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Abstract:
Introduction: Emotional eavesdropping is information
that observer receives by listening and watching emotional
reactions directed by third party (as coach) to another
(model). It seems mirror neurons system is one mechanism
responsible for this but ways in which emotional
eavesdropping discharges this neurons are not clear. So the
aim of this study was to investigate the effect of emotional
eavesdropping of model on mirror neurons activity (mu
rhythm suppression). Methods: For this reason, 22 right
hand novice athletes (average age 20/69±1/10) participate
voluntary in this research. These participants observed
three instructional video of free throw in basketball that
also display emotional reactions (positive, neutral,
negative) of coach and model about model performance.
Four
Brain
waves
records
were
done
by
electroencephalographic assessments: one base record with
open eyes as index of mirror neurons activity in rest and
three records during positive, neutral and negative
emotional eavesdropping in three regions C3, C4 and Cz.
Findings: 3×3 within subjects ANOVA findings
demonstrated that mu rhythm suppressed during three
emotional eavesdropping in three central regions. Post hoc
results showed more significant mu rhythm suppression
during negative emotional eavesdropping in C4 than other
conditions. Conclusion: thus, these findings confirm
valance hypothesis about negative emotion and right
hemisphere hypothesis and it seems emotional
eavesdropping modulate mirror neurons activity.
Keywords:
Electroencephalography,
Emotional
Eavesdropping, Observational Learning, Mirror Neurons.
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:چکیده
 شنود هیجانی اطلاعاتی است که مشاهدهگر از طریق دیدن و:مقدمه
)شنیدن واکنشهای هیجانی شخص ثالث (مربی) در مقابل فرد دیگر (الگو
 به نظر میرسد یکی از سازوکارهای مسئول این امر.دریافت میکند
نورونهای آینهای باشد اما شیوه اثرگذاری شنود هیجانی بر فعالیت این
 لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر.دسته از نورونها روشن نیست
)شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورونهای آینهای (سرکوب ریتم میو
 ورزشکار مبتدی راستدست (میانگین سنی22  بدین منظور: روش.بود
 این.) بهصورت داوطلبانه در پژوهش حاضر شرکت کردند21/93±5/51
شرکتک نندگان شاهد سه فیلم ویدئویی آموزش پرتاب آزاد بودند که در
 خنثی و منفی) مربی و الگو نسبت به اجرای،آن واکنش هیجانی (مثبت
 با استفاده از دستگاه الکتروآنسفالوگرام.الگو نیز به نمایش درآمده بود
 یک ثبت پایه با:چهار ثبت امواج مغزی از شرکتکنندگان به عمل آمد
چشمان باز که بیانگر فعالیت نورونهای آینهای در حالت استراحت بود و
 وC4 ،C3  خنثی و منفی در سه ناحیه،سه ثبت حین شنود هیجانی مثبت
 نشان داد ریتم میو9×9  نتایج تحلیل واریانس درونگروهی: یافتهها.Cz
حین هر سه حالت شنود هیجانی و در هر سه منطقه مرکزی سرکوب شد
 نتایج آزمون تعقیبی مشخص کرد میزان سرکوب ریتم میو.) p<1/115(
 مشهودتر از سایر حالات بودC4 طی شنود هیجانی منفی در منطقه
 بدین ترتیب یافتهها همخوان با فرضیه جاذبه در: نتیجهگیری.)p<1/11(
خصوص ارتباط هیجانات منفی و نیز فرضیه نیمکره راست بوده و به نظر
.میرسد شنود هیجانی فعالیت نورونهای آینهای را تعدیل میکند
، نورونهای آینهای، شنود هیجانی، الکتروآنسفالوگرافی:واژگان کلیدی
.یادگیری مشاهدهای
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مقدمه
ورزشکار در طول دوره ورزشی خود ارتباطات

مشاهده می کند که قصد فراگیری آن را دارد

زیادی با افراد مختلف برقرار میکند که همتیمیها،

(البود ،دیویدز و بنت 2115 ،7؛ هاجز و ویلیامز،

مربیان ،کادر فنی ازجمله این افراد هستند

هایز ،برسلین .) 2117 ،9بدین ترتیب برای

(دیویس .) 2152 ،5به اعتقاد لایل)2112( 2

نوآموز (فرد مبتدی) ضروری است که بتواند

ورزشکاران ،در این میان مربی را به عنوان

اطلاعات بینایی مشاهده شده را به فرامین

اصلی ترین چهره در موفقیت دوران حرفهای

حرکتی ترجمه کرده تا بدین ترتیب بتوانند

خود قلمداد میکنند .ازاین رو به نظر میرسد،

اعمال را به درستی اجرا کنند (تبدیل بینایی ـ

ارتباط مربی و ورزشکار یکی از عوامل اثرگذار

حرکتی) (جینرود ،آربیب ،ریزولاتی و ساکاتا،3

بر عملکر د ورزشکار است (ماگئو و والراند،9

.)5331

 . )2152ورزشکاران در طی تمرین یا رقابت

اخیراً توجه برخی محققان به سوی تعامل و

شاهد ارتباط و رفتار مربی با سایر بازیکنان نیز

ارتباطات هیجانی میان آزمونگر (مربی) و الگو

هستند و در خلال همین مشاهدات اطلاعات

در حین م شاهده جلب شده و آنان ارائه

بسیار زیا دی کسب میکند .بندورا 4بیان میکند

بازخورد به الگو را به عنوان تسهیلکننده در این

برای یادگیری یک امر نیاز نیست که خود فرد

فرایند معرفی نموده اند (رپاچولی و ملتزوف،51

به صورت مستقیم آن را تجربه کند و میتوان با

 .) 2117این موضوع سرآغاز بررسی تأثیر هیجان

مشاهده رفتار دیگران و پیامدهای آن (تقویت

ناشی از تعامل مربی و الگو برای مشاهدهگر

جانشینی )1آن رفتار را فراگرفت (بندورا،

است .بررسی موضوع هیجان در تعامل میان

 .)5377به عبارت دیگر نمایش عمل یکی از

آزمونگر (مربی) و ا لگو از موضوعات جذاب در

روشهایی است که مربیان بهکرات به کار میگیرند

حوزه الگودهی است که به استناد متون مربوطه،

تا بدین وسیله به ورزشکاران نحوه اجرای

تحت عنوان شنود هیجانی 55و به عنوان یکی از

تکالیف حرکتی جدید را بیاموزند (بندورا،

عوامل اثرگذار بر کارآمدی الگودهی معرفی

 5399؛ مک کولا و ویس .)2115 ،9درواقع

شده است .همان گونه که در این متون آمده

نوآموز حین نمایش ،الگویی از یک عمل را

است هیجان برآمده از گفتگوی میان آزمونگر و
الگو بر تقلید و یادگیری اثر زیادی دارد

1. Davis
2. Lyle
3. Mageau, Robert & Vallerand
4. Bandura
5. Vicarious Reinforcement
6. McCullagh & Weiss
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7. Al-Abood, Davids, & Bennett
8. Hodges, Williams, Hayes, and Breslin
9. Jeannerod, Arbib, Rizzolatti, & Sakata
10. Repacholi and Meltzoff
11. Emotional Eavesdropping
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(رپاچولی و ملتزوف.)2117 ،

اسباب بازی ها برای تنظیم رفتار خود با

منظور از شنود هیجانی ،اطلاعات هیجانی

اسباب بازی ها را موردبررسی قرار دادند .نتایج

مانند خشم ،ترس ،اضطراب و تشویقی است که

حاکی از آن بود که واکنش هیجانی منفی و

مشاهده گر از طریق نگاه به تعامل الگو با

مثبت در خواهر یا برادر در رابطه با یک

شخص ثالث (مانند آزمونگر) دریافت میکند.

اسباب بازی منجر به کاهش تمایل طفل  52ماهه

تحقیقات انجام شده در این زمینه بیشتر بر روی

به اسباب بازی موردنظر شد این رفتار در اطفال

اطفال بوده که نشان می دهد ،اطلاعات هیجانی

 24ماهه فقط در واکنش به هیجان منفی مشاهده

به طور مستقیم توسط طفل مشاهده گر ادراک

شد .این تغییر رفتار در واکنش هیجانی خنثی

می شود (شنود هیجانی) ،به شکلی که شنیدن

مشاهده نشد .بر اساس مطالعات اخیر رپاچولی،

مبادلات عاطفی بین دیگران بر فرایند تقلید اثر

ملتزوف ،راو و توب ،) 2154( 4درزمینۀ شنود

میگذارد (رپاچولی و ملتزوف .)2117 ،در

هیجانی مشخص شد اطفال با مشاهده خشم

تحقیق رپاچولی و ملتزوف ( )2117هیجانات

مر بی تا حد زیادی از انجام رفتار مورد مشاهده

منفی در تعامل الگو با آزمونگر ،اثر منفی بر

اجتناب میکنند .به نظر میرسد هیجانیسازی

رفتارهای بعدی مشاهدهگر می گذارد .در تحقیق

افراد به هنگام مشاهده الگو در حال یادگیری بر

دیروزنای ،کوپر ،تسیگاراس و مورای،)2119( 5

میزان یادگیری اثر مستقیمی نسبت به حالت

نیز تأیید شد شنود هیجانی باعث تأثیرپذیری از

خنثی داشته باشد (رپاچولی و همکاران،

مشاهده هیجان منفی در اطفال و به تبع آن ایجاد

 .) 2154در تمامی مطالعات عنوان شده در این

ترس و بازداری از بروز رفتار موردنظر میشود.

بخش ،کودکان به حالات هیجانی آزمونگران

وایش و وودوارد )2151( 2بیان کردند اطفال با

پاسخ دادند؛ اما آیا اثر شنود هیجانی بر

استفاده از نشانههای توجه برانگیز و نه نشانههای

بزرگ سالان مشابه کودکان است؟ این امر

هیجانی رفتار مشاهده شده را پیش بینی کرده و

موضوعی است که تاکنون پاسخ روشنی به آن

بر اساس آن عمل می کنند .نیکولز و اسویتلوا و

داده نشده و پرسش مطرح دیگر این است که

براونل ) 2152( 9در یک مطالعه ،بر روی اطفال

فرایندهای عصبی پایه به هنگام مشاهده و شنود

 59 ،52و  24ماهه واکنش اطفال در استخراج و

هیجانی چیست؟

بهکارگیری پیامهای هی جانی مثبت و یا منفی از

هیجانها معمول ًا به احساسها و واکنشهای

الگو (خواهر و برادر) در رابطه با دست کاری

عاطفی اشاره دارند (رابینز .)5333 ،1از

1. De Rosnay, Cooper, Tsigaras & Murray
2. Vaish & Woodward
3. Nichols, Svetlova & Brownell

4. Repacholi, Meltzoff, Rowe & Toub
5. Robbins
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مهم ترین ساختارهای مغزی مرتبط با درک و

شده است .بر اساس مدل منفی ـ مثبت

پردازش هیجان ،بادامه (آمیگدال )5و قشر پیش

هیجانات منفی در نیمکره راست و هیجانات

پیشانی مغز هستند .قشر پیشپیشانی تنظیم کننده

مثبت در نیمکره چپ پردازش میشوند؛ اما

بسیاری از ویژگی های سیستم عاطفی و هیجانی

طبق مدل رویآوری ـ اجتناب مناطق پیشانی

است ناقرینگی مغز در پردازش هیجانی در این

(قدامی دو نیمکره) ،برای نزدیک شدن و دور

دو منطقه یکی از مواردی است که در مطالعات

شدن از محرک هیجانی مشاهده شده تخصص

زیادی بدان پرداخته شده است( .آلوس،

یافته اند .نی مکره چپ در نزدیکی یا رویآوری

فوکوشیما ،آزنار کاساناوا .)2119 ،2علیرغم

و نیمکره راست برای دوری گزینی و اجتناب

تفاوت کارکردهای دو نیمکره ،نقش دقیق نا

غالب هستند (آلوس و همکاران .)2119 ،این

قرینگی های مغزی در پردازش هیجانی ،مبهم

دو مدل شباهت های زیادی با یکدیگری دارند

باقی مانده است و نتایج به دست آمده در

ولی در طبقه بندی خشم توافق ندارند (دماری

7

پژوهشهای مختلف گاه ضدونقیض است

و همکاران.)2111 ،

(مکوند حسینی ،آزادفلاح ،رسولزاده طباطبایی،

همانطور که پیش تر عنوان شد برای وقوع

قنادیان لادانی .) 5999 ،با همه این موارد ،دو

یادگیری مشاهده ای در نوآموز باید یک تبدیل

مدل مختلف در پردازش هیجانها و جلوههای

بینایی ـ حرکتی صورت بگیرد ،چراکه در طول

چهره ای موردتوجه ویژه قرارگرفته اند ،فرضیه-

یک پروتکل یادگیری حرکتی مشاهدهای،

است که

نوآموز باید الگوهای حرکتی جدید را بر اساس

موردحمایت بسیاری از مطالعات قرارگرفته اند

اطلاعات بینایی ارائه شده توسط الگو کسب کند

(آلوس و همکاران.)2119 ،

(جینرود و همکاران)5331 ،9؛ بنابراین نوآموز

های نیمکره راست

9

و جاذبه

4

بر اساس فرضیه اول ،نیمکره راست مسئول

باید بتواند اطلاعات ب ینایی را به فرامین حرکتی

پردازش هیجانی است ،درحالیکه در فرضیه

تبدیل کند .بر اساس مستندات علمی یادگیری

دوم بیان می شود میزان غالب بودن یک نیمکره

حرکتی مشاهده ای موجب درک عمل و اجرای

بسته به ظرفیت هیجانی محرک مشاهده شده

حرکتی میشود؛ بنابراین ادراک عمل و اجرای

دارد .در خصوص فرضیه جاذبه دو مدل فرضی

عمل به صورت متقابل و دوسویه با یکدیگر در

منفی ـ مثبت 1و رویآوری ـ اجتناب 9پیشنهاد

تعامل اند (تعامل بینایی ـ حرکتی و حرکتی ـ

1. Amygdala
2. Alves, Fukusima, Aznar- Casanava
3. Right Hemisphere
4. Valence
5. Negative/ Positive
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بینایی) و این امر بیانگر آن است که سیستم
6. Approach /Withdrawal
7. Demaree
8. Jeannerod, Arbib, Rizzolatti, & Sakata
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ادراک و عمل سازوکار عصبی مشترکی دارند و

های مختلف نیز فعال میشوند (یوشیودا 9و

قسمتهای عصبی درگیر در آموزش از طریق

همکاران .) 2152 ،به همین علت احتمالا ً

مشاهده و از طریق تمرین فیزیکی تا حدی

اصلیترین مکانیسم مسئول وقوع یادگیری

یکسان هستند (یاکوبانی و همکاران.)2111 ،5

مشاهدهای در مبتدیان سیستم نورونهای آینهای

7

لذا آنچه حین اجرا و یادگیری واقع خواهد شد

است .دلیل دیگری که این نورونها در پژوهش

انعکاسی از فعالیت مغز است .بر اساس مبانی

حاضر موردتوجه قرارگرفته است ،اهمیت این

اساس

سیستم در درک هیجانات به خصوص همدلی و

نوروفیزیولوژیک فرایندهای تبدیل بینایی ـ

برقراری تعاملات اجتماعی (یاکوبانی )2113 ،و

حرکتی و حرکتی ـ بینایی است و ممکن است

به طور خاص شنود هیجانی در محیط ورزشی

در پیشرفت حرکتی و ادراکی حاصل از

است.

پژوهشی سیستم نورونهای آینهای

2

یادگیری حرکتی مشاهده ای نقش داشته باشند

هیجانات نقش مهمی را در فرایند

(رودریگز ،چیران ،کوچ ،هورتوباگی ،دل

تصمیم گیری ایفا میکنند (آگویناگا ،لوپزرامیره،

سیستم

آلانیس گارزا ،بالتازار و زامودیو )2159 ،9و به

نورون های آینهای گروهی از نورونهای قشر

نظر می رسد که نورون های آینهای پردازش

حسی حرکتی مغز هستند که موجب ایجاد

هیجان را تسهیل می کنند .سیستم نورون های

هماهنگی دیداری ـ حرکتی غیرارادی بین مغز

آینه ای بخشی از شبکه گسترد ه است که به نظر

مشاهدهگر و عامل یک فعالیت فیزیکی میشود

می رسد رفتار را به ویژه رفتارهای هدفمند

(ریزولاتی ،فادیگا ،گالیسی ،فوگاسی )5339 ،4و

پردازش هیجانی را تحت تأثیر قرار میدهد

ارتباط آن ها با اعصاب حرکتی یک شبکه

(کیم ،پارک ،کیم)2159 ،3؛ اما مشخص نیست

مشاهدهای ـ حرکتی را تشکیل می دهد (آچاریا

که آیا سیستم کنترل حرکتی تحت تأثیر سیستم

و شوکلا .)2152 ،1این نورونها هم در هنگام

کنترل هیجانی قرار می گیرد و آیا محرکهای

عملکرد خود فرد و هم در هنگام مشاهده اعمال

هیجانی (مثبت و منفی) میتوانند فعالیت

حسی ـ حرکتی در افراد دیگر (ریزولاتی و

نورون های آینه ای را تحت تأثیر قرار دهند یا نه.

همکاران ) 5339 ،و حتی هنگام شنیدن محرک-

با توجه به نقش سیستم نورون های آینهای در

اولمو،9

.)2154

به طور

خلاصه

برقراری ارتباطات اجتماعی ،همدلی ،تقلید،
1. Iacoboni
2. Mirror neurons system
3 Rodríguez, Cheeran, Koch, Hortobágyi & del
Olmo
4. Rizzolatti, Fadiga, Gallese & Fogassi
5. Acharya & Shukla

6. Ushioda
7. Mirror neurons system
8. Aguinaga, Lopez Ramire, Alanis Garza,
Baltazar & Zamudio
9. Kim, Park, Kim
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مشاهده و ادراک ـ عمل و آمادهسازی سیستم

تسهیل تحریک پذیری قشری نخاعی در طول

حرکتی (کیم و همکاران ،)2159 ،به نظر میرسد

مشاهده اعمال متعاقب یک محرک منفی بیشتر

مرتبط ترین سازوکار در تبیین اثرات شنود

از محرک مثبت بود .بر اساس نتایج این

هیجان ی از الگو بر تقلید و عملکرد باشد.

پژوهش به نظر میرسد محرک هیجانی میتواند

بااین حال مشخص نیست که آیا ناقرینگی دو

فعالیت نورون های آینهای را تنظیم کند که

نیمکره در منطقه پیشانی مغز به هنگام مشاهده

ممکن است یک سازوکار تطبیقی باشد.
9

تصاویر توأم با بار هیجانی ،در بخش مرکزی و

شواهد متعدد گویای آن است که ریتم میو

حین شنود هیجانی نیز مشاهده میشود؟ ترکیب

مناسب ترین شاخص در خصوص مطالعه

دو محرک بینایی و شنیداری با بار هیجانی در

فعالیت سیستم نورونهای آینه ای با استفاده از

قالب یک ویدئوی آموزشی چه تأثیری بر

ثبت امواج مغزی در انسان است (ریزولاتی،

فعالیت نورون های آینهای دارد؟ چراکه پروتکل

کریگرو .)2119 ،4ریتم میو تحت عنوان ریتم

تحقیقاتی بسیاری از پژوهشها به گونه ای بوده

مرکزی یا حسی ـ حرکتی نیز شناخته میشود

که ارائه دهنده یک محرک بوده اند که گاه

(با فرکانس ریتم بین  9تا  59هرتز) که در

به صورت صدا و گاه در قالب ارائه چندین

نواحی حسی حرکتی مغز ثبت میشود (مناطق

چهره بوده است و مطالعات اندکی به پردازش

( ) C4 ، C2 ، Cz ، C 5 ، C9فرانچز و زاپاتا،1

هم زمان سیگنال های شنیداری و دیداری

 2155؛ هابسون ،بیشاپ .) 2159 ،9ارزش

هیجانی پرداخته اند (لیو و همکاران2152 ،؛

عددی این ریتم در حالت استراحت بیشتر از

چن 5و همکاران.)2151 ،

حالت مشاهده ،تصویرسازی یا اجرا است

انتیکوت و همکاران )2152( 2و کیم و

(پری و بنتین .) 2113 ،7سادگی ثبت ریتم میو

سؤالات

با استفاده از  EEGباعث شده است تا

مطرح شده مطالعاتی را صورت دادهاند .انتیکوت

سرکوب ریتم میو (کاهش توان ریتم میو)

و همکاران ( ) 2152فعالیت مغز را با استفاده از

بهترین و رایج ترین شاخص برای افزایش

تحریک مغناطیسی قشر حرکتی اولیه و همچنین

فعالیت نورون های آینه ای قلمداد گردد

ثبت فعالیت عضله دست در حین مشاهده

(ساباته ،لیانوز ،انریکز و رودریگز.)2152 ،3

همکاران

() 2159

در

خصوص

ویدئویی حرکات ایستا و جابه جایی دست تحت
محرکه ای منفی و مثبت موردبررسی قرار دادند.

1. Chen
2. Enticott
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3. Mu rhythm
4. Rizzolatti & Craighero
5. Francuz & Zapała
6. Hobson & Bishop
7. Perry & Bentin
8. Mu Rhythm
9. Sabate, Llanos, Enriquez & Rodriguez
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یکی از مرتبط ترین مطالعاتی که این شاخص را

است که دستاوردهای این تحقیقات میتواند در

آینهای

حیطههای مختلفی ازجمله برنامههای تربیتی و

موردبررسی قرار داده است ،مطالعه کیم و

آموزشی و همچنین درک چگونگی شکل گیری

همکاران ( ) 2159که بیشترین تشابه را با پژوهش

همدلی در ورزش و در مرحله بعد درک شرایط

کنونی داشت .آن ها به  51شرکت کننده زن

تأثیرگذاری بر دیگران بهخصوص با هدف

فیلم هایی از حرکت دست یا تصاویری برای

درمانگری مورداستفاده قرار گیرد.

جهت

تحلیل

فعالیت

نورونهای

تصویرسازی نشان دادند که دربردارنده

لذا تحقیق حاضر با هدف مطالعه تأثیر

محرکهای منفی ،مثبت و یا خنثی بودند .در

شنود هیجانی از الگو بر فعالیت نورون های

همین راستا کیم و همکاران نیز سرکوب این

آینهای حین مشاهده پرتاب آزاد بسکتبال در

ریتم در نواحی  C4 ،C3را به عنوان افزایش

بازیکنان مبتدی صورت پذیرفت .تحقیق حاضر

فعالیت نورون های آینه ای در نظر گرفتند .نتایج

در جهت بررسی سازوکارهای عصبی شنود

این پژوهش نشان داد که سرکوب ریتم میو در

هیجانی در الگودهی صور ت گرفته و با بررسی

طول مشاهده و تصویرسازی در پی محرک

ریتم میو در نواحی مرکزی قشر مغز در

هیجانی منفی افزایش یافته است .به نظر می-

جستجوی پاسخی برای این سؤال است که در

رسد ظرفیت هیجانی می تواند ریتم میو را تحت

الگودهی کدام یک از وضعیتهای هیجانی

تأثیر قرار دهد.

(مثبت ،منفی و خنثی) کارایی بیشتری دارد.

علیرغم آنکه شنود هیجانی از الگو اتفاقی
است که به کرات در خلال ورزش روی میدهد

روش

و بهنوع ی با همدلی در ارتباط است ،شیوه

روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با

اثرگذاری آن روشن نیست .درنهایت لازم به

طرح پیشآزمون ـ پسآزمون بود .شرکتکنندگان

ذکر است که هیچ تحقیقی به منظور بررسی

پژ وهش حاضر شامل  24ورزشکار مبتدی 59

فعالیت مغزی حین شنود هیجانی از ارتباط

تا  22ساله (میانگین سنی  ) 21/ 93±5/ 51بودند

مربی و الگو در ورزش نپرداخته است و این

که به صورت داوطلبانه در پژوهش حاضر

پژوهش اولین پژوهشی خواهد بود که مستقیماً

شرکت کردند و رضایت نامه شرکت در

تأثیر شنود هیجانی را در محیط آموزشی

پژوهش را تکمیل کردند که درنهایت به دلیل

ورزشی بر فعالیت نورونهای آینهای (بهعنوان

وجود آرتیفکت در امواج مغزی دو نفر از

مرتبطترین سا زوکار در وقوع یادگیری مشاهده-

شرکت کنندگان ،تحلیل داده ها با استفا ده از

ای) موردبررسی قرار میدهد .نکته قابل ذکر این

داده های  22آزمودنی باقی مانده صورت گرفت.
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افراد شرکت کننده فاقد هرگونه مشکلات

 C4و  Czقرار گرفت .الکترودها بر اساس

عصب شناختی ،نقص بینایی و آسیب جسمانی

مونتاژ تک قطبی چیده شدند .الکترود مرجع بر

بوده و همگی راستدست (بر اساس نتایج

روی گوش راست و الکترود گراند بر روی

بهدستآمده از پرسشنامه دست برتری ادینبورگ)5

گوش چپ نصب شد .این دستگاه به وسیله

و دارای دید نرمال یا اصلاحشده بودند.

فیلتر تنظیم شده امواج ناخواسته را حذف

ابزار مورداستفاده :برای جمع آوری اطلاعات

می کند.

جمعیتشناختی شرکتکنندگان ازجمله سن،

اخذ سیگنال و تقویت آن با استفاده از

سطح آشنایی با مهارت ،سوابق بیماری و  ...از

بخش سخت افزاری دستگاه و تبدیل و آنالیز این

پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.

سیگنال ها توسط نرم افزار  Vilistusproصورت

به منظور انتخاب افراد راستدست ،از

گرفت .برای تبدیل نمایش گرافیکی امواج به

پرسشنامه دست برتری ادینبورگ ()5371

اعداد و نیز متمایز ساختن امواج از یکدیگر از

استفاده شد .روان سنجی این پرسشنامه در ایران

تبدیل )Fast Fourier Transform (FFT

موردبررسی قرارگرفته و تأیید شده است (علی-

استفاده شد.

پور و آگاه هریس .) 5999 ،ضریب آلفای

شیوه اجرای پژوهش :ابتدا برای آزمودنیها

کرونباخ برای مردان  1/39و برای زنان 1/37

پاره ای از توضیحات در خصوص اهداف و

بود .همچنین روایی پرسشنامه بر اساس تحلیل

مراحل آزمون بیان شد .سپس از افراد خواسته

عاملی مورد تأیید بوده و ضریب همبستگی آن

شد تا پشت صندلی نشسته و پس از نصب

با پرسشنامه دست برتری چاپمن 2و چاپمن

الکترودهای الکتروآنسفالوگرام به مدت دو

( ) 5397برابر با  1/71بود ،بدین ترتیب روایی

دقیقه بر روی صفحه سفید مانیتور ( 51/9اینچ)

همگرایی آن نیز قابل استناد است.

خیره شوند و در همین هنگام ثبت وضعیت

همچنین بهمنظور ثبت فعالیت الکتریکی

امواج در سه ناحیه مرکزی  C4 ،C3و Cz

مغز از دستگاه الکتروآنسفالوگرام دیجیتالی 9

صورت گرفت که مبنایی برای حالت پایه در

کانالِ ( Vilistusساخت کشور انگلستان)

نظر گرفته شد  .با توجه به اینکه طرح این

استفاده شد .الکترودهای دیسکی مخصوص ثبت

پژوهش از نوع درون گروهی است ،هر یک از

استاندارد  EEGبر اساس سیستم بینالمللی

آزمودنی ها با شرایط یکسان در معرض متغیر

 51-21بر روی جمجمه و در سه منطقه ،C3

مستقل که شامل  9نوع فیلم ویدئویی با سه نوع
الگوی متفاوت بود قرار می گرفتند .متغیر وابسته

1. Edinburg Handedness Scores
2. Chapman
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 C4 ،C3و  Czبود ،به نحوی که پس از ثبت

خنثی (به عنوان وضعیت کنترل) فقط موارد

حالت پایه با چشمان باز 9 ،فیلم از اجرای

آموزشی بدون استفاده از کلمات با بار عاطفی

پرتاب آزاد بسکتبال با شنود هیجانی مثبت،

مثبت یا منفی ذکر شد.

منفی و خنثی (به مدت دو دقیقه) به نمایش

همزمان با تماشای فیلم فعالیت نورونهای

درآمده و حین مشاهده این سه فیلم امواج

آینه ای با استفاده از الکتروآنسفالوگرام به ثبت

مغزی آنان ثبت شد .ف اصله مشاهده بین سه فیلم

رسید .بدین ترتیب یک ثبت پایه و سه ثبت

 91دقیقه بود .از آن ها خواسته شد تا حرکات

آزمایشی (مثبت ،منفی و خنثی) از هر آزمودنی

خود (در چشم ،اندام ها و سر) به منظور کاهش

فراهم شد .بر اساس منابع پژوهشی ،سرکوب

آرتیفکت ها به حداقل برسانند .آزمودنیها

ریتم میو به عنوان شاخص افزایش فعالیت

به صورت تصادفی به شش وضعیت تقسیم شده

نورون های آینه ای قلمداد می شود .همانطور

تا به منظور رعایت اثر ترتیب افراد به شکلهای

که گفته شد ریت م میو امواجی با فرکانس  9تا

مختلف در سه حالت شنود هیجانی مثبت ،منفی

 59هرتز هستند که در ناحیه حرکتی اولیه

و خنثی قرار گیرند .درواقع تفاوت هر وضعیت

ایجاد می شوند .برای محاسبه سرکوب ریتم میو

در فیلمی است که به عنوان الگو مشاهده کردند.

از نسبت توان ریتم میو در شرایط آزمایشی به

در وضعیت شنود هیجانی مثبت تعامل

توان ریتم میو در حالت استراحت استفاده شد.

آموزشی مربی با الگو با استفاده از کلمات

این نسبت به منظور حذف تفاوت های فردی در

عاطفی که بیشترین بار معنایی مثبت را برای

توان امواج  EEGبه کار گرفته می شود .با

شرکت کنندگان ایجاد میکند (آفرین ،احسنت،

توجه به عدم طبیعی بودن ذاتی در توزیع داده-

خوب و تو فوق العاده ای) نمایش داده میشد

های نسبتی ،از تبدیل این داده ها در لگاریتم در

(بردلی و لانگ .) 5333 ،5در گروه شنود هیجان

مبنای ده استفاده شد .چنانچه لگاریتم نسبت

منفی ،تعامل آموزشی مربی با الگو با استفاده از

ریتم میو در حالت مشاهده به حالت استراحت

کلمات عاطفی که بیشترین بار معنایی منفی را

کمتر از صفر باشد ،ریتم میو سرکوب شده

برای آزمودنی ها ایجاد می کند (تنبل ،گیج ،به

است .نسبت برابر با صفر حاکی از عدمتغییر

درد هیچ کاری نمی خوری ،چند دفعه باید بهت

در موج و نسبت بالاتر از صفر بیانگر افزایش

بگویم ،مغزت کار نمی کند ،مگر کوری؟

ریتم میو است (برنیر ،داوسون ،وب و

نمی فهمی؟ دست وپا چلفتی) نمایش داده شد

موریاس.)2117 ،2

(بردلی و لانگ .) 5333 ،در گروه شنود هیجان

با توجه به نرمال بودن داده های حاصل

1. Bradley & Lang

2. Bernier, Dawson, Webb & Murias
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(با استفاده از آزمون شاپیروویلک) تجزیه و

ماتریس ـ واریانس کوواریانس متغیرهای

تحلیل ها با استفاده از روش آماری  tتک

مستقل در طرح درون گروهی ؛ آزمون کرویت

نمونه ای و تحلیل واریانس درون گروهی 9×9

موخلی) ،تأثیر متغیر شنود هیجانی (مثبت،

( موقعیت آزمایشی× منطقه مغزی) تحلیل شد.

منفی و خنثی) در سه منطقه ( Cz , C4و )C3

محاسبات با استفاده از نرم افزار SPSS 24

بر سرکوب ریتم میو با استفاده از تحلیل

انجام شد.

واریانس درون گروهی دوعاملی ( ) 9×9تحلیل
شد .نتایج حاکی از عدم معناداری اثر اصلی

یافتهها

متغیر منطقه مغزی بر سرکوب ریتم میو بود

از آزمون  tتک نمونه ای برای مشاهده سرکوب

(،)F ) 42،2( = 1/ 539; p=1/ 921 ;η2= 1/ 113

یا عدم سرکوب ریتم میو در حالات و مناطق

بااین حال اثر اصلی متغیر شنود هیجانی به

مغزی مختلف (مشاهده تفاوت معنادار با عدد

لحاظ آماری معنادار بود (;η2= 1/ 219

صفر) استفاده شد .آزمون  tتک نمونه ای نشان

 p=1/ 117؛  .) F ) 42،2( =1/ 125نتایج آزمون

داد که میانگین همه مقادیر اختلاف معناداری با

تعقیبی بونفرونی تعدیل شده ( ) p<1/ 157نشان

صفر داشته ،به نحوی که میانگین حاصله کمتر

داد که میزان سرکوب ریتم میو در شنود

از صفر است ،بدین معنا که در هر سه حالت

هیجانی منفی بیشتر از مثبت و خنثی بود

شنود هیجانی و در هر سه منطقه مغزی ریتم

(معناداری شنود هیجانی منفی در مقابل مثبت،

میو دچار سرکوب شده است (.) p<1/ 115

 p= 1/ 154؛ شنود هیجانی منفی در مقابل

به علت برقرار بودن پیشفرض های آمار
پار امتریک (نرمال بودن داده ها و همگنی

خــنثی  p= 1/ 194؛ شـنود هیجانی مثبت در
مقابل خنثی  ، p= 1/ 33شکل .) 5

شکل  .1نتایج آزمون تعقیبی در بررسی مقایسات زوجی شنود هیجانی مثبت ،منفی ،خنثی
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از سوی دیگر اثر تعاملی منطقه مغزی و

آزمون مقایسههای چندگانه بونفرونی بررسی شد.

شنود هیجانی نیز بر میزان سرکوب ریتم میو

اثر تعاملی معنادار را میتوان حاصل سرکوب ریتم

معنادار بود .بر این اساس در مرحله بعد اثر

میو در ناحیه  C4به هنگام شنود هیجانی منفی بود.

تعاملی (η2= 1/599؛ p=1/159؛ =9/ 229

همچنین سرکوب ریتم میو در شنود هیجانی منفی

=( )F )94،4با استفاده از تحلیل اثر اصلی و

در ناحیه  C4بیشتر از  C3بود (شکل .)2

شکل  .2میزان سرکوب ریتم میو در موقعیتهای آزمایشی در سه منطقه ( Cz, C4و )C3

نتیجهگیری و بحث
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شنود هیجانی

بهعبارت دیگر مشاهده تعامل هیجانی مربی و

مثبت ،منفی و خنثی از الگوی در حال پرتاب

الگو باعث فعالیت و درگیری نورونهای آینهای

آزاد بر فعالیت نورونهای آینهای بود .با توجه

و به تبع آن سرکوب ریتم میو در سه ناحیه

به اینکه سرکوب ریتم میو شاخصی از فعالیت

مرکزی شد .همچنین نتایج بعدی نشان داد که

نورونهای آینهای بوده و نیز جایگاه نورونهای

نوع شنود هیجانی بر سرکوب ریتم میو اثرگذار

آینهای در ناحیه حسی ـ حرکتی و یا به عبارتی

است بهنحویکه سرکوب ریتم میو در حالت

منطقه مرکزی مغز است ،لذا تأثیر سه نوع

منفی بیشتر از مثبت و خنثی بود؛ اما تفاوت

الگودهی بر سرکوب ریتم میو در سه منطقه ،C3

میزان سرکوب ریتم میو در سه ناحیه ،C4 ،C3

 Cz ،C4موردبررسی قرار گرفت.

 Czمعنادار نبود .همچنین نتایج نشان داد که

نتایج برآمده از پژوهش گویای آن بود که

تعامل شنود هیجانی و منطقه مغزی نیز بر

در هر سه حالت الگودهی و در هر سه منطقه

سرکوب ریتم میو اثرگذار است .این تعامل را

موردبر رسی سرکوب ریتم میو واقع شده است.

می توان بدین شکل تبیین کرد :بیشترین سرکوب
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ریتم میو مربوط به شنود هیجانی منفی در ناحیه

ش ده است .همچنین نتایج پژوهشهای انجامشده

 C4بود ،همچنین سرکوب ریتم میو در شنود

بر رفتار اطفال در شنود هیجانی منفی ،حاکی از

هیجانی منفی در ناحیه  C4بیشتر از  C3بود.

آن بود که اطفال رفتار و حرکات توأم با ترس و

وقوع سرکوب ریتم میو یا به عبارتی

تهدید را تقلید نمی کنند که البته سازوکارهای

افزایش فعالیت نورونهای آینهای به هنگام

عصبی آن بررسی نشد و فقط تغییرات رفتاری

مشاهده اتفاقی است که تقریباً در تمامی

حاصل از شنود هیجانی بررسی شد (رپاچولی و

پژوهشهای ا ین حوزه تأیید شده است

ملتزوف 2117 ،؛ دیروزنای و همکاران2119 ،؛

(ریزولاتی و همکاران5339 ،؛ اوگاشی ،اوگاشی،

نیکولز و همکاران2152 ،؛ رپاچولی و همکاران،

ماموسه ،تاکزاوا ،میتسوهاشی 5و همکاران2159 ،؛

 .)2154انتیکوت و همکاران ( )2152نشان داد

برادبارت ،ویلیامز ،ویتر2159 ،2؛ هابسون ،بی-

که ارائه ویژگی های هیجانی منفی بهعنوان

شاپ .)2159 ،همانطور که اشاره شد سرکوب

محرک بینایی ممکن است فعالیت نورونهای

ریتم میو نشانی از فعالیت سیستم نورونهای

آینه ای را افزایش دهد و درنتیجه این احتمال

آینهای است که در مشاهد ه ،اجرا ،تقلید ،ادراک و

افزایش مییابد که نورونهای آینهای در طول

عمل ،زبان و همدلی نقش دارد (یاکوبانی،

پردازش شناختی منفی بیشتر واکنش نشان دهند.

 .)2113به نظر میرسد افزایش فعالیت

به اعتقاد انتیکوت و همکاران ظرفیت هیجانی

نورونهای آینه ای نوعی سازوکار تطبیقی باشد

مثبت میتواند فعالسازی نورونهای آینهای را

که باعث آماده سازی سیستم حرکتی و تصمیم-

کاهش داده و یا حتی مانعی برای پردازش

گیری برای نحوه اجرای اعمال آتی باشد

اطلاعات بعدی باشد .شاید علت این امر این

(انتیکوت و همکاران.)2152 ،

باشد که ارائه یک محرک منفی باعث برانگیختن

در بخش دیگری از نتایج مشخص شد که

بیشتر پاسخ همدلانه میگردد که این امر بهنوبه

شنود هیجانی منفی نسبت به خنثی و مثبت

خود منجر به فعالیت بیشتر نورونهای آینهای

موجب سرکوب بیشتری در ریتم میو میگردد.

می گردد و یا حتی شاید برای سیستم نورونهای

این مسئله همسو با پژوهش کیم و همکاران

آینهای شناسایی محرکه ای منفی در اولویت

( )2159بود .در برخی پژوهشها همبستگی

باشد ،چراکه انسان به صورت ذاتی آماده

مثبتی بین نورونهای آینهای و همدلی و از سوی

جنگ وگریز است و شرط لازم برای بقا دوری

دیگر تشخیص حالات هیجانی از چهره گزارش

جستن از محرکه ای منفی است (یورگسی 9و

1. Ogoshi, Ogoshi, Momose , Takezawa ,
Mitsuhashi
2. Braadbaart, Williams, Waiter
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همکاران .)2151 ،ازاینرو به نظر میرسد نتایج
3. Urgesi
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این سه پژوهش همسو با یکدیگر باشند و

هیجانی منفی نیمکره راست را بیش از منطقه

نورونهای آینه ای در پردازش هیجان برآمده از

مرکزی و نیمکره چپ درگیر میکند .همچنین

تعاملات مربی و الگو نقش داشته باشند .بر

فعالیت این امر مطابق با نظریه جاذبه است که

اساس نتایج بهدست آمده و از یک دیدگاه تکاملی

نیمکره راست را مختص حالات هیجانی مثبت یا

این امر ممکن است یک مزیت ویژه در ارتباط با

نزدیکی گزین و نیمکره چپ برای حالات

فعالیت نورونهای آینهای به هنگام مواجهه با

هیجانی منفی یا دوری گزین برمیشمرد (آلوس

شرایط هیجانی منفی و استرس زا تلقی شود

و همکاران .) 2119 ،هرچند بیشتر مطالعات انجام

(انتیکوت و همکاران .)2152 ،بااین حال نتایج

شده در خصوص ناقرینگی حالات هیجانی به

نیکولز و همکاران ( )2151گزارش کردند که

بررسی این امر در بخش پیشانی و پیشپیشانی

واکنش مثبت و یا منفی خواهر یا برادر اثر

پرداخته اند و نظریه نیمکره راست و جاذبه بیشتر

یکسانی بر رفتار اطفال  52ماهه بر جای می-

در خصوص قشر پیشانی و پیشپیشانی است

گذارد ،درصورتیکه اطفال  24ماهه تنها در پاسخ

(مکوند حسینی و همکاران ،)5999 ،بااینحال به

به هیجان منفی از بازی با اسباببازی صرفنظر

نظر می رسد این ناقرینگی در نورونهای آینهای

می کردند .نتایج پژوهش حاضر تا حدودی

در بخش مرکزی یا قشر حرکتی اولیه نیز وجود

ناهمخوان با بخش اول نتایج پژوهش نیکولز و

دارد .هرچند شنود هیجانی منفی باعث درگیری

همکاران بود که البته این امر در ارتباط با توسعه

بیشتر نیمکره راست شد که به نوعی تأییدکننده

و رشد درک روابط اجتماعی در سالهای زندگی

نظریه جاذبه بود ،اما مطابق با پیشبینی این نظریه

است.

شنود هیجانی مثبت باید منجر به فعالیت نیمکره

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوتی

چپ میشد درحالی که این امر در پژوهش

بین نیمکره راست و چپ مشاهده نشد و اثر

حاضر مشاهده نشد .در این خصوص ،به نظر

اصلی متغیر منطقه مغزی بر میزان سرکوب ریتم

می رسد شواهد مربوط به رد تخصصی بودن دو

میو معنادار نبود .شاید در نگاه اول چنین به نظر

نیمکره در پردازش هیجانی رو به گسترش است

برسد که ناقرینگی هیجان در قشر حرکتی اولیه

(هارمون ـ جونز ،گابل ،پترسون )2151 ،5چراکه

وجود ندارد ،اما با نگاه دقیقتر میتوان پی برد

یک نیمکره ،می تواند کارکردهای متفاوتی داشته

که اثر تعاملی شنود هیجانی و منطقه مغزی

باشد و مناطق مغزی علیرغم تخصصی بودن

معنادار است .بدین معنا که شنود هیجانی منفی و

عملکرد یکپارچهای دارند .بهطور مثال ،امروزه

مثبت به یک اندازه مناطق مختلف قشر حرکتی

حتی کارک ردهای جانبی شده اساسی مثل زبان که

اولیه را تحت تأثیر قرار نمیدهد ،بلکه شنود

1. Harmon-Jones, Gable, Peterson
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کارکرد اختصاصی نیمکره چپ محسوب میشود

همکاران ) 2151 ،قرار دارد ،ممکن است اعمال

را هم میتوان به عنوان یک فعالیت توزیعشده در

تغییرات در پروتکل تحقیق نتایج بهدستآمده در

دو نیمکره مطالعه کنند (تامیتو ،کورازینی ،گلدر،

خصوص ناقرینگی هیجانی در نورونهای آینهای

گمینیانی .) 2119 ،5از سوی دیگر وجه تمایز

را تحت تأثیر قرار دهد ،لذا بررسی این موضوع

پژوهش حاضر با پژوهشهای انجام شده در

در خصوص مستدلسازی نتایج بهدستآمده

حوزه هیجان این است که فرد در آن واحد شاهد

حائز اهمیت است.

حالات چهره و لحن مربی و از سوی دیگر

بههرحال این موضوع فقط یک فرضیه است و

حالات چهره و پاسخ الگو نیز هست .ممکن

نیاز به تحقیقات سازمانیافتهای دارد .از سوی دیگر

است مشاهده تعامل ارتباطات هیجانی دو نفر و

بسته به احساسی که محرک منفی دارد (ترس،

حتی ترکیب دو محرک بینایی و شنیداری منجر

خشم یا اضطراب) ممکن است نتایج متفاوتی رقم

به پاسخ متفاوت نورونهای آینهای گردد .با

بخورد .همچنین با توجه به اینکه در پژوهش

توجه به اینکه قشر پیشپیشانی بخش بازدارنده

حاضر امکان بررسی تمامی نواحی مغزی وجود

تقلید است (بین و همکاران ،)2113 ،شاید

نداشت ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی نقش

افزایش فعالت نیمکره راست در شنود هیجانی

شنود هیجانی در طیف وسیعتری از مناطق مغزی

منفی تعامل افزایش فعالیت ناحیه پیشپیشانی و

(نواحی ،پیشین و پسین) موردبررسی قرار گیرد و

حرکتی اولیه جهت بازداری تقلید صرف از عمل

همچنین با استفاده از یکسری ابزارهای جانبی

مشاهده باشد و فعالیت کمتر نیمکره چپ در

احساس ایجادشده متعاقب یک محرک منفی

شنود هیجانی مثبت به علت فعالیت کمتر قشر

شناسایی شده و تحلیلها بر اساس آن انجام شود.

پیشپیشانی باشد.

به نظر میرسد رابطه کنترل هیجانی و کنترل

با توجه به اینکه میزان فعالیت نورونهای

حرکتی یک رابطه دوسویه بوده و ارائه

آینهای تحت تأثیر متغیرهایی همچون جنسیت

راهکارهای کلامی مؤثر برای ارائه بازخورد توسط

(چنگ ،یانگ ،لین ،لی و دیستی ،)2119 ،2دست

مربی به ورزشکار نیازمند تحقیقات بیشتری باشد.

برتر (گاردنر و پاتز ،)2151 ،9زاویه دید
(مارزولی ،میتاریتونا ،مورتو ،کارلوجیو و

سپاسگزاری

توماسی )2155 ،4و هدف مشاهدهگر (کوچ 1و

محققین بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از

1. Tamietto, Corazzini, Gelder & Geminiani
2. Cheng, Yang, Lin, Lee & Decety
3. Gardner & Potts
& 4. Marzoli, Mitaritonna, Moretto, Carluccio,
Tommasi
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موسسه پارند در جهت تأمین تجهیزات
الکتروآنسفالوگرافی اعلام میدارند.
5. Koch
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منابع
 ح، ک و قنادیان لادانی،رسول زاده طباطبایی

 «بررسی.)5999(  م، ا و آگاه هریس،علیپور
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