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 آینه درمانی در کاردرمانی: یک مقاله مروری
 2مباركه* صابري ، شيرين1مباركه صابري پروين

 سمنان، سمنان، ايران پزشکي علوم دانشگاه كاردرماني، كارشناسي دانشجوي
 علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايراندانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه 

 عملکرد بهبود باعث ميشود و هدايت بيمار توسط اينکه آن از مهمتر و است ارزان و ساده درمان يک Mirror therapy: مقدمه و هدف 
 .ميگردد فوقاني اندام

 در اييه گزارش آن از بعد .كردند معرفي شده قطع اندام درد درمان براي را آينه توسط شده ايجاد بينايي تصاوير از استفاده راجرز، و راماچاندران 

 از بعد حسي بازآموزي در و (CRPS) پيچيده اي ناحيه درد سندرم مانند درد مهاي سندر ساير با بيماراني در روش اين از آميز موفقيت استفاده
 .شد ارائه دست هاي آسيب

 مسال سمت اندام طرف از حالت اين در.ديگر قرار مي دهد سمت در را ديده آسيب اندام و طرف يک در را سالم اندام بيمار اي، آينه جعبه يک در
 از.شودمي گرفته نظر در ديده آسيب دست حركت عنوان به آينه در سالم اندام حركت تصوير. ميدهد حركت را اندام اين و ميکند نگاه آينه در

 درد از ناشي ايه پوزيشن از بيمار اندام ميشود باعث و ميشود ممکن ديده آسيب اندام دادن ساختگي،حركت بينايي فيدبک اين از استفاده طريق
 .شود رها

 بعدا و شد يافت ميمون حركتي پيش كورتکس در ابتدا نورون اين. ميپردازد روش اين اصول توضيح به اي آينه ازنورون استفاده با ريزوالتي،
 فرد كه يکساني عمل ي ه مشاهد هنگام هم و عمل هنگام در هم اي آينه نورون. دارند را سيستمي چنين هم ها انسان كه كرد كشف رزي،

 ت.اس آن انجام حال در كننده مشاهده فرد خود گويي كه ميدهد بازتاب طوري را رفتار آن نورون، سپس. ميشود فعال ميدهد انجام را آن ديگري

 بنابراين.بفهمد ديگررا فرد emotional شرايط و رفتارها،قصد و دهد تشخيص دروني صورت رابه تجارب فرد كه ميشود باعث اي آينه نورون

 فردي حالت اين در.داشت خواهد نيز يکساني emotion بلکه كند تجربه راsensation ميتواند تنها نه ميکند تقليد را رفتارديگري درحاليکه

 .باشد داشته را بودن سالم emotionيا sense، سالمش اندام تصوير ي مشاهده با ميتواند است عضو قطع دچار كه

مورد  google scholar, science direct ,wiley springer , مواد و روش ها: مقاالت مرتبط با روش آينه درماني از پايگاه هاي
 بررسي قرار گرفتند.

 يناييب سيستم و عمقي حركت،حس قصد بين تضاد زيرا داشت را در آسيب هاي ذكر شده درد كاهش انتظار ميتوان روش اين انجام با: ها يافته
 .ميشود حل

 آن تاثير و دارد( عمقي درد و فشار حس)  عمقي سوماتيک درد روي بر بيشتري تاثير شده، اين روش درماني انجام تحقيقات طبق: گيري نتيجه
 .هستند حركات ايجاد و حركتي-حسي اعصاب كردن يکپارچه مسئول عمقي هاي بافت زيرا است كمتر سطحي درد روي بر

 اي آينه نورون ،كاردرماني،Mirror Therapy: كليدواژه
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