاوت آنگردید با عملکرد فرد ماهر )الگو( در آن متغیر مقایسه 

و درصد  تسؤاالهای ادراکی )قضاوت ۀمقایس جهتسویه از آزمون تحلیل واریانس یک براین،عالوه

 و نیز عملکرد افرادناسی پارامتر و الگو های بازش( و خطای مطلق افراد در آزمونگوییاطمینان پاسخ

( 25/2معناداری ) ها در سطحتحلیل ۀکلیذکر است که شایاناستفاده شد.  بازتولید حرکت ۀدر مرحل

 انجام شد. 221 ۀنسخ اس.اس.پی.اسافزار و با نرم
 

 نتایج

میانگین و انحراف استاندارد عملکرد ادراکی افراد و نیز میانگین و انحراف استاندارد  شمارۀ یک،جدول 

 دهد.نشان می بازتولید ۀامتیازات افراد را در مرحل
 

 ادراک و عمل ۀمیانگین و انحراف استاندارد عملکرد افراد در مرحل ـ5جدول 

 هاگروه
های قضاوت

 ادراکی

درصد اطمینان 

 تسؤاالگويی به پاسخ

 بازشناسی

 الگو
 بازتولید بازشناسی پارامتر

 5/12±2/114 1/36±2/527 1/21±2/457 2/61± 223/5 32/3±16/1 بینایی
 شنواییـ  بینایی

 کانالی()تک
434/1±52/3 121/6 ± 7/73 561/2±73/2 23/2±86/2 843/2±4/6 

 شنواییـ  بینایی

 کانالی()دو
524/1±12/4 284/7 ± 8/72 351/2±86/2 428/2±23/1 111/2±22/6 

                                                           
1. SPSS 22 



 5931 زمستان ،62رفتار حرکتی شماره                                                                                                    12

شنوایی ـ  افراد در گروه بینایی های ادراکیدهد، میانگین قضاوتنشان میجدول این طور که همان

شنوایی  ی ـدر گروه بینای گوییدرصد اطمینان پاسخ اما ،ها استکانالی( بیش از سایر گروه)دو

 لگوا بازشناسی های بازشناسی پارامتر وآزمون خصوص. درباشدمیها بیشتر کانالی( از سایر گروه)تک

ر است. ها کمتکانالی( نسبت به سایر گروهشنوایی )تک ی ـیانگین خطای مطلق در گروه بینایم نیز

 ی ـایویژه بینشنوایی و به ی ـهای بینایمیانگین امتیازات افراد در گروه، بازتولید ۀدر مرحلهمچنین، 

  باشد.میها سایر گروهکانالی( بیش از شنوایی )تک

ت، ؤاالسدر متغیر پاسخ به  هاگروه ۀمنظور مقایسبه و سویهاز اجرای آزمون تحلیل واریانس یک پیش

هت جاز آزمون شاپیرو ویلک  ، آزمون بازشناسی الگو و بازشناسی پارامترگوییدرصد اطمینان پاسخ

نی های تمریمتغیرها در گروهکه  دهدمیها استفاده شد. نتایج نشان بودن توزیع دادهبررسی طبیعی

منظور بررسی تجانس واریانس از آزمون لوین به ،براینعالوه(. P>0.05باشند )دارای توزیع طبیعی می

مشاهده داری اتفاوت معن هابین واریانس گروهاساس نتایج، بر کههای تمرینی استفاده شد گروه

 ۀسویه را جهت مقایستحلیل واریانس یکخروجی آزمون  شمارۀ دو،(. جدول P>0.05) گرددمین

 دهد.گویی نشان میت و درصد اطمینان پاسخسؤاالهای تمرینی در متغیر پاسخ به گروه
 

ت و درصد سؤاالها در متغیرهای پاسخ به گروه ۀسويه برای مقايسآزمون تحلیل واريانس يکـ 6جدول 

  گويیاطمینان پاسخ

 متغیر
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات
 آزادی ۀدرج

میانگین 

 مجذور

تحلیل 

 واريانس

سطح 

 معناداری

 پاسخ به سؤاالت

 232/1 2 152/5 بین گروهی

 75/1 27 522/14 گروهیدرون 721/2 581/2

  21 65/11 کل

 

درصد اطمینان 

 گوییپاسخ

 337/313 2 683/1166 بین گروهی

 857/57 27 322/3124 درون گروهی 221/2 718/6

  21 183/5212 کل

 

های تمرینی تفاوت ت بین گروهسؤاالدر متغیر پاسخ به  ،دهدنشان می شمارۀ دوطور که جدول همان

 ها در متغیر درصد اطمینانبین گروه ،وجوداینبا(. F ،=0.709P)5,54( 0.589=) ردداری وجود نداامعن

نتایج آزمون  (.F ،=0.000P)54 ,5(6.798=) شودمشاهده میداری ات، تفاوت معنسؤاالگویی به پاسخ

ی روه بینایتنها بین گروه بینایی و گ ،های آزمایشیکه از بین گروه بیانگر این است نیز ونفرونیتعقیبی ب

خروجی  شمارۀ سه،جدول  نفع گروه دو حسی وجود دارد.داری بهاکانالی( تفاوت معنشنوایی )تک ـ
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های تمرینی در متغیرهای بازشناسی الگو و گروه ۀمنظور مقایسسویه را بهآزمون تحلیل واریانس یک

 دهد.بازشناسی پارامتر نشان می
 

 و پارامتر بازشناسی متغیرهای در هاگروه ۀمقايس برای سويهيک واريانس تحلیل آزمون ـ9 جدول

 الگو بازشناسی

 متغیر

 

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذور

تحلیل 

 واريانس

سطح 

 معناداری

بازشناسی 

 پارامتر

 545/2 2 724/2 بین گروهی

 132/2 27 215/7 گروهیدرون  223/2 113/4

  21 731/1 کل

 

بازشناسی 

 الگو

 621/2 2 221/3 بین گروهی
 

212/2 
 
 

266/2 
 
 

 272/2 27 611/14 درون گروهی
 

  21 722/17 کل

 

 هاروهبین گداری تفاوت معنا ،در متغیر بازشناسی پارامتر شود کهبرمبنای جدول شمارۀ سه مشخص می

 هابین گروهداری تفاوت معنااما در متغیر بازشناسی الگو، ، (0.003P=و  F)54 ,5( 4.193 =وجود دارد )

منظور انجام نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی به ،همچنین(. 0.066P=و  F)54 ,5(2.212=) شودمیمشاهده ن

و که بین گروه بینایی با هر د دهدمیها در متغیر بازشناسی پارامتر نشان های جفتی بین گروهمقایسه

دول ج داری وجود دارد.اکانالی( تفاوت معنشنوایی )دو ی ـکانالی( و بینایشنوایی )تک ی ـگروه بینای

ی های ادراکنامه( و قضاوتت پرسشسؤاالبازتولید حرکت )تحلیل مطابق با ارتباط بین  شمارۀ چهار،

 دهد. ت( را نشان میسؤاال)پاسخ به 
 

 در سه گروه مختلفت( سؤاالارتباط بین بازتولید حرکت و قضاوت های ادراکی )پاسخ به ـ 1جدول 

 بینايی گروه
  بینايی ـ شنوايی گروه

 (کانالیتک)

  بینايی ـ شنوايی گروه

 (کانالیدو)

 معناداری بستگیضريب هم معناداری بستگیضريب هم معناداری بستگیمهضريب 
111/2 382/2 375/2 234/2 118/2 221/2 

 

در های ادراکی دهد، ارتباط بین بازتولید حرکت و قضاوتنشان می شمارۀ چهارطور که جدول همان

درصد از تغییرات امتیاز افراد در  26/14 و دار استاکانالی( مثبت و معنایی )تکشنوـ  گروه بینایی

 شمارۀ پنج، جدولشود. تبیین می تسؤاالپاسخ به ها در با استفاده از امتیاز آن بازتولید حرکت
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 ۀرحل( در متحلیل کینماتیکعملکرد افراد ) ۀسویه را برای مقایسخروجی آزمون تحلیل واریانس یک

 دهد. تمرینی نشان میهای بین گروه بازتولید حرکت
 

 فرايند و متغیرهای مربوط به اجرا ۀنتیج ۀمنظور مقايسسويه بهآزمون تحلیل واريانس يک ـ1جدول 

 گروهی(اجرا در مفاصل آرنج و مچ )تغییرات بین

  معناداری سطح واريانس تحلیل آزادی درجۀ متغیر 

 

 

 مفصل آرنج

خطای حداکثر دامنۀ 

 حرکتی فلکشن آرنج
2 177/2 381/2 

خطای حداکثر سرعت 

 ای فلکشن آرنجزاویه
2 421/1 262/2 

خطای حداکثر سرعت 

 ای اکستنشن آرنجزاویه
2 661/3 231/2* 

 * 211/2 235/4 2 پارامتر زمان کلی

 

 

 مفصل مچ

خطای حداکثر دامنۀ 

 حرکتی فلکشن مچ
2 318/2 676/2 

خطای حداکثر سرعت 

 ای فلکشن مچزاویه
2 833/1 171/2 

خطای حداکثر سرعت 

 ای اکتسنشن آرنجزاویه
2 423/7 223/2* 

 * 2284/2 183/3 2 پارامتر زمان کلی
 

برای هر دو مفصل آرنج و مچ، در متغیرهای خطای حداکثر سرعت  دهد کهجدول فوق نشان می

زمون نتایج آداری وجود دارد. اهای تمرینی تفاوت معنبین گروه ای اکستنشن و پارامتر زمان کلیهزاوی

 ،ای اکستنشن مفصل آرنجکه در متغیر خطای حداکثر سرعت زاویه دهدمیتعقیبی بونفرونی نشان 

ر متغیر اما د ،داری وجود دارداکانالی( تفاوت معنشنوایی )تکها بین گروه بینایی و گروه بینایی ـ تن

ی ی( و بینایکانالشنوایی )تکی ـ هر دو گروه بینایبین گروه بینایی با  ،پارامتر زمان کلی مفصل آرنج

ر د نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی ،. همچنینخوردبه چشم میداری اکانالی( تفاوت معنشنوایی )دو ـ

روه تنها بین گ ،ای اکستنشن مچکه در خطای حداکثر سرعت زاویه دهدمینشان  باط با مفصل مچتار

ر زمان اما در متغیر پارامت شود،مشاهده میداری اکانالی( تفاوت معنشنوایی )دوی ـ بینایی و گروه بینای

دو کانالی( شنوایی ) بینایی ـکانالی( و شنوایی )تک گروه بینایی با هر دو گروه بینایی ـبین  ،کلی

 وجود دارد.داری اتفاوت معن
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 گیریبحث و نتیجه

، گوییدرصد اطمینان پاسخ، تسؤاالپاسخ به نتایج حاصل از پژوهش در ارتباط با متغیرهای  اساسبر 

اک به شنوایی بر ادراک و نیز انتقال از ادر یی ـاثر یکپارچگی بینا ،بازشناسی الگوو  بازشناسی پارامتر

 ۀاهانحاکی از ادراک آگ تسؤاالپاسخ به بودن میانگین نمرات مربوط به متغیر پایین شد. تأییدعمل 

( 2212و همکاران ) 1گانگوپادهای راستا،دراین .باشدمیشده مورد الگوی ارائهکنندگان درپایین شرکت

 با وجود ،بینایی ۀگانای دوههای ادراک بینایی پیرو مدل سیستمبیان کردند که تمامی نظریه

حد زیادی مشترک بین ادراک و عمل تا مرز وجود در ادعای خود مبنی بر ،های جزئی با یکدیگرتفاوت

ها، برای آگاهی ادراکی در پردازش اطالعات بینایی، نیازی به اساس این دیدگاه. بر(33) باشندمی

 ر بهشیار منجۀ بینایی هو تجرب باشدمیاطالعات ن ۀکنندکدگذاری اطالعات عمل توسط فرد دریافت

 داری از اطالعاتاند که مقدار معنهست معتقد هاشود. این نظریهحرکتی نمیی ـ کنترل اعمال بینای

دار اعدم تفاوت معندیگر، سویاز شیار حاصل شود.طور مستقل از آگاهی هتواند بهمی مربوط به هدف

اطالعات شنوایی اضافی  کردنگراکه هم دادنشان  تسؤاالپاسخ به های آزمایشی در متغیر بین گروه

 یرتأثها آزمودنی ۀبر ادراک آگاهان تردلیل ایجاد بار شناختی بیشبه با اطالعات بینایی، احتماالً

( 34شنوایی حرکت با استفاده از صداهای محیطی ) ی ـبر روی ادراک بینای پژوهش داری ندارد.امعن

مختلف در مناطق  واسکه یکپارچگی حدهد ( مکمل رفتار حرکتی نشان می35و صداهای ساختگی )

یابد می سازی عصبی خاصی ارتقافعال ،لذا دهد وحسی روی میمغزی مشابه و مجاور ادراک تک

اساس الگو بر بایست با دریافت بیشتر الگو یا اجرایهای عصبی میسازیاین فعال ،احتماالً (.34ـ36)

بار دریافت الگو، یکپارچگی  پنجوجود دارد که  تقویت شوند. این احتمال ادراکات آشکار و پنهان

 درهای آزمایشی گروه در پژوهش حاضر، حسی را در محتوای ادراکی افراد ایجاد نکرده باشد.چند

رعت اجرای ساما در متغیر بازشناسی پارامتر  ،داری با یکدیگر نداشتندامتغیر بازشناسی الگو تفاوت معن

های آزمایشی دار بین گروهاوت معنداری مشاهده شد. وجود تفااتفاوت معنها الگوی ماهر، بین گروه

بینایی که در ادراک اطالعات فضایی بسیار است که برخالف  ناشی از آن در بازشناسی پارامتر احتماالً

زمان ادراک مدت ،لذا ؛(22،37) استراک اطالعات زمانی بسیار دقیق ، شنوایی در ادباشدمی دقیق

شنوایی( که عالوه بر بینایی از یک الگوی  یی ـهای دو حسی )بینالگو توسط فرد ماهر در گروهااجرای 

 2و اسکات والکر هاییافتهبا  پژوهش از تر بوده است. نتایج این بخشبردند، دقیقشنیداری نیز بهره می

                                                           
1. Gangopadhay  

2. Scott 



 5931 زمستان ،62رفتار حرکتی شماره                                                                                                    11

شدن دو چراغ شدن تون صدا با روشنکه همراه پی بردندها . آن(38) باشدمیراستا ( هم1181)

شدن همراه ،حقیقتبخشد. درمیها را بهبود چراغشدن بین روشنموجود  ۀمتوالی، تخمین فاصل

اما عدم  ،گرددمی ها در صفحهشدن چراغافراد از طول مدت روشن تردقیقشنیداری موجب قضاوت 

است که حس بینایی برای این  دلیلاینبه ها در بازشناسی الگو احتماالً دار بین گروهاتفاوت معن

که  های مهمی استهای بیولوژیکی یکی از جنبهکند. ادراک بینایی سیستمکفایت می بازشناسی

 حرکت زیستیبررسی قرار گرفته است. مفهوم برای درک حرکت انسان مورد پژوهشگران ۀوسیلبه

جامد  ی( برای تشخیص الگوهای حرکت انسان از حرکت اشیا1171) 1جوهانسونتوسط  بارنخستین

شده شناسایی سه نوع حرکت برای توصیف ارتباطات کینماتیکی ادراک نیاز به ،وجوداینکار رفت. بابه

بندی حرکت عمومی کل پیکر .ب ؛پیکربندی نسبت به یکدیگر یحرکت نسبی اجزا .وجود دارد: الف

های اساس داده(. بر32در نمایش پویا ) بخشحرکت واقعی هر  .گر و جنسبت به مشاهده

گیری کردند ( نتیجه1182) 2، کاتینگ و پروفیتییویدئو ۀکنندشده با استفاده از یک ثبتآوریجمع

وهای اگرچه الگ ،بنابراین ؛شودکار توسط سیستم بینایی برداشت میطور خودکه حرکت نسبی به

ها در ادراک فواصل زمانی برای درک دوره، ترتیب و سرعت حرکت دلیل توانایی گوششنوایی به

نیز خش ب . در اینباشدمیتنهایی برای این تشخیص کافی (، الگوی بینایی به37،31) مناسب هستند

 ـ یهای فضایانطباق برای برقراریفرصت کافی را  الگو، ۀبار مشاهد پنجاین احتمال وجود دارد که 

ه در جتوقابل نکتۀ. دهدها قرار نمیدر اختیار آزمودنیزمانی مناسب بین الگوهای بینایی و شنوایی 

ه در چها بود. اگرت بین گروهسؤاالبه  گوییدرصد اطمینان پاسخدار در ااین نتایج، وجود تفاوت معن

ا ام ،داری مشاهده نشدامعن ها )قبل از اجرای عمل( تفاوتبین گروه تسؤاالامتیاز حاصل از پاسخ به 

اشی ت ت با یکدیگر متفاوت بودند. این تفاوت احتماالًسؤاالبه  گوییدرصد اطمینان پاسخها از نظر گروه

حضور الگوهای شنوایی  ،حقیقت(. در42است ) "حسی یا تسهیل بین حسی یارتقا"عنوان  بااثری  از

های دو حسی های گروهحسی و تسهیل بین حسی آزمودنی یمنجر به ارتقا همراه با الگوی بینایی

که اطالعات حسی هنگامی ،گیری(تصمیم ۀ)نظری "شناسایی سیگنال" ۀاساس نظریشود. برمی

رای او گیری بتصمیم ،گیری برای فرد و لذامحیطی دارای ابهام کمتری باشند، انتخاب مالک تصمیم

های دو حسی با ایجاد اطمینان باالتر در دریافت محرک. حضور دادخواهد روی با قطعیت بیشتری 

گیری برای افراد به ارمغان تری را در تصمیمحسی، قطعیت بیش اماتاطالعات محیطی و کاهش ابه

 (.41د )آورمی

                                                           
1. Johansson 

2. Cutting, Profit 
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نتایج مشابهی را برای مفاصل آرنج و  ،بررسی فرایندی عملکرد افراد در بازتولید حرکتبراین، عالوه

ر شن و پارامتنای اکستحداکثر سرعت زاویهتفاوت مختلف نشان داد. در هر دو مفصل،  هایمچ در گروه

 های دو حسی نسبت به گروه بینایی کمترداری در گروهاطور معنبا فرد ماهر به زمان کلی اجرای افراد

ورت صبهای که که الگوی سرعت زاویه است آنبیانگر  امر دهد، اینطور که نتایج نشان میبود. همان

ای مفاصل مچ و آرنج ایی به افراد ارائه شده است، ادراک الگوی سرعت زاویهینصدا همراه با الگوی ب

داده و منجر به بازتولید بهتر  را ارتقاشدن مفاصل( ای باز)زمان کلی اجرا و حداکثر مقدار سرعت زاویه

بازتولید  ،"شدن مستقیمجفت" ۀاین متغیر کینماتیکی در اجرای تکلیف شده است. مطابق با نظری

طور خودکار و بهشود میشده یک فرایند تحریک است که منجر به درک اهداف اعمال مشاهده ،عمل

(. این 42د )نمایریزی میکننده طرحشده را درون سیستم حرکتی فرد مشاهدهاین اعمال مشاهده

که به موجب آن بازنمایی  تحریک ک ـیا محر و باال ن ـکند که وجود یک پردازش پایینظریه ادعا می

 کند باعثسازی سطح باالی مغز را شروع میشده، فعالهای حرکت مشاهدهپایین کینماتیک سطح

کند که پیشنهاد می شدن مستقیمجفت ۀ(. فرضی43شود که اهداف و مقاصد کدگذاری شوند )می

اطالعات بینایی مرتبط با عمل در خوراندی از اطالعات وجود دارد که به موجب آن یک جریان پس

ابد یحرکتی جریان میای خلفی و قشر پیشگیجگاهی به داخل لوب آهیانه ی ـسرمناطق مغزی پس

شده برای درک شاهدهباشند( و منجر به بازنمایی حرکتی عمل مای میهای آینه)هر دو شامل نرون

مفاصل ۀ شدای سانیفایسرعت زاویه ،شنوایی(ی ـ های دو حسی )بینایشود. در گروهاهداف عمل می

ت های حرککینماتیک ،حقیقتشود. درباال می ن ـمنجر به تقویت پردازش پایی آرنج و مچ، احتماالً

گیرد، گر قرار میزمان در اختیار فرد مشاهدهطور همشده که از طریق بینایی و شنوایی بهمشاهده

بخشی از این نتایج ممکن  ،کند. همچنینمغز تسهیل می ل را در سطوح باالیکدگذاری اهداف عم

را  عمل ی ـشنوایشنوایی باشد که یک سیستم  ی ـای شنوایی و بینایهای آینهاساس نروناست بر

تنها در طول شناسایی حرکت ( که نه14دهد )عنوان بخشی از سیستم ادراکی تشکیل میبه

(. 15د )شوکار برده مینیز به)نمایش مجدد(  حرکات یبلکه در طول اجرا ،گیرداستفاده قرار میمورد

فیزیولوژیکی نرو ـ ارتباطات رفتاریکه سانیفیکیشن حرکت  درموردقبلی  مطالعات ۀوسیلاین نتایج به

قشر  ی،اند که مناطق عصبی حرکت زیستی بدن )شیار گیجگاهی فوقاننشان دادهو  را کشف نموده

 ل بدنک ۀشنوایی موافق با حرکات پیچید ی ـو مخچه( در یکپارچگی محرک بینای تحتانی ایآهیانه

اثر سانیفیکیشن به مقایسۀ ( 2225) 1افنبرگراستا، دراین(. 44)، حمایت شده است باشددرگیر می

                                                           
1. Effenberg 
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 .رداختپ شنوایی و شنوایی ی ـهای بینایی، بینایودی بین گروهدر تکلیف پرش عمشده نیروی اعمال

گروه دو حسی نسبت به هر دو گروه در آن، راستا بود و حاصل هم هاییافتهبا  پژوهشنتایج این 

با  پژوهش. تفاوت این (23) عملکرد بهتری در بازتولید حرکت داشت ،حسی )بینایی و شنوایی(تک

رده تکلیف را اجرا ک باراز افراد خواست ارتفاع پرش فردی را که یک افنبرگحاضر این بود که  پژوهش

شده اجرای افراد مطابق با الگوی ارائهحاضر،  پژوهشدر  هدف بازتولید کهحالیدر ؛بود، بازتولید نمایند

ا نهتنیز  اکستنشن )و نه پارامتر زمان کلی اجرا( ۀدر متغیر خطای حداکثر سرعت زاویها بود. به آن

 حتماالًداری مشاهده شد. این نتایج اانالی( تفاوت معنکاشنوایی )تک ی ـبین گروه بینایی و گروه بینای

 ایهسرعت زاویکانالی( قادر به ادراک شنوایی دو ی ـگروه سوم )بینای هایآزمودنیاست که  آنناشی از 

-تفاوت ،ای مفاصل آرنج و مچالگوی سرعت زاویهکه جاآناز ،حقیقت. درباشندمیزمان ندو الگوی هم

و اجرای حرکت )مبتنی بر ادراکات هشیار و ناهشیار(  الگوادراک این  ،با یکدیگر دارند یهای فاحش

ی، در حسیکی از دالیل اثر مثبت الگوهای چند ،کلیطوربهممکن نباشد، بسیار دشوار است. اگر غیر

 دهای کالمی وجواعمال تقلیدی و اعمال مبنی بر دستورالعمل ای است که بین مسیرتفاوت عمده

تواند برای پاسخ شود که میدر تقلید مدل، برخی اطالعات فراهم می کهرغم اینعلی . همچنین،دارد

مند تولید درونی این نیاز ،صورت دستورالعمل کالمیخاص استفاده شود، اجرای عمل مشابه به

اجباری را نقش خاص اعمال تقلیدی در بیمارانی که رفتارهای تقلیدی  ن،برایعالوه اطالعات است.

ها آن مقابلشده که درتوانند از تقلید حرکات مشاهدهاین بیماران نمی. باشدمیدهند، آشکار نشان می

ایجاد حرکت منجر به  ۀکند که مشاهدشود، اجتناب کنند. این نتایج از این دیدگاه حمایت میارائه می

که هنگامی ،بنابراین ؛شودبازداری می در افراد سالم ه نوعاًشود کسازی مرتبط با پاسخ میفعالیک 

کند، اطالعات ادراکی بیشتری را در اختیار وی قرار دهد، عمل مبتنی الگویی که فرد از آن تقلید می

  خواهد داشت.شده با الگوی مشاهدهتری بر این الگو )تقلید( مشابهت بیش

ای گرفته توسط الگوهادراکی صورت یدهد که ارتقاوضوح نشان میبه پژوهشنتایج این : پیام مقاله

گی یکپارچ ۀشود و بر نقش برجستبازتولید عمل می ۀاجرای الگو در مرحل یحسی، منجر به ارتقا دو

به مربیان، راهنمایان تمرین و  لذاکند؛ می تأکیدادراک و عمل  ۀاطالعات بینایی و شنوایی در توسع

الگوهای بینایی، از  ۀزمان با ارائادراک و عملکرد افراد، هم یمنظور ارتقابه شودپیشنهاد می نامعلم

  ( نیز استفاده نمایند.های اصلی حرکتحداقل یکی از بخش)الگوهای شنیداری 
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Abstract 
 

This study investigated the effect of audiovisual integration on perception and action and 
perception-to-action transfer. For this purpose, 30 subjects were selected and randomly 
divided to three groups: visual, visual-auditory (single-channel), visual-auditory (two-
channel). Subjects in the visual group watched the pattern of a skilled basketball player, 
while the other groups were provided with the sonification of elbow angular velocity (one- 
channel group) and elbow and wrist angular velocity (two-channel group) in addition to 
watching the pattern. The pattern was presented to subjects five times and participants 
answered ten questions about different aspects of the pattern. Eventually, they participated 
in parameter recognition and pattern recongnition tests. For each elbow and wrist joints, 
four variables were identified: Maximum flexion angular velocity Error (MfavE), 
Maximum extention angular velocity Error (MeavE), Maximum range Error of flexion 
(MrEf) and Total Parameter time (TPt). Results showed that on “percent confidence reply” 
and “reply to questions” there was significant difference between experimental groups. 
Results showed that in movement reproduction stage in variables (MeavE) and (TPt) for 
both elbow and wrist joints, there was significant difference between groups in favor of 
the audiovisual groups. This study supports the positive effect of visual-auditory 
integration on perception and reproduction. Moreover, positive perception-to-action 
transfer was confirmed for two sensory groups. The results are consistent with modality 
appropriateness hypothesis. The results indicate that due to certain temporal adjustments 
in basketball jump shot task, the modality that dominates the perception in the context of 
this task is auditory. 
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