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چکيده

تمايل به بيشينهکردن آساني وضعيتهاي دست و بازو در پايان اجراي تکاليف حرکتي
دستکاري ساده بهجاي شروع حرکت ،با عنوان اثر حالت يا وضعيت راحت/آسان پاياني
تعريف شده است .از اين ويژگي به عنوان معياري براي ارزيابي آثار رفتاري طرحريزي عمل
استفاده شده است .هدف از اين پژوهش ارزيابي روند رشدي طرحريزي حرکت گروهي از
کودکان پسر سالم رشدي با دامنة سني سه تا  63سال (ميانگين  1/31±1/15سال؛ تعداد =
 )31و مقايسة آن با يک گروه از مردان جوان  61تا  10سال (ميانگين  13/13±1/60سال؛
تعداد =  )13بود .شرکتکنندگان يک تکليف طرحريزي حرکت (تکليف شمشير) را اجرا
کردند که در آن يک شمشير اسباببازي چوبي را ميگرفتند و درون يک شکاف جا
ميدادند .درصد رعايت وضعيتهاي راحت پاياني در جهتهاي کنترل و مهم ارزيابي شد.
نتايج ،اثر سن را در افزايش درصد رعايت وضعيتهاي راحت پاياني در موقعيتهاي مهم
مشخص کرد؛ به اين صورت که کودکان بزرگتر بيشتر از کودکان کوچکتر حالت راحت
پاياني را نشان دادند و از ميان آنها ،کودکان  63ساله در رعايت حالت راحت پاياني به سطح
حساسيت مشابه بزرگسالان رسيدند .اين پژوهش درمجموع نشان داد در کودکان
حساسبودن نسبت به رعايت حالت راحت پاياني مشابه بزرگسالان ،تا  63سالگي رشد
ميکند.
واژگان کليدي :طرحريزي عمل/حرکت ،دستکاري شيء ،رشد حرکتي ،کنترل حرکتي
* نويسندة مسئول

Email: Salehi@zoho.com

601

رفتار حرکتي شماره  ،03زمستان 6031

مقدمه
در پژوهشهاي رفتاري از اثر حالت/وضعيت راحت پاياني )1( 1براي مشاهدة آثار طرحريزي عمل/
حرکت استفاده ميشود [بهعنوان نمونه در يانسن ،ملنبرو و اشترنبرگ ( .])2تمايل به بيشينهکردن
آساني وضعيتهاي دست و بازو در پايان اجراي تکاليف حرکتي دستکاري سادة اشياء بهجاي شروع
حرکت ،با عنوان اثر حالت راحت پاياني تعريف شده است ( .)4،3براي نمونه ،هنگامي که قرار است
يک ليوان وارونه که از سر روي ميز قرار گرفته پر از آب شود ،کمابيش همة بزرگسالان در ابتدا
وضعيت سخت انگشت شست رو به پايين را انتخاب ميکنند ،اما در پايان حرکت ،انگشت شست رو
به بالا است که حالت آسانتري براي ريختن آب از پارچ به داخل ليوان است.
طبق تعريف ،طرحريزي حرکت عبارت است از توانايي در نظر گرفتن نيازهاي حرکتي تکليف و انتخاب
يک راهکار براي سازماندهي و هماهنگي حرکت براي رسيدن به هدف ( .)5وقتي کودکي براي
اولينبار ميخواهد يک جسم را با دست بگيرد ،حرکات او براي نزديکشدن به جسم ،گرفتن و برداشتن
آن بازتابي از طرح عمل انتخابي اوست .به همين دليل ،تکليفهايي که با آنها طرحريزي حرکت ارزيابي
ميشود ،رفتارهايي را شامل ميشوند که اغلب جنبة شناختي دارند و به مهارتهاي حرکتياي که در
روند رشد حرکتي کسب ميشوند بستگي زياد دارند .تعداد پژوهشهايي که در زمينة رشد اثر حالت
راحت پاياني در کودکان با استفاده از تکاليف طرحريزي حرکات مختلف انجام شدهاند ،بهنسبت کم و
نتايج آنها کموبيش ناسازگار است .مانوئل و موريرا ( )6روش جادادن يک ميله درون يک جعبه از
وضعيت افقي به عمودي در دو وضعيت دقت کم و زياد را در کودکان  2/7تا  5/9ساله ارزيابي کردند
و در هيچيک از اين ردههاي سني اثر حالت راحت پاياني را مشاهده نکردند .طبق نتايج اين پژوهش،
الگوي مشترک بين اين کودکان حالت/وضعيت راحت در شروع 2حرکت بود .ادابيونسان ،فيشمن و
روديزيل ( )3مقايسهاي بين عملکرد دو گروه سني دو تا سه سال و پنج تا شش سال در تکليف
برداشتن ليوان وارونه 4و پرکردن آن از آب انجام دادند و تفاوتي بين عملکرد دو گروه سني مشاهده
نکردند؛ بهطوريکه تنها در عملکرد  11کودک از  34کودک اثر حالت راحت پاياني مشاهده شد.
ادابيونسان و همکاران ( )3نيز مشابه مانوئل و موريرا ( )6نتيجهگيري کردند که در کودکان کمسن
هنوز تواناييها و سازوکارهاي مرتبط با طرحريزي حرکت و حساسبودن نسبت به رعايت حالت راحت
پاياني ناباليده است.
1. End State Comfort (ESC) Effect
)2. Beginning-State Comfort (BSC
3. Overturned Glass Task
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پژوهش تيبات و توسين ( )7اولين پژوهشي است که در آن سن ظهور اثر حالت راحت پاياني تعيين
شده است .در اين پژوهش ،عملکرد کودکان چهار تا  14ساله و يک گروه از بزرگسالان (بهعنوان
کنترل) ،در يک تکليف جابجايي ميله 1ارزيابي شد .نتايج اين پژوهش يافتههاي مانوئل و موريرا ()6
را کاملتر کرد و نشان داد سن شروع حساسيت نسبت به رعايت حالت راحت پاياني حدود هشتسالگي
است و در دهسالگي ميتوان اثر حالت راحت پاياني شبيه بزرگسالان را مشاهده کرد ( .)7در پژوهشي
ديگر ،استوکل ،هيوز و شانک ( )8نشان دادند کودکان نهساله ميتوانند در انجام تکليف جابهجايي
ميله بين وضعيتهاي راحت و غيرراحت فرق بگذارند.
نظرية قيود نيوول )9( 2بيان ميکند که در دوران رشد ،ظهور يا ناپديدشدن يک الگوي حرکتي احتمال
دارد ناشي از سه قيد مرتبط با فرد ،محيط و تکليف باشد .طبق اين نظريه ،در طول دوران رشد،
طرحريزي عمل دستکاري ماهرانة اشياء تحتتأثير اين سه دسته قيد تغيير ميکند .طبق اين ديدگاه،
قيود مرتبط با تکليف (مثل استفاده از تکاليف متفاوت ،يا تکليفي با سطوح متفاوت دقت) ممکن است
بر روند رشد اثر حالت راحت پاياني تأثير بگذارد .در پژوهش اسميت و ميسون ( )14عملکرد کودکان
چهار تا هشتساله در يک تکليف چرخش دستگيره 4و يک تکليف گرفتن ميله 3مقايسه شد و روند
رشدي اثر حالت راحت پاياني در چرخش دستگيره مشاهده شد؛ ولي در تکليف ديگر اينگونه نبود.
فان سوئيتن و همکاران ( )11از يک تکليف چرخش دستگيره استفاده کردند و اثر سن را در سه گروه
سني پنج تا هشت سال ،نه تا  13سال و بزرگسالان مشاهده کردند .يانسن و اشترنبرگ ( )12از يک
تکليف ويژه براي ارزيابي اثر حالت راحت پاياني استفاده کردند که در آن شرکتکنندگان بايد يک
استوانه را برميداشتند و روي يک صفحه با ارتفاع متغير قرار ميدادند .در اين پژوهش ،اثر سن بر اثر
حالت راحت پاياني در کودکان هفت تا 12ساله مشاهده شد .شارون و بريدن ( )14رشد اثر حالت
راحت پاياني و اثر حالت راحت شروع حرکت در کودکان سه تا 12ساله و يک گروه از بزرگسالان را
در تکليف ليوان وارونه بررسي کردند .نتايج اين پژوهش نشان داد رفتار شبيه بزرگسالان براي اثر
حالت راحت شروع حرکت در هفتسالگي و براي اثر حالت راحت پاياني در نهسالگي ظاهر ميشود
(.)14
مروري که انجام شد نشان داد از تکاليف مختلف براي ارزيابي اثر حالت راحت پاياني استفاده شده
است .بايد پذيرفت همة اين تکاليف مناسب استفادة کودکان نيستند .در پژوهشهايي که بهتازگي

1. Bar Transport Task
2. Newell's Theory of Constraints
3. Handle Rotation Task
4. Bar Grasping Task
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شمشير)1

انجام شدهاند ،براي ارزيابي طرحريزي عمل از تکليف چرخش شمشير (بهاختصار تکليف
استفاده شده است .ويژگي اين تکليف سادگي آن ،اجرا و ارزيابي سريع آن و امکان استفاده براي
کودکان کمسنوسال تا بزرگسالان و حتي کودکان با نيازهاي ويژه است .طراحي تکليف شمشير
شبيه يک اسباببازي است که در آن شرکتکننده بايد دستة يک شمشير چوبي را با دست بگيرد و
آن را بچرخاند تا تيغة شمشير وارد يک شکاف شود .جونگبليد پربوم ،نيجوس فاندر سادن،
سابرشيفهورست و اشترنبرگ ( )5پايايي تکليف شمشير را براي کودکان سه تا دهساله بررسي کردهاند
و روايي همزمان اين تکليف را با بررسي ارتباط عملکرد کودکان در اين تکليف با نتايج اجراي
آزمونهاي ارزيابي مهارت دستها 2تأييد کردهاند .کرژ ،آرتس ،نيجوس فاندر سادن و اشترنبرگ ()13
نيز از همين تکليف براي ارزيابي طرحريزي عمل کودکان سه تا ششسالة سالم و مبتلا به فلج مغزي
يکطرفه استفاده کردهاند .در اين پژوهش ،در گروه کودکان فلج مغزي اثر سن بر رعايت حالت راحت
پاياني مشاهده نشد ،ولي در کودکان سالم ،اين اثر مشاهده شد .مطالعة کرژ و همکاران ()13
محدوديتهايي دارد .دامنة سني کودکان در اين پژوهش به اندازة کافي وسيع نيست (حداکثر شش
سال) و تعداد نمونه در هر ردة سني بسيار کم است (شش کودک براي هر ردة سني)؛ همچنين ،سن
شروع حساسيت به رعايت حالت راحت پاياني تعيين نشده است و مشخص نيست آيا عملکرد کودکان
ششساله به سطح بزرگسالان رسيده است يا خير؟ محدوديت آخر در پژوهش جونگبليد پربوم و
همکاران ( )5نيز ديده ميشود .جونگبليد پربوم و همکاران ( )5دامنة سني را افزايش دادهاند ،ولي
عملکرد بزرگسالان را بهعنوان کنترل ارزيابي نکردهاند تا سنجهاي براي مقايسه وجود داشته باشد.
جونگبليد پربوم ،اسپروجت ،نيجوس فاندر سادن و اشترنبرگ ( )15مقايسهاي بين عملکرد کودکان
و بزرگسالان در سه تکليف انتقال ميله ،ليوان وارونه و چرخش شمشير انجام دادهاند .اين مقايسه
نشان داد از هر سه تکليف ميتوان براي ارزيابي جنبههايي از طرحريزي حرکت و اثر حالت راحت
پاياني استفاده کرد ،ولي نتايج هر تکليف متفاوت است .طبق نتايج اين پژوهش از سن چهار تا 22
سالگي در اجراي تکليف چرخش شمشير الگوي رشدي منظمي ديده نميشود؛ هرچند جونگبليد
پربوم و همکاران ( )15آن را پررنگ نکردهاند و به تبيين اين قضيه نپرداختهاند.
الگوي رشدي اثر حالت راحت پاياني و رابطة آن با رشد و تکامل تواناييهاي شناختي سطح بالا هنوز
ناشناخته است .پژوهشهاي رفتاري ( )16،17و تصويربرداريهاي عصبي ( )18تأييد کردهاند که دامنه
سني سه تا دهسالگي يکي از دورههاي سني بحراني براي رشد سازوکارهاي کنترل حرکت و بهويژه

1. Sword(-Rotation)-Task
2. Manual Dexterity
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طرحريزي حرکت است .در اين دوره ،عملکرد کودکان به شکل تصاعدي بهبود مييابد؛ ولي حتي در
هشتسالگي هنوز به سطح بزرگسالي نرسيده است ( .)19در اين دوره ،ابتدا نواحي حسي و حرکتي
توسعه مييابد ،سپس مناطق بالاتر مغز ،مانند قشر پيشپيشاني ،1باليده ميشود و کنترل ارادي
حرکات را بر عهده ميگيرد ( .)24در محيطهاي باليني ميتوان از بررسي جنبههاي طرحريزي حرکت،
مانند اثر حالت راحت پاياني ،بهعنوان يکي از سنجههاي معتبر براي شناسايي ،ارزيابي و پيشبيني
اختلالهاي مرتبط با کنترل حرکات کودکان استفاده کرد ( .)5،15اين ويژگي نشانگر اهميت و ضرورت
ارزيابي اين ويژگي در کودکان است .با توجه به آنچه گفته شد ،هدف اصلي پژوهش حاضر تعيين روند
رشدي راهکار طرحريزي حرکت در قالب اثر حالت راحت پاياني ،در کودکان بود که با استفاده از
تکليف شمشير انجام شد .همچنين ،سن شروع حساسيت نسبت به حالت راحت پاياني با استفاده از
مقايسة عملکرد کودکان پسر ردههاي سني سه تا دهساله با يک گروه از مردان جوان تعيين شد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي رشدي است که در آن با استفاده از يک طرح مقطعي عملکرد
کودکان پسر ردههاي سني سه تا دهساله در اجراي تکليف شمشير تعيين و با يک گروه از مردان
جوان مقايسه شد.
شرکتکنندگان :تعداد  117شرکتکننده در اين پژوهش مشارکت کردند که شامل نه گروه سني
بودند (هشت گروه سني از پسران سه تا دهساله و يک گروه از مردان جوان  18تا  23ساله) .از اين
تعداد 97 ،کودک ( 86راستدست 11 ،چپدست) با ميانگين سن ( 6/46انحراف معيار= )2/25سال،
و  24دانشجو ( 16راستدست ،چهار چپدست) با ميانگين سن ( 24/74انحراف معيار= )2/14سال
بودند .همة کودکان از مهدکودک و پيشدبستاني و دبستان پسرانه دانشگاه اصفهان انتخاب شدند؛
بزرگسالان نيز دانشجويان دورة کارشناسي همين دانشگاه بودند .کودکان با دعوت محقق و با کسب
اجازه از والدين و مسئولان واحدهاي آموزشي ،و دانشجويان با آگهي عمومي در اين پژوهش شرکت
کردند .همة شرکتکنندگان بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند .سن دقيق کودکان (برحسب
ماه) از پروندة آنها استخراج شد و سن بزرگسالان با پرسش شفاهي از آنها مشخص شد .از والدين
کودکان رضايتنامة کتبي در خصوص کسب اجازه براي شرکت کودک آنها در آزمونهاي عملي و
فيلمبرداري از اجراي تکليف در شرايط آزمايشي پژوهش گرفته شد .از کودکان ،والدين ،مسئولان واحد
آموزشي و دانشجويان بابت شرکت در آزمايشهاي پژوهش هيچ هزينهاي گرفته نشد و پولي (يا
1. Prefrontal Cortex
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پاداشي) نيز به آنها پرداخت نشد.
تکلـيف سنجش طرحريزي حرکتي و رعايت اثر حالت راحت پاياني :براي ارزيابي طرحريزي
حرکت و رعايت اثر حالت راحت پاياني ،از تکليف شمشير استفاده شد .در پژوهشهاي متعدد از اين
ابزار براي ارزيابي وضعيت طرحريزي حرکت کودکان و بزرگسالان جوان استفاده شده است (،13 ،5
 .)15اين ابزار شامل يک شمشير چوبي ،يک جعبه و يک الگو است (شکل شماره يک) .طول ،عرض
و ضخامت تيغة شمشير بهترتيب  2 ،14و  1/2سانتيمتر است که بخشي از آن (به طول  14سانتيمتر)
دستة شمشير است .ابعاد جعبة چوبي  14×14×27سانتيمتر است که روي ديواره عمودي آن شکافي
با طول دو سانتيمتر و عرضِ  1/2سانتيمتر وجود دارد .الگو ،ورقهاي به ابعاد  35/5×27سانتيمتر
است که از ششجهت تشکيل شده است؛ موقعيت يک ،صفر درجه است (موقعيت ساعت  12از ديد
شرکتکننده) ،موقعيت دو  94درجه ،موقعيت سه  145درجه ،موقعيت چهار  184درجه ،موقعيت
پنج  225درجه و موقعيت شش  274درجه است که موقعيت يک روبهروي شکاف قرار دارد و فاصلة
نوک موقعيت يک با جعبه  14سانتيمتر است (شکل شماره يک) .شمشير روي اين الگو و هر بار روي
يکي از موقعيتها قرار ميگيرد .شمشير بهگونهاي طراحي شده که تمام تيغة آن در شکاف جعبة
چوبي جا ميشود (شکل شماره يک ب) .براي همة گروههاي سني از ابزار مشابه استفاده شد؛ ولي ميز
و صندليِ متناسب با اندازة جسمي آنها انتخاب و استفاده شد.
(الف)

(ب)

6
1

1
5

0
0

شکل  -6تکليف شمشير براي ارزيابي طرحريزي حرکت و رعايت اثر حالت راحت پاياني.
تيغة شمشير از ديد شرکتکننده در موقعيت شروع (موقعيت سه) است (الف) .موقعيتهاي شروع يک تا شش بهصورت
ساعتگرد شمارهگذاري شدهاند؛ طوري که موقعيت يک روبهروي شکاف قرار دارد (ب).
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در اجراي تکليف شمشير ،جهتهايي که با وضعيت شرو ِع راحت آغاز ميشوند و به وضعيت پاياني
راحت نيز ختم ميشوند ،جهتهاي کنترل ناميده ميشوند؛ در مقابل ،جهتهايي که از وضعيت شروع
غيرراحت به وضعيت پاياني غيرراحت ختم ميشوند ،جهتهاي مهم (بحراني) در نظر گرفته شدند
()5،13،15؛ بنابراين ،در موقعيتهاي مهم طرحريزي ويژه لازم ميشود .بهاينترتيب در انجام تکليف
با دست راست جهات يک ،چهار ،پنج و شش ،جهتهاي کنترل؛ و جهات مهم ،دو و سه هستند .براي
اجراي تکليف با دست چپ ،جهتهاي يک ،دو ،سه و چهار ،جهات کنترل محسوب ميشوند و
جهتهاي مهم پنج و شش هستند.
براي تعيين پايايي ابزار ساختهشده ،يک ارزياب ،آزمونها را بهوسيلة يک ابزار و روي نه پسر سه تا
دهساله (با ميانگين سن  3/93و انحراف استاندارد  4/75سال) که جزو نمونة اصلي پژوهش نبودند،
دو بار و با فاصلة سه هفته اجرا کرد .براي تعيين پايايي از ضريب همبستگي درونطبقهاي 1استفاده
شد .طبق نتايج ،پايايي آزمون ـ بازآزمون در اجراي تکليف در جهتهاي کنترل و مهم بسيار خوب
بود؛ بهطوريکه شاخص پايايي کل برابر  )ICC = 0.94( 4/93به دست آمد و بين نتايج آزمون و
بازآزمون تفاوت معناداري مشاهده نشد.ts (8) ≤ 1, P > 0.05 :
روش اجرا :تکليف قراردادن شمشير چوبي در شکاف جعبة چوبي با دست برتر انجام شد.
شرکتکنندگان در هر جهت سه بار و در کل  18مرتبه شمشير را داخل شکاف جعبه قرار ميدادند.
تکليف براي همة شرکتکنندگان به اين گونه بود که در ابتدا سه بار روي موقعيت يک ـ که نياز به
انجام هيچ چرخشي نداشت و نسبت به بقيه سادهتر بود ـ قرار ميگرفتند و سپس بهصورت تصادفي
در موقعيتهاي دو تا شش جاي ميگرفتند .اگر شرکتکننده از دست ديگر (غيربرتر) کمک ميگرفت،
شمشير را روي الگو ميچرخاند ،جايي بهجز دستة شمشير (مثلاً تيغة شمشير) را ميگرفت يا شمشير
را داخل سوراخ جعبه قرار نميداد ،اجراي تکليف تکرار ميشد .تنها انجامدادن حرکت بدون خطا
مدنظر بود و هيچ محدوديت زمانياي اعمال نشد.
پيش از شروع اجراي تکليف ،دستورالعملها براي هر شرکتکننده بهصورت مجزا و شفاهي توضيح
داده شد؛ اما در زمان اجرا هيچ بازخورد ،توضيح و يا دستورالعمل اضافهاي داده نميشد .مراحل
جمعآوري اطلاعات و اجراي تکليف به اين شکل بود که ابتدا دست برتر با استفاده از گويههاي يک
ابزار ارزيابي معتبر براي تعيين دست برتر کودکان و بزرگسالان ( )21شامل دست مورداستفاده براي
پرتاب توپ ،گرفتن مداد براي نوشتن يا نقاشيکردن و گرفتن قاشق براي غذا خوردن ،تعيين شد؛
سپس شرکت کنندگان اجراي تکليف را تمرين کردند و پس از اظهار آمادگي ،تکليف را انجام دادند.
)1. Intraclass Correlation Coefficient (ICC
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براي تحليل عمل دستکاري شرکتکنندگان در هر کوشش و استخراج دادهها ،با استفاده از يک
دوربين فيلمبرداري که در بالاي سر شرکتکنندگان نصب شده بود ،تمام مراحل اجراي تکليف شامل
چيدمان تکليف و حرکات دست و بازوي شرکتکنندگان در حالتهاي مختلف ثبت شد.
روشهاي آماري :انتخاب روش گرفتن برحسب ميزان چرخش شمشيرشاخصي بود که ارزيابي شد.
روش امتيازدهي به اين شکل بود که اگر در يک کوشش وضعيت دست در پايان حرکت راحت بود،
يعني حالت راحت پاياني رعايت شده بود و انگشت شست رو به هدف پاياني قرار داشت (شکل شماره
دو الف) ،به آن کوشش امتياز يک داده ميشد و اگر وضعيت دست در پايان حرکت در حالت غيرراحت
بود ،يعني حالت راحت پاياني رعايت نشده بود و انگشت شست پشت به هدف پاياني قرار داشت (شکل
شماره دو الف) به آن امتياز صفر داده ميشد .براي تحليل دادهها از نسبت نمرات وضعيتهاي راحت
در موقعيتهاي مهم و کنترل (برحسب درصد) استفاده شد.
(ب)

(الف)

شکل  -1وضعيت پاياني راحت (الف) ،و وضعيت پاياني غيرراحت (ب)

براي مقايسة عملکرد گروههاي سني تحت بررسي از آزمون تي و روش تحليل واريانس يکراهه
استفاده شد .از مقايسههاي پس از تجربه (مقابله به روش چندجملهاي براي تحليل روند در
گروههاي سني تحت بررسي و از مقابلههاي ساده براي مقايسة عملکرد هر يک از گروههاي
سني کودکان با عملکرد بزرگسالان استفاده شد .براي تعيين روند رشدي عملکرد شرکتکنندگان
رگرسيون خطي ساده اجرا شد.
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نتايج
رشد حالت راحت پاياني :در جدول شماره يک ،مشخصههاي آماري مربوط به کوششهايي از
اجراهاي شرکتکنندگان هريک از گروههاي سني که در اجراي تکليف شمشير در موقعيتهاي مهم
و کنترل حالت راحت پاياني را رعايت کردهاند ،ارائه شده است .در کوششهاي کنترل ،تقريباً هر
هشت گروه سني کودکان (سه تا 14سالهها) در همة کوششهاي موقعيتهاي کنترل حالت راحت
پاياني را رعايت کردند .در اين وضعيت ،کمترين مقدار ،عملکرد گروه سني سهسالهها بود که حدود
 93درصد از کوششها را با رعايت حالت راحت پاياني به انجام رساندند و بيشترين امتياز را (در حدود
 98/5درصد از کوششها) گروه سني 14سالهها به دست آوردند .گروه سني بزرگسال نيز در 144
درصد از کوششهاي موقعيتهاي کنترل ،حالت راحت پاياني را رعايت کردند .نتايج آزمونهاي آمار
استنباطي نيز اين يافتهها را تأييد کرد؛ به اين صورت که نتايج تحليل واريانس نشان داد در

موقعيتهاي کنترل ،هر هشت گروه سني کودکان (سه تا 14سالهها) بين نسبت کوششهايي که
در آنها حالت راحت پاياني رعايت شده تفاوت معنادار وجود ندارد .F (7, 89) < 1 :درنتيجه ،عملکرد
حالت راحت پاياني هر هشت گروه سني کودک از نظر آماري مشابه بود ( .)P > 0.05وقتي دادههاي
گروه سني بزرگسالان نيز در تحليل واريانس اضافه شد ،بازهم نتايج تفاوت معناداري نشان نداد:
F (8, 108) < 1؛ بنابراين ،در موقعيتهاي کنترل بين عملکرد کودکان و بزرگسالان تفاوت معنادار وجود
نداشت (.)P > 0.05
جدول  -6ميانگين و انحراف معيار نسبت (درصد) کوششهاي موقعيتهاي مهم و کنترل که در اجراي
تکليف شمشير حالت راحت پاياني رعايت شده است ()N=117
ردة سني (سال)
4
3
5
6
7
8
9
14
بزرگسال ()23-18
کل

تعداد
8
9
24
11
14
12
14
11
24
117

موقعيتهاي مهم ()%
ميانگين
16/67
27/78
44/33
41/82
48/44
24/61
38/72
69/74
84/44

انحراف استاندارد
19/92
44/45
47/39
27/43
29/35
44/68
48/77
45/64
44/59

موقعيتهاي کنترل ()%
ميانگين
94/75
98/15
97/84
97/74
98/44
97/92
96/79
98/38
144

انحراف استاندارد
13/67
4/67
6/27
5/49
4/51
7/22
6/34
5/44
4
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نتايج تحليل واريانس يکراهه نشان داد در کل بين عملکرد گروههاي سني کودکان در موقعيتهاي
مهم تفاوت آماري معنادار وجود دارد .F (7, 89) = 2.68, P = 0.014, η2P = 0.17 :نتايج نشان داد روند
تغييرات عملکرد کودکان در اجراي تکليف شمشير در موقعيتهاي مهم به شکل خطي افزايش يافته
است  .Contrast Estimates = 35.64, P = 0.001در موقعيتهاي مهم ،کودکان سهساله تنها در
16/67درصد از کوششها نسبت به حالت راحت پاياني حساس بودند و آن را رعايت کردند .اين ويژگي
در کودکان ردة سني چهارساله به 27/78درصد ،در پنجسالهها به 44/33درصد ،در ششسالهها به
 44/82درصد و در گروه سني هفتسالهها به  48/44درصد افزايش يافت؛ درحاليکه در گروه سني
هشتسالهها اين مقدار کاهش داشت و به  24/61درصد رسيد ،ولي روند افزايشي دوباره از نهسالگي
با 38/72درصد تا  14سالگي با  69/74درصد ادامه يافت.
باوجود کاهش عملکرد در هشت سالگي ،اختلاف 1بين عملکرد اين گروه سني با هفتسالهها
[ ]d ± 95% confidence interval: 14.72 ± 28.44; t (20) = 1.80, P = 0.29و نهسالهها
[ ]d ± 95% confidence interval: 25.11 ± 30.16; t (23) = 1.72, P = 0.10که با آزمون تي براي
نمونههاي مستقل بررسي شد ،از نظر آماري معنادار نبود .نتايج نشان داد بزرگسالان در  84/44درصد
از کوششهاي موقعيتهاي مهم حالت راحت پاياني را رعايت کردند .نتايج آزمون تي تکنمونهاي
نشان داد عملکرد بزرگسالان به ميزان معناداري کمتر از نسبت ثابت 144درصد است
[.]d ± 95% confidence interval: 16.67 ± 14.32; t (19) = 2.44, P = 0.025

براي تعيين روند رشدي رعايت حالت راحت پاياني از سهسالگي تا بزرگسالي ،در تحليل رگرسيون
خطي ساده ،درصد کوششهايي از موقعيتهاي مهم که در آنها حالت راحت پاياني رعايت شده بود،
بهعنوان متغير معيار (تابع) و سن تقويمي بهعنوان متغير پيشگو (مستقل) وارد شد .نتايج نشان داد
روند رشدي رعايت حالت راحت پاياني در اجراي تکليف شمشير از سهسالگي تا بزرگسالي به اين
صورت بوده که اين شاخص بهطور ميانگين در هرسال با شيب  4/44درصد افزايش داشته است:
 .t = 6.38, P < 0.001, adjusted R² = 0.26, F(1,115) = 40.71, P < 0.001خط رگرسيون موردنظر در
شکل شماره سه بهصورت نقطهچين رسم شده است.
سن شروع حساسيت نسبت به اثر حالت راحت پاياني :براي تعيين سن شروع حساسيت
نسبت به اثر حالت راحت پاياني ،عملکرد گروه سني بزرگسال با عملکرد هر يک از هشت گروه سني
کودکان (سه تا دهسالهها) با استفاده از روش مقابلة ساده مقايسه شد.
طبق نتايج ،تنها اختلاف بين عملکرد گروه سني 14سالهها با بزرگسالان معنادار نبود:
)1. Difference (d
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[ ]d ± 95% confidence interval: 13.64 ± 24.51, P = 0.27و در بقيه گروههاي سني کمتر از 14
سال (سه تا نهسالهها) ،درصد کوششهايي که در آنها حالت راحت پاياني رعايت شده کمتر از
بزرگسالان بود (.)P < 0.01
633

13
03
13

درصد رعايت حالت راحت پاياني

13

3
23-18

9

14

8

7

6

5

3

4

ردههاي سني (سال)
موقعيتهاي مهم
موقعيتهاي کنترل
شکل  -0نسبت (درصد) کوششهايي از اجراهاي شرکتکنندگان در اجراي تکليف شمشير که در
موقعيتهاي مهم و کنترل حالت راحت پاياني رعايت شده است.
خط رگرسيون (نقطهچين) ،دو برابر خطاي استاندارد ميانگين [( )±2SEبهعنوان دامنة اطمينان 95درصد] (خطاي
ميلهاي) و معيار 144درصد (خطچين) به شکل اضافه شده است.

بحث و نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف بررسي رشد طرحريزي حالت راحت پاياني در دستکاري کودکان سه تا 14
ساله و مقايسة عملکرد اين گروههاي سني با بزرگسالان انجام شد .پيشبيني ما اين بود که در
طرح ريزي عمل ،که با عملکرد در اجراي تکليف شمشير ارزيابي شد ،يک روند رشدي با افزايش
يکنواخت در استفاده از حالت راحت پاياني مشاهده شود و در ردههاي سني تحت بررسي (سه تا 14
سال) ،کودکان بزرگتر ،عملکردي شبيه بزرگسالان داشته باشند .اين پژوهش نشان داد در 14
سالگي رفتاري شبيه بزرگسالان در اجراي تکليف شمشير قابلمشاهده است .شرکتکنندگان 14
ساله تقريباً در  74درصد از موارد حالت راحت پاياني را رعايت کردند که اين ويژگي شبيه بزرگسالان
(حدود  84درصد) بود .اين يافتة پژوهش حاضر تکميلکنندة پژوهشهايي است که بهتازگي با تکليف
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شمشير ( )5،13،15و تکاليف ديگري انجام شده است؛ ازجمله تيبات و توسين ( )7و استوکل و
همکاران ( )8در تکليف جابهجايي ميله ،سن مشاهدة رفتار شبيه بزرگسالان ،بهترتيب ده و نهسالگي؛
يا شارون و بريدن ( )14در تکليف دستکاري ليوان ،سن نهسالگي .نتايج پژوهش حاضر نشان داد در
پسرها در سن  14سالگي توانايي تمايز قائلشدن بين روش گرفتن راحت و غيرراحت در اجراي تکليف
شمشير ظاهر ميشود .نتايج پژوهش حاضر نشان داد با در نظر گرفتن ديدگاه سيستمهاي پويا در
خصوص تأثير قيود تکليف (هدف در تکليف شمشير) ،محيط (ويژگيهاي شمشير و الگو در تکليف
شمشير) و فرد (سطح رشدي شرکتکنندگان) بر اجراهاي حرکتي در طول دوران رشد ،بهطورکلي
توانايي طرحريزي حرکت و بهطور اختصاصي ،حساسيت نسبت به طرحريزي حالت راحت پاياني ،از
سه تا  14سالگي با شيب ملايم افزايش پيدا ميکند و تابع سن است .اين بخش از يافتههاي پژوهش
با نتايج هفت پژوهشي که بهتازگي انجام شدهاند ،همسو است (.)5،7،8،11،14،13،22
ويژگي نتايج پژوهش حاضر نسبت به يافتههاي کرژ و همکاران ( )13که براي ارزيابي طرحريزي
حرکتي از ابزاري مشابه پژوهش حاضر استفاده کردند ،اين است که دامنة سني موردبررسي در پژوهش
حاضر تا سن  14سالگي افزايش يافت .تفاوت اين يافته با نتايج کرژ و همکاران ( )13اين است که در
مورد کودکان ردههاي سني سه تا ششساله ،درصد کوششهايي که در آن کودکان حالت راحت
پاياني را رعايت کرده بودند ،کمتر از مقادير مربوط به کودکان سالم پژوهش کرژ و همکاران ()13
است .يکي از دلايل اين تفاوت ميتواند به تعداد بسيار کم نمونه مربوط باشد .از طرف ديگر ،به دليل
هدف و طرح پژوهش ،در پژوهش حاضر براي اجراي تکليف شمشير دستورالعملهايي بسيار واضحتر
لحاظ شد .بهعنوان نمونه ،در دستورالعمل روش اجراي تکليف ،شرکتکننده بايد تنها دستگيرة
شمشير را ،آنهم تنها با دست برتر و به شکلي محکم ميگرفت و حق نداشت موقعيت شمشير را روي
الگو تغيير دهد؛ حالآنکه به دليل اينکه بخشي از نمونة پژوهش کرژ و همکاران ( )13مبتلا به فلج
يکطرفة مغزي بودند ،در پژوهش ايشان اين محدوديتها اعمال نشده است .طبق نتايج ،ميانگين
درصد وضعيتهاي راحت پاياني در موقعيتهاي مهم براي گروه سني 14سالهها در حدود  74درصد
به دست آمد .باآنکه اين مقدار از نظر آماري تفاوتي با مقادير حاصل براي بزرگسالان نداشت ،ولي
ميتوان انتظار داشت پس از سن دهسالگي (و حتي بزرگسالي اوليه) نيز درصد رعايت حالت راحت
پاياني با شيب محاسبهشده (بهطور متوسط 4/44درصد براي هرسال) افزايش يابد؛ هرچند در پژوهش
حاضر عملکرد سنين بالاتر ارزيابي نشد .دليل اين است که حتي در سن  18تا  23سالگي نيز درصد
کوششهايي که حالت راحت پاياني رعايت شده ،اثر سقف (رسيدن به 144درصد) مشاهده نشد و
شرکتکنندگان اين گروه سني تنها در حدود  84درصد از کوششهاي مهم حالت راحت پاياني را
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رعايت کردند .اين يافته با نتايج گزارششده در پژوهش جونگبليد ـ پربوم و همکاران ( )15همسويي
دارد .در پژوهش فان سوئيتن و همکاران ( )11در اجراي تکليف چرخش دستگيره ،تفاوت بين درصد
کوششهايي که حالت راحت پاياني رعايت شده بود در کودکان نه تا 13ساله ( 45تا  82درصد) بسيار
بيشتر از کودکان پنج تا هشتساله ( 19تا  54درصد) بود؛ اما حتي عملکرد کودکان 13ساله به سطح
بزرگسالان (144درصد) نرسيد و اختلاف معناداري با آنها داشت .از طرف ديگر ،در پژوهش تيبات و
توسين ( )7گزارش شد که در تکليف جابهجايي ميله ،درصد رعايت حالت راحت پاياني در سن
دهسالگي (تقريباً  94درصد) به سطح بزرگسالان ميرسد .استوکل و همکاران ( )8در استفاده از
تکليف جابهجايي ميله و شارون و بريدن ( ) 14در استفاده از تکليف ليوان وارونه نيز به نتايج مشابهي
در مورد نهسالهها دست يافتند .به نظر مي رسد در مورد اين دو تکليف اثر سقف در سن نه تا 14
سالگي مشاهده ميشود .شايد تکليف جابهجايي ميله در پژوهش استوکل و همکاران ( )8و نيز تکليف
ليوان وارونه در شارون و بريدن ( ،)14آسانتر از تکليف مورداستفاده در پژوهش حاضر باشد .از ديد
بيومکانيکي ،در تکليف جابهجايي ميله براي شروع عمل چنگزدن (گرفتن ميله) بيش از دو گزينه
(موقعيت) براي انتخاب وجود ندارد :يا کف دست رو به پايين قرار ميگيرد يا رو به بالا .در تکليف
فنجان وارونه نيز شرايط مشابهي حاکم است .درحاليکه در تکليف چرخش دستگيره که در مطالعة
فان سوئيتن و همکاران ( )11استفاده شد و نيز در تکليف شمشير ،که در پژوهش حاضر استفاده شد،
چندين موقعيت براي شروع حرکت وجود دارد .همچنين ،تشخيص موقعيت پاياني حرکت از برخي
موقعيتهاي شروع بسيار مشکل است؛ درحاليکه در دو تکليف انتقال ميله و ليوان وارونه ،رسيدن به
وضعيت پاياني حرکت از دو موقعيت شروع کف دست رو به پايين يا کف دست رو به بالا سادهتر است.
تکليف شمشير در حرکت هدف نيز نيازمند دقت بيشتري نسبت به دو تکليف انتقال ميله و ليوان
وارونه است .در تکليف شمشير ،شکافي که در جعبه وجود دارد و شمشير بايد وارد آن شود ،نازکتر
از استوانه اي است که در تکليف انتقال ميله بايد ميله درون آن قرار گيرد .در تکليف ليوان وارونه نيز
حرکت هدف دقت چنداني لازم ندارد و تنها بايد ليوان از ته روي ميز قرار گيرد .به نظر نميرسد اين
حرکت نيازمند دقت چنداني باشد.
بنابراين ميتوان گفت که شايد تکليف چرخش دستگيره و تکليف شمشير براي تشخيص /تعيين
وضعيت رشدي طرحريزي حرکت در کودکي و اوايل بزرگسالي مناسبتر باشد .مزيت ديگر تکليف
شمشير اين است که روايي بوم شناختي آن بيش از دو تکليف انتقال ميله و ليوان وارونه است (.)15
پيشازاين گفته شد که تکليف شمشير شبيه به يک اسباببازي است؛ جونگبليد-پربوم و همکاران
( )5،15معتقدند خاصيت انتزاعي اين بازي کمتر از دو تکليف انتقال ميله و ليوان وارونه است؛ هرچند
تاکنون در پژوهشي درستي اين گفته بررسي نشده است .دليلي که شايد بتوان به آن استناد کرد ،در
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پژوهشي که اشترنبرگ و همکاران ( )24انجام دادهاند ارائه شده است .آنها نشان دادهاند تکليفهايي
که بار کارکردي /عملکردي بيشتري دارند ،طرحريزي عمل را تسهيل ميکنند (.)24
پيش از انجام حرکات هدفمند بايد فکر کرد .اثر حالت راحت پاياني به اين دليل اتفاق ميافتد که ما
پيشبيني ميکنيم وضعيت پاياني ناخوشايند (بدقواره) است و براي کمکردن زحمت /ناراحتي ،از
پيش تعديلهايي انجام ميدهيم .دلايلي که باعث ميشوند ما بهصورت خودانگيخته طوري عمل کنيم
که حالت راحت پاياني بيشينه باشد ،تا حد زيادي قابلفهم و واضح است .اثربخشي ،کارايي و
پيشگيري از آسيبهاي احتمالي ،همگي در اين قضيه نقش دارند .حساسيت نسبت به رعايت حالت
راحت پاياني نشان ميدهد ما براي فعاليتهايي که در آينده اتفاق ميافتد ،رفتار کنوني خود را تغيير
ميدهي م .مطابق آنچه در اين پژوهش نيز مشاهده شد ،براي اينکه حالت راحت پاياني رعايت شود،
پيش از عمل بايد طرح حرکت ريخته شده باشد؛ بنابراين ،اطلاعيافتن از پيامدهاي عملي که شخص
انجام ميدهد با تصميم به طرحر يزي آن عمل مرتبط است .در انجام تکليف شمشير ،مشاهده شد
کودکان ردههاي سني بالاتر نسبت به حالت راحت پاياني حساسترند؛ بنابراين ،سطح چالشي که
تکليف دستکاري شمشير براي کودکان ايجاد ميکند از سه تا دهسالگي افزايش مييابد .طبق نظرية
رشد شناختي پياژه ( ،)23کودکان در دورة پيشعملياتي نميتوانند در يک لحظه روي بيش از يک
بخش از فرايند حل مسئله تمرکز کنند .کودکان در اين دوره قادر نيستند خودشان را از يک جنبه از
مسئله جدا فرض کنند؛ درنتيجه ،آنها در کارهايي که نياز است همزمان به چندين حرکت و پيامدهاي
آنها توجه کنند با مشکل روبهرو ميشوند ( .)25در تکليف شمشير از شرکتکنندگان خواسته شد
دستة شمشيري را که تيغه آن در وضعيتهاي متفاوت روي ميز قرار داشت ،بگيرند و آن را وارد
شکافي کنند که درست به اندازة تيغة شمشير بود .در زمان اجرا در مورد روش گرفتن مناسب دستة
شمشير و واردکردن تيغه به داخل شکاف ،اطلاعاتي به کودک داده نشد و کسي او را راهنمايي نکرد.
در چنين شرايطي ،وقتي کودک با موقعيتهاي مهم قرارگرفتن شمشير روي الگو روبهرو ميشود،
شايد به اين چالش برميخورد که آيا بايد در موقع گرفتن دستة شمشير ،انگشت شست خود را رو به
تيغه (بالا) بگيرد و حالت راحت در شروع حرکت را انتخاب کند يا دستة شمشير را طوري بگيرد که
شست رو به آخر دسته (پايين) باشد .اين مسئله وقتي پيچيدهتر ميشود که کودک با گرفتنِ دستة
شمشير ،با چالش کنترل درجات آزادي دست نيز روبهرو خواهد شد .شايد کودک فکر ميکند آيا مچ
دست بايد در جهت استخوان زند زيرين يا زند زبرين دور شود يا نزديک؛ يا اينکه نياز است در ساعد
سوپينيشن (چرخش مچ دست به سمت داخل) ايجاد کند يا پرونيشن (چرخش مچ دست به سمت
بيرون) تا اجراي تکليف ميسر شود و پيامد منفياي به بار نياورد .نتايج پژوهش حاضر نشان داد
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کودکان کمسنتر بيشتر تمايل دارند در ابتداي حرکت حالت راحت در شروع را انتخاب کنند؛ بنابراين
ميتوان نتيجه گرفت که شايد نبود توانايي طرحريزي از پيش باعث شده است کودکان نتوانند براي
حل مسئلهاي که با آن روبهرو شدهاند ،راهکارهاي پيچيده برگزينند .نتايج نشان داد کودکان ردههاي
سني پايين تر در انتخاب روش گرفتن دستگيرة شمشير و جادادن آن در شکاف جعبه ،از طرحهاي
مختلفي استفاده کردهاند و دست به آزمونوخطا زدهاند .اين رفتار نشاندهندة ماهيت اکتشافي
فرايندهاي شناختي در کودکان کمسن است (.)25،26
پياژه ( )23معتقد است کودکان وقتي وارد دورة عمليات عيني ميشوند که بتوانند براي حل يک
مسئله ،اطلاعات مربوط به متغيرهاي مختلف را تميز دهند و روي فرايندهاي تفکر خود کنترل پيدا
کنند .در طول فرايند رشد شناختي ،دورة عمليات عيني در حدود سن هفت تا يازدهسالگي ايجاد
مي شود .در اين دوره استدلال کودکان دربارة جهان تنها بر اساس منطق عيني است و ميتوانند اشياء
و محيط اطرافشان را در دستههاي مختلف طبقهبندي کنند .در اين دوره از رشد با انجام آزمايشهاي
ذهني در حين بازيهاي فعال ،در ساختار شناختي کودک ويژگي بازگشتپذيري 1شکل ميگيرد
( .)25ميتوان ويژگي عينيبودن اجراي تکليف و نيز سطح پيچيدگي و ماهيت هدف در تکليف شمشير
را همچون دليل و پاسخي براي اين پرسش در نظر گرفت که چرا در رفتار کودکان تحت بررسي ،در
اجراي تکليف شمشير در سن دهسالگي اثر حالت راحت پاياني شبيه بزرگسالان مشاهده شده است؟
شرايط اجراي تکليف را نيز ميتوان يکي از عوامل اثرگذار در نتايج دانست .در بعضي از پژوهشها
شرکتکنندگان تکليف مورداستفاده را بهصورت ايستاده انجام دادهاند؛ مانند پژوهش رزنبام و همکاران
( )27،28و در برخي ديگر در حالت نشسته به انجام تکليف پرداختهاند؛ مانند پژوهشهاي فيچمن
( ،)29مانوئل و موريرا ( ،)6تيبات و توسين ( )7و شارون و بريدن ( .)14در پژوهش حاضر تکليف
به صورت نشسته اجرا شد که ممکن است باعث محدوديت حرکتي براي دستها شود و در عملکرد
شرکتکنندگان تأثيرگذار باشد.
تفاوتهاي جنسيتي نيز از عواملي هستند که رشد سازوکارهاي طرحريزي حرکت را تحتتأثير قرار
ميدهند ()44،41؛ بنابراين ،پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي آينده اين عوامل در نظر گرفته شوند و
نتايج حاصل با يافتههاي پژوهش حاضر مقايسه شود .سطح پيچيدگي تکليف و دست مورداستفاده
براي اجراي تکليف نيز عاملهاي ديگري هستند که ممکن است نتايج پژوهش را تحتتأثير قرار دهند؛
بنابراين جا دارد آزمون وضعيت عملکرد با دست غيربرتر يا استفاده از هر دو دست بهطور همزمان
(اجراي دودستي) نيز موضوع پژوهشهاي آينده باشد.
1. Reversibility
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 نتايج پژوهش حاضر نشان داد حساسيت نسبت به حالت راحت پاياني يک ويژگي ذاتي نيست،در کل
 نتايج حاکي از آن است.و اين ويژگي با افزايش سن توسعه مييابد و تابع رشد حسي ـ حرکتي است
که شايد سن شروع تشخيص محرکهاي بيروني براي طرحريزي حرکات مشابه بزرگسالان حدود
.دهسالگي باشد
تقدير و تشکر
.نويسـندگان وظيفة خود ميدانند از همة شرکتکنندگان در پژوهش تشکر کنند
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Abstract
End-state comfort (ESC) effect defined as the tendency to assume comfortable
postures at the end rather than at the beginning of simple object manipulation
tasks. This characteristic has been used to assess the behavioral effects of
action\motor planning. The aim of this investigation was to assess the
developmental trends in motor planning in a group of typically developing male
children aged 3 to 10 years (Mean age:6.06±2.25 years; N=97) and compare
with a group of male young adults aged 18 to 24 years (Mean age:20.70±2.13
years; N=20). The participants performed a motor planning task (sword task) in
which they needed to grasp a wooden play sword and place it into a slot. The
percentage of comfortable end postures in both the critical orientations and the
control orientations were evaluated. The results revealed an age effect for the
percentage of comfortable end postures in the critical orientations, as evidenced
by the finding that older children more often showed the ESC effect compared
with younger children, and only 10-year-old children reached the same level of
sensitivity to ESC as adults. In sum, the study showed that sensitivity to ESC
like adults will develop until 10 years of age in children.

Keywords: Action\Motor Planning, Object Manipulation, Motor Development,
Motor Control
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