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رفتار حرکتی

مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درونمرحله و برونمرحله در
دست و پا
نگار آرازشی،1عبداهلل قاسمی ،2مهدی نمازیزاده ،3ابراهیم صادقی دمنه
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 .1دانشجوی دکتری رفتار حرکتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
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 .2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران

 .3دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان (اصفهان)
 .4استادیار گروه ارتوپد فنی دانشکدۀ علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
اصفهان
تاریخ دریافت1394/10/05 :

تاریخ پذیرش1394/11/17 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درونمرحله و برونمرحلۀ دستت و پتا متیباشتد.
بدینمنظور 12 ،دانشجوی دختر از دانشگاه فرهنگیان اصفهان (با میانگین سنی  22±5سال) که هیچگونه سابقۀ فعالیت
در رشتههای ورزشی ریتمیک نداشتند ،بهصورت تصادفی طبقهای انتخاب شدند و بهمدت شش متاه تحتتنظتر مربتی
هیپهاپ آموزش دیدند و مهارتهای مختلف هیپهاپ و درخالل آن ،تکالیف مدنظر پژوهش را آموخته و تمرین کردند.
شرکتکنندگان در طول این شش ماه ،سه بار به فاصلههای یک ،سه و شش ماه ،در آزمایشگاه حضتور یافتنتد کته هتر
حضور بهمنزلۀ یک سطح مهارتی در نظر گرفته شد و هر مرتبه با استفاده از دستگاه تجزیهوتحلیت حرکتت ،از اجترای
چهار تکلیف ورزشی درونمرحله و برونمرحلۀ منتخب با هفت دوربین با فرکانس  60هرتز بهصورت ستهبعتدی فتیل -
برداری شد .شایانذکر است که دادههای حاص به کمک برنامهنویسی در نرمافزار متلب ،پردازش شده و خطای متغیتر
اجرای شرکتکنندگان محاسبه گشت .سپس ،با استفاده از آزمون تحلی واریانس ،اندازهگیتریهتای مکترر در ستطح
( )P=0.005تجزیهوتحلی گردید .نتایج نشان میدهد که تفاوت معناداری بین خطای متغیر اجترا در ستطوم مهتارتی
وجود دارد و حرکات هماهنگ در هر سطح ،استوارتر از سطح قب اجرا میشود .بررسی اثر تعاملی الگو ،ستطح و انتدام
نیز بیانگر آن است که در تمام سطوم و هر دو اندام ،خطای متغیر الگوی برونمرحله بهصورت معناداری بیشتر از خطای
متغیر الگوی درونمرحله میباشد .درمجموع ،یافتهها حاکی از آن است که تمرین ،اجرای الگوهای حرکت درونمرحله و
برونمرحله را در دستها و پاها به یک نسبت بهبود میبخشد.
واژگان کلیدی :هیپهاپ ،الگوی حرکتی درونمرحله ،الگوی حرکتی برونمرحله ،سطح مهارت
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مقدمه
در دهۀ اخیر ،مکانیزمهای درگیر در عملکرد ماهرانه بهشدت موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است
و آنها بهدنبال کشف این مطلب میباشند که چگونه افراد بررای کسرب مهرارت بیشرتر برا تکرا یف
پیچیده روبهرو میشوند و بر محدودیتها غلبه میکننرد ( .)1حرکرات هماهنر  ،دامنرۀ وسرییی از
مهارتهای روزانه و ورزشی را در بر میگیرد و درحقیقت ،الزمۀ اجرای هر مهارتی ،هماهنر کرردن
اجزای متیدد حرکت در حاالت مختلف میباشد .عنوان شرده اسرت کره همراهنگی از ویژگریهرای
ا زامی و گریزناپذیر حرکت میباشرد ( .)2برخری از مهارتهرا از قبیر راهرفرتن ،دویردن و حرکرات
نمایشی در ایروبیک ،نیازمند هماهنگی عضالت اندامهای تحتانی و تنره میباشرند و در مهارتهرایی
مانند دراز کردن دست برای برداشتن یک مداد ،نواختن گیتار و تایپ با صرفحه کلیرد رایانره ،ایجراد
هماهنگی بیشتر به عضالت بازوها ،دستها و انگشتان میطوف میشود (5ر.)3
ازسویدیگر ،بخش قاب توجهی از این فیا یتهای روزمرۀ انسان از جملره راهرفرتن ،نفر کشریدن و
جویدن ،بهطور ذاتی ریتمیک بوده و اجرای آنها نیازمند فراهمشدن هماهنگیهای پیچیدۀ ریتمیک
است ( .)6تاکنون ،هماهنگی ریتمیک در پژوهشهای مختلف و در مقیاس وسیع مروردمطا یره قررار
گرفته است (9ر .)7پژوهشهای مرتبط با هماهنگی دو عضوی نشان داده است که ا گوهای زمرانی -
فضایی حرکات هماهنگی که بهشک ذاتی طرحریزی میشوند ،آسانتر از سایر ا گوها تو ید و حفر
میشود .بهطورکلی ،این ا گوهای ذاتی تحت دو اص قرار دارند :اص "اگوسنتریک"( 1هرمگررا) کره
حرکات را در یک تقارن آینهای 2نسبت به محوری فرضی در مرکرز بردن برا اسرتفاده از گرروههرای
عضالنی مشابه محدود میکند و اص "ا وسنتریک"( 3همجهت) که حرکات را در یک مسریر مشرابه
نسبت به محوری فرضی در خارج از بدن محدود مینماید (12ر .)10اکثر این مطا یات ،وجود اصول
هماهنگی عمومی و کلی در اجرای حرکات هماهن را تأیید مینمایند ( .)7،10،11،13شرایانذکرر
است که برای حرکات همزمان دو عضو که در صفحۀ افقی انجام میشرود ،ایرن اصرول در دو ا گروی
ثابت درونمرحله (با فاز نسبی صفر درجه) و برونمرحله (با فاز نسبی  180درجه) نمایان مریشروند
( .)10،11هماهنگی درونمرحله به حرکات متقارن آینهای که بهصورت همزمان در جهرت یکردیگر
(رو به هم) و دور از محور طو ی بدن بهوجود میآید اشاره دارد؛ درحا یکه هماهنگی برونمرحله بره
حرکاتی که در مسیر مشابه و بهصورت همزمان از یک طرف بدن به طرف دیگر میباشد اشاره مری-
کند ( .)14اغلب افراد بدون تمرین تنها میتوانند دو نوع ا گوی هماهنگی درونمرحله و برونمرحلره
1. Egocentric
2. Mirror Symmetry
3. Allocentric

مقایسۀ اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درونمرحله و برون ...

155

را اجرا نمایند ( )2،7،15که در اغلب موارد اجرای ا گوی درونمرحله ،استوارتر از ا گوی برونمرحلره
گزارش شده است (.)2،7،12،15
واضح است که یادگیری و کسب تبحر در اجرای حرکات هماهن درونمرحله و برونمرحله بهعلت
اجرای همزمان در دو عضو ،دشوارتر از سایر حرکاتی است که تنها در یک عضو اجرا میشوند .سؤا ی
که در حوزۀ کنترل و یادگیری حرکتی مطرح میباشد این است که چگونه سیستم عصربی مرکرزی
چندین تکلیف حرکتی پیچیده را سرازماندهی و اجررا مریکنرد ( .)3،5،16تمایر سیسرتم عصربی
مرکزی جهت هماهن شدن دو اندام ،خواستی عصربی اسرت کره موسریقیدانران و ورزشرکاران در
زندگی روزمرۀ خود با آن سروکار دارند و برای موفقشدن با آن دستوپنجه نرم میکنند .شایانذکرر
است که قابلیت افراد برای اجرای حرکرات هماهنر در یرک سرمت بردن برا ایجراد همراهنگی در
اندامهای دو عضوی متفاوت میباشد .مطا یات قبلی نشان دادهاند هنگرامیکره دو دسرت برهصرورت
آینهای و متقارن حرکت میکنند ،تکا یف دو دستی هماهن  ،با استواری اجرا میشروند (19رر،)17
اما هنگامیکه میبایست دو دست بهصورت همزمان دو تکلیرف متفراوت را اجررا کننرد ،حتری اگرر
اجرای یکدستی و منفرد این تکا یف ساده باشد ،بین دو دست تداخ متقاب ایجاد مریشرود .بره-
عبارتدیگر ،در حرکات برونمرحله ،با افزایش پیچیدگی حرکت ،فیا یت عصبی قشر حرکتی مکمر
و قشر حسی ر پیکری بیشتر میشود (.)20
عالوهبراین ،او ین قدم جهت سازگاری انسانهای او یه برا محریط ،از طریرق گرامبرداری روی دو پرا
صورت گرفته است .گامبرداری روی دو پا ،امکان استفادۀ بیشرتر از دو دسرت در سرایر فیا یتهرا را
فراهم میکند .اغلب مهارتهایی که بهوسیلۀ دو پا انجام میشوند ،جابهجرایی و انتقرال انسران را در
پی دارند .بهطور عمده ،جابهجایی و انتقال در انسانها از طریق دو نوع ا گوی گامبرداری (که هرر دو
نیز برونمرحله هستند) میسر میشود .این دو ا گوی حرکتی عبرارت هسرتند از :راهرفرتن و دویردن
( .)21این مشاهدات نشان میدهند که اساساً ،سیستم عصبی ترجیح میدهد کره حرکرات مشرابه را
بهصورت همزمان سازماندهی و اجرا کند و در حین اجرای همزمان تکرا یف متفراوت برا انردامهرای
مختلف ،با محدودیت همراه میباشد (22ر .)17اجرای انواع متنوعی از ا گوهای هماهنگی دو دستی،
با پیوستگی ادرا ک و عم همراه است که توانایی اجراکننده را برای حرکات هماهن مختلف در دو
عضو محدود میکند .درنتیجه ،حرکات بین عضوی بهصورت واحد کنترل میشوند (  .)23بریشرک،
مکانیزمهای عصبی متیددی در پایدارترشدن یک ا گوی برونمرحله دخی هستند .آنچه برارز مری-
باشد این است که برای اجرای پایدار هر مهارتی میبایست آن را بهدرستی آموخت .عنوان شده است
که فرایند یادگیری به زمان و تمررین نیراز دارد و پیشررفت در هرر مهرارتی ،برهشرک مسرتقیم برا
تمرینهای انجامشده در آن زمینه مرتبط است .همچنین ،تمام افراد برای اینکه از سطح مبتدی به
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ماهر برسند از مراحلی جداگانه و متوا ی گذر میکنند ( .)4مطا یات انجامگرفته درزمینرۀ یرادگیری
حرکتی نیز نشان دادهاند که برای غلبه بر تداخ فضایی میبایست تکلیف موردنظر را همزمان در دو
عضو تمرین کرد و تمرین یک عضوی ،تداخ فضایی را کاهش نمیدهد ( .)19،22بهبیاندیگر ،بر اثر
تمرین همزمان دو عضوی ،تغییرات منیطفی در قشر مغز ایجراد شرده و یرک بازنمرایی یکهارچره از
حرکات دو عضو درنتیجۀ تمرین دو عضوی شک میگیرد که گرایش به اجررای حرکرات متقرارن و
آینهای همزمان را متوقف میکند و منجر به یادگیری حرکات منفص و گسستۀ انردامهرای چرپ و
راست میشود ( .)22عالوهبراین ،تمرین با انیکاس تغییراتی که در همکوشیهرای حرکتری رم مری-
دهد میتواند منجر به تغییر در هماهنگی شود ( .)24نتایج مطا یاتی که به مقایسۀ استواری اجررای
حرکات هماهن در بین دو گروه مبتدی و ماهر پرداخترهانرد نیرز نشران دادهانرد کره افرراد مراهر،
ا گوهای حرکتی برونمرحله را با استواری یکسان با ا گوهای حرکتری درونمرحلره اجررا مریکننرد
( .)25،6این مطا یات بهصورت غیرمستقیم گواهی است بر اثررگرذاری تمررین در اسرتواری اجررای
ا گوهای حرکتی برونمرحله ،اما بررسی تغییراتی که در فرایند یادگیری و در گذر یک فرد از مراح
ابتدایی به مرا ح پیشرفته و کسب مهارت در اجرای حرکرات هماهنر دو عضروی رم میدهرد ،از
مواردی است که تاکنون کمتر برهصرورت ویرژه و اختصاصری در حرکرات هماهنر درونمرحلره و
برونمرحله بررسی شده است .این درحا ی است که این حرکات عالوهبرایرنکره در زنردگی روزمررۀ
افراد بهشک مکرر مورداستفاده قرار میگیرند در رشتههای ورزشی مختلف نیز کاربرد فرراوان دارنرد
(.)26
با توجه به موارد ذکرشرده ،در پرژوهش حاضرر برر آن هسرتیم تغییررات پایرداری ا گرو در حرکرات
هماهن درونمرحله و برونمرحلۀ دستها و پاها را در سه سطح مهارتی مختلف (اول ،دوم و سوم)
شرکتکنندگان بررسی نماییم .شناسایی تغییرات پایداری ا گوی حرکرات هماهنر درونمرحلره و
برونمرحلۀ اندامهای دو عضوی طی فرایند یادگیری در سطوح مهارتی مختلف ،اطالعرات بهترری را
درراستای بهبود اجرای حرکات هماهن ارائه مینمایرد .سرنجش میردانی ایرن مراحر و تغییررات
عالوهبر کام کردن راهکارهای مؤثر جهت تسهی و تسریع آمروزش مهارتهرای حرکتری هماهنر ،
اطالعات جدیدی را در ارتباط با پارامترهای کنتررل حرکتری در اختیرار مربیران و ورزشرکاران قررار
میدهد؛ بنابراین ،دانستن تغییرات و توا ی پیشرفت اجرای ا گوهای حرکتی هماهن درونمرحلره و
برونمرحله ،نقش بهسزایی در کام کردن یک برنامۀ تمرینی مؤثر دارد؛ ذا ،درصردد آمروزش چهرار
تکلیف ورزشی هماهن به شرکتکنندگان میباشد .شایانذکر است که اجرای ماهرانۀ این تکرا یف
نیازمند آموزش و تمرین است .تکا یف نیز دربرگیرندۀ مهارتهای ورزشی درونمرحله و برونمرحلره
در دو اندام فوقانی و تحتانی میباشد .بدینترتیب ،پژوهشگر سریی دارد مراحر و تغییراتری کره در
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فرایند و مراح یادگیری حرکات هماهن درونمرحله و برونمرحلره و نیرز در رسریدن بره اجررای
پایدار هریک از این حرکات هماهن رم میدهد را با کمرک فنراوری پیشررفته گرردآوری نمروده و
درک عمیقتری را نسبت به سازوکار اثرگرذاری تمررین برا اسرتفاده از سرطوح مختلرف مهرارت در
حرکات پیچیدۀ ورزشی ایجاد نماید.
روش پژوهش
جهت انجام این پژوهش ،از میان دانشجویان پردی فاطمها زهرا (س) دانشگاه فرهنگیان اصفهان،
تیداد  12نفر از افرادی (با میانگین سنی  22±5سال) که سابقه تمرین و فیا یت در رشتههای
ورزشی ریتمیک را نداشتند بهشک تصادفی ر طبقهای انتخاب شدند .تیداد شرکتکنندگان توسط
نرمافزار جی پاور 1و با توجه به روش آماری تحلی واریان اندازههای تکراری برای رسیدن به توان
آماری  80درصد کفایت کرد .شایانذکر است که تمامی شرکتکنندگان راستدست بودند و پای
تکیهگاه تمام آنها پای راست بود.
همچنین ،جهت انتخاب شرکتکنندگان بهصورت تصادفی ر طبقهای ،پرسشنامهای در ارتباط با
اطالعات فردی افراد مانند سن ،دست و پای تکیهگاه ،سابقۀ فیا یت در رشتههای مختلف ورزشی،
سابقۀ فیا یت در رشتۀ ورزشی هیپهاپ ،وضییت آشنایی شرکتکنندگان با تکا یف حرکتی
پژوهش حاضر و سابقۀ هرگونه آسیبدیدگی و یا شکستگی در دست و پا آماده شده بود که توسط
دانشجویان تکمی گردید و از میان کسانی که شرایط الزم را داشتند ،شرکتکنندگان بهصورت
تصادفی انتخاب شدند.
ابزار استفادهشده در این پژوهش ،دستگاه تجزیهوتحلی "حرکت" (ساخت شرکت کوا یسیز ) واقرع
در آزمایشگاه مرکز پژوهشهای اختالالت اسکلتی ر عضالنی دانشکدۀ توانبخشی دانشرگاه اصرفهان
بود .این دستگاه برای اندازهگیری اطالعات جنبشی حرکت (جابهجایی ،سرعت ،شرتابهای خطری و
زاویهای) بهکار میرود و دارای دو بخش سختافزاری و نرمافزاری میباشد .بخرش سرختافزاری آن
دربرگیرندۀ یک سطح درجهبندی شده  ،دوربین و نشانگر اسرت .سرطح درجهبنردیشرده از جرن
چوب و به طول  5/5متر ،عرض دو متر و ارتفاع هشت سرانتیمترر میباشرد .شرایانذکرر اسرت کره
شرکتکنندگان مهارتهای خود را روی این سطح اجرا نمودند .نشرانگرها ،قطیرات کوچرک کرروی
شک در اندازههای مختلفی هستند که پوشش بیرونی آنها به اشریۀ مرادونقرمرز حسراس بروده و
متناسب با اندازۀ مفص موردنظر بهکار گرفته میشوند .در ایرن پرژوهش برا توجره بره نروع تکلیرف
1. G Power
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حرکتی و هدف آزمون ،از  25عدد نشانگر سایز متوسط استفاده شد .دوربینهای دستگاه نیرز دارای
المپهای دو ا کترودی هستند که اشیۀ مادونقرمز را که نشانگرها نسبت به این آن حسراس مری-
باشند ساطع میکنند .درنتیجۀ برخورد اشیۀ مادون قرمز با نشانگر ،دوربین مسیر حرکرت نشرانگر را
ثبت مینماید (شک نشانگر) .این سیستم میتواند حرکت را در هر دو حا ت دوبیدی (با اسرتفاده از
یک دوربین) و سهبیدی (با استفاده از دو دوربین یا بیشرتر) تجزیرهوتحلی کنرد .ازآنجاکره نمونرۀ
موجود دارای هفت دوربین بود ،تمامی حرکات شررکتکنندگان برا سررعت  60تصرویر در ثانیره در
حا ت سهبیدی ثبت گردید .عالوهبراین ،بخش نرمافزاری دستگاه شام برنامهای است کره برا انجرام
فرایندهای ویدئویی روی اطالعات دریافتی از دوربینها و با دنبال کرردن مسریر حرکرت نشرانگرها،
اطالعات سینماتیک حرکت را استخراج میکند .بهمنظور تییین تکا یف حرکتی پژوهش ،با درنظرر-
گرفتن تجزیهوتحلی های همهجانبهای که روی ا گو ،جهت ،عضالت و مفاص مجری ،ترتیب انقباض
عضالت و تییین فاز نسبی وآهن حرکات ورزشی مختلف انجام گرفت ،درنهایت از میان رشتههرای
ورزشی مختلفی که ویژگی اصلی آنها هماهنگی ریتمدار بود ،رشتۀ هیپهراپ انتخراب گردیرد و از
بین مهارتهای مختلف این رشته ،چهار مهارت حرکتی هماهن دو عضوی که تغییرات زاویرهای را
نسبت به فاز نسبی حرکت به بهترین نحو نشان میدادند برهعنوان تکرا یف حرکتری درونمرحلره و
برونمرحله انتخاب شدند .ویژگی بارز این تکا یف این بود که عالوهبرر اجررای هرمزمران حرکرت در
دست و پا ،الزم بود که حرکات دست و پا بهصورت درونمرحله یا برونمرحله اجرا گردد .شایانذکرر
است که این حرکات در محیط آزمایشرگاه قابر اجررا بودنرد و پیچیردگی آنهرا در حردی برود کره
دوربینهای آزمایشگاه قادر به ثبت صددرصدی حرکات بودند .بدیرنترتیرب ،تکرا یف مرالک بردون
واسطه سنجیده شدند و دارای حداکثر همخوانی با هردف پرژوهش بودنرد .در تکلیرف شرمارۀ یرک،
ا گوی حرکت دست درونمرحله و ا گوی حرکت پا برونمرحله بود .در تکا یف شمارۀ دو و سره نیرز
ا گوی حرکت دست و پا درونمرحله بود و در تکلیف آخر ،ا گوی حرکت دست و پا برونمرحله برود.
بدینترتیب ،تکا یف مالک بدون واسطه سنجیده گردید که دارای حداکثر همخوانی با هدف پژوهش
بود .همچنین ،براساس پردازش دادههای حاص از مطا یات انجرامشردۀ قبلری ،پایرایی ابرزار مرورد-
استفاده ( )r=0.968بود .با روشنشدن تمام این موارد ،هماهنگیهای الزم جهت انجام پژوهش اصلی
آغاز گشت.
درادامه ،پ از انتخاب شرکتکنندگان و تکمی فرم رضایتنامه و شرکت داوطلبانه در پژوهش،
دورۀ آموزش شرکتکنندگان مطابق با اصول برگزاری کالسهای آموزشی عملی تحتنظر مربی
هیپهاپ در یک بازۀ شش ماهه آغاز گردید .دورۀ آموزش بهصورت جلسات  1/5ساعته در سه روز
از هفته و بهمدت شش ماه برگزار گردید .جهت برگزاری هرچه شبیهتر کالسهای آموزشی پژوهش
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حاضر با کالسهای آموزشی رشتههای مختلف ورزشی و پیشگیری از هرگونه سوگیری نسبت به
تکا یف مدنظر پژوهش ،شرکتکنندگان طی دورۀ آموزش ،مهارتهای مختلف هیپهاپ و درخالل
آن ،تکا یف مدنظر پژوهش را آموخته و تمرین میکردند .شایانذکر است که پژوهش حاضر دارای
سه سطح مهارتی بود که شرکتکنندگان در هر سطح ،هر تکلیف را سه بار اجرا میکردند .خطای
متغیر حاص از تغییرات زاویهای در مفاص موردنظر در هریک از اجراهای افراد در سه کوشش
متوا ی در هر سطح و برای تمامی تکا یف محاسبه گردید ( .)6سطوح موردنظر بدینترتیب بود که
پ از  12جلسه تمرین ،شرکتکنندگان جهت اجرا در سطح اول در آزمایشگاه حاضر شدند و
تکا یف حرکتی را اجرا نمودند .جهت کنترل اثر یادگیری ،ترتیب و خستگی ناشی از اجرای پشت
سر هم حرکات نیز شرکتکنندگان تکا یف حرکتی را بهصورت تصادفی در آزمایشگاه اجرا نمودند
(هر شرکتکننده هریک از تکا یف را سه بار اجرا میکرد) .نتایج حاص از این دوره بهعنوان او ین
سطح موردنظر پژوهش؛ یینی زمانیکه شرکتکنندگان تا حد خیلی کمی با تکا یف آشنایی داشتند
در نظر گرفته شد .پ از گذشت دو ماه و  24جلسۀ تمرینی (درمجموع  36جلسه تمرین از شروع
دوره) ،شرکتکنندگان مجدداً در آزمایشگاه حاضر شدند و تکا یف را اجرا نمودند .نتایج حاص از
این دوره بهعنوان مرحلۀ دوم یادگیری و زمانیکه ورزشکاران در سطح دوم هستند و تاحدودی با
تکا یف آشنا شده و تکا یف را آموختهاند ثبت گردید .درادامه ،شرکتکنندگان همانند گذشته (به-
شک مرتب) در کالسها شرکت کردند و مهارتهای مختلف هیپهاپ و همزمان تکا یف مدنظر
پژوهش را بهمدت  36جلسۀ دیگر تمرین نمودند .درنهایت ،پ از شش ماه ( 72جلسه تمرین)
برای بار سوم در آزمایشگاه حاضر شدند و تکا یف را اجرا نمودند .نتایج حاص از سومین حضور در
آزمایشگاه نیز بهعنوان نتایج سطح سوم؛ یینی زمانیکه شرکتکنندگان به مهارت نسبی در اجرای
تکا یف موردنظر دست یافته بودند در نظر گرفته شد.
شایانذکر است که هر بار قبر از حضرور شررکتکنندگان در آزمایشرگاه مریبایسرت مکران دقیرق
دوربینها تییین شود؛ بهگونهایکه هر دوربین در مکانی قرار گیررد کره بتوانرد کر مسریر حرکرت
شرکتکننده را بدون اینکه صفحۀ دوربینهای دیگر در این مسیر دیده شوند فیلمبرداری کنرد کره
مسیر حرکت ،سطح تختۀ مدرج موجود ( 10متر) در آزمایشگاه و تیداد دوربینهرا هفرت عردد برود.
مرحلۀ بید از تنظیم مکان دوربینها ،درجهبندی یا کا یبراسیون بود .در این قسمت ،از سرطحی کره
مسیر حرکت شرکتکنندگان بود تصویربرداری میشد تا بدینوسیله ،مشخصات مکان آزمون تییین
گردد .درحقیقت ،با این فیلمبرداری او یه ،سطح و فضایی که شرکتکننده در آن حرکت میکند بره
کمک نرمافزارهای سیستم روی صفحۀ مانیتور ترسیم گشته و بهعبارتی کا یبره میشود.
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سه  ،با توجه بره هردف انجرام آزمرون و نروع تکلیرف حرکتری 25 ،عردد نشرانگر روی مفاصر و
برجستگیهای آناتومیکی بدن شام  :استخوان جناغ سینه ،زائدۀ آکرومیون چرپ ،زائردۀ آکرومیرون
راست ،زائدۀ داخلی و زائدۀ خارجی آرنج راست ،زائدۀ داخلی و زائدۀ خارجی آرنج چپ ،کنارۀ داخلی
و کنارۀ خارجی مچ دست راست ،کنارۀ داخلی و کنارۀ خارجی مچ دست چپ ،سر استخوان ران پای
راست و سر استخوان ران پای چپ ،اپیکندی داخلی و خارجی زانوی پای راست ،اپیکندی داخلی
و خارجی زانوی پای چپ ،سطح خلفی پاشنۀ راست و سطح خلفری پاشرنۀ چرپ ،قروزک داخلری و
قوزک خارجی مچ پای راست ،قوزک داخلی و قوزک خارجی مچ پای چپ ،انتهای انگشرت دوم پرای
راست و انتهای انگشت دوم پای چپ هر شرکتکننده نصب گردید تا اطالعات جنبشری مربروط بره
حرکات فراهم شود (شک شماره یک) .شایانذکر است نشانگرها روی قسرمتهایی از پوسرت نصرب
شدند که کمترین مقدار حرکت و غزش اضافی روی استخوانها را داشته باشد تا از هرگونه حرکرت
اضافی که ممکن است باعث پایینآمدن دقت یافتههای پژوهش شود جلوگیری گردد.

شک 1ت مح نصب نشانگرها

پ از نصب نشانگرها ،شرکتکننده حرکت را از ابتدای سطح مدرج آغاز میکرد و بهمحر شرروع
حرکت ،دوربینها با سرعت باال از اجرای حرکات تصویر برداری مینمودند .سه  ،اطالعات ثبتشده
به نرمافزار سیستم منتق شده و این نرمافزار طی فرایندهایی اطالعات دریافتی را تحلی نموده و برا
استفاده از مسیر حرکت نشانگرها ،اطالعات سینماتیک حرکرت را اسرتخراج کررده و اطالعراتی کره
حاوی مکان هریک از نشانگرهای نصبشده روی مفاص شرکتکنندگان در سه بید فضایی  Y، Xو
 Zدر هر ( )0/016ثانیه بود را در اختیار کاربر قرار میداد.
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همچنین ،نرمافزار مت ب 1جهت تبدی اطالعات حاص از دستگاه تجزیهوتحلی حرکت کره کرامالً
خام بودند و امکان انجام هیچگونه عملیات آماری روی آنها وجود نداشت به اطالعات موردنیراز کره
بتوان از آنها استفاده کرد بهکار گرفته شد .عالوهبراین ،به کمک برنامهنویسری در نرمافرزار مت رب،
اطالعاتی از قبی تغییرات زاویهای مفاص مدنظر از جمله مفاص آرنج راست و چپ ،مفاص برازوی
راست و چپ ،مفاص ران راست و چپ ،مفاص زانوی راست و چپ و مفاص مچ پای راست و چرپ
در هر اجرا فراهم گردید.
در پژوهش حاضر ،پژوهشگر از آزمونهای تحلی واریان با اندازهگیریهای تکراری ،آزمون تیقیبری
شیداک و آزمون تحلی واریان با اندازههای تکراری سه عاملی (سطوح ،ا گو و اندام) استفاده کررده
است .پیش از انجام آزمونهای آماری و بهد ی پیشفرض موجود جهت استفاده یا عردم اسرتفاده از
آزمونهای پارامتریک نیز آزمون شاپیرو 2مورداستفاده قرار گرفت.
نتایج
در پژوهش حاضر جهت بررسی طبیییبودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو استفاده گردید که براین-
اساس و به اجمال ،سه سطح موردبررسی در این پژوهش دارای توزییی طبییی نمیباشند (جدول
شماره یک).
جدول 1ت آمارههای آزمون شاپیرو جهت طبیعیبودن توزیع دادهها
آمارهها

تعداد

آماره

سطح معناداری

نوع توزیع

سطح یک
سطح دو
سطح سه

12
12
12

0/955
0/955
0/948

0/001
0/001
0/001

غیرطبییی
غیرطبییی
غیرطبییی

بههمیند ی  ،جهت استفاده از آزمونهای پارامتریک ،اقدام به نرمالسازی دادهها با روش گاریتمی
گردید .براینمبنا ،دادههای پژوهش نرمال میباشند .درادامه ،آزمونهای پارامتریک مورداستفاده قرار
گرفت.

1. Matlab
 .2در نمونههای کوچکتر از  50نفر از این آزمون جهت بررسی طبیییبودن توزیع دادهها استفاده میشود.
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جدول 2ت آماره های توصیفی حاص از آزمون تحلی واریانس بین انجام حرکات هماهنگ در سطوم مختلف
تمرینی در نمونههای پژوهش
گروهها

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای معیار

سطح اول

12

3/018

0/574

0/023

سطح دوم

12

3/09

0/529

0/021

سطح سوم

12

3/01

0/624

0/025

عالوهبراین ،جهت دستیافتن به هدف پژوهش و بررسی تفاوت موجود در تغییرات خطای متغیر بین
سطوح مهارتی و اندامهای حرکتی (سطح یک ،دو و سه؛ اندام :دسرت و پرا) ،ابتردا از آزمرون تحلیر
واریان با اندازههای تکراری استفاده گردید .پیش از بررسی نتایج آزمون تحلی واریان اندازههرای
تکراری ،آزمون کرویت موخلی فرض کرویت کوواریان را تأیید نمود ( .)P=0.474 2,1.49نتایج آزمرون
تحلی واریان با اندازههای تکراری در جدول شماره سه مشاهده میشود.
جدول 3ت یافتههای حاص از آزمون تحلی واریانس با اندازههای تکراری بین انجام حرکات هماهنگ در
سطوم مختلف
عام
درونگروهی
خطا

مجموع

درجۀ

میانگین

ارزش

سطح

مجذور جزئی

مجذورات

آزادی

مجذورات

اف

معناداری

اتا

1076/37
127498/59

2
1222

538/18
104/33

5/15

0/006

0/008

* سطح میناداری P>0.05

همانگونه که نتایج جدول باال نشان میدهد ،تفاوت میناداری بین خطای متغیر اجرا در سه سطح
وجود دارد ()P=0.006؛ ازاینرو ،برای مشخصشدن تفاوتها از آزمون تیقیبی شیداک استفاده شد تا
سطوح بهصورت دوبهدو با هم مقایسه شوند .نتایج آزمون تیقیبی شیداک نشان میدهد که بین
سطح اول و سوم ،تفاوت به حاظ آماری مینادار میباشد (.)P=0.004
درادامه ،جهت بررسی تفاوت بین سطوح در ا گوهای حرکتی درونمرحله و برونمرحله در دست و
پاها از آزمون تحلی واریان با اندازههای تکراری سه عاملی (سطوح ،ا گو و اندام) استفاده گردید.
شایانذکر است که پیش از بررسی نتایج آزمون تحلی واریان با اندازههای تکراری ،آزمون کرویت
موخلی فرض کرویت کوواریان را تأیید کرد ( .)P=0.142 2,3.9نتایج آزمون تحلی واریان
اندازههای تکراری برای مقایسۀ استواری ا گوهای برونمرحله و درونمرحله در سه سطح و در دو
اندام نشان داد که اثرات اصلی ا گو ( ،)P=0.001 , F=77.84اندام ( )P=0.001, F=59.07و نیز اثر
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تیاملی ا گو و اندام ( )P=0.001 , F=11.58به حاظ آماری مینادار هستند ،اما مابقی اثرات اصلی
سطوح؛ یینی اثرات تیاملی "سطوح ر ا گو"؛ "سطوح ر اندام" و "سطوح ر ا گو ر اندام" مینادار
نمیباشند .درادامه و بهمنظور مشخصشدن ماهیت تیاملی ا گو ر اندام ،ا گوها به تفکیک اندام در
سطوح مختلف با استفاده از آزمون تی مستق مقایسه شدند که نتایج آن در جدول زیر قاب مشاهده
میباشد.
جدول 4ت نتایج آزمون تی مستق برای بررسی ماهیت تعام
اندام

دست

پا

سطح
1
2
3
1
2
3

آزمون تی
ارزش تی

درجه آزادی

سطح معناداری

4/56
3/72
5/61
5/59
4/47
4/59

237
237
237
292/31
371
371

>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001
>0/001

* سطح معناداری P>0.05

همانطور که در جدول باال مشاهده میگردد ،در اندامهای دست و پا و در تمام سطوح یک ،دو و
سه ،خطای متغیر اجرای ا گوی حرکتی برونمرحله بهصورت میناداری از خطای متغیر اجرای
ا گوی حرکتی درونمرحله بیشتر میباشد .این مطلب نشاندهندۀ این است که ناپایدارتربودن ا گوی
برونمرحله نسبت به درونمرحله در تمام شرایط وجود دارد و تحتتأثیر متغیرهای دیگر این
پژوهش قرار نگرفته است.

رفتار حرکتی شماره  ،25پاییز 1395

164

3.2
3

درون مرحله دست

2.9

درون مرحله پا

2.8

برون مرحله دست

2.7

برون مرحله پا

میانگین خطای متغیر اجرا

3.1

2.6
سطح سوم

سطح دوم

سطح اول

سطوح مختلف تمرین
شک 2ت نمودار مقایسۀ دیداری میانگین خطای متغیر اجرای الگوهای درونمرحله و برونمرحلۀ دست و پا
در سطوم مختلف

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ تأثیر تمرین در یادگیری حرکات هماهن درونمرحله و برونمرحلره
در دستها و پاها انجام گرفت .جهت بررسی این امر ،یک گروه شرکتکننده در یک بازۀ زمانی شش
ماهه تحت آموزش حرکات هماهن دو عضوی قرار گرفتند که اجرای هیچیک از این تکا یف ،بدون
آموزش و تمرین میسر نبود .در طول فرایند یادگیری و تمرین ،شرکتکنندگان سه بار با فاصلههرای
زمانی مختلف در آزمایشگاه حاضر شردند و حرکرات را اجررا نمودنرد .نترایج حاصر نشران داد کره
شرکتکنندگان در هر مرتبه حضور در آزمایشگاه ،حرکات هماهن را استوارتر از بار قب اجرا مری-
کردند .بررسی ماهیت تیاملی ،سطح ،ا گو و اندام نشان داد که در هر سه سطح ،خطای متغیر اجرای
ا گوی حرکتی برونمرحله بهصورت میناداری از خطای متغیر اجررای ا گروی حرکتری درونمرحلره
بیشتر بود.
عنوان شده است که ا گوهای حرکتی هماهن عالوهبر تمای بره همزمرانی ،تمایر بره همجهتری و
اجرای ا گوهای فضایی مشابه نیز دارند ( .)22یافتهها حاکی از آن بود که مطابق انتظرار ،برا گذشرت
زمان و تمرین بیشتر ،اجراهای افراد بهتر شده و خطای متغیر کاهش مییابد که ایرن کراهش خطرا
حاکی از استواری و ثبات بیشتر در اجرا است .درمجموع ،شرکتکننردگان در هرر سرطح ،ا گوهرای
حرکتی هماهن را بهتر از سطح قب اجرا کردند .این نتیجه با یافترههرای پرژوهش کریم)2002( 1

1. kim
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( ،)27وندرث 1و همکاران ( )28( )2003و وندرث و همکراران ( )22( )2005کره اثرر تمررین را برر
یادگیری و اجرای حرکات هماهن بررسی کردند همخوانی دارد .با دقت بیشتر به میانگین اجراهای
افراد مشخص شد که پیشرفت در اجرای ا گوهای درونمرحلره در دسرت هرا شربیه سرایر ا گوهرای
حرکتی که بهصورت تک عضوی اجرا میشوند بود .همچنین ،اجرای حرکات هماهنر درونمرحلره
در پاها در سطح اول و دوم مشابه بود .بهعبارتدیگر ،شرکتکنندگان در فاصلۀ زمانی سرطح اول ترا
سطح دوم پیشرفتی در اجرا نداشتند ،اما در فاصلۀ زمانی بین سطح دوم تا سرطح سروم ،حرکرات را
شبیهتر انجام دادند و درنتیجه ،خطای اجرا کاهش یافت و ثبرات اجررا افرزایش را نشران داد .نترایج
حاص از ا گوهای درونمرحلۀ دستها همانند نتایج پژوهشهای گستردهای کره درزمینرۀ حرکرات
هماهن صورت گرفته است بود (.)8،13،28،29
عنوان شده است که انتق ال بین ا گوهای هماهن دو عضوی در دو دست از بسیاری جهات با انتقال
یا تغییر ا گو در دو پا متفاوت میباشد .انتقال بین ا گوهای گامبرداری با توجه به اینکه فرد سررعت
خود را افزایش و یا کاهش دهد متفاوت است .زمانیکه سرعت حرکت تا حد مشخصری (دو مترر برر
ثانیه) افزایش یابد ،ا گوی حرکت از راهرفتن به دویدن تغییر میکند و هنگامیکه سررعت حرکرت از
حد مشخصی کمتر شود ،ا گوی حرکت از دویدن به راهرفتن تغییرر میکنرد ( ،)18امرا در ا گوهرای
هماهن دو دستی ،یک ا گوی درونمرحلۀ ثابت میتواند در سررعتهای مختلرف انجرام شرود؛ در-
حا یکه یک ا گوی برونمرحلۀ ثابت تنها در تواترهای نوسانی پایین ( )30و بسرته بره سرطح تبحرر
افراد قاب اجرا میباشد ( .)6ازسویدیگر ،شباهتهایی نیز در انتقال ا گوهای حرکتری در دو دسرت و
دو پا وجود دارد که مهمترین آنها کاهش پایداری است که بر انتقرال برونمرحلره بره درونمرحلره
مقدم میباشد .این نتایج کامالً مشابه با یافتههای کاهش پایداری است که در انتقرال گرامبرداری در
سرعتهای غیرترجیحی صورت میگیرد (.)31
شایانذکر است که اجرای ا گوهای حرکتی درونمرحله ،بهویژه زمانیکره فراز نسربی حرکرت در دو
اندام قرینه یکسان باشد ،با دشواری چندانی همراه نیست و ثبات اجری ا گرو در حرکرات هماهنر
درونمرحله با صرف حداق انرژی در سیستم عصبی ر عضالنی ر اسکلتی حف میشود .ازآنجایی-
که کنترل حرکات درونمرحلۀ بین عضوی شبیه کنترل حرکاتی است که بهصورت تک عضوی اجررا
میشود؛ بنابراین ،پیشرفت مرحلهبهمرحله به واسطۀ تمرین دور از انتظار نمیباشد.
در مراح او یۀ یادگیری ،فیالسازی گستردۀ ناحیۀ حرکتری او یره بیشرتر جلرب توجره مریکنرد.
فیا یت مخچه و قشر پیشپیشانی نیز که هر دو به ناحیۀ او یه پیام ارسال میکنند ،در طول مراحر
1. Wenderoth
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او یۀ یادگیری کاهش مییابد؛ ذا ،این احتمال وجود دارد که کاهش دروندادهای ارائهشده به ناحیه
حرکتی او یه را در طول این مرحله از یادگیری منیک سازد (جینکن  1994 ،1به نق از  .)21در
مراح بیدی یادگیری ،مناطق وسیعتری از ناحیۀ حرکتی او یه فیال میشود .این افزایش در فیرال-
سازی میتواند ماهها بهطول انجامد و با بازآرایی وابسته به تمرین و بلندمردت ناحیرۀ حرکتری او یره
مطابق باشد .برخی ادعا کردهاند که این تغییرات بیدی در ا گوهای فیالسازی ناحیۀ حرمتری او یره،
مدار اختصاصی حافظه را منیک میکند (کارنی 1995 ،2به نق از .)21
درمجموع ،در اجراهای درونمرحلۀ بین عضوی ،آسانبودن اجرای حرکات درونمرحله ،محتم ترین
علت در ثبات اجرای حرکت درونمرحله میباشد .نکته حائزاهمیت این اسرت کره اجررای ا گوهرای
درونمرحله در پاها بین سطح اول و دوم هیچ تغییر و پیشرفتی نداشته اسرت ،امرا از سرطح دوم بره
سوم ،اجراها بهتر شده و میانگین خطاها کاهش یافته است .بهعبارتدیگرر ،در دورۀ پایرانی تمررین،
شرکتکننده به هدف موردنظر دست یافته است .شاید یکی از عواملی که باعث ایجاد محردودیت در
اجرای حرکت درونمرحله در پاها شده است تفاوتی باشد که در نقش حمرایتی انردامهرای تحترانی
نسبت به اندامهای فوقانی وجود دارد .شایانذکر است که هماهنگی عضالت و اندامها برهمنظرور راه-
رفتن روی دو پا ،بهشک میناداری با سایر نیازهای حرکتی انسان متفاوت میباشد .عنوان شده است
که یک وضییت ایستاده به چا شهای بیشتری در تیادل نیراز دارد و ازایرنرو ،عضرالت وضرییتی و
ارگانهای دهلیزی میبایست بهصورت فزایندهای جهت کنترل اندام هماهن شوند کره انجرام ایرن
هماهنگی بر عهدۀ سیستم عصبی است .ابتدا ،تغییرات بیومکانیکی در بدن رم میدهرد و درنهایرت،
منجر به تغییراتی در مغز انسان میگردد .این مسأ ه نشان میدهد که عملکرد وضرییت بیومکرانیکی
ا زاماً محدودیتی برای عملکرد سیستم عصبی انسان ایجاد نمیکند ،بلکه تغییررات بیومکرانیکی بره-
نوعی هدایتکنندۀ انطباقات عصبی و عملکردی هستند .باید گفرت کره کنتررل حرکرت روی دو پرا
وظیفۀ آسانی نیست .سیستم اعصاب مرکزی وظیفرۀ تو یرد ا گروی حرکرت ،تو یرد نیرروی محرکرۀ
مناسب ،تنظیم تغییرات مرکز جاذبه ،هماهن سازی مسیر حرکت چند اندام ،انطباق با تغییر شرایط
و تغییر موقییت مفاص  ،هماهنگی اطالعات آوران بینایی ،شنوایی ،دهلیرزی و محیطری و محاسربۀ
خصوصیات ارتجاعی عضالت را بر عهده دارد که تمام این اعمال میبایست ظرف یک میلیونوم ثانیره
و (میموالً) هماهن با انبوهی از عملکردها و حرکات سرایر قسرمتهرای بردن صرورت گیررد (.)26
بدیهی است که طبق نظریۀ سیستمهای پویا ،هنگامیکه فرد حرکتی را روی دو پا انجام میدهد کره
با حرکات قبلی متفاوت میباشد ،زمان بیشتری الزم است تا سیستمهرای متنروع درگیرر در اجررای
1. Jenkins
2. karni
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حرکت از جمل ه سیستم عصبی ،عضالنی و اسکلتی بدن جهت اجرای حرکت جدید هماهن شوند و
عالوهبر هماهنگی الزم میبایست بتوانند بهصورت همزمان حرکت ،وزن و تیادل بردن را نیرز حفر
نمایند .یکی از ملزومات حف تیادل ،سطح اتکای بیشتر است که در بدن انسان ایرن سرطح اتکرا برا
فاصلۀ کف پاها از هم مشخص مریشرود و ممکرن اسرت ایرن مسرأ ه در اجررای ا گوهرای حرکتری
درونمرحله که در آن میبایست هر دو پا همزمان حرکت کنند که درنتیجه تیادل بدن بر هم مری-
خورد ،ایجاد تداخ نموده و اجرای ا گوی حرکت درونمرحله را مخت سازد .زمانیکه فررد درحرال
یادگیری یک مهارت جدید است ،همزمان با کسب مهارت و خبرهترشردن ،کنتررل بردن و عضرالت
همسو (همکوش) نیز افزایش خواهد یافت .همچنین ،با یک ا گوی پیشرو ،عضرالت وضرییتی بردن
پیش از وارد عم کردن عضالت محرک اصلی فیال خواهند شد .عالوهبراین ،اجراکننرده قرادر اسرت
جهت افزودن زیبایی این حرکت ،آن را تاحدی دستکاری نماید .شرایانذکرر اسرت کره تمرام ایرن
فیا یتها به ایجاد مدارهای عصبی بیشتر نیاز دارند .عالوهبراین ،تمرین سبب ایجراد تغییررات بلنرد-
مدت در سازماندهی این مداربندی خواهد شد؛ بهطوریکه تنهرا فیرالکرردن یرک قسرمت از مردار
عصبی جهت شروع زنجیرۀ فیا یت جهت نشاندادن حرکتی زیبرا و بردون زحمرت کرافی مریباشرد
(.)26
در پژوهش حاضر ممکن است نتایج حاکی از آن باشد که شرکتکنندگان در دو بازۀ اول یادگیری و
تمرین ا گوهای حرکتی درونمرحله در پاها ،بیشتر درگیر حف تیادل ک بدن بودهانرد و پیشررفتی
در اجرا نداشتهاند ،اما در بازۀ سوم با توجه به غلبه بر مشک تیادل و حف وزن بدن ،حرکات را بهتر
اجرا کرده و خطای کمتری داشتهاند.
همچنین ،مقایسۀ میانگین خطای متغیر در اجرای ا گوهرای حرکتری برونمرحلره در دسرت و پاهرا
نشان داد که با ادامۀ تمرین در سطح دوم ،نهتنها خطای متغیر کاهش نیافت ،بلکه نسبت بره سرطح
اول افزایش نیز داشت .این تغییر ممکن است ناشی از دشواری اجررای ا گروی حرکرت برونمرحلره
باشد .در اجرای حرکات برونمرحله الزم است که هر دو عضو همزمان حرکت کنند ،اما شک یا فراز
زمانی حرکت در دو اندام متفاوت میباشد؛ بنابراین ،جهت اجرای حرکات برونمرحله الزم است کره
کنترل حرکت بهصورت مجزا در دو اندام انجام شود و ایرن احتمرال وجرود دارد کره ا گروی اجررای
حرکت بهکلی تغییر یابد .این نکته تاییدی برر نظریرۀ سیسرتمهرای پویرا اسرت .طبرق ایرن نظریره،
هنگامیکه شرایط میینی نشاندهندۀ یک موقییت باشد ،ا گوی پایدار برهخصوصری از رفترار شرک
میگیرد .هنگامیکه الزم باشد حرکت تغییر کند ،ا گوی پایدار قبلری ناپایردار شرده و ا گروی پایردار
جدید شک میگیرد ( .)4در این پژوهش نیز شرکتکنندگان با تمرین بیشتر بر این ناپایداری غلبره
کرده و ا گوهای حرکت برونمرحله را با استواری بیشتری اجرا کردنرد .درنتیجره ،در سرطح سروم و
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پ از یک بازۀ تمرینی دیگر ،خطای متغیر اجرای حرکات هماهنر برونمرحلرۀ شررکتکننردگان
کاهش یافت و اجراها استوارتر شد .عنوان شده است که قشر مکم حرکتری و عقردههرای قاعردهای
طی اجرای حرکات برونمرحله نسبت به اجرای حرکات درونمرحله فیالتر هستند .هنگامیکره بره
هر د ی از فیا یت قشر مکم حرکتی در زمان اجرای حرکات برونمرحله کاسته شود ،قشر حرکتی
او یه ،قشر پیشحرکتی ،شکنج پایینی وب پیشانی و مخچره فیا یرت بیشرتری خواهنرد داشرت ترا
کاهش فیا یت قشر مکم حرکتی و عقدههای قاعدهای را جبرران نماینرد .درنتیجره ،قشرر حرکتری
او یه ،وب آهیانه و مخچه بهشدت با قشر مکم حرکتی در ارتباط میباشند .یافترههرا حراکی از آن
است که اختالل در قشر مکم حرکتی و عقدههای قاعدهای تیامالت غیرطبییی در شربکۀ مغرزی و
گسستگی شبکۀ توجهی ،احتماالً از مهمترین دالی دشواری اجرای حرکرات هماهنر برونمرحلره
میباشند .همچنین ،اجرای حرکات هماهن برونمرحله نیازمند فیا یت بیشرتر مغرز ،قشرر مکمر
حرکتی ،عقدههای قاعدهای و نیز ارتباطات قویتر در برخی مناطق مغز میباشد (.)32
نکتۀ قاب توجه در پژوهش حاضر این بود کره شررکتکننردگان در سرطح سروم ،ا گوهرای حرکتری
برونمرحله را با استواری یکسان با ا گوهای حرکتی درونمرحله اجرا میکردند .ایرن نتیجره ،نقطرۀ
مقاب نتایج اغلب مطا یاتی است که در دهۀ نود مریالدی انجرام شردهانرد ( ،)2،7،10،13،15امرا ترا
حدودی با نترایج حاصر از مطا یرات سمثارسرت و کارسرون ،)33( )2001( 1کریم (،)27( )2002
وندرث و همکاران ( ،)22( )2003سا تر 2و همکاران ( ،)14( )2004پهر و بیک ،)34( )2005( 3دبرا
و سرررین )35( )2008( 4و میررورین 5و همکرراران ( )36( )2008کرره سررازماندهی مجرردد سرراختار
هماهن در عضالت را عام اجرای صحیح ا گوهای حرکتی برونمرحله دانستند همراستا میباشرد.
همچنین ،بهشک کام با یافتههای پژوهش دسین  6و همکاران ( )6( )2007و آرازشی و همکراران
( )25( )2010که مهارت باال را عام استوارترشدن اجرای حرکرات برونمرحلره نسربت بره اجررای
حرکات درونمرحله میدانسرتند مطابقرت دارد .در حرکرات برین عضروی برونمرحلره ،پریشبینری
عملکرد از قشر پیش حرکتی راست به کورتک حرکتی او یه انجام می شود .تلفیرق برهموقرع درون
نیمکرهای حاص از ارتباط قشر پیشحرکتی راست و قشر حرکتی او یۀ چپ برای ا گوهای حرکراتی
برونمرحله با فرکان باال ضروری میباشد .عنوان شده است که تلفیق راست به چرپ تیامر قشرر
حرکتی او یه با حرکات برونمرحله ارتباطی ندارد ،اما حرکات درونمرحله و رفتارهای تکعضروی را
1. Smethurst & Carson
2. Salter
3. Peper & Beek
4. Deborah & Serrien
5. Murian
6. Dessing
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پیشبینی میکند .عالوهبراین ،بررسی قشر حرکتی او یۀ چپ و قشر حرکتی او یۀ راسرت نشران داد
که تنظیم اتصال بین قشر حرکتی او یۀ همنام برای تنظیم همافزایی و همکاری عضالت همنام مهرم
میباشد (.)37
همچنین ،طبق نظریۀ سیستمهای پویا ،با توجه به برازۀ زمرانی آمروزش و تمررین شررکتکننردگان
پژوهش میتوان نتیجه گرفت که با افزایش مدتزمان تمرین و باالرفتن سطح مهارت افراد ،سیسرتم
کنترل این افراد ساختار هماهن جدیدی را سازماندهی میکند که منجر به کاهش تداخ فضرایی
و زمانی در اجرای ا گوهای حرکتی برونمرحله میگردد .درنتیجه ،خطای متغیرر اجررای افرراد کرم
شده و قابلیت اجرای استوارتر ا گوهای حرکتی برونمرحله در شرکتکنندگان افزایش مییابد و ذا،
با کاهش خطا در اجرای حرکات برونمرحله در سطح سوم ،میزان ثبات اجررا در ا گوهرای حرکتری
برونمرحله ،مشابه با ثبات در اجرای حرکات درونمرحله میشود.
تمامی موارد ذکرشده حاکی از آن است که آموزش و تمرین ،توانایی دسرتیابی بره اجررای اسرتوار
حرکات هماهن بین عضوی را افزایش میدهد و با وجود تفاوتهای زمانی و فضایی موجود در ایرن
حرکات ،کوششهای متفاوت حرکات برونمرحلۀ همسان اجرا میشوند که این یافته با نتایج برخری
از پژوهشهای قبلی که اجرای همسان ا گوهای حرکت برونمرحلره را تحرت هریچ شررایطی تاییرد
نمیکرد (به نق از  )4مغایر میباشد ،اما با یافتههای دیسین و آرازشی همخوانی دارد (.)6،25
بهطورکلی ،پژوهش حاضر نشان داد که شرکتکنندگان در سطح اول حرکات را با ترداخ فضرایی و
زمانی بیشتر اجرا میکنند .بره مررور زمران و برا تمررین بیشرتر در سرطح دوم ،برهجرز در حرکرات
برونمرحله ،از تداخ فضایی و زمانی اجراها کاسته شده و شرکتکنندگان حرکات را بهتر اجرا می-
کنند ،اما در سطح سوم نسبت به سطوح قبلی ،خطای اجرا کم شده و استواری اجررا افرزایش یافتره
است.
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Abstract
The purpose of the following research was to compare the training effects on in-phase
and anti-phase coordinated movements with arms and legs. Twelve female students of
the Farhangian University of Isfahan (aged 22 ± 5 y) were randomly selected without
any background in rhythmic sports and underwent a six-month training under
supervision of a hip-hop instructor to learn and practice hip hop along with the specific
tasks of the research. The participants reported to lab at first, third, and sixth months,
each considered as a level of skill. Using motion analyzer, performance of four chosen
exercises of in-phase and anti-phase were filmed by seven cameras. All the data were
processed by programming, using MATLAB and the variable error of the participants
were calculated. Afterwards, ANOVA with repeated measures was used for data analysis
at significance level of P=0.05. The results indicated significant difference in variable
error of performance between different levels of skills, with coordinated moves at each
level being executed more firmly compared with lower levels. Study of interactive effect
of the pattern, levels, and limbs showed that the variable error of anti-phase movement
was more significant than that of in-phase movement in each level and both limbs.
Overall, the results proved that training improves the in-phase and anti-phase movement
model performance in hands and legs at the same level.

Keywords: Hip Hop, In-phase Movement Pattern, Anti-phase Movement Pattern,
Level of Skill
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