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 چکیده

 بر همواره باید ورزشکار یک که است مهارتی تصویرسازی ذهنی مقدمه:

 جهت در بالا نفساعتمادبه با آن رامسابقه  زمان در و کارکرده آن روی

بررسی نقش  این پژوهشهدف  .بکار ببرد بهتر عملکرد و استرس رفع

مختلف تصویرسازی ذهنی دریبل  هایسرعتای در آینه هاینورون

با  و است نیمه تجربی پژوهش حاضر از نوع: روش .است لبسکتبا

 دانشجوی 93آزمون صورت گرفت. پس ـ آزموناستفاده از طرح پیش

 انتخاب سال 11±51/5هدفمند با میانگین سنی  یریگدختر با روش نمونه

گروه )تصویرسازی با سرعت زیاد، سرعت برابر و سرعت  سه در و

، آزمونیشرای دریبل بسکتبال در پآهسته( قرار گرفتند. پس از اج

تصویرسازی پرداختند و سپس تمرین چهار روز متوالی به  هایآزمودن

اجرای واقعی دریبل به عمل آمد. در پایان نیز در هنگام تصویرسازی ثبت 

ثبت  EEG وسیلهبهای آینه هاینورون فعالیتمغزی به عمل آمد و امواج 

دریبل بسکتبال و نیز  یهابرای داده یگروهشد. از تحلیل واریانس درون

ها نشان داد همه گروه نتایج: هایافته استفاده شد. ایآینه هاینورون فعالیت

اثر، گروه  اندازهبه(؛ با توجه P<31/3در اجرای خود پیشرفت داشتند )

همچنین  تصویرسازی آهسته و برابر عملکرد بهتری را نشان دادند.

در هر سه گروه  Czو  C4یو در نواحی سرکوب ریتم ممشخص شد که 

فقط در گروه تصویرسازی  C3اما ناحیه  (؛P<31/3) شودمیملاحظه 

 کردن فعال طریق از تصویرسازی: گیرینتیجه .(P=35/3آهسته فعال شد )

 مهارت انجام برای موردنیاز حرکات رمزگذاری موجب ایآینه هاینورون

 شود.می حرکتی مهارت لتسهی موجب رمزگذاری این و شده مغز در
 

ای، سرعت تصویرسازی، تمرین ذهنی، آینه هاینورون :یدیواژگان کل

 .دریبل بسکتبال

 

Abstract 

Introduction: Mental imagery is an important skill that 

athletes should always work on and apply with high 

confidence; especially during competition in order to relieve 

stress and improve performance. The aim of this study was to 

investigate the role of mirror neuron on different speeds of 

mental imagery on basketball dribbling performance. 

Methods: The research method was semi-empirical and a 

pretest-posttest design was used. The participants were 30 

female students (average age 22± 1.12) selected through a 

purposive sampling method and categorized in three groups of 

rapid-speed, equal-speed, and low-speed imagery. Following 

the basketball dribble function in pretests, the participants were 

involved in imagery for a period of four consecutive days, and 

were subsequently tested for the real dribble function in the 

posttests. They were also subjected to electroencephalographic 

assessment during imagery, focusing primarily on the reaction 

of the mirror neurons within the process. The findings were 

then analyzed using the intragroup analysis of variance. 

Findings: The results showed that dribble function in all 

groups improved (p≤0.05). However, investigation of the 

effect size indicated a significant improvement in the groups 

with slow-speed and equal-speed imagery compared to those 

receiving high-speed imagery. Mu rhythm suppression in areas 

C4 and Cz were observed in all groups (p≤0.05). C3 area was 

active only in slow-speed group. Conclusions: Mental 

imagery causes required movements encoding for performing 

skill in the brain by activating mirror neurons. In brain, this 

movement encoding leads to facilitation in motor skills. 

 

Keywords: Basketball Dribbling, Imagery, Mirror Neurons, 

Speed, Mental Practice. 
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 همقدم

که عبارت  است تصویرسازی فرآیندی شناختی

 ورزشکار یک که هاییمهارت و هنرها از است

 خلوت هایزمان در همواره باید باتجربه و خبره

 با مسابقه زمان در و کارکرده آن روی بر

 جهت در خود هایتیمیهم به بالا نفساعتمادبه

 5پیرسون) کند کمک بهتر عملکرد و استرس رفع

(. تصویرسازی حرکتی توانایی 1359 ن،و همکارا

تصویرسازی اجرای یک حرکت بدون انجام 

. تصویرسازی حرکتی، فرآیندی استآن عملی 

زمان معین یک عمل ویژه فعال است که در مدت

بدون هرگونه حرکت حقیقی  در حافظه کاری

 (.1351، او الکساندر 1)الکساندر شودمی بازنمایی

تعاریف مختلفی از حیطه علوم شناختی نیز  در

تصویرسازی ذهنی در ارتباط با ابعادی تشکیل 

 9دهنده تصویرسازی بیان شده است. فینک

در تحقیقی که به بررسی بازیابی  ،(5393)

طریق تصویرسازی ذهنی پرداخت،  اطلاعات از

ایجاد یا بازسازی ذهنی یک  تصویرسازی را

برخی ابعاد، ادراک واقعی  تجربه که حداقل در

یا رویداد را در ترکیب یا در غیاب تحریک  ءیش

 کند، تعریف کرد.سازی میحسی مستقیم شبیه

در خصوص سودمندی استفاده از 

نظر تصویرسازی ذهنی در بین محققان اتفاق

زیادی وجود دارد، ولی آنچه در بین دانشمندان 

زان و مقدار این حیطه موردتردید بوده است، می

                                                 
1. Pearson 
2. Aleksandra 

3. Finke 

اده از آن است. از استف سودمندی و نیز شیوه

طرفی تصویرسازی در افراد مختلف، برای اهداف 

مختلف متفاوت است  هاییتمختلف و در موقع

 (.1339، 4)گیلوت و کولت

عنوان کرد، اثربخشی  ،(1334) 1موریس مک

به این جهت است  طرفکیازتصویرسازی ذهنی 

که با فکر کردن به یک مهارت در سیستم عصبی 

جرای مهارت، تصویر یا مرکزی از چگونگی ا

شود. مزیت دیگر اثرگذاری مدلی ایجاد می

تصویرسازی ذهنی بر مهارت، این اساس است که 

تواند بین فعالیت ذهنی سیستم عصبی مرکزی نمی

شود، و فعالیت ذهنی که باعث اجرای حرکت می

 تفاوت قائل گردد. بنابراین یادگیری سیستم عصبی

چیزی، شبیه و  رهمرکزی در زمان فکر کردن دربا

یا تقریباً شبیه زمانی است که واقعاً آن تکلیف 

 انجام شده باشد.

 هایکنترل مؤلفه مستلزماجرای هر نوع تمرینی 

کاربردی و اساسی در آن تمرین است. یکی از 

ها برابری زمانی حرکت این مؤلفه ینترمهم

تصویرسازی شده با حرکت واقعی است )گیلوت 

 یها. در غیاب دستورالعمل(1351و همکاران، 

صورت ذهنی خاص، سرعتی که یک حرکت به

با زمان واقعی آن همبستگی دارد.  شودمیتصور 

زمانی بین اجرای واقعی حرکت و  یارزهم

تصویرسازی آن حرکت ازنظر تئوری و عملی، 

                                                 
4. Guillot & Collet 

5. Mack Maoris 
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قویًا تأیید شده است؛ یعنی دوره زمانی اعمال و 

باید  ودشمیصورت ذهنی تمرین حرکاتی که به

با زمانی که جهت اجرای حرکت مشابه صرف 

زاده و فتحیشود همبستگی داشته باشد )

 5931؛ زمانی ثانی و همکاران، 5931همکاران، 

در تحقیقی  ،(1333) 5(. هال و وینبرگالف و ب

طور ناخودآگاه از نشان دادند که برخی افراد به

های مختلف در هنگام تصویرسازی سرعت

سرعت  دادینند که نشان مکاستفاده می

یکی از متغیرهای  تواندیتصویرسازی ذهنی م

نشان دادند  هاآناساسی در تحقیقات آینده باشد. 

زمانی که ورزشکار بتواند قابلیت تنظیم ارادی 

 هاییژگیسرعت تصویرسازی را با حفظ و

تکلیف توسعه دهد، او قادر خواهد بود از 

ری مهارت تصویرسازی در مراحل مختلف یادگی

های مختلف عملکرد بهره ببرد. و برای بهبود جنبه

تصویرسازی با  تواندیبرای مثال ورزشکار م

سرعت آهسته را در مراحل اولیه یادگیری و برای 

تمرکز روی تکنیک و نحوه یادگیری حرکات و 

همچنین تصویرسازی با سرعت سریع را برای 

و نیز تمرین حرکت خودکار  یپرتکنترل حواس

 5931)زمانی ثانی و همکاران،  شده بکار ببرد

 ب(.

که برخی از پژوهشگران تحقیقاتی را درحالی

اند که اند و به این نتیجه رسیدهانجام داده

تصویرسازی در زمان برابر با سرعت واقعی 

تنها راه برای بهبود عملکرد باشد،  تواندمی

                                                 
1. Hall & Weinberg 

محققان دیگری نیز در تحقیقات خود نشان 

طور که تغییر سرعت تصویرسازی به اندداده

تواند منجر به تغییر سرعت اجرای ارادی می

واقعی عمل موردنظر گردد. اولین کار تحقیقی در 

 ،(1333و همکاران ) 1زمینه به مطالعه بوسکر این

کنندگان یک توالی گردد که در آن شرکتبرمی

تر از تر یا سریعصورت آهستهحرکت جدید را به

یا انتخابی خود تصویرسازی  سرعت ترجیحی

گونه تمرین نشان داد که این هاآنکردند. نتایج می

تصویرسازی به ترتیب منجر به اجرای آهسته و 

آزمون تر واقعی عمل مورد در مرحله پسسریع

 4(. او و هال1355و همکاران،  9گردید )دبارنوت

در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که  ،(1333)

یک مهارت حرکتی جدید استفاده هنگام یادگیری 

از تصویرسازی زمان آهسته و واقعی تقریباً 

صورت مساوی و بیشتر از تصویرسازی با به

. همچنین زمانی ثانی شودمیسرعت زیاد استفاده 

در تحقیقی که بر روی  ،(5931و همکاران )

کننده انجام شرکت 93مهارت دریبل فوتبال در 

نوع تصویرسازی با دادند نشان دادند که هر دو 

سرعت واقعی و سرعت کم منجر به کاهش زمان 

ولی در خطای اجرا تفاوتی ملاحظه  شودمیاجرا 

ای دیگر دبارنوت و همکاران نشد. در مطالعه

تصویرسازی با سرعت واقعی و  تأثیر ،(1355)

سرعت برابر را بر اجرای واقعی حرکت ضربه با 

 هاآن هایانگشتان دست بررسی کردند. یافته

                                                 
2. Buscher 
3. Debarnote 

4. O & Hall 
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حاکی از افزایش سرعت در اجرای واقعی پس از 

تصویرسازی با سرعت برابر بود، در مقابل تمرین 

گونه تغییری در تصویرسازی با سرعت زیاد هیچ

اجرای واقعی عمل موردنظر به وجود نیاورد. 

در تحقیقی به بررسی  ،(1354دبارنوت و گیلوت )

رین سازی زمانی بین تماثرات موسیقی بر یکسان

 هاآنبدنی و تصویرسازی ذهنی پرداختند. نتایج 

نشان داد که توانایی برای رسیدن به تطابق زمانی 

بین تمرین بدنی و تصویرسازی هنگام گوش دادن 

کند. به موسیقی با ریتم سریع یا کوتاه تغییر می

بیان کردند زمانی که حرکات بدن در ارتباط  هاآن

گیرد، کارایی ر میقرا تأثیربا ریتم موسیقی تحت 

ریتم موسیقی  تأثیرتواند تحت تمرین ذهنی نیز می

بنابراین پیشنهاد کردند که ورزشکاران ؛ قرار گیرد

قبل از شرکت در تمرینات تصویرسازی ذهنی 

های ریتم بندی شده مربوط به بهتر است موسیقی

 متناوب گوش دهند. طوربهحرکت خود را 

اند ن دادهبرداری مغزی نشاهای نقشهروش

های قشری و زیرقشری که تصویرسازی، شبکه

مشابه با آنچه را که زمان انجام عمل واقعی فعال 

 بخش شامل مناطق کند. این، درگیر میشودمی

 هایقدامی، مخچه، لوب پیشانی، عقده مکمل حرکتی

 و قشر پیش حرکتی قدامیای و قشر پیشقاعده

، ، لریمونزرت) استحرکتی خلفی جانبی 

 (.1333 ،5زنتگراف

ها، در ادبیات تصویربرداری عصبی در انسان

 های موجود در ناحیه قشربرخی از سلول

                                                 
1. Munzert, Lorey, Zentgraf 

معروف  1ایآینه هاینورونحرکتی به سیستم پیش

های ای گروهی از نورونآینه هاینوروناست. 

که یک فرد و هنگامی هستندماده خاکستری مغز 

که یک نفر دهد و یا زمانی عملی را انجام می

دهد و فرد دیگری آن دیگر فعالیتی را انجام می

 در هاآن و عملکرد شودمیبیند فعال عمل را می

 قرار موردتوجه شناسیروانمختلف  هایحیطه

 خاص، نقش دلیل به هانورون ینا .است گرفته

 نقش شوند. اینمی نامیده کلیدی هماهنگی عناصر

 هایالیتفع با شخص یک شامل هماهنگی دیداری

و  9)ریزولاتی شده توسط دیگری است انجام

(. 1339و همکاران،  4؛ رزی5331همکاران، 

وسیله ای در انسان بهآینه هاینورونشواهد وجود 

گرفته با فنون مختلف مانند های انجامآزمایش

EEG, MEG, TMS, FMRI, PET طور به

غیرمستقیم فراهم گردیده است )ریزولاتی و 

 (.1333همکاران، 

وسیله ابزارهای ذکرشده امواج مغزی را به

 از اطمینان ابزارهای از یکیتوان سنجید. می

ها ای در انسانآینه هاینورون سیستم سلامت

EEG میو  ریتم نوسانات یعنی آن نوسانات و

(MU.است ) مشاهده طی که رسیده اثبات به 

 عمل آن دادن انجام و همچنین دیگران حرکات

. یابدمی کاهش عادی افراد در نوار میو فرد، توسط

تقریبی از  میو در قشر حرکتی و در ناحیه ریتم

. الگوهای ریتم میو شودمیگوش تا گوش یافت 

                                                 
2. Mirror neuron system 
3. Rizzolatti 

4. Rozzi 
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که یک فرد، فعالیت حرکتی را انجام  درزمانی

با تمرین، اجرای یک فعالیت  کهوقتیدهد یا می

اجرای فعالیت حرکتی یا  کندحرکتی را تجسم می

. این شودمیبیند، سرکوب فرد دیگر را میتوسط 

زیرا  شودمیسرکوب نامتقارن شدن نامیده 

تعداد زیادی از  وسیلهبه EEGموج  هایشکل

 شوندایجاد می تقارندر  کنندهشلیک هاینورون

. (5931)نصرآزادانی، قمرانی و محمدیان، 

ای از فعالیت توان نشانهسرکوب ریتم میو را می

و  5ای قلمداد کرد )فوکسنهآی هاینورون

ای، اطلاعات آینه هاینورون(. 1351همکاران، 

آمده از اعمال حرکتی دیگران را در دستحسی به

 گران،دهند تا مشاهدهقالب حرکتی مشابه انتقال می

خود بتوانند همان عمل را اجرا کنند. سطح 

ها مشخص نیز توسط این نورون رسیدن به انتزاع

صورت ها بهحتی این نورونیعنی  ؛شودمی

 انتزاعی هم فعال گردند. مثلاً زمانی که ما به

کنیم و گرفتن اشیا با دست، پا یا دهان فکر می

 هاینورونکنیم، را در ذهن خود تصور می هاآن

؛ به 1355تواند فعال شوند )فوگاسی، ای میآینه

در ادبیات (. 5931نقل از نصرآزدانی و همکاران، 

ها، دو ناحیه برای ری عصبی در انسانتصویربردا

ای انسان در آینه هاینورونتشکیل هسته سیستم 

شوند. این نواحی شامل قشر نظر گرفته می

و لوب  قدامی در نواحی ویژه برودمن حرکتیپیش

 صورتبهآهیانه تحتانی منقاری است. این نواحی 

ای آینه هاینورونکه  PFو  F5همسان با مناطق 

                                                 
1. Fox 

 شونداند، در نظر گرفته میها یافت شدهندر میمو

و  9ندلکو .(1332، 1لاهاو، سالتزمن و اشلاگ)

در تحقیقی نشان دادند  ،(1353همکاران )

حرکتی و قشر سرکوب ریتم میو در قشر پیش

ای در هر دو حالت مشاهده و تصویرسازی آهیانه

 هاینوروندهنده فعالیت صورت گرفت که نشان

در  ،(1332) همکاران و 4لمونیف. استای آینه

 در را ایآینه هاینوروننقش  تحقیقی دیگر

 حرکات یرسازیتصو و مشاهده اجرا، طیشرا

 مورداستفاده، فیتکل. کردند یبررس یدسترس

 به( گرفتن بدون) فضا کی در یدسترس حرکت

 سه هر کنندگانشرکت. بود مکعب چند سمت

 مانجا را یرسازیتصو و مشاهده اجرا، طیشرا

 سه هر در یهمپوشان کی که داد نشان جینتا. دادند

 لوب ،یخلف یحرکت شیپ قشر مناطق نیب طیشرا

 وجود یاانهیآه نیب شکنج و یفوقان یاانهیآه

 سه یبرا زین یاانهیآه قسمت تیفعال. دارد

 .شد گزارش تیموقع

 مورد در گوناگون قاتیتحق جینتا کهییازآنجا

 تناقض یرسازیتصو مختلف هایسرعت یبرتر

 طهیح در گرفتهانجام قاتیتحق زین و دارد

 اندداشته یکم و یفیتوص جنبه شتریب یرسازیتصو

 و یرسازیتصو نییتب یبررس به یقیتحق کمتر و

 نیبنابرا است، پرداخته آن ییربنایز یندهایفرا

 صیتشخ نهیزم نیا در یقیتحق انجام ضرورت

 آن یپ در قیتحق نیا انجام با ما و شده داده

                                                 
2. Lahav, Saltzman, Schlaug 
3. Nedelko 

4. Filimon 
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 آیا که میبپرداز موضوع نیا یبررس به تا بود میخواه

 و آهسته ع،یسر) تصویرسازی مختلف هایسرعت

 حرکت عملی اجرای سرعت تغییر به منجر( یواقع

 هایسرعت هنگام در ایآینه هاینورون ایآ ؟شودمی

 دارند؟ نقش یرسازیتصو مختلف

 

 روش

روش اجرای این پژوهش از نوع نیمه تجربی 

آزمون پسـ  آزمون. طرح تحقیق از نوع پیشتاس

تر از گروه )تصویرسازی آهسته 9بوده و در 

سرعت واقعی، تصویرسازی برابر با سرعت 

تر از سرعت واقعی( واقعی، تصویرسازی سریع

جامعه آماری این پژوهش را کلیه  انجام گرفت.

دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز 

نفر  91جامعه موردنظر تعداد بین از دادند. تشکیل 

صورت به با توجه به امکانات تیم تحقیق

هدفمند )کسانی که سابقه انجام بازی  گیرینمونه

بسکتبال را نداشتند( انتخاب شدند. آزمون تعیین 

صورت شفاهی )سؤال کردن در سطح مهارت به

مورد عدم انجام بازی بسکتبال( و نیز انجام چند 

ازی بسکتبال )شوت آزاد و حرکت مرتبط با ب

بدنی دانشگاه پاس سینه بلند( در دانشکده تربیت

شهید چمران برگزار شد تا افرادی که سابقه بازی 

بسکتبال را ندارند انتخاب شوند. از تمام 

کنندگان خواسته شد تا پرسشنامه وضوح شرکت

تصویرسازی را تکمیل نمایند. پس از محاسبه 

نفر که  1گان، تعداد کنندنمرات اکتسابی شرکت

درصد نمره از این پرسشنامه را کسب  93کمتر از 

کرده بودند و توانایی تصویرسازی پایینی داشتند 

نفر  93از فرآیند تحقیق کنار گذاشته شدند و 

با استفاده  سال و 11±51/5با میانگین سنی دیگر 

از نمرات اکتسابی از پرسشنامه وضوح 

سه گروه صورت همگن در تصویرسازی به

)تصویرسازی با سرعت آهسته، تصویرسازی با 

سرعت برابر، تصویرسازی با سرعت سریع( قرار 

در این پژوهش  ابزار مورداستفاده گرفتند.

 اند از:عبارت

 :1نظر شده تصویرسازی حرکتپرسشنامه تجدید

 ،(5332این پرسشنامه توسط مارتین و هال )

است  شدهتشکیلطراحی گردید و از هشت آیتم 

ـ  که افراد میزان وضوح بازنمایی ذهنی حسی

-حرکتی و تصاویر دیداری خود را گزارش می

 خرده دو در را کنند. این پرسشنامه، تصویرسازی

 4هرکدام  و بینایی، حرکتی تصویرسازی مقیاس

 .کندبررسی می هفت ارزشی، مقیاس یک در آیتم

 این که دادند نشان ،(5993) همکاران و سهرابی

. روایی و است خوبی سازه اعتبار دارای نامهپرسش

 است. شدهگزارش 22/3و  29/3پایایی آن به ترتیب 

 در یک خط مستقیم به طول آزمون دریبل بسکتبال:

متر سانتی 41/1هایی به فاصله متر، مخروط 1/51

گیرد. آزمودنی توپ را در یک از یکدیگر قرار می

کند. می ها دریبلمسیر مارپیچ و از بین مخروط

 عنوان امتیاز آزمودنیوبرگشت به ثانیه بهمسیر رفت

 (.5931، هادوی، فراهانی، ایزدیگردد )لحاظ می

 این مورداستفاده ابزار دستگاه ثبت امواج مغزی:

                                                 
1. Movement Imagery Questionnaire -Revised 
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 ثبت امواج مغزی در هنگام انجام برای تحقیق

 بیوفیدبک/ نورو افزارسخت شامل تصویرسازی

 ساخت biosses افزارنرم و vilistus کانالِ چهار

این تکنیک شامل اخذ  .است انگلستان کشور

سطحی، بهبود سیگنال لکترودهای توسط ا سیگنال

)معمولاً تقویت و حذف نویز(، چاپ سیگنال و 

این دستگاه با استفاده از . شودمیآنالیز آن 

سر قرار  و روی پوست الکترودهایی که در سطح

ز را ثبت های الکتریکی مغ، سیگنالگیرندمی

دریافت سیگنال در  منظوربهکند. الکترودها می

گیرند. خروجی خاصی از سر قرار می هایمکان

 دستگاهکننده این الکترودها به ورودی تقویت

و پس از انجام تقویت و فیلتر  شودمیمتصل 

 گیرد.قرار می مورداستفادهشدن، 

 یبرا لهیوس نیاز ا :لارساعت ضربان سنج پو

مربوط به  کیولوژیزیف راتیید تغرون یبررس

 بلیدر ی عملیاجرا نیضربان قلب در ح

انجام  نیو در ح یرسازیتصو نیدر ح ،بسکتبال

 .دیاستفاده گرد یمغزامواج ثبت  اتیعمل

آزمون قبل از آغاز مراحل : شیوه اجرای پژوهش

 هایدرباره تصویرسازی و کاربرد آن در حیطه

ده شد. کنندگان توضیح دامختلف به شرکت

کنندگان ابتدا اجرای دریبل بسکتبال توسط شرکت

فرد ماهر در این زمینه را مشاهده کردند. یک 

شد و هر فرد سه بار گرفته  هاآنآزمون از پیش

مهارت دریبل بسکتبال را اجرا کرد و بهترین 

آزمون از رکورد او ثبت گردید. پس از انجام پیش

ه تجدیدنظر شد تا پرسشناماسته ها خوآزمودنی

منظور تصویرسازی حرکت را تکمیل کنند. به شده

اجتناب از تأثیر توانایی تصویرسازی افراد بر نتایج 

های اکتسابی های برحسب نمرهپژوهش، آزمودنی

گروه  9به  MIQ-Rاز پرسشنامه تصویرسازی 

تر از . تصویرسازی آهسته5شدند. )همگن تقسیم 

ر با زمان . تصویرسازی براب1سرعت واقعی، 

 تر از زمان واقعی(.. تصویرسازی سریع9واقعی 

گیلوت و کولت  مدل اساس بر تصویرسازی

 صورتانجام گرفت. تصویرسازی به ،(1339)

زمین بسکتبال، در ابتدای  در نشسته روی صندلی

 اجازه ها،خط شروع آزمون و روبروی مخروط

 و هاچشم کردن باز منظورها بهآزمودنی به دادن

 تصویرسازی، در حین حرکت مسیر به کردن اهنگ

 تصویرسازی در حین در حرکت به اجازه عدم

 کوشش مشخص تعداد انجام محل اجرای آزمون،

کوشش در هر  93جلسه ) هر در تصویرسازی

 گروهی اساس بر جلسه( انجام شد. تصویرسازی

)سرعت کم، سرعت برابر و  قرار گرفتند آن که در

)زمانی ثانی و  سرعت زیاد( صورت گرفت

منظور رسیدن الف و ب(. به 5931همکاران، 

 53ها به زمان موردنظر پژوهشگر، در آزمودنی

ها و نکات ها راهنماییکوشش اول به آزمودنی

شده مربوط به شد و زمان سپریلازم داده 

 13شد، سپس در گفته  هاآنتصویرسازی به 

 شد تا بدونکوشش آخر از آزمودنی خواسته می

دریافت بازخورد، تصویرسازی را انجام دهند و 

کوشش، زمان صرف شده و نزدیک  13در پایان 

ها بودن به زمان موردنظر پژوهشگر به آزمودنی
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صورت چهار شد. مرحله اکتساب بهگفته می

جلسه در طی چهار روز متوالی صورت گرفت که 

کوششی همراه با  53هر جلسه شامل یک بلوک 

کوششی  53های لازم و دو بلوک ارائه راهنمایی

بدون راهنمایی و ارائه بازخورد صورت گرفت. 

ثانیه و پس از هر بلوک دو  53پس از هر کوشش 

دقیقه استراحت به هر فرد داده شد. پس از اتمام 

های تصویرسازی، آزمون دریبل بسکتبال کوشش

از هر فرد به عمل آمد. پس از پایان مرحله 

سرعت موردنظر ها بهزمودنیاکتساب و زمانی که آ

در تصویرسازی )با توجه به گروهی که در آن 

طور جداگانه قرار دارند( دست یافتند هر فرد به

صورت که بهبه محل تمرین برده شد. درحالی

راحت و در کمال آرامش روی صندلی در زمین 

بسکتبال نشسته بود، از او خواسته شد )با توجه به 

شده را گرفته( حرکت دیده گروهی که در آن قرار

تصویرسازی نماید. در حین تصویرسازی با 

 کانالِ چهار بیوفیدبک/ استفاده از دستگاه نورو

vilistus  از نقاط(C3,C4,Cz ) که جایگاه اصلی

 و 5اوبرمن)دهد ای را نشان میآینه هاینورون

ثبت امواج مغزی گرفته شد و  (،1332 همکاران،

 .اطلاعات آن ثبت گردید

عنوان از میانگین و انحراف معیار به: روش آماری

آمار توصیفی استفاده گردید. بعد از بررسی نرمال 

ها از طریق آزمون شاپیرو ویلکز، از بودن داده

راهه برای بررسی آزمون تحلیل واریانس یک

ها در توانایی تصویرسازی و همگن بودن گروه

همچنین از تحلیل واریانس مرکب جهت مشخص 

مختلف در مراحل  هایسرعت تأثیرشدن 

 آزمون استفاده گردید. علاوه برو پس آزمونپیش

این از آزمون پیگردی بونفرونی نیز برای تعیین 

 هایسرعتها در هر یک از جایگاه تفاوت

تصویرسازی استفاده شد. از آزمون تحلیل 

 هاینورونواریانس نیز برای نشان دادن واکنش 

مختلف استفاده  هایسرعتو  ای در نواحیآینه

افزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهشد. تجزیه

SPSS  داری انجام گردید. سطح معنی 15نسخه

31/3>P در نظر گرفته شده است. 

 

 هایافته

 

 مختلف هایراهه میزان توانایی تصویرسازی گروهنتایج مربوط به میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس یک .1جدول 

 گروه
 تصویرسازی کل تصویرسازی بینایی تصویرسازی حرکتی

F P 
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 431/3 4/3 3/1 1/43 5 4/11 9/5 5/59 سرعت آهسته

 153/3 5/5 1/5 3/93 9/3 1/11 9/3 2/52 سرعت برابر

 422/3 2/3 2/5 4/99 9/3 1/13 5 59 سرعت سریع

 

 مختلف  هایگروه  تصویرسازی توانایی  بین نشان داد که تفاوت معناداری  5نتایج جدول 
1. Oberman 
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مشاهده  1طور که در جدول وجود ندارد. همان 

ها، تصویرسازی با کنید در هر یک از گروهمی

متفاوت باعث بهبود اجرای حرکت  هایسرعت

 شده است.

 

 میانگین و انحراف معیار سرعت اجرای حرکت در شرایط مختلف سرعت تصویرسازی توزیع .2جدول 

 آزمونپس آزمونپیش گروه

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 5/5 4/15 9/5 5/19 سرعت آهسته

 3/3 3/15 1/5 5/19 سرعت برابر

 9/5 1/14 4/5 4/12 سرعت سریع

 

 طی مراحل مختلف هایار ضربان قلب آزمودنیمیانگین و انحراف مع .3جدول 

 گروه
 دریبل بسکتبال الکتروانسفالوگرافی تصویرسازی استراحت

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 12/53 13/551 99/1 23/91 12/2 23/94 35/1 53/22 سرعت آهسته

 35/3 93/553 11/1 43/91 31/2 43/91 42/2 13/21 سرعت برابر

 49/2 13/515 91/1 53/93 43/1 93/91 41/1 13/93 سرعت سریع

 

 شودمیملاحظه  9طور که در جدول همان

ها در هنگام ضربان قلب آزمودنی میانگین

تصویرسازی، در هنگام ثبت امواج مغزی و نیز 

اجرای عملی دریبل بسکتبال بیشتر از حالت 

 تراحت است.اس

 

آزمون تا مختلف تصویرسازی بر دریبل بسکتبال از پیش هایسرعت تأثیرنتایج تحلیل واریانس مرکب برای تعیین  .4جدول 

 آزمونپس

 مجذور اتا داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 931/3 3335/3* 9/543 2/511 5 1/995 گیریزمان اندازه

 134/3 3335/3* 1/12 1/532 1 5/915 گروه

 119/3 3335/3* 5/19 9/11 1 9/519 گروه ×گیری زمان اندازه

 

چون اثر تعاملی معنادار است، از اثرات اصلی کنید مشاهده می 4طور که در جدول همان

07 



 

 بسکتبال یبلدر یذهن یرسازیمختلف تصو یهادر سرعت ایینهآ یهانقش نورونو همکاران:  ییسجاد پارسا

  

 

گردد. در ادامه از یک طرح تحلیل نظر میصرف

گیری تکراری روی گروهی با اندازهواریانس درون

گیری برای مشخص نمودن عامل مراحل اندازه

 یادگیری بر تصویرسازی مختلف هایسرعت تأثیر

 .استفاده شد بسکتبال دریبل

 

 متفاوت تصویرسازی هایسرعتهای مختلف طی گروهی در اجرای حرکت در گروهنتایج تحلیل واریانس درون .9جدول 

 مجذور اتا F P نگین مجذوراتمیا درجه آزادی جمع مجذورات گروه

 349/3 3335/3 1/519 2/153 1 1/493 سرعت آهسته

 394/3 3335/3 1/511 4/599 1 3/921 سرعت برابر

 224/3 3335/3 9/93 3/51 1 3/95 سرعت سریع

 

کنید مشاهده می 1طور که در جدول همان

تصویرسازی آهسته، برابر و سریع بر  هایسرعت

دارد. اگرچه هر یک از  تأثیرزمان اجرای حرکت 

تصویرسازی بر زمان اجرای حرکت  هایسرعت

کنید اندازه طور که مشاهده میدارد اما همان تأثیر

اثر )مجذور اتا( سرعت تصویرسازی آهسته و برابر 

 . نتایج آزمون پیگردیاستبیشتر از سرعت سریع 

بونفرونی نیز حاکی از تأیید این نتایج است. این 

ان داد که بین سرعت تصویرسازی آهسته نتایج نش

( و سرعت تصویرسازی sig=3335/3با سریع )

داری تفاوت معنی (sig=3335/3برابر با سریع )

اما بین سرعت تصویرسازی آهسته و  وجود دارد؛

که ( sig=33/5داری یافت نشد )برابر تفاوت معنی

آهسته و )حاکی از این است که این دو سرعت 

اد مبتدی کارایی بهتری دارد و فرقی برابر( در افر

 ازلحاظ نوع استفاده ندارند.

 

 آزمونآزمون تا پسای از پیشمختلف تصویرسازی بر نورون آینه هایسرعت تأثیرنتایج تحلیل واریانس مرکب برای تعیین . 6جدول 

 اتامجذور  داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 251/3 3335/3* 2/12 5/54 5 5/54 گیریزمان اندازه

 953/3 35/3* 5/1 5/5 1 9/1 گروه

 119/3 31/3* 1/4 3/3 1 3/5 گروه ×گیری زمان اندازه

 

کنید مشاهده می 1طور که در جدول همان

چون اثر تعاملی معنادار است، از اثرات اصلی 

حلیل یک طرح تگردد. در ادامه از نظر میصرف

گیری تکراری روی گروهی با اندازهواریانس درون

گیری برای مشخص نمودن عامل مراحل اندازه

ای نورون آینه بر تصویرسازی مختلف هایسرعت

 .استفاده شد
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های تمرینی در گیری تکراری در هر یک از گروهگروهی با اندازههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس درونیافته .7جدول 

 ایورون آینهن
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 شودمیمشاهده  2طور که در جدول همان

در هر سه  Czو  C4سرکوب ریتم میو در نواحی 

(. از طرفی ناحیه p<31/3) شودمی گروه ملاحظه

C3 ( 35فقط در گروه تصویرسازی آهسته/P₌ )

فعال شد ولی در دو گروه دیگر سرکوب ریتم میو 

 ملاحظه نگردید.

 

 و بحث گیرینتیجه

 هاینورونیق بررسی نقش تحقهدف از انجام این 

تر از زمان تصویرسازی آهستهای در هنگام آینه

ر با زمان واقعی و واقعی، تصویرسازی براب

تر از زمان واقعی در دانشجویان تصویرسازی سریع

 جینتادختر مبتدی در زمینه بازی بسکتبال بود. 

 سه هر دری رسازیتصو که داد نشان حاضر پژوهش

 سریع سرعت و برابر سرعت آهسته، سرعت با گروه

 با اما است، شده مهارتی اجرا در شرفتیپ باعث

 عملکرد نیبهتر ،(اتا جذورم) اثر اندازهبه توجه

 و آهسته سرعت بای رسازیتصو هایگروه به مربوط

و  5های بیلوکیافته با جینتا نیا. بود برابر سرعت

که در تکلیف ضربه زدن به توپ  ،(1339) همکاران

گلف در ذهن، نشان دادند که تصویرسازی با 

سرعت آهسته بهتر از تصویرسازی با سرعت سریع 

که نشان داد  ،(1353) 1های فورلنزا، با یافتهاست

های تصویرسازی با سرعت کم، سرعت واقعی گروه

 ندارند و باهمو سرعت زیاد تفاوت آماری معناداری 

 یهمخوان ،(1339) 9چالدر مونرو و او هاییافته

                                                 
1. Beilock 
2. Forlenza 
3. Munroe-Chandler 
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 یط در او و مونرو چالدر که یقیتحق در. داشت

 همه که شد داده نشان دادند انجام روز کی

 زمان در را کاهش قیتحق در حاضر هایگروه

 و او یهاافتهی با جینتا نیهمچن .دادند نشان اجرا

 هاآن قیتحق در .است همخوان ،(1333) هال

 مختلف هایسرعت از ورزشکاران که شد اشاره

. کنندمی استفاده گوناگون اهداف یبرا یرسازیتصو

 کی یریادگی هنگام کردند گزارش کنندگانشرکت

 زمان یرسازیتصو از استفاده دیجد یحرکت مهارت

 از شتریب و یمساو صورتبه باًیتقر یواقع و آهسته

 .شودمی استفاده ادیز سرعت با یرسازیتصو

 هنگامی کردند انیب ،(5394) 5یکانول و ریس

ها جهت در اولین کوشش ورزشکار کی که

 کیادگیری یک مهارت در پی آن است که ی

 یسع و کرده مرور یذهن ازلحاظ را یحرکت برنامه

 ای کرده اصلاح را های نامناسبشیوه تا کندمی

 از که است بهتر دهد رییتغ را استفاده مورد روش

 کمک به. کند استفاده آهسته سرعت با یرسازیتصو

 ورزشکار کی آهسته سرعت با یرسازیتصو

 تمرکز حرکت از ایویژه هایجنبه یرو تواندمی

 .دینما رفبرط را یحرکت مشکلات و کرده

گیری توانایی تصویرسازی ذهنی جهت اندازه

 توان از ابزارهای ویژه از قبیل ثبت فعالیت سیستممی

های الکترومایوگرافی عصبی خودکار، ثبت فعالیت

عضله و ثبت ضربان قلب استفاده کرد )گیلوت و 

(. نتایج ثبت ضربان نبض در این 1339کولت، 

هنگام  تحقیق نشان داد که ضربان قلب در

                                                 
1. Syer & Connolly 

تصویرسازی، در هنگام ثبت امواج مغزی و نیز اجرای 

عملی دریبل بیشتر از حالت استراحت است. این 

عضلانی ـ  عصبیـ  موضوع را مطابق با نظریه روانی

دهد در طول توان توجیه کرد. این نظریه نشان میمی

، شودمیتصویرسازی فعالیت عضلانی موجود ایجاد 

 ازلحاظتر، اما زه ضعیفاندا ازلحاظکه یطوربه

الگویی مشابه به فعالیت عضلانی است که در اجرای 

این  افتد. علاوه برواقعی تکلیف موردنظر اتفاق می

نیز بر این واقعیت تأکید دارد که  1ییگرا یوندپنظریه 

در طی تصویرسازی و تجسم حرکت، عصب گیری 

های عضلانی که عضلانی اندکی در گروهـ  عصبی

و  9)موریس شودمیکت هستند، برقرار درگیر حر

 (.طلبحمایت؛ به نقل از قاسمی و 1331همکاران، 

و  4های لوئیزنتایج تحقیق حاضر با یافته

 یهمگون سازکه اثر  ،(1339همکاران )

(Assimilation effectکه بیان می )کند 

خصوص منجر به به هایسرعتتصویرسازی در 

 شودمیواقعی ویژه در اجرای  هایسرعتایجاد 

 آزمونرا در گروه تمرین تصویرسازی سریع در پس

های آزمون نشان دادند و نیز یافتهنسبت به پیش

در مورد  ،الف( 5931زمانی ثانی و همکاران )

عملکرد تصویرسازی بازیکنان ماهر فوتبال که 

نشان دادند گروه تصویرسازی سریع عملکرد 

های ، با یافتهها داردبهتری را نسبت به سایر گروه

که در تحقیقی با  ،(5931فتحی زاده و همکاران )

 توالی یک تصویرسازی سرعت در عنوان تغییر

                                                 
2. Connectionist 
3. Morris 

4. Louis 
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 بر عملکرد آن تأثیر و شده خودکار حرکتی

 به نسبت سریع تصویرسازی ورزشی نشان دادند

 بهبود در مزیت دارای آهسته تصویرسازی

همخوانی ندارد. شاید  ،هستند عملکرد زمانمدت

توان دلیل ناهمخوانی را در سطح مهارت ب

در تکالیف مورداستفاده در  کنندگانشرکت

کنندگان توجیه کرد زیرا شرکت هاآنپژوهش 

زمینه بازی  پژوهش حاضر همگی افراد مبتدی در

بسکتبال بودند و تکلیف مورداستفاده در تحقیق ما 

کنندگان بود؛ یک تکلیف جدید برای شرکت

شده ندگان تحقیقات اشارهکنکه شرکتدرحالی

افراد ماهری بودند که تکلیف مورداستفاده برای 

 یک تکلیف نسبتاً ساده بود. هاآن

از طرفی اثبات شده است که برای عملکرد 

 طوربهمغز  نیمکرهبهینه در ورزش باید از دو 

 دهندهنشانمطلوبی استفاده نمود. زیرا مطالعات 

باور عموم  برخلاف. استعملکرد متفاوت آنان 

تنها استفاده از نیمکره چپ باعث پیشرفت در 

شود، بلکه استفاده از امور مختلف در زندگی نمی

غز در رابطه با اطلاعاتی درباره نیمکره راست م

کنیم و یا روی آن بینیم، احساس میآنچه می

شود تمرکز داریم، باعث بهبودی در یادگیری می

متعدد  (. نتایج مطالعات1334)مک موریس، 

های عصبی مشابه در فعال شدن راه دهندهنشان

هنگام اجرای یک عمل و تصور آن عمل است. 

تر تر و با احساسات واقعیهر چه تصاویر واضح

تصور شوند، به شکل مؤثرتری به واقعیت تحقق 

یابند. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که می

 ای در هنگام تصویرسازی مهارتآینه هاینورون

های شوند. این نتایج با یافتهحرکتی فعال می

 هاینورونکه نقش  ،(1332فیلمون و همکاران )

ای را در شرایط اجرا، مشاهده و تصویرسازی آینه

حرکات دسترسی بررسی کردند. همچنین ندلکو و 

های مرتبط با سن را که فعالیت ،(1353همکاران )

ام ای در هنگآینه هاینوروندر نواحی سیستم 

مشاهده و تصویرسازی عمل بررسی کردند، در 

کنند ها بیان می. این یافتهاستیک راستا 

صورت انتزاعی به یک عملکرد که ما بههنگامی

را در ذهن خود تصور  کنیم و آنحرکتی فکر می

. شودمیای فعال آینه هاینورونکنیم سیستم می

 ایهنوروندهنده سادگی نشانای بهآینه هاینورون

که به  بندی خاص هستندتدارکاتی با یک طبقه

میزان وسیعی در قشر پیش حرکتی مغز پخش 

اند و قبل از اجرای حرکت و زمانی که فرد شده

کند، به شکل صورت ذهنی مرور میحرکت را به

شوند. تصویرسازی از طریق بسیار مؤثری فعال می

ای در تولید بازنمایی آینه هاینورونفعال کردن 

حرکتی مؤثر است و موجب تولید  هایهارتم

. از طرفی شودمیبازنمایی از حرکت در حافظه 

 و های کیمنتایج این قسمت از تحقیق با یافته

 در تفاوت عنوان با که در تحقیقی ،(1355) کروز

 و حرکتی تصویرسازی طول در مغز فعالیت

میو  ریتم گلف، نشان دادند در که شوت مشاهده

حرکتی فعال ویرسازی در قشر پیشدر هنگام تص

طور جزئی ای بهنگردید و فقط در قشر آهیانه

. احتمالاً دلیل این استفعال گردید، ناهمخوان 
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ناهمخوانی را بتوان در نحوه انجام تصویرسازی 

صورت گرفته و با توجه به ویژگی اصلی 

ـ  بینایی هاینورونای که به آینه هاینورون

)ریزولاتی و همکاران، مرسوم هستند  5حرکتی

در تحقیق ذکرشده فرایند  .( را توجیه کرد1333

انجام گرفت. تحقیقات  بستهچشمتصویرسازی با 

ای در آینه هاینوروناند که زیادی نشان داده

هنگام مشاهده حرکت و همچنین تصویرسازی با 

کننده و بارزی چشمان باز که بینایی نقش تعیین

ند و در این حالت دارد فعالیت بیشتری دار

 گیرد.سرکوب ریتم میو بیشتر صورت می

از  تصویرسازیتوان گفت که همچنین می

 موجب ایآینه هاینورونطریق فعال کردن 

 مهارت انجام برای موردنیاز حرکات رمزگذاری

 حرکات رمزگذاری این بنابراین؛ شودمی مغز در

د، از شومی منجر حرکتی مهارت تسهیل به مغز در

 حرکتی برنامه یک خلق سبب تصویرسازیی طرف

 برنامه این و شده مرکزی عصبی سیستم در

 برای مغزی کار دستور یک ایجاد به منجر حرکتی،

 (.1331، 1)پوپسکو شودمی حرکت صحیح انجام

نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که در گروه 

ای در مناطق آینه هاینورونتصویرسازی آهسته، 

ه دو گروه دیگر فعال شد. این بیشتری نسبت ب

 و 9یافته تا حدودی در راستای نتایج کالوو

در تحقیق خود  هاآن. است ،(1331) همکاران

 برای قوی راهی عنوانبه را حرکتی هایمهارت

                                                 
1. Visual-motor neuron 
2. Popescu 

3. Calvo 

 بکار مغز ایآینه هایمکانیسم سازیمیزان مطالعه

عنوان کردند که فعالیت سیستم  هاآنبردند. 

در افرادی که مهارت را بهتر ای آینه هاینورون

کنند، نسبت به بهتر اجرا می را اند و آنآموخته

افرادی که مهارت را کسب نکرده و یا در سطح 

-تر صورت میکنند، بیشتر و قویتر اجرا میپایین

دهد که گیرد. چنین مکانیسمی نشان می

عنوان یک روش تواند بهتصویرسازی حرکتی می

 هایمهارتدر بهبود  ی شناختی مؤثرمداخله

حرکتی و نیز سطح مهارت یادگیرنده استفاده 

توان گفت که سرکوب ریتم میو شود. همچنین می

در هنگام تصویرسازی حرکتی احتمالاً ناشی از 

 .استفعالیت پردازش اطلاعات شناختی در مغز 

توان گفت که در طول این می علاوه بر

تصویرسازی افزایش جریان خون در ناحیه 

افتد و این موضوع حرکتی مکمل اتفاق می

افتد که این ناحیه در مراحل هنگامی اتفاق می

اولیه یادگیری در ساخت برنامه حرکتی درگیر 

 (.5394، 4است )رولند

یک  توان گفت هنگام یادگیریمی گیری کلی:نتیجه

ورزشکار بخواهد یک  کهیهنگامحرکت جدید و 

ین در افراد ای را کسب کنند و همچنهدف ویژه

مبتدی بهتر است جهت بهبود مهارت از 

تصویرسازی با سرعت آهسته و برابر استفاده کرد. 

منجر  تصویرسازی سرعت کاهش مبتدی افراد در

 شناختی هایمؤلفه روی بیشتری توجه تمرکز به

 .شودمیاجرا  بهبود درنتیجه و حرکت

                                                 
4. Roland 
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توان گفت که احتمالًا از طرفی می

 هاینورونفعال کردن  از طریق تصویرسازی

 موردنیاز حرکات رمزگذاری موجب ایآینه

که این امر  شودمی مغز در مهارت انجام برای

اثربخشی تصویرسازی در بهبود باعث 

. همچنین سرکوب شودمی حرکتی هایمهارت

ای( در آینه هاینورونفعالیت سیستم ریتم میو )

بهتر  را اند و آنرا بهتر آموختهمهارت افرادی که 

به افرادی که مهارت را  نسبت کنند،اجرا می

کنند، تر اجرا میپایینکسب نکرده و یا در سطح 

گیرد. چنین مکانیسمی تر صورت میبیشتر و قوی

عنوان تواند بهتصویرسازی میدهد که نشان می

شناختی مؤثر در بهبود  یک روش مداخله

سطح مهارت یادگیرنده حرکتی و نیز  هایمهارت

در مراحل اولیه  استفاده شود که این موضوع

 تمرینی نمود بیشتری دارد.

 هاپیشنهادها و محدودیت

که در تحقیق حاضر جهت ثبت امواج مغزی ازآنجایی

توان در گردید لذا می استفاده EEG از دستگاه

که قابلیت  FMRIتحقیقات بعدی از ابزاری مثل 

تا بتوان مناطق  تری را دارد استفاده شودبسیار گسترده

این  قرار داد. علاوه بر موردبررسیبیشتری از مغز را 

چنین تحقیقی در افراد با سطوح  شودمیپیشنهاد 

های پسر و همچنین مهارت مختلف و نیز در آزمودنی

 مختلف دیگر نیز انجام گیرد. هایمهارتدر مورد 

 

 تقدیر و تشکر

از اداره ورزش و جوانان استان خوزستان که 

عهده داشتند و نیز  مایت مالی این تحقیق را برح

کنندگان در این تحقیق که از تمامی شرکت

صبورانه با ما همکاری نمودند، کمال تقدیر و 

 آید.تشکر به عمل می
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