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ABSTRACT
This study investigated the effect of audiovisual integration on action-perception
transfer.40 subjects were randomly divided four groups: visual, visual-auditory,
control visual and control visual-auditory. Visual groups watched pattern skilled
basketball player and other groups in addition to watching pattern skilled
basketball player, heard Elbow angular velocity as sonification. In first stage, the
pattern is presented to subjects for five times and them replying to ten questions
about different aspects of pattern. Then they performed parameter recognition
and pattern recongnition tests. In second stage, experimental groups watch
pattern five times again and perform it after each watch. Control groups watch
pattern similar to experimental group but they must not perform it. All groups
responded to the questionnaire and participated in a recognition tests again.
Results showed that before action, in “percent confidence reply” and no “reply
to questions” there is significant different between experimental groups. But
after action in both “percent confidence reply” and “reply to questions” there
was significant different between experimental groups and control groups
(p<0.05). In this study was confirmed effect of visual-auditory integration on
action-perception transfer. This results is explainable based of Common Coding
Theory, Direct Matching Hypothesis and Predictive Models. The results are
consistent with modality appropriateness hypothesis.
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گروههای بینایی الگوی فرد ماهری را تماشا کردند و گروههای بینایی–شنوایی ،همزمان با الگوی
بینایی ،سرعت زاویهای مفصل آرنج را به صورت سونیفیکیشن دریافت کردند .الگو  5مرتبه ارائه

واژه های کلیدی:

و افراد به  10سوال مربوط به الگو پاسخ دادند و در آزمونهای بازشناسی پارامتر و الگو شرکت

انتقال ادراک – عمل

کردند .گروه های تجربی  5بار دیگر الگو را تماشا کردند و پس از هربار ،مشابه با الگو اجرا

انتقال عمل -ادراک
سونیفیکیشن

کردند .گروههای کنترل ال گو را به همان تعداد تماشا کردند اما مجاز به اجرای آن نبودند .در نهایت

یکپارچگی بینایی-شنوایی

همه گروهها پرسشنامه  10سوالی را تکمیل کردند و در آزمونهای بازشناسی شرکت نمودند.

ارجاع:

نتایج نشان داد قبل از اجرای عمل در متغیر “درصد اطمینان پاسخگویی" و نه “پاسخ به سواالت”
فارسی،

بین گروههای آزمایشی و بعد از اجرای عمل در هر دو متغیر “پاسخ به سواالت” و “درصد اطمینان

سنجری .انتقال از عمل به ادراک:

پاسخگویی” بین گروههای آزمایش و نیز گروههای کنترل ،تفاوت معنیداری مشاهده شد

رمضان

زاده،

عبدلی،

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار

نتایج بر اساس نظریههای کدگذاری مشترک ،جفت شدن مستقیم ادراک-عمل و مدلهای پیش-

حرکتی70-52:)11( 1 :1311 ،

گویانه قابل توجیه است.
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اثر غنی سازی ادراکی حرکتی.

( .)p<0.05در این تحقیق اثر یکپارچگی بینایی– شنوایی بر انتقال عمل– ادراک تایید شد .این
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تحقیق حاضر به بررسی اثر یکپارچگی بینایی–شنوایی بر انتقال عمل -ادراک میپردازد40.

دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال نهم ( هجدهم پیاپی) ،شماره 34(81پیاپی) ،پاییز و زمستان8331

مقدمه

مطالعه ادراک بدون در نظر گرفتن عمل کامل نیست و بررسی اینکه چگونه ادراک میتواند برای برنامهریزی و هدایت
اعمال در تنوعی از زمینههای حرکتی مورداستفاده قرار گیرد ،الزم است ( .)1متأسفانه عدم توافق قابلمالحظهای بین
محققین ،فهم ارتباط ادراک و عمل را مشکل ساخته است .اولین موضوعی که باعث اختالفنظر محققین شده است این
است که کدامیک از فرایندهای استنتاجی یا شناختی برای ادراک ضروری هستند ( .)2دو رویکرد رقیب و مخالف هم در
ادراک و عمل نظریههای عمل محور ادراک بینایی و نظریههای سیستمهای دوگانه بینایی هستند .نظریههای عمل محور،
از نقش پویاییهای سیستم حسی-حرکتی در آگاهی ادراکی حمایت میکنند و سیستمهای دوگانه بینایی فرض میکنند که
بین ادراک و عمل یک دو گانگی کارکردی وجود دارد .حداقل در سطح ،این دو رویکرد ادراک بینایی با هم تالقی دارند.
رویکرد عمل محور بر یک وابستگی درونی عمل و ادراک تاکید دارد در حالی که سیستمهای دوگانه بینایی پیشنهاد میکنند
که عمل و ادراک از نظر کارکردی متمایز هستند ( .) 3یکی از نخستین بحث های مطرح شده در ارتباط با سیستمهای
دوگانه بینایی توسط تریوارسن ( )1161ارائه شده است که پیشنهاد میکند که «فضای بینایی» و «شناسایی هدف بینایی» به
وسیله تمایز آناتومیکی مکانیزمهای مغز تقسیمبندی میشوند .نظریههایی که به طور جدی مرزهای بین ادراک و عمل را
به چالش کشیدهاند بر این عقیده هستند که تجربه ادراکی به وسیله یک دریافتکننده فعال حاصل میشود ( .)3مطابق با
ارائه میدهند که رویکرد «عمل محور» برای ادراک نامیده میشود ( .)4اکثر دفاعهای بحث شده و مطرح شده پیرامون این
رویکرد در فلسفه ذهن و علوم شناختی بر اساس نظریه سیستم حسی-حرکتی از ادراک است ( 6 ،5و  )7توجیه شده اند.
این نظریه تحت تنوعی از نامها همچون نظریه حسی -حرکتی هوشیاری بینایی (او ریگان و نویی )2001 ،و عمل گرایی
(نویی )2004 ،توصیف شده است .نظریه سیستم حسی حرکتی اوریگان و نویی ( )2001و نویی ( )2004از نظریه عمل
محور آگاهی ادراکی به این صورت دفاع میکند که حفظ محتوای ادراکی ،کارکردی از دانش حسی-حرکتی پنهان تمرین
شده به وسیله یک دریافت کننده فعال از طریق کشف محیط است ( 6و  .)7نظریههای عمل محور شامل دالیل عصب
شناختی است که با رویکرد سیستمهای دوگانه بینایی ،مخالف است .پیروان نظریههای عمل محور ادعا میکنند که دوگانگی
کارکردی بین بینایی برا ی عمل و بینایی برای ادراک شبیه آنچه که توسط رویکرد سیستمهای دوگانه بینایی مطرح شده و

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

این مکتب و تفکر علمی ،ادراک و عمل پردازش های به هم وابسته هستند .این گروه از نظریهها یک پارادایم تحقیقی را

بر طبق آن طرحریزی های آناتومیکی محض به مناطق خاصی از مغز اجازه ادراک و عمل را میدهد ،نیست ( 1و .)1
( .)10از جمله پیشبینیها بر اساس این نظریهها این است که اعمال یا مقاصد ما به طور ناآگاهانه میتواند بر ادراک ما از
اعمال دیگران ،اثر گذارد .اخیرا هدف محققین این بوده است که کشف کنند چگونه اطالعات از سیستم حرکتی مغز
می تواند به طور ناهوشیار بر ادراک اثر گذارد و بسیاری از تحقیقات اخیر شروع به بررسی ارتباط معکوس ادراک و عمل
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نظریههای اخیر فرض میکنند که جریان اطالعات تنها از ادراک به عمل نیست بلکه همچنین از عمل به ادراک نیز میباشد
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و بررسی این موضوع کردهاند .نتایج این پژوهشها نشان میدهد که اعمال میتوانند گاهی اوقات ادراک ما را تسهیل کرده
یا تقلیل دهند ( .)10سه نظریه اصلی وجود دارد که برای توضیح چگونگی بازنمایی اعمال در سیستم حرکتی مرتبط با
ادراک استفاده می شود .نظریه کدگذاری مشترک ،نظریه جفت شدن مستقیم و مدلهای پیش گویانه ادراک و عمل .این
نظریهها به طور وسیعی توصیف میکنند که ما چگونه اعمال دیگران را درک کرده و میفهمیم اما میتوانند همچنین برای
توصیف این که چگونه برنامههای حرکتی یا مقاصد حرکتی میتوانند بر ادراک اثر گذارند ،استفاده شوند ( .)10این نظریهها
همه بر مبنای این حقیقت هستند که مدارات عصبی درگیر در مشاهده عمل و ادراک به طور شدیدی با مناطقی که برای
اجرای اعمال ب سیار با اهمیت هستند ،همپوشانی دارند .برای مثال ،در طول مشاهده عمل ،مطالعات عکسبرداری عصبی،
فعالسازی اتوماتیک مناطق حرکتی و پیشحرکتی را در مغز نشان دادهاند ( 11و  )12در حالی که اندازه گیریهای
نروفیزیولوژیکی ،تحریک مسیرهای پنهان حرکتی قشری– نخاعی را نشان داده اند ( .)4عالوه بر این ،ارتباط بین عمل و
ادراک در سطح یک سلول منفرد نیز وجود دارد .یک زیر مجموعه از نرونهای پیشحرکتی و گیجگاهی زمانی که میمونها
اعمال خاصی را اجرا میکنند یا زمانی که آنها همان اعمال را مشاهده میکنند ،تخلیه میشوند ( .)13این نرونها «نرونهای
آینهای» نامیده میشوند در حالی که پدیدهای که اعمال مشاهده شده ،فعالیت عصبی مشابه با اجرای اعمال را بیرون
میکشند ،روی هم رفته «بازتاب عمل کردن» مینامند .انتقال از ادراک به عمل ،)PAT( 1در مقیاس زمانی طوالنی (یادگیری
پردازش ادراکی و جفت شدن بینایی– حرکتی متعاقب آن فرض کردند ( .)14با این وجود انتقال عمل -ادراک 2در ادبیات
پژوهشی سابقه کمتری داشته و تحقیقات محدودی در این زمینه وجود دارد .ایشیمورا و شیموجو ( ،)1114مجموعه
آزمایشهایی را توصیف کردند که در آنها حرکت ادراک شده به وسیله حرکات دست همزمان دچار سوگیری شد (.)15
ووهلسچگر ( )2000نشان داد که حرکات دست برنامهریزی شده که بعد از قضاوت بینایی اجرا شدند ،برای ایجاد سوگیری
در ادراک حرکت کافی بودند ( .)16همراستا با نتایج ووهلسچگر ( ،)2000کرایجرو و همکاران ( )2002نشان دادند که
آماده سازی انحصاری دسترسی برای گرفتن یک میله در یک جهت خاص ،پاسخها به محرک بینایی مشابه را تسهیل
میکند ( .)17هتچ و همکاران ( ) 2001نیز از یک تکلیف دو حرکتی آرنج استفاده کردند .هدف این آزمایش ارزیابی تجربی
از انتقال عمل به ادراک بود ( .) 11سه گروه تجربی این تحقیق شامل گروه حرکتی (افراد این گروه دو حرکت با زمان
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مشاهدهای) و در مقیاس زمانی کوتاه (تقلید) ،بسیار مطالعه شده است و مدلهای کالسیک آن مراحل متمایزی برای

بندیهای نسبی متفاوت را بر اساس دستو رات کالمی در هر کوشش در غیاب بازخورد افزوده اجرا کردند) ،گروه بینایی
مانیتور را قضاوت می کردند) و گروه کنترل .پس از دوره تمرین ،آزمون قضاوت بینایی تکلیف برای همه گروهها انجام
شد .سپس هر سه گروه حرکت را اجرا کردند .هر دو انتقال از عمل به ادراک ( )APTو از ادراک به عمل ( )PATدر
1

. Perception-Action Transfer
. Action – Perception Transfer

2
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(نمایش بینایی این حرکت را مشاهده می کردند (بدون اجرا) و زمان بندی نسبی حرکات نمایش داده شده در صفحه
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این تحقیق تایید شد .میتوان این گونه در نظر گرفت که  APTبا برنامهریزی و اجرای اجزاء حرکتی عملکرد مرتبط
است .به طور جایگزینی APT ،میتواند از یک توانایی ارتقاء یافته برای تفسیر پیامهای جنبش شناسی ناشی شود که در
طول تمرین حرکتی ایجاد میشود ( .)11در آزمایش انجام شده توسط لیندمان و بکیرینگ ( )2001نیز شرکت کنندگان
آماده شدند تا یک هدف را به صورت ساعتگرد یا پادساعت گرد در هنگام ارائه سیگنال «برو» بچرخانند به گونهای که
این چرخش به صورت همگرا یا غیر همگرا با عمل برنامهریزی شده بود .شرکت کنندگان هنگامی که پاسخ همگرا با
عمل برنامهریزی شده بود ،چرخش را با سرعت بیشتری انجام دادند ( .)20بیتس و همکاران ( ،)2010به بررسی اثر مستقیم
یادگیری حرکتی یک نوع حرکت جدید بر ادراک بینایی حرکات مشابه پرداختند .این تحقیق شواهدی را برای انتقال عمل
به ادراک فراهم کرد چرا که نتایج آن نشان داد که افراد در گروههایی که تکلیف حرکتی را یاد گرفته بودند ،قضاوتهای
ادراکی دقیقتری در مورد تکالیف مشابه با آن داشتند ( .)21تحقیقات انجام شده در خصوص بررسی انتقال عمل– ادراک،
تکالیفی آزمایشگاهی با حداقل درجات آزادی بوده که شباهت کمی به مهارتهای حرکتی واقعی دارند .از این رو یکی
از اهداف این پژوهش بررسی اثر عمل بر ادراک (انتقال عمل– ادراک) در زمینه واقعی اجرای یک مهارت است .از سوی
دیگر تحقیقات انجام شده در خصوص ارتباط بین ادراک و عمل (انتقال عمل – ادراک) ،تنها از نمایشهای بینایی (محرک
تک حسی) برای بیان ارتباطات بین ادراک و عمل بهره برده اند .تحقیقات نشان داده است که سلولهای آینهای تنها در
پاسخ میدهند .بخشی از مهارتهای تمایزگذاری شنوایی برجسته ممکن است بر اساس نرونهای آینهای شنوایی و بینایی–
شنوایی باشد که یک سیستم «گوش دادن– عمل» را به عنوان بخشی از سیستم ادراکی تشکیل میدهد ( .)22برخی از
یافتههای این اواخر ،آشکار کرده است که ادراک بینایی همچنین میتواند به وسیله شنوایی ،به ویژه در حیطه زمانی ،تغییر
داده شود .بخش عظیمی از یافتههای رفتاری بر روی یکپارچگی چند حسی میتواند توسط فرضیه تناسب حسی به حساب
آیند ( .)23این فرضیه ادعا میکند که حسی که در ارتباط با تکلیف داده شده مناسبترین یا معتبرترین است ،حسی است
که بر ادراک در زمینه آن تکلیف مسلط است .بینایی تفکیکپذیری فضایی باالتری دارد از این رو در تکالیف فضایی مسلط
است در حالی که شنوایی تفکیکپذیری زمانی باالتری دارد لذا در تکالیف زمانی مسلط میباشد .کلر ( )2003معتقد بود
که همراه شدن الگوی شنیداری با بینایی به طور شفاف منجر به توسعه دریافت اطالعات بینایی میشود ( .)24پارامترهای
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حیطه بینایی درگیر نیستند .شواهد دیگر وجود دارد که سلولهای آینهای به دروندادهای شنوایی به اندازه درونداد بینایی،

صدا معموال در دو طبقه مجزا تقسیمبندی میشود .طبقه جنس ،برخی از پارامترهای صدا شبیه آرایشهای طیفی و اجزاء
تعیین میشوند .طبقه کینتیک و کینماتیک ،برخی از پارامترهای صدا از جمله دامنه و مدت زمان آن هستند که از طریق
پارامترهای کینماتیک و دینامیک تعیین میشوند و به آنها سونیفیکیشن 3گفته میشود ( .)25به عنوان مثال برخی از

. sonification
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ناپیدار صدا (اصابت ،تقویت ،زوال) ،هستند که از طریق پارامترهای فیزیکی مرتبط با جنس و مرتبط با رسانهها (هوا)،
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متغیرهای کینماتیک از جمله جابهجایی یا سرعت به صورت کارکردی از صدا با ویژگیهای مشخص ارائه شود .چنین
صداهای ساختنی ویژه عمل ،کینماتیکهای شنیداری نامیده میشوند .در زمینه کنترل و یادگیری حرکتی ،اطالعات شنوایی
جهت ارتقاء عملکرد سیستم ادراکی به ویژه هماهنگیهای زمانی انسان به کار میرود و اطالعات شنوایی نقش مهمی در
جهتدهی و هماهنگی فعالیتهای انسان بازی میکند ( .)26-21تفکیک پذیری بهتر زمانی شنیدن نسبت به دیدن از آنجا
که زمانبندی دقیق حرکت در مهارتهای ورزشی ضروری است ،بسیار سودمند است ( .)30رمضانزاده و همکاران ()1314
اثر سونیفیکیشن سرعت زاویه ای مفاصل مچ و آرنج را (همراه با الگوی بینایی) بر ادراک ( )21و نیز بر یادگیری ()26
مورد مطالعه قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که گروههای دو حسی (بینایی-شنوایی) هم در ادرک و هم در یادگیری،
نسبت به گروه تک حسی ،برتری داشتند .استفاده از سونیفیکیشن مشخصات کینتیک و کینماتیک حرکت در کنترل و
یادگیری مهارت های حرکتی و به ویژه نقش آن در ادراک ،سابقه طوالنی ندارد و تحقیقات محدودی در این زمینه انجام
شده است .از این روی هدف دوم این پژوهش بررسی اثر غنیسازی ادراکی محیط اجرا (یکپارچگی بینایی – شنوایی) بر
ارتباط بین عمل و ادراک (انتقال عمل – ادراک) است.
روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود و نمونه آماری آن شامل  40دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودند که به صورت
و حرکتی نباشند .برای اطمینان از عدم وجود اختالالت جسمانی و شناختی در اعضاء نمونه ،از پرسشنامه سالمت عمومی
گلدبرگ و هیلر ( )1172استفاده شد .از دیگر مالک های ورود این بود که افراد مشکل بینایی و شنوایی نداشته و هیچ
سابقه ای در رشته ورزشی بسکتبال نداشته باشند (مبتدی باشند) .برای سنجش بینایی ،از تست اسنلن استفاده شد .افرادی
که از بینایی  10/10برخوردار بودند ،برای پژوهش انتخاب شدند .برای سنجش شنوایی ،از آزمون غربالگری شنوایی

4

شرکت استارکی 5کانادا استفاده شد .این آزمون یک ابزار غربالگری شنوایی در چهار فرکانس  2000 ،1000 ،500و 4000
هرتز در دو گوش است .این آزمون در سه گام (پرسیدن سوال (پنج سوال) ،کالیبره کردن و آزمون اصلی (پخش اصوات
در چهار فرکانس)) ،افراد را از نظر مشکل یا عدم مشکل شنوایی غربالگری میکند .افرادی که بر اساس نتایج حاصل از
این آزمون ،مشکل شنوایی نداشتند ،برای پژوهش انتخاب شدند .پس از این که آزمودنیها بر اساس مالکهای ورود
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در دسترس انتخاب شدند .مالکهای ورود آزمودنیها این بود که از نظر جسمانی سالم بوده و دچار اختالالت شناختی

انتخاب شدند به طور کامال تصادفی در چهار گروه الگودهی بینایی ،گروه کنترل بینایی ،گروه الگودهی بینایی -شنوایی و
را تکمیل کردند .در این رضایتنامه قیده شده بود که آزمودنیها مختار هستند هر زمان که احساس کردند روند پژوهش با
شرایط جسمانی و روانی آن ها سازگار نیست ،از ادامه شرکت در آن انصراف دهند .در گروههای اول و دوم (الگودهی
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گروه کنترل بینایی -شنوایی قرار گرفتند .قبل از شروع کار آزمودنیهای هر چهار گروه رضایتنامه کتبی شرکت در تحقیق
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بینایی) ،آزمودنیها الگوی فرد ماهری را مشاهده میکردند .در گروههای سوم و چهارم (الگودهی بینایی – شنوایی)،
آزمودنیها همزمان با تماشای الگوی ماهر ،سرعت زاویهای مفصل آرنج را نیز به صورت یک کارکرد از صدا (سانیفیکیشن)
با ویژگیهای مشخص دریافت میکردند.
الگوی بینایی :برای الگوی بینایی از یک بازیکن بسکتبال که حداقل  15سال سابقه ورزشی در این رشته را داشت ،استفاده
شد .فیلمبرداری توسط یک دوربین فیلم برداری سونی با کیفیت فول اچ دی 6انجام شد .فیلمبرداری از مقابل با زاویه 20
درجه نسبت به صفحه فرونتال انجام گرفت .الگوی انتخاب شده به عنوان الگوی بینایی دارای سه ویژگی بود -1 :منجر
به امتیاز شده بود  -2توسط خود الگوی ماهر تایید شد  -3توسط دو بازیکن بسکتبال و دو مربی بسکتبال تایید شد.
الگوی بینایی توسط یک ویدئو پروژکتور و بر روی دیواری که در مقابل فرد قرار داشت ،ارائه میشد.
الگوی شنوایی :قبل از اجرای الگوی ماهر ،مارکرهایی برای ثبت الگو بر روی مناطق مشخصی از دست ،مچ ،آرنج ،بازو و
شانه فرد نصب گردید و اطالعات مربوط به الگو توسط دستگاه تحلیل حرکت (هشت دوربین) جمع آوری و توسط نرم
افزار کورتکس تحلیل شد .در نهایت سرعت زاویهای مفصل آرنج توسط محقق برای ایجاد الگوی شنوایی ،مورد استفاده
قرار گرفت .شکل ( )1سرعت زاویهای مفصل آرنج را در ارتباط با الگو نشان میدهد .الزم به ذکر است که انتخاب سرعت
زاویه ای مفصل آرنج برای سانیفای کردن و ارائه الگوی شنوایی به دو دلیل بود -1 :بر اساس مطالعه روجاست و همکاران
( ) 2000که معتقد بودند الگوهای حرکتی این مفصل نقش اساسی در نتیجه نهایی و دستیابی به هدف خواهد داشت ()31
سونیفیکیشن ساندباکس( 7نسخه  )6استفاده گردید .این نرم افزار توسط والکر و کوتران ( )2003در انستیتو تکنولوژی
جورجیا (آزمایشگاه سانیفیکیشن) در آتالنتا آمریکا ،طراحی و ساخته شده است ( .)32اعتبار این ابزار توسط خود این
محققین تایید شده است .این نرم افزار ،یک ابزار منعطف و چند رسانهای را فراهم میکند که اطالعات را به گراف شنوایی
توصیفی ،تبدیل میکند .پس از وارد کردن اطالعات به نرم افزار ،میتوان مشخصات صوت از جمله زیر و بمی ،طنین ،حجم
و پیوستگی صدا را تنظیم نمود .در این تحقیق ،به منظور اطمینان از این که دادههای خام درون دامنه صحیح قرار میگیرند،
از ارزشهای پیش فرض برای زیر و بمی صدا ،1حجم صدا ( )%100و پیوستگی صدا ( )1˚ lefاستفاده شد .در مورد
مشخصه طنین ،از طنین گیتار الکتریک کلین 1برای مفصل آرنج استفاده شد .خروجی این نرم افزار به صورت فرمت MIDI
(فرمت سبکی که میتواند توسط اکثر سیستم عاملهای چند رسانهای کامپیوترها پخش شود) بود ( .)22الگوهای شنوایی
توسط دو اسپیکر 10با دامنه فرکانس  60هرتز تا  11000هرتز و مجهز به ساب ووفر ،ارائه میشد.
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 -2مشورت با دو مربی بسکتبال به منظور سانیفای کردن دادههای مربوط به سرعت زاویهای مفصل آرنج از نرم افزار

الگوی بینایی – شنوایی :به منظور ایجاد الگوی بینایی– شنوایی از نرم افزار آرکوسافت شوبیز 11استفاده گردید و الگوی
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شنیداری بر الگوی بینایی منطبق شد.
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شکل  1سرعت زاویهای مفصل آرنج در ارتباط با الگو

جمع آوری داده ها
افراد پس از حضور در محل انجام پژوهش (آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید
بهشتی تهران) ،به مدت پنج دقیقه با محیط انجام پژوهش ،دستگاه تحلیل حرکت و تکلیف مورد نظر (شوت جفت بسکتبال)
به طور مختصر آشنا شدند .برای معرفی تکلیف ،جمالتی از قبل آماده و برای تمام آزمودنی ها از جمالتی یکسان استفاده
گردید .عالوه بر این افراد با واژگانی همچون خم شدن آرنج ،باز شدن آرنج ،خم شدن مچ و باز شدن مچ آشنا شدند تا
درک مشترکی بین همه افراد در ارتباط با این حرکات به وجود آید .گروههای بینایی– شنوایی قبل از دریافت الگو ،با

] [ Downloaded from jrsm.khu.ac.ir on 2023-01-10

-1500

صداهای مربوط به مفصل آرنج آشنا شدند.
الگوی فرد ماهر بر روی دیوار و در سمت چپ سبد بسکتبال نمایش داده میشد .به منظور سنجش قضاوتهای ادراکی
افراد ،از آزمودنی ها درخواست شد تا پس از پایان یافتن الگو (اجرای فرد ماهر) ،به دو سوال در ارتباط با اجرا (در
خصوص طول زمان باز شدن و خم شدن مفاصل آرنج و مچ ،زمان حداکثر باز شدن وخم شدن مفاصل آرنج و مچ در
ارتباط با نقطه اوج ف رد و  ،)...پاسخ گویند .هر کدام از سواالت پرسشنامه یکی از ابعاد زمانی و فضایی عملکرد فرد ماهر
https://jrsm.khu.ac.ir/
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پس از مرحله آشنایی ،از آزمودنیها خواسته شد تا در فاصله سه متری در مقابل سبد بسکتبال بر روی یک صندلی بنشینند.
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را مورد سوال قرار می داد .سپس از افراد خواسته شد درصد اطمینان پاسخگویی خود را برای هر سوال مشخص کنند.
پس از اینکه الگو برای هر آزمودنی پنچ بار نمایش داده شد و وی به ده سوال در ارتباط با اجرای الگوی ماهر پاسخ داد
(ترتیب ارائه سواالت به هر آزمودنی به طور کامال تصادفی بود) ،از افراد خواسته شد تا در آزمونهای بازشناسی پارامتر
و بازشناسی الگو شرکت کنند .هر کدام از پاسخ های داده شده به پرسشنامه ده سوالی اگر صحیح بود امتیاز یک و اگر
نادرست بود امتیاز صفر را کسب میکرد و فرد در نهایت امتیازی از  0تا ده را کسب می کرد .در آزمون بازشناسی پارامتر،
الگوی فرد ماهر با پنج سرعت متفاوت به افراد ارائه شد و از افراد خواسته شد تا سرعت واقعی الگو (که قبال به افراد ارائه
شده بود) را از میان آنها مشخص کنند (این کار سه بار و با توالیهای ارائه متفاوت انجام شد و در نهایت خطای مطلق
پاسخ های فرد محاسبه شد) .در آزمون بازشناسی الگو ،پنج الگوی متفاوت مربوط به پنج بسکتبالیست ماهر (که الگوی
ماهر این پژوهش نیز جزئی از آنها بود) ،به افراد ارائه شد و از آنها خواسته شد تا الگوی مربوطه را شناسایی کنند .در
این آزمون ،از آنجا که احتمال میرفت تفاوتهای آنتروپومتریکی (از جمله قد ،طول دست ،طول پا و  )...و مقدار پرش،
میان الگوهای ماهر (بسکتبالیست ها) در بازشناسی الگوها تاثیر گذار باشد ،تنها الگوی حرکتی دست (مفاصل آرنج و مچ)،
به آزمودنیها نشان داده شد (این کار سه بار و با توالیهای ارائه متفاوت انجام شد و در نهایت خطای مطلق پاسخ های
فرد محاسبه شد) .در نهایت افراد در فاصله سه متری سبد بسکتبال ایستادند و به محض اتمام یافتن اجرای الگوی ماهر،
حرکت را مطابق با الگو ،اجرا کردند .پنج بار الگو نمایش داده شد و هر آزمودنی ،پنج بار شوت جفت بسکتبال را مطابق
با الگو اجرا کرد .تفاوت گروه های کنترل با گروه های آزمایشی تنها در مرحله بازتولید حرکت بود .گروه های کنترل،
که برای تعیین این که بازتولید اجرا شده چه تاثیری بر ادراک افراد داشته است ،نیاز به گروههای کنترلی بود که در مرحله
بازتولید ،الگوی ماهر را  5بار مشاهده کنند اما بازتولید حرکت را انجام ندهند .به منظور تحلیل دادهها ،از آزمون تحلیل
واریانس یک سویه جهت مقایسه قضاوتهای ادراکی افراد (سواالت و درصد اطمینان پاسخگویی) و خطای مطلق افراد
در آزمون های بازشناسی پارامتر و الگو و نیز عملکرد افراد در مرحله بازتولید حرکت استفاده شد .کلیه تحلیلها در سطح
 0/05و با نرم افزار  SPSSنسخه  22انجام شد.
یافتههای پژوهش
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد نمرات حاصل از پاسخ به سواالت و درصد اطمینان پاسخگویی را قبل و بعد از
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بازتولید حرکت را انجام نمی دادند .هدف از استفاده از این گروه های کنترل ،تعیین انتقال عمل– ادراک بود .بدین معنی

اجرای عمل نشان میدهد.
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جدول  1میانگین و انحراف استاندارد پاسخ به سواالت و درصد اطمینان پاسخگویی قبل و بعد از اجرای عمل
درصد اطمینان پاسخگویی

پاسخ به سواالت
قبل از عمل

بعد از عمل

قبل از عمل

بعد از عمل

گروه

انحراف

انحراف

انحراف

انحراف استاندارد±میانگین

استاندارد±میانگین

استاندارد±میانگین

استاندارد±میانگین

بینایی

3/30±1/16

4/10±0/731

61/2± 5/203

61/4 ± 5/11

بینایی – شنوایی

3/50±1/434

5/10±0/711

73/7 ± 6/121

14/7 ± 6/514

کنترل بینایی

3/50±1/501

2/10±1/317

62/1 ± 7/345

62/6 ± 11/325

4/00±1/155

3/30±1/411

13/5 ± 1/211

74/1 ± 10/012

کنترل بینایی–شنوایی

همان طور که در جدول  1مشاهده میشود ،میانگین دو گروه آزمایشی (بینایی و بینایی – شنوایی) بعد از اجرای عمل
افزایش داشته است .در حالی که در گروه های کنترل (بدون اجرای حرکت) این تغییر مشاهده نمیشود .همچنین جدول
 1نشان میدهد که درصد اطمینان پاسخگویی به سواالت در گروه بینایی– شنوایی نسبت به گروه بینایی (آزمایشی و
اطمینان پاسخگویی به سواالت قبل از اجرای عمل است .جدول  2میانگین و انحراف استاندارد خطای مطلق افراد در
گروههای مختلف تمرینی را در آزمونهای بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو قبل و بعد از اجرای حرکت نشان میدهد
جدول  2میانگین و انحراف استاندارد خطای مطلق افراد در آزمونهای بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو

گروه ها

بازشناسی پارامتر

بازشناسی الگو

بازشناسی پارامتر

بازشناسی الگو

انحراف استاندارد±میانگین

انحراف استاندارد±میانگین

انحراف استاندارد±میانگین

انحراف استاندارد±میانگین

بینایی

1/36±0/507

1/21±0/457

0/517±0/401

0/16±0/366

بینایی – شنوایی

0/16±0/23

0/73±0/561

0/53±0/322

0/26±0/260

کنترل بینایی

1/36±0/421

1/23±0/546

1/23±0/351

1/23±0/703

0/61±0/421

0/73±0/644

1/06±0/411

1/26±0/626

کنترل بینایی – شنوایی
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قبل از عمل

قبل از عمل

بعد از عمل

بعد از عمل
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کنترل) باالتر است .همچنین در گروه های آزمایشی ،درصد اطمینان پاسخگویی به سواالت بعد از عمل بیشتر از درصد

دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی  -سال نهم ( هجدهم پیاپی) ،شماره 34(81پیاپی) ،پاییز و زمستان8331

همان طور که جدول  2نشان میدهد ،برای متغیر بازشناسی پارامتر ،قبل از اجرای حرکت ،خطای مطلق گروه بینایی نسبت
به دیگر گروهها بیشتر است .هر دو گروه آزمایشی (بینایی و بینایی – شنوایی) بعد از اجرای حرکت ،خطای مطلق خود
را در آزمون بازشناسی پارامتر کاهش دادهاند؛ اما در گروه های کنترل چنین کاهشی مشاهده نمیشود .در آزمون بازشناسی
الگو ،در هر دو گروه آزمایشی ،بعد از اجرای حرکت ،خطای بازشناسی الگو ،در مقایسه با بازشناسی الگو قبل از اجرای
حرکت ،کاهش مییابد .در گروههای کنترل که حرکت را اجرا نکردهاند ،این کاهش وجود ندارد .به منظور بررسی تفاوت
بین گروههای تمرینی در متغیرهای پاسخ به سواالت ،درصد اطمینان پاسخگویی ،بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو ،قبل
و بعد از اجرای در گروه های آزمایشی ،درصد اطمینان پاسخگویی به سواالت بعد از عمل بیشتر از درصد اطمینان
پاسخگویی به سواالت قبل از اجرای عمل است .جدول  2میانگین و انحراف استاندارد خطای مطلق افراد در گروههای
مختلف تمرینی را در آزمونهای بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو قبل و بعد از اجرای حرکت نشان میدهد.
عمل از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده گردید .از آزمون شاپیرو– ویلک به منظور بررسی فرض
طبیعی بودن توزیع در گروههای مختلف تمرینی استفاده شد .نتایج نشان داد که متغیرها در گروههای تمرینی ،دارای توزیع
طبیعی میباشند ( .)p>0.05همچنین آزمون لوین نشان داد که بین گروهها در متغیرهای مورد مطالعه تجانس واریانس
وجود دارد ( .)p>0.05جدول  3نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر را برای متغیرهای پاسخ به سواالت و
درصد اطمینان پاسخگویی اثر اصلی گروه ،اثر اصلی آزمون (قبل و بعد از اجرای عمل) و اثر تعاملی گروه و آزمون
معنیدار است .به دلیل معنیداری اثر تعاملی ،از آزمونهای تعقیبی تحلیل واریانس یک سویه برای هر کدام از آزمونها
(قبل از عمل و بعد از عمل) به طور جداگانه استفاده شد .همچنین با چهار بار استفاده از آزمون  tوابسته (با تعدیل سطح
آلفا) تفاوتهای بین اجرای دو آزمون (قبل و بعد از عمل) در هر کدام از گروهها ،مورد بررسی قرار گرفت.
جدول  3آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسه گروههای تمرینی در مراحل آزمون

پاسخ به سواالت

گروه

73/000

3

11/241

0/001

آزمون

21/300

1

12/112

0/001

تعامل گروه و آزمون

61/500

3

1/310

0/001

گروه

4105/467

3

12/372

0/031

آزمون

213

1

6/401

0/023

تعامل گروه و موقعیت

1431

3

5/124

0/001
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درصد اطمینان پاسخگویی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

تحلیل واریانس

سطح معناداری
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درصد اطمینان پاسخگویی نشان میدهد .همانطور که این جدول نشان میدهد ،برای هر دو متغیر پاسخ به سواالت و
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نتایج آزمون تحلیل واریانس یک سویه (قبل از اجرای عمل) نشان داد که در متغیر پاسخ به سواالت بین گروهها تفاوت
معنیدار وجود ندارد اما بین گروهها در متغیر درصد اطمینان پاسخگویی به سواالت ،تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج
آزمون تعقیبی بونفرونی برای متغیر درصد اطمینان پاسخگویی نشان داد که بین گروه بینایی و گروه بینایی– شنوایی تفاوت
معنی داری به نفع گروه دو حسی وجود دارد .نتایج این آزمون همچنین نشان داد که بین گروههای آزمایش و گروههای
کنترل متناظر با آنها ،تفاوت معنی داری وجود ندارد .همچنین نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک سویه (بعد از اجرای
عمل) نشان داد که در هر دو متغیر پاسخ به سواالت و درصد اطمینان پاسخگویی بین گروهها تفاوت معنیدار وجود
داشت .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای هر دو متغیر پاسخ به سواالت و درصد اطمینان پاسخگویی نشان داد که بین
گروه بینایی و گروه بینایی– شنوایی تفاوت معنیداری به نفع گروه دو حسی وجود دارد .نتایج این آزمون همچنین نشان
داد که بین گروههای آزمایش و گروههای کنترل متناظر با آنها ،تفاوت معنیداری وجود دارد .جدول  4نتایج آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیری مکرر را برای مقایسه گروهها در متغیرهای بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو قبل و بعد از اجرای
عمل نشان میدهد.
جدول  4آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر برای مقایسه گروهها در متغیرهای بازشناسی پارامتر و الگو قبل و بعد از اجرای عمل

بازشناسی پارامتر

گروه

4/361

3

1/101

0/001

آزمون

1/531

1

10/103

0/002

تعامل گروه و آزمون

3/404

3

4/115

0/002

گروه

10/313

3

13/045

0/001

آزمون

0/411

1

1/211

0/215

تعامل گروه و آزمون

5/663

3

3/107

0/011

همانطور که جدول  4نشان می دهد ،برای متغیر بازشناسی پارامتر اثر اصلی گروه ،اثر اصلی آزمون و اثر تعاملی معنیدار
است .همچنین برای متغیر بازشناسی الگو ،اثر اصلی گروه و اثر تعاملی معنی دار است اما اثر اصلی آزمون معنیدار نیست.
به دلیل وجود تعامل معنیدار گروههای تمرینی و آزمون ،از آزمونهای تعقیبی تحلیل واریانس یک سویه برای هر کدام
از آزمون ها (قبل از عمل ،بعد از عمل) به طور مجزا ،استفاده شد .نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک سویه (قبل از عمل)
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بازشناسی الگو

مجموع مجذورات

درجه آزادی

تحلیل واریانس

سطح معناداری

نشان میدهد در متغیر بازشناسی پارامتر بین گروهها ،تفاوت معنیداری وجود دارد اما در متغیر بازشناسی الگو ،بین گروهها،
تفاوت معنی داری وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین هیچ کدام از گروههای آزمایش
با گروههای کنترل متناظر با آنها (قبل از عمل) ،تفاوت معنیدار مشاهده نشد .بعد از اجرای عمل ،نتایج آزمون تحلیل
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تفاوت معنیدار مشاهده نشد .همچنی ن نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که بین گروه بینایی با گروه بینایی– شنوایی
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واریانس یک سویه نشان داد در هر دو متغیر بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو ،بین گروهها تفاوت معنیداری وجود
دارد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای متغیر بازشناسی پارامتر نشان داد که بین گروههای آزمایشی تفاوت معنیداری
وجود ندارد .با این وجود بین گروه بینایی و گروه کنترل بینایی تفاوت معنیداری مشاهده شد .همچنین بین گروه بینایی–
شنوایی با هر دو گروه کنترل تفاوت معنیداری مشاهده شد .برای متغیر بازشناسی الگو ،آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد
که بین گروه بینایی با گروه بینایی– شنوایی تفاوت معنیداری وجود داشت اما این تفاوت با هیچ کدام از گروههای کنترل
معنیدار نبود .گروه دو حسی (بینایی – شنوایی) با هر دو گروه کنترل ،دارای تفاوت معنیدار بود.
بحث و نتیجه گیری
امتیازات حاصل در متغیرهای پاسخ به سواالت ،درصد اطمینان پاسخگویی ،بازشناسی پارامتر و بازشناسی الگو ،بعد از
اجرای عمل بسیار جالب توجه است .وجود تفاوت معنیدار بین گروهها در متغیر “پاسخ به سواالت” و وجود تفاوت
معنیدار بین گروههای آزمایشی و گروههای کنترل (که حرکت را اجرا نکرده اند) حاکی از اثر معنیدار عمل بر قضاوتهای
ادراکی افراد است .از طرفی امتیازات افراد پس از اجرای عمل تفاوت معنیداری با امتیازات قبل از اجرای عمل دارد .این
نتایج بر اساس نظریههای عمل محور قابل توجیه است .نظریه "سیستم حسی حرکتی" اوریگان و نویی ( )2001و نویی
( )2004بیان میکنند که حفظ محتو ای ادراکی ،کارکردی از دانش حسی حرکتی پنهان تمرین شده به وسیله یک دریافت
کننده فعال از طریق کشف محیط است ( 6و  .)7آنچه که الزم است تا ادراک فعال باشد دستیابی دریافت کننده و تمرین
همچنین انتقال از عمل به ادراک روی داده در این پژوهش به طور آشکاری به وسیله چارچوب نظری کدگذاری مشترک
پرینز ( )1110پیش بینی می شود .مطابق با این اصل ،مراحل نهایی ادراک و مراحل اولیه کنترل عمل در ناحیه کدگذاری
مشترک هستند ( .)2ناحیه کدگذاری جایی است که اعمال برنامهریزی شده در شکلهای مشابه به عنوان رویدادهای ادراک
شده ،بازنمایی میشوند .یکی از کارکردهای این رویکرد این است که تحت شرایط مناسب ،رویدادهای محیطی ادراک
شده میتواند اعمال خاصی را از طریق شباهت یا همپوشانی ویژگی ،منجر شود .اگر ادراک و عمل کدهای یکسانی را به
اشتراک می گذارند ،می بایست انتظار داشت که تغییرات در این کدها که ناشی از اجرای عمل یا یادگیری حرکتی است
در تغییرات مرتبط با مهارت های ادراکی ،منعکس شود .از این رو قضاوتهای ادراکی افراد پس از اجرای عمل نسبت به
قبل از آن دارای تفاوت معنیداری است ( .) 2همچنین این نتایج بر اساس فرضیه جفت شدن مستقیم هامل و همکاران
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دانش پنهان او از این است که محتوای ادراکی چگونه به عنوان کارکردی از حرکت او یا حرکت شیء تغییر میکند (.)33

( )2001قابل توجیه است ( .)34این فرضیه اساسا یک فرضیه گذشتهنگر میباشد و ادعا میکند هنگامی که فردی الگویی
اگر فرد قبل یا بعد از مشاهده عمل ،الگو را اجرا کند ،ادراک بعد از اجرای الگو در فرد ،دقت بیشتری دارد چرا که او این
بار الگو را با مراجعه به حافظه حرکتی خود درک میکند ( .)34لذا در گروههای آزمایش که الگو را اجرا کردند نسبت به
گروههای کنترل ،تفاوت معنیداری در متغیرهای ادراکی مشاهده شد .این یافته ها با نتایج تحقیقات ایشیمورا و شیموجو
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را تماشا میکند ،برای درک آن به حافظه حرکتی خود در ارتباط با همان الگو یا الگوهای مشابه با آن مراجعه میکند .حال
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( ،)1114ووهلسچگر ( ،)2000هتچ و همکاران ( ،)2001نوبلیچ و فالچ ( )2001و ریپ و نوبلیچ ( )2001همراستا بود
( 35 ،11 ،16 ،15و  .)36ایشیمورا و شیموجو ( 1114و ووهلسچر ( )2000از یک تکلیف تک حرکتی آرنج استفاده کردند
و به این نتیجه رسیدند که اجرای افراد بر ادراک جهت حرکت تاثیرگذار است ( 15و  .)16هتچ و همکاران ( )2001از
تکلیف دو حرکتی آرنج استفاده کردند و سه گروه بینایی (بدون اجرا) ،اجرا (بدون الگوی بینایی) و کنترل استفاده کردند.
در نهایت هر سه گروه تحت آزمونهای قضاوتهای ادراکی و اجرا قرار گرفتند .آنها در تحقیق خود اثر ادراک بر عمل
و اثر عمل بر ادراک را تایید کردند ( .) 11از آنجا که قبل از اجرای عمل ،در متغیر پاسخ به سواالت بین گروهها تفاوت
معنیداری مشاهده نشد ،در تحقیق حاضر تفاوت معنیدار بین گروههای آزمایش در متغیر “پاسخ به سواالت” بعد از
اجرای عمل ،نشان دهنده این است که یک الگوی دو حسی (بینایی – شنوایی) اگرچه ممکن است به طور آگاهانه منجر
به ارتقاء ادراکی افراد نشود اما به صورت ناهوشیار بر بازنماییهای ادراکی افراد که در اجرای عمل بروز پیدا میکند تاثیر
گذار باشد .برخی از یافتههای این اواخر ،آشکار کرده است که ادراک بینایی میتواند به وسیله دیگر حسها ،به ویژه در
حیطه زمانی ،تغییر داده شود .نشان داده شده است که طول مدت یا سرعت محرک بینایی دریافت شده به وسیله همراه
شدن با سیگنالهای صدا ،تحت تاثیر واقع میشود ( .)37یک مطالعه اخیر دریافت که تفکیکپذیری زمانی بینایی میتواند
به وسیله صدا وابسته به ارتباط زمانی بین بینایی و محرک شنوایی توسعه یافته یا تنزل پیدا کند ( .)30از این رو همراه
شدن الگوی بینایی شوت جفت بسکتبال با سرعت زاویهای سانیفای شده مفصل آرنج ،فرد را تا حدود زیادی ،از زمانبندی
بخشهای مختلف تکلیف شوت جفت آگاه میسازد .اخیرا کار نروفیزیولوژیکی توسط اشمیت و همکاران ( )2013انجام
سانیفای شده شنای پروانه یک شبه انسان ،دقت بینایی– شنوایی ادراک حرکت ارتقاء یافت .شرکت کنندگان در قضاوت
و داوری در مورد سرعت شنا در هنگامی که اطالعات شنوایی همراه با اطالعات بینایی با موقعیتی که اطالعات بینایی به
تنهایی ارائه میشد ،بهتر بودند ( .)31ادراک ارتقاء یافته با فعالسازی افزایش یافته بخشهایی از سیستم نرونهای آینهای،
مرتبط بود .هاالز و کانیگتون ( )2012عنوان کردند که مدلهای پیشگویانه ادراک– عمل میتواند بهترین توضیح برای این
موضوع باشد که چگونه سیستم حرکتی ما به طور ناهوشیار بر ادراک ما اثر میگذارد ( .)10مطابق با مدلهای پیش گویانه،
هر زمان ما برای یک عمل آماده میشویم یا حرکت دیگران را تماشا میکنیم ،مغز ما پیش بینیهایی درباره آنچه که ما
قصد داریم تا ببینیم ،بشنویم و احساس کنیم انجام میدهد .ما همچنین به طور خودکار و ناهوشیار پیش بینیهایی درباره
آنچه که اهداف و مقاصد دیگران بر مبنای اعمال شان چیست ،انجام میدهیم .یک جریان اطالعات ثابت بین مناطق
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گرفته است که در آن اثر سونیفیکیشن پارامترهای کینماتیکی بر ادراک حرکت آشکار شده است :در هنگام مشاهده حرکات

شناختی سطح باالی مغز ،سیستم حرکتی و سیستم حسی وجود دارد که ما را قادر میسازد تا اعمال پیشبینی شونده و
( )2007پیشنهاد میکند که چندین حلقه رو به جلو و رو به عقب (جلو رو و عقب رو) بین سطوح یک سیستم سازماندهی
شده سلسله مراتبی وجود دا رد و ارتباطات آناتومیکی بین این مناطق دو جانبه (متقابل) هستند ( .)41مدلهای جلو رو
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نتایج حسی مورد انتظار این اعمال را پیشبینی کنیم ( 31 ،35و  .)40برای مثال ،مدل کدگذاری پیشگویانه کیلنر و همکاران
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پیشنهاد می کنند که در طول مشاهده عمل ،دائما اهداف ،مقاصد یا حرکات بعدی نماینده عمل را پیشبینی میکنیم .این
پیش بینیها سپس پس خوراندی هستند تا مسیر مناطق حسی مغز را برای پردازش اطالعات تحت تاثیر قرار دهند (.)41
در مقابل ،فرضیه جفت شدن مستقیم ،دارای ماهیت پس خوراندی از جریان اطالعات در طول مشاهده عمل است و زمانی
که فرد عملی را انجام میدهد ،به موجب آن ابعاد سطح پایین یک عمل ،با بازنماییها و اهداف سطح باالی عمل به منظور
درک اعمال دیگران ،منطبق میشود ( .) 10یکی از نتایج جالب توجه در این بخش ،عدم وجود تفاوت معنیدار در متغیر
بازشناسی پارامتر بین گروههای آزمایشی بعد از اجرای عمل بود .قبل از اجرای عمل ،در این متغیر بین گروههای آزمایش
تفاوت معنیداری وجود داشت که نشان از اثر مثبت یکپارچگی بینایی-شنوایی بر ادراک زمان حرکت آزمودنیها بود .این
دوگانگی را می توان این گونه تبیین کرد که ادراک افراد از پارامتر زمان کلی اجرای فرد ماهر ،پس از اجرای عمل ،توسط
پارامتر زمان اجرای خود آنها تحت تاثیر قرار گرفته است .مضاف بر اینکه بعد از اجرای عمل ،بین گروههای بینایی و
بینایی-شنوایی با گروههای کنترل متناظر آنها تفاوت معنی داری مشاهده شد و این نشان از اثر عمل اجرا شده بر ادراک
پارامتر آزمودنیها در هر دو گروه بینایی و بینایی -شنوایی است .همیلتون و همکاران ( )2004پیشنهاد کردند که اجرای
عملی که تازه انجام شده است ،میتواند بر ادراک یک عمل مشاهده شده اثر بگذارد چرا که سیستم حرکتی در مشاهدات
عمل درگیر است و در واقع سیستم حرکتی ،اعمال مشاهده شده را کدگشایی میکند ( .)11رپ و ناپلیچ ( )2001نیز بیان
کردند که اگر ما بر اثرات فوری اعمال برنامه ریزی شده یا اجرا شده روی ادراک تاکید کنیم ،قضیه پیچیدهتر میشود (.)36
زمانی که ما عمل میکنیم ،یا آماده عمل می شویم ،یک پیشبینی حسی بر مبنای برنامه حرکتیمان تولید شده و برای
وسیله پیشبینی حسی بر مبنای اعمالمان تحت تاثیر قرار میگیرد .همچنین بعد از اجرای عمل نتایج نشان داد که در متغیر
بازشناسی الگو بین گروهها تفاوت معنی داری وجود دارد .اخیرا تحقیق بر روی ادراک زیستی حرکت ،به دیگر حسها
گسترش یافته است از ج مله آن حس شنوایی برای صداهای ذاتی حرکت است ( .)42تحقیقی اخیر نشان میدهد که
استفاده از صداهای ساختگی حرکت ،برای بیان مکانیزمهای ادراک زیستی حرکت امکان پذیر است و شرکت کنندگان را
قادر میسازد تا کیفیت و کمیت ویژگیهای حرکات درشت بدن را ارزیابی کنند ( 43و  .)44از طرفی در متغیر بازشناسی
الگو قبل از اجرای عمل بین گروهها تفاوت معنیداری مشاهده نشد .عدم تفاوت معنیدار بین گروهها در بازشناسی الگو
احتماال به این دلیل است که حس بینایی برای این بازشناسی کفایت میکند .ادراک بینایی سیستمهای بیولوژیکی یکی از
جنبههای مهمی است که به وسیله محققان برای درک حرکت انسان مورد بررسی قرار گرفته است .بر اساس مفهوم «حرکت
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انطباق یا مقایسه با اطالعات حسی ورودی در طول ادراک استفاده میشود .اگر این اطالعات حسی بیرونی مبهم باشد ،به

زیستی» که به وسیله جوهانسون ( ) 1171برای تشخیص الگوهای حرکت انسان از حرکت اشیاء جامد به کار رفته است،
نسبی اجزاء پیکربندی نسبت به یکدیگر ب) حرکت عمومی کل پیکر بندی نسبت به مشاهده گر و ج) حرکت واقعی هر
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بینایی برای شناسایی سه نوع حرکت برای توصیف ارتباطات کینماتیکی ادراک شده استفاده میشود که شامل الف) حرکت
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جزء در نمایش پویا است ( .)45بر اساس دادههای جمع آوری شده با استفاده از یک ثبت کننده ویدئو ،کاتینگ و پروفیت

12

( ) 1112نتیجه گیری کردند که حرکت نسبی به طور خودکار توسط سیستم بینایی برداشت میشود ()46؛ بنابراین اگرچه
الگوهای شنوایی به دلیل توانایی گوشها در ادراک فواصل زمانی برای درک دوره ،ترتیب و سرعت حرکت مناسب هستند
( 47و  ،)41الگوی بینایی به تنهایی برای این تشخیص ک افی است .همچنین این احتمال وجود دارد که تعداد پنج بار
مشاهده الگو ،فرصت کافی را در اختیار آزمودنیها قرار نمیدهد تا انطباقهای فضایی– زمانی مناسب را بین الگوهای
بینایی و شنوایی برقرار کنند؛ اما پس از اجرای عمل ،در متغیر بازشناسی الگو بین گروه بینایی و بینایی-شنوایی تفاوت
معنی داری مشاهده شد .از طرفی بعد از اجرای عمل در متغیر بازشناسی الگو بین گروه بینایی و گروه کنترل بینایی تفاوت
معنیداری مشاهده نشد اما بین گروه بینایی -شنوایی و گروه کنترل بینایی-شنوایی ،تفاوت معنیداری مشاهده گردید .این
نتیجه به وضوح بیان می کند که اثر گذاری اجرای عمل بر ادراک بینایی (بازشناسی الگو) معنیدار نیست و تنها زمانی که
الگوی مربوطه به صورت دو حسی (بینایی-شنوایی) ارائه گردد ،اجرای عمل ،بازشناسی الگو را به طور معنیداری تحت
تاثیر قرار میدهد.
بنابراین نتایج این پژوهش اثر عمل بر ادراک (انتقال عمل – ادراک) را به ویژه در شرایط حسی مطلوبتر (الگوی بینایی-
شنوایی) تاییده کرده و بر نقش بی بدیل یکپارچگی چند حسی در ایجاد محیط یادگیری غنیتر تاکید مینماید.
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