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 رفتار حركتي  برای نشريه علمي و پژوهشي مقاله ارسال و نگارش اصول
 به را انتشار و داوری، ارزيابي، اولويت ، IFو با ضريب  ISCپژوهشي  با درجه  –رفتار حرکتي با امتياز علمي  فصلنامه
. باشند برخوردار مزبور تخصصي ی حوزه با بيشتری مفهومي و عيموضو قرابت از داد که خواهد اختصاص مقاالتي

 شرايط خود مي باشند. در مقاالت نگارش در علمي و اخالقي استانداردهای رعايت به موظف مقاالت نويسندگان
 .ندارند اولويت مجله اين در چاپ برای بررسي، تک و موردی تحليلي، مروری، شده، ترجمه های مقاله فعلي،

مقاالتي که به صورت الکترونيکي در سامانه نشريات پژوهشگاه تربيت بدني ثبت گردند در ابتدا توسط سردبير تمامي 
نشريه بررسي و در صورت دارا بودن مالک های الزم برای انجام بررسي های تخصصي بيشتر وارد فرايند داوری مي 

 شوند مي انتخاب تحريريه سردبير و هيات سوی زا که داور 2 حداقل توسط نويسندگان نام بدون شوند. اين مقاالت
 اسرع در داوران سوی از درخواستي اصالحات اعمال به نياز يا رد پذيرش، از مسئول نويسنده و شد خواهند ارزيابي

 نيز را داوران کامل پذيرش و بوده راهنما اين در ذکرشده موارد مطابق کامالً مقاله چنانچه. شد خواهد مطلع وقت
 .است آزاد مأخذ کامل ذکر با مجله مندرجات از استفاده .نوبت چاپ قرار خواهد گرفت در ايد،نم اخذ

 است الزامي مقاله تنظيم براي زير كليه موارد رعايت 
 B-NAZANIN13قلم  با( متر از هر طرف سانتي 2 حداقل) الزم حاشيه رعايت با ستوني يک صورت به مقاله مطالب

 51 از نبايد مقاله صفحات تعداد  شوند. تايپ انگليسي متون برای Times New Roman 12 برای متون فارسي و قلم
 ضمن بايد مقاله. کند )تمامي بخش ها شامل صفحه اول، چکيده، متن اصلي فهرست منابع و جداول(  تجاوز صفحه
 که بيگانه اصطالحات کاربرد از امکان حد تا و باشد شده نوشته روان و سليس فارسي به دستوری، قواعد رعايت
 با توان مي نباشد، مناسب يا مصطلح فارسي جايگزين واژه که صورتي در .گردد پرهيز دارند فارسي مناسب معادل
 بايد همچنين مولف  .شود نگاشته زيرنويس يا پرانتز در داخل انگليسي واژه اصل و استفاده آوانويسي از فارسي حروف
 که عباراتي يا و ها واژه .زير نويس نمايد صفحه پايين در را استفاده مورد الحاتاصط و خارجي نام های التين معادل

 های البته در خصوص واژه .گردد ذکر آنها کامل نام استفاده، اولين در شوند نيز مي برده بکار اختصاری عالئم بصورت
 در وجه هيچ به و باشد مي استفاده قابل آنها استاندارد موارد فقط که است ذکر به الزم نمادها و مخفف و اختصاری

و  پايين دارای شماره صفحه )در تمامي متن اصلي مقاله مي بايست .گيرند قرار استفاده مورد نبايد ها چکيده و عنوان
 صفحه( باشد.  مرکز

 اول صفحه
 دو به آنها غالاشت محل و علمي درجه با همراه نويسندگان خانوادگي نام و نام مقاله، صفحه اول مقاله شامل عنوان

 مولف که هنگامي. باشد پژوهش انجام محل و مالي حاميان ناظر، و در صورت وجود مؤسسه  انگليسي، و فارسي زبان
 .بنويسد خود خانوادگي نام و نام زير در را خود سکونت محل استان و شهر نام بايد ندارد، وابستگي يا کار محل

ئول )همراه با ذکر نام نويسنده مسئول( به صورت مشخص بايد ذکر نشاني، تلفن و پست الکترونيک نويسنده مس
 از بيشتر تواند نمي مقاله هر نويسندگان گردد. تمامي مکاتبات نشريه تنها با نويسنده مسئول انجام خواهد شد. تعداد

 در اين صورت نامه که البته باشد داشته نويسنده چهار تا تواند مي دکترا رساله از مستخرج مقاله فقط. باشد نفر سه
در اين نامه اسامي اساتيد راهنما و مشاور، همراه با موضوع . باشد شده پرونده ضميمه دانشگاه مي بايست تاييديه

 دقيق رساله تصويب شده مي بايست قيد گردد.
  دوم صفحه

 ک پاراگراف، حداکثردر ي مقاله به ترتيب ذکر مي گردند. چکيده کليد واژگان و فارسي چکيده عنوان فارسي مقاله،
باشد )نيازی نيست تا در متن چکيده اين  شده ذکر گيری نتيجه و ها يافته ها، روش هدف، آن متن در و کلمه 212

 برای. شود استفاده معلوم های فعل چهار بخش تفکيک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد(. در متن چکيده از
گردد. الزم به ذکر است که در  استفاده حال زمان فعل از گيری يجهنت برای و گذشته فعل از شده انجام آنچه توصيف

استفاده کرد.  نمادها و مخفف و اختصاری های واژه متن چکيده به هيچ عنوان نبايد منبع دهي نمود و همچنين از 
 کلمه بوده و با کاما از يکديگر جدا شوند.  1-3کليد واژگان نيز بين 

 



  سوم صفحه
است چکيده  شايسته. مي باشد مرتبط کليد واژگان و انگليسي چکيده وان انگليسي مقاله،صفحه سوم شامل عن

 ( دقيقا با چکيده و کليد واژگان فارسي مطابقت نمايد. Key Words) انگليسي و واژگان کليدی آن
 مقاله متن

تشکر و قدرداني و  ،  نتايج، بحث و نتيجه گيری،پژوهشبخش مقدمه، روش  6متن اصلي مقاله به ترتيب شامل  
بايد بيان شوند. در مقابل اين عناوين از قرار  منابع مي باشد. کليه بخش های فوق به صورت مجزا و با همين عناوين

 پرهيز گردد.   ":  "دادن عالمت  
 مقدمه

اين دارد؟  آنها با تفاوتي چه و است مرتبط قبلي کارهای با چگونه چيست؟ مساله که دهد توضيح بايد مقدمه 
مسئله،  اين در موجود های گذشته، چالش مطالعات بر مروری با مسئله بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بيان

 غير و ضروری غير عمومي، مطالب نوشتن ضرورت، کاربرد نتايج و اهداف تحقيق مي پردازد. در نوشتن مقدمه از
 باشد. استفاده قابل ای حرفه افراد برای فقط که دشو نوشته ای گونه به نبايد مقدمه همچنين. کنيد خودداری مفيد

 پژوهش روش
 کند. در اين بخش جزييات تکرار را مقاله نويسنده تجربه آن، با بتواند ای خواننده هر که شود نوشته بايد نحوی  به

 مورد های نمونه تحقيق، اجرای مکان و زمان گيری، پي و طرح اجرای زمان آن، مدت انتخاب علت روش تحقيق و
 نحوه از تحقيق،  خروج و ورود های نمونه، مالک تعداد منطق و گيری نمونه روش انتخاب آنها، مالک و آزمون
ابزارها در  و وسايل پايايي و روايي)گيری  اندازه پژوهش، ابزارهای در اخالق موازين اطالعات، رعايت آوری جمع

به تناسب روش  ها دستگاه و مواد سازنده شرکت و کشور امن آماری مورد استفاده،  های آزمون( خارج و داخل کشور
 تحقيق مي بايست گزارش شود. 

 نتايج
مي باشد. نتايج تحقيق با توجه به اصول علمي به صورت کامال شفاف و  پژوهش های يافته کامل نتايج شامل شرح 

اطمينان، ذکر  حدود با ميانگين رشگزا درصد، با عدد دقيق شامل گزارش نتايج روشن مي بايست ارائه گردند. ارائه
( در آزمون های آمار استنباطي P=0.012)به عنوان مثال  P-Valueدقيق مقادير آماره آزمون ها باالخص مقدار دقيق 

 همچنين به دست آمده اکتفا کنند. های يـافته تنها به گزارش مهم ترين ضروری مي باشد. مولفين الزم است
ـاسب استـفاده بعدی موجب  دو و سفيد و سياه به صورت ممکن تعداد حداقل با نمودارهای فارسي و جدول از من

در   گذاری شده و عنوان شکل نام "شکل"ها، نمودارها و تصاوير با واژه  کليه شکل سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.
 زير آن درج شود. 

يا  پس از کلمه شکل   يا جدول ن هر شکلبرای درج عنواعناوين جداول نيز در باالی آنها قرار داده مي شود. 
 و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان ذکر گردد. جدول 

 کليه شکل ها و جداول بايد داخل متن مقاله گنجانده شود.
شوند و نويسندگان محترم مي بايست از قرار دادن تصوير شکل ها خود ها بايد به وضوح و کيفيت باال تهيه  عکس

از فايل های اصلي برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده کنند. بهتر است برای متمايز کردن داری نموده و تنها 
 به توجه ستون نمودارها به جای استفاده از رنگ های مختلف از هاشور به شيوه های مختلف استفاده کرد. با

 اجتناب بايد بالعکس و جداول رد اند شده آورده متن در که مطالبي تکرار از است بديهي مجله، صفحات محدوديت
. گردند ارائه APA الگوهای و ضوابط مطابق بايست مي نياز مورد نمودارهای و نکته مهم ديگر اين که جداول نمود.

 عنوان. آورد متن در راحتي به را( نتيجه) آمده استفاده از جدول وقتي مجاز است که نتوان اطالعات به دست 
 . شود مراجعه متن به نباشد نياز که وینح به باشد گويا بايد جدول

 



اعداد جدول حتي االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اختصارات و عالئم متن جدول را 
آن هم برای مشخص کردن تيتر ( خط سه "ترجيحامي توان با زير نويس روشن کرد. در جدول فقط از خطوط افقي )

ستفاده شود. اعداد و ارقام و مطالب جدول نبايد در متن مقاله تکرار شده باشد. ابعاد جداول بايد او انتهای جدول 
 طوری تنظيم شوند که در يک صفحه مجله )طولي يا عرضي( جا بگيرد. 

 بحث و نتيجه گيري
ديگر،  مطالعات از اصلح های يافته با نتايج تحقيق ها، مقايسۀ آن محدوديت اهميت و و ها، آثار يافته مهم نکات شرح

 ارائه و گيری نتيجه نهايت در ها، و يافته احتمالي کاربرد بيان  اختالف، مورد و مشترک موارد تفسير و توجيه
بحث  نتيجه گيری انتهای پژوهش از موارد مورد بحث در اين بخش مقاله است. در های يافته از حاصل پيشنهادات

 اطالعات چه حاضر( تحقيق) مقاله اينکه و دانيم مي مطالعه مورد موضوع باره در کنون تا که آنچه باره مختصری در
 ها يافته بخش تکرار در اين بخش از .شود مي پيشنهاد کند، مي اضافه مطالعه مورد موضوع و حيطه به جديدی

 نظر هاراظ از. شود عرضه است، نشده اشاره آن به ها يافته قسمت در که جديد نتايج نبايد و گردد خودداری
 .شود خودداری نيز بايد کنند نمي مطرح را آن مطالعه های يافته که درمواردی

 قدرداني  و تشكر
 از و مي شود ذکر است گرديده مقاله تهيه و تحقيق انجام به منجر که مالي حمايت منابع يا منبع نام قسمت اين در

 عدم يا استفاده البته. مي گردد قدرداني و د تشکرداشته ان همکاری تحقيق انجام در که هاييگروه يا افراد کليه
 .است نويسندگان دلخواه به مقاله متن در قسمت اين استفاده
 منابع

شيوه منبع دهي در اين مجله بر اساس شيوه ونکور )ظهور در متن( مي باشد. در اين شيوه اولين ارجاع در متن  
 منابع های مقاله نيز با شماره يک مشخص مي شود.  تعدادشماره يک را گرفته و اين منبع در بخش منابع در انت

 بين بايد باشد، مي پرانتز از استفاده به نياز جا هر متن داخل در. باشد شماره 02 از نبايد بيش انگليسي و فارسي
( در 5) اشميت توسط شده انجام بررسي:  مثالً بچسبد؛ کلمه به نبايد پرانتز و باشد فاصله پرانتز و کلمه آخر حرف
 ...  داد نشان 2222سال 

در مواردی که محقق اقدام به نوشتن نام نويسنده مقاله و سال اجرای تحقيق مي کند )همچون مثال باال( الزم است 
 برای شده استفاده های پرانتز داخل در که تا شماره منبع مورد نظر را نيز ذکر کند. همچنين توجه شود زماني

راست  به چپ سمت از و بزرگ به کوچک از بايد منابع گيرد، مي قرار منبع دو از بيش ،(نمت داخل در) منابع نوشتن
 دو از بيش پرانتز داخل منابع . اگر(52،50،25: )مثالً شوند جدا يکديگر از کاما حرف با و شوند نوشته بدون فاصله

: شود داده قرار تيره خط يک آخر و اول منبع بين آنها، همۀ نوشتن جای به دارند، قرار هم سر پشت و است مورد
   عالوه بر اين مي توان اين شيوه ها را با يکديگر ترکيب نمود(. 5-0) شود نوشته (5،2،3،0) جای به مثالً

(51،52،2-2 .) 
زماني که بخشي از مطالب يک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقيق محل مورد نظر را دارد مي 

است. زماني نيز که محقق قصد نقل  0از منبع  23( که به مفهوم صفحه 0، 23استفاده کند )صتواند از اين شيوه 
( بيان داشت ... )به نقل 2220قول از محققي ديگر را دارد مي تواند به اين شکل نقل قول کند: ريچارد ای. اشميت )

اين منبع نتايج مطالعه اشميت را گزارش را مطالعه نموده و در  1( که اين به اين مفهوم است که نويسنده منبع 1از 
 .شود مي پيشنهاد نشريه کيفيت ارتقاء و اشتباه کاهش جهت EndNote سيستم از مي کند. استفاده

نويسندگان برای اخذ اطالعات کامل در خصوص شيوه ی منبع دهي ونکور مي توانند اطالعات الزم را از سايت های 
افت کنند. همچنين از طريق لينک زير نيز مي توان اطالعات کاملي در اين مختلف به زبان فارسي و انگليسي دري

 خصوص اخذ نمود:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256 

 



 استفاده مورد منابع نگارش نحوة
  شوند معرفي زير صورت به بايد گيرند مي قرار استفاده مورد متن در که منابعي

  مقاله -6
(. شود آورده et al/ همکاران واژه از استفاده با نفر 6 از بيش و کامل بصورت اول نفر 6 تا) نويسنده منا و خانوادگي نام

 . صفحه شمارۀ(: مجله شماره) دوره شماره مجله. زمان انتشار؛ نام. مقاله عنوان
 مقاله فارسي

 و رفتن راه بر پشتي کوله لحم سينماتيکي حميد. آثار مهران، صالحي خسرو، سررشته ابراهيم مهدی، زاده نمازی
 . 23-1(:56)؛5332 تابستان  نوجوانان. حرکت. قامت وضعيت

 انگليسي مقالۀ
Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training 
and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.  

به صورت مخفف استفاده شود. برای يافتن مخفف نام  Medlineوص شيوه نوشتن نام مجالت بايد از شيوه در خص
 توان از لينک زير خالصه نام مجالت معتبر دنيا را دريافت نمود: مجالت مي

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr 
 كتاب -1

 کتاب ترجمه
 چاپ يا ويرايش. مترجمان. شمارۀ/ مترجم خانوادگي نام و نام. کتاب عنوان(. اننويسندگ) نويسنده نام و خانوادگي نام 

 . صفحه شمارۀ ناشر؛ سال انتشار. ص: نشر محل شهر
اشميت ريچارد ای، ريسبرگ کريگ ای. يادگيری و عملکرد حرکتي رويکرد يادگيری مساله مدار. مترجمان: نمازی 

 .252-22. ص5331ل. تهران: انتشارات سمت؛ زاده مهدی، واعظ موسوی محمد کاظم. چاپ او
 کتاب تاليف

 شمارۀ ناشر؛ سال انتشار. ص: چاپ محل شهر چاپ. شمارۀ. کتاب عنوان(. نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگي نام
 .صفحه

شر کاشي علي، شيخ محمود، دادخواه اصغر. توانبخشي در سندرم داون با رويکرد فعاليت بدني. چاپ اول. تهران: ن
 .251-31. ص 5312دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛ 

 کتاب انگليسي  
Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning.4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5. 
توضيح اين که در کتاب هايي که از چند بخش کتاب استفاده شده است مي توان شماره صفحات بخش های 

 ختلف را به شکل زير وارد نمود:م
  51-221،22، 235ص 

در اينگونه موارد در متن مقاله نيز مي توان در هر بار استفاده از اين منبع شماره صفحه را به اين شکل مشخص 
)که  0منبع شماره  235( و اين پرانتز به اين مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه 0، 235نمود: نمازی زاده )ص

 به دکتر نمازی زاده است( مي باشد. متعلق 
 فشرده هاي لوح در موجود اطالعات يا اينترنت شبكه از مقاله -9
 نشاني دريافت. تاريخ محل انتشار: نام منتشر کننده يا ناشر؛ .مطلب عنوان( . نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگي نام

 . فشرده لوح نام يا اينترنتي



 پژوهشي  هاي رحط و نامه، رساله پايان -4
 رساله ارشد، کارشناسي نامه پايان واژه پژوهش )ذکر يا رساله نامه، پايان عنوان(. مجريان) مجری نام و خانوادگي نام

 پژوهشي(. محل انتشار: دانشگاه يا سازمان حامي؛ سال انتشار. طرح يا دکتری

 مجموعه مقاالت كنفرانس ها يا همايش هاي علمي -6
مقاله. عنوان همايش؛ زمان همايش؛ مکان همايش: نام ناشر؛ زمان  عنوان(. نويسندگان) نويسنده امن و خانوادگي نام

 انتشار. ص شماره صفحه.

 شود مي بررسي زير شرايط اساس بر مقاله فوق، نكات بر عالوه  
 32 تمد ظرف را مجله کارشناسان و داوران سوی از شده درخواست تغييرات مسئول، نويسنده که صورتي در 

 . شود مي حذف داوری و بررسي فرآيند از مقاله  نکند، ارسال سامانه طريق از و انجام روز
 در الزم توضيحات بايست مي محقق اصالحات انجام شرط به مقاله پذيرش صورت در است ذکر به الزم 

 رنگي با نيز را رفتهگ انجام اصالحات و نموده ارائه مقاله ابتدای در نامه يک قالب در را سواالت کليه خصوص
 انجام مقاله از ای نسخه  در اعمال اين است بهتر. نمايد مشخص( مشخص رنگ يک با داور هر برای)  متمايز

 الزم تغييرات بتواند نظر يک با داور تا نشوند حذف توضيحات اين و نموده ارائه آن در را توضيحات داور که شود
 . نمايد بررسي را

 .است آن نويسندگان يا نويسنده با مقاله، علمي محتوای مسئوليت 
 . است آزاد( مؤلف تأييد با)  مقاله ويرايش يا و رد يا قبول در نشريه تحريريه هيئت 
 اين مشاهده صورت در. باشد شده چاپ خارجي يا و داخلي نشريۀ هيچ در قبالً نبايد شده منتشر مقاالت 

 نشريات ساير به نويسنده تعهد عدم انعکاس ضمن و شد دخواه حذف نشريه اين داوری فرآيند از مقاله موضوع
 . داد نخواهد قرار بررسي مورد را نويسنده آن ديگر مقاالت نشريه، مديريت کشور، علمي

 مقاالت باشد، نکرده دريافت را خود مقاله( رد يا پذيرش) نهايي جواب که زماني تا کند تعهد مقاله دهندۀ ارائه   
 . نکند ارسال ديگر خارجي و يداخل نشريات به را خود

 . است آزاد مآخذ کامل ذکر با نشريه ازمندرجات استفاده   
 به و تنظيم را خود مقاله راهنما، اين مندرجات مطالعه ضمن شود مي درخواست محترم نويسنده از پايان، در  

 . کند ارسال نشريه دفتر
 

 js.ssrc.ac.ir نشاني سامانه نشريات:

 journal@ssrc.ac.ir يات:پست الكترونيک نشر
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 کودکی تا جوانیاز هاي جسمانی ناشی از تمرینات آمادگی جسمانی  تأثیر سن بر سازگاري
  

  3زهرا سوري ،2کیا رنجبر ،1فرناز ترابی
 

 *. استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور1

  . دانشجوي دکتري ایمونولوژي ورزش دانشگاه تربیت مدرس 2

  بین المللی البرز دانشگاه تهران. دانشجوي دکتري رفتار حرکتی پردیس 3
  

  7/2/1392تاریخ پذیرش:     24/08/1391تاریخ دریافت: 
  

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

   چکیده
هاي جسمانی ناشی از تمرینات آمادگی جسمانی از کودکی تا  تأثیر سن بر سازگاريهدف از تحقیق حاضر بررسی 

اما اینکه آیا  ،هاي سنی مختلف متفاوت است بین افراد در دامنه عملکرد حرکتیآمادگی فیزیولوژیک و جوانی بود. 

مشخص ی در سازگاري به تمرینات آمادگی جسمانی بین کودکان، نوجوانان و جوانان وجود دارد یا خیر، هاي کم تفاوت

مل رشدي بر آنها عنوان یک عا سن را به تأثیرها  د دارد تا ضمن بررسی این سازگارينشده است. لذا تحقیق حاضر قص

 16آزمودنی در گروه کنترل و  16سنی  ي این صورت که در هر رده به( پسر آزمودنی 96 ،این منظور ارزیابی کند. به

صورت  سال انتخاب و در هر گروه به 19ا ت 17سال و  14تا  12، سال 10 تا 8در سه دامنه سنی  آزمودنی در گروه تجربی)
وزن در گروه کودکان  و میانگین و انحراف استاندارد سن، قدبندي شدند.  تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم

کیلوگرم و  5/40±3/6متر،  5/1±1/1سال،  5/12±5/0کیلوگرم و نوجوانان  1/34±8/2متر،  3/1±1/0سال،  5/0±83/8

مرینات استقامتی، قدرتی و تمرین شامل ت ي برنامه. بودکیلوگرم  6/59±8/4متر،  7/1±1سال،  3/16±6/0جوانان 

تمرین در هفته اجرا شد. چابکی، سرعت حرکت، توان انفجاري، هماهنگی،  ي جلسه 3پذیري به صورت  انعطاف

تمرینی در  ي هفته برنامه 12ذیري قبل و بعد از ف پاتنفسی و انعط - استقامت عضالنی، تعادل، استقامت قلبی

سویه با آزمون  واریانس یک تحلیلبا استفاده از ها  گیري شد. تجزیه و تحلیل میانگین تغییرات داده ها اندازه آزمودنی
سن بر پاسخ کاهش  تأثیرعدم  تحقیقاصلی این  ي . یافتهانجام شد) ≥05/0P( داري در سطح معنی بونفرونیتعقیبی 

آزمون مقادیر درصد  دار پیش تا پس کاهش معنی ،در هر سه گروه اما است؛وزن و درصد چربی به فعالیت ورزشی 

چربی بدن مشاهده شد. تغییرات چابکی، هماهنگی، پرش سارجنت، پرتاب توپ طبی، شناي تعدیل شده، استقامت 

از ). <05/0P( داري وجود ندارد اختالف معنی ها در بین گروه امااست،  معنادارتجربی  هاي تنفسی در گروه –قلبی 

سرعت، باال  يآزمون پرش جفت)، دو( بین تغییرات ناشی از تمرین در قدرت انفجاري اندام تحتانی ،سوي دیگر

تحقیق . نتایج )>05/0P( داري مشاهده شد ها تفاوت معنی در بین گروه ها و استقامت عضالت شکم کشیدن شانه
  . استها در کودکان بیش از نوجوانان و جوانان نشان داد که افزایش این متغیر

  

.کودکی، نوجوانی، جوانی، آمادگی جسمانی، سازگاري جسمانی :کلیدي واژگان

                                                                                                               
 Email: torabift@yahoo.com  نویسندة مسئول  *
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  مقدمه

سنین توصیه  ي امروزه فعالیت بدنی و برخورداري از سطح مناسبی از آمادگی جسمانی در همه

سنی بروز  ي دامنه ،هاي اخیر با افزایش سطح رفاه عمومی در اغلب کشورها شود. در سال می

). در 2،1( است طور چشمگیري کاهش یافته هاسکلتی ب -و عضالنی  1عروقی –هاي قلبی بیماري

لزوم افزایش سطح آمادگی  يمتعددهاي  گزارشدر  2سازمان جهانی بهداشت ،این راستا

ی طب ). کالج آمریکای1( دکن ویژه در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی را اعالم می هب ،جسمانی

دقیقه فعالیت  30هاي مشابه حداقل  و مرکز پیشگیري و کنترل بیماري در گزارش 3ورزشی

روزهاي هفته را براي حفظ سالمت توصیه  ي ورزشی با شدت متوسط، ترجیحاً در همه

و  4هاي انجمن قلب امریکانیز توسط گزارش 1996ها در سال  ). این توصیه4،3( است کرده

هایی که کیفیت زندگی  ترین بیماري یکی از مهم ).6،5( نیز ارائه شد 5ملی سالمت ي مؤسسه

همان شکل که  به تحرکی است. دقیقاً کند، کم کودکان امروزي و بزرگساالن فردا را تهدید می

اندازد،  مخاطره می  نداشتن فعالیت بدنی، طول عمر و کیفیت زندگی افراد بزرگسال را به

تواند تا حد زیادي شیوع  فعالیت بدنی، و فعالیت ورزشی منظم مینپرداختن جوانان امروزي به 

فعالیت  رغم اینکه همواره علی ،دیگرتشدید کند. از سوي را در بزرگساالن فردا  يو شدت بیمار

هاي متفاوت در  محدودیت و نه محرومیت همراه بوده، توجه به پاسخورزشی براي کودکان با 

که در بعضی از مطالعات انجام شده ورد توجه محققین بوده م اًبعض ،بین کودکان سنین مختلف

به عوامل مختلف دیگري از جمله  ،تمرین بر ساختار فیزیولوژیک تأثیرنشان داده شده که 

اي را درباره  اطالعات ویژه ،برخی مطالعاتسنی بستگی دارد.  ي جنس، سطح آمادگی و دامنه

با توجه به اینکه الگوي رشد و بلوغ در جوامع دهند. اما  پذیري هوازي کودکان ارائه می تمرین

هاي تمرینی  اريتواند بر بروز سازگ تغییرات ناشی از افزایش سن که می ،مختلف متفاوت است

  ). 7( است مشخص نشدهطور کامل  به ،گذار باشد تأثیر

م است که از براي شناخت پاسخ کودکان به تمرینات الز ،)2004( به اعتقاد مالینا و بوچارد

تغییرات سیستم گردش خون و تنفس در طول رشد و نمو در سنین مختلف شناخت داشته 

توان به  می ،هاي خونی که با فعالیت بدنی و پاسخ به تمرین ارتباط دارند باشیم. از بین مشخصه

ها و  چربی ،هاي سفید هاي قرمز و هموگلوبین، سلول حجم خون، ترکیب خون، سلول

                                                                                                               
1. Cardiovascular Disease  
2. World Health Organization, WHO  
3. American College of Sport Medicine, ACSM                     
4. American Heart Association, ASA  
5. Institutes of Health National  
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قلب کودك و نیز  ي بدن و اندازه ي % به توده90حجم خون تا هاي خون اشاره کرد.  لیپوپروتئین

طور کلی،  ). به8( به اکسیژن مصرفی بیشینه در طول کودکی و نوجوانی وابسته است

خون سیر  هاي سفید کوسیت یا سلولبزرگسالی سیر افزایشی و ل هموگلوبین از کودکی تا

دهند. از طرف دیگر،  نشان می ر کمی را در طول زمانها تغیی کاهشی دارند. اما پالکت

هاي خونی قرمز) در پسران در  سلول ي وسیله اشغال درصدي از حجم خون به( هماتوکریت

اما این افزایش در دختران صرفاً در طول کودکی  ،یابد سراسر کودکی و نوجوانی افزایش می

ماند و احتماالً  بلوغ جنسی پایدار می طور آشکار در جهش نوجوانی و است. این تفاوت جنسی به

از  .)2006پیرسونا و همکاران، ( عضالت است ي ویژه توده هبدن و ب ي دلیل تغییرات در توده به

دهد که تفاوت زیادي از  ها از کودکی تا بزرگسالی نشان می سوي دیگر، بررسی تغییرات ریه

تا  16هوایی و  ي میلیون کیسه 300( هاي هوایی و تعداد تنفس وجود ندارد لحاظ تعداد کیسه

هاي ریوي نیز در طول کودکی و نوجوانی بیشتر به  سالگی). حجم و ظرفیت 8بار تنفس در  17

  . )7-9( افزایش قامت وابسته است تا سن

 یابد. مالینا و بوچارد اي افزایش می رونده صورت پیش پرش عمودي با رشد کودك، به ارتفاع

ایش ارتفاع سالگی، افز 13تا  5تغییرات وابسته به سن در پرش عمودي، بین ) با بررسی 1991(

در دختران و پسران مشابه بوده است.  را گزارش کردند که الگوي آنها  دو برابري ارتفاع پرش

هاي حرکتی پایه که  مهارت ).4( شود پسران بیشتر از دختران میپرش ارتفاع در بلوغ، افزایش 

 ي ؛ اما الگوهاي پیشرفتهیابند سالگی توسعه می 7یا  6تا  ،کات هستندحر ي هاي اولیه شکل

نوجوانی و جوانی  ي بلکه ممکن است در دوره ،یابد ها تا آن زمان توسعه نمی برخی مهارت

به جز تعادل) به شکل خطی است و ( تکالیف ي پیشرفت در طول سن براي همهمشاهده شود. 

  ). 10( هستندهاي جنسی کم  معموالً تفاوت

ه را یفرض اینسالگی  17تا  11در سنین  با بررسی توان هوازي )2001( منزآرمسترانگ و ول

تواند بر آمادگی فیزیولوژیک و میافزایش سن  ي در نتیجه یهورمون تغییرات مطرح کردند که

 مختلفهاي سنی  افراد در دامنهعالوه این تغییرات باید بین اجرا در حین بلوغ مؤثر باشد، به

 ،هاي قلبی به تمرین ست کم از نظر کیفی، پاسخدر کودکان و بزرگساالن د .)11( متفاوت باشد

نسبت به میزان بالیدگی زیستی  یهاي کم تمرین استقامتی مشابه است. اینکه آیا تفاوت ویژه هب

هاي مستقیمی بین  مقایسه مثالً،مشخص نشده است. ها وجود دارد یا خیر این سازگاري در

هاي مقطعی که  گیري از یافته کودکان و بزرگساالن هنگام دویدن انجام نشده و امکان نتیجه

زمانی که در مورد  ها این مقایسهها در الگو، مدت، و تواتر تمرینی دارند، ممکن نیست.  تفاوت

عوامل دیگر آمادگی جسمانی نظیر قدرت، توان انفجاري، انعطاف پذیري یا استقامت عضالنی 
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شویم، چون نژاد، گونه و عوامل دیگري در  شود، با منابع تحقیقی کمتري مواجه می میمطرح 

در کشور نیز آثار پژوهشی کمی  ) و12،7( است مؤثرتمرین  ي در نتیجه ها يبروز این سازگار

 ،که دوران کودکی دوران رشد سریع انسان معرفی شده است با توجه به اینوجود دارد. 

 هاي ورزشی را دوست داشته و مطمئناً و شرکت در فعالیت شکودکان در این دوران بازي، ورز

دادن را نیز دوست خواهند داشت. از ابتداي کودکی تا رسیدن به  رقابت کردن و مسابقه

گذرانند که این  رشد و تکامل را می ي ه، کودکان چندین مرحلبالیدگی)( بزرگسالی و بالغ شدن

پس از بلوغ. براي هریک از این مراحل با توجه به این  ت اند از: پیش از بلوغ، بلوغ وعبارمراحل 

  شود.  هاي متفاوتی نسبت به فعالیت ورزشی مشاهده می پاسخ ،اي باشد که کودك در چه مرحله

مریکایی کودکان نیز روایت آ ، آکادمی1990در مورد تمرینات مقاومتی براي کودکان در سال 

مریکایی هاي آکادمی آ خود منتشر کرد. در این گزارش توصیه 1983گزارش سال اي از  تازه

  کودکان به شرح زیرند:

اجراي تمرینات قدرتی براي کودکان باید با استفاده از نیروي مقاومت وزن بدن و با کمک افراد 

براي  آگاهی داشتن و متعاقب آن آماده بودنورزیده هدایت شود. از سوي دیگر،  خبره و کامالً

ات جسمی و روحی آن، یکی از خصوصیات مهمی است که هر تأثیررشد ناگهانی و سریع و 

 ي لهافزایش تدریجی بار تمرینی، مسا. باشدمند  شخص درگیر در مسائل کودکان باید از آن بهره

نواخت و ثابت در طی  بار و فشار یک تأثیرمهمی است. ورزشکاران در سنین رشد، تحت 

درجا خواهند زد و پیشرفتی نخواهند داشت. اما با توجه به  گیرند، احتماالً میتمرینات قرار 

اي از تمرین براي ورزشکاران سنین  عنوان شیوه اصل کلی و پیشنهادي روش تمرینی پله که به

تمرینی با  ي این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که یک برنامه ي رشد پیشنهاد شده

بر این دنبال دارد یا خیر؟  آیا پاسخ متفاوتی را به ،هاي مختلف رشد دورهافزایش بار یکسان در 

هاي جسمانی ناشی از  سن بر سازگاري تأثیر با توجه به اطالعات اندك موجود در مورد ،اساس

  هاي بیشتر در این زمینه انجام پژوهش کودکی تا اواخر نوجوانی ي در دوره ورزشیتمرینات 

پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا . رسد نظر می ضروري به

 تأثیرتحت  جوانیکودکی تا  ي در دوره ورزشیهاي جسمانی ناشی از تمرینات  سازگاري

  ؟خیرتغییرات سن قرار خواهد گرفت یا 

  روش پژوهش

گروه  3گروه تجربی و  3( گروه ششتجربی با  نوع تحقیق حاضر کاربردي و روش تحقیق نیمه

در شهر  کننده کودکان، نوجوانان و جوانان شرکت ي ههم ،آماري تحقیق ي جامعه. استکنترل) 
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و  هاي تندرستی شرکت داشتند هاي آمادگی جسمانی مدارس و کالس دورهدر  سنندج که

منظور اجراي این  صورت تصادفی تعدادي را به به نام شده آموزان ثبت محققین از بین دانش

صورت تمرینات  ها به ي گروه ي مشخص و یکسان براي همه ب و یک برنامهپژوهش انتخا

 هاي بازیابی) شکل افزایش تدریجی فشار تمرین و دوره( با استفاده از روش پله آمادگی جسمانی

همراه تمرینات متنوع بر اساس اصول  به اصول چند بعدي رشد کودکان به در کنار توجه 1

 96تعداد  .)20( دشاجرا  بومپاهاي  علمی تمرینات کودکان و توصیهتمرینی با توجه به مبانی 

 19تا  17سال و  14تا  12سال،  10تا  8سنی  ي صورت داوطلبانه در سه دامنه هب آزمودنی پسر

هر ( گروه کنترل 3گروه تجربی و  3صورت تصادفی در  سنی به ي و در هر دامنهانتخاب سال 

عروقی و سیستم ایمنی  –هاي قلبی  بیماري ي اولیه در زمینهبی قرار گرفت. ارزیا نفر) 16گروه 

به والدین و بررسی آخرین سوابق پزشکی در   نامه و نیز عالقه به فعالیت ورزشی از طریق پرسش

پس از توضیح گرفت. صورت در صورت نیاز معاینه توسط پزشک بهداشت صورت وجود و 

فرم رضایت شخصی توسط  پژوهش و فواید احتمالی شرایط آزمایش اعم از خطرات ي همه

سطوح چابکی، انعطاف پذیري، شد. در آغاز و پایان پژوهش امضا  ها و والدین آنها آزمودنی

یکسان و در شرایط یکسان  ي گیرنده آزمونها توسط  ماهنگی و استقامت عضالنی آزمودنیه

هاي  با توجه به آزمونرت انجام شد که این صو ها به سازي آزمون یکسانگیري شد.  اندازه

د و شآزمون مشخص  درصد توانایی افراد در هر فاکتور جسمانی با یک تست پیش ،شده انتخاب

اي فشار تمرینی براي  صورت کنترل شده و به فشار آغاز شد سپس برنامه از سطوح پایه و کم

  تدریج افزایش یافت. ها به ي گروه همه

  کودکان) پله برايروش ( افزایش تدریجی بار تمرین .1شکل 
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که شدت  دقیقه طول کشید 55تا  45تمرینی  ي و هر جلسه در هفتهجلسه  3 تمرینی ي برنامه

آزمون درصد توانایی کودکان در فاکتورهاي مختلف جسمانی  ي پیش وسیله تمرینات از قبل به

صورت هر  به تمرینیدرصد به بار  5تا  3تعیین و با یک شدت یکسان و با افزایش تدریجی بین 

د که موارد اجراي شي پروتکل تمرینی اجرا  دوره هاي تجربی ي گروه همدو هفته براي ه

. بود پذیري، هماهنگی و استقامت عضالنی مل دویدن، تمرینات چابکی، انعطافشا نیز تمرینات

از تمرینات دو نفره قدرتی و کششی نیز استفاده شد. تمرینات استقامتی و انعطاف  بخشدر این 

 ،ها  دلیل عدم آمادگی آزمودنی هب ،ابتداي تحقیق ي ست اجرا شد که در دو هفته 3پذیري در 

 3تمرین به مدت  ي شد. برنامه بخش دویدن هوازي در دو یا سه قسمت در هر جلسه اجرا می

منظور کنترل بیشتر سطح فعالیت ورزشی افراد  مان اجراي جلسات تمرینی بهماه اجرا شد. در ز

  پرداختند. یافتند یا در سالن جانبی به تماشاي فیلم می گروه کنترل در محل حضور می

ها با استفاده از پوستی آزمودنی بدنی: چربی زیر ي ها و شاخص توده درصد چربی بدن، محیط

گیري شد.  کم و ران و از طریق فرمول جکسون و پوالك اندازهسینه، ش ي کالیپر در سه ناحیه

گیري  گیري دور کمر و لگن با استفاده از متر نواري و باالترین محیط در این نواحی اندازه اندازه

 بدنی با استفاده از تقسیم وزن به توان دوم قد برآورده شد. ي شد. شاخص توده

زمین بسکتبال) ( مسطح و مناسب براي دویدنیک زمین این آزمون در متر:  5/27آزمون 

با سرعت  "رو"شونده در حالت استارت در پشت خط ایستاده و با عالمت  . آزمونشداجرا 

 2استراحتی  ي و این آزمون را سه بار با فاصله دهکرمتر را شروع به دویدن  5/27مسیر  ، بیشینه

  ).13( دقیقه انجام داد

متر  9رود. آزمودنی مسافت  کار می هي ارزیابی چابکی عمومی باین آزمون برامتر:  4×9آزمون 

صورت رفت و برگشت با سرعت دوید. این آزمون سه بار تکرار و بهترین رکورد  را چهار بار به

  ).14،13( شدآزمودنی ثبت  ي عنوان نمره به

شود.  گیري توان انفجاري پا به کار برده می اندازه این آزمون برايآزمون پرش جفت: 

تماس  ري از بدن که هنگام فرود با زمینگیري مسافت پرش از پشت پاشنه یا بخش دیگ اندازه

بیشترین مقدار پرش از سه نوبت اجراي  گیرد. کند تا خط ابتداي پرش صورت می پیدا می

  ).14( دشثبت  ودنیآزم

هاي پا و تنه  گیري توان انفجاري بازکننده براي اندازهپرش عمودي): ( آزمون پرش سارجنت

سپس با د، اایست که آزمودنی به پهلو در کنار دیوار می است است. روش اجراي آزمون به شکلی

کرد و باالترین نقطه را روي دیوار با نوك انگشتان  یک جهش به سمت باال پرش می

ارتفاع ( اول ي . طی سه پرش آزمودنی، بیشترین اختالف بین نقطهکرد گذاري می عالمت
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امتیازي است که آزمودنی کسب  اوج پرش ي با دست کشیده بدون پرش) و نقطهآزمودنی 

  ).13( است کرده

گیري توان  براي اجراي این آزمون که براي اندازه): مدیسین بال( آزمون پرتاب توپ طبی

هاي آن پشت خط شروع  د، آزمودنی بر روي صندلی که پایهکار گرفته ش ها به عضالنی دست

 و داد. آزمودنی در حالی که توپ را در دست گرفته بر پشتی صندلی تکیه مینشست و  بود، می

فرود توپ از  ي نقطه ي . فاصلهکرد را به دورترین نقطه پرتاب می آنبدون کمک از اندام تحتانی 

  ).14( شد عنوان رکورد آزمودنی محسوب می شروع به خط

. فرد بر رود کار می براي سنجش استقامت عضالت شکم به این آزموننشست:  آزمون دراز و

. اشتد کشی را در زیر زانو نگه می خط ،د و با زانوهاي خمیدهیکش روي تشک به پشت دراز می

کش از بین  اي که خط لغزاند تا لحظه سمت جلو بر روي زمین می آرام به ها را آرام پاشنه سپس

گذاري  منگاه عالمتشود و خطوط پاشنه و نشی وقف میبالفاصله حرکت پا مت ،شود پاها رها می

ها  د. دستاین فاصله حفظ شالزم). در تمام لحظات انجام حرکات  ي براي فاصلهفقط ( شود می

آرنج و ران ار با لمس و حرکت دراز و نشست را هر ب روي سینه قرار گرفت صورت صلیب بر به

عنوان رکورد فرد  ح بهانجام شده و تعداد حرکات صحیثانیه  45مدت  د. این آزمون بهدا انجام می

  ).13( دش محسوب می

عرض شانه باز و با  ي فاصله ها به شونده روي دست آزمون ي سوئدي تعدیل شده:آزمون شنا

قدر  تنه را آن . باالداشتندها با زمین تماس  . زانوگرفت ار میکشیده روي تشک قر هاي کامالً آرنج

این حرکت در گردد. حالت اولیه باز به و مجدداً درجه برسد 90 ي آرنج به زاویهآورد تا  پایین می

عنوان  هو تعداد حرکات ب ثانیه انجام شد 45مدت  شده بدون وقفه در حرکتی تعیین ي دامنه

  ).14( دش امتیاز آزمودنی ثبت می

و  شداین آزمون دور زمین بسکتبال انجام رفتن:  راه –یارد) دویدن  600( متر 540آزمون 

 540و مسافت  نددکر و  شروع به دویدن میر –ها با استارت ایستاده و فرمان حاضر  آزمودنی

، طی دش ها ثبت میعنوان رکورد آن ه بهرفتن در مدت زمانی ک صورت دویدن یا راه متر را به

  ).13( کردند می

رود. براي اجراي آزمون از یک  کار می این آزمون براي سنجش هماهنگی به آزمون دات دریل:

ر گوشه و یکی در وسط اتاي آن در چهج عالمت دایره بر روي آن که چهارتشک مربعی با پن

و با  ایستاد میحالت ایستاده و با پاهاي باز  ، استفاده شد. فرد بهگرفت ربعی قرار میتشک م

 45. تعداد حرکات صحیح در کردند باز و در وسط پاها را جمع می در گوشه پا را "رو"فرمان 

  ).15( شد عنوان رکورد آزمودنی ثبت می ثانیه با دو تکرار که بیشترین تعداد به
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پذیري عضالت پشت پاها  این آزمون براي سنجش انعطاف نشستن و رساندن):( آزمون ولز

متر  سانتی 15تا  10حدود  ي و پاهاي خود را با فاصله نشست رود. فرد روي زمین می ار میک به

برد و تا آنجا که  جلو می  خود را در طول پاها بههاي  . از این حالت دستکرد جلو دراز می از هم به

  ).13( آورد میجلو  بهها را  بتواند با خم کردن کمر، دست

رود.  کار می پذیري مفصل شانه به گیري انعطاف این آزمون براي اندازه ها: آزمون باال بردن شانه

ي زمین سعی داشت تا ها از رو و با بلند کردن دست کشید شونده بر روي شکم دراز می ونآزم

  ).13( و گردن باال بیاورد ها را در کنار سر حد امکان دست

این آزمون براي سنجش  لک یا استروك): ایستادن لک( آزمون ایستادن روي یک پا

، ها را به کمر زده در حالی که دستو  گرفت رود. آزمودنی روي پاي برتر قرار می کار می تعادل به

 پاي برتر را باال ي ، پاشنه"رو"فرمان . سپس با گذاشت اي دیگر را روي زانو برتر میانگشتان پ

که تعادل خود را  کرد سعی می ،ایستاد میو در حالی که روي انگشتان یک پاي خود  آورد می

ها از کمر حفظ کند. این آزمون سه بار انجام شده و  دن پا یا جدا شدن دستدا بدون حرکت

 ).13( شد کورد فرد محسوب میعنوان ر بیشترین زمان به

  آماريهاي  روش

اسمیرنوف استفاده شد. جهت  -ها از آزمون آماري کلوموگروف  بررسی طبیعی بودن داده ايبر

   tاز آزمون آن با گروه کنترل  ي و مقایسهمتغیرهاي وابسته تغییرات تمرین بر  تأثیربررسی 

از  ي تجربیها تغییرات قبل و بعد بین گروه  استفاده شد. بررسی اختالف میانگین مستقل

فرونی استفاده شد.  بن دار بودن آن از آزمون تعقیبی سویه و در صورت معنی واریانس یک تحلیل

  محاسبه شد. >05/0Pها مقدار خطا در سطح  آزمون ي در همه

  نتایج

در تجزیه و ، تحقیق را اجرا کردند ي درصد برنامه 80هایی که تقریباً  ربوط به آزمودنیمقادیر م

هاي ابتدایی، عدم تفاوت  داده ي سویه واریانس یک تحلیل. نتایج آزمون ها وارد شدند تحلیل داده

  ها نشان داد. را در بین گروهدار هر یک از متغیرها معنی

مستقل از اختالفات  tشود، بر اساس آزمون  مشاهده می 1 ي طور که در جدول شماره همان

داري  بدنی، چاقی مرکزي و درصد چربی تفاوت معنی ي آزمون وزن، شاخص توده پیش تا پس

  شود.  مشاهده می
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  پیش و پس از اجراي تمریناتهاي جسمانی  انحراف استاندارد شاخص ±میانگین  .1جدول

  

  سنی ي دامنه

  جوانان نوجوانان  کودکان

  کنترل  تجریی  کنترل  تجریی  کنترل  تجریی

  3/16±/ 5  3/16±/ 7  7/12±/ 5  3/12±/5  86/8 ±/5  79/8 ±/ 5  سال)( سن

  7/1 ±/1  7/1±/ 1  5/1 ±/11  5/1±/1  3/1 ±/1  3/1±/ 1  متر)( قد

 وزن بدن

  کیلوگرم)(

9/2± 3/34  
#9/2± 43/34  

8/2±34  

9/2± 5/35  

9/5± 5/41  
#6/5 ±12/42  

5/6 ±8/40  

3/6 ± 31/42  

2/5± 5/60  
#9/4 ±88/59  

3/4 ± 59  

1/4± 6/60  

 درصد چربی بدن

)(%  

9/1± 02/14  
#3/1± 1/13  

1/2 ± 5/13  

9/1 ±8/13  

2/1± 8/12  
#2/1 ±7/11  

3/1± 7/13  

1/1 ± 4/14  

7/3± 22/15  
#1/3 ± 1/14  

1/3± 7/15  

2/3 ± 2/16  

 ي شاخص توده

 Kg/m2بدنی 

1/1± 2/18  
#2/1 ±9/17  

1/1± 1/18  

1/1 ± 48/18  

2/1 ±76/16  

5/1 ±82/15  

3/2 ±23/17  

3/2 ±58/17  

7/1 ±09/20  
#6/1 ± 64/19  

3/1± 05/20  

3/1± 36/20  

 دور کمر

 متر) سانتی(

9/2± 86/56  
#7/2± 79/55  

9/2± 86/56  

1/3 ±64/57  

8/4 ± 64  
#1/4 ±69/62  

5/4± 31/63  

4/4 ±81/64  

3/3 ±22/68  
#5/3 ±69/66  

6/3± 22/68  
#3/3± 31/69  

  > P 05/0آزمون در هر گروه با گروه کنترل در سطح  داري تغییرات پیش تا پس معنی  #
  

استقامت قلبی تنفسی، آزمون  از اختالفات پیش تا پس 2هاي پژوهش در جدول  بر اساس یافته

داري  تفاوت معنیپذیري، و هماهنگی، استقامت عضالنی ترکیب بدنی، قدرت انفجاري  انعطاف

آزمون چابکی با  نوجوان و جوان اختالف پیش تا پس تنها در گروه. )>05/0P( شود مشاهده می

  ).<05/0P( ستدار نی گروه کنترل معنی
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  ز اجراي تمریناتا  هاي عملکردي پیش و پس انحراف استاندارد شاخص ±میانگین  .2جدول

  

  سنی ي دامنه

  جوانان نوجوانان  کودکان

  کنترل  یبتجر  کنترل  یبتجر  کنترل  یبتجر

  کیلوگرم)( وزن
9/2± 3/34  

# 9/2± 43/34  

8/2 ±34  

9/2± 5/35  

9/5± 5/41  
#6/5 ±12/42  

5/6 ±8/40  

3/6 ± 31/42  

2/5± 5/60  
#9/4 ±88/59  

3/4 ± 59  

1/4± 6/60  

 درصد چربی بدن

)(%  

9/1± 02/14  
#3/1± 1/13  

1/2 ± 5/13  

9/1 ±8/13  

2/1± 8/12  
#2/1 ±7/11  

3/1± 7/13  

1/1 ± 4/14  

7/3± 22/15  
#1/3 ± 1/14  

1/3± 7/15  

2/3 ± 2/16  

 ي شاخص توده

  Kg/m2بدنی

1/1± 2/18  
#2/1 ±9/17  

1/1± 1/18  

1/1 ± 48/18  

2/1 ±76/16  

5/1 ±82/15  

3/2 ±23/17  

3/2 ±58/17  

7/1 ±09/20  
#6/1 ± 64/19  

3/1± 05/20  

3/1± 36/20  

 متر) سانتی( دور کمر
9/2± 86/56  
#7/2± 79/55  

9/2± 86/56  

1/3 ±64/57  

8/4 ± 64  
#1/4 ±69/62  

5/4± 31/63  

4/4 ±81/64  

3/3 ±22/68  
#5/3 ±69/66  

6/3± 22/68  

3/3± 31/69  

 نشست و دراز

  تعداد)(

4 ± 12  
#3/6 ±79/21  

8/4± 64/11  

4/4 ±71/11  

8/2 ±75/20  
#8/7 ±25  

7/2± 18  

8/3 ± 5/15  

8/6 ± 21  
#1/6 ±5/27  

6/6± 1/18  

9/4± 6/19  

 شناي تعدیل شده

  تعداد)(

7/5 ±07/19  
#4/6 ±7/27  

7/5 ±07/19  

6/5 ± 19  

7/9± 5/24  
#4/10± 1/31  

8 ± 8/21  

7/7 ±6/21  

4/5 ±8/22  
#5/4 ±2/31  

8/3± 4/17  

8/3± 1/17  

 نشستن و رساندن

  سانتی متر)(

3/4 ±4/21  
#6/4 ±8/31  

3/4 ±1/21  

4/4 ± 1/21  

8/6± 4/21  

5/6± 8/21  

9/5 ± 6/20  

9/6 ± 5/20  

1/7 ±7/29  

7/11± 33  

5± 3/26  

4/6 ± 1/26  

 باال آوردن شانه

  متر) سانتی(

1/6 ± 64/26  
#2/6 ± 1/39  

7/5 ±29/26  

8/5 ±1/26  

2/6 ± 23  

2/6 ± 3/22  

6/6 ± 20  

7/5 ± 19  

4/9± 37  

9/8 ±40  

11 ±8/31  

11± 7/31  

 متر 540دویدن 

  ثانیه)(

8/22 ±144  
#1/22± 138  

9/22 ±150  

1/23 ±150  

8/10 ± 126  
#6/9± 122  

3/6 ± 5/124  

1/4± 125  

8/3 ± 122  
#8/3 ±116  

6/4 ± 122  

4 ± 1/121  

 پرش طول

  متر) سانتی(

9/13 ± 137  
#9/13 ±4/147  

3/12± 6/131  

5/12± 1/131  

7/10 ±8/165  
#7/11 ±9/171  

3/12± 163  

2/12± 163  

4/10 ±4/138  
#4/10± 3/144  

11 ±5/145  

12± 9/145  

 پرش سارجنت

  متر) سانتی(

1/8 ± 2/23  
#2/8 ± 1/28  

5 ±5/19  

5± 8/19  

7/6 ±5/22  
#4/6± 3/29  

6/5 ± 5/25  

4/5± 26  

8/4 ±8/33  

5/4± 39  

5/5 ±31  

6/5 ±2/31  

 پرتاب توپ طبی

  متر)(

8 /± 97/2  
#7 /±8/3  

1 ±2/3  

9/± 1/3  

4/1± 5/5  
#3/1 ±1/6  

3/1 ±1/5  

2 ± 2/7  

4/1± 8/7  
#3/1 ± 5/8  

3/1 ±2/7  

3/1 ± 2/7  

  تعداد)( دات دریل
8/10± 5/35  
#2/11± 9/65  

1/10± 64/33  

6/10 ± 6/34  

6/9± 2/44  
#23 ±72  

4/13 ±3/41  

8/13± 6/39  

8/9 ±7/53  
#5/16± 84  

3/31± 3/70  

7/31 ±5/70  

  ثانیه)( تعادل
2/50 ± 1/77  

#2/38 ±2/120  

7/46 ±5/74  

5/47± 8/74  

3/45± 76  
#52± 102  

5/42 ±1/87  

43± 1/87  

1/40 ±3/83  
#6/41± 3/120  

5/29± 6/74  

8/29± 75  

  ثانیه)( متر 5/27
47/± 4/5  

#3 /±7/4  

4 /±48/5  

4 /± 4/5  

4/± 5  
#5 /± 6/4  

5 /±1/5  

5 /± 3/5  

3 /±4/4  
#3 /± 4  

4 /±7/4  

9/1 ±3/5  

  ثانیه)( متر 4×9
1 ±1/12  
#1± 8/10  

8/± 2/12  

8 /±1/12  

55 /±98/10  

93/±44/10  

6 /±7/11  

4/1 ±1/12  

6/± 5/10  

7/± 9/9  

6 /±3/11  

5 ±4/12  

  > P 05/0آزمون در هر گروه با گروه کنترل در سطح  داري تغییرات پیش تا پس معنی  #
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 آزمون وزن شده است، بین تغییرات پیش تا پس مشخص 3طور که در جدول شماره  همان

 بدنی ي )، شاخص توده<05/0Pو  3Fو61=32/0( )، درصد چربی بدن<05/0P( و 3Fو61=64/1(

هاي  )در بین گروه<05/0Pو  3Fو61=78/0( ) و شاخص چاقی مرکزي<05/0Pو  3Fو61=31/1(

  داري وجود ندارد. تجربی تفاوت معنی

 دات دریل)( هماهنگی )،<05/0P و 3Fو61=16/53( چابکی آزمون پس تا پیش تغییرات بین

 توپ طبی پرتاب )،<05/0Pو  3Fو61=68/1( پرش سارجنت )،<05/0Pو  3Fو61=94/1(

 –)، استقامت قلبی <05/0Pو  3Fو61=71/1( )، شناي تعدیل شده<05/0Pو  3Fو61=118(

) در <05/0Pو  3Fو61=704/0( تعادل)، <05/0Pو  3Fو61=83/0( متر) 540دو ( تنفسی

  داري وجود ندارد. هاي تجربی اختالف معنی گروه

آزمون پرش ( قدرت انفجاري اندام تحتانیبین تغییرات ناشی از تمرین در  ،از سوي دیگر

 ها کشیدن شانه البا )،>05/0Pو  3Fو61=96/5( سرعت ي، دو)>05/0P و 3Fو61=29/8( جفت)،

 ها در بین گروه)، >05/0Pو  3Fو61=91/3( ، استقامت عضالت شکم)>01/0Pو  3Fو61=74/34(

  داري مشاهده شد. تفاوت معنی

سرعت، استقامت عضالت شکم و باال  يقدرت انفجاري اندام تحتانی، دوآزمون تعقیبی بانفرنی 

  ).<05/0P( داري را نشان نداد ها تنها در گروه نوجوانان با جوانان تفاوت معنی کشیدن شانه
  

  ) ANOVAآزمون ( آزمون نتایج بررسی تفاوت ناشی از اختالفات پیش تا پس .3جدول

 Pارزش  Fشارز  میانگین مربعات  مجموع مربعات  

  389/0  96/0  64/1  88/3  وزن

  593/0  32/0  32/0  64/0  درصد چربی
  279/0  31/1  78/0  57/1  بدن ي شاخص توده

  575/0  78/0  78/0  57/1  دور کمر
  028/0#  91/3  58/116  16/233  نشست و دراز

  193/0  71/1  43/19  86/38  شناي تعدیل شده
  055/0  11/3  52/390  04/781  نشستن و رساندن

  000/0#  74/34  01/681  01/1362  ها شانه کشیدنباال 
  441/0  83/0  69/6  39/13  متر 540دویدن 

  001/0#  29/8  98/126  97/253  پرش طول
  198/0  68/1  57/132  14/265  پرش سارجنت

  889/0  118  066/0  13/0  پرتاب توپ مدیسین بال
  156/0  94/1  389  778  دات دریل

  500/0  704/0  72/643  45/1287  تعادل
  005/0#  96/5  459/0  91/0  متر 5/27

  06/0  18/2  63/10  16/53  متر 4×9

  > P 05/0آزمون در هر گروه با گروه کنترل در سطح  ا پسداري تغییرات پیش ت معنی  #
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  گیري بحث و نتیجه

بدنی و شاخص چاقی  ي بدن، شاخص تودهآزمون وزن، درصد چربی  تغییرات پیش تا پس

آثار فعالیت ورزشی بر وزن و درصد چربی بدن  .استدار  هاي تجربی معنی مرکزي در بین گروه

  ).16 ( است آزمایش گذاشته شده ي هاي متعدد به بوته ها قبل در پژوهش از مدت

درصد چربی بدن جلسه فعالیت ورزشی در هفته بر وزن و  3گذاري تأثیرتحقیقات مختلفی بر 

تمرین است، در  ي روي و دویدن جزء اصلی برنامه پیاده ی،اذعان دارند. عموماً در چنین تحقیقات

و  چابکی عضالنی، قامتصورتی که اجزاء تمرین در این پژوهش شامل تمرینات است

هاي مشابه نیز که در  شود که در پژوهش مشاهده می ،رو د. از اینشو پذیري نیز می انعطاف

اند،  دهرفتن یا دویدن اجراي کر هاي تمرینی، ترکیبی از حرکات را با تکیه بر یک جزء راه برنامه

اصلی این  ي ). یافته17،11( است تمرین در هفته رخ داده ي جلسه 3یا  2کاهش وزن در طی 

. گرچه در هر استسن بر پاسخ کاهش وزن و درصد چربی به فعالیت ورزشی  تأثیرعدم  ،نتیجه

ولی  ،آزمون مقادیر درصد چربی بدن مشاهده شد دار پیش تا پس کاهش معنی ،روهسه گ

تر آنکه تنها در جوانان کاهش وزن مشاهده شد و در گروه نوجوانان افزایش بیشتر و در  جالب

 ي عوامل مختلفی در روند تغییر وزن در نتیجه تري مشاهده شد. عموماً کودکان افزایش جزئی

 ورزشی نظیر جنس، گونه و نژاد و تغیییرات هورمونی بدن نقش دارندهاي  اجراي فعالیت

بروز تظاهرات هورمون رشد  ي آغاز مرحله ،نوجوانی ي هاي انتهایی کودکی و دوره ). سال16،18(

). از این رو افزایش و سرعت گرفتن روند رشد و ساخت استخوان و 19،8( استدر بدن کودکان 

افزایش وزنی که در کودکان و  که رسد نظر می به ،). بنابراین8( عضالت نیز قابل مشاهده است

بیشتر فعالیت ورزشی بر  تأثیربازتابی از  نوجوانان در طی این تحقیق رخ داده است، احتماالً

بیشتر کودکان و  ي تغییرات در زندگی امروزه عالقه ،پاسخ هورمونی این افراد باشد. عالوه بر این

اي و تماشاي تلویزیون و عدم آگاهی کمتر نسبت به جوانان ممکن  ایانههاي ر نوجوانان به بازي

  .)20( کند نفعل بودن را در کودکان تقویت میاست در افزایش وزن آنها و تحریک به م

تغییرات چابکی، هماهنگی، پرش سارجنت، پرتاب توپ طبی، شناي تعدیل شده، استقامت 

داري وجود  اختالف معنی ها ولی در بین گروه است،دار  تنفسی در هر گروه تجربی معنی –قلبی 

در دوران  ، گاهیپیش از بلوغ ي ابکی در مرحلهپیشرفت و افزایش سریع هماهنگی و چ .ندارد

شود. یکی از عوامل افت هماهنگی و چابکی در  بلوغ کند شده و یا حتی اندکی افت مشاهده می

تر شدن رشد  دوران پس از بلوغ و هماهنگ ود بهکه با ور استجهش ناگهانی رشد  ،دوران بلوغ

. البته اجراي فعالیت است هاي مختلف میزان پیشرفت هماهنگی و چابکی افزایش یافته اندام

ها حتی در دوران بلوغ نیز  لفهؤتواند در ایجاد رشد و پیشرفت این م صورت مداوم می بدنی به
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) کودکان vo2max( حسب مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی همچنین بر .)20،12( باشد مؤثر

 vo2maxمقدار  .شود بسیار کمتر از بزگساالن است، ولی وقتی به نسبت وزن بدن اصالح می

از  vo2maxتوان هوازي کودکان بهتر است که به جاي  شود. پسران مثل مقادیر مردان جوان می

؛ خستگی عضالنی موضعی.1کودکان به دلیل: ده شود، زیرا استفا 1اکسیژن مصرفی اوج ي واژه

 سخت باید کار کنند تا به ي ناراحتی هپایین ویژ ي .آستانه3؛ و توجهی هنگام آزمون کم .2

گروه کودکان و نوجوانان همراه با افزایش وزن  ،در این تحقیق حداکثر تالش واقعی دست یابند.

دلیل اجراي تمرینات مقاومتی  نی بهفراخوانی بیشتر تارهاي عضالخالص بدن ناشی از رشد و 

 ،از سوي دیگر تنفسی در آنها شد. - همراه با تمرینات استقامتی منجر به بهبود استقامت قلب

 ي سرعت،آزمون پرش جفت)، دو( بین تغییرات ناشی از تمرین در قدرت انفجاري اندام تحتانی

داري مشاهده شد.  تفاوت معنیها  در بین گروه ها و استقامت عضالت شکم باال کشیدن شانه

ها در کودکان بیش از نوجوانان و داد که افزایش این متغیر نشان بونفرونیآزمون تعقیبی نتایج 

 مؤثریابد. عوامل  سریع دویدن مسافت معینی پیوسته افزایش می است. هنگام کودکیجوانان 

کار سرعتی با تغییرات رفیت ظ ي ویژه، رابطه اند. به در این افزایش عملکرد شناخته نشده

هوازي موضوعی است که باید روشن شود. البته توجه به  ساز بی و ي بدن و ظرفیت سوخت اندازه

هاي مرتبط  لفهؤاستقامت و سرعت و م ي آن بر ظرفیت رشد و توسعه تأثیرهاي ژنتیکی و  ویژگی

نظر  تر مد سال سن وهاي کم  ویژه روي آزمودنی به ،ها را باید در مطالعات مختلف ورزشیبا آن

در مورد  پیش از بلوغ ي همچنین کودکان خردسال بسیار انعطاف پذیر بوده و در دوره قرارداد.

تر شدن آنان میزان  زمان با رشد و بزرگ این قابلیت، از تعادل و ثبات برخوردار هستند. هم

کاهش تمرینات دلیل از دست دادن خاصیت ارتجاعی عضالت و  تدریج و به پذیري به انعطاف

  . )20( شود مربوط، کمتر می

شان با  که فراتر از رشد و بلوغدهد که کودکان و نوجوانان قادرند  هاي علمی نشان می بررسی

 ، افزایش قدرت عضالت را نشان دهندي تمرینی مقاومتی که شدت و حجم مناسب دارند برنامه

پس از بلوغ قرار دارند، بیشتر از  ي افزایش قدرت در مورد کودکانی که در دوره ).22،21،20(

شود. البته این افزایش در  هیپرتروفی) مشخص و نمایان می( عضالنی ي هطریق رشد تود

عضالنی و یا سازگاري عصبی نسبت  - هاي دیگري به جز عضالت، مانند سیستم عصبی قسمت

بلوغ و بلوغ به هاي پیش از  هد شد. اگرچه میزان قدرت در دورهبه تمرینات نیز مشاهده خوا

عه و توس ،شود. بنابراین عضالنی در این دوره دیده نمی ي هافزایش تود اام ،یابد وضوح افزایش می

هیپرتروفی) ( منجر به افزایش حجم عضالت و بزرگ شدن آنها بهبود قدرت در سنین خردسالی

                                                                                                               
1. vo2peak  
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در  1(CNS) عصبی مرکزیسیستم نخواهد شد و در مقابل، تا حدودی از طریق میزان توانایی 

توان در بهبود توانایی  د. این موضوع را میشو فعال کردن یا تحریک عضالت مشخص می

مدتر با نیرو و توان بیشتری مشاهده کرد. آتر و کارمؤثرصورت  کودکان برای اجرای مهارت به

آید که این سازگاری  وجود می ری انطباقی نیز در سیستم عصبی بهله، سازگازمان با این مسا هم

در هماهنگ کار کردن با عضالت  عضالت اصلی حرکت() های اصلی صورت حرکت دهنده به

زمان منقبض  شود. بنابراین، اکثر عضالت درگیر در حرکت هم موافق و مخالف حرکت نمایان می

شود و در نتیجه، مقدار نیروی اختصاص یافته به  شوند و حرکاتشان با یکدیگر هماهنگ می می

 .(22،21،23) ابدی حرکت افزایش می

های سنی  دامنه ی سرعت در همه یقدرت انفجاری اندام تحتانی و دو ،در پژوهش حاضر

یید این أهای دیگر نشان داد. در ت دار را با گروه ش یافت که در کودکان اختالف معنیافزای

 ( تغییرات طولی ارتفاع پرش عمودی را در دو گروه پسران1989) کالوسن و همکارانش ،نتیجه

سالگی مطالعه کردند. در گروه نخست، متوسط  15تا  13سالگی و  12تا  13و دختران و بین 

متر افزایش داشت که در دو جنس یکسان بود. بین  سانتی 19متر تا  سانتی 15ارتفاع پرش از 

متر در مردان افزایش  سانتی 24متر تا  سانتی 18سالگی، متوسط ارتفاع پرش از  15تا  13

در کودکان و  (.23) این سه سال در زنان مشاهده نشد ی تغییر معناداری در فاصلهداشت، اما 

ظرفیت پرش عمودی تحت کنترل ژنتیکی بارزی باشد. بونن و  که رسد نظر می نوجوانان به

 135( پرش عمودی) ( سهم عوامل ژنتیکی و محیطی را در قدرت انفجاری2331) همکارانش

 مشاهده شد ،سالگی مطالعه کردند. بر اساس این تحقیق 18تا  13صورت طولی از  زوج دوقلو به

کنند. سهم  های بین فردی در عملکرد را توجیه می درصد تفاوت 92تا  48وامل ژنتیکی ع که

 استهوازی مشاهده شده  ست که در انواع عملکرد بیامل ژنتیکی شبیه به عوامل دیگری اعو

(21-24.)  

های جسمانی در پاسخ به تمرین در کودکان  ود اکثر شاخص، بهببر اساس نتایج تحقیق حاضر

های مختلف  برنامه تأثیربا توجه به  .دشسنین مختلف نسبت به گروه کنترلشان مشاهده 

شود که  یید فواید تمرینات مقاومتی برای کودکان با محدودیت پیشنهاد میأورزشی و ت

های  های مناسب و مدت زمان شدت های مختلف ورزشی با پروتکل ی تحقیقات بعدی به مقایسه

  متفاوت بپردازند.

 

                                                                                                                   
1. Central nerve system  
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  دهلیزي حس سنجش دستگاه پایایی تعیین و ساخت ،طراحی
  

  2امین غالمی ،1کیا ملیحه نعیمی
  

  *دانشگاه تهراندکتراي رفتار حرکتی  -1

  تحقیقات و فناوري ،استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم -2

  

  18/04/1392:پذیرش تاریخ  28/03/1392:دریافت تاریخ

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

    چکیده

 از پس. است دهلیزي حس دستگاه پایایی تعیین و ساخت طراحی، ،پژوهش این از هدف

 دانشجویان بین از مرد ي کننده شرکت 20 آن، پایایی بررسی منظور به  ،دستگاه ساخت

 آزمونگر، درون پایایی تعیین براي. کردند شرکت تحقیق این در داوطلبانه طور به ورزشکار غیر

 4 به آزمونگران بین پایایی گیري اندازه براي و شد گیري اندازه مرتبه 10 ،آزمودنی 20 از

 4 ها آزمودنی  از آزمونگران این. شد داده آموزش دستگاه با گیري اندازه ي نحوه ،آزمونگر

 فواصل در آزمونگر نیز دستگاه زمانی ثبات پایایی ارزیابی براي. کردند گیري اندازه مرتبه

 عمل به گیري اندازه عصر و صبح هاي زمان در متناوب روز 2 در آزمودنی 8 از مختلف زمانی

 فرونتال و) عقب و جلو به حرکت وضعیت( ساجیتال ي صفحه دو در ها آزمون تمام. آورد

 پایایی بررسی براي همبستگی ضریب از. شد انجام ها آزمودنی از) طرفین به حرکت وضعیت(

 ضریب که داد نشان آمده دست به نتایج. شد استفاده آزمونگران بین و آزمونگر درون

 ي صفحه در و 95/0 برابر ساجیتال ي صفحه در دستگاه براي آزمونگر درون همبستگی

 در و 89/0 برابر ساجیتال ي صفحه در آزمونگران بین همبستگی ضریب و 93/0 برابر فرونتال

 ي صفحه در دستگاه زمانی ثبات پایایی آزمون نتایج. بود 85/0 برابر فرونتال ي صفحه

 ضریب از مذکور دستگاه اینکه نتیجه. بود 89/0 و 85/0  برابر ترتیب به فرونتال و ساجیتال

 فرونتال و ساجیتال صفحات در باالیی زمانی پایایی و آزمونگر بین و آزمونگر درون همبستگی

 قرار استفاده مورد مذکور صفحات در دهلیزي حس سنجش براي تواند می و است برخوردار

  .گیرد
  

  .تعادل پایایی، دهلیزي، حس :کلیدي واژگان

                                                                                                                                               
  Email: mnkia_1@yahoo.com                              نویسنده مسئول                                       *
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  مقدمه

 انسان حرکات اغلب موفق اجراي در مهمی بسیار نقش ،بدن عمودي وضعیت ادراك توانایی

 یابی جهت در مؤثري طور به بدن عمودي وضعیت ادراك که است آن از حاکی شواهد این. دارد

. در کند می فراهم را محیط با منطبق حرکاتی اجراي امکان ،امر این که دارد دخالت 1فضایی

حس پیکري و دهلیزي تأثیر می  ،ي هر سه سیستم بینایی وسیله حالی که کنترل قامت به

اما سیستم دهلیزي نقش مهمی در کنترل وضعیت بدن در محور عمودي دارد. این  ،پذیرد

). 1( دهد ش زمین واکنش نشان میسیستم توسط گوش داخلی در مقابل حرکات سر و گران

 اطالع را فضا سردر حرکت و یابی جهت ،دهلیزي سیستم اي جاذبه هاي گیرنده ،خاص طور به

 دهد می نشان ما به را ها جهت ،جاذبه تأثیرات به نسبت خود حساس عملکرد به توجه با و داده

. هستند دهلیزي سیستم محیطی هاي گیرنده شامل ساکول و اتریکول ،اي دایره نیم مجاري). 2(

 تغییرات البیرنتی سیستم. شود می نامیده البیرنتی سیستم ،محیطی حس ي گیرنده سیستم این

 چشمی - دهلیزي بازتاب طریق از سیستم این. کند می کشف را اي زاویه شتاب و سر موقعیت

 نقش ،چشم با حرکت حال در اشیاي مسیر ردیابی طی خصوص به ،چشم حرکات کنترل در

  ).4،3( دارد

 ابعاد در اهمیتی با نقش بینایی و پیکري حسی دادهاي درون سایر مشارکت با دهلیزي سیستم

 است سریع العملی عکس سیستم یک ،سیستم این. کند می ایفا برداري گام و تعادل ي گانه چند

 نه سیستم این. کند می کمک کننده کنترل وضعیتی عضالت ي وسیله به اولیه تعادل حفظ در که

 طریق از بلکه ،کند می فراهم را فضا در بدن یابی جهت براي نیاز مورد اطالعات مغز براي تنها

 کننده باز عضالنی هاي گروه بر مستقیمی غیر و مستقیم اثرات ،خود ي رونده پایین هاي مسیر

در حالت ایستاده در صورتیکه  ).2( گذارد می آن ي منتظره غیر تغییر هنگام در تعادل حفظ براي

ایجاد می شوند.  2ي عضالنی سریع بنام پاسخ قامتی خودکارپاسخ ها ،تعادل دچار اختالل شود

 ،ولی در هنگام اختالل سیستم دهلیزي ،این پاسخ ها در شرایط چشم بسته هم ایجاد می شوند

ي قامتی خودکار پاسخ هامشاهده نمی شوند. ثابت شده که اوتولیتها در ایجاد  پاسخ ها این 

  .)5( نقش دارند

 همان ادراك این. دارد بدنش عمودي وضعیت از فرد ادراك در مهمی نقش دهلیزي حس

 و ساجیتال هاي صفحه در تواند می ادراك این. است اش عمودي وضعیت از او ذهنی بازنمایی

 وضعیت ادراك انواع در مختلف حسی هاي دستگاه از دریافتی اطالعات به توجه با فرونتال

                                                                                                                                               
1. Spatial orientation 
2. Automatic Postural Response 
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 به 4قامت عمودي وضعیت ادراك). 6( باشد داشته وجود 3 بینایی و 2 قامتی ، 1المسه عمودي

 در است؛ مختلف حسی اطالعات به توجه با زمین به نسبت آن اجزاي و بدن یابی جهت معنی

 دیگر جسم بودن عمود میزان ادراك معنی به بینایی و المسه عمودي وضعیت ادراك که حالی

  ). 1( است بینایی و المسه اطالعات به توجه با محیط در

 در مهمی بسیار نقش بدن عمودي وضعیت ادراك توانایی که دهد می نشان تحقیق شواهد

 ادراك که دادند نشان) 2004( همکاران و 5لیجون مثالً. دارد ورزشی حرکات اغلب موفق اجراي

 همکاران و 6برینگوکس). 1( گیرد قرار ورزشی تجارب تأثیر تحت تواند می بدن عمودي وضعیت

 که دریافتند کنترل گروه و خبره هاي ژیمناست عمودي وضعیت ادراك ي مقایسه با نیز) 2000(

. دارند خود بدن عمودي وضعیت ادراك در بیشتري توانایی توجهی قابل طور به خبره ورزشکاران

 کارایی ارتقاي موجب ژیمناستیک زیاد تمرینات انجام احتماالً که بود این آنها استدالل

 افتادن احتمالی دالیل از یکی ،این بر عالوه). 7( است شده احشایی و داخلی گوش هاي گیرنده

. است سالمندان قامتی هاي نارسایی بروز ي واسطه به بدن عمودي ادراك نارسایی ،سالمندان

 و سالمندان افتادن ي سابقه بین که دادند نشان پیش سال 20 از بیش همکاران و توبیس

  ).6( دارد وجود ارتباط بدن عمودي وضعیت از آنها نادرست ادراك

 قیمت گران و پیچیده بسیار هاي دستگاه از ،متخصص نیروهاي تربیت براي فضا و هوا علم در 

 و بوده قیمت بسیارگران ها دستگاه این. شود می استفاده دهلیزي سیستم تقویت و ارزیابی براي

 جمله از ،مختلف هاي جمعیت روي پژوهش انجام در آنها از استفاده ،زیاد پیچیدگی سبب به

 زیادي مالی بار ها دستگاه این ي تهیه ،آن بر عالوه. است دشوار بسیار...  و سالمندان و کودکان

 با لذا. شد خواهد نیز کشور از ارز خروج باعث که کرد خواهد تحمیل تحقیقاتی مؤسسات بر را

 بسیاري اجراي در بدن عمودي وضعیت ادراك توانایی در دهلیزي حس نقش اهمیت به توجه

 ساخت و طراحی ،بیماران و سالمندان ،ورزشکاران بین در حرکتی هاي مهارت و حرکات از

 نظر به ضروري امري ،سازد برطرف زمینه این در را محققین نیاز بتواند که دقیق اما ساده ابزاري

  .رسد می

 دهلیزي حس سنجش براي ابزاري تاکنون که رسد می نظر به شده انجام هاي بررسی طبق

                                                                                                                                               
1 . Haptic vertical (HV) 
2 . Postural vertical (PV) 
3 . Visual vertical (VV) 
4 . Perception of postural verticality 
5. Lejeune 
6. Bringoux 
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 1پرنو .است نشده ساخته ایران در...  و ورزشکاران ،سالمندان ،کودکان مانند مختلف هاي جمعیت

 ،مغزي ي سکته دچار بیماران ادراك وضعیت عمودي ارزیابی  براي 2008 سال در  همکاران و

 غیاب در را فرونتال ي صفحه در بدن انحراف بود قادر ابزار این). 8( کردند طراحی دستگاهی

 ضمن تا شد سعی حاضر تحقیق در. کند ارزیابی افق سطح به نسبت درجه 5/0 دقت با بینایی

 بودن محوره دو قابلیت و آن خارجی ي نمونه از بیشتر دقتی با ابزار این ساخت و طراحی

  .گیرد قرار بررسی مورد نیز آن پایایی ،)ساجیتال و فرونتال ي صفحه دو در حرکت(

  پژوهش  روش

 شامل که اولیه مواد. شد طراحی کرل افزار نرم توسط بعدي سه شکل به دستگاه ي اولیه طرح

 شده سازي شبیه طرح هاي اندازه به توجه با ،شد می چرمی روکش و فوم ،تخته ،فلزي هاي لوله

 برخوردار شیب گیري اندازه براي باالیی دقت از دستگاه بود الزم اینکه به توجه با. شد تهیه

 ساخت از پس. شود استفاده معتبر شرکت کی از دقیق دیجیتال تراز کی از تا شد سعی ،باشد

  .برسد حداقل به ضعف نقاط تا شد ارزیابی و بررسی مرتبه چندین ،اولیه ي نمونه

           وزن استاندارد انحراف و میانگین با سالم مرد 20 از دستگاه ساخت و طراحی از پس

 بین از که سال 4/25 ± 4/3 سن و سانتیمتر  12/177± 4/5 قد و کیلوگرم 4/5±16/73

 این. شد استفاده ،بودند شده انتخاب تصادفی صورت به مشهد فردوسی دانشگاه دانشجویان

 براي. کردند شرکت تحقیق در نامه رضایت فرم تکمیل با و داوطلبانه طور به ها آزمودنی

 آموزش آزمونگر 4 به شده ساخته دستگاه با کار چگونگی ،آزمونگرها بین پایایی گیري اندازه

 طور به ها آزمودنی این. کردند گیري اندازه بار 4 آزمودنی 16 از آزمونگرها سپس. شد داده

  . شدند انتخاب ها آزمودنی کل بین از تصادفی

 عمل به گیري اندازه بار 10 آزمودنی 20 از آزمونگر یک ،آزمونگر درون پایایی گیري اندازه براي

 دقیقه 15 گیري اندازه بار هر بین ،دستگاه با کار ادگیريی و خستگی اثر حذف منظور به. آورد

 ي فاصله در ،دستگاه زمانی ثبات پایایی ارزیابی براي همچنین. شد گرفته نظر در زمانی ي فاصله

 عمل به گیري اندازه عصر و صبح زمان در متناوب روز دو در آزمودنی 8 از آزمونگر مختلف زمانی

  .شد انجام ساجیتال و فرونتال ي صفحه دو در فوق هاي آزمون شرایط ي کلیه). 9( آورد

  :دستگاه اجزاي

ساخت کشور آلمان محصول  ،سانتیمتر 30ي  اندازهدر سنج دیجیتال)  شیب( تراز دیجیتال -

                                                                                                                                               
1. Pérennou 
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دادن میزان  هاي مختلف جهت نشان درجه و همچنین داراي گزینه 1/0دقت  با 1استبیال کمپانی

  ).1شکل( اینچ بر فوت) ،متر میلیمتر بر ،درصد ،درجه( شیب

 

  
  تراز دیجیتال .1 شکل

  

  :است زیر شرح به خارجی و داخلی ي محفظه دو داراي دستگاه

 دو طریق از کار این. دارد را خارجی ي محفظه داخل در چرخش قابلیت داخلی ي محفظه -

 نشستن براي بخشی داخلی ي محفظه داخل. است شده پذیر امکان تحتانی و فوقانی محور

 و سر ي کننده ثابت قسمت دو طریق از فرد مختلف هاي اندام که است شده طراحی آزمودنی

 در ها محفظه ي دهنده تشکیل اجزاي. شوند می ثابت چسبی بندهاي نیز و ها شانه

  .است آمده 7 تا 2هاي شکل

 
  دستگاه يها محفظه .2شکل

                                                                                                                                               
1  .  Stabila 
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   )دور نماي( ها کننده ثابت. 3 شکل                                                   

  

  
  )  نزدیک نماي( ها کننده ثابت.4شکل                                             

  

  
  دستگاه فوقانی محور. 5شکل
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  تراز قرارگیري محل. 6شکل                                             

  

  

  تراز اصلی کلیدهاي. 7 شکل                                              
  

  فرونتال ي صفحه در آزمون اجراي ي شیوه

 طریق از وي هاي اندام. بنشیند داخلی ي محفظه مخصوص محل در شد  خواسته آزمودنی از

 وي هاي چشم ،بند چشم ي وسیله به سپس و شد می ثابت پاها و تنه ،شانه ،سر هاي کننده ثابت

به منظور به حداقل رساندن . نکند استفاده بینایی اطالعات از آزمون حین تا شد می بسته

از  و بین دو پاي فردپیکري در قسمتهایی که بدن فرد با  محفظه در تماس بود  یاطالعات حس

 یک به دستگاه ابتدا که شد می داده توضیح آزمودنی برايبالشتک هاي بسیار نرم استفاده شد. 

. شد خواهد برگردانده اول وضعیت به آرامی  به و شد  خواهد  داده حرکت آزمونگر توسط طرف

 را "االن" ي کلمه ،است گرفته قرار عمودي طور به کامالً وي بدن کرد احساس که زمانی باید وي

 عدد ،خارجی ي محفظه حرکت با و گرفت می قرار دستگاه پشت در آزمونگر سپس. کند اعالم

 درجه 50 زاویه تا را دستگاه آرامی به سپس. کرد می تنظیم) درجه صفر شیب( صفر روي را تراز

 میزان که کرد می فراهم را امکان این سنج شیب دیجیتال ي صفحه( چرخاند می طرف کی به
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 که ثانیه در درجه 2 تا 5/1 سرعت با آرامی به آن از پس و )شود بررسی سیستم چرخش

 حالت به  ،)10( است  داخلی گوش ي دایره نیم مجاري در واقع هاي اندامک تحریک ي آستانه

  سنج شیب  روي عدد آزمونگر ،گفت می را "االن" ي کلمه آزمودنی که زمانی .گرداند می بر اولیه

  ).  9 شکل( کرد می ثبت را آزمودنی خطاي و خواند می را
  

 3مرحله  2مرحله  1مرحله 

  فرونتال ي صفحه در آزمون مراحل. 9شکل
 

  ساجیتال ي صفحه در آزمون اجراي ي شیوه

 در درجه 90 میزان به داخلی ي محفظه است الزم ،ساجیتال ي صفحه در آزمون انجام براي

 این براي. گیرد قرار ساجیتال ي صفحه در فرد بدن تا شود چرخانده خارجی ي محفظه داخل

 بیرون ،است کرده ثابت هم به را محفظه دو ،کن قفل شکل به که سوراخ داخل ي میله ،کار

 دهد قرار دیگر سوراخ در را میله و بچرخاند درجه 90 را محفظه تواند می آزمونگر و شده کشیده

  ).10شکل( شود ثابت حالت این در داخلی  محفظه تا

  
داخلی ي محفظه چرخش جهت. 10شکل  

  

 سطح در ربا آهن دو. گیرد قرار جدید محل در تراز است الزم ،داخلی ي محفظه ي زاویه تغییر از پس
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 محل از را سنج شیب ،آزمونگر. شود ثابت خود محل در خوبی به تا بود شده چسبانیده تراز تحتانی

 جدید محل در و کرده جدا) بود شده داده قرار فرونتال ي صفحه در آزمون براي که محلی( خود قبلی

 فرونتال ي صفحه در آزمون اجراي همانند ساجیتال ي صفحه در آزمون اجراي ي شیوه. کرد می نصب

و از  گردد می مسدود وي بینایی ،بند چشم طریق از سپس و شود می ثابت آزمودنی هاي اندام. است

 پشت در آزمونگر سپس. بالشتک هاي نرم به منظور عدم تماس آزمودنی با محفظه استفاده شد. 

). 11شکل( دهد می قرار صفر روي بر را شده داده نمایش عدد ،تراز به نگاه با و گیرد می قرار دستگاه

 با آرامی به آن از پس و چرخاند می طرف کی به درجه 50 ي زاویه تا را دستگاه آرامی به سپس

 ،گوید می را "االن" ي کلمه آزمودنی که زمانی. گرداند می بر اولیه حالت به درجه 2 تا 5/1 سرعت

  ). 12شکل( کرد می ثبت را آزمودنی خطاي و خواند می را تراز روي عدد آزمونگر

  
  ساجیتال ي صفحه در آزمون سازي آماده. 11شکل

 3مرحله 2مرحله  1مرحله 

  ساجیتال ي صفحه در آزمون مراحل. 12شکل
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. شد استفاده 2آزمونگران بین و 1آزمونگر درون همبستگی ضریب از ،دستگاه پایایی بررسی براي

  .شد انجام 05/0 داري معنی سطح در و SPSS 17 آماري افزار نرم ي وسیله به آماري مراحل تمام

  نتایج

 بدن عمودي وضعیت برآورد خطاي گیري اندازه مرتبه 10 از آمده دست به گروهی درون پایایی

 تکرار میان باالیی پایایی که است  شده مشخص جدول این در .است  آمده 1جدول در

 وجود) r= 93/0( فرونتال و) r= 95/0( ساجیتال ي صفحه در آزمودنی هر بین در ها گیري اندازه

 باال) 89/0( فرونتال و) 85/0( ساجیتال ي صفحه در نیز دستگاه این زمانی ثبات پایایی. دارد

 گزارش 1جدول در نیز دستگاه گروهی برون پایایی به مربوط نتایج همچنین. آمد دست به

 ي صفحه در آزمونگران گروهی برون پایایی به مربوط گروهی برون همبستگی ضریب. است شده

  .  است آمده دست به 85/0 برابر فرونتال و 89/0 برابر ساجیتال
                         

   زمانی ثبات همبستگی و آزمونگران بین ،آزمونگر درون همبستگی ضریب نتایج. 1جدول

  فرونتال و ساجیتال صفحات در دستگاه گیري اندازه

 حرکت صفحه

  دستگاه
  ها آزمون

 همبستگی ضریب

)ICC(  
Df1 DF2  sig  

  

  ساجیتال

  001/0  180  19  95/0  آزمونگر درون همبستگی
  001/0  48  15  89/0  آزموگران بین همبستگی

  001/0  24  7  85/0  زمانی ثبات  همبستگی

  
  فرونتال

  001/0  180  19  93/0  آزمونگر درون همبستگی

  001/0  48  15  85/0  آزموگران بین همبستگی
  001/0  24  7  89/0  زمانی ثبات  همبستگی

   گیري نتیجه و بحث

 همکاران و پرنو. بود دهلیزي حس سنجش ابزار ساخت و طراحی ،حاضر تحقیق اهداف از یکی

 دستگاهی ،مغزي ي سکته دچار بیماران ادراك وضعیت عمودي بدن براي 2008 سال در

 با بینایی غیاب در را فرونتال ي صفحه در تنها بدن انحراف بود قادر آنها ابزار). 8( کردند طراحی

 بیشتر دقتی با ابزار این ،حاضر تحقیق در اما. کند ارزیابی افق سطح به نسبت درجه 5/0 دقت

 ي صفحه دو در حرکت قابلیت داراي و شد هساخت و طراحی خارجی ي نمونه از) درجه 1/0(

  .بود ساجیتال و فرونتال

                                                                                                                                               
1 . Interclass correlation coefficient 
2 . Intraclass  correlation coefficient 
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هاي  گیرنده از روش تحریک ،شده در این تحقیق و تحقیق پرنو و همکاران در دستگاه ساخته

 حسی دستگاه دهلیزي بر اثر تغییر وضعیت سر و بدن نسبت به گرانش زمین استفاده شده

هاي  ). اندامپیکري رسانی اطالعات حس حداقل بدون استفاده از اطالعات حس بینایی و به( است 

ماکوال در  گیري سر نسبت به جاذبه است. حسی اتریکول و ساکول براي شناسایی جهت قرار

گیري سر  صورت افقی قرار دارد و نقش مهمی در تعیین جهت قرار سطح تحتانی اتریکول به

کردن سر به یک طرف. اما ماکوالي  نسبت به جهت نیروي جاذبه در وضعیت قائم دارد؛ مثل کج

نقش مهمی در تعادل هنگام وضعیت درازکش  صورت عمودي قرار گرفته و لذا  ساکول عمدتاً به

خلفی و خارجی نامیده  ،هاي فوقانی هاي کانال اي سه عدد بوده و به نام دایره نیم رد. مجاريدا

شوند. مجاري و آمپوال توسط مایعی  نامیده می 1شوند. بخش انتهایی آنها متسع شده و آمپوال می

ک ی .ي کوچکی به نام ستیغ آمپوال وجود دارد اند. در هر آمپوال تیغه موسوم به آندولنف پر شده

است. زمانی که سر ناگهان شروع  توده بافت ژالتینی به نام کوپوال بر باالي این ستیغ قرار گرفته

دایره به درون آمپوال  اي) آندولنف درون مجاري نیم شتاب زاویه( ،کند به چرخیدن در جهتی می

شود. چرخش سر در یک جهت سبب  باعث تحریک اندامک حسی آمپوال می شود و جاري می

ي ماکوالي اتریکول و  وسیله شود. تشخیص شتاب خطی به شدن کوپوال در جهت مخالف می خم

. در این )11( دایره است ي مجاري نیم شود وتشخیص چرخش سر بر عهده ساکول انجام می

 ،و حداقل اطالعات حس پیکري  بینایی غیاب در بدن عمودي وضعیت برآورد خطاي ،تحقیق

  . است دهلیزي حس عملکرد ي دهنده نشان

 دقت ،ابزار پایایی از منظور. بود دستگاه پایایی ارزیابی ،پژوهش این اهداف از دیگر یکی

 صفت ،ابزار که دهد می نشان ابزار پایایی ،دیگر عبارت به. بود آن پایداري و ثبات و گیري اندازه

 ثبات داراي حد چه تا گیري اندازه ي نتیجه و گیرد می اندازه صراحتی و دقت چه با را نظر مورد

 ي نمره از را آزمودنی ي شده مشاهده ي نمره تفاوت ،ابزار پایایی ،دیگر عبارت به. است پایداري و

 کاهش نیز گیري اندازه ابزار گیري اندازه خطاي ،پایایی افزایش با. دهد می نشان او واقعی

 به مختلف منابع در آزمونگر برون و آزمونگر درون همبستگی ضریب ،بندي تقسیم طبق. یابد می

 پایایی ، 74/0 تا 40/0 ،باال پایایی ي دهنده نشان 75/0 باالي ضرایب که است صورت این

 که داد نشان تحقیق این نتایج. است پایین پایایی ي دهنده نشان 40/0 از تر پایین و متوسط

 ي صفحه در و 95/0 برابر ساجیتال ي صفحه در دستگاه براي آزمونگر درون همبستگی ضریب

 در و 89/0 برابر ساجیتال ي صفحه در آزمونگران بین همبستگی ضریب و 93/0 برابر فرونتال

 ساجیتال ي صفحه در دستگاه زمانی ثبات پایایی آزمون نتایج. بود 85/0 برابر فرونتال ي صفحه

                                                                                                                                               
1. Ampulla 
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 دهلیزي حس سنجش دستگاه پایایی آزمون نتایج. بود 89/0 و 85/0  برابر ترتیب به فرونتال و

 این زمانی ثبات و آزمونگر برون و آزمونگر درون همبستگی ضریب که داد نشان تحقیق این در

 دهلیزي حس دستگاه پایایی بودن باال. بود باال فرونتال و ساجیتال ي صفحه دو در دستگاه

 هاي زمان در بتوانند تا سازد می مهیا مختلف محققان براي را امکان این ،تحقیق این در ساخته

 عنوان به دستگاه این. کنند استفاده باالیی اطمینان با دستگاه این از مختلف دفعات و مختلف

 با و خطر بی است ابزاري و شده انجام ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه در تحقیقاتی طرح

...  و شناسی آسیب ،حرکتی رفتار همچون مرتبط علوم محققان ،نیاز حسب بر که باال دقت

 . کنند استفاده آن از توانند می
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در بهبود سرعت پردازش اطالعات و کاهش  کاشی تمرینی -آموزشی بسته  تأثیر

  مردان سندرم داون یو عصب یعوارض روان
  

  3، سعید نقیبی2، زهرا سرلک1علی کاشی
  

  تحقیقات و فناوري ،استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم -1,3

   *، خدابنده، گروه تربیت بدنیواحد خدابنده ،دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیات علمی  -2

  

  07/07/1392 تاریخ پذیرش:    24/02/1392تاریخ دریافت: 

  چکیده
کاشی در بهبود سرعت پردازش  تمرینی -آموزشی  ي بسته تأثیربررسی  ،هدف از اجراي این تحقیق

 بیمار سندرم داون مرد با 27اطالعات و کاهش عوارض روانی و عصبی ناشی از بیماري سندرم داون بود. 
صورت تصادفی به دو  بهمرکز توانبخشی معلولین نمونه تهران  سال از 135/26 ± 936/3 میانگین سن
هفته و هر هفته سه  12مدت  افراد گروه تجربی بهنفر) تقسیم شدند.  13و تجربی ( نفر) 14(گروه کنترل 
العمل  سرعت عکس ،ي تمرینی دند. قبل و بعد از دورهکرتمرینی کاشی را دنبال  - آموزشی ي جلسه برنامه
گروه نمونه  يکنندگان اعضا شد و از مراقبت مقیاس آزمون لینکلن اوزرتسکی سنجیده توسط خرده

را  DSQIIDتوان ذهنی  براي افراد کم مشکالت عصبی و روانیغربالگري  ي نامه درخواست شد تا پرسش
رفتن  دست رفتن حافظه، گیجی، از دست هایی همچون از نامه بخش این پرسشنند. کبراي هر فرد تکمیل 

ها و عالئم روانی، تغییرات جسمانی، اختالالت  گیري اجتماعی، تغییرات رفتاري، نشانه ها، کناره مهارت
هاي  سنجد. تحلیل نتایج با استفاده از تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه اختالالت گفتاري را میخواب و 

داري در  باعث کاهش معنی تمرینی -آموزشی  ي نشان داد که اجراي این بسته) P<0.05تکراري (در سطح 
نامه  هاي پرسش سیامق ). تحلیل خردهP=0.004در افراد گروه تجربی شد ( DSQIID ي نامه پرسش ي نمره

گیري  هاي فرد، کناره ) و مهارتP=0.028نشان داد که متعاقب اجراي این برنامه، اختالالت حافظه و گیجی (
 ،داري داشت. عالوه بر این ) در افراد گروه تجربی بهبود معنیP=0.047اجتماعی، خصوصیات بدنی و کالمی (

). نتایج این تحقیق نشان داد که P=0.000پیدا کرد (داري کاهش  صورت معنی العمل نیز به سرعت عکس
اختالالت روانی و  ي توانست باعث کاهش عالئم اولیه ،شده در این تحقیق ارائه تمرینی -آموزشی  ي برنامه

  عصبی و افزایش سرعت پردازش اطالعات در سیستم عصبی افراد سندرم داون شود. 

، روانی و عصبیعوارض کاشی، پردازش اطالعات،  تمرینی -آموزشی  ي بسته کلیدي: واژگان

  .سندرم داون

                                                                                                                                  
  Email: zahrasarlak59@yahoo.com                                                نویسنده مسئول          *
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  مقدمه

اختالالت شناختی همراه با مشکالتی در سیستم  ،سندرم داون افراد ترین مشکالت یکی از اصلی

ي چپ این  کره نیم ).1( هستندتوانی ذهنی خفیف تا متوسط  کم . این افراد داراياستعصبی 

عالوه بر مشکالت متعدد در سیستم عصبی داراي دچار اختالل بوده و لذا این افراد  ،افراد

ا سایر افراد در تفاوت افراد سندرم داون ب). 2( هستندمشکالتی در سیستم پردازش اطالعات 

هاي شناختی با  . مهارتاستعوامل ژنتیکی و هم محیطی  تأثیرهاي شناختی هم تحت  مهارت

این افراد حتی در سنین  و دهد ن میافزایش سن در افراد سندرم داون کاهش بیشتري را نشا

اند که  تحقیقات متعددي در سراسر دنیا نشان داده). 3شوند ( ین نیز دچار آلزایمر مییپا

 ،گزارش این تحقیقات است. به دمانس ،ترین مشکل عصبی و روانی در افراد سندرم داون بزرگ

دچار بزرگسالی در ی دیگر توان ذهن سندرم داون بیش از سایر افراد سالم و حتی افراد کم افراد

افت  ي نشانه دمانس). 3-8(شوند  می دمانستحلیل عملکرد سیستم عصبی و شناختی و سپس 

 ساله و 49-45% افراد 9از سنین حدود سی سالگی شروع و در  بوده و عملکرد عصبی و روانی

ي  نکته .یابد بازهم شیوع آن افزایش می ،شده و با افزایش سن  ساله دیده 59-55% افراد 32در 

در کشورهاي آمریکا و سایر  این عالئماین است که بروز  ،شودمهمی که در اینجا الزم است ذکر 

یز در این به بعد است. اما امید به زندگی نسالگی  40و  30یافته از سنین  کشورهاي توسعه

 . )8( سالگی است 60در حدود  اي افراد سندرم داونکشورها بر

چند معیار دارد. این  در افراد سندرم داون زوال عقلشروع اختالالت عصبی و روانی ناشی از 

ها شامل اختالل در حافظه، اختالل در عملکرد شناختی، آگاهی از محیط، اختالل در  نشانه

 ،تاختالال ایني  . اولین نشانهاستهاي اجتماعی  کنترل احساسات و انگیزش و یا تغییر در رفتار

% موارد اختالل 71مدت است. البته در افراد سندرم داون در  کوتاه ي حافظه ز مشکالتی دربرو

ها است و تغییرات رفتاري در  ي اولین نشانه در شخصیت و خصوصیات شخصی نیز از جمله

ها،گیجی، مشکالت  دادن مهارت دست افتد. البته اختالل در خواب، از مراحل بعدي اتفاق می

گیري از  تدریج بعد از این عالئم، کناره هستند. بهآن هاي ابتدایی  نشانه وزتکلم و گفتاري ج

 شدن، نگرانی زیاد، از دادن اعتماد به نفس، کاهش عزت نفس، عصبانی دست اجتماع، از

  ).5( توان شاهد بود دادن عالئق، رفتارهاي تکراري، توهم و دلهره را می دست 

زیرا در صورت  بسیار اهمیت دارد؛ روانی در این افرادتشخیص زود هنگام افت عملکرد عصبی و 

توان از پیشرفت آن  هاي درمانی و توانبخشی می با مداخله ،تشخیص آن در مراحل اولیه

 ،است طراحی شده ین ابزارهایی که براي سنجش این اختالالت). یکی از بهتر3د (کرپیشگیري 
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نامه  این پرسش. است  DSQIID1ذهنیتوان  براي افراد کم دمانسغربالگري  ي نامه پرسش

و مورد استفاده  ،ستاندارد شده و در تحقیقات اخیرصورت تخصصی براي افراد سندرم داون ا به

رفتن حافظه،  دست هایی همچون از بخش ،نامه االت این پرسشؤ). س10،9( است یید قرار گرفتهأت

ها و عالئم روانی،  رفتاري، نشانه گیري اجتماعی، تغییرات ها، کناره مهارترفتن  دست گیجی، از

). استفاده از این ابزار 9سنجد ( تغییرات جسمانی، اختالالت خواب و اختالالت گفتاري را می

تواند براي تشخیص اختالالت متعدد  می ،سنجی کامل روان ي عنوان یک بسته گیري به اندازه

 در افراد سندرم داون مورد استفاده قرار گیرد. و زوال عقل عصبی و روانی ناشی از افزایش سن

  نند. ک لذا محققین از این ابزار براي بررسی افت عملکرد عصبی و روانی استفاده می

تر و با  مقداري آهسته ،توان ذهنی است که افراد کم خوبی مشخص شده همچنین این موضوع به

کنند  دهند و حرکت می نشان می همتاي خود واکنش پذیري بیشتري از افراد سالم نرخ تغییر

توان  اند که افراد سندرم داون در مقایسه با افراد کم ). البته برخی از تحقیقات نیز نشان داده11(

 ،العمل زمان عکس ).12تري هستند ( ذهنی بدون سندرم داون نیز داراي زمان واکنش آهسته

گیري این  ی مغز است. اندازهباشد که ناشی از عملکرد عصب نماد سرعت پردازش اطالعات می

ده و کرگیري  هاي عصبی را اندازه شهاي تمرینی بر سرعت پرداز برنامه تأثیرتواند  متغیر می

  اي را بر سیستم پردازش اطالعات نشان دهد.  هاي مداخله بخشی برنامه اثر

صورت است که در  سندرم داون نشان داده فرادگرفته بر روي ا نتایج تحقیقات متعدد انجام

هاي حرکتی آنها  توجهی در شروع زودتر مهارت هاي قابل پیشرفت ،هاي تمرینی اجراي برنامه

از فواید متعددي را در افراد سندرم داون دارد.  ،هاي بدنی . فعالیت)14،13افتد ( اتفاق می

نوع بخشی این  تمرینات قدرتی است و اثر ،هاي تمرینی براي این افراد ترین برنامه ي مهم جمله

). 15-18اند ( تمرینات در افزایش قدرت افراد سندرم داون را حتی در سنین جوانی نشان داده

که آنها  )19( استرونده  تمرین قدرتی پیش ي ي بهترین نوع تمرینات قدرتی نیز برنامه از جمله

ن ). اما تحقیقات دیگري نیز نشا21،20کند ( هاي روزمره اجتماعی آماده می را براي فعالیت

) نیز براي این افراد مفید هستند. اما بسیاري 22) و هوازي (20اند که تمرینات استقامتی ( داده

اند که تمرینات قدرتی  و نتیجه گرفته کردهاز محققین اقدام به ترکیب این تمرینات با یکدیگر 

ریولو و بهتري در این افراد دارد. حتی آند تأثیر) 25،24) و قدرتی با هوازي (23با تعادلی (

نتیجه گرفتند که  ،شده در این زمینه ي تحقیقات انجام ) پس از مرور کلیه2010( 2همکارانش

هاي تمرین ترکیبی بهبود پیدا  شناختی با استفاده از برنامه و روانهاي فیزیولوژیک  برخی جنبه

                                                                                                                                  
1. dementia screening questionnaire for individual with intellectual disability 
2. Andriolo et al 
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 از طریق اصول روانی هاي سوارکاري نشان دادند که برنامهنیز برخی از محققان . )26( کنند می

با توجه  اما .)27( شود میاین افراد باعث بهبود وضعیت جسمانی، روانی و اجتماعی  ،حرکتی –

اولریخ و  ،شرایط استفاده کرد ي سواري در همه توان از تمرینات اسب به این موضوع که نمی

سندرم داون ي  ساله 15تا  8هاي  ي تحقیقی از بچه ) در یک مطالعه2011( 1همکارانش

روز مهارت  5% از این افراد توانستند در طول 56سواري کنند.  خواستند تا دوچرخه

سواري قرار  ماه تحت تمرینات دوچرخه 12مدت  سواري را یاد بگیرند. این افراد به دوچرخه

میزان فعالیت این افراد افزایش یافت و در کل سالمت  ،گرفتند و با استفاده از این مهارت

  .)14( آنها افزایش پیدا کرد عمومی

 ي مطالعه سندرم داون و اختالالت در افراد ي ) پس از مرور کلیه1392کاشی و همکارانش (

تمرینی براي  - آموزشی ي اقدام به طراحی یک بسته ،شده بر روي این افراد تحقیقات انجام

هاي  تمرینی باعث بهبود مهارت ي دند. این برنامهکرافزایش سالمت این افراد در ابعاد مختلف 

بخشی این  اثر ،). عالوه بر این28ات جسمانی افراد سندرم داون شد (یادراکی حرکتی و خصوص

تمرینی در بهبود عملکرد قلبی و عروقی افراد سندرم داون نیز در یک طرح  - آموزشی ي برنامه

ندرم گ و میر در افراد سبه این که بیشترین دلیل مر با توجه. )29( شد پژوهشی نشان داده

باعث بهبود عملکرد قلبی این  تمرینی -آموزشی  ي هاي قلبی است و این برنامه ، بیماريداون

هاي بدنی با این شیوه را در بهبود سالمت افراد سندرم  توان نقش فعالیت بیماران شد، لذا می

ضالنی است که منجر به هایپوتونی ع ،د. یکی دیگر از بیشترین مشکالت این افرادکرداون درك 

بخشی این  اثر ینشود. لذا محقق کاهش فعالیت بدنی و افت رشد حرکتی در این افراد می

. لذا )30( را در کاهش عوارض هایپوتونی عضالنی نیز نشان دادند تمرینی -آموزشی  ي بسته

شده و  کامل توانبخشی در نظر گرفته ي عنوان یک بسته به تمرینی -آموزشی  ي این برنامه

کاهش بهبود سرعت پردازش اطالعات و محققین قصد دارند تا اثر بخشی این برنامه را در 

  مورد بررسی قرار دهند.  ،عوارض عصبی و روانی ناشی از بیماري سندرم داون

  پژوهش روش

گروه تجربی و  دودر  با حمایت مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خدابنده تجربی این تحقیق نیمه

  آزمون اجرا شد.  کنترل در پیش و پس

در نفر)  34(ي بیماران مرد سندرم داون واقع در مرکز توانبخشی معلولین نمونه  کلیهاز بین 

بیمار  28 )35-69ي هوشی بین  (با بهره خفیف و متوسط توان ذهنی کمي افراد داراي  دسته

                                                                                                                                  
1. Ulrich et al 
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صورت تصادفی  این افراد به ند.دشانتخاب سال  185/26 ± 932/3 با میانگین سن سندرم داون

هفته و هر هفته سه جلسه  12مدت  و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی به به دو گروه کنترل

بزرگساالن سندرم داون  ي ویژه ،کاشی تمرینی -آموزشی  ي شده در بسته تمرینی ارائه ي برنامه

مرکز و با شرایط  اعضاي گروه نمونه در یک ي ه. با توجه به این که همدندکر) را دنبال 28(

هاي  اعم از رژیم غذایی، حضور در برنامه ،ي شرایط زندگی کردند، کلیه یکسان زندگی می

آموزشی، خواب، فعالیت بدنی و شرایط زندگی محیطی بین دو گروه یکسان بود. مالك ورود به 

تی و معیار خروج از تحقیق نیز کالمی و حرک هاي ترین دستور ، توانایی فهم کوچکاین تحقیق

پیاپی و یا عدم حضور در دو سوم جلسات تمرینی در گروه تجربی  ي غیبت بیش از سه جلسه

نفر در گروه تجربی و  13هاي  و داده یک نفر از گروه تجربی حذف شد ،بود. با رعایت این موارد

  . نفر در گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت 14

نامه استفاده شد.   گیري اختالالت روانی و عصبی از روش پرسش ي اندازه، برادر این تحقیق

یکی از ابزارهایی که  زا و مشکل است. ي آن بسیار چالش خیص این اختالالت در مراحل اولیهتش

 ي نامه پرسش ،تواند آن را تشخیص دهد خوبی می شروع اختالالت به ي در مراحل اولیه

DSQIID صورت تخصصی  هایی است که به نامه یکی از بهترین پرسش ،نامه است. این پرسش

یید گرفته و مورد تأ شده و در تحقیقات اخیر مورد استفاده قرار براي افراد سندرم داون استاندارد

کنندگان و یا والدین  ال از مراقبتي سؤ نامه بر پایه نظران این حیطه است. این پرسش صاحب

  دارد که شامل موارد زیر است:افراد سندرم داون است و سه بخش 

ال ؤال مورد سؤس 13هاي این افراد را در قالب  بهترین مهارت ،نامه اولین بخش این پرسش .1

  دهد. قرار می

هاي افت عملکرد عصبی و  ال است و رفتارها و نشانهؤس 43نامه شامل  بخش دوم این پرسش .2

  سنجد.  روانی را می

پرسد که  می مثالًاي هستند.  ي آنها مقایسه ت که همهال اسسؤ 10. بخش سوم نیز شامل 3

  است یا نه. داري پیدا کرده کردن این افراد تغییر معنی صحبت

رفتن  دست  رفتن حافظه، گیجی، از دست هایی همچون از بخش ،نامه ال این پرسشسؤ 53

تغییرات جسمانی، ها و عالئم روانی،  گیري اجتماعی، تغییرات رفتاري، نشانه ها، کناره مهارت

) در یک 2007( 1دب و همکارانش ).10سنجد ( اختالالت خواب و اختالالت گفتاري را می

که  ندتحلیل عاملی اکتشافی دریافتپس از اجراي  ،تحقیقی بر روي افراد سندرم داون ي مطالعه

                                                                                                                                  
1. Deb et al 
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مقیاس اول  ار بخش تفکیک و تحلیل شوند. خردهنامه بهتر است به چه االت این پرسشسؤ

. است 1اختالالت حافظه و گیجی ي کننده االت بررسیؤنامه شامل س خش دوم این پرسشب

، مقیاس سوم پرسد. خرده می 2امنیتی االتی را در خصوص احساس بی، سؤمقیاس دوم خرده

االتی را در مقیاس نیز سؤ پرسد و آخرین خرده سؤاالتی را در خصوص مشکالت خواب می

آمده به روش  دست هاي ب طبقه همبستگی درون). 9پرسد ( خصوص مشکالت رفتاري فرد می

ها و  به مقدار  شونده براي آزمون P=0.01داري  و با سطح معنی 95/0آزمون مجدد  -آزمون 

  ). 10دست آمد ( هها ب گیرنده براي آزمون P=0.01داري  و با سطح معنی 90/0

العمل آزمون لینکلن  مقیاس سرعت عکس العمل نیز از خرده سنجش سرعت عکس براي

  استفاده شد. قبل و بعد از مداخله  ،اوزرتسکی

شامل تمرینات  بایدهاي ورزشی  ي برنامه ي همه عناصر پایه ي تمرین در گروه تجربی: شیوه

). به دلیل آمادگی بسیار کم 32،31پذیري باشد ( هوازي، تمرینات قدرتی، تعادلی و انعطاف

ی و مشکالت تعادلی بارز در افراد سندرم داون، این سه سیستم قلبی و عروقی و ضعف عضالن

اي برخوردارند. اما به دلیل تحرك بیش از  راد از اهمیت ویژههاي تمرینی این اف جزء در برنامه

پذیري در این افراد  )، تمرینات انعطاف8حد و شلی مفاصل که در این افراد بسیار شایع است (

      شده بر روي این افراد از نتایج برخی تحقیقات انجام گیري ). با بهره13شود ( توصیه نمی

توان نتیجه گرفت که تمرینات ترکیبی براي این افراد بسیار مفید و  می ،)25،24،16،15(

شامل پنج بخش تمرینات  ،تمرینی مورد استفاده در گروه تجربی ي بود. برنامه بخش خواهد اثر

ت استقامت عضالنی و هوازي، تمرینات ادراك عمل و تعادلی، تمرینات قدرتی و توانی، تمرینا

  ).1شد (جدول  هاي سازماندار می تمرینات دیگري همچون استفاده از دستگاه ویبره و بازي

هاي  شود و با توانایی شروع می 3هاي حرکت بنیادي تمرینی منتخب با توانایی ي این برنامه

هاي  دقیقه و در هفته 50جلسات اول زمان تمرین در  شود. مدت تکمیل می 4حرکت تخصصی

، ي تمرینی دقیقه در هر جلسه افزایش یافت. از  نکات مهم در اجراي این برنامه 150پایانی به 

کمک مربی) در  5صورت میانگین  کمک مربی (در هر جلسه به 11مربی و  3گیري از  بهره

خفیف و  کم توانی ذهنیاجراي تمرینات بود که کمک مربیان این تحقیق از بین مددجویان با 

هاي الزم به اجراي  مرکز نمونه انتخاب شدند. این افراد پس از آموزش ي قهرمان المپیک ویژه
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3. Fundamental Movement Abilities 
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هر یک یا دو آزمودنی در  ،دند. با این روشکرافراد گروه نمونه کمک  ي صحیح تمرینات در همه

هر جلسه، یک مربی یا کمک مربی داشت که این افراد اجراي صحیح حرکات و پیگیري 

کردند. شدت تمرینات در جلسات اول  هر جلسه را در اعضاي گروه نمونه تضمین می ي برنامه

بار  طبق اصل اضافه ،تدریج گونه درد و ناراحتی بود و به بخش و بدون هیچ بسیار سبک، لذت

1ترکیبی ي دهنده هاي انگیزش ات افزایش یافت. همچنین از تکنیکشدت تمرین
براي افزایش  

هاي  العمل مشارکت افراد استفاده شد. در خصوص شدت تمرینات در هر بخش نیز از دستور

 ي ). این بسته33استفاده شد ( ) در خصوص فعالیت بدنی براي افراد سندرم داون2007( 2لوتان

 ي ) طراحی شده و اثر بخشی این برنامه28دکتري ( ي تمرینی طی یک رساله - آموزشی

  ).28-30است ( شده تمرینی نیز در چندین متغیر نشان داده
  

 ساالن سندرم داون براي بزرگ یکاش تمرینی -آموزشی  ي بسته .1جدول 

 تمرینات تعادلی
تمرینات قدرتی و 

 توانی

  تمرینات استقامت عضالنی

 هوازيو تمرینات 
 تمرینات ادراك عمل

حرکات نرمشی، 

هاي خاص و   ورزش

 سازماندار

رفتن روي  راه-1
  خط

  دویدن روي خط -2
رفتن روي  راه -3

  چوب موازنه
دویدن روي  -4

  چوب موازنه
تمرینات تعادل  -5

ایستا و حرکات 
  محوري

  لی لی -6

 سواري دوچرخه-7

تمرینات قدرتی  -1
  با توپ توانبخشی 

دریافت و پرتاب -2
  توپ مدیسین 

تمرینات با وزنه  -3
براي عضالت 

  مختلف 
  پرش طول  -4

  پرش افقی -5
تمرینات  -6

  پالیومتریک
 

  روي پیاده-1
هاي  تداوم فعالیت -2

مختلف در تمامی طول یک 
  تمرینی ي جلسه

  زدن طناب -3
تمرینات سوئدي مثل  -4

  شکم و شنا و پارالل
  دویدن-5

  دمیلدویدن روي تر -6
  تمرینات پله -7
 سواري دوچرخه -8

پرتاب، دریافت -1
ضربه با پا و دست به 

مدل توپ با اندازه  8
  و وزن متنوع

گیري و  هدف -2
  پرتاب توپ

اجراي حرکات  -3
موزون و هماهنگ 

  جمعی دسته
زدن پنالتی  -4

  بسکتبال و فوتبال

دریبل فوتبال و   -6
  بسکتبال

والیبال  ي پنجه -8
  مختلفهاي  با توپ

سر خوردن و  -9
 رفتن یورتمه

استفاده از  -1
دستگاه ویبره 

  براي کل بدن
اجراي بازي  -2

  هد شدست
والیبال  -3

 گروهی نسبتاً
 سازماندار

در دو سطح توصیفی (میانگین و ) 16 ي نسخه( SPSSافزار  توسط نرمآمده  دست ههاي ب داده

) مورد هاي تکراري واریانس بین گروهی با اندازهلیل تحانحراف استاندارد) و استنباطی (آزمون 

ها  بودن توزیع داده طبیعی K-Sدر این تحقیق با استفاده از آزمون   .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

                                                                                                                                  
1.Incorporate motivational techniques 
2. Lotan 
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هاي این  زمون فرضیهاز آمار پارامتریک در آ ،) از این روP < 05/0گرفت ( مورد تأیید قرار

 05/0ها بود ( همگنی واریانس ي ي لون نشان دهنده ق استفاده شد. همچنین نتایج آمارهتحقی

> Pچندین مفروضه مورد بررسی قرار  هاي تکراري نیز اندازه با ) . قبل از انجام تحلیل واریانس

شده براي متغیر وابسته در  هاي کوواریانس مشاهده سانی ماتریس گرفت. اولین مفروضه، هم

هاي کوواریانس  دوم، عدم تناسب ماتریس ي مفروضه) و P < 05/0بود (هاي پژوهش  گروه

آزمون کرویت  بود که براي این مفروضه نیز ازانی س خطاي متغیر وابسته با یک ماتریس هم

 ي نتایج تحقیق با استفاده از شیوه ،). لذا با توجه به این شرایطP < 05/0( استفاده شد 1موخلی

 د. شگروهی گزارش  تحلیل واریانس درون و برون

  تایج ن

نفر با  14سال و گروه کنترل نیز  538/25 ± 436/2نفر با میانگین سن  13گروه تجربی 

نمونه  ينفر از اعضا 2تحلیل نتایج نشان داد که سال بودند.  785/26 ± 964/4میانگین سن 

نفر داراي مشکالت روانی و رفتاري تحت  23%) و 7/3نفر( 1%) داراي مشکل بینایی، 4/7(

ند ستتوان طور مستقل می نفر از این افراد به  8اظهار داشتند که این افراد قبین درمان بودند. مرا

طور مستقل  هاي خود فرد به %) با مهارت8/21نفر آنها ( 6 .زندگی کنند، اما با قدري کمک

 %) دیگر از آنها6/29نفر ( 8 و دشتنند زندگی کنند، اما نیاز به کمک زیادي داستتوان می

 هم%) 5/18نفر ( 5. اما شتندکمک جزئی دانیاز به د و نطور مستقل زندگی کن د بهنستتوان نمی

  داشتند. د و نیاز به کمک زیادي نزندگی کنند ستتوان نمیصورت مستقل  به

  

  

کلی  ي هاي تکراري در متغیر نمره نتایج آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه .2جدول 

  نامه پرسش

 F ضریب  آزمون
    ي درجه

 آزادي
  داري معنی

  009/0  1  933/7  آزمون پس ودر پیش  نامه کلی پرسش ي نمره ي مقایسه
  005/0  1  324/9  * متغیر گروه گروهی درون تغییرات

  845/0  1  039/0  نمرات بین گروهی  ي مقایسه

  

                                                                                                                                  
1 . Mauchly's test of sphericity 
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   :DSQIIDنامه  پرسشکلی  ي تمرینی منتخب بر نمره ي برنامه ي یک دوره تأثیربررسی 

 500/5 ± 766/2 ي آزمون به نمره در پیش 428/5 ± 130/3نامه در گروه کنترل از کلی پرسش ي نمره

نامه از  کلی پرسش ي نمره ،. اما در گروه تجربیاستآزمون رسید که این تغییر بسیار اندك  در پس

کند. براي بررسی این  گیري پیدا می کاهش چشم 230/4 ± 440/5ي  به نمره 6 ± 403/6 ي نمره

ات تأثیرنتایج آزمون هاي تکراري استفاده شد.  ها از آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه تفاوت

که  دادنشان  2شده در جدول  ارائه) Wilk's Lambdaمتغیره و نتایج  گروهی (جدول آزمون چند درون

گیري پیش با  ي اندازه نامه در دو مرحله کلی پرسش ي داري در نمرات متغیر نمره تفاوت معنی

کاهش  ،ي تمرینی ه این معنی است که پس از یک دورهاین ب). P=0.009 ( آزمون وجود دارد پس

نتایج همچنین است.  این تحقیق ایجاد شده ي افراد گروه نمونه ي نامه کلی پرسش ي داري در نمره معنی

گیري با  نامه در دو اندازه کلی پرسش ي دار بین نمره حاکی از وجود تأثیرات متقابل معنی این آزمون

کلی  ي به این معنی است که روند تغییرات متغیر نمرهنیز . این نتیجه )P=0.005بود (هاي تحقیق  گروه

در کدام گروه  براي این که بدانیماما  .داري دارد نامه در دو گروه تحقیق با یکدیگر تفاوت معنی پرسش

ج آزمون نتایاز داري دارد،  با یکدیگر تفاوت معنی آزمون نمرات پیش با پس ي تحقیق نتایج مقایسه

تفاوت دیم. نتایج این آزمون نیز نشان داد که استفاده کرهاي تکراري  تحلیل واریانس با اندازه

که   چرا ؛گیري در گروه کنترل وجود ندارد اندازه ي نامه در دو مرحله کلی پرسش ي داري در نمره معنی

 داري معنی صورت کامالً بهبود  شده در گروه تجربی توانسته تمرینات انجام. اما است P=0.844میزان 

 ،2طبق نتایج جدول  ،عالوه بر این). P=0.004نامه را در این گروه کاهش دهد ( کلی پرسش ي نمره

نشان  نیزتجربی و کنترل  ین دو گروهب ي نامه کلی پرسش ي آزمون تأثیرات بین گروهی میانگین نمره

  ). P=0.845گروه تحقیق وجود ندارد ( 2بین  ي نامه کلی پرسش ي داري در نمره اوت معنیکه تف داد

در بخش دوم  ،بود شده ارائه تمرینات ایجاد ي در نتیجهتغییراتی که در نمرات گروه تجربی 

 9،11،22،29،39،40االت ؤس بود.  کنندگان گزارش شده ؤال توسط مراقبتس 7نامه در  پرسش

اند. این  آزمون بوده آزمون داراي نمرات کمتري نسبت به پیش تجربی در پسدر گروه  41و

نفر)،  3در  بهبودکردن کلمات مناسب براي گفتگو ( ترتیب در خصوص پیدا االت بهؤس

یابی زمانی  نفر)، توانایی رد 2در  بهبودکردن از بیش از یک دستورالعمل در یک زمان ( پیروي

نفر)، عصبی و مضطرب بودن  2در بهبود ( هاي اجتماعی گیري از فعالیت نفر)، کناره 3در  بهبود(

 1در  بهبودبودن کالمی و جسمانی ( نفر) و خشن 2در  بهبودبودن (  نفر)، افسرده 1در  بهبود(

از  40،39،29مقیاس اول بودند، سؤاالت   از خرده 22،11،9االت ؤسنجید. س را می نفر)

نامه نیز که  مقیاس چهارم بود. در بخش سوم پرسش از خردهنیز  41ال مقیاس دوم و سؤ خرده

کردیم ال در گروه تجربی مشاهده ، تغییراتی را در چهار سؤشد اي می ال دو گزینهسؤ 10شامل 
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نفر) ، بیشتر از قبل خسته  1در  بهبودها ( رفتن مهارت دست از ،ترتیب االت بهکه این سؤ

  3در  بهبودرفتن ( نفر) و کندتر راه 2در  بهبودشدن ( تر ، تنبلنفر) 1در  بهبودرسیدن ( نظر به

  دادند.  ؤال قرار مینفر) را مورد س

نامه  پرسش هاي مقیاس ب بر خردهتمرینی منتخ ي برنامه ي یک دوره تأثیربررسی 

DSQIID:  به  ،نامه هاي پرسش مقیاس میانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده 2جدول

، مشخص شده در این جدول هاي ارائه طبق دادهدهد.  را نشان میتفکیک در دو گروه تحقیق 

دچار قدري  ،تمرینی ي ها در گروه تجربی پس از سه ماه برنامه مقیاس ي خرده است که کلیه

ها در گروه کنترل معکوس است و یا با اندکی  مقیاس اند. اما این روند در برخی خرده بهبود شده

از  ،اند دار بوده است. اما براي آن که بدانیم کدام یک از این تغییرات معنی تغییر همراه بوده

نتایج آزمون تحلیل دیم. کرهاي تکراري استفاده  آزمون تحلیل واریانس بین گروهی با اندازه

و  هاي اختالالت حافظه مقیاس هاي تکراري نشان داد که در خرده واریانس بین گروهی با اندازه

ها،  االتی را در خصوص کاهش مهارتنامه که سؤ بخش سوم پرسش ي گیجی و هچنین نمره

آزمون  آزمون و پس نمرات پیش ،سنجید گیري اجتماعی، خصوصیات بدنی و کالمی را می کناره

و روند تغییرات نیز در دو گروه تحقیق با ) P<0.05( ندبودداري  ا یکدیگر داراي تفاوت معنیب

داري در  ، تفاوت معنیمقیاس دیگر اما در سه خرده )،P<0.05داري داشت ( تفاوت معنییکدیگر 

تر در خصوص  . براي بحث دقیق)P>0.05شده مشاهده نشد ( هاي انجام یک از آزمون هیچ

شده، از آزمون تحلیل  انجام ي مقایسه 5تفکیک در دو گروه تحقیق در  گروهی به مقایسات درون

  است. ارائه شده 2هاي تکراري استفاده شد که نتایج این آزمون در جدول  واریانس با اندازه
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تفکیک در دو گروه  به DSQIID ي نامه هاي پرسش مقیاس میانگین و انحراف استاندارد نمرات خرده .2جدول 

  هاي تکراري در هر گروه  آزمون تحلیل واریانس با اندازه ي تحقیق همراه با نتیجه

  ها گروه
تفاوت   آزمون پس  آزمون پیش

  ها میانگین

نتایج آزمون تحلیل 

هاي  واریانس با اندازه

  تکراري

Std  Mean  Std  Mean  P  df  F 

اختالالت حافظه و 

  گیجی

  511/0  1  487/0  214/0  143/1  329/0  357/1  386/0  کنترل

  255/6  1  028/0  538/0  000/0  277/0  539/1  447/0  تجربی

 دلمردگی و احساس

  اعتمادي بی

  157/0  1  699/0  -143/0  143/2  404/0  000/2  555/0  کنترل

  182/2  1  165/0  307/0  385/1  560/0  692/1  559/0  تجربی

مشکالت خواب و 

  گیجی

  104/0  1  752/0  071/0  357/0  199/0  429/0  202/0  کنترل

  097/3  1  104/0  308/0  385/0  310/0  692/0  398/0  تجربی

  مشکالت رفتاري
  188/0  1  671/0  -071/0  286/0  125/0  214/0  113/0  کنترل

  1  1  337/0  076/0  461/0  215/0  539/0  216/0  تجربی

ها،  کاهش مهارت

گیري  کناره

  اجتماعی و ..

  167/2  1  165/0  -143/0  571/1  272/0  429/1  272/0  کنترل

  255/6  1  028/0  538/0  000/1  392/0  539/1  526/0  تجربی

  

مقیاس اختالالت حافظه و گیجی در گروه کنترل  در خرده 2 جدول شده در طبق اطالعات ارائه

اما در گروه تجربی  ،)P=0.487ند (ستداري نی آزمون داراي تفاوت معنی پس آزمون و نمرات پیش

). P=0.028است ( آزمون بهبود یافته داري نسبت به نمرات پیش صورت معنی آزمون به نمرات پس

نامه نیز  مقیاس دیگر بخش دوم پرسش آزمون در سه خرده آزمون و پس نمرات پیش ي مقایسه

نمرات گروه کنترل و تجربی در  ،طور که مشخص است است که همان در این جدول ارائه شده

اعتمادي، مشکالت خواب و گیجی و مشکالت رفتاري  احساس بی هاي دلمردگی و مقیاس خرده

االت ؤ). اما سP>0.05ند (ستا یکدیگر نیداري ب آزمون داراي تفاوت معنی آزمون و پس بین پیش

گیري  ها، کناره هایی در خصوص کاهش مهارت پرسش ي برگیرنده نامه که در بخش سوم پرسش

است. طبق اطالعات  نیز در این جدول گزارش شده استاجتماعی، خصوصیات بدنی و کالمی 

اعی، گیري اجتم کنارهها،  نامه که کاهش مهارت وم پرسشس شدر بخ ،شده در این جدول ارائه

آزمون داراي  پس وآزمون  ، در گروه کنترل نمرات پیشسنجد خصوصیات بدنی و کالمی را می

داري  صورت معنی آزمون به نمرات پس ،اما در گروه تجربی ،)P=0.165( نیستداري  تفاوت معنی

  ).P=0.028است ( آزمون بهبود یافته نسبت به نمرات پیش
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  العمل سرعت عکس ریدر متغ يتکرار يها با اندازه یگروه نیب انسیوار لینتایج آزمون تحل .3جدول 

  داري معنی درجه آزادي F ضریب  آزمون

461/35  آزمون پس والعمل در پیش  سرعت عکس ي مقایسه  1  000/0  

  000/0  1 971/27  گروهی * متغیر گروه تغییرات درون

  036/0  1  991/4  نمرات بین گروهی  ي مقایسه

  

العمل افراد سندرم  تمرین منتخب ترکیبی بر سرعت عکس ي یک دوره تأثیربررسی 

 697/43 ± 176/4العمل در گروه کنترل از سرعت عکس ي نمره ،طبق نتایج این تحقیق داون:

آزمون رسید که این تغییر بسیار  سانتیمتر در پس 833/42 ± 723/7 ي آزمون به نمره در پیش

ي  به نمره 397/46 ± 321/4 ي العمل از نمره سرعت عکس ،در گروه تجربی . امااستاندك 

کند. نتایج آزمون تحلیل واریانس بین  کاهش چشمگیري پیدا می سانتیمتر 821/31 ± 422/5

داري در نمرات  نشان داد که تفاوت معنی 3شده در جدول  ارائههاي تکراري  گروهی با اندازه

) P=0.000آزمون وجود دارد ( گیري پیش و پس ي اندازه مرحله العمل در دو متغیر سرعت عکس

دار بین نمرات متغیر سرعت  و همچنین این نتایج حاکی از وجود تأثیرات متقابل معنی

نمرات  ي اما براي مقایسه). P=0.000( بودهاي تحقیق  گیري با گروه العمل در دو اندازه عکس

هاي تکراري استفاده شد و این آزمون  یانس با اندازهآزمون در هر گروه از تحلیل وار پس پیش و

 ي العمل در دو مرحله داري در نمرات کلی آزمون سرعت عکس تفاوت معنینشان داد که 

 در گروه تجربی به صورت کامالًاما  ،)P=0.675(گیري در گروه کنترل وجود ندارد  اندازه

عالوه بر این نتایج ). P=0.000( داشتالعمل کاهش  داري نمرات کلی آزمون سرعت عکس معنی

آزمون بین دو  العمل در پیش نمرات متغیر سرعت عکس گروهی نیز نشان داد که آزمون درون

آزمون بین این دو گروه با  اما نمرات پس ،)P=0.136داري ندارد ( گروه با یکدیگر تفاوت معنی

شده  نشان داد که تمرینات ارائه).  نتایج این بخش P=0.000داري را دارند ( یکدیگر تفاوت معنی

العمل را در  کلی آزمون سرعت عکس ي داري نمره توانسته است به صورت معنی  در گروه تجربی

  این گروه کاهش دهد. 

  گیري و نتیجه بحث

موضوع سندرم داون بیشترین توجه محققین علوم مختلف را از بین سایر اختالالت کروموزومی 

ترین تحقیقات رفتاري و آموزشی بر روي این اختالل انجام به خود اختصاص داده و بیش

هاي آموزشی مرتبط با این افراد باعث شده تا برخی از آنها حتی موفق به  است. پیشرفت شده

) و حتی پیشرفت علم در رابطه با این اختالل 6هاي دانشگاهی شده ( گذرانیدن دوره
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). تا 8به میزان قال توجهی افزایش دهد (سال گذشته  30است امید به زندگی را در  توانسته

هاي اخیر  سال در سال 60به  1940سال در سال  12جایی که امید به زندگی این افراد از 

متخصصین  اگر. دانشمندان برجسته در این حوزه معتقدند که )34است ( افزایش پیدا کرده

توانند با طراحی  می ،باشند رشد، مغز و اعصاب و علوم تربیتی با یکدیگر همکاري مشترك داشته

ها، مشکالت این افراد را تا حدي مرتفع ساخته و سالمت جسمی و روانی  ترین تکنیک نوآورانه

  ).  6این افراد را ارتقا دهند (

شده در  تمرینی ارائه ي برنامه مشخص است که اجراي ،شده در این تحقیق هاي ارائه طبق داده

افت عملکرد عصبی و داري در میزان بروز عالئم  ش معنیاست باعث کاه توانسته این تحقیق

نفر حداقل  10 ، تعدادنفر 13). در گروه تجربی از P=0.004در افراد گروه تجربی شود ( روانی

بودند و سه نفر نیز  شروع اختاالت روانی و عصبی ناشی از افزایش سن ي داراي یک نشانه

پس از اجراي سه ماه  ،مجموع ده نفر داراي نشانه اي براي آنها گزارش نشد. از گونه نشانه هیچ

نفر کاهش یافت و در دو نفر نیز کاهش  8در  افت عملکرد عصبی و روانیعالئم  ،ي تمرینی دوره

 ).P=0.844ایجاد نشد ( داري معنیعالئم مشاهده نشد. اما در گروه کنترل تغییرات 

دار بوده و  تنها در گروه تجربی معنی ،نمونه شده در افراد گروه با توجه به این که تغییرات ایجاد 

د که دلیل کرگیري  توان نتیجه لذا می .اند بوده افت عملکرد عصبی و روانیبه نفع کاهش عالئم 

است و اجراي  ي گروه تجربی اجراي تمرینات منتخب ترکیبی بوده دار در نمره این کاهش معنی

 افت عملکرد عصبی و روانیداري در کاهش عالئم  معنی تأثیراست  این نوع تمرینات توانسته

است. تحلیل بیشتر  هاي این بیماري مشاهده نشده ي جنبه اما این تغییرات در همه باشد. داشته

نمرات چهار  ي که شامل مقایسه شده انجام ي نتایج این تحقیق نشان داد که از پنج مقایسه

نامه که  نامه و بخش سوم این پرسش در بخش دوم پرسش DSQIID ي نامه آزمون پرسش خرده

گیري اجتماعی، خصوصیات بدنی و کالمی را  هاي فرد، کناره اطالعاتی را در خصوص مهارت

مقیاس اول این  دهند. خرده داري را نشان می هاي معنی تفاوت ي پرسد، تنها دو مقایسه می

و به  بودال ؤس 18شامل  ،ختپردا نامه که به سنجش اختالالت حافظه و گیجی می پرسش

نامه  در این پرسش افت عملکرد عصبی و روانیگیري  ترین شاخص براي اندازه عنوان مهم

داري دارد  آزمون با یکدیگر تفاوت معنی آزمون و پس در گروه تجربی بین پیش .شود می شناخته

)P=0.028آزمون  آزمون در مقایسه با نمرات پیش دار نمرات پس کاهش معنی ي دهنده ) و نشان

نتایج این  .اختالل در عملکرد حافظه است ي افت عملکرد عصبی و روانی، اولین نشانه .بود

مقیاس این  تحقیق نیز نشان داد که افراد گروه نمونه دچار برخی از عالئم در اولین خرده

 ي برنامه ي و پس از یک دوره همانا اختالالت حافظه و گیجی است، هستندنامه که  پرسش
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دهد که  داري را داشتند. این موضوع نشان می ترکیبی این عالئم اولیه کاهش معنیتمرینی 

توان با اجراي این نوع تمرینات ورزشی در سنین اولیه امکان بروز این عالئم را کاهش داد و  می

  ثري را در افزایش سالمت این بیماران برداشت. ؤیا از شدت آنها کاست و گام م

که  بود DSQIID ي نامه شده در بخش سوم پرسش انجام ي مقایسه، دار دومین آزمون معنی

گیري اجتماعی،  هاي فرد، کناره خصوص مهارت و دربود اي  ال دو گزینهؤس 10شامل 

شده مشخص است که در این متغیر نیز  . طبق اطالعات ارائهاستخصوصیات بدنی و کالمی 

آزمون  پیش ي داري کمتر از نمره عنیصورت م آزمون به شده در گروه تجربی در پس نمرات کسب

 ي دهنده ) و نشانP=0.165( ستدار نی ) و این تغییرات در گروه کنترل معنیP=0.047( است

سالمت جسمی و  یکی از عوامل مهم در ارتقاي .استتمرینات ورزشی در گروه تجربی  تأثیر

 تمرینات در اعضاي آنچه پس از اینبهبود وضعیت آمادگی جسمانی است.  ،روانی این افراد

هاي  افزایش فعالیتشد، نامه  گروه تجربی مشاهده شد و باعث تغییر در نمرات پرسش ي نمونه

نسبت به قبل بیشتر " ، پاسخ سؤاالتی همچونجسمانی این افراد بود که باعث شد تا مراقبین

، "است تر شده تنبل"، "دهد تر کارهایش را انجام می نسبت به قبل کند"، "رسد نظر می خسته به

آزمون  صورت منفی پاسخ دهند و نمرات پس را به "است دست داده هایش را از برخی از مهارت"

شده بر روي  شود. نتایج تحقیقات متعدد انجام داري آزمون داراي تفاوت معنی نسبت به پیش

داراي فعالیت بدنی کمتري  ،است که این افراد نسبت به سایر افراد افراد سندرم داون نشان داده

نارسایی در رشد مغزي و شلی  ،تحرکی در این افراد ). یکی از دالیل کم35،19،13،8هستند (

 شود تا این افراد از همان ابتداي کودکی است که باعث می رشد ي عضالت در دوران اولیه

 .)35باشند ( کمتري داشته  ي جوشانه وخیز خود  همانند سایر کودکان حرکات عضالنی و جست

کنند تا فعالیت بیشتري را داشته و  تمرینات بدنی با افزایش آمادگی جسمانی به فرد کمک می

هاي اجتماعی این افراد  و بهبود وضعیت رفتار هاي اجتماعی بیشتر این خود عاملی براي تعامل

  ثري برداشت. ؤهاي گروهی سازماندار نیز در این زمینه گام م شود. اجراي بازي نیز می

شده در این  گیري العمل اندازه ، زمان عکسدشطور که در بخش نتایج این تحقیق نیز ذکر  همان

گیري شد. نتایج  ، اندازهاستکه ناشی از عملکرد عصبی مغز  زمان واکنشجهت بررسی  ،تحقیق

ر نمرات داري د بهبود معنی 32 ي به نمره 46 ي این تحقیق نشان داد که گروه تجربی از نمره

تمرینی  ي است. این نتیجه به این معنی است که پس از اجراي یک دوره یافته این متغیر دست

گیري در سرعت پردازش اطالعات و عملکرد عصبی در افراد سندرم داون  بهبود بسیار چشم

  است.  این تحقیق ایجاد شده ي عضو گروه نمونه

باعث  ،ي تمرینی این افراد بودند برنامههاي اصلی  تمرینات ادراکی حرکتی که یکی از بخش
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رشد شد.  هاي جسمانی می هاي سیستم عصبی براي اجراي حرکات و فعالیت ریزي بهبود برنامه

ي حرکت استوار است و منجر به شناخت  شده در نتیجه روانی حرکتی بر یادگیري ایجاد

حرکتی در افراد  - روانیهاي  ). بهبود مهارت36(شود   هاي بدنی می ها و محدودیت یتوانای

هاي  بناي اجراي مهارت زیر ،هاي حرکتی درشت سندرم داون بسیار با ارزش است. مهارت

ها، کنترل و یادگیري  رشدي افراد در این مهارت توانی کم. همچنین هستندتر  حرکتی پیچیده

 هاي جسمانی، موفقیت تحصیلی و کارکرد ذهنی و تعامل و هاي حرکتی، فعالیت مهارت

کند. ضعف فرد در اجراي  قرار داده و آنها را محدود می تأثیرسازگاري اجتماعی را تحت 

شود  ارزشمندي نیز می مانع پیشرفت اعتماد به نفس و احساس خود ،هاي حرکتی درشت مهارت

) در این رابطه تحقیقی را انجام داده و نشان دادند که 2007( 1). باریتو و همکارنش37(

نه تنها باعث بهبود وضعیت جسمانی  ،تمرین ورزشی از طریق اصول روانی حرکتیهاي  برنامه

بلکه باعث بهبود وضعیت روانی و خصوصیات اجتماعی در این افراد نیز  ،شود یماین افراد 

  . )27( شود می

فعالیت بدنی را در بهبود عملکرد سیستم عصبی و شناختی نشان  تأثیرمطالعات زیادي  ،در کل

سلولی قشر کورتکس و هاي  شبکه 2ها ). بر طبق تئوري انتخاب گروهی نرون27،8( اند داده

این  ،صورت پویا سازماندهی مجدد شوند. در این خصوص توانند به هاي تحتانی آن، می قسمت

آوران ایجاد  اطالعات ي وسیله ههاي بین آنها ب هاي نرونی و ارتباط فرضیه وجود دارد که شبکه

در تمامی ). 22شوند ( رب حرکتی و رفتاري تثبیت و یا سازماندهی مجدد میاشده از طریق تج

سازد. این فرایند باعث بهبود یادگیري و تقویت  هاي جدیدي را می طول زندگی، مغز انسان نرون

دهند این فرایند از طریق  شود. مدارك تحقیقی وجود دارد که نشان می حافظه در انسان می

). یکی از عواملی که 38د (بای کنند، بهبود می ر در فرایند یادگیري میتکالیفی که فرد را درگی

هاي بدنی و ورزش  عالیتف ،شود ها و افزایش عملکرد عصبی می باعث افزایش فرایند تولید نرون

هاي بدنی باعث بهبود عملکرد  کنند که فعالیت و مبانی موجود از این نکته حمایت می) 2است (

  شود.  افراد می عصبی و شناختی در این

 افت عملکرد عصبی و روانیات مثبت باعث کاهش عالئم تأثیردر مجموع تمامی این تغییرات و 

توان  سالمت عمومی افراد سندرم داون شد که نقش اصلی را در ایجاد این تغییرات می يو ارتقا

صحیح نقش اصلی را در  ي ریزي تمرینی صحیح دانست. چرا که انتخاب یک برنامه برنامه

                                                                                                                                  
1. Barreto et all 
2.  neuronal group selection theory 
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) پس از مرور تحقیقات 2010( 1کند. آکوورو و همکارانش طراحی تمرینات توانبخشی بازي می

شده براي این افراد در  هاي تمرینی استفاده نتیجه گرفتند که برنامه ،شده بر روي این افراد انجام

مانی افراد سندرم داون چندانی در افزایش آمادگی جس تأثیرتحقیقات مختلف ناکارآمد بوده و 

. لذا مربیان، والدین و )6( شدن موضوع نیاز به تحقیقات بیشتري است اند و براي روشن نداشته

ي انتخاب نوع تمرینات مناسب براي این افراد  نهایت دقت را در زمینه بایدکنندگان  مراقبت

تحقیقات پیشین و بر اساس ي  بر پایه تماماً ،شده در این تحقیق تمرینات انجامانجام دهند.  

شدند و حتی ترکیب این  توانبخشی افراد سندرم داون گنجانیده ي مبانی علمی در برنامه

تمرینی براي بهبود سالمت  ي . لذا این برنامهاستداراي مبانی علمی قوي  ،تمرینات با یکدیگر

شود. همچنین  می کنندگان و والدین این افراد توصیه مردان سندرم داون به مربیان، مراقبت

این نوع تمرینات در ابعاد مختلف زندگی افراد سندرم داون و بهبود  تأثیرشود تا  پیشنهاد می

تمرینی کامل بتوان آن  ي عنوان یک بسته شود تا بتوان به کیفیت زندگی این افراد نیز سنجیده

  را در اختیار مربیان ورزشی این افراد قرار داد.

تجربی در قالب یک طرح پژوهشی با حمایت مالی دانشگاه  ق نیمهاین تحقی تقدیر و تشکر:

آزاد اسالمی واحد خدابنده در مرکز توانبخشی معلولین نمونه تهران انجام شد. لذا از تمامی 

تقدیر و  ،(باالخص المپیک ویژه ایران) همکارانی که در این تحقیق محققین را همراهی نمودند

 شود.  تشکر می
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 چکیده

در این مطالعه تاثیر نحوه ارائه محرك هاي متوالی بر یادگیري صریح و ضمنی توالی حرکتی مورد 

آزمایش قرار گرفت. براي دسترسی به اهداف تحقیق، ابتدا نرم افزار تخصصی ارائه محرکهاي متوالی، 

نفر   60 پژوهشطراحی و نوشته شد. در این  ++Cه نویسی ثبت زمان و خطاي پاسخ در محیط برنام

هر ( به صورت تصادفی به پنج گروه آزمایشی آزمودنی راست دست، بدون تجربه قبلی با تکلیف

ضمنی و گروه  -صریح ، تصادفی –ضمنی، تصادفی  -صریح ،مسدود –نفر) شامل مسدود  12گروه 
آزمون شرکت کردند و سپس آزمودنی ها به  کنترل تقسیم شدند. ابتدا همه گروه ها در پیش

کوششی را به صورت مسدود و  10بلوك  3جلسه تمرینی و در هر جلسه  5استثناي گروه کنترل طی 

آزمون یادداري و انتقال انجام شد. براي تحلیل یافته ها  ،تصادفی انجام دادند. پس از مرحله اکتساب

ملی با اندازه گیري مکرر و تحلیل واریانس دو عاملی استیودنت، آنالیز واریانس سه عا tاز آزمون 

استفاده شد. نتایج نشان داد آزمودنی ها طی مرحله اکتساب پیشرفت معنی داري در زمان و دقت 
پاسخ داشته اند اما بین گروه هاي تمرینی تفاوت معنی دار وجود نداشت. بعالوه گروه هاي یادگیري 

پاسخ پیشرفتی مشابه یادگیري صریح داشتند که بیانگر اثر  ضمنی در دو مولفه زمان پاسخ و دقت

بخشی این یادگیري است. همچنین آزمون یادداري نشان داد تمرین تصادفی در دقت حرکتی  برتر 

از تمرین مسدود است اما نوع روش تمرینی تاثیري بر یادداري زمان عکس العمل متوالی نداشت. در 
نتقال به تکلیف جدید را فقط براي دقت پاسخ نشان دادند. عالوه بر آزمون انتقال نیز همه گروه ها ا

این یافته ها نشان داد تمرین مسدود به افزایش یکپارچگی حسی حرکتی و زمانبندي حرکت منجر 

پاسخ منجر شد. به طور کلی نتایج این -در حالی که تمرین تصادفی به ارتباط بهتر محرك شد

اي که در زمینه اي از تداخل اتفاق می افتد، می تواند یادداري و  تحقیق از این ایده که یادگیري

  انتقال به تکلیف دیگر را نشان دهد، حمایت می کند.
  

 روش تمرین، یادداري، انتقال، یادگیري توالی حرکتی.  واژگان کلیدي:

                                                                                                                                               
                  Email: Sk.right74@yahoo.com               نویسنده مسئول                                                   *
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  مقدمه

ی را داریم یادگیري تکالیف حرکتی یکی از مؤلفه هاي اساسی تجربیات بشر است، ما این توانای

که تعداد زیادي از مهارت هاي حرکتی را به طور هم زمان یاد بگیریم. یک مسئله اساسی در 

نحوه سازماندهی تمرین مهارت هاي مختلف به منظور  تقویت فرایند  ،مطالعه یادگیري حرکتی

  قطعه موسیقی مواجه  4یادگیري و یادداري است. براي مثال، وقتی یک نوازنده با یادگیري 

روش مطلوب براي سازماندهی جلسات تمرینی اش چیست؟ باید هر قطعه را قبل از  ،می شود

اقدام براي انجام دیگري یاد بگیرد یا به صورت تصادفی و با آرایشی پیش بینی نشده هر چهار 

ی نشان داده اند که وقتی بیشتر از یک مهارت حرکتی در پژوهشقطعه را یاد بگیرد؟ ادبیات 

منجر به نتیجه بهتر در مرحله اکتساب می  ،اد گرفته می شود، طرح تمرین مسدودیک جلسه ی

به یادداري و انتقال بهتري منجر می شود. طرح تمرین تصادفی  ،شود. اما طرح تمرین تصادفی

باعث می شود که یادگیرنده تکالیف را تغییر دهد این موضوع تداخلی ایجاد می کند که تداخل 

) در توصیف نتایج آزمایش 1972( 2اولین بار توسط بتیگ و میده می شود) ناCI( 1زمینه اي

 3هاي حافظه کالمی مطرح و سپس در حیطه یادگیري حرکتی به وسیله شیا و مورگان

 ).1( به کار برده شد )1979(

تمرین با سطح ( که تمرین تصادفیرا تایید کرده اند پژوهش هاي بسیاري درستی این ادعا 

تمرین با سطح تداخل زمینه اي کم) باعث ( ي زیاد) نسبت به تمرین مسدودتداخل زمینه ا

نیز وجود دارد که  پژوهش هایی) هرچند 2-6( یادگیري بیشتري می شود را تائید کرده اند

   .)7( چنین نظري را تائید نمی کنند

ي است که شرایط تمرین طرح نظریه تداخل زمینه اي و استفاده از مزایاي آن به علت فواید

). چرا که تمرین جزء 8( تغییر پذیر براي یادگیرنده و فرایند یادگیري و قدرت حافظه دارد

جدانشدنی تکالیف حرکتی است و  یادگیري حرکتی چیزي فراتر از پروسه حرکت است و عالوه 

فرد، بر خود حرکت شامل فرایندهاي حسی، شناختی و ادراکی نیز می باشد که از تعامل 

   ).9( محیط و تکلیف بروز می کند

مشخصاً بشر از آغاز حیات به شیوه هاي مختلفی در حال یادگیري و اکتساب مهارت هاي 

است. اهمیت یادگیري توالی  4مختلف بوده است یکی از انواع یادگیري، یادگیري توالی حرکتی

                                                                                                                                               
1. Contextual interference 
2. Battig  
3. Shea & Morgan 
4. Motor sequence                                           
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ترتیب خاصی بروز پیدا حرکتی ریشه در ضرورت توالی براي حرکات دارد. اجزاي هر حرکت با 

می کند تا هدف حرکتی مورد نظر انجام گیرد. بر این اساس مطالعه توالی حرکتی می تواند به 

 نمایندگی از مطالعه یادگیري ها صورت گیرد؛ چرا که بسیاري از یادگیري ها به صورت صریح و

فاق می افتند و نیازي نیز به صورت ضمنی ات آشکار هستند. عالوه بر این بسیاري از یادگیري ها

). در صورتی که به یادگیرنده در مورد ترتیب موجود در توالی هاي 10( به حضور آگاهی ندارند

حرکتی و نحوه انجام تکلیف توضیحات الزم داده شود این یادگیري از نوع صریح است، اما اگر 

دگیري از نوع ضمنی یادگیرنده تکلیف را بدون آگاهی از آنچه باید یاد بگیرد انجام دهد، یا

 ).11( خواهد بود

در آموزش تکالیف حرکتی، به طور مرسوم اطالعات مربوط به اجراي حرکت به طور صریح و 

آشکار از طریق نمایش، تصویر، بازخورد و راهنمایی کالمی به اجرا کننده ارائه می شود و عموماً 

). به طور کلی به 12( می کندفرض بر این است که ارائه این اصول به فرایند یادگیري کمک 

فرایندي که افراد به طور هوشیارانه و با تالش و تخصیص توجه دانش مربوط به قواعد تکلیف را 

). در یادگیري صریح، ما با آزمون مستقیم 13( گفته می شود 1یاد می گیرند، یادگیري صریح

یادگیري توجه و استفاده از  حافظه براي اطالعات واقعی سر و کار داریم بنابراین براي این نوع

). اما اخیراً مشخص شده که انسان بسیاري 14،15( یا اجرایی امري ضروري است 2حافظه کاري

نامیده می شود  از چیزها را بدون توجه نیز یاد می گیرد. این نوع یادگیري که یادگیري ضمنی

امل دانشی است که بدون به کار برده شد و ش )1967( 3اصطالحی است که اولین بار توسط رِبر

تالش هوشیارانه براي یادگیري به دست می آید و در این نوع یادگیري فرد بدون آگاهی صریح 

  ).16( از رفتار یا تکلیف مورد نظر در آن مهارت پیدا می کند

براي آنکه یادگیري از نوع ضمنی باشد، باید مجموع اطالعات در دسترس به صورت ناخودآگاه 

)توصیه می کند که 1993( عات در دسترس در سطح آگاهانه بیشتر باشد. ربراز مجموع اطال

فرایند  5، جنبه غالب4شرایط یادگیري ضمنی زمانی حکم فرماست که شناخت ناآگاهانه

  ).17( یادگیري باشد

 در زمینه یادگیري ضمنی بپردازند  پژوهشاز جمله مزایایی که محققان را بر آن داشت تا به

وان به عدم همبستگی بین اجراي فرد و ضریب هوشی وي در یادگیرندگان ضمنی اشاره می ت

                                                                                                                                               
1. Explicit learning  
2. working memory  
3. Reber  
4. Unconscious Cognition  
5. Default  Mode  
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  ).18( کرد. همچنین آلن و ربر نشان دادند یادگیري ضمنی بادوام تر از یادگیري صریح است

) فایده این نوع یادگیري را اجراي بهتر یادگیرندگان ضمنی نسبت به کسانی 2000( مکسوئل

  ).20( رت را یاد گرفته اند، عنوان کردکه به صورت صریح مها

یادگیري توالی حرکتی امروزه بیشترین نمونه رفتاري است که براي بررسی یادگیري بدون 

  ).16( آگاهی مورد استفاده قرار می گیرد

هرچند که هیاهوي تصویر برداري عملکردي مغز در دهه هاي اخیر در فهم دانشمندان از 

سزایی داشته است، اما بسیاري از مطالعات یادگیري توالی کنترل توالی حرکتی نقش به 

 ،یک توالی جدید یا چند توالی هم زماندر یادگیري حرکتی این موضوع را بررسی کرده اند که 

توالی ها چگونه یادگرفته می شوند و در طول چندین جلسه تمرینی حفظ و یادآوري می شوند 

  ).22،21( و به چه میزان خودکار می گردند

به طور کلی یادگیري به وسیله سه مرحله مشخص می شود که مشابه نقاط مخصوص در 

  ). 23( تغییرات الگوي نموي هستند که هنگام تمرین یک توالی یا تکلیف جدید اتفاق می افتند

پیشرفت هاي سریع و قابل توجهی در عملکرد یادگیرنده عموماً در  ،در اولین جلسه تمرین

بتًا کوچک مشاهده می شود و حرکات ناشیانه و خام از خصوصیات کوشش هاي تمرینی نس

اصلی این مرحله به حساب می آید. دومین مرحله، مرحله تداعی است که به اکتساب طرح یا 

  ).24،25( الگوي حرکت و تثبیت یادگیري و تمرکز روي تکلیف می انجامد

چند سال) تمرین و کوشش یا ( چندین جلسه از سومین مرحله، مرحله خودکاري است که پس

اتفاق می افتد. ویژگی اصلی مرحله خودکاري انجام تکالیف به صورت نرم و روان و بدون شتاب 

و استفاده از راهبردها و استراتژي ها است. این مرحله به وسیله فواید تدریجی تر و آهسته 

  ).25،21،23( منجر می شود ،که به یک فالت احتمالی در اجرا مشخص می شود

حمایت از وجود مراحل قابل تفکیک و مجزاي یادگیري حرکتی و ماهیت هم پوشانی آنها از 

مطالعات تصویر نگاري عملکردي مغز نشان می دهد که مناطق قشري و زیر قشري به طور 

). براي نمونه 26،27( مشخصی در مراحل مختلف یادگیري دخالت دارند، ناشی می شود

ط شاخی، همچنین مناطق پیش حرکتی و قشري تلمخمشخص شده است که مخچه، جسم 

آهیانه اي در طول یادگیري اولیه فعال هستند و جسم دم دار و همچنین مناطق قشري آهیانه 

  ).28،26( اي و حرکتی دخیل در تثبیت یادگیري و مرحله خودکاري می باشند

ایی ارتباط با دیگران بسیار مشهود است. توان 1اهمیت رفتارهاي متوالی در حیطه یادگیري زبان

 ).37( وابسته و برخاسته از توالی کلمات در جمله است که به وسیله لَشلی تشریح شده است

                                                                                                                                               
1. Language 
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همچنین  ).11( توانایی انجام دقیق حرکات متوالی براي عملکرد حرکتیِ مطلوب نیز ضروریست

فی با توجه به از طر .وابسته به ترتیب و توالی وقایع است ،سایر کارکردها مانند حافظ ضمنی

اینکه یادگیري توالی حرکتی به نمایندگی از سایر یادگیري هاي حرکتی مورد بررسی قرار می 

گیرد، بنابراین مراحل یادگیري تکالیف حرکتی عیناً در مورد یادگیري توالی حرکتی نیز صادق 

  ).21( است

ی نشان داده اند شپژوهادبیات  ،در ارتباط با یادگیري و سازماندهی تمرین تکالیف حرکتی

یک  يمسدود بوده و همه کوشش ها ،تمرینی که در آن یادگیري کوشش ها در یک حالت

تکلیف قبل از آغاز تکلیف دیگر انجام شود، منجر به نتیجه بهتر در مرحله اکتساب اما نتیجه 

ضعیفتر در آزمون یادداري و انتقال به یک تکلیف جدید می شود. بالعکس تمرین با آرایش 

). فرض شده 1،2،29( نتیجه بهتري را در آزمون یادداري و انتقال  نشان می دهد ،صادفیت

سازنده سطوح تداخل باال در طول یادگیري اولیه، در مرحله یادداري و  است که اثرات مثبت و

). عوامل بالقوه اي که در اثر تداخل زمینه اي شرکت می کنند به 1،30( انتقال تظاهر می یابند

  ).29( ریزي تمرین، یادگیرنده، محیط و تکلیف حرکتی بستگی دارند برنامه

به نوع تکلیف از لحاظ  ،تداخل زمینه اي نشان می دهد که بروز اثر مذکور پژوهش هايمرور 

 )1990( برنامه حرکتی تعمیم یافته یا پارامترهاي متفاوت بستگی دارد. براي مثال مگیل و هال

به این نتیجه رسیدند که اثر تداخل  ،تداخل زمینه اي ايپژوهش هپس از مرور جامعی بر 

 زمینه اي هنگامی مشاهده می شود که تکالیف توسط برنامه هاي حرکتی تعمیم یافته متفاوتی

)GMP2( ) کنترل شوند.(  

) در 2007( موافق با مکانیزم پیشنهاد شده متضمن تداخل زمینه اي امیلی، کراس و همکاران

بی تداخل زمینه اي طی یادگیري حرکتی به این نتیجه رسیدند که مطالعه شبکه هاي عص

عملکرد آهسته اي را در مرحله اکتساب ایجاد می کند اما در مرحله یادداري  ،تمرین تصادفی

گروه تمرین تصادفی  ،این حالت بهبود می یابد. نتایج آنها نشان داد که در طول مرحله اکتساب

رکاتشان صرف کردند و فعالیت بیشتري در مناطق حرکتی زمان زیادي را براي طرح ریزي ح

مربوط به برنامه ریزي و انتخاب پاسخ حرکتی از خودشان نشان دادند که باعث تسهیل 

  ).9( یادگیري و عملکرد بهتر در آزمون یادداري و انتقال شد

تلف را تداخل زمینه اي فراگیران با اطالع و به صورت صریح تکالیف مخ پژوهش هايدر اکثر 

این در حالی است که یادگیري می تواند به صورت ضمنی و تلویحی اتفاق بیفتد.  .آموخته اند

خیلی کمی انجام  پژوهش هاي ،در ارتباط با مطالعه تاثیر تداخل زمینه اي بر  یادگیري ضمنی

  شده است و ادبیات جامعی وجود ندارد.
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یري ضمنی در یک تکلیف تعادلی به ) در آزمایشی تحت عنوان یادگ2004( اورل و همکاران

این نتیجه رسیدند که گروه هایی که به شکل یادگیري ضمنی تمرین کرده بودند نتایج تعادلی 

  ).31( بهتري را به دست آوردند

نشان داد که  ،) در مقایسه یادگیري آشکار و پنهان بر زمان واکنش زنجیره اي1384( عبدلی

  ).12( نسبت به گروه آشکار داشتند بهتري نتایج گروه  یادگیري پنهان

) در پژوهشی با عنوان مقایسه یادگیري صریح و ضمنی در یک تکلیف 2004( سیکیا و فاکوچی

  ).32( نتایج مشابهی را براي گروههاي صریح وضمنی گزارش نمودند ،محرك و پاسخ

ره ضربات ی اثر یادگیري ضمنی را در تصمیم گیري درباپژوهش) در 2008( مسترز و همکاران

پیچیده تنیس روي میز مورد بررسی قرار دادند نتایج آنها حاکی از اثر بخشی یادگیري ضمنی 

  ).33( نسبت به یادگیري صریح در کنترل حرکت و موقعیت هاي پیچیده بود

ی با عنوان اثر تداخل زمینه اي در  یادگیري حرکتی صریح و ضمنی پژوهش) در 2007( سیکیا

 اخل زمینه اي در یادگیري ضمنی مشابه با اثر آن در یادگیري صریح استنشان داد که اثر تد

)34.(  

ی با عنوان اثر تداخل زمینه اي در شرایط یادگیري آشکار و پژوهشدر  )1387( خیر اندیش

اثر بخشی یادگیري پنهان را به اندازه یادگیري آشکار تائید کرد و  ،پنهان در مهارت ردیابی

 بهتر از تمرین به شیوه مسدود بود ،شیوه تصادفی در مرحله یادداري نشان داد که تمرین به

)35.(  

اثر تداخل زمینه اي را در مهارت هاي درشت مورد بررسی قرار داده اند. در  ،اکثر مطالعات

تداخل زمینه اي را در یادگیري مهارت هاي ظریف بررسی کرده  ،حالی که تعداد خیلی کمی

ي ممکن است بویژه در زمینه اي که در آن عملکرد بهینه مستلزم اند. مطالعه تداخل زمینه ا

در یادگیري ضمنی حافظه ي کاري از آنجا که  ،حرکات ظریف است، مرتبط باشد. از طرفی

ارتباط بین اجزاي تکلیف را به صورت  ،فعال نیست و فرد بدون توجه و بدون احساس یادگیري

). این در حالی است که در 36( ري ایجاد می شودیادگیري بادوام ت ؛نا هوشیار یاد می گیرد

در  آن بر اهمیت حافظه کاري و نقش بالقوه ،یادگیري تکالیف حرکتی و تغییر پذیري تمرین

تاکید و توجه ویژه اي شده  ،بازسازي طرح عمل و پردازش هوشیار در کوشش هاي تمرینی

براي توجیه اثر تداخل زمینه  ،یارمعتقد است که پردازش هوش )1997( است. با وجود این اوزاکا

). لذا 37( اي کافی به نظر نمی رسد و ممکن است فرایندهاي ناهوشیار نیز در آن دخیل باشند

براي  ،و مطالعه گسترده بر روي اثر تداخل زمینه اي بر یادگیري ضمنی پژوهشضرورت 

  اهمیت ویژه اي دارد. ،یمطالعه اثر آن بر عملکرد ناآگاهانه حافظه تا رسیدن به یک نتیجه قطع
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تمرین به ( حاضر بر آن است تا با مطالعه تاثیر نحوه ارائه محرکهاي متوالی پژوهشبنابراین 

یعنی حرکاتی که مستلزم ( و تصادفی) بر یادگیري ترتیب توالی حرکات بصري دروش مسدو

مقایسه ، به )هماهنگی چشم و اندام و یکپارچگی حسی حرکتی و زمانبندي حرکت می باشند

پژوهش نسبت به  پژوهشدو نوع یادگیري صریح و ضمنی در شرایط تداخل بپردازد. برتري این 

در این  ،اندك دیگر که موضوع تداخل زمینه اي و یادگیري ضمنی را بررسی کرده اند هاي

اما  ؛دیگر از تکالیفی استفاده شده است که که جنبه حرکتی داشتند پژوهش هاياست که در 

شناسایی ( از تکالیفی استفاده شده است که واجد دو جزء شناختی و حرکتی ژوهشپدر این 

از هاي متفاوتی کنترل می شوند. GMP محرك بصري و انجام پاسخ حرکتی) هستند و توسط

اثر تداخل زمینه اي را در مهارت هاي درشت مورد بررسی قرار داده  پژوهش ها،طرفی اغلب 

 لیفی استفاده شده که از لحاظ طبقه بندي مهارت هاي حرکتیاز تکا پژوهشاما در این  ؛اند

عمل عضالت درگیر در جزء طبقه مهارت هاي حرکتی ظریف محسوب می شوند و مستلزم 

تاثیر تداخل حاضر با هدف آشکار کردن  پژوهش ،هماهنگی چشم و دست هستند. با این شرایط

 بر یادگیري ترتیب توالی حرکات بصري انجام شد. 

 ژوهشپروش 

نفري که به صورت تصادفی به  12گروه  5از نوع نیمه تجربی با استفاده از  پژوهشاین 

ضمنی و گروه کنترل  –صریح، تصادفی  -ضمنی، تصادفی-صریح ،مسدود -گروههاي مسدود

  تقسیم شدند.

 15-19نفر دانش آموز پسر راست دست در دامنه سنی  60، تعداد پژوهشنمونه آماري این 

از نظر  را نداشتند و پژوهشکه هیچ گونه تجربه قبلی در تکلیف مورد استفاده در  ،سال بودند

 سیستم عصبی سالم  و راست دست بودند. براي ارزیابی نمونه ها از پرسش نامه سالمت عمومی

)GHQ(1 شناختی-و آزمون مختصر وضعیت روانی )MMSE(2 .استفاده شد  

داشتن تجربه قبلی در تکلیف مورد نظر و محدوده معیار انتخاب نمونه ها راست دست بودن، ن

سنی مشخص با استفاده از فرم مشخصات نمونه ها و پرسش نامه اطالعات فردي بود. همچنین 

  همسان بودن شرکت کنندگان از نظر سن، جنس و سطح تحصیالت لحاظ شد.

در  18ر از نمره کمت( معیارهاي حذف نمونه ها نیز شامل اختالل ادراکی و حافظه اي شدید

آزمون مختصر روانی)، وجود بیماریهاي مزمن نورولوژیک بویژه پارکینسون، وجود مشکل شدید 

                                                                                                                                               
1. General Health Questionnaire 
2. Mini Mental State Examination 
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بینایی و شنوایی، وجود پاتولوژي حرکتی در اندام فوقانی بویژه دفورمیتی و محدودیت حرکتی 

د شرایط مفاصل اندام فوقانی، سابقه اعتیاد به مواد مخدر بود. الزم به ذکر است که کلیه افرا

حفره ( اعمال شده را احراز نمودند فقط یک نفر به دلیل درد در ناحیه مرکز استخوان کتف

  گلونوئید) هنگام اجراي تکلیف جایگزین شد.

 در این تحقیق با توجه به مشخصه هاي مورد لزوم و نوع وظیفه حرکتی نرم افزاري تحت عنوان

 SRT در محیط برنامه نویسیC + +  کنترل اجراي محرك هاي بصري طراحی و براي تولید و

 ) و بر اساس مدل نیسن و بولمر2001( نوشته شد. این ابزار بر مبناي طرح توماس و نلسون

) براي اندازه گیري تاثیر الگوي تمرین بر یادگیري توالی حرکتی طراحی شده است. در 1987(

ست که قابلیت تبدیل به چهار این نرم افزار چهار مربع در صفحه مانیتور در نظر گرفته شده ا

رنگ زرد، سبز، قرمز، آبی را دارد و براي هریک از رنگ هاي مذکور، کلیدي بر روي صفحه کلید 

به کامپیوتر وصل می شود، تعبیه شده است که با فشار دادن کلید مربوط به  USBکه از طریق 

  ).1شکل ( هر رنگ بالفاصله مربع بعدي ظاهر می شود
  

  
  A variant type of SRTکلی نرم افزار  نماي .1شکل 

  

نشست و دست خود را  دار در مقابل یک رایانه می براي اجرا نمونه روي یک صندلی پشتی

طوري روي میز می گذاشت که احساس راحتی کند و به آسانی بتواند انگشت دست خود را 

از آزمودنی خواسته  روي هر کدام از چهار کلید عالمت گذاري شده با برچسب رنگی قرار دهد.

را فشار دهد. منوي این نرم افزار  محض نمایش بصري هر مربع، کلید هم رنگ آن  شد که به  

تحریک) ( شامل چند الگوي حرکتی مختلف است. هر الگوي حرکتی شامل نمایش هشت مربع
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کوشش متوالی که در  10نامیده می شود. تکرار 1است که در اصطالح رفتار حرکتی یک کوشش

که در حقیقت بسته عملکردي  تحریک می شود، یک بلوك حرکتی نامیده می شود 80مجموع 

  نرم افزار محسوب می شود.

در سه الگوي ارائه محرکهاي متوالی انتخاب شده براي این پژوهش  ،ترتیب ظاهر شدن مربع ها

  به شرح زیر است.

ب: آبی، قرمز، سبز، زرد، سبز، زرد،  الگوي الف: زرد، سبز، زرد، آبی، قرمز، سبز، آبی،قرمز/ الگوي

  قرمز، سبز/ الگوي ج: آبی، زرد، آبی، قرمز، سبز، زرد، سبز، زرد.

به صورت یک توالی و هر محرك بالفاصله پس از پاسخ صحیح  ،محرك هاي مربوط به هر الگو

ظاهر می شد و تا زمانی که آزمودنی پاسخ صحیح نمی داد محرك از جاي خود  ،به محرك قبل

طوري تنظیم شده بود که آرایشِ  پژوهشرکت نمی کرد. ترتیب ارائه محرك ها در این ح

  پیدایش محرکهاي مربوط به هر الگو به صورت مجزا از دیگري تکرار می شد.

طوري طراحی شده که تعداد محرك هایی که در یک توالی به  Variant type of SRTنرم افزار 

. همچنین می توان تعیین کرد که محرك ها با چه دنبال هم می آیند، قابل تنظیم است

آرایشی ظاهر شوند. یعنی با استفاده از این نرم افزار می توان نوع ترتیب ارائه محرکها را 

 ،مشخص کرد یا اینکه می توان چگونگی ارائه محرك ها را با رایانه تنظیم کرد. در این نرم افزار

قابل تنظیم است. عالوه بر این با تنظیم تکلیف  زمان استراحت توالی ها و بلوك هاي حرکتی

می توان هم زمان تکلیف دوم را نیز به تکلیف اول اضافه کرد و تعداد  ،حروف حافظه2ثانویه

حروف صحیح و غلط بازخوانی شده را ثبت کرد. در مورد روایی و پایایی ابزار، از روش مورد 

استفاده شده و مطالعات نشان داده  متعدد خارجی پژوهش هاياستفاده در این پژوهش در 

از طرفی نتایج به وسیله رایانه ثبت می شد که  .)16( است این آزمون وابسته به فرهنگ نیست

شرکت سازنده آن را طی چندین مرحله کالیبره نموده، بنابراین خطاي انسانی در ثبت دخیل 

ظر را با زمان سنج رایانه اي با دقت اندازه گیري تکلیف مورد ن ،نبود. با توجه به اینکه این ابزار

است. براي تعیین ضریب  3اندازه گیري می کند، داراي اعتبار صوري  یک هزارم میلی ثانیه

آزمودنی مبتدي  اجرا   15پایایی ابزار و رفع مشکالت احتمالی، یک مطالعه مقدماتی با شرکت 

صورت که آزمودنی ها طی دو ). به این 39( محاسبه شد 4و ضریب پایایی با روش بازآزمایی

مرحله متوالی به تکالیف ارائه محرك هاي متوالی پاسخ دادند که ضریب همبستگی محاسبه 

                                                                                                                                               
1. Trial 
2. Secondry task 
3. Face validity 
4. Test - Retest 
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  بود. 93/0 ،شده  بین نمرات دوبار اندازه گیري شده

از آنجاکه این گونه تکالیف داراي دو جزء حرکتی و شناختی هستند و الزم است که آزمون شونده به 

افراد می بایست به  ،مثالً محرك بینایی یا شنیداري) پاسخ حرکتی دهد( یک محرك شناختی

محرك هاي مربوط به هر الگو در حداقل زمان پاسخ حرکتی دهند. به عالوه گروه هایی که تکالیف 

را به صورت ضمنی تمرین کردند، یک تکلیف ثانویه را نیز انجام دادند. در این گروه ها قبل از آغاز 

آزمودنی ها باید این الگوها  .ی، هفت کاراکتر  حرفی توسط رایانه نمایش داده می شدهر بلوك حرکت

را به خاطر می سپردند و در پایان هر بلوك باز گو می کردند و در مکان مخصوص وارد می نمودند. 

عملکرد تحت بار  )1993( تکلیف ثانویه به این دلیل اضافه می شود که به اعتقاد بري و دنیس

 ،آزمون نسبتاً پایایی براي وجود فرایندهاي ضمنی است و به عنوان مشخصه تفکیک ،ثانویهتکلیف 

 ). 40( بین یادگیري صریح و ضمنی معرفی شده است

صریح) سه الگوي ارائه محرك هاي متوالی الف، ب و ج را  –مسدود ( آزمودنی هاي گروه اول

ی کوشش هاي مربوط به یک الگو را انجام تمرین کردند. افراد این گروه در هر جلسه ابتدا تمام

ضمنی)  –مسدود ( می دادند و سپس به سراغ الگوي بعدي می رفتند. آزمودنی ها در گروه دوم

نیز سه الگوي مذکور را مانند گروه اول تمرین کردند. به عالوه افراد این گروه همزمان با اجراي 

پاري هفت کاراکتر حرفی و بازگو کردن این تکلیف، تکلیف حافظه ثانویه که شامل به خاطر س

  آنها در پایان هر بلوك بود را نیز اجرا کردند.

صریح) سه الگوي ارائه محرك هاي متوالی را با ترتیب تصادفی  –تصادفی ( افراد گروه سوم

تمرین کردند؛ به طوریکه هیچ دو الگوي مشابهی پشت سر هم قرار نمی گرفت. آزمودنی هاي 

ضمنی) درست مشابه گروه سوم عمل کردند. با این تفاوت که آزمودنی  -دفیتصا( گروه چهارم

  نیز اجرا کردند. را تکلیف ثانویه ،ها در این گروه

گروه کنترل) فقط در طول مرحله اکتساب در فضاي آزمایشگاه حضور داشتند ( افراد گروه پنجم

شده بود تا براي یادداري چند  پژوهشو هیچ گونه عملکردي انجام نداند. این گروه وارد فرایند 

  مورد آزمون قرار گیرد. ،توالی بدون هیچ گونه تداخلی

به شرکت کننده ها گفته شد که آنها بایستی توالی هاي حرکتی متفاوتی را یاد بگیرند اما از 

اطالعاتی درباره ترتیب موجود در  ،بین گروه هاي تحلیلی فقط به گروهاي یادگیري صریح

داده شد و گروه هاي یادگیري ضمنی اطالعی در مورد ترتیب توالی ها و  یتوالی هاي حرکت

  الگوي هاي حرکتی دریافت نکردند.

به منظور به حداقل رساندن پاسخ هاي قابل پیش بینی و به حداکثر رساندن پاسخ هماهنگ، 

  ).21( به شرکت کننده ها گفته شده بود تا روشن شدن تحریک منتظر بمانند
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همه گروه ها سه الگوي موجود را به شکل کامالً تصادفی اجرا کردند. در  ،آزمون در مرحله پیش

کوشش را انجام دادند که در 10این مرحله هریک از آزمودنی ها در مورد هر الگو، در مجموع

کوشش را براي پیش آزمون اجرا کردند. سپس در مرحله اکتساب افراد همه  30مجموع افراد 

تحریک  8هر کوشش شامل ( کوششی10بلوك  3در هر جلسه تمرینی جلسه و  5گروه ها در 

بود) را مطابق آرایش مربوطه تمرین کردند. برنامه تمرینی گروه مسدود به این صورت بود که 

کوشش 10مثالً ( از شروع الگوي دیگر انجام می شد همه کوشش هاي مربوط به یک الگو قبل

کوشش از الگوي ج). در برنامه گروه  10بعد کوشش از الگوي ب و  10از الگوي الف سپس 

تکالیف به صورت غیرقابل پیش بینی تمرین می شدند و دو توالی پشت سر هم نمی  ،تصادفی

کوشش از تکالیف ارائه محرکهاي متوالی را به انجام رساند. مدت  30آمد. هر فرد در هر جلسه 

ه می شد تا از خستگی احتمالی زمان استراحت  بین بلوکهاي حرکتی یک دقیقه در نظر گرفت

  جلوگیري شود و عملکرد مطلوب باشد.

آزمودنی ها در آزمون یادداري و انتقال شرکت کردند.  ،یک روز پس از پایان مرحله اکتساب

سه الگوي ارائه شده در مرحله پیش آزمون را به صورت تصادفی  ،آزمودنی ها در آزمون یادداري

کوشش از یک الگوي 10 بجز گروه کنترل)( شرکت کننده ها ،لاجرا نمودند و در آزمون انتقا

  جدید را دریافت نمودند.

فاصله زمانی بین ارائه محرك تا پاسخ حرکتی)، کوشش و بلوك ( نتایج مربوط به هر تحریک

حرکتی و تعداد خطاهاي آزمودنی ها به محرکهاي هدف در هر مرحله و براي هر الگو به طور 

یر الگوهاي تمرین بر یادگیري ترتیب توالی ثثبت می شد. براي مطالعه تاخودکار توسط رایانه 

دقت توالی است که  ،دو جنبه از حرکت مورد بررسی قرار گرفت. اولین جنبه ،حرکات بصري

جزئی از حرکت است که به مقدار درست بودن حرکت اشاره دارد و مستلزم ارتباط محرك 

معیاري از دقت  ،طالعه تعداد پاسخ هاي صحیحبینایی با پاسخ حرکتی است و در این م

حرکت هماهنگی پاسخ است که جزئی از حرکت  ،یادگیري در نظر گرفته شد. دومین جنبه

است که مستلزم یکپارچگی حسی حرکتی و زمانبندي آن است و در این مطالعه کاهش کلی 

  ).41( زمان عکس العمل به عنوان معیار هماهنگی پاسخ منظور شده بود

 هماهنگی پاسخ) و کاهش تعداد پاسخ هاي غلط( ادگیري به وسیله کاهش زمان عکس العملی

افزایش درصد صحیح پاسخ) اندازه گیري شد. دقت به صورت محاسبه درصد صحیح کلیدهاي (

 براي هر توالی در هر کوشش و بلوك محاسبه شد و هماهنگی پاسخصحیح فشار داده شده 

له زمان پاسخ به محرکها، میانگین همه کوشش ها و بلوك عکس العمل هماهنگ)، به وسی(

  هاي حرکتی براي هر نوع توالی اندازه گیري شد.
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ها و تعیین میانگین، انحراف معیار، ترسیم بندي و تنظیم دادهاز آمار توصیفی براي طبقه

زمان ( نمودارهاي مختلف و منحنی ها استفاده شد. براي بررسی اختالف در نتایج متغیر وابسته

گیري هاي عکس العمل و دقت پاسخ آزمودنی ها) از تحلیل واریانس سه عاملی به روش اندازه

 2برنامه تمرینی) (  2نوع یادگیري)( 15بلوك)( بلوك ها) در یک طرح( مکرر روي عامل آخر

ها  استیودنت و براي مقایسه عملکرد آزمودنی tاستفاده شد. براي بررسی عملکرد گروه کنترل از 

  از تحلیل واریانس دو راهه استفاده شده است.

  نتایج 

براي بررسی همگنی گروه ها از آزمون تحلیل واریانس دو راهه استفاده  ،در مرحله پیش آزمون

مولفه در دو  ،بین میانگین امتیازات پیش آزمون پنج گروه آزمایشی ،شد. نتایج آزمون نشان داد

) تفاوت معنی دار وجود =P= 011/0F, 91/0( ) و خطاي پاسخ=P= 0001/0F, 99/0( زمان

 tنداشته و گروه ها از نظر سطح مهارت در وضعیت مشابهی قرار داشتند. همچنین آزمون 

در پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل در متغیر  ،استیودنت نشان داد که بین عملکرد

) تفاوت معنی -=112/0P=،728/1T( ) و خطاي پاسخ=511/0P=،673/0T( وابسته زمان پاسخ

به اثر مستقیم  ،دار وجود ندارد. بنابراین تغییرات ایجاد شده در یادگیري گروه هاي آزمایشی

  نوع یادگیري، نوع برنامه تمرینی) نسبت داده می شود.( متغیر مستقل

یج آزمون تحلیل واریانس سه عاملی نتا نتایج مرحله اکتساب در متغیر وابسته زمان پاسخ:

بلوك ها) نشان داد که در متغیر وابسته زمان ( هاي مکرر روي عامل آخرگیريبه روش اندازه

)؛ یعنی شرکت کننده =043/0P=،158/2F( پاسخ اثر اصلی بلوك هاي تمرینی معنی دار است

ت معنی دار بین زمان پاسخشان در طول کوشش ها کمتر شده است اما تفاو ،ها با تمرین

 05/0یادگیري در این مرحله پیدا نشد. هر چند در سطح  -تمرین و بلوك-تعامل بلوك 

P> تفاوت معنی دار بین دو نوع یادگیري یافت نشد و اثر تداخل زمینه اي در مرحله اکتساب

مشاهده نشد اما بررسی آماره ها نشان می دهد که میانگین زمان پاسخ گروه هاي یادگیري 

بهتر از یادگیري ضمنی و عملکرد گروه تمرینی به شیوه مسدود در طول مرحله  ،حصری

  بهتر از گروه تصادفی  بوده است. ،اکتساب
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  نتایج آزمون تحلیل واریانس سه عاملی براي مولفه ي زمان پاسخ .1جدول 

 Pمقدار  fمقدار  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

  *043/0  158/2  474/6  5,983710  اثر بلوك

  000/1  016/0  474/6  4,483451  یادگیري-تعامل بلوك
  000/1  009/0  474/6  2,591416  تمرین-تعامل بلوك

  000/1  008/0  474/6  2,18588  تمرین-یادگیري-تعامل بلوك

  معنی دار است. P >05/0*در سطح
  

نس سه عاملی نتایج آزمون تحلیل واریا نتایج مرحله اکتساب در متغیر وابسته دقت پاسخ:

بلوك ها) نشان داد که در متغیر وابسته دقت ( هاي مکرر روي عامل آخر گیريبه روش اندازه

) به عبارتی دیگر =043/0P=،158/2F( اثر اصلی بلوك هاي تمرینی معنی دار است ،پاسخ

آزمودنی ها در طول کوشش ها به محرك ها با دقت بیشتري پاسخ می دادند. اما تفاوت معنی 

یادگیري در این مرحله پیدا نشد. با این وجود  -تمرین و بلوك-آماري بین تعامل بلوك  دار

بهتر از یادگیري ضمنی و عملکرد گروه  ،گروه هاي یادگیري صریحصحیح میانگین درصد پاسخ 

  بهتر از گروه مسدود بوده است. ،تمرین به شیوه تصادفی در طول مرحله اکتساب
  

  ل واریانس سه عاملی براي مولفه ي دقت پاسخنتایج آزمون تحلی .2جدول

 Pمقدار  fمقدار  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

  *017/0  80/14  19/3  407,90  اثر بلوك
  99/0  026/0  19/3  0,706  یادگیري-تعامل بلوك

  98/0  048/0  19/3  1,323  تمرین-تعامل بلوك
  99/0  027/0  19/3  0,747  تمرین-یادگیري-تعامل بلوك

  معنی دار است. P >05/0در سطح *

براي بررسی عملکرد آزمودنی ها در وضعیت هاي مختلف در آزمون  نتایج آزمون یادداري:

یادداري، از آزمون تحلیل واریانس دو عاملی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون براي دو اندازه 

  گیري زمان و دقت پاسخ در زیر ارائه شده است.
  

  حاصل از تحلیل واریانس دو عاملی در آزمون یادداري براي زمان پاسخ.نتایج 3جدول

 Pمقدار  fمقدار  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

  89/0  019/0  1  1,99617  عامل یادگیري

  80/0  060/0  1  6,39877  عامل تمرین
  96/0  083/0  1  534,760  تعامل

  .......  ......  44  4,723364  خطا

  معنی دار است. P >05/0در سطح *

در زمان پاسخ تفاوت  ،نتایج جدول باال نشان می دهد بین دو روش تمرینی مسدود و تصادفی
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آماري معنی دار وجود ندارد اما میانگین عملکرد تمرین به شیوه تصادفی بیشتر از تصادفی بوده 

نوع یادگیري تا  است. همچنین اثر یادگیري به لحاظ آماري معنی دار نبوده و آزمودنی هاي دو

  حدودي شبیه به هم عمل کردند.
  

  .نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو عاملی در آزمون یادداري براي دقت پاسخ4جدول 

 Pمقدار  fمقدار  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

  326/0  98/0  1  0,525  عامل یادگیري

  *037/0  4,62  1  2,457  عامل تمرین

  94/0  012/0  1  8,333  تعامل

  .......  ......  44  532/0  خطا

  معنی دار است. P >05/0در سطح *
  

نتایج جدول باال نشان می دهد که اثر اصلی نوع تمرین در آزمون یادداري در مولفه دقت پاسخ 

معنی دار است. بررسی میانگین عملکرد گروه هاي تمرینی نشان داده که گروه تمرین تصادفی 

  به گروه تمرین مسدود داشته است. عملکرد بهتري را نسبت
  

  پاسخ آزمودنی هاي وضعیت هاي مختلف در مرحله اکتساب و آزمون یادداري زمان. نمودار 1شکل 
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  پاسخ آزمودنی هاي وضعیت هاي مختلف در مرحله اکتساب و آزمون یادداري دقتنمودار  . 2شکل 

  

میانگین سه کوشش انتهایی از آخرین براي بررسی مرحله انتقال تحقیق،  :نتایج آزمون انتقال

صریح،  -بلوك تمرینی با میانگین سه کوشش ابتدایی از توالی جدید براي وضعیت هاي مسدود

ضمنی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون  -صریح، تصادفی -ضمنی، تصادفی -مسدود

انتقال به یک  ،روه هاتحلیل واریانس با اندازه گیري مکرر در آزمون انتقال نشان داد که همه گ

تکلیف جدید را نشان دادند. براي درصد صحیح پاسخ، اثر معنا داري بین دو مرحله وجود 

داشت به طوري که آزمودنی ها اولین کوشش ها از توالی جدید را دقیق تر از آخرین توالی در 

مرین در که ت است بدین معنی. این P=95/35= )1،44(F, 008/0مرحله اکتساب انجام دادند 

به عملکرد بهتر در آزمون انتقال منجر شد. بررسی میانگین عملکرد گروه هاي  ،مرحله اکتساب

تمرینی تصادفی و مسدود نشان داد که گروه هاي تصادفی نسبت به مسدود و صریح نسبت به 

اثر معنا داري بین دو مرحله وجود داشت  ،ضمنی عملکرد بهتري داشته اند.  براي زمان پاسخ

این بار گروه ها در آخرین توالی در مرحله اکتساب نسبت به  اولین کوشش ها از توالی  که

گروه ها یک نوع کاهش عملکرد  جدید در آزمون انتقال عملکرد بهتري داشتند به عبارت دیگر

هماهنگی پاسخ) نشان دادند که احتماالً نشانه این ( در تکلیف جدید را در مولفه زمان پاسخ

خل ایجاد شده باعث انتقال منفی شده است. مجموعه دیگري از تحلیل ها براي است که تدا

ارزیابی تغییر درصد انتقال به تکلیف جدید انجام شد که اثر معناداري بین گروه ها در هر دو 
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  ). <325/0P( زمان پاسخ،خطاي پاسخ) وجود نداشت( اندازه گیري رفتاري

 

   
  هاي مختلفپاسخ آزمودنی هاي گروه  زمان .3شکل

  

 
 پاسخ آزمودنی هاي گروه هاي مختلف دقت .4شکل

  بحث و نتیجه گیري

مطالعه حاضر  مبتنی بر یافته هاي پژوهش هاي اولیه از ادبیات تداخل زمینه اي است که نشان 

داده بودند که سطوح باالي تداخل زمینه اي منجر به عملکرد ضعیف در مرحله اکتساب اما 
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تاثیر تداخل زمینه  ،ه یادداري یا انتقال می شود. بنابراین در این تحقیقعملکرد بهتر در مرحل

مورد بررسی قرار گرفت.  در کل  ،اي بر یادگیري، یادداري و انتقال ترتیب توالی حرکات بصري

صریح و ضمنی) و دو نوع ( بین دو نوع یادگیري ،نتایج تحقیق نشان داد که در مرحله اکتساب

فی) تفاوت معنی دار وجود نداشت. اما در طول مرحله اکتساب براي مسدود و تصاد( تمرین

صریح،  -زمان پاسخ) و سرعت پیشرفت گروه ها، به ترتیب گروه مسدود( هماهنگی پاسخ

ضمنی، بیشترین میزان پیشرفت را در سراسر بلوك هاي تمرینی داشته اند، در حالی -مسدود

ضمنی بودند، میزان پیشرفت  -و تصادفی صریح -که گروه تمرین تصادفی که شامل تصادفی

کمتري در پاسخ به محرك هاي متوالی از خود نشان دادند. براي دقت پاسخ که درصد صحیح 

ه قرار گرفت، در طول مرحله اکتساب به طور تعجب بکلیدهاي پاسخ داده شد مورد محاس

ه تمرین به روش ضمنی) بهتر از گرو -صریح، تصادفی -تصادفی( انگیزي گروه تمرین تصادفی

ضمنی) عمل کردند. در حقیقت تمرین به روش مسدود -صریح، مسدود -مسدود( مسدود شده

به افزایش یکپارچگی حسی حرکتی و زمانبندي حرکت منجر شد که به وسیله زمان پاسخ 

پاسخ منجر شد که به  -اندازه گیري شد و تمرین تصادفی به وابستگی و ارتباط بهتر محرك

 )، عبدلی2006( اسخ اندازه گیري شد. نتایج این مرحله با نتایج تحقیقات سیکیاوسیله دقت پ

)، 1991( ) در ارتباط با نوع یادگیري و  چمبرلی و همکاران1387( )، خیر اندیش1383(

) در مهارت 1388( ) و حاتمی2007( )، زتو و همکاران2003( )، کوفووهمکاران1992( بورتلی

 ). اما با یافته هاي هربرت و همکاران1-6( نوع تمرین همخوانی دارد هاي والیبال در ارتباط با

) در تکالیف تعقیبی 1388( )، اصالنخانی و همکاران2004( )، مازلوات و همکاران1996(

). زیرا در این تحقیقات، تفاوت بین تمرین مسدود و تصادفی در 42،34،19،18( همخوانی ندارد

  .مرحله اکتساب معنی دار بوده است

در آزمون یادداري که یک روز پس از آزمون اکتساب انجام شد عملکرد گروه ها مورد بررسی 

 -قرار گرفت که براي زمان پاسخ و دقت پاسخ میانگین عملکرد گروه هاي تمرینی تصادفی

ضمنی بیشتر  -صریح و مسدود -ضمنی از معدل عملکرد گروه هاي مسدود -صریح و تصادفی

ه لحاظ آماري فقط در مولفه دقت پاسخ و براي گروه تصادفی صریح و بود اما این تفاوت ب

ه عملکرد افتراقی سازگار هستند که ژتصادفی ضمنی معنی دار بود. این یافته ها با حوزه هاي وی

بیان می کند هر حرکت از مجموعه اي از اجزاي در تعامل تشکیل شده که هریک از این اجزا 

)، 1991( . بعالوه با نتایج تحقیقات چمبرلین و همکارانبه روش خاصی رمزگذاري می شود

) و فوالدیان و 1999( )، لی و ولف1999( ) در مهارت سرویس، وگمن1995( پرال و ادوارز

)، 2009( )، لمیکس2007( همکاران مطابقت دارد. اما با یافته هاي تحقیقات زتو و همکاران
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در تناقض  ،ن پاسخ منطبق و در دقت پاسخ) در زما2003( )، و کوفو و همکاران2006( جونز

  است. 

همه گروه ها انتقال یادگیري به یک توالی جدید را براي دقت پاسخ نشان  ،در آزمون انتقال 

دادند اما انتقال یادگیري براي زمان پاسخ را نشان ندادند. همچنین تفاوت معنی داري بین 

عملکرد گروه تصادفی صریح از سایر گروه گروه هاي آزمایشی وجود نداشته است، اما میانگین 

)، میرا و 1996( ها بهتر بوده است. نتایج این مرحله از تحقیق با تحقیقات گودوین و میوسن

) همخوانی دارد اما با تحقیقات اسمیت و 1388( ) و حاتمی1990( )، دل ري2001( تانی

آزمون انتقال بر سایر  )  که نشان دادند تمرین تصادفی در2003( ) و هوانگ1995( دیویس

 ها برتري دارد همخوانی ندارد. روش

دلیل عملکرد بهتر گروه هاي مسدود در زمان پاسخ و عملکرد بهتر گروه هاي تصادفی در دقت 

پاسخ در مرحله اکتساب، همچنین معنی داري داده ها در دقت پاسخ و عدم معنی داري آنها در 

دن انتقال به تکلیف جدید در مولفه ي دقت پاسخ، زمان پاسخ در آزمون یادداري و نشان دا

چرا که یادگیري وابستگی و ارتباط  ؛مزگذاري و نحوه پردازش این جنبه ها استرافتراق در 

پاسخ که به وسیله دقت پاسخ اندازه گیري شد، یک پردازش سریع است که از ساختار  -محرك

است که شرکت کننده ها ارتباط محرك تمرین به شیوه تصادفی سود می برد. زیرا مستلزم این 

تعویض انعطاف پذیر بین دو توالی پیدا کنند. الزمه   و پاسخ را در زمینه هاي مختلفی به وسیله

این فرایند احتماالً تعمیم پذیري بیشتر ارتباط محرك و پاسخ و پردازش و توجه بیشتر و 

دقت تکلیف ( گرفته شد پاسخ یاد پرتالش تر است. عالوه بر این زمانی که ارتباط بین محرك و

حرکتی باال رفت) به نظر می رسد که در مقابل تداخل سازگار می شود و به یک توالی جدید 

منطبق  ،قابل انتقال می شود که این با فرضیه بسط یا بازسازي طرح عملِ تداخل زمینه اي

عناصر و عوامل یادگیري یکپارچگی حسی حرکتی و زمانبندي حرکت یا  ،است. از طرف دیگر

یک فرایند آهسته است که از طریق پیشرفت هایی در هماهنگی  ،دینامیک و پویاي تکلیف

حرکتی شناسایی می شود و از تمرین با ساختار ابتدایی در یک حالت مسدود سود می برد. زیرا 

اصالح خطا و میزان سازي دقیق پاسخ  -این امکان را براي خطا ،تمرین در یک زمینه واحد

در مقابل انتقال بسیار مقاوم به نظر می رسد این مولفه از حرکت،  راهم می کند. از طرفیف

باشد و اثر بخشی آن زمانی است که تمرین در یک زمینه واحد انجام شود. زیرا بدون یک 

زمانبندي دقیق پاسخ حرکتی مشکل است. یک نمونه که از این جدایی و  ،زمینه ثابت

اري اجزاي مختلف حرکت حمایت می کند، مدل مربوط به هیک گسستگی یادگیري و یادد

  ).37( اوزاکا و همکاران است
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در برخی مراحل به توزیع تمرین بر می گردد.  ،دلیل احتمالی دیگر براي نوع روش تمرین

حافظه حرکتی پایدارتري  ،هرچه توزیع تمرین، مقدار آن، تعدد و تکثر کوشش ها بیشتر باشد

). بر این اساس می 18( امکان بروز اثر تداخل زمینه اي را به وجود می آوردایجاد می شود که 

می تواند زمینه را براي پردازش هاي  ،توان گفت که افزایش جلسات یا کوشش هاي تمرینی

بین تکلیفی و درون تکلیفی  و تالش شناختی بیشتر و همچنین فعالیت هاي پردازشی مورد 

 که کوشش بود ،30جود آورد. در این تحقیق میانگین کوشش هانیاز در بازسازي طرح عمل به و

به نظر می رسد یکی از علل عدم گزارش تفاوت معنی دار پایین بودن تعداد جلسات یا کوشش 

هاي تمرینی بوده باشد، به طوریکه گروه هاي تمرین به روش تصادفی در مرحله اکتساب نسبت 

این احتمال وجود داشت که اگر تمرین در به گروه هاي مسدود عملکرد بهتري داشتند. 

  جلسات بعدي ادامه می یافت اثر تداخل زمینه اي محرز می شد.

یافته ها نشان داد بین یادگیري صریح و ضمنی تفاوت معنی دار وجود نداشته اما شرکت کننده 

 مطلع از اجزاي توالی) نسبت به گروه یادگیري ضمنی که از( هاي گروه هاي یادگیري صریح

ترتیب موجود در توالی ها اطالعی نداشتند پیشرفت بیشتري کردند؛ یعنی معدل عملکرد آنها 

بیشتر بوده است. دلیل  این نتیجه احتماالً تشریح اجزاء توالی در گروه یادگیرندگان صریح است 

چرا که اطالع صریح از آرایش تکلیف و ترتیب توالی ها در یادگیري حرکتی می تواند دقت و 

ت یادگیري را باال ببرد و می تواند نقش بسزایی در بهبود کارایی و بهبود مهارت حرکتی سرع

  داشته باشد.

یک یافته جالب توجه و جدید در این تحقیق که قبالً در ادبیات تداخل زمینه اي گزارش نشده 

جام است. تفکیکی است که بین اندازه گیري هاي رفتاري براي یادگیري، یادداري و انتقال ان

شد. در بسیاري از مطالعات آزمایشگاهی به تداخل زمینه اي از نظر یک جنبه از حرکت نگاه 

شده است مثالً از شرکت کننده ها خواسته می شد تا آنجا که ممکن است هرچه سریعتر به 

). بنابراین متغیر وابسته زمان پاسخ بوده است. اما در 22،34،36( یک محرك خاص پاسخ دهند

تقسیم و نشان  ،ق یک مهارت حرکتی به دو جزء متفاوت دقت پاسخ و هماهنگی پاسخاین تحقی

داده شد که تمرین به شیوه هاي مختلف و در حالت یادگیري مشخص تاثیر متفاوتی بر 

این ایده که اجزاي  یادگیري این دو اندازه گیري دارد. در مجموع یافته هاي مطالعه حاضر از

حرکتی به روشهاي مختلفی یادگرفته می شوند و انتقال می یابند مختلف و متفاوت یک مهارت 

  ).21( حمایت می کند

هر دو  ،، در مرورش می نویسد)2008( مطابق ادبیات تداخل زمینه اي همانطور که برادي

قسمت نظریه مگیل و هال یک مشخصه مشترك وجود دارد و آن این است که سازماندهی 
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شناختی را توسعه و رمزگذاري و رمزگردانی را افزایش می  پردازش ،تمرین به شیوه تصادفی

). نتایج این 37( دهد. ترکیب این دیدگاه ها در مدل هیک اوزاکا و همکاران نیز وجود دارد

پاسخ تحریک  -مولفه ي محرك ،الگوي تمرین تصادفی وقتی در ابتدا ،تحقیق نشان داد

سودمند است. زیرا مستلزم توجه و کنترل  ،د)دقت توالی باال می رو( انگشتان یادگرفته می شود

شناختی بیشتري می باشد. عالوه بر این، وقتی این مولفه در چند توالی متفاوت یاد گرفته شد، 

به آسانی به یک توالی جدید قابل انتقال می شود. در مقابل تمرین مسدود از یکپارچگی حسی 

به هایی هستند که مستلزم کنترل و حرکتی و زمانبندي حرکت سود می برد. زیرا آنها جن

تالش شناختی کمتري هستند. این اجزاء در یک پروسه آهسته یادگرفته می شوند و به سختی 

نگهداري و انتقال می یابند و مستلزم  تمرین مداوم و تداخل کم و ناچیز می باشند. براي مثال 

تی در زمینه هاي ماهر ممکن است بتوانند ترتیب صحیح یک روتین را حژیمناست  یک

آرایش صریح تکلیف را یاد بگیرد)، اما به منظور هم زمانی و هماهنگی ( متفاوتی انجام دهد

  .حرکتی، ممکن است از تمرین بیشتر و با تداخل کم سود ببرد

آزمودنی ها طی مرحله اکتساب پیشرفت معنی داري  ،نشان داد پژوهشدر مجموع نتایج این 

هاي تمرینی تفاوت معنی دار وجود نداشت. همچنین آزمون یادداري  داشته اند. اما بین گروه

تمرین تصادفی در دقت حرکتی افراد برتر از تمرین مسدود است، اما نوع روش  ،نشان داد

تاثیري بر یادداري عکس العمل متوالی نداشت. این موضوع نشان می دهد که یادگیري  ،تمرینی

ی افتد می تواند یادداري را نشان دهد. همچنین اثر تعامل اي که در زمینه اي از تداخل اتفاق م

معنی دار نبوده است که  پژوهشو بر هم کنش نوع تمرین و نوع یادگیري در مراحل مختلف 

مجزا و منفک از  ،چنین تفسیر می شود که احتماالً اثر دو متغیر نوع تمرین و نوع یادگیري

در طول تحقیق از خود پیشرفت  نشان دادند  ،یکدیگرند. به عالوه گروه هاي یادگیري ضمنی

حداقل به  ،یادگیري ضمنی ،که این قضیه بیانگر این است که در یادگیري تکالیف حرکتی

  اندازه یادگیري صریح در عملکرد حرکتی افراد موثر است. 

از این رو پیشنهاد می شود که اثر تداخل زمینه اي در سطح اندازه گیري هاي رفتاري بررسی 

جنبه هایی از یادگیري  ،مجدداً مورد مطالعه قرار گیرد. زیرا این قبیل اندازه گیري ها ،دهش

 ،می تواند تحت تاثیر الگوي تمرین قرار گیرد را نمایش می دهند و تداخل زمینه اي حرکتی که

 ،تاثیر متفاوتی بر یادگیري آنها می گذارد. بر اساس تفکیک نتایج براي دقت و هماهنگی پاسخ

دقت پاسخ) یک فرایند سریع و انتقال ( پاسخ –شخص می شود که یادگیري وابستگی محرك م

پذیر است، که از یادگیري در زمینه هاي گوناگون سود می برد. از طرف دیگر یادگیري 

زمان پاسخ) یک فرایند آهسته است که ( یکپارچگی حسی حرکتی  و جنبه هاي زمانی تکلیف
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است و به وسیله تمرین در یک زمینه واحدکه امکان میزان سازي نسبت به انتقال مقاوم تر 

  پاسخ را فراهم می کند، توسعه می یابد. 

 ،حاضر، به طور کلی می توان گفت در آموزش تکالیف حرکتی پژوهشبا توجه به یافته هاي 

 اطالع کامل از تک تک قواعد و دستورالعمل هاي تجویزي براي یادگیري مهارت ها الزم نیست.

زیرا که یادگیرنده می تواند مهارت را به صورت ضمنی یا تلویحی یاد بگیرد. به عالوه در 

) تفنگمانند پرتاب دارت، شکلیک ( تکالیفی که هدف باال بردن دقت حرکتی یادگیرندگان است

براي حداکثر بهره بردن از تمرین، تمرین به شیوه تصادفی توصیه می شود . اما در یکپارچگی 

تی و یادگیري جنبه هاي زمانی تکالیف، تمرین به شیوه مسدود حداکثر بهره را  حسی حرک

  دارد.
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 سالمندان قامت کنترلي ها شاخص بري کریپ حس کاري دست و توجه کانون تأثیر

  

  4، امیر احمدي3، علیرضا فارسی2، بهروز عبدلی1زهرا پورآقایی اردکانی

  

     *.دانشجوي دکتري رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتی1

  . دانشیار دانشگاه شهید بهشتی   2

  . استادیار دانشگاه شهید بهشتی    3

  . استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران    4
 

 17/05/1391تاریخ پذیرش:   16/02/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده

حس پیکري بر کنترل قامت  کاري دستکانون توجه و  تأثیرتعیین  ،هدف از انجام پژوهش حاضر

ب شده و سال انتخا 7/70مرد سالمند سالم با میانگین سنی  34 ،به این منظور سالمندان بود.

تکلیف شامل حفظ تعادل بر  طور تصادفی در دو گروه کانون توجه بیرونی و درونی قرار گرفتند. به

تادن روي بالشتک ایستادن روي فوم و ایس ،روي دستگاه بایودکس در سه حالت ایستادن معمولی

 6 ي فاصلهشد توجه خود را به یک تصویر که در  هاي گروه توجه بیرونی خواسته بود. از آزمودنی

شد  از گروه دیگر خواسته ،دن توجه درونی. براي کانونی کرنندکمتري از آنها قرار داشت معطوف 

ها از دستگاه  نند . براي سنجش تعادل آزمودنیککه توجه خود را بر عضالت مچ پاي خود متمرکز 

خلفی براي  میانی جانبی و قدامی ،سنج بایودکس استفاده شد. سه شاخص کنترل قامت کلی تعادل

 ،حالت ایستادن 3کانون توجه درونی در هر  که ها نشان داد .  یافتهها ثبت شد تمامی آزمودنی

اتخاذ کانون توجه بیرونی در دو اما  )<05/0p( هاي کنترل قامت نداشت تأثیر معناداري بر شاخص

 بود ثرؤهاي کنترل قامت سالمندان م حالت ایستادن روي فوم و بالشتک بر بهبود شاخص

)01/0p<( موثرتر بود ،تر انگیز بر کانون توجه بیرونی در شرایط چالش تأثیر. همچنین )p<0/01( .

ده کرتواند نوسانات قامت را کم  کانون توجه بیرونی می که طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد به

بر طبق  دهد. قرار میأیید شده را مورد ت عمل محدود ي ها فرضیه و تعادل را بهبود بخشد. این یافته

 ي هشیارانه به فرایندهاي نایرونی منجر به حرکات خودکارتر شده  و کانون توجه ب ،این فرضیه

بهبود  ،اجرا و یادگیري ي دهد تا حرکات را کنترل کرده تا در نتیجه سریع و رفلکسی اجازه می

  یابد. 
  

  .اجرا ،ريکاري حس پیک دست ،سالمندي ،کنترل قامت ،توجهکلیدي: گان واژ

                                                                                                                                               
                  Email: npooraghaei@gmail.com                                                             نویسنده مسئول  *
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  مقدمه

عنوان  را به سالمنداندر جوامع صنعتی باعث شده تا تحقیقات زیادي میانگین سنی باال رفتن  

تر  بد ،در سالمندان قابل مشاهدهیکی از تغییرات . نندکخود انتخاب  مورد بررسی ي جامعه

امروزه  .عادل دارندبه تویژه که نیاز  است هایی مهارتدر ویژه  هب ،ها یادگیري مهارت و راشدن اج

زاي اصلی در افتادن  از دست دادن تعادل یکی از عوامل خطراست که  این موضوع ثابت شده

 ،هاي اصلی محدود شدن فعالیت یکی از علت ،ناشی از افتادن همچنین صدمات ).1( است

درصد  30 حدوداًست که ا مطالعات بیانگر آنمرگ در میان سالمندان است. حتی ناتوانی و 

در حالی که این رقم در افراد  ،کنند سال هرساله یک بار افتادن را تجربه می 65المندان باالي س

افتادن در بیشتر موارد منجر به ناتوانی و  ). هرچند2( رسد درصد می 50سال به  75باالي 

نفس و کیفیت زندگی افراد  به تواند بر اعتماد میزمان  اما هم ،شود مرگ میگاهی اوقات حتی 

  ).1،3( بگذارد تأثیرالمند نیز س

 ي کاهش توده،عصبی عضالنیسالمندي شامل کاهش عملکرد سیستم تغییرات ناشی از 

همچنین عملکرد برخی حرکتی مفاصل است.  ي استقامت و دامنه ،کاهش قدرت،عضالنی

 ،عضالنی،هاي اسکلتی  سیستمگذار در کنترل قامت نظیر تأثیرهاي فیزیولوژیک  سیستم

با  ،از سوي دیگر ).4،5( شوند در سالمندي تضعیف می حسی پیکري و بینایی نیز ،يدهلیز

هاي حسی براي حفظ تعادل را سازماندهی  سیستم عصبی که دروندادشروع دوران سالمندي 

  ).6( دشو دچار تغییراتی می ،کند می

 ،به تعریف بناطلبد.  اي را می یکی از مباحثی است که در سالمندان توجه ویژه 1کنترل قامت

 .3اتثب و 2گیري هدف جهتست از کنترل وضعیت بدن در فضا به دو ا کنترل قامت عبارت

سطوح حمایتی و  ،سر در ارتباط با گرانش زمین ي شده گیري قامتی شامل افراشتگی فعال جهت

منظور ثبات  در حالی که ثبات قامتی به هماهنگی راهبردهاي حرکتی به منابع درونی است.

 ،به طور سنتی ).7( شود جاد اختالالت درونی و بیرونی  اطالق میبدن در هنگام ای ي دهمرکز تو

نیاز دارد فرض  کمتري هاي شناختی عنوان تکلیفی خودکار که به پردازش کنترل قامت به

صورت خودکار اتفاق افتاده و شامل مسیرهاي  کنترل قامت به که شد تصور میتر  پیش شد. می

هاي شناختی  مغز و بدون درگیري کورتکس و فعالیت ي اخل نخاع و ساقهچند سیناپسی در د

شناخت و توجه در نقش اما مطالعات زیادي شواهدي را مبنی بر  ،)10،9،8( باالتر استسطوح 

                                                                                                                                               
1. Postural control  
2. Orientation 

3. Stability 
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  ). 11( اند کرده ارائهکنترل تعادل 

اي دهی توجه فرد در حین اجر جهت منظور بهها  العمل اثر دستور متعدديتحقیقات  اخیراً

اجراي تکلیف حرکتی بر  حینفرد در  1توجه که کانون اند و نشان دادهررسی کرده تکالیف را ب

یا توجه فرد به ( 2ی). اتخاذ کانون توجه درون12،13( ددار تأثیراجرا و یادگیري مهارت حرکتی 

اگر  ،. در مقابلتثر نیسؤچندان م )حرکات خودش در هنگام اجراي مهارت حرکتی

مثل ( آثاري که حرکت وي بر محیط دارد ها توجه اجرا کننده را به ها و بازخورد  دستورالعمل

دستورالعمل کانون توجه درونی یا  ي نسبت به زمان ارائه ،کندمعطوف  )محیط و ابزار و دستگاه

  . )13( را باعث خواهد شدثرتري ؤاجرا و یادگیري م ،دستورالعمل ي عدم ارائه زمان

اتخاذ کانون توجه بیرونی را که علت تسهیل اجرا و یادگیري بر اثر  یهای ترین نظریه مهم زا

کانون  که کند این فرضیه بیان می ). 14( است 3شده عمل محدود ي فرضیه ،کند توجیه می

 توسطاتخاذ کانون توجه بیرونی  .فتدادهد که حرکات خودکارتر اتفاق بی می توجه بیرونی اجازه

در مقابل زمانی که افراد . کند و رفلکسی حرکات را کنترل میسریع  ،هفرآیندهاي ناهشیاران

سیستم  ،)اتخاذ کانون توجه درونی( ل کنندطور آگاهانه حرکات خود را کنتر به ،کنند تالش می

 ،کنند هماهنگی حرکات را تنظیم می مداخله در فرآیندهاي طبیعی که ي واسطه به حرکتی 

. شود ثرتر تخریب میؤرل خودکار براي ایجاد حرکات م. بنابراین فرآیندهاي کنتشود محدود می

تکلیف را با اتخاذ  معموالً ،افراد در زمان مواجه شدن با تکلیف جدید که است شواهد نشان داده

 طور هشیارانه حرکت خود را کنترل کنند کنند و تمایل دارند که به کانون توجه درونی اجرا می

)15( .  

زیادي مزایاي کانون توجه بیرونی نسبت به درونی را در اجرا  مطالعات ،گذشته ي در طول دهه

ها و یا بازخوردهایی که توجه  العمل دستور که اند آنها نشان داده اند. یید کردهأتو یادگیري 

منجر به  ،)توجه بیرونی( کنند کننده را به اثرات حرکت و یا پیامد حرکت معطوف می اجرا

. شوند سرعت) نسبت به حالت توجه درونی می ،تعادل ،از نظر دقت( تري بخش حرکات اثر

در زمان اتخاذ کانون توجه بیرونی بیشتر می ) کاهش فعالیت عضالنی( یی حرکتهمچنین کارا

 ي وسیله دقت حرکات به که اند مطالعات مختلف نشان داده ،در این راستا). 16( شوند

 والیبال ،)18،17( بسکتبال اي ورزشیه رشته درهاي توجه بیرونی  ها ویا بازخورد دستورالعمل

) 26،1-27( تعادل همچنین در حفظ و )22( گلف ،)20،21( پرتاب دارت ،)19( فوتبال ،)19(

                                                                                                                                               
1. focus of attention 
2. Internal attentional focus 
3. Constrained action hypothesis 
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) با اجراي تکلیف تعادلی بر روي 1389( اکبري یزدي و همکاران مثالً .یابد میافزایش 

). 27( ل افراد خواهد شددانشجویان پسر دریافتند توجه بیرونی منجر به عملکرد بهتري در تعاد

کانون توجه بیرونی بر متغیرهاي  بیشتر تأثیربه  خود ي در مطالعهنیز  )1390( نعیمی کیا

   ).28( است اذعان داشته برداري زنان سالمند کینماتیکی گام

واضح است که کنترل قامت در  اما پر ،طلب هستند توجه ماهیتاً چه تکالیف قامتی اگر

. دو استتر  طلب توجه ،دسالمندانی که در حفظ تعادل دچار مشکل هستنخصوص  به ،سالمندان

توجه انتخابی و توجه  ،گیرد سالخوردگی قرار می تأثیرجنبه از توجه که بیشتر تحت 

تکلیف اطالق زمان به چند  همطور  شده به توانایی تقسیم توجه به . توجه تقسیماستشده  تقسیم

در یک زمان و یا تخصیص توجه به دو چیز در یک زمان  ). انجام شدن دو تکلیف29( دشو می

دیدگاه توجه انتخابی  ،این موضوع . در مقابلستا ها تر براي سالمندان دشوارتر از جوان احتماالً

. این نوع از توجه به توجه )30( شود اطالعات مرتبط اطالق می قرار دارد که به توانایی تشخیص

عات توانایی تخصیص توجه به اطال ،مرتبط با افزایش سن تغییرات اشاره دارد.شده  کانونی

مانند ( تر است هایی که  براي سالمندان خطرناك در وضعیت). 30( دهد ش میمرتبط را کاه

ظرفیت اضافی توجه به اتفاقات احتمالی اطراف  ،شن و زمین خیس) ،حفظ تعادل روي یخ

خوردن  هم نسبت به بردیر هنگام  هاي کند و در هنگام حفظ تعادل پاسخ یابد. اختصاص می

از  ).31( اندازد ات قامتی فرد را به خطر میدهد و بنابر این ثب خطر افتادن را افزایش می ،تعادل

که مطالبات شود  عنوان یک فرایند ادراکی حرکتی در نظر گرفته می این رو کنترل قامت به

کلیف قامتی متفاوت ه نوع تبنا ب توجهمیزان اختصاص داري دارد . همچنین  توجهی معنی

  خواهد بود. 

در  به این سوال پاسخ دهد که آیا دارد نظرپژوهش حاضر در  ،با توجه به مطالب مرور شده

براي حفظ  آیاهمچنین  ؟بیرونی ثرتر است یاؤدرونی م کانون توجه ،سالمندانحفظ تعادل 

کانون توجه درونی  نسالمنداکاري حسی پیکري  وتحت دستدر شرایط چالش برانگیز  تعادل

  ؟ثرتر است یا کانون توجه بیرونیؤم

  روش پژوهش

.  دو گروه حاضر در پژوهش هر کدام در معرض استتجربی  نیمه مطالعاتپژوهش حاضر از نوع 

هر سطح بر متغیر وابسته مورد  تأثیرمستقل قرار گرفتند و  بیش از یک سطح از متغیر

 کاري دستکانون توجه و  کاري دستل در این پژوهش دو متغیر مستق گیري قرار گرفت. اندازه

جانبی و  -میانی  ،هاي کنترل قامت کلی  شاخص متغیر وابسته نیز شامل. بودحس پیکري 
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. گرفتسطح ایستادن صورت  کاري دستحس پیکري از طریق  کاري دست خلفی بود.  -قدامی 

ایستادن  ،ایستادن معمولی  شد در سه سطح پژوهش خواسته هاي ن صورت که از آزمودنیبه ای

 .کنندتعادل خود را بر روي دستگاه بایودکس حفظ  ،روي فوم و ایستادن روي بالشتک

) بود که از 7/70+ 8/2( با میانگین سنینفر  مرد سالمند  34هاي پژوهش حاضر شامل  آزمودنی

وطلبانه در دا  هاي سالمت شهرداري تهران و فرهنگسراي سالمند تهران  سالمندان خانهبین 

 75تا  65بین ( ها در این پژوهش شامل سن هاي ورودي آزمودنی د. مالكنکرد شرکت تحقیق

شده با  داشتن دید طبیعی یا اصالح ،دقیقهتوانایی ایستادن مستقل به مدت حداقل یک   ،سال)

 ،قلبی عروقی ،ولوژیکیفقدان هر نوع بیماري نور ،هساد هاي دستورتوانایی اجراي  ،عینک

هاي  هایی که داراي ناهنجاري آزمودنی ي کلیه .بودعدم درد در مفاصل تحتانی  و ماتیسمرو

از  پس از  انجام معاینات اولیه ،پاي ضربدري و پرانتزي بودند ،اسکولیوز ،اسکلتی نظیر کیفوز

ها  از تمام آزمودنی ،ق در تحقیقمنظور رعایت اصول اخال به شدند. مراحل آزمون کنار گذاشته

 ،ثیر قد أنظر به ت. در تحقیق اخذ شد مشارکت داوطلبانهنامه مبنی بر  رضایت ي شده تکمیلفرم 

پس از  ،تعادلگذار بر روي تأثیرهاي  عنوان شاخص و میزان فعالیت بدنی در هفته به) 32( وزن

 ) و بیرونی=17n( طور تصادفی به دو گروه توجه درونی ها به آزمودنی ،گیري این متغیرها اندازه

)17n= (   .تقسیم شدند   

شد توجه خود را به یک تصویر که در فاصله  ها خواسته در گروه کانون توجه بیرونی از آزمودنی

گروه ن درونی توجه به کردبراي کانونی در حالی که  ،نندکمعطوف  ،از آنها قرار داشتمتري  6

منظور سنجش  به نند.کمتمرکز وجه خود را بر عضالت مچ پاي خود شد که ت آموزش دادهدیگر 

1سنج بایودکس ساخت کمپانی بایودکس دستگاه تعادلاز ها  تعادل آزمودنی
. استفاده شدا آمریک 

. براي شداستفاده ه ترین درج در پایداراین دستگاه  از آزمون ثبات قامت که الزم به ذکر است

 ي صفحه ،یناییزمان بازخورد ب ها و حذف هم جلوگیري از هرگونه درگیري شناختی آزمودنی

وضعیت سر  ،. همچنین براي کنترل حس وستیبولیشد  بایودکس با کاغذ سفیدي پوشانده

حس  کاري دست. از فوم و بالشتک بادي براي عمودي قرار گرفت امالًها در حالت ک آزمودنی

 کاري دستبدون ( زمودنی در سه حالت ایستادن معمولیهر آها استفاده شد.  آزمودنیپیکري 

 و ایستادن روي بالشتک متوسط حس پیکري) کاري دست( ایستادن روي فوم ،کري)حس پی

اي مورد ارزیابی قرار گرفت. در  ثانیه 15پیکري) در دوازده کوشش  شدید حس کاري دست(

منظور به حداقل رساندن  . بهشد مینیه استراحت به هر آزمودنی داده ثا 30 ،میان هر کوشش

 صورت کامالً هاي مختلف آزمون در هر آزمودنی به ها و حالت ترتیب کوشش ،گیري اثر آزمون

                                                                                                                                               
1. Biodex 
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شده از  هاي کنترل قامت استخراج . شاخصانجام شد 1لسازي متقاب سان روش هم تصادفی و به

3شاخص تعادل در محور میانی جانبی ،2دستگاه بایودکس شامل شاخص تعادل کلی
و شاخص  

 .بود 4یتعادل در محور قدامی خلف

ار توصیفی و استنباطی استفاده هاي آم روش ي هاي پژوهش از دو دسته یل دادهمنظور تحل به

آزمون  از ها و  تههاي گرایش مرکزي و پراکندگی براي توصیف یاف .  ابتدا از شاخصشد

و ها  براي تعیین نرمال بودن توزیع دادهو آزمون لون به ترتیب اسمیرونوف  - کولموگروف

مستقل براي تعیین تفاوت بین دو گروه توجه   t. از آزمون استفاده شدها  همگنی واریانس

ي تعادل در حالت پایه استفاده ها اي و شاخص بیرونی و درونی در هر یک از متغیرهاي زمینه

با مرکب از آزمون تحلیل واریانس  هاي آماري اصلی پژوهش نیز مون فرضیهمنظور آز به. شد

همبسته براي تعیین   tت اصلی و متقابل و از آزمون براي تعیین اثرا درون گروهی وبین  تعامل

  . ه شدهاي کنترل قامت استفاد درونی و بیرونی) بر شاخص( کانون توجه تأثیر

  نتایج

درونـی و   وجهطور تصادفی در دو گروه کانون ت ها به رغم این که آزمودنی علی ،در پژوهش حاضر

هاي بـین دو گـروه    تفاوت ،اي متغیرهاي زمینه منظور کنترل اما الزم بود به ،بیرونی قرار گرفتند

 ،ونی از نظر متغیرهاي سـن منظور بررسی تفاوت گروه کانون توجه بیرونی و در . بهمشخص شود

گـروه مسـتقل    بـراي دو   tهاي ورزشی در هفتـه از آزمـون    میزان پرداختن به فعالیت ،وزن ،قد

اي بـا یکـدیگر تفـاوت     متغیرهاي زمینـه  روه تحقیق از نظردو گ که . نتایج نشان داداستفاده شد

منظور بررسـی تفـاوت بـین     مستقل به  t آزمون   ي نتیجه. همچنین )<05/0p( معناداري ندارند

میـانی   ،کلـی  ( هاي مختلـف تعـادل   ر هر یک از شاخصدو گروه کانون توجه بیرونی و درونی د

) نشـان داد دو گـروه   رالعملایستادن معمولی بدون دستو( جانبی و قدامی خلفی) در حالت پایه

هـاي کنتـرل    یق تفاوت معناداري در زمینه شـاخص کانون توجه بیرونی و درونی در ابتداي تحق

   .)p>.05( اند قامت با یکدیگر نداشته

هـا و و   بودن توزیع داده حاکی از نرمالنیز  و آزمون لون  اسمیرونوف - نتایج آزمون کولموگروف

 هـاي  استفاده از آزمـون  ،فرض بنابراین پیش )<05/0p( ها بود سفرض همگنی واریان یت پیشرعا

  .  است آماري پارامتریک وجود داشته

                                                                                                                                               
1. Counter balancing 
2. Overall 
3. Medio-Lateral 
4. Anterior-Posterior 
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 –شـاخص تعـادل میـانی     ،)1شـکل   ( هاي تعادل کلی ي شاخص انگر مقایسهبی3تا 1هاي  شکل

هاي توجه بیرونی و درونی در سـه سـطح    ) گروه 3شکل  ( خلفی –) و قدامی  2شکل  ( جانبی

  .   استروي فوم و روي بالشتک)  ،ایستادن معمولی( حس پیکري کاري دستمختلف 
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بیرونی در سطوح مختلف توجه درونی و  توجه هاي شاخص تعادل کلی گروه ي مقایسه .1شکل 

  حس پیکري کاري دست
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بیرونی در سطوح توجه درونی و توجه هاي  جانبی گروه –شاخص تعادل میانی  ي مقایسه .2شکل 

  پیکري حس کاري دستمختلف 
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بیرونی در سطوح  توجهدرونی وتوجه هاي  خلفی گروه –شاخص تعادل قدامی  ي مقایسه .3شکل 

  حس پیکري کاري دستمختلف 
  

هاي آماري مربوط به اثرات اصلی و تعاملی کانون توجه و سطح  بیانگر شاخص 1جدول 

 تأثیر ،شود حظه میگونه که مال . همانهاي مختلف کنترل قامت است ر شاخصب کاري دست

 جانبی و قدامی خلفی معنادار استمیانی  ،هاي کنترل قامت کلی اصلی کانون توجه در شاخص

)01/0p<( .است مت معنادار شدهکنترل قانیز در هر سه شاخص  کاري دستاصلی سطح  تأثیر 

)01/0p<( فقط در که نشان داد کاري دست. همچنین بررسی اثر متقابل کانون توجه و سطح 

  . )<05/0p( معنادار نیست تأثیرمی خلفی این سطح قدا

  
  

  هاي آماري مربوط به بررسی اثرات اصلی و تعاملی کانون توجه و سطوح  شاخص .1جدول 

  متهاي کنترل قا بر شاخص کاري دست

شاخص 

 کنترل قامت
 dfb dfw نوع اثر

Wilks  
Lambda F 

 مقدار 

 معناداري
 اندازه اثر

 کلی
 634/0 001/0 37/55 ---- 32 1 توجهاثر اصلی کانون 
 830/0 001/0 88/75 17/0 31 2 کاري دستاثر اصلی سطح 

 489/0 001/0 80/14 511/0 32 2 کاري دستاثر متقابل کانون توجه و سطح 

میانی 

 جانبی

 512/0 001/0 12/44 ---- 32 1 اثر اصلی کانون توجه
 946/0 001/0 2/270 054/0 31 2 کاري دستاثر اصلی سطح 

 742/0 001/0 61/4 258/0 31 2 کاري دستاثر متقابل کانون توجه و سطح 

قدامی 
 خلفی

 292/0 0001/0 19/13 ---- 32 1 اثر اصلی کانون توجه

 915/0 001/0 03/167 085/0 31 2 کاري دستاثر اصلی سطح 
 112/0 159/0 951/1 88/0 31 2 کاري دستاثر متقابل کانون توجه و سطح 

  

هاي کنترل قامـت در سـه حالـت     بر شاخصو درونی کانون توجه بیرونی  تأثیرمنظور بررسی  به

. همبسته استفاده شـد  tاز آزمون  ،ایستادن روي فوم و ایستادن روي بالشتک ،ایستادن معمولی
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 کانون توجـه  تأثیر ،شود گونه که مالحظه می . همانستا ها بیانگر نتایج این آزمون 3و 2جدول 

). امـا  >01/0p( شاخص کنترل قامت معنادار است 3ر بیرونی در دو سطح فوم و بالشتک و در ه

شاخص کنتـرل قامـت معنـادار     3 کانون توجه بیرونی در حالت ایستادن معمولی و در هر تأثیر

ونـی در هـر سـه    کانون توجه در تأثیر که دهد نیز نشان می 3هاي جدول  یافته). <05/0p( نبود

شـاخص کنتـرل    3ایستادن روي فوم و ایستادن روي بالشـتک در هـر    ،سطح ایستادن معمولی

 ).  <05/0p( ستقامت معنادار نی
 

  هاي کنترل  کانون توجه بیرونی بر شاخص تأثیرهاي آماري مربوط به بررسی  شاخص .2جدول 

  هاي مختلف آزمون قامت در حالت

 شاخص کنترل قامت
  مقدار  حراف استانداردان میانگین

 tآماره 

  درجات 

 آزادي

  مقدار 

 معناداري

  اندازه 

 بعد قبل بعد قبل اثر

ایستادن 

 معمولی

 2/0 059/0 16 1/2 26/1 08/1 79/2 98/2 کلی

 19/0 075/0 16 95/1 06/1 03/1 6/2 93/2 میانی جانبی

 14/0 068/0 16 65/1 73/0 76/0 28/2 57/2 قدامی خلفی

یستادن ا

 روي فوم

 53/0 001/0 16 38/4 12/1 08/1 79/3 29/4 کلی

 88/0 001/0 16 4/12 94/0 95/0 67/3 77/4 میانی جانبی

 9/0 001/0 16 52/13 73/0 76/0 22/3 11/4 قدامی خلفی

ایستادن 

روي 

 بالشتک

 67/0 001/0 16 91/5 78/0 89/0 06/3 69/3 کلی

 86/0 001/0 16 43/10 96/0 87/0 88/4 14/6 میانی جانبی

 92/0 001/0 16 09/15 64/0 63/0 24/4 34/5 قدامی خلفی
  

  هاي کنترل  کانون توجه درونی بر شاخص تأثیرهاي آماري مربوط به بررسی  شاخص .3جدول 

  هاي مختلف آزمون قامت در حالت

 شاخص کنترل قامت
  مقدار  انحراف استاندارد میانگین

 tآماره 

  درجات 

 آزادي

  مقدار 

 معناداري

  اندازه 

 بعد قبل بعد قبل اثر

ایستادن 

 معمولی

 036/0 775/0 16 291/0 72/0 71/0 81/3 76/3 کلی

 16/0 083/0 16 85/1 8/0 87/0 35/3 42/3 میانی جانبی

 019/0 568/0 16 582/0 75/0 66/0 02/3 98/2 قدامی خلفی

ایستادن 

 روي فوم

 036/0 789/0 16 272/0 91/0 77/0 82/5 85/5 کلی

 016/0 579/0 16 566/0 94/0 91/0 57/2 53/2 میانی جانبی

 014/0 608/0 16 523/0 71/0 75/0 21/4 24/4 قدامی خلفی

ایستادن 

روي 

 بالشتک

 0016/0 868/0 16 169/0 82/0 73/0 14/6 12/6 کلی

 11/0 15/0 16 514/1 88/0 86/0 2/6 24/6 میانی جانبی

 16/0 087/0 16 821/1 62/0 78/0 75/4 54/4 می خلفیقدا
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  گیري  بحث و نتیجه

حس پیکري بر کنترل قامت سالمندان  کاري دستاثر کانون توجه و  تعیین ،هدف از این مطالعه

اثر کانون توجه درونی بر کنترل قامت  ،در هنگام اجراي تکلیف ایستادن که . نتایج نشان دادبود

 ،به بیان دیگر .)<05/0p( حس پیکري معنادار نیست کاري دستسطح سالمندان در هر سه 

میانی جانبی و قدامی خلفی قبل و بعد از  ،کنترل قامت شامل شاخص کنترل کلی هاي شاخص

شاخص کنترل  3. همچنین نمرات هر نشان ندادکانون توجه درونی تغییر معناداري  کاري دست

زیرا ایستادن روي  است؛ ستادن روي فوم و بالشتک بودهیقامت در حالت ایستادن معمولی بهتر از ا

است. نتایج  تر کرده ده و نمرات تعادل را ضعیفکرفوم چالش بیشتري را براي آزمودنی ایجاد 

ولف و  ،)2010( نو همکارا 1در خصوص گروه توجه درونی با تحقیقات چویاکوسکی آمده دست هب

 راستا بوده است ) هم2005( و همکاران 3ريزاچ ،)2009( ولف وهمکاران ،)2001( 2پرینز

اذعان  ،شده عمل محدود ي از فرضیه گیري بهرهبا کانون توجه  ي حوزه. محققان )18،15،12،1(

تر در فرآیندهاي هماهنگ کنترل  اند که اتخاذ کانون توجه درونی موجب کنترل هشیارانه داشته

در هر دو گروه  که رسد نظر می این بهبنابرشوند.  حرکات تخریب می ،حرکات شده و در نتیجه

نوعی تر شدن نمرات تعادل در هنگام ایستادن روي فوم و بالشتک  ضعیفتوجه بیرونی و درونی 

بر روي گروهی از  )2007( . در پژوهشی که ولفاست محسوب شدهبراي سالمندان  چالش

چرا که  ؛محسوب نشد ایستادن بر روي فوم چالشی براي این گروه ،دانشجویان سالم انجام داد

ایستادن روي فوم در افراد  احتماالًسطح قرار نگرفته بود.  کاري دست تأثیرنمرات تعادل آنها تحت 

ایجاد  ه و چالشی براي آنهاشده محسوب شد سالم و جوان مانند یک تکلیف خوب تمرین

 ي نحوه که رسد ظر مین . در مجموع بهاست زیادي نداشته تأثیردل آنها بر تعابنابراین  است. نکرده

 ،پاسخ افراد جوان متفاوت باشد. به همین دلیل سطح نسبت به کاري دستپاسخ سالمندان به 

  .)33( راستا نبود )  هم2007( هاي ولف هاي پژوهش با یافته افتهی

 ها هاي کنترل قامت آزمودنی بر شاخص معناداري تأثیر کانون توجه بیرونیکه نتایج نشان داد 

در دو حالت ایستادن روي فوم و  تأثیراین  در حالی که است؛ یستادن معمولی نداشتهحالت ادر 

ثرتري در ؤاتخاذ کانون توجه بیرونی منجر به اجراي م ،. به بیان دیگراست بالشتک معنادار بوده

ها همانند سایر تحقیقات  این یافته است. در دو حالت چالش برانگیز شده اجراي تکلیف تعادلی
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مزایاي  ،)2007( ولف و همکاران ،)2007( 2ولف وسو ،)2002( 1و همکارانک نوین مانند م

البته در محور  .)33،22،23( کند یید میأکانون توجه بیرونی را نسبت به کانون توجه درونی ت

تر  میانی جانبی عملکرد گروه توجه بیرونی بر روي فوم نسبت به گروه توجه درونی ضعیف

نتایج این بخش از تحقیق با  است. ي بر این شاخص نداشتهتأثیره بیرونی است و کانون توج بوده

کانون توجه بیرونی اجازه  که کند بیان میمغایرت دارد. این فرضیه شده  عمل محدود ي فرضیه

 ،افتاده و در نتیجه هاي سریع و رفلکسی اتفاق با فرایند کارتر و کنترل حرکات خود دهد تا می

وجه بیرونی کانون ت مزایاياثر و  هاي مختلف در پژوهش .)16( ادگیري شوداجرا و ی باعث بهبود

ی مانند یها ) و یا آسیب26،35( اراي اختالالت نورولوژیکیافراد د ،)31( در افراد جوان و سالم

اثر  )2002( و همکاران 3. فاسولیاست أیید شدهت ،گذار است تأثیرل ) که بر تعاد36( مچ پا  پیچ

عروقی  - مغزي ي افرادي که دچار سانحه را بر دسترسی افراد سالم و جهتو دستورالعمل

تر و  آرام یکه کانون توجه درونی منجر به دسترس نداذعان داشت آنها ررسی کردند.ب ،بودند شده

که در  ند) نشان داد2007 ( 4و الوفر روتهم همچنین ).35( شود با نیروي کمتري می

تمرین یک تکلیف تعادلی ساده با اتخاذ کانون توجه بیرونی  ،خوردگی مچ ها با پیچ آزمودنی

  ).36( تر تعادلی منجر شود د به بهبود اجرا در تکالیف چالشیتوان می

تاکنون کمتر پژوهشی اثر کانون  که دهد قات مرتبط با کانون توجه نشان میتحقی ي پیشینه

. در تحقیقی چویاکوسکی است دهکرم را بررسی توجه بر اجراي تکلیف تعادلی در سالمندان سال

گروه  که دریافتندده و کرري یک تکلیف تعادلی بررسی در یادگی) اثرکانون توجه 1( و همکاران

 اند . آنها اذعان داشتهاند تکلیف تعادلی را بهتر آموختهتوجه بیرونی نسبت به گروه توجه درونی 

 .عیت سالمندان نیز عمومیت داردجم مزایاي یادگیري در زمان اتخاذ کانون توجه بیرونی در که

   خوانی دارد .  هاي تحقیق حاضر هم نتایجی که با یافته

اتخاذ کانون توجه بیرونی در  حاکی از آن بود کههاي پژوهش  یافته ،گونه که مالحظه شد همان

ایستادن معمولی در که رسد  نظر می . بهاست ثر نبودهؤمولی در سالمندان محالت ایستادن مع

بیرونی بر آن  ده که کانون توجهششده محسوب  عنوان یک مهارت خوب تمرین ان بهسالمند

یک  ،به این دلیل است که حفظ تعادل در حالت ایستاده تأثیرعدم  . شایداست ي نداشتهتأثیر

در  آشکاريتوجهی  ،و بدون کنترلشده در بزرگساالن سالم است  تمرینخوب  ي تکلیف روزانه

) نیز با نتایج این تحقیق 2007( نتایج تحقیق ولف. )37( گیرد صورت میها  ي از موقعیتبسیار
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  راستا بوده است.   هم

اتخاذ کانون توجه د. کن یید میأشده را ت عمل محدود ي حاضر فرضیه پژوهشطور کلی نتایج  به

 .و منجر به کاهش افتادن آنها شودتواند نوسانات قامت سالمندان را کاهش داده  بیرونی می

خود حفظ تعادل  داد که براي آموزشتوان سالمندان را  بر اساس نتایج این پژوهش می براینبنا

 توانبخشی سالمندان ي حوزه گران درمانهمچنین  نند.کبه منابع بیرونی و محیطی توجه 

توجه هایی  ي دستورالعمل ارائهبا تمرینات تعادلی ریزي و اجراي  برنامهتوانند در هنگام  می

 نند.کا به منابع بیرونی معطوف رسالمندان 
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هاي اصلی بر ادراك عمق نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور و مقایسه با اثر رنگ

 نوجوانان سالم

  

 2علیرضا فارسی ، 1محسن قطبی
  

  *دانشجوي دکتري رفتار حرکتی دانشگاه فردوسی مشهد -1

  رفتار حرکتی دانشگاه شهید بهشتیاستادیار  -2
 

  15/07/1391 تاریخ پذیرش:  23/02/1391 تاریخ دریافت:

  چکیده

هاي اصلی بر ادراك عمق نوجوانان مبتال به تاالسمی ماژور و  اثر رنگاین مطالعه با هدف 

وده و نمونه ب تجربی نیمه ،این مطالعهاست. روش  انجام شده آن با نوجوانان سالم ي مقایسه

 41/1( سال 17تا  13سنی  ي هنفر افراد سالم در محدود 18نفر بیمار تاالسمی ماژور و  18 شامل

در هر رنگ سه  ها آزمودنی. گیري در دسترس انتخاب شدند که به روش نمونه بودند )±33/15

کمک دستگاه ادراك عمق، رنگ و شکل مورد ارزیابی قرار گرفتند. میانگین هر سه  به ،نوبت

آنالیز واریانس  گرفت. ادراك عمق افراد در آن رنگ مورد استفاده قرار ي عنوان نمره نوبت به

داري وجود  تفاوت معنی ،هاي اصلی در دوگروه بین رنگ که هاي تکراري نشان داد در اندازه

 P= 0001/0 ( دار است ). همچنین اثر اصلی گروه معنیF)2و 34( =564/62و  p = 0001/0( دارد

هاي  هاي مختلف، رنگ با توجه به طول موج ،آمده دست هنتایج ب بر اساس ).F)1و34( =334/14و

بیشترین خطا را دارد. با توجه  زرد ي در زمینه مختلف ادراك عمق متفاوتی دارند و رنگ آبی

 بیشتر مطالعاتدر این خصوص باید  به اهمیت ادراك عمق و رنگ در رفتار حرکتی انسان،

    صورت گیرد.
  

  .هاي اصلی رنگ ق، تاالسمی ماژور،ادراك عم کلیدي: واژگان

                                                                                                                                               
   Email: mohsenghotbi1@gmail.com                                                       لنویسندة مسئو *
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  مقدمه

هاي  که ناشی از کاهش سنتز زنجیرهاست بین وبتا تاالسمی از اختالالت ژنتیکی در سنتز هموگل

آفریقا، ایران،  ي هاي شمال و غرب قاره . بتا تاالسمی در ایتالیا، یونان، کشور)1( بتاگلوبین است

تاالسمی ماژور شدیدترین  .)2( استسوریه، پاکستان، هند، آسیاي جنوب شرقی و چین شایع 

حیات فرد به تزریق منظم خون و مراقبت پزشکی نیاز  که در آن لزوماً استفرم بتا تاالسمی 

عوارض  ،هاي مکرر هایی نظیر تزریق دسفرال و انتقال خون با شروع درمان .)1،3،4( دارد

دیده در این  هاي آسیب . از جمله ارگانشود هاي حیاتی بیمار ایجاد می متعددي در ارگان

هاي  نحو قاطعی در پاسخ نایی بهبی .)5( استترین عضو حسی  بیماري، چشم است که مهم

دادن و  سازمان ،ادراك فرایند هاي حسی دیگر برتري دارد. حرکتی، بر کیفیت -ادراکی 

هاي مفیدي  عنوان راهنماي رفتار، از کارکرد به ،از این رو .دادن به درون دادهاي حسی است معنا

ادراك همچنین برخوردار است. رفتار حرکتی مؤثر و کارآمد کامالً به ادراك وابسته است. 

ست مورد توجه دانشمندان است. براي اجراي مؤثر بسیاري از ا ها ست که قرنا اي لهأبینایی مس

نایی به متحرك در فضا ضروري است. این توا يوظایف حرکتی، قضاوت دقیق در مورد اشیا

 جهان ادراك براي بصري توانایی از است عبارت عمق ادراك. )6،7( اك بینایی وابسته استادر

 نیازمند ها که بصري در تمامی فعالیت هاي مهارت ترین مهم از بعدي و یکی سه شکل به پیرامون

 ي همه. )6-10( و یکی از ادراکات بنیادي است باشد می ،هستند دقیقی فضایی یابی موقعیت

بعدي فضا  ) به درك سهحرکتی، تعادل هاي جایی، مهارت ه، جابزدن دسترس و چنگ( حرکات

قابلیت تشخیص فاصله براي داشتن عملکرد مؤثر و کارآمد،  ،از طرف دیگر. )11( وابسته است

است و اصوالً همه  . رنگ سرتاسر زندگی ما را متأثر ساخته)6( اي دارد کننده نقش تعیین

ها همان چیزي هستند که به چشم ما  نوعی رنگی هستند. رنگ ستفاده بهها و ابزار مورد ا محیط

هایی که محیط بینایی از  خصوص در موقعیت ادراك عمق بوده و به ي آیند. رنگ یک نشانه می

تواند در سیستم بینایی براي  هایی که ممکن است بر عمق اثر بگذارند غنی باشد، می نشانه

ناپذیر زندگی ماست و بخشی از هر  بخش جدایی ،. رنگ)12،13( گردانی عمق استفاده شود رمز

کنیم. رنگ اثرات فعل و انفعالی قوي با احساسات و هیجانات ما  را درك می چیزي است که آن

هاي  هاي مربوط به رنگ رنگ و عمق به مطالعات و نوشته ي اولین مرجع رابطه .)14-16( دارد

گیر  یا رنگ کناره عنوان رنگ کاهنده و آبی به ونده ور هاي پیش عنوان رنگ قرمز و نارنجی به

هاي  اند که به علت ویژگی نشان داده) 2003( 1والیچ و همکاران). همچنین 17،18( است

  .)1شکل (  )19( کنند ادراك عمق متفاوتی اعمال می هاي مختلف رنگ ،سیستم بینایی انسان

                                                                                                                                               
1. Wallisch, B., Meyer, W., Kanitsar, A., Gröller, E. 



   107  هاي اصلی بر ادراك عمق نوجوانان مبتال به  ........ اثر رنگ

  

 
1978شده توسط ساندنت  هاي رنگی در چشم. تعدیل شکست نور .1شکل    

  

توان  هاي هنرمندانه می است که با افزایش پوشش اخیر نیز نشان داده ي مطالعات چند ساله

هاي مختلف در کنار هم باعث عمق  قرارگیري رنگ ،به عبارت دیگر .ادراك عمق را افزایش داد

 ،ها هاي نور در چشم اند که گیرنده تحقیقات نشان دادههمچنین ). 20( شود بخشی به محیط می

  . )2شکل ( هاي مختلف دارند متفاوتی به رنگت یحساس

 
هاي متفاوت نور .  هاي کوتاه، متوسط و بلند و حساسیت مخروط ها به طول موج پاسخ به طول موج .2شکل  

).2000،  استوك من و شارپ 1999همکاران استوك من و ( ي نتایج تحقیقات مشاهدات انسانی ها بر پایه داده  
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هاي مربوط به زندگی،  بخشی به فعالیت با توجه به اهمیت حرکت در زندگی انسان و کیفیت

باعث سرخوردگی و احساس کاهش ، هاي جسمانی و ادراکی حرکتی عدم موفقیت در فعالیت

 شایستگی و نفسه اعتماد ب که ددهن نشان می ها همچنان که یافته ؛شود اعتماد به نفس می

 کودکان از بیشتر داري معنی طور هب آنان رفتاري مشکالت و کمتر تاالسمی کودکان اجتماعی

 .)7،21،22( سالم است

از آنجا که حواس، کانال ورود اطالعات به بدن ما هستند، بدیهی است که هر قدر این اطالعات 

پیرامون خود ارتباط برقرار کرد. از طرف دیگر  توان با محیط ، بهتر میتر باشند تر و کامل دقیق

 .دهد در بین حواس مختلف، بینایی بیشترین اطالعات را از جهان پیرامون در اختیار ما قرار می

 شود ها احساس می و رنگ هنوز کمبود تحقیقات مربوط به ادراك عمق از اشیا ،با این وجود

ي جوانب زندگی ما گسترده  ا در همهه پیرامون ما جهانی رنگی است و رنگجهان  .)23(

اند. با توجه به نقش اساسی بینایی در ادراك محیط و نقش ادراك عمق در رفتار حرکتی  شده

زندگی انسان و توجه به این موضوع که بررسی بر  ،تبع بر ادراك عمق و بهانسان و نقش رنگ 

له مهم أاین مس ي مطالعهاست،  طور بسیار محدود بررسی شده هاثر رنگ بر ادراك عمق ب

  نماید. می

  پژوهش  روش

سنی  ي نفر نوجوان با دامنه 36هاي آن را  بوده و آزمودنی تجربی نیمهتحقیق مورد نظر از نوع 

 73آماري شامل  ي جامعه سال تشکیل دادند. 33/15± 41/1سال، با میانگین سنی  17-13

نفر سالم در دو گروه  18نفر نوجوان تاالسمی ماژور و  18تعداد  که نفر بیمار تاالسمی ماژور بود

  گیري در دسترس انتخاب شدند.  صورت نمونه با سنین مساوي از شهرستان خواف به

بینی  ، شامل تست تیزگرفت هاي تحقیق مورد استفاده قرار آوري داده ابزارهایی که براي جمع

براي  رنگی ایشیهارا برگی کور 6ها و تست  آزمودنییابی از سالمت بینایی  اسنلن براي اطمینان

. است، رنگ و شکل و همچنین دستگاه ادراك عمق ها زمودنیبینی آ تعیین صحت رنگ

برخوردار بوده و یا بینایی  10/10ها از بین افرادي انتخاب شدند که از سالمت بینایی  آزمودنی

همچنین به کمک دستگاه ادراك عمق،  بینی نداشتند. گونه مشکل رنگ شده داشته و هیچ اصالح

هزارم  ده هاي مختلف با دقت یک گیري ادراك عمق را در رنگ رنگ و شکل که قابلیت اندازه

و پایایی  0/ 879روایی دستگاه ( ها ارزیابی شد سانتیمتر داراست، ادراك عمق رنگی آزمودنی

 انشگاه شهید بهشتی تهرانتربیت بدنی د ي این دستگاه در معاونت پژوهشی دانشکده .)883/0

متري از  5/4ي  ها در فاصله آزمودنی .استفرد  به منحصر طراحی و ساخته شده و در نوع خود
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 3، قرمز، آبی و سبز)( گرفته و ادراك عمق آنان در هر رنگ روبروي مانیتور دستگاه قرار دستگاه

ها در هر رنگ ثبت شد.  ادراك عمق آزمودنی ي عنوان نمره نوبت به 3شد و میانگین  مرتبه گرفته

زرد با مشخصات ترکیب  ي هاي سبز، قرمز و آبی با زمینه ها در رنگ در این تحقیق از آزمودنی

 و روشنایی40=  2رنگ ، 240= 1با درجه سیري درجه 0و آبی  234، سبز 234نوري قرمز 

  آماري مورد استفاده قرار گرفت. ها براي تجزیه و تحلیل شد و میانگین داده تست گرفته 110=3
  

  
  3شکل 

ها و  دست آمده، از آمار توصیفی براي توصیف آماري داده ههاي خام ب براي تجزیه و تحلیل داده

نتایج آزمون  ،ها استفاده شد. در این تحقیق داري اختالف از آمار استنباطی براي بررسی معنی

از آزمون کرویت موچلی  ،عالوه یید کرد. بهأتها را  بودن داده طبیعی فاسمیرنو - کولموگروف

 هاي تکراري آنالیز واریانس در اندازه ها استفاده شد. همچنین ازبراي بررسی برابري واریانس

ها در درون  داري تفاوت از آزمون بونفرونی براي بررسی معنی و بررسی اثر اصلی رنگبراي 

  ها استفاده شد. براي رسم نمودار Excel 2007افزار  همچنین از نرم .)24( ها استفاده شد گروه

                                                                                                                                               
1. saturation 
2. hue 
3. Luminance 
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  نتایج

گیري در دسترس از  صورت نمونه نفره تاالسمی ماژور و سالم به 18نفر آزمودنی در دوگروه  36

از  ،ها فرض برابري واریانس تفاوت براي بررسی پیشهاي سنی مساوي انتخاب شدند.  گروه

داري وجود  ها تفاوت معنی که نتایج نشان داد بین واریانس آزمون کرویت موچلی استفاده شد

   ).p <05/0( نداشت

  شود. مشاهده می 3هاي تکراري در جدول  نتایج تحلیل واریانس در اندازه
  

  هاي تاالسمی ماژور و سالم آبی، قرمز و سبز) در گروه( هاي اصلی اثر اصلی رنگ .1جدول 

 منبع
مجموع 

 مجذورات
 درجات آزادي

میانگین 

 مجذورات
F P 

 0001/0 564/62 405/798 2 809/1596 گروهی درون

 0001/0 984/206 898/2966 1 898/2966 بین گروهی

   334/14 34 355/478 خطا
  

هاي اصلی بر ادراك عمق نوجوانان تاالسمی ماژور و سالم  اثر اصلی رنگ ،1با توجه به جدول 

 دهد نشان می 1). همچنین نتایج جدول F)2و 34( =564/62و  p = 0001/0( دار است معنی

  )F)1و34( =334/14و P= 0001/0( دار است اثر اصلی گروه معنی که

داري  براي جستجوي معنی بونفرونیداري اثر اصلی رنگ و گروه، از آزمون  با توجه به معنی

  شود. میمشاهده  2زوجی در جدول  ي ها استفاده شد که نتایج مقایسه ها بین رنگ تفاوت
  

  هاي اصلی نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی براي بررسی اثر رنگ .2جدول 

 P  خطاي استاندارد  میانگین اختالفات  ها گروه

  رنگ آبی
  0001/0  822/0  805/7  قرمز

  0001/0  895/0  468/8  سبز

  رنگ قرمز
  0001/0  822/0  -805/7  آبی

  00/1  806/0  663/0  سبز

  رنگ سبز
  0001/0  895/0  -468/8  آبی

  00/1  806/0  -663/0  قرمز

و آبی و سبز در هر دو  ،هاي اصلی آبی و قرمز بین رنگ که دهد نتایج آزمون بونفرونی نشان می

تر از رنگ قرمز  ) و ادراك عمق در رنگ آبی ضعیف>01/0p( داري وجود دارد تفاوت معنی ،گروه

  ).<05/0P( مشاهده نشدهاي قرمز و سبز این تفاوت  ولی بین رنگ و سبز بود.
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  هاي اصلی ادراك عمق بین نوجوانان سالم و تاالسمی ماژور در رنگخطاي  ي مقایسه .4شکل 

  

ادراك عمق  که دهد ها در دو گروه نشان می زوجی بین رنگ ي ، مقایسه4شکل با توجه به 

خطاي ادراك هاي اصلی کمتر از نوجوانان سالم است و بیشترین  نوجوانان تاالسمی در رنگ

  شود. عمق در رنگ آبی مشاهده می

  گیري بحث و نتیجه

هاي اصلی بر ادراك عمق نوجوانان مبتال به  اثر رنگ ي مقایسه ،هدف اصلی از این تحقیق

 ، گوث1981 لوکیش تاالسمی ماژور با نوجوانان سالم بود. نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات

 خصوص اثر رنگ بر ادراك عمق در 2002 و لیوینگستون 2006 ، بیلی و همکاران1982

تفاوت بین طول  بهرنگی، اساس دید رنگی ما  سه ي ه. بر اساس نظری)17،18،25( راستا است هم

بی، آ( اصلیهاي  رنگبراي ها)  مخروط( هاي رنگی در چشم است. گیرندهوابسته ها  رنگ موج

ها،  از رنگ به طیف وسیعیها  این گیرندهرغم حساسیت  علی. اند سبز و قرمز) تخصص یافته

دهد.  باریکی را نشان می ي ها در محدوده تحقیقات پزشکی حساسیت بسیار زیاد این گیرنده

هاي قرمز و سبز این موضوع باشد که  ادراك عمق در رنگ رتريبنابراین شاید یکی از دالیل ب

ها را  زرد) بیشترین گیرنده -سبز  - طیف نارنجی ( هاي مرئی از نور هاي متوسط طول موج

هاي مخروطی حساس به  . سلول)6( آورند وجود می هداد بیشتري را ب کنند و درون تحریک می

تري نشان  هاي طیف سرد پاسخ قوي هاي طیف گرم نسبت به رنگ رنگ در رتینا به رنگ

اي قوي است که  اندازه کنند که این تمایل به ها پیشنهاد می دهند. بسیاري از فیزیولوژیست می

  .) 25( )2شکل ( ها را بتوان به آن نسبت داد مق بین رنگشده در ع که تفاوت احساس

2.442
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کند که تفاوت عمق  نیز بیان می شکست نور) ي نظریه( تر شده از طرف دیگر، تئوري پذیرفته

طول تر از نورهاي مرئی، نسبت به  هاي کوتاه ناشی از این حقیقت است که طول موج ،شده ادراك

هاي  طول موج بافاصله  هممنابع  ،در نتیجه. )26( )1شکل ( شوند یشتر شکسته میتر ب هاي بلند موج

زمان بر روي رتینا توسط سیستم بینایی متمرکز شوند که به این  طور هم توانند به متفاوت نمی

ها به علت  هاي سبز و قرمز باید گفت که این رنگ گویند و در خصوص رنگ موضوع انحراف فامی می

توان در  ادراك عمق بهتري می ،شده و بنابراین کمتر شکسته ،تر هستند اینکه داراي طول موج بلند

هاي سالم و  هاي تکراري در گروه ها داشت. همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس در اندازه این رنگ

 ،ی ماژور و نوجوانان سالمبین نمرات ادراك عمق رنگی نوجوانان تاالسم که تاالسمی ماژور نشان داد

داري کمتر بود. با  طور معنی هداري وجود دارد و خطاي ادراك عمق در نوجوانان سالم ب تفاوت معنی

آنمی،  تاالسمی ماژور راترین علل نارسایی رشد در افراد  اصلی هاي پزشکی توجه به اینکه یافته

أثیر مثبت همچنین براساس تحقیقاتی که از ت .)27( دانند می بار آهن هیپوکسی مزمن و اضافه

رسانی ناشی از  ترین دالیل آن را بهبود اکسیژن کند و مهم بینی حمایت می تحرك بر بهبود تیز

بینی بر ادراك عمق، شاید یکی از دالیل کاهش ادراك  ثر تیزؤاند و با توجه به نقش م فعالیت دانسته

ممکن است در این گروه از افراد جامعه، مشکالت  مچنینه عمق در این افراد هیپوکسی مزمن باشد.

که بر  )21،22،28( شدگی از ورزش شود باعث کاهش تحرك و طرد اجتماعی –جسمی و روانی 

حرکات انتقالی و  ،2003و اسکوردیلیس و همکاران  2000کامپوس و همکاران اساس تحقیقات 

 شود تواند باعث بهبود ادراك عمق می نکرد لی خصوص دویدن و لی به ،هاي حرکتی درشت مهارت

بنابراین ممکن است کاهش تحرك در این دسته از افراد جامعه از دیگر دالیل افزایش  .)29،30(

 ي ههمبا توجه به نقش بسیار مهم ادراك عمق و رنگ بر  ،خطاي ادراك عمق در آنها باشد. در پایان

ادراك عمق افراد مبتال به تاالسمی ماژور، خصوص رفتار حرکتی انسان و کاهش  هجوانب زندگی ب

  تحقیقات بیشتر در این زمینه ضرورت دارد.
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 وتالش ذهنی  اضطراب رقابتی و پیچیدگی تکلیف بر زمان واکنش کاوش، ریثتأ

  میز روي عملکرد بازیکنان تنیس
  

  3، احمد فرخی2، محمدعلی اصالنخانی1محمدرضا قاسمیان مقدم
   

   *دانشگاه فردوسی مشهددانشجوي دکتري رفتار حرکتی  -1

  استاد دانشگاه شهید بهشتی     -2

      دانشیار دانشگاه تهران -3
  

  17/10/1391تاریخ پذیرش:  08/05/1391تاریخ دریافت:

 چکیده

، کاوشبر زمان واکنش  و پیچیدگی تکلیف اضطراب رقابتی ریثأتبررسی  ،این تحقیقاز هدف 

با  میز روي تنیسنفر از بازیکنان  16  بود.میز  روي عملکرد بازیکنان تنیس وتالش ذهنی 

باال و پایین مورد بررسی و پیچیدگی در دو سطح اضطراب  ،میز روي تنیساستفاده از تکالیف 

بندي و جایزه مورد  نظیر رتبه ،هاي متداول افراد از طریق روش رقابتیقرار گرفتند. اضطراب 

کاري قرار گرفت. میزان اثربخشی از طریق دقت ضربات در برخورد به اهداف از قبل  دست

 کاوشتعیین شده مورد بررسی قرار گرفت و دو متغیر میزان تالش ذهنی و زمان واکنش 

ها از طریق تحلیل  گیري کارایی پردازش مورد استفاده قرار گرفتند. داده منظور اندازه به

کرر با دو عامل درون گروهی اضطراب و پیچیدگی تکلیف براي هر هاي م واریانس با اندازه

صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از عدم وجود  ها به کدام از متغیر

دار در اثربخشی عملکرد افراد در شرایط اضطراب باال و پایین در هر دو تکلیف با  تفاوت معنی

داري بین زمان واکنش افراد در شرایط  تفاوت معنی .)P <05/0( پیچیدگی باال و پایین بود

اضطراب باال و پایین در هر دو تکلیف یافت شد که بر اساس آن با افزایش اضطراب زمان 

تالش ذهنی دار  معنیکه افزایش  در صورتی ).P >05/0( یافت افراد افزایش می کاوشواکنش 

نتایج از  ،طور کلی هبشد. تنها در تکلیف با پیچیدگی پایین مشاهده  ،در شرایط اضطراب باال

 ند.کردکارایی پردازش در این تحقیق حمایت  ي فرضیه
  

  .تالش ذهنی ،اثربخشی عملکرد ،کارایی پردازش ،اضطراب کلیدي: واژگان

                                                                                                               
  Email: mor.ghasemian@gmail.com                                                         نویسنده مسئول *
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  مقدمه

 ،عملکرد و اضطراب ي رابطهتواند بر عملکرد داشته باشد،  با توجه به تأثیري که اضطراب می

 نهیزم نیا دری گوناگون اتینظر. )1( استقرار گرفته  پژوهشگران هتوج مورد که هاست سال

 و 2سائق ي هینظر ،1وارونه یو مانندي بعد تکي ها هینظر به توان یم جمله از که ارائه شده است

 اشاره 4يعملکرد ي نهیبه مناطق ي هینظر و 3فاجعه ي نقطه ي هینظر همچوني بعد چند اتینظر

 اما است، عملکرد بااضطراب  ي رابطه مورد در چندگانه اتینظر از ها تیحما شتریب اگرچه. دکر

یی بنا ریز کارهاي و ساز کردن مشخصي برا چندانی تالش و ندهستی فیتوص شتریب الگوها نیا

   . )3،2( است گرفتهن صورتاضطراب  ي کننده فیتضع ای و کننده لیتسه اثرات

 کالو و زنکیآ پردازشیی کارا ي هینظر ،عملکردبر  اضطراب تأثیر ي نهیزم در اتینظر ازی کی

که اضطراب  يریثأت ي واسطه به ،عملکرد بر اضطرابتأثیر  ،هینظر نیا طبق. )4( است )1992(

 استی بخشي کار ي حافظه. )5،4،3( گیرد گذارد، مورد ارزیابی قرار می یمي کار ي حافظه بر

 ي حافظه در. کار دارد و سر فیتکل انجام نیح در اطالعات موقت ي رهیذخ و فعال پردازش با که

 سهیمقا مدت بلند ي حافظه در شده رهیذخ اطالعات با طیمح از آمده دست به اطالعات ،يکار

 یبدل ي دهیعق به. دشو یم آماده اجراي برا و ، سازماندهیانتخاب نظر مورد میتصم سپس و شده

یی اجرا وي بصریی فضا ،یآواشناخت اطالعات ي مجموعه ریز سهي دارا ستمیس نیا)، 1996(

یی اجرا ستمیساست. ي ریگ میتصم وي زیر برنامه محل ،يمرکزیی اجرا ستمیس که است

کنترل، نظارت و هماهنگی ورودي و  ي ، یک نظام توجهی و هشیار است که وظیفهيمرکز

 مربوطی نگران حالت اضطراب، شیافزا با ،هینظر نیا اساس برخروجی اطالعات را بر عهده دارد. 

 ابدی اختصاص فیتکل به فعالي  حافظه ازي کمتر تیظرف تا شود یم باعث عملکردی ابیارزش به

 ،هینظر نیا با مطابق. )5( ابدی کاهشي کار ي حافظه دسترس قابلي فضا ،آن متعاقب و

 منابع گرفتن با دسترس قابلي فضا کاهش جبراني برا است قادري ریگ میتصم ستمیس

 تالش فرد در اگر بیترت نیا هب. دکني ریجلوگ عملکرد بر اضطرابی منف اثر ازی اضافی پردازش

 فرد عملکرداثر بخشی یا صحت  به نکهیا با ،باشد موفقي کار ي حافظه تیظرف شیافزا براي

 تالش نیا. )5،4،3( ابدی یم کاهش عملکردیی کارا ،شتریب تالش لیدل به اما ،خورد ینم لطمه

 معتقد زنکیآ .ندگذار ریثأت هینظر نیا در زیني گرید عوامل و ردیگ ینم صورت شهیهمی اضاف

                                                                                                               
1. Inverted U 
2. Drive Theory 
3. Cusp Catastrophe Theory 
4. Zones of optimal functioning Theory 
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ی توجه قابل شانسکه  کند احساس فرد که دهد یم رخی هنگام تنهای اضاف تالش نیا که است

 هینظر نیاي ریپذ میتعم بر زین فیتکلي ها یژگیو ،يفردي ها یژگیو از ریغ. دارد تیموفقي برا

 باالتر آنی پردازش ازین و شود یم تر پیچیده فیتکلی وقت زنکیآ ي دهیعق به. است گذار اثر

، تریشبی شناخت بار لیدل به که شود یم افزودهي کار ي حافظهي فضا اشغال زانیم بر ،رود یم

   ).4( گذارد تأثیر منفی می فیتکلی اثربخش ویی کارا ي جنبه دو هر بر

) و 2000( همکاران و چاردزیر مثالً .است گرفته صورت هینظر نیا ي درباره يمتعدد مطالعات

 عملکردي دارا نییپا و باال اضطراب با افراد که دندیرس جهینت نیا به )2001( کرك و اشکرافت

هادوین و  .)8،7( است شتریب باال اضطرابي دارا افرادی ده پاسخ زمان طول اما ،هستندی کسانی

سال در تکالیف  10تا  9آیزنک در کودکان  ي ) در تحقیقی به آزمایش فرضیه2005( همکاران

منظور ارزیابی قسمت  به 1عددي ي ظرفیت حافظه اي پرداختند. در این تحقیق از تکلیف حافظه

 4براي بررسی فضایی بصري 3کاري بصري ي و قسمت اجرایی و از تکلیف حافظه 2آواشناختی

عنوان اثر بخشی و زمان انجام تکلیف و میزان تالش ذهنی  استفاده شد. دقت انجام تکلیف به

داد که در حالی که تفاوتی در  عنوان کارایی عملکرد در نظر گرفته شدند. نتایج نشان به

اثربخشی عملکرد افراد در گروه اضطراب باال و پایین وجود نداشت، اما گروه با اضطراب باال 

عددي را در زمان بیشتري انجام دادند و میزان تالش ذهنی آنان نیز بیشتر از  ي تکلیف حافظه

و اثربخشی عملکرد سربازان را  ) کارایی2005( ). بورك و همکاران6( گروه با اضطراب باال بود

هاي پردازشی تکلیف و تحت شرایط همراه با اضطراب بررسی کردند. در  در هنگام افزایش نیاز

این گروه، نیازهاي شناختی با استفاده از تکلیف ثانویه افزایش پیدا کرد. براي ارزیابی اثربخشی، 

ثانویه و مقیاس تالش ذهنی  اندازي ارزیابی شد و زمان پاسخ به تکلیف اصلی و دقت تیر

عنوان کارایی عملکرد استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش بار شناختی تکلیف، هم  به

) به بررسی نقش 2008( ). اونز و همکاران9( خورند کارایی و هم اثربخشی عملکرد لطمه می

سال پرداختند.  12تا  11بین اضطراب و عملکرد تحصیلی کودکان  ي کاري در رابطه ي حافظه

کاري  ي هاي بصري و آواشناختی حافظه از دو آزمون کالمی و فضایی براي سنجش بخش

هاي شناختی براي سنجش عملکرد تحصیلی افراد استفاده  استفاده کردند و از آزمون توانایی

 ي وسیله حصیلی و اضطراب، تا حد زیادي بهبین عملکرد ت ي شد. نتایج نشان داد که رابطه

بین  ي بصري در رابطه ي که حافظه گیرد؛ در صورتی کاري کالمی تحت تأثیر قرار می ي حافظه

                                                                                                               
1. forward and backward digit span 
2. phonological 
3. spatial working memory task 
4. visuo-spatial component 
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  ).10( اي ندارد کننده عملکرد تحصیلی و اضطراب، نقش تعیین

 است گرفته صورت ورزش ي نهیزم در زنکیآیی کارا ي هیفرض شیآزما منظور بهی اندک قاتیتحق

 و )2006( همکاران و لسونیو ،)2002( همکاران و امزیلیو قاتیتحق به توان یجمله م آن از که

 سنجشي برا خود قیتحق در )2002( امزیلیو. )12،11،3( دکر اشاره )2007( همکاران وي مور

ي رهایمتغ ازو  عملکردبخشی  اثر سنجشي برا سیتن ضرباتمحل فرود  از ،یورزش عملکرد

 عملکردیی کارا سنجشي برای ذهن تالش زانیم و چشم حرکات ثبت حرکت،ی کینماتیک

 قیتحق در. )3( دکر تیحمایی کارآ ي نظریه ابعاد تمام از امزیلیو قاتیتحق جینتا. کرد استفاده

 مسابقات ي شدهي ساز هیشب فیتکل در رایی کارا ي نظریه )2007( همکاران و يمور ،گرید

 کرتکس تیفعال زانیمي ریگ اندازه ازیی کارا زانیم سنجشي برا که کردندی بررسي موتورسوار

 داد نشان و بود موافقیی کارآ ي نظریه با زین آنهاي ها افتهی. دندکر استفاده هیثانو فیتکل و مغز

 تفاوتی بخش اثر در که یحال در ،ابدی یم کاهش حرکتیی کارا ،اضطراب شیافزا با که

 لسونیو ي مطالعه جینتا قیتحق دو نیاي ها افتهی خالف بر. )11( شود ینم جادیاي دار یمعن

 تضاد دریی کارا ي نظریه با شده،ي ساز هیشبی رانندگ فیتکل ي نهیزم در) 2006( وهمکاران

 چشم مردمک قطري ریگ اندازه وی ذهن تالش اسیمق از عملکردیی کارا سنجشي برا آنها. بود

 سطح شیافزا با فیتکلیی کارا وی اثربخش کهنشان داد  آنهاتحقیق  جینتا. دندکر استفاده

ي نظر ي جنبه صرفاًفوق،  ي هینظر که داشتند اعتقاد این محققین. ابدی یم کاهش اضطراب

  .)12( ندارد کاربردی واقع طیشرا در و داشته

ورزشی وجود دارد و  ي با توجه به تحقیقات اندکی که در رابطه با آزمایش این نظریه در زمینه 

پذیري نتایج به تمام  همچنین نتایج متناقض در تحقیقات ذکر شده، هنوز در خصوص تعمیم

ورزش و تکالیف حرکتی اتفاق نظر وجود ندارد. لذا الزم است تا  ي خصوص حوزه ها، به موقعیت

یق یکسان صورت گیرد. بنابراین، هدف از این تحق ي تحقیقات بیشتري براي حصول نتیجه

 گذارد. عالوه بر این، بررسی اثراتی است که اضطراب بر کارایی پردازش و اثربخشی عملکرد می

آن  درصدد قیتحق نیابین اضطراب و عملکرد،  ي کاري در رابطه ي با توجه به نقش حافظه

بررسی  کاري دارند، ي متفاوتی به استفاده از حافظه ازین که یفیتکال دررا  هینظر نیااست که 

  .دکن

  پژوهش  روش

با سال  21±3میز با میانگین سنی روي نفر از بازیکنان تنیس 16ي تحقیق حاضر تعداد  نمونه

هاي  منتخب  ي آنان حداقل در یکی از تیم تشکیل دادند که همهسال  6±2بازي  ي سابقه
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  هاي سنی جوانان و امید حضور داشتند. استان خراسان در رده

هایی بود که با پیچ زیر به انتهاي  میز بر روي توپ روي تنیس 1تاپ اسپین ي تکلیف شامل ضربه

کردند، با  گیري می اي از میز که باید هدف افراد و منطقه ي شدند و جهت ضربه میز فرستاده می

 درتوپ چندم باشد) متفاوت بود. ( آزمون و نوبت توپ پرتابی ي توجه به رنگ توپ، مرحله

 با را يمتر یلیم 40 توپ که فتگر یم قرار 2نیوجی مدل پنگ نگیپ انداز توپ کی ،زیمي انتها

 20 ي فاصله به زیمي مرکز خط جهت در ها توپ. درک یم پرتاب قهیدق در توپ 30 سرعت

 در) دیسف توپ 50 و زرد توپ 50( توپ 100 تعداد. ددنش یم ارسال زیمي انتهاي متر یسانت

 پرتابی تصادف طور هب تا دندش یم بیترک هم با منظم طور هب که داشت قرار انداز توپ مخزن

 50( بزرگ مربع شش ،پرتابگر ریز. نشود دهید پرتاب از قبل توپ تا شد پوشانده لوله سر. ندشو

 در که ها مربع از کدام هر درون. شدي گذار عالمت زیمي رو فیرد دو در) متر یسانت 50 در

 در. داشت قرار متر یسانت 25 در 25 ابعاد به تر کوچک مربع کی ،داشت وجودیی انتها فیرد

 هر 6 و 4 مناطق از،یامت سه رفت، می 3 ای 1 ي منطقه به کهی توپ هر آزمون ي مرحله نیح

 زیم خارج ای اشتباه سمت به کهیی ها توپداشتند. به  ازیامت کی گرید مناطق و ازیامت دو کدام

 9 و 8 و 5 و 2 مناطق بود، زیم راست سمت هدفی وقت مثالً. گرفت ي تعلق نمیازیامت رفت، می

  .)13( داشتند ازیامت صفر 7 و 4 و 1 مناطق و ازیامت کی

  

  
  بندي میز منطقه .1شکل

 نیاسپ تاپ فورهند ي ضربه و چیپ جادیا ي نحوه. بود فورهند نیاسپ تاپ ي ضربه شامل فیتکل

                                                                                                               
1. Top Spin 
2. Newgy Robo-pong 2000 
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 توپ رنگ ي لهیوس به ضربه محل ،پیچیده و ساده فیتکال در. دش داده حیوضت افرادي برا

 سمت به زردي ها توپ و راست سمت به دیبا دیسفي ها توپ ،ساده فیتکل در. شد یم مشخص

 ستیب در حیصح پاسخ انتخاب در افرادیی توانا ،آزمون شروع از قبل. دش می زده ضربه چپ

 دیبا سمت کدام به توپ که شد یم دهیپرس آنها از که دش یم ارزیابیی شفاه صورت هب کوشش

 دری عن. یشد یم عوض ضربه بیترت ي نحوه ،توپ دو هر از بعد پیچیده فیتکل در .شود زده

 ،4 و 3 يها کوشش در و چپ سمت به زرد و راست سمت به دیسفي ها توپ ،2 و 1 کوشش

. شتدا ادامه بیترت نیا و دش می زده ضربه راست سمت به زرد و چپ سمت به دیسف توپ

 دهیسنجی شفاه آزمون با حیصح انتخاب پاسخ در افرادیی توانا ابتدا ،ساده فیتکل همانند

. کرد می شروع اول از دوباره دیبا فرد کردند، می فراموش را بیترت افراد وقت که هر. شد یم

  .  )13( بود ازیامت 60ی کوشش 20 بلوك در ممکن ازیامت حداکثر

 و اضطراب باال)( فشار تحت تیموقع حالت دو در هاي تکراري، اندازه طرح کی قالب در کنانیباز

و در مجموع چهار  نییپا و باالی شناخت ازین با فیتکل دو و اضطراب پایین)( فشار بدون طیشرا

ضربه با روشی  20در هر موقعیت، بازیکنان به اجراي . گرفتند قراری بررس موردشرایط آزمون 

 ،جینتا بر مختلف طیشراي اجرا خرأت و تقدم ریثأت عدم منظور بهپرداختند.  که قبالً ذکر شد، می

 ابتدا در. شد میتقس ها یآزمودن نیب در 1روش التین اسکور به مختلف طیشرا ي ارائه بیترت

 کی نیتمر به سپس شدند و یم آشنا جداگانه طور هب فیتکل هري اجرا ي نحوه با ها یآزمودن

 مربوطه دستورالعمل افراد نکهیا از نانیاطمي برا. دختنپردا یم فیتکل آن ازی کوشش 20 بلوك

 از قبل ،فشار تحت هاي تیموقع در. )13( شد یم گرفتهی شفاهی آزمون افراد از ،اند آموخته را

 وي بند رتبه وی رقابت ستمیس از استفاده رینظ موجودي ها روش ي لهیوس به فیتکلي اجرا

این صورت که قبل از اجرا، به افراد گفته  به .شد یم جادیا زا استرس تیموقع ،ينقد ي زهیجا

شود؛ پس  شد که در معرض آزمایش و ارزیابی قرار دارند و عملکرد آنها با دیگران مقایسه می می

عالوه، آنها از وجود رنکینگ و جایزه به  باید سعی کنند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. به

 اضطراب صفتی افراد از طریق بخش اضطراب صفتی ).5،3( کردند نفرات برتر نیز آگاهی پیدا می

اسپیلبرگر در ابتداي تحقیق و هنگام ثبت مشخصات فردي مورد  ي نامه بیست سوال) پرسش(

انجام شده، قبل از اجراي هر یک از  ي بخشی مداخله سنجش قرار گرفت. براي اطمینان از اثر

 یصورت در ،فیتکلي اجرا هنگام درکردند.  اضطراب رقابتی را نیز پر ي نامه شرایط، افراد پرسش

 .)13( شد یم اجرا مجدداً و شده قطع کوشش آن کرد، می فراموش را اجرا بیترت فرد که

                                                                                                               
1. Latin Square method 
 



  121  تأثیر اضطراب رقابتی و پیچیدگی تکلیل بر زمان  ........

شد که  انداز، دستگاه ایجاد آالرم و محرك صوتی نیز فعال می اندازي دستگاه توپ همزمان با راه

صداي بوق تولید  5یا  4کشید،  ثانیه طول می 40در مدت اجراي یک کوشش که حدود 

یک به آن پاسخ دهند. زمان  ي ترین زمان ممکن با کلمه کرد که الزم بود تا افراد در کوتاه می

محاسبه  1افزار تجزیه و تحلیل صدا ثانیه و با استفاده از نرم العمل افراد بر حسب میلی عکس

تالش ذهنی درك شده بر شد تا میزان  شد. پس از اتمام هر کوشش، از افراد خواسته می می

 به ضربه زدن در افراد ازاتیامت اي میزان تالش ذهنی عالمت بزنند. درجه 9روي پیوستار 

زمان  وی ذهن تالش زانیم و شد یم دهیسنج افراد عملکرد عنوان به شده مشخص مناطق

  ).5( گرفت قراری بررس مورد عملکردیی کارا زانیم عنوان به العمل کاوش عکس

  نتایج

هاي  ها، از آزمون طبیعی بودن توزیع متغیر منظور بررسی طبیعی یا غیرطبیعی بودن داده به

که نتایج حاکی از طبیعی بودن نمرات در اسمیرنف) استفاده شد  -کولموگروف ( گیري اندازه

  . )=2/0P، موقعیت دوم تا چهارم  =074/0Pموقعیت اول( متغیرها بود ي تمام مراحل و در همه

اسپیلبرگر مورد بررسی قرار گرفت که میانگین  ي نامه صفتی افراد از طریق پرسشاضطراب 

بندي و  بود که در تقسیم 4و انحراف استاندارد  45نمرات اضطراب صفتی افراد در مجموع 

منظور بررسی  ، افراد داراي سطح اضطراب صفتی متوسط به باال بودند. به نامه تفسیر پرسش

رقابتی توانسته تغییري در سطح اضطراب افراد  در حالت رقابتی و غیراینکه شرایط تحت فشار 

اضطراب رقابتی را تکمیل کردند. نتایج  ي نامه ها پرسش ایجاد کند، قبل از آغاز کوشش، آزمودنی

نشان داد که در شرایط رقابتی، افراد نمرات اضطراب باالتري را کسب کردند. نتایج تحلیل 

دار در سطح اضطراب افراد در  هاي تکراري حاکی از تفاوت معنی ازهواریانس دو عاملی با اند

  ). 1Fو15 =66/20و  =0001/0P( مراحل مختلف آزمون بود

د که در شرایط شو با توجه به میانگین عملکرد افراد در مراحل مختلف آزمون، مشاهده می

باال و پایین تنزل پیچیدگی باال، دقت یا اثربخشی عملکرد افراد در هر دو شرایط اضطراب 

شود و افت عملکردي که  چند این روند در شرایط اضطراب باال و پایین مشاهده نمی داشت. هر

عالوه، نتایج اثر تعاملی  شود. به دار باشد، در شرایط اضطراب باال یافت نمی لحاظ آماري معنی به

دگی در تکلیف دو متغیر حاکی از این مطلب است که تخریب عملکردي که با افزایش پیچی

  رود. د، هنگام تعامل پیچیدگی با اضطراب از بین میشو مشاهده می

دهد که در صورتی که اثر اصلی  هاي تکراري نشان می نتایج تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه

                                                                                                               
1. Adobe Audiotion2 
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 =0P/ 696( دار نیست تعامل اضطراب و پیچیدگی معنی) و 1Fو15= 0/0 01و =98/0P( اضطراب

  ). 1Fو15= 85/24و  =0001/0P( دار است اثر اصلی پیچیدگی تکلیف معنی، )1Fو15= 158/0و 

  هاي تکراري دقت عملکرد . نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه1جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F P 

 981/0 001/0 16/0 1 16/0 اضطراب

 - - 26 /08 15 391 /234 )اضطراب( خطا

 001/0 24/ 85 26/ 848 1 26/ 848 پیچیدگی

 - - 13/34 15 511 /98 )پیچیدگی( خطا

 696/0 158/0 1/ 26 1 1/ 26 پیچیدگی* اضطراب

 - - 7 /99 15 98/119 )پیچیدگی*اضطراب( خطا

 - - - 64 35425 کل

  زمان واکنش کاوش

تکراري حاکی از این بود که اثر اصلی پیچیدگی هاي  نتایج تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه

و  =003/0P( دار است اصلی اضطراب معنی) و همچنین اثر  1Fو15= 48/7و  =015/0P( تکلیف

و  =6/0P( دار نیست این در حالی است که تعامل اضطراب و پیچیدگی معنی ). 1Fو15= 62/12

  ). 1Fو15= 285/0

رود.  داري باال می طور معنی باال، زمان واکنش کاوش بهبر اساس این نتایج، در شرایط اضطراب 

داري در زمان واکنش  شود نیز افزایش معنی تر می عالوه بر این، هنگامی که تکلیف پیچیده

   دهد. کاوش رخ می

  هاي تکراري زمان واکنش . نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه2جدول

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 آزادي درجه

  میانگین

 مجذورات
F P 

 003/0 62/12 18/0 1 18/0 اضطراب

 - - 14/0 15 21/0 )اضطراب( خطا

 015/0 48/7 17/0 1 17/0 پیچیدگی

 - - 24/0 15 353/0 )پیچیدگی( خطا

 6/0 285/0 003/0 1 003/0 پیچیدگی* اضطراب

 - - 009/0 15 13/0 )پیچیدگی*اضطراب( خطا

  

 تالش ذهنی

کنندگان  مقیاس تالش ذهنی زیلجسترا بعد از اتمام هریک از شرایط آزمون توسط شرکتنتایج 
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است و هر یک از این  9تا  1درجه بود که نمرات آن از  9شد. این مقیاس داراي  ثبت می

هاي  مقیاس براي انتخاب دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه زیر 10درجات، 

در )،  1Fو15= 97/11و  =004/0P( دار است د که اثر اصلی اضطراب معنیتکراري نشان دا

) و تعامل  1Fو15= 45/2و  =138/0P( دار نیست صورتی که اثر اصلی پیچیدگی تکلیف معنی

بر اساس این نتایج، افراد  ). 1Fو15= 16/0و  =695/0P( دار نیست اضطراب و پیچیدگی نیز معنی

دادند که اگرچه این افزایش در هنگام  بیشتري گزارش میبا افزایش اضطراب تالش ذهنی 

  داري نبود. شد، اما این اختالف از لحاظ آماري معنی تر شدن تکلیف نیز مشاهده می پیچیده

  هاي تکراري تالش ذهنی . نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه3جدول

مجموع  منبع تغییرات

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F P 

 004/0 197/11 16/23 1 16/23 اضطراب

 - - 06/2 15 02/31 )اضطراب( خطا

 138/0 45/2 69/12 1 69/12 پیچیدگی

 - - 16/5 15 49/77 )پیچیدگی( خطا

 695/0 16/0 316/0 1 316/0 پیچیدگی* اضطراب

 - - 97/1 15 62/29 )پیچیدگی*اضطراب( خطا

  گیري بحث و نتیجه

اضطراب رقابتی و پیچیدگی تکلیف بر زمان واکنش کاوش،  ریثبا هدف بررسی تأ تحقیق حاضر

نفر از بازیکنان  16این منظور،  میز انجام گرفت. به روي عملکرد بازیکنان تنیس وتالش ذهنی 

میز، در دو سطح اضطراب و پیچیدگی باال و پایین  روي میز با استفاده از تکالیف تنیس روي تنیس

کاري شد. این  نقدي دست ي رار گرفتند.  اضطراب از طریق ایجاد رقابت و جایزهمورد بررسی ق

بردند تا فشار  روش، مشابه با تحقیقاتی بود که در آنها محققین اهمیت اجراي تکلیف را باال می

ها، فرض بر این است که ایجاد  بر روي ورزشکاران در هنگام اجراي مهارت باال رود. در این روش

تی سبب ایجاد نگرانی درباره مسائلی نظیر ترس از رقابت، مقایسه شدن با دیگران، حالت رقاب

بازي افراد  ي آینده ي بینی ناموفق درباره برداشت دیگران از سطح مهارت افراد و همچنین پیش

هاي این تحقیق، بین  ). بر اساس یافته5( رود شود که متعاقب آن سطح اضطراب باال می می

داري  ازیکنان در شرایط اضطراب باال و پایین در هر دو تکلیف تفاوت معنینمرات اضطراب ب

) 2008( ) و گوسیاردي و همکاران2007( وجود داشت. این نتایج با نتایج موحدي و همکاران

موافق است که در آنها با ایجاد حالت رقابتی، سطح اضطراب افراد باال رفت. گوسیاردي و 
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دار در بعد  د نشان دادند که این روش سبب ایجاد تفاوت معنی) در تحقیق خو2008( همکاران

). 14( داري ایجاد نشد شد؛ در صورتی که در بعد جسمانی آن تغییر معنی شناختی اضطراب می

کاري اضطراب، به دلیل وجود تفاوت احتمالی در بین  زمان در دست استفاده از چندین روش هم

). البته بعضی از تحقیقات، نظیر چراغی و 15( ز بودهاي تهدید آمی افراد در پاسخ به محرك

زا و پرفشار، اضطراب را  )، نیز وجود دارند که پس از ایجاد شرایط استرس2008( همکاران

کاري اضطراب و  گیري براي اطمینان از دست ) به هر حال، این اندازه5( گیري نکردند اندازه

  تأثیر آن بر عملکرد صورت گرفت.  

تأمل دیگر در این نتایج، باالتر بودن سطح اضطراب کلی در دو شرایط تکلیف  ي قابل نکته

تواند حاکی از این  دار نبود، اما می پیچیده نسبت به تکلیف ساده بود؛ هر چند این اختالف معنی

زا تلقی شود که  عنوان یک محرك استرس تواند به موضوع باشد که نیاز پردازشی تکلیف می

هاي قبلی در  هاي عددي گزارش شده با تالش و اضطراب شود. اگرچه ارزشسبب ایجاد نگرانی 

رسد که افراد  نظر می کاري اضطراب در شرایط آزمایشگاهی قابل مقایسه است، ولی به دست

  ). 16( اضطراب کمتري را نسبت به شرایط واقعی رقابت تجربه کنند

آمده در مناطق از قبل مشخص دقت عملکرد افراد از طریق سنجش تعداد ضربات صحیح فرود 

ي میز و محاسبه امتیازات آنان مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاکی از عدم تفاوت  شده

 و چاردزیرهاي  دار بین شرایط مختلف اضطراب در هر دو تکلیف بود. این نتایج با یافته معنی

 همکاران و يمورو ) 2005( همکاران و نیهادو)، 2001( کرك و اشکرافت ،)2000( همکاران

 همکاران و لسونیو) و 2005( ) موافق است؛ در صورتی که با نتایج بورك و همکاران2007(

    شود ها، با افزایش اضطراب عملکرد تخریب می ) در تضاد است که بر طبق این یافته2006(

 همکاران و امزیلیوهاي موجود در تکلیف ساده با نتایج  ). همچنین یافته6،7،8،9،11،12(

). این نتایج حاکی از 3( ) موافق است، اما در تکلیف پیچیده، این مشابهت دیده نشد2002(

کارایی پردازش آیزنک و کالو بود که بر اساس آن، با افزایش تالش،  ي تأیید قسمت اول نظریه

  .شود صحت عملکرد حفظ می

وط به تکلیف پیچیده بود. با ي قابل توجه در بررسی نتایج دقت عملکرد افراد نتایج مرب نکته

نظر  عنوان یک میانجی، به کاري به ي توجه به مکانیسم تأثیر اضطراب بر عملکرد و نقش حافظه

کاري  ي رود و فضاي بیشتري از حافظه رسید که هنگامی که نیاز پردازشی تکلیف باال می می

تنها کارایی پردازش  اري، نهک ي شود، با افزایش اضطراب و باالتر رفتن نیاز به حافظه اشغال می

بینی را تأیید نکرد، بلکه با  تنها این پیش هاي موجود نه بلکه عملکرد نیز تخریب شود که یافته

شود که افراد در  نگاه مختصري به میانگین نمرات افراد در شرایط مختلف آزمون مشاهده می
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نظر قرار  بته باید این نکته را مدشرایط اضطراب باال از میانگین عملکرد باالتري برخوردارند. ال

شانس و اتفاق  ي دار نبود و شاید بتوان آن را در نتیجه داد که این اختالف از لحاظ آماري معنی

تر شدن تکلیف و افزایش نیاز به  دانست، اما احتمال دیگري نیز وجود دارد. با توجه به پیچیده

زا و  فرد را از توجه به محرك استرسکاري، توجه بیشتر به خود تکلیف ممکن است  ي حافظه

عامل نگرانی بازدارد و فرد نتواند نگرانی و اضطرابی را که قبل از اجراي تکلیف گزارش کرده 

  کاري نگه دارند.  ي است، در حین اجراي تکلیف در حافظه

هایی براي  عنوان مالك دو متغیر زمان واکنش و میزان تالش ذهنی درك شده در این تحقیق به

طور که مشاهده شد، بین زمان واکنش  سنجش کارایی پردازش مورد بررسی قرار گرفتند. همان

داري وجود داشت که  کاوش افراد در شرایط اضطراب باال و پایین در هر دو تکلیف تفاوت معنی

شد که این نتیجه  داد که در شرایط اضطراب باال، به زمان واکنش افراد نیز افزوده می نشان می

) است که کارایی پردازش در شرایط اضطراب باال 1992( استاي نظریه آیزنک و کالودر ر

یابد و در نتیجه،  کاري کاهش می ي بیشتر از منابع حافظه ي دلیل تالش بیشتر و استفاده به

هاي حاضر بین میزان تالش ذهنی  اساس یافته یابد. عالوه بر این، بر سرعت پاسخ نیز کاهش می

فراد در شرایط اضطراب باال نسبت به شرایط اضطراب پایین، در تکلیف ساده ا ي گزارش شده

این معنا که در شرایط اضطراب باال در تکلیف ساده میزان  داري وجود داشت؛ به تفاوت معنی

کارایی پردازش  ي نظریه ي یافت که این یافته نیز تأیید کننده تالش ذهنی افراد نیز افزایش می

دادند که عملکردشان  اد این تالش ذهنی بیشتر را به این دلیل انجام میاست که در آن، افر

 و اشکرافت ،)2000( همکاران و چاردزیرهاي تحقیقات  لطمه نبیند. این نتیجه در راستاي یافته

 همکاران و امزیلیو)، 2005( )، بورك و همکاران2005( همکاران و نیهادو)، 2001( کرك

). در طرف مقابل، بر خالف 3،6،7،8،9،11( ) است2007( همکاران و يمور و )2002(

افراد در  ي بینی انجام شده در تکلیف پیچیده، هرچند میانگین تالش ذهنی گزارش شده پیش

داري بین  شرایط اضطراب باال در مقایسه با شرایط اضطراب پایین بیشتر بود، اما تفاوت معنی

هاي  بل انتظار بود. این یافته بر خالف یافتهاین دو شرایط مشاهده نشد که تا حدودي غیر قا

  ). 3( کارایی پردازش است ي تحقیقات باال و مغایر با نظریه

متناقض در شرایط تکلیف با نیاز پردازشی باال و پایین شاید  ي توجیه احتمالی براي این نتیجه

ط اضطراب باال آیزنک برگردد که بر طبق آن افراد هنگامی در شرای ي به بعد دیگري از نظریه

کنند که براي خود شانس موفقیت باالیی را در نظر بگیرند، پس از  تالش خود را مضاعف می

آنجایی که در تکلیف با نیاز پردازشی باال شانس موفقیت کمتر از تکلیف ساده وجود دارد، در 

ر نتیجه تالش ذهنی کمتري صورت گیرد. از طرف دیگر، این احتمال با نتایجی که در دیگ
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متغیر کارایی پردازش یعنی زمان واکنش کاوش کسب شده در تضاد است؛ زیرا آن نتایج حاکی 

  افزایش اضطراب در تکلیف با نیاز پردازشی باال بود.  ي از کاهش کارایی پردازش درنتیجه

طور کلی نتایج تحقیق حاکی از این بود که اضطراب دقت عملکرد افراد در هر دوي تکالیف  به

شناختی متفاوت را تحت تأثیر قرار نداد و افراد در هر دو حالت اضطراب باال و پایین و در با نیاز 

طور عمومی دقت عملکرد  هر دو نوع تکلیف دقت عملکرد نسبتاً یکسانی داشتند، هر چند به

تري قرار داشت. از طرف  ب از تکلیف ساده در سطح پاییناتکلیف پیچیده در هر دو حالت اضطر

عنوان معیارهاي کارایی پردازش  مورد استفاده قرار گرفتند، تحت تأثیر  یرهایی که بهدیگر، متغ

اضطراب قرار گرفتند و اضطراب سبب افزایش زمان واکنش کاوش و همچنین افزایش میزان 

دهد که تأثیر اضطراب بر روي  هاي این تحقیق نشان می تالش ذهنی ادراکی شده بود. یافته

تمی است و افراد در هنگام افزایش اضطراب دچار تغییراتی در عملکرد عملکرد افراد امري ح

طور واضح  بخشی عملکرد) به اثر( خواهند شد و اگر این تغییرات در صحت اجراي تکلیف

  مشاهده نشود، در میزان کارایی عملکرد اختالل ایجاد خواهد کرد.
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بازیكنان  های بینایی و ورزشی بر مهارتو ورزشی تمرینات بینایی  تأثیربررسی 

 میز روی بسكتبال و تنیس مبتدی
 

 3، امین غالمی2، عبداهلل قاسمی1امیر مالحی

 

 *دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علی آباد کتول -4

 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران-1

 ار پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریاستادی-9
 

 91/93/4934تاریخ پذیرش:   93/90/4934تاریخ دریافت:

 چكیده
، منتخب های بینایی هفته تمرینات بینایی و ورزشی بر مهارت 8بررسی  ٬هدف از تحقیق حاضر

تا  43دانشجوی پسر  19 بود. تعدادافراد مبتدی بسکتبال  گام سهو  میز روی تنیسهند  درایو فور
 وانجام تمرینات بینایی . 4) گروه 1صورت تصادفی به  کننده در تحقیق به شرکت ی ساله 11

تمرینات  .9 ٬میز روی تنیسفورهند  تمرینات درایو وتمرینات بینایی  .1 ٬بسکتبال گام سهتمرینات 
( کنترل. 1و  ٬ات بیناییتمرین. 0 ٬میز روی تنیس هندفور تمرینات درایو .1 ٬بسکتبال گام سه

ان، تمرینات بینایی ریون و نوع تمریناتش ا توجه بهتحقیق ب ی گانه 1های  گروه تقسیم شدند.
هفته  8بسکتبال را به مدت  گام سهو  میز روی تنیسدرایو فورهند  ی ساخته ، تمرینات محققگیبور

بینایی،  ی رکات ساکادی، حافظهح) های بینایی انجام دادند. قبل و بعد از پروتکل تمرینی، آزمون
 ی ساخته آزمون محقق) ورژنس، سهولت تطابقی، سرعت تشخیص و بینایی پیرامونی( و ورزشی

 ها توسط تحلیل دادهعمل آمد.  ها به بسکتبال( از آزمودنی گام سهو  میز روی تنیسدرایو فورهند 
های  حقیق در برخی از مهارتهای تجربی ت نشان داد که گروه ترکیبی آنووازوجی،  tهای  آزمون

تعاملی زمان و  تأثیرهمچنین بررسی  (.>p 90/9) اند داری داشته پیشرفت معنی ٬بینایی و ورزشی
ها  نسبت به سایر گروه میز روی تنیس دنوع تمرینات نشان داد که گروه ترکیبی بینایی و فورهن

نات بینایی و ورزشی را بیشتر از . نتایج این تحقیق، اثر ترکیبی تمریندا پیشرفت بیشتری داشته
دهد. همچنین ماهیت مهارت ورزشی و نیازهای  بینایی و ورزشی نشان می ی تمرینات جداگانه

 بینایی هر مهارت ورزشی نیز مورد بحث قرار گرفت.
 

 .بسکتبال گام سه، میز روی تنیسهای بینایی، درایو فورهند  مهارت کلیدی: واژگان

                                                                                                                                        
 Email: amir224488@yahoo.com                                                              نويسنده مسئول *
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 مقدمه
های ورزشی  های حسی دخیل در اجرای بسیاری از مهارت صلی ترين سیستمبینايی يکی از ا

ی، اهمیت آن کمتر مورد نتمريهای  آن، هنگام طراحی برنامه نقش اساسی رغم اما علی .است

ين ممکن است زمان اندک در دسترس برای تمر (.1) است توجه مربیان و ورزشکاران قرار گرفته

 (.2) توجهی باشد دلیل اين کم ،های بینايی دادن مزايای تمرين و يا کمبود مطالعات برای نشان

ها بیشتر در مفهوم جديدی نیست، اما اين تمرين های بینايی در ورزش تمريناگر چه 

های کلینیکی که برای ورزشکار قیمت گزافی را در برداشته، انجام ها و محیط آزمايشگاه

بیشترين کاربرد را در  ،ه از مطالعات آزمايشگاهیآمد دست هعالوه، نتايج ب (. به3) است شده می

شدن  جرايیا ی های ورزشی هنوز به مرحله محیطکاربرد آنها در شرايط کلینیکی دارند و 

 ی که حتی برخی از ورزشکاران نخبه( نشان دادند 1991) 1یکل(. کان و چپ4) است نرسیده

اند و تعداد بسیار معدودی از اين هالمپیک نیز تاکنون يک تمرين بینايی پايه را تجربه نکرد

 (.2) اند دهکرخود، از تمرينات خاص استفاده  یبینايی ورزش یورزشکاران برای ارتقا

های بدن،  توان مانند ديگر سیستمبرخی شواهد حاکی از آن است که سیستم بینايی را نیز می 

 يی مانند سیستم عضالنی(. سیستم بینا3،3) های بینايی خاص بهبود بخشید تمرين ی وسیله هب

ادراکی سیستم بینايی را نیز  دهد. حتی اجزایبار پاسخ می خوبی به اصل اضافه اسکلتی به -

فشار  که رسد مینظر  به همچنین .(6) های بینايی ورزشی بهبود بخشیدتوان از طريق تمرينمی

حس عمقی  -و بینايی حرکتی  –ادراکی، بینايی  -های بینايی  بار روی سیستم آوردن يا اضافه

 (. 7-9) سازی مسابقه مهیا سازد تواند شرايط بهتری را برای آمادهدر طول تمرينات ورزشی، می

 ی خوبی در رشته کند تا با کسب اين مفاهیم بتواند آنها را بهاين امر به ورزشکار کمک می 

قی مغز دارد. اين کار گیرد. سیستم بینايی ارتباط مستقیمی با مراکز حس عم ورزشی خود به

 یدر طول فعالیت بدنی و ورزش اًخصوصترل موقعیت بدن در فضا هستند که ممراکز، مسئول کن

  (.11) ای دارندالعاده اهمیت فوق

تواند توانايی ورزشکار را در تمرکز  دراک بینايی و سیستم حس عمقی میتعامل بین ا ی توسعه

اطالعات غیرمرتبط موجود  تأثیرراحتی تحت  هرزشی مورد نظر بهبود بخشیده و بروی تکلیف و

 های غیرمرتبط، قرار نگیرددر محیط، از جمله بازيکنان اطراف، طرفداران و تماشاچیان يا رنگ

دهند که ورزشکارانی که يکپارچگی و تعامل بین  تحقیقات در اين خصوص نشان می (.11)

تری دارند. اين تحقیقات به  وفقبینايی و ساير حواس در آنها بیشتر است، عملکرد ورزشی م

                                                                                                                                        
1. Cohn & Chaplic, 1991 
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اگر چه  (.2-4) کنند باال بردن اين تعامالت اشاره می برایاستفاده از تمرينات مخصوص 

 اجراهای ورزشی در دسترس است های بینايی بر بودن تمرين بخش شواهدی مبنی بر اثر

( 1997) 1د و آبرنتیوو مثالًیز در اين زمینه وجود دارد. های متناقض ن اما برخی يافته ،(3،3،6)

ها و اجراهای ورزشی بررسی کردند و گزارش  های تمرين بینايی را بر مهارت هفته برنامه 4اثر 

 ها هنگام اجرا با تمرينات بدنی بیشتر از تمرين بدنی تنها نیست سودمندی اين برنامه که کردند

(12 .) 

يافته را بر روی عملکرد دو  عمیم( اثر يک دوره تمرينات بینايی ت2111) همچنین، آبرنتی و وود

ها را  هفته مورد بررسی قرار دادند. آنها آزمودنی 4های راکتی به مدت  گروه از ورزشکاران رشته

 .4و  ،گروه تمرينات ورزشی .3 ،گروه تمرينات هوازی .2 ،گروه تمرينات بینايی .1گروه:  4به 

اثر مثبت تمرينات بینايی  ی دهنده شانآنها شواهدی که ن ،دند. در پايانکرگروه کنترل تقسیم 

 (.13) دندکرمشاهده ن ،ورزشی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران تحقیق باشد

 بازيکنان دانشگاهی را به سه گروه تمرينات ( در تحقیقی2112) 2از طرفی، باالصاحب و ديگران

ت پیش و آماری نمرا ی دند. مقايسهکربینايی گروه تمرينات کريکت و گروه کنترل تقسیم 

 ینايیهای ب داری بر مهارت ای نشان داد که انجام تمرينات بینايی اثر معنی هفته 6آزمون  پس

ادراک عمق، حرکات ساکادی و زمان واکنش بینايی( و عملکرد ورزشی ورزشکاران گروه اول )

يی و های بینا دند که انجام تمرينات بینايی منجر به بهبود مهارتکراست. آنها پیشنهاد  داشته

 (.6) شود بازان می بهبود عملکرد ورزشی کريکت ،در نتیجه

حرکتی يکسانی  –ادراکی و بینايی  –های بینايی ورزشکاران دارای مهارت ی هاين گفته که هم

های ورزشی های مربوط به توانايی(. بسیاری از جنبه14) هستند، ديگر قابل قبول نیست

-همچنین می مرينات خاص آن ورزش بهبود بخشید.تتوان به خوبی توسط  ورزشکاران را می

 - های بینايیتمرينات بینايی ورزشی، تغییرات قابل توجهی را در توانايی ی وسیله هتوان ب

ها  ای از تکنیک (. تمرينات بینايی ورزشی به مجموعه11) دکرحرکتی ايجاد  -ادراکی و بینايی 

با هدف بهبود اجراهای ورزشی از  و رزشکارانکارکرد بینايی و ی توسعه شود که برای اطالق می

های  . لذا اين فرايند نیازمند آموزش مهارت(2) گیرد میقرار مورد استفاده  ،طريق اين فرايند

های توپی و  ويژه در رشته ه(. ب4) ورزشی بستگی دارد ی بینايی بوده و تا حد زيادی به نوع رشته

 ،پاسخ ی رعت توپ باال بوده و ورزشکار برای ارائهو بسکتبال که س میز روی تنیسراکتی مانند 

تری نسبت به ساير حواس ايفا  قرار دارد، بینايی نقش بسیار مهممحدوديت زمانی  درشدت  به

                                                                                                                                        
1. Wood & Abernethy 

2. Balasaheb et al.  
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ده کراز ثانیه پردازش اطالعات بینايی را در کسری  دها، ورزشکار باي . در اين ورزش(13) کند می

 (.11) دو پاسخ ده

در نتايج تحقیقات گذشته و همچنین عدم استفاده از طرح تمرينی  با توجه به عدم قطعیت

در تحقیق حاضر ما برآنیم تا اثر تمرينات بینايی و ورزشی( در تحقیقات گذشته، ) ترکیبی

های بسکتبال  نیز عملکرد ورزشی ورزشکاران رشتههای بینايی و  بینايی را بر منتخبی از مهارت

ال که آيا تمرينات بینايی ای اين سؤر دهیم تا پاسخی بیابیم برمورد بررسی  قرا میز روی تنیسو 

 .تواند باعث بهبود عملکرد بینايی و ورزشی ورزشکاران شود يا خیر می

 پژوهش  روش
آماری  ی آزمون بود. جامعه پس آزمون و تجربی و طرح پیش حقیق حاضر از نوع نیمهروش ت

ه علوم و تحقیقات تهران تشکیل نشگاشناسی دادانشجوی کار 711ق حاضر را تعداد تحقی

بودند. از  دهرا اخذ کر 1واحد تربیت بدنی  91-29دادند که در نیمسال اول سال تحصیلی  می

ها تعیین  تعداد نمونه ،(2-3) گیری در دسترس و با توجه به ادبیات تحقیقی گذشته روش نمونه

تعداد  ،مقطع کارشناسی دانشگاهساله  26تا  19پس از فراخوان عمومی از دانشجويان پسر د. ش

های بسکتبال  گونه فعالیت در رشته هیچ ی کنندگان سابقه شرکت دند.کرنفر اعالم آمادگی  111

 غربالگری ی های اولیه کنندگان در تست ی شرکت همهسپس  را نداشتند. میز روی تنیسو 

های  و بیماری، ديد رنگ، شکست سنجی انکساری های چشمی سنجی که شامل بیماری بینايی

 ،ها بودند گونه نقص واضح در اين آزمون و افرادی که دارای هر کردندشرکت  درون چشمی بود

در  نداشته و بینايیگونه مشکل  شوند که هیچ حذف شدند تا افرادی در تحقیق شرکت داده

 .کردررسی های بینايی و ورزشی آنها ب تمرينات بینايی را بر بهبود مهارت اثر صرفاًبتوان  ،نتیجه

انتخاب و  (میانگین =39/21) ساله 23تا  19مرد  61تعداد  ،های اولیه پس از اتمام آزمون

ترل گروه تجربی و يک گروه کن 3 که شامل نفره تقسیم شدند 11گروه  6صورت تصادفی به  هب

 ،البسکتب گام سههمراه تمرينات  انجام تمرينات بینايی به .1گروه  :که عبارت بودند از شد می

تمرينات  .3گروه  ،میز روی تنیسفورهند  همراه تمرينات درايو انجام تمرينات بینايی به .2گروه

و  ،تمرينات بینايی .3گروه  ،میز روی تنیس هندفور تمرينات درايو .4گروه  ،بسکتبال گام سه

دادند. تمرينات بینايی اين تحقیق شامل  که هیچ تمرين خاصی انجام نمی ؛کنترل.6گروه 

اين تمرينات توسط  بود. (1921) 2ريون و گیبور 1رتمرينات بینايی ورزشی مخصوص ورزشکا

                                                                                                                                        
1. sports vision programme of eye exercise for athletes 

2. Revien and Gabor  
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 است ( و تاکنون در تحقیقات زيادی مورد استفاده قرار گرفته16) سازی شده سازندگان استاندارد

روبات  ی وسیله هب میز روی تنیسفورهند  تمرينات ورزشی نیز شامل تمرين درايو(. 2،4،613)

تحت نظر مربی رسمی فدراسیون جهانی  Amicus 3000 Butterflyمدل  ازاند توپ

بسکتبال تحت نظر مربی رسمی فدراسیون  گام سهو همچنین تمرين  (ITTF) میز روی تنیس

ای و تمرينات ورزشی  دقیقه 21تمرينات بینايی شامل جلسات  بود. (FIBA) جهانی بسکتبال

. در طول جلسات تمرين ورزشی (2،2،12) بودجلسه در هفته  3و دقیقه  21نیز 

 برایالزم به ذکر است که  توانستند از بازخورد مربی نیز استفاده کنند. کنندگان می شرکت

از يک مربی بسکتبال و يک  ،های آموزشی و بازخوردی العمل در دستور فاوتجلوگیری از ت

ين دو مهارت، تفاوت آنها مالک انتخاب ا گروه تجربی استفاده شد. در چهار میز روی تنیسمربی 

های بینايی الزم در اجرای  در تعامل بین بینايی و حرکات بدن و همچنین تفاوت نوع مهارت

 (.2،3،7) آنها با توجه به تحقیقات گذشته بود

شد تا اثر تمرينات  آزمون گرفته آزمون و پس ها پیش از آزمودنی ،هفته تمرين 2از  قبل و بعد

 ،گروه تجربی اين تحقیق 4های تمرينی مورد بررسی قرار گیرد.  گروه بینايی و ورزشی بر روی

 ،اين های خود داشتند. عالوه بر ( را در برنامهمیز روی تنیسبسکتبال يا ) تمرينات ورزشی

تفاوت احتمالی  ،وسیله ينه اکردند تا ب از تمرينات بینايی نیز استفاده می 2و  1های  گروه

داد تا  تمرينات بینايی را انجام می نیز صرفاً 3 هد. گروشومشخص  4و  3های  نمرات آنها با گروه

 گروه مورد استفاده قرار گیرد. 4 ی به عنوان مالکی برای مقايسه

که  استفاده شد (16) راهنمای تمرينات ريون و گیبور ی برای انجام تمرينات بینايی از دفترچه

 تمرينات آن عبارت است از:

دستی به تناوب خاموش و روشن  ی قوه : در اين تمرين يک چراغ1تمرين تحريک نوری .1 

چشم را جهت سازگاری با روشنايی و تاريکی تقويت  ی های مرکزی شبکیه شود تا سلول می

 د.شوباعث بهبود تیزبینی  ،نموده و در نهايت

نگاه : در اين تمرين فرد به مدت طوالنی به يک مارپیچ حلزونی دوار 2تمرين چرخش حلزونی .2

سیستم  ،د. با اين روششو کند. اين کار باعث ايجاد توهم افزايش اندازه در ديدن اشیا می می

ادراکی ورزشکار با اين توهم آشنايی پیدا کرده و در حرکات ورزشی که نیازمند چرخیدن سر 

 د.شو دچار اين توهم موقتی نمی ،است

                                                                                                                                        
1. light stimulation exercise   

2. spiral rotation exercise  
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نگاه خود را از  ،تر ا سرعت هرچه تمام: در اين تمرين بايد ب1تمرين ريسمان متصل به توپ . 3

متر( و بالعکس حرکت دهد.  3تقريبی  ی هبه فاصل) روی ريسمان به توپ ديگريک توپ موجود 

 د.شو می 3ها گرايی چشم و هم2های سهولت تطابقی انجام اين تمرين باعث بهبود مهارت

 ،حرکت است رشان بیدر حالتی که س دکنندگان باي : شرکت4تمرين با توپ در حال نوسان .4

توپی را که در حال نوسان است را دنبال کنند. اين تمرين باعث بهبود حرکات ساکادی روان 

 د.شو یها م چشم

دست، توپ در حال نوسان را  ی با انگشت اشاره د: در اين تمرين باي 3تعقیب توپ با انگشت. 3

 را بهبود بخشد.تواند هماهنگی چشم و دست ورزشکار  د. اين تمرين میکرتعقیب 

 

از نظر ) نقاط مشکی متفاوت کهگرد  ی : در اين تمرين، يک صفحه6های چرخنده تمرين رنگ. 6

ورزشکار  های متفاوت در حال چرخیدن است. با سرعت ،بر روی آن وجود دارد شکل و اندازه(

 7اين تمرين باعث بهبود هوشیاری محیطی روی صفحه دنبال کند. را اط مورد نظرقن دباي

 د.شو می

ر عدد گوی رنگی د 12تا  6مقوايی که  ی يک جعبه ،در اين تمرين :2تمرين گوی در کارتن .7

 دکنندگان باي سیاه وجود دارد که شرکت ی ، وجود دارد. در وسط مقوا يک نقطهگرفتهآن قرار 

تان خود های موجود در مقوا را با انگش اند، گوی دهکرت یثبتکه نگاه خود را بر روی آن  در حالی

 در مسیرهای مشخص حرکت دهند.

بینايی مورد  ی رای بهبود حافظهکه ب: در اين تمرين 9شونده تمرين کارهای پشت و رو .2

 ی کارت وجود دارد که در وسط هر کدام يک دايره 111الی  31گیرد، تعداد  استفاده قرار می

اند، ولی  از هم قرار گرفتهيکسان  ی ی به فاصلهچند رقم دو عدد ،سیاه، و در دو طرف دايره

سرعت در دست  ها به که کارت های مختلف، متفاوت است. در حالی آنها در کارت ی فاصله

ريون  ی به عقیده ها را بخوانند. اعداد روی کارت دکنندگان باي شوند، شرکت جا می آزمونگر جابه

                                                                                                                                        
1.Chord ball training  
2. Facility of accommodation 

3. Convergence 

4. Swinging ball exercise 

5. Swinging ball with pointed finger 

6. Colored rotor exercise 

7. Peripheral awareness 

8. Marbles in a carton exercise 

9. Flip-card practice 
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 اين تمرين باعث بهبود سرعت تشخیص ،(1921) و گیبور
 شود. می 2ونیو بینايی پیرام1

متری  4متری به نحوی به دو قسمت ديوار در فاصله  2: يک طناب  3تمرين کشیدن طناب .9

کننده بتواند هر دو سر آن را با دو دست خود بگیرد. هدف  شرکت تاشود  کننده وصل می شرکت

 ی که به فاصله طوری هاست، به های رنگی در هر کدام از طناب وارد کردن گوی ،اين تمرين

 مساوی از يکديگر قرار بگیرند. اين تمرين باعث بهبود ادراک عمق
 د.شو ورزشکاران می4

 کنندگان طبق راهنمای تمرينات ريون و گیبور شرکت ،قبل و بعد از انجام تمرينات بینايی

 دادند. کردن و سرد کردن را نیز انجام می( تمرينات گرم 1921)

 های بینایی  آزمون

هايی که  های بینايی، مطابق با تمرينات بینايی تحقیق بوده و مهارت ه آزمونبرای اطمینان از اينک

های استاندارد بینايی سنجی مورد  اند، مورد آزمون نیز قرار گیرند، از آزمون مورد تمرين قرار گرفته

ه و جعفرزاد (2111) (، قاسمی و ديگران2111) استفاده در تحقیقات قبلی از جمله قاسمی و ديگران

 :  ی اين تحقیق عبارت بود ازهای بیناي . آزمون( استفاده شد2114) و ديگران پور

 (.21) گیری شد اندازه Rockآزمون لنز  ی وسیله هب هک 3سهولت تطابقی .1

 (.21) دشگیری  تانژنت اندازه ی که توسط صفحه 6پیرامونیبینايی  .2

 (.12) گیری شد اندازه Optosysافزار  نرم ی واسطه هکه ب 7سرعت تشخیص .3

های  متر که توسط آزمون تثبیت سانتی 41 ی در فاصله 2(SEM)  ها حرکات ساکادی چشم .4

 (.21) دشگیری  ( اندازهMSF،9) متوالی صرف

 (.21) گیری شد های شکسته لندالت اندازه بینايی که توسط آزمون حلقه ی حافظه .3

 (.21) گیری شد ندازهاورژنس که با آزمون پريزم  .6 

د. يک جدول مسافت نزديک استفاده کر ±11/2در آزمون سهولت تطابقی، آزمونگر از لنز کروی

نگاه خود را بر  شد که شد. از او خواسته متری مقابل ورزشکار قرار داده سانتی 41 ی در فاصله

روی يک رديف حروف 
25
20

هر  دها باي نی(. آزمود21) در يک اتاق با نور مناسب( تثبیت کند) 

                                                                                                                                        
1. Speed of recognition 

2. Peripheral vision 

3. String pull exercise 

4. Depth perception 

5. Facility of Accommodation 

6. Peripheral Vision 

7. Speed of Recognition 

8. Eye Saccadic Movements 
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خواندند. در همین زمان، آزمونگر لنز را تغییر  خواست، با صدای بلند می حرفی را که آزمونگر می

های تعويض قدرت لنزها در  خواست تا دوباره حروف را بخواند. تعداد چرخه داد و از او می می

 د.شدن ديد آزمودنی ثبت ش يک دقیقه و واضح

متری  سانتی 41 ی ی چشم، آزمونگر تخته ساکادی را در فاصلهگیری حرکات ساکاد برای اندازه

تر نگاه  خواست تا در طول يک دقیقه، با سرعت هر چه تمام مقابل آزمودنی نگه داشته و از او می

های  حرکت دهد. سپس تعداد چرخه را از يک سمت تخته به سمت ديگر و بالعکس خود

 کرد. ها را ثبت می حرکت صحیح چشم

وتر نشسته و گیری زمان سرعت تشخیص بینايی، آزمودنی در مقابل مانیتور کامپی زهاندا برای

طور تصادفی ظاهر و سپس  در نقاط مختلف صفحه، به کسری از ثانیه نقاط نورانی به سرعت

با استفاده از ماژيک، قبل از محو شدن هر نقطه، بر روی آن عالمت  دشدند. او باي محو می

ی  عنوان نمره های روی صفحه مانیتور به يک دقیقه، تعداد عالمتگذاشت. پس از گذشت  می

 شد. می فرد در نظر گرفته

طور  لندولت را به ی شکسته ی عدد حلقه 13ینايی، آزمونگر تعداد ب ی برای ارزيابی حافظه

خواست تا تعداد و جهت هر  داد. سپس از آنها می تصادفی و در يک دقیقه به افراد نشان می

يادآوری تعداد و جهات سمت باز  اد آوردند. تعداد اشتباهات در بهي ها را به ين کارتکدام از ا

 شد. ها ثبت می حلقه

گیری شد. آزمودنی در  اندازه Optosysافزار  نرم ی وسیله هدست ب -مهارت هماهنگی چشم 

رايش ستاره، مربع، مثلث و پنج ضلعی( با آ) مقابل مانیتور کامپیوتر نشسته و اشکال مختلف

با استفاده از يک  دشدند. آزمودنی باي ای بر روی صفحه ظاهر می ثانیه 3های  تصادفی و در زمان

شده  کشیدند. سپس تعداد اشکال صحیح کشیده شده را بر روی مانیتور می ماژيک، اشکال ارائه

 شد. در يک دقیقه شمرده می

دنی قرار داده شده و از او برای ارزيابی مهارت ورژنس، يک پريزم در مقابل يک چشم آزمو

متری را نگاه کند. سپس آزمونگر  4شود تا با چشم ديگر خود يک هدف در فاصله  خواسته می

خواهد تا هر  تر آن برسد و از آزمودنی می های ضخیم به تدريج پريزم را حرکت داده تا به قسمت

در مورد چشم ديگر نیز  کار را گزارش دهد. سپس او اين ،وقت هدف مورد نظر تار يا دو تا شد

 د. ش هارت ورژنس فرد تلقی عنوان م دهد. میانگین نمرات دو چشم به انجام می

آزمون، بینايی پیرامونی بود. در اين آزمون پاسخ بینايی ـ حرکتی به بینايی محیطی در   آخرين

و ديد تانژنت نشسته  ی همتری صفح 1ها در مقابل و  گیری گرديد. آزمودنی هشت جهت اندازه

کردند. آزمونگر، نشانگرهای رنگی از خارج صفحه  مرکزی صفحه ثابت می ی خود را بر روی نقطه
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داد و به محض اينکه آزمودنی توانست رنگ نشانگر را  تدريج به طرف مرکز آن حرکت می و به

رنگ  2کرد. میانگین فاصله  آن نقطه تا مرکز صفحه را ثبت می ی بگويد، آنرا نگه داشته و فاصله

 د.ضلع صفحه ثبت ش 2شده از  ارائه

مربی رسمی  3ساخته از  در اين آزمون محقق: میز روی تنیسآزمون درایو فورهند 

را با  میز روی تنیساجرای درايو فورهند  ی خواسته شد تا نحوه میز روی تنیسفدراسیون جهانی 

جلوگیری از ايجاد تفاوت ند. برای نکبندی  درجه 3تا  1 ی ربه از نمرهتوجه به سرعت و دقت ض

 Butterfly Amicus 3000مدل انداز ، يک دستگاه روبوت توپها دنیدر پرتاب توپ به سمت آزمو

درجه، در  33د که با چرخش شپس دستگاه به نحوی تنظیم سسمت مقابل نیز نصب شد.  در

د ش اب میای آزمون پرت توپ در زمان يک دقیقه 21ثانیه يک توپ را پرتاب کند. تعداد  3هر 

 متغیر بود. 111تا  21ای، نمرات ورزشکاران از  نمره 3تا 1که با توجه به مالک 

 3از  ،بود محققین طراحی شده ی وسیله در اين آزمون نیز که به: بسکتبال گام سهآزمون 

و صحت  گام سهشد تا با توجه به تکنیک   المللی فدراسیون جهانی بسکتبال خواسته مربی بین

ها  را برای آزمودنی 7تا 1( نمرات و کیفیت اجرای مهارت از نظر ورود توپ به حلقه) آن اجرای

د. شالمللی بسکتبال مورد قبول اعالم  مربی بین 3نین روايی آزمون توسط همچد. ننکتعیین 

که  وسط زمین بسکتبال بود ی به همراه دريبل از نقطه گام سهبار تکنیک  3مالک آزمون، انجام 

هفته  6به منظور بررسی اثر  متغیر بود. 33تا  3آنان از  ی ای، نمره نمره 7الک با توجه به م

زوجی استفاده  tاز آزمون  ،گروه مورد بررسی 6های بینايی  تمرينات بینايی و ورزشی بر مهارت

های  تمرينات بینايی به همراه تمرينات ورزشی بر مهارت تأثیربررسی  برایشد. در ادامه 

ترکیبی استفاده شد که دارای دو عامل  ANOVAتحت بررسی از آزمون  های ورزشی گروه

گروه تمرين تخصصی و . 1) آزمون( و چهار عامل بین گروهی پس – آزمون یشپ) گروهی درون

گروه کنترل( برای هر کدام از . 4و  ،گروه تمرين بینايی. 3 ،گروه تمرين تخصصی .2 ،بینايی

 بود. P≤0.05ها  داری در تمام آزمون بود. سطح معنیو بسکتبال  میز روی تنیسهای  رشته

 نتایج
 های سهولت تطابقی، در مهارت 2و  1های  است، گروه  داده شده نشان 1همانطور که در جدول 

داری داشتند. اين  حرکات ساکادی، هماهنگی چشم و دست و سرعت تشخیص، پیشرفت معنی

بینايی به همراه تمرينات تخصصی ورزشی له است که انجام تمرينات ی اين مسأ دهنده نشان

 3جالب توجه اينکه گروه  ی د. نکتههای بینايی مورد نظر شو توانسته است باعث بهبود مهارت

ها پیشرفت داشته و فقط در دو مهارت ورژنس و  تمرينات بینايی( نیز در همین مهارت)
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  اند. داری نداشته بینايی بهبود معنی ی حافظه
 ی تحقیق گانه 1های  های بینایی گروه آزمون مهارت آزمون و پس ربوط به پیش. نتایج م4جدول 
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در  ،اند تمرينات ورزشی بسکتبال را انجام داده که صرفاً 3و 3های  گروه ،از طرف ديگر

 4ست که پیشرفت گروه ا اند. اين درحالی داری نداشته های بینايی پیشرفت معنی مهارت

( در میز روی تنیس) 4. گروه است  دار بوده های بینايی معنی ر مهارت( دمیز روی تنیس)

 ،دست و سرعت تشخیص –های سهولت تطابقی، حرکات ساکادی، هماهنگی چشم  مهارت

تفاوت تمرينات و نیازهای تخصصی  ی دهنده اند. شايد اين نشان داری داشته پیشرفت معنی

ت تواند اثرا نوع ورزش نیز می رسد است که به نظر می میز روی تنیسهای بسکتبال و  رشته

های بینايی ورزشکاران داشته باشد که اين موضوع به نیازهای بینايی خاص  متفاوتی بر مهارت

 گردد. های ورزشی مختلف بر می رشته

بودند نیز  تمرينات بینايی را انجام داده که صرفاً 3گروه  ،شود همانطور که در جدول مشاهده می

له اند که اين مسأ داری داشته هبود معنیبینايی ب ی های بینايی به جز حافظه در تمامی مهارت

های  بیانگر اين است که تمرينات بینايی موجود در اين تحقیق توانسته است سطح مهارت

 بینايی مورد نظر را بهبود ببخشد.

 گام سهو  میز روی تنیسدر مورد اثر انجام تمرينات تخصصی درايو  زوجی  tنتايج آزمون

 است. ارائه شده 2 ی در جدول شماره گام سههای درايو و  هارتبسکتبال و تمرينات بینايی بر م
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 ی تحقیقی در عملکرد ورزشی ناشی از تمرینات گانه 1های  زوجی گروه t. نتایج آزمون 1جدول 
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داری در  پیشرفت معنی ، هر دو گروه ورزشیاست داده شده نشان 2همانطور که در جدول 

و  میز روی تنیسيعنی انجام تمرينات تخصصی درايو  اند؛ های تخصصی ورزشی داشته مهارت

 خشد.داری بهبود بب معنی طور نظر را به های مورد بسکتبال توانسته است مهارت گام سه

در  ،اند که تمرينات ورزشی را به همراه تمرينات بینايی انجام داده هايی نیز ههمچنین گرو

 اند. داری داشته های ورزشی بهبود معنی مهارت

 - بینايی ،نشان داد که انجام تمرينات ورزشی (2جدول ) وابسته tاز آنجايی که نتايج آزمون 

 .است های ورزشی داشته داری بر بهبود مهارت معنی تأثیر ،روهبینايی در هر دو گ ورزشی و

های ورزشی در  زمان را بر روی مهارت تواند اثر تعاملی گروه و می ANOVAاستفاده از آزمون 

 دو گروه نشان دهد.

داری را  تعامل معنی ،میز روی تنیسمهارت درايو چهار سويه در خصوص  ANOVAنتايج آزمون 

 اين اثر در عامل زمان نشان داد. (F1,36=240,662و P=0/001) زمانبین عامل گروه و 

(P=0/001  و36=1/078وF1) و گروه (P=0/001 وF3,36=2/407) نتايج  در ادامه، دار بود. نیز معنی

 (P=0/001) داری طور معنی نشان داد که گروه تمرين بینايی و ورزشی بهLSD آزمون تعقیبی 

 داری طور معنی گروه تمرينات ورزشی به ،ی و به همین ترتیباز گروه تمرينات ورزش بهتر

(P=0/001) له است که ی اين مسأ دهنده اين نتايج نشان است. بهتر از گروه بینايی صرف بوده

بهتری نسبت به انجام  تأثیر به همراه تمرينات بینايی، میز روی  تنیسانجام تمرينات تخصصی 

 است. داشته میز روی تنیسهارت درايو تمرينات ورزشی صرف بر روی اجرای م

 در خصوصی اثر زمان ،بسکتبال گام سهمهارت  ی چهار سويه ANOVAنتايج آزمون 

(F1,36=123,481  وP<0/001) و گروه (P<0/001 وF3,36=4,312) اما در خصوص  دار بود، معنی

ايج آزمون تعقیبی نت مشاهده نشد. (F3,36=0/82 ,P=0/187) داری اثر معنی تعامل زمان و گروه،

روه تمرينات ورزشی صرف بین گروه ترکیبی و گ (P=0/201) داری نیز نشان داد که تفاوت معنی

اين است که انجام تمرينات بینايی به همراه تمرينات تخصصی  يدؤماين نتايج  د.وجود ندار

 است. اثر بیشتری نسبت به انجام تمرينات ورزشی صرف نداشته بسکتبال،



    4931، زمستان 41رفتار حرکتی شماره  419

 گیری هبحث و نتیج
کارايی تمرين بینايی و  های گذشته يکی از مناقشات اصلی پیش روی محققین ورزشی، در سال

برخی از محققین معتقدند که انجام تمرينات بینايی  است. بهبود عملکرد ورزشی ناشی ازآن بوده

 تمرين بینايی را برخی ديگر، .(21،12،2) های ورزشی ندارد بود مهارتداری بر به اثر معنی

اما هر کدام از تحقیقات  (.3،3،6،2) دانند عامل مهمی در بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران می

گیری در مورد اين  اند که نتیجه گذشته دارای مشکالت يا کمبودهايی در روش کار خود بوده

 است. ا برای آنها تا حدودی مشکل کردهموضوع ر

 های بینايی و ورزشی بود. ايی بر مهارتبینبررسی اثر تمرينات  ،يکی از اهداف اين تحقیق

و هفته تمرينات بینايی ريون  2انجام  شود، مشاهده می (1جدول ) همانطور که در بخش نتايج

هماهنگی  ی،دحرکات ساکا های سهولت تطابقی، داری بر بهبود مهارت اثر معنی (1921) گیبور

 ترکیبی بسکتبال (،2روه گ) میز روی تنیسهای ترکیبی  سرعت تشخیص گروه دست و - چشم

نتايج تحقیق حاضر با  است که از اين نظر، داشته (3گروه ) و گروه تمرينات بینايی (1گروه )

خوانی  هم( 1996) 1کلوکا و ديگران ( و1927) (، آبرنتی و وود2112) باال صاحب نتايج تحقیق

ینايی در سطوح ب یها تواند مهارت که انجام تمرينات بینايی می رسد نظر می به دارد.

 مورد توافق تمامی محققین در اين بحث، اين نکته تقريباً آزمايشگاهی را بهبود ببخشد.

 ی و حافظه ژنسدر مقابل دو مهارت ور (.19،21) استسنجی  بینايی ی محققین رشته اًخصوصم

توان  ود و میاما اين پیشرفت معنادار نب، اند بینايی در اثر انجام تمرينات بینايی بهبود پیدا کرده

 نه انجام تمرينات بینايی. و آن را به حساب آشنايی با آزمون مورد نظر در طول زمان دانست

های  اين دو مهارت را بتوان به دلیل عدم حساسیت آزمون دار معنی شايد دلیل عدم پیشرفت

 التلند های شکسته بینايی حلقه ی آزمون حافظه مثالً مورد استفاده در اين تحقیق دانست.

 ( آزمونی ساده است که بیشتر برای شناسايی اختالالت بینايی مورد استفاده قرار گرفته و21)

يک دلیل ديگر  باشد. گیری سطح مهارت ورزشکاران را نداشته شايد حساسیت الزم برای اندازه

 های بینايی است که مهارت معتقد (2113) فريرا های بینايی باشد. تواند ماهیت مهارت نیز می

 تمرين هستند و تأثیرتحت  افزاری که بیشتر اکتسابی و های نرم مهارت دو دسته هستند؛

حتی اين  .(14) گیرند قرار نمی تمرين تأثیرتحت  افزاری که ژنتیکی بوده و های سخت مهارت

ها در  يعنی برخی از اين مهارت ها در بین ورزشکاران خبره و مبتدی نیز متفاوت هستند. مهارت

برخی ديگر نیز در بین افراد ورزشکار خبره  ( و17) يابند های ورزشی بهبود می ام مهارتاثر انج

                                                                                                                                        
1. Kluka et al 
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های  انتخاب نوع مهارتدر  که توان گفتشايد ب، (. از اين نظر12) و مبتدی يکسان هستند

در تحقیقات آتی به آن توجه  ن نیز عامل مهمی است که بايدآپذير بودن  تمرين ،یيابین

 بیشتری شود.

های بینايی در اثر انجام  دار برخی از مهارت قابل تامل ديگر اين تحقیق بهبود معنی ی نکته

های سهولت تطابقی، حرکات ساکادی،  مهارت بود. میز روی تنیس ی تمرينات ورزشی در رشته

را  میز روی تنیسمهارت درايو  دست و سرعت تشخیص افرادی که صرفاً - هماهنگی چشم

توان گفت که شايد بتوان با  پس می بود. داری بهبود يافته معنی طور به بودند نیز تمرين کرده

اين  افراد بهبود بخشید.اين های بینايی را نیز در  برخی از مهارت انجام تمرينات ورزشی خاص،

مبتدی و يا افراد غیر ورزشکار زياد  موضوع در تحقیقات راجع به تفاوت بین ورزشکاران خبره،

( نشان 2114) و ديگران جعفرزاده پور. استسنجان  شتر مورد توجه بینايیبی خورده و به چشم

 .است باالتر از افراد غیر ورزشکار میز روی تنیس ی های بینايی ورزشکاران خبره دادند که مهارت

های بینايی  داری بر روی مهارت معنی تأثیر گام سهبسکتبال، انجام مهارت  ی اما در مورد رشته

عدم به چالش کشیدن بینايی ورزشکار در  شايد علت اين موضوع، داشت.کنندگان ن شرکت

بسکتبال  ی دهند که ورزشکاران رشته اما تحقیقات ديگر نشان می باشد. گام سهمهارت 

 (.22) های بینايی باالتری نسبت به غیر ورزشکاران دارند مهارت

بینايی و ورزشی در تحقیقات ای که بايد در اينجا به آن اشاره شود، جداسازی تمرينات  نکته

 مثالًاين تمرينات مشکل سازد.  تأثیرگیری را در خصوص  قبلی است که ممکن است نتیجه

ادراکی از  - کنند که جداسازی برخی از اجزای بینايی فشاری میبر اين مطلب پا محققین

مل را ع -شدگی ادراک  جفت اجزای تخصصی مهارت ورزشی به منظور انجام تمرينات بینايی،

جداسازی به اصل اختصاصی بودن تمرين لطمه وارد اين  و همچنین ساختهدچار مشکل 

دلیل اين گونه ادعاها  که رسد نظر می به (.23) غیر قابل کاربرد خواهد بود ،و از اين رو کند می

اين  ديبا اثر بخشی تمرينات بینايی، عدم توجه به اين مطلب باشد که برای بهبود کارايی و

به نحوی که  اقل همراه با آن انجام داد؛نات را در حین اجرای مهارت ورزشی و يا حدتمري

های مورد نظر از طريق تمرينات تخصصی ورزشی  حرکتی مهارت - نیازهای ادراکی ی همه

ها را  نیازهای بینايی مهارت هم تمرينات بینايی بتواند به عنوان يک عامل کمکی، بهبود يابد و

 توسعه بخشد.

بیشتر  رد ورزشی نیز عاملی است که بايدگذاری آن بر عملک تأثیرع تمرينات بینايی و میزان نو 

های بینايی الزم برای  مهارت ی (. با توجه به عدم ايجاد دسته24) مورد توجه محققین قرار گیرد

ورزشی، بسیاری از محققین برای انتخاب تمرينات بینايی تحقیق خود سردرگم بوده  ی هر رشته
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(. برخی نیز به 24) ردمربیان يا محققین بستگی دا ی انتخاب اين تمرينات به سلیقه يا تجربه و

گذار بر روی نتايج تحقیق، سعی در انتخاب تمرينات آزمايشگاهی و  شمار اثر های بی دلیل متغیر

(. شايد يکی از داليل عدم وفاق جمعی محققین بر سودمندی 23،26) کامپیوتری دارند

های مورد استفاده و همچنین عدم بررسی  بینايی، پراکندگی نوع تمرينات و آزمونتمرينات 

 های مورد نظر باشد.  دقیق تناسب تمرينات با آزمون

 گروه ترکیبی دواز  تمرين ورزشی، عالوه بر استفاده از گروه تمرين بینايی و در تحقیق حاضر،

های  گروه با گروه دو نمرات اين ی يسهديم تا از طريق مقاورزشی( نیز استفاده کر - بینايی)

های بینايی و  تفاوت احتمالی نمرات گروه ترکیبی را نسبت به گروه کنترل،ورزشی صرف و 

به انجام ترکیبی تمرينات بینايی و ورزشی نسبت دهیم. همانطور که نتايج اين  ،فورزشی صر

ی تمرينات بینايی و ورزشی اثر تعامل نشان داد، میز روی تنیستحقیق در خصوص گروه ترکیبی 

د. از بو گذار تأثیر میز روی تنیستمرينات ورزشی و بینايی مجزا بر روی مهارت درايو  بیشتر از

 تأثیرتواند  د که انجام تمرينات بینايی به همراه تمرينات ورزشی میاين رو شايد بتوان ادعا کر

که با نتايج برخی از تحقیقات  باشد داشته میز روی تنیسداری بر بهبود مهارت درايو  معنی

 .خوان است هم (6) گذشته

قبلی، عدم توجه به نیازهای بینايی تکلیف مورد  ی شده يکی ديگر از مشکالت تحقیقات انجام

شايد يکی از همچنین  های بینايی مناسب برای بهبود اين نیازهاست. انتخاب مهارت و نظر

 بینايی های ورزشی و نیازهای ماهیت مهارت توجه نکردن به ،داليل عدم وفاق جمعی محققین

متفاوت را در اين  نوع مهارت ورزشی کامالً وما د ،برای پاسخ به اين مشکل ها باشد. اين مهارت

انجام  ( مشاهده شد،2جدول ) تحقیق مورد بررسی قرار داديم. همانطور که در مبحث نتايج

تمرينات  تمرينات بینايی و ی ام جداگانهداری نسبت به انج ورزشی اثر معنی - تمرينات بینايی

نیازهای بینايی  ،ال نداشت که شايد دلیل اين تفاوتبسکتب گام سهورزشی بر روی مهارت 

دارای سازمان باال که  مهارتی است پیچیده و میز روی تنیسدرايو  مهارت باشد. ومتفاوت اين د

 از طرفی، (.19) یازمند استدست و سرعت تشخیص ن - بندی، هماهنگی چشم شدت به زمان به

کوچک به همراه سرعت بسیار زياد توپ  ی راکت و اندازه سطح مقطع ناچیز برخورد توپ با

 طلبد. بسکتبال می گام سهمتفاوتی در مقايسه با مهارت  نیازهای بسیار ،میز روی تنیس

های تکلیف تناسب با نیازکه اگر تمرينات بینايی م ند( نشان داد2112) ديگران صاحب وباال

 داری باال ببرد. طور معنی ريکت را بهک ی د میانگین ضربات به توپ در رشتهتوان طراحی شود، می

آبرتی و  الًمث) تحقیق حاضر با تحقیقات ديگر ی خوانی نتیجه يکی ديگر از داليل عدم هم

ی از ( يک2113) . آبرنتی و وود( زمان انجام تمرينات است1997 ،وود و آبرنتی ; 2113،وود
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هفته( عنوان  4) های بینايی در تحقیق خود را در مدت کوتاه تمرين داليل عدم پیشرفت مهارت

های  دار در مهارت هفته تمرين نتواند باعث بهبود معنی 4دند که شايد کرآنها ابراز  دند.کر

اين امه داديم تا هفته اد 2ما تمرينات خود را تا  ،د. برای رفع اين مشکلشوورزشی و بینايی 

گذاری  رسد يکی از داليل اثر نظر می بهبا توجه به نتايج اين تحقیق، د. مشکل بر طرف شو

گیری  شود در تحقیقات بعدی، از طرح اندازه تمرينات بینايی، مدت تمرين باشد که پیشنهاد می

 ها نیز مورد بررسی قرا گیرد. مکرر استفاده شود تا تفاوت بین زمان تمرين در گروه

های بینايی مورد استفاده در  رسد انتخاب تمرينات بینايی بر اساس مهارت نظر می ، بهدر مجموع

پیشنهاد  ،تواند به بهبود عملکرد ورزشی ورزشکاران کمک کند. بنابراين های مختلف می ورزش

های بینايی ورزشکارانشان،  ريزان تمرينی با شناسايی مهارت شود تا مربیان ورزشی و برنامه می

 های تمرينی ورزشکارانشان بگنجانند. ها را در برنامه بینايی مربوط به اين مهارت تمرينات
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  چکیده 

در یک و دو جلسه هاي هیجانی و عاطفی  بررسی روند تغییر حالت ،تحقیق حاضرهدف 

طور منظم  بهداوطلب که  مردآزمودنی  10 ،ین منظوره ا. ببودفوتبال  ي شده سازي  یهفعالیت شب

روتکل تمرینی دراست و همکاران  را اجرا کردند. پ ،کردند شرکت می یورزشهاي  فعالیتدر 

گیري  را اندازه تسلطو  انگیختگی  لذت،مقیاس  که سه خردهخودارزیابی آدمک  مقیاس

نتایج تحقیق . گیري شد اندازهاي  دقیقه 90فعالیت  ي دقیقه دوره 15قبل، بعد و در هر  ،کرد می

 انگیختگی و )P=0001/0و  F=46/18( میزان لذت ،با افزایش زمان تمریننشان داد که 

)58/25=F  0001/0و=P( تسلطو میزان   تربیش )37/21=F  0001/0و=P (یابد. کاهش می 

 F=11/10( انگیختگیو ) P=0001/0و  F=06/21( لذت افزایش باهمچنین تمرین دوم در یک روز 

. نتایج اه بودهاي دیگر همر نسبت به دوره) P=0001/0و  F=33/27( تسلطو کاهش ) P=001/0و 
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  مقدمه 

نظیر  ورزش پر طرفداريویژه در  هشناسی در ورزش و ب ننقش روا ،هاي اخیر درطول سال

کنند تا با شناخت و آگاهی  شناسان ورزشی تالش می رواناست.  سزایی یافته هاهمیت ب ،فوتبال

نجام مداخالت، و ا یورزشهاي  فعالیتدر  شناختی روان هاي حالت ي شده از تغییرات ایجاد

هاي  قیقات متعددي انجام گرفته و کتابتح ،دست آورند. در این راستا هعملکرد مطلوب را ب

 ،این موارد  تراست. در بیش اوانی انجام گرفتهتحریر درآمده و مداخالت فر ي مختلفی نیز به رشته

نظور بهبود م شناختی به شود، مداخالت روان یی آنچه که موجب بهبود عملکرد میبعد از شناسا

روند تغییرات اند  توانستهتعداد اندکی از تحقیقات  ،حال شود. با این وضعیت موجود تمرین می

با توجه به جلسات مختلف گیري کنند.  زهانداتمرین  ي شناختی را در طول یک جلسه روان

غییرات را در جلسات تمرین توان این ت می ،گیرد مرین که قبل از مسابقات انجام میت

. تمرین )1( دارنداز یک جلسه تمرین در هر روز   تربسیاري از ورزشکاران بیشگیري کرد.  اندازه

از تمرین قبلی  1گشت به حالت اولیهتواند تحت تأثیر توانایی ورزشکار در باز دوبار در روز می

. تحقیقات )3( بود واهندخه همرانیز  ی با تغییرات روانیتغییرات فیزیولوژیک این. )2( قرار بگیرد

دهد، در صورت عدم  یکی که بعد از تمرین اولیه رخ میدهند که تغییرات ایمونولوژ نشان می

دو جلسه تمرین در یک روز ارد. گذ بازگشت به حالت اولیه روي جلسه تمرین بعدي اثر می

 نیز هاي استرسی هاي گردش خونی و هورمون اي در لکوسیت موجب تغییرات قابل مشاهده

هاي عملکردي و آمادگی بدنی  هاي بزرگ فوتبال تمرین اغلب تیم ،). در این راستا4( شود می

بدون شک دهند.  دوبار در روز انجام می هاي تمرینی در جلسه  را پیش از فصل و عمدتاًخود 

تواند مفید  میهاي تمرینی  در چنین دورهریزي  برنامه منظور بهشناختی  بررسی تغییرات روان

منفی را بعد از هاي روانی  ود حاالت روانی مثبت و کاهش حالتبهب ،گرفته تحقیقات انجام .باشد

دادند که ) نیز نشان 2007( 2کرب و همکاران. )6و  5( اند ش کردهرایک جلسه تمرین گز

اما  ؛است نسبت به قبل از استراحت افزایش یافته بعد از استراحت انگیختگیو  لذتنمرات 

ت آنها نشان داد که تمرین تحقیقا ي قبل و بعد از تمرین مشاهده نشد. نتایج اولیه تغییري در

نه اکسیژن مصرفی تغییري درصد بیشی 50دقیقه با  30با شدت متوسط براي سواري  دوچرخه

  . )7( کند عاطفی ایجاد نمی ي هیجانی وها پاسخ در

تغییرات با  است که این ورزش شده روي نیز نشان داده هاي همگانی مانند پیاده در مورد ورزش

 شد که در این تحقیق نشان داده .است همراه يتربیش لذتهاي  فزاینده انگیختگی و حالت

 آرامشاي بعد از این تمرین همراه با ایجاد  دقیقه 15تا  10شت به حالت اولیه استراحت و بازگ

  . )8( بود سازي بدنی و روانی آرامو 

                                                                                                                                               
1. Recovery  
2. Crabbe et al. 
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افزایش در  با شدت فزاینده) نشان دادند که همراه با آزمون ورزشی 2008( 1شفارد و پارفیت

کاهش خطی را بعد  لذت ،حال با این. شود مشاهده می 2سازي فعالو  فشارضربان قلب، ادراك 

ولی در  ؛نیز مشاهده شد تهویه ي نشان داد که در مردان قبل از آستانه 3اي از آستانه تهویه

کاهش پیدا کرد. نتایج نشان داد که تمرین با شدت باالي  تهویه ي پسران بعد از آستانه

 درن و پسران الگوي یکسانی کند. مردا ایجاد می لذتتوجهی در  هوازي کاهش قابل ي آستانه

 4نسن و همکارانها  .)9( گونه نبود این ینیپاهاي  ولی براي شدت ؛نشان دادند هاي باالي شدت

) اثر طول مدت تمرین را روي حاالت خلقی بررسی کردند. آنها در بررسی خود با 2001(

استراحت، و دقایق  حالتیمرخ حاالت خلقی این تغییرات را در چهار ن ي نامه استفاده از پرسش

کارسنج استفاده کردند. با استفاده از کنترل شدت  هچرخوداي تمرین روي  دقیقه 30و  20، 10

بهبود سطح اي  دقیقه 10بعد از تمرین نشان دادند که  ،اکسیژن مصرفی ي ضربان قلب و بیشینه

افتد که با پیشرفت  ، خستگی و خلق منفی اتفاق می6با کاهش سطوح پریشانی 5نیرومندي

هاي  یابد و با پیشرفت تمرین در دوره ي میحالت پریشانی بهبود بیشتر ،دقیقه 20تمرین به 

هاي پیشین  توصیه ي کننده شود. نتایج تحقیق تأیید تغییري در خلق و خوي ایجاد نمی ،بعدي

   .)10( در مورد مقدار زمان تمرین براي افراد بزرگسال بود

لحاظ حال هم از  با این .در این زمینه انجام گرفته مناسبیتحقیقات  ،طور که ذکر شد همان

از کدام  هیچ هایی باهمدیگر دارند. با توجه به اینکه تفاوت ،دست آمده شناختی و هم نتایج به روش

در این راستا ، لذا اند نپرداختهفوتبال  ي شده سازي تمرین شبیهبه بررسی روند تغییرات در تحقیقات 

تغییرات میزان  لشام هاي هیجانی و عاطفی حالتاین است که روند تغییرات ر تحقیق حاضسؤال 

اي از برانگیخته تا آرامش)  دامنه( 8انگیختگی  اي از خوشحالی تا ناخشنودي و غمگینی)، دامنه( 7لذت

فوتبال  ي شده سازي جلسات تمرینی شبیهعدم کنترل) در تا تحت کنترل اي از  دامنه( 9تسلطو 

هاي هیجانی  اي از حالت دامنه ،هاي مورد نظر این تحقیق گیري با توجه به اینکه اندازهچگونه است؟ 

 افتند؟ اتفاق می طور مشابه و به زمان همشود، آیا این تغییرات مورد بررسی  شامل می و عاطفی ر ا

ها ثابت باقی  هاي دیگر است یا اینکه برخی مؤلفه ها همراه با تغییرات مؤلفه تغییر در یکی از مؤلفه(

   )فه دیگر همراه است یا نه؟آیا افزایش یک مؤلفه با کاهش مؤل مانند؟ می

                                                                                                                                               
1. Shephard and Parfitt 
2. Activation  
3. Vantilatory Threshold  
4. Hansen et al. 
5. Vigor  
6. Confusion  
7. Pleasure  
8. Arousal  
9. Dominance  
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  روش پژوهش 

داوطلب  آزمودنی مرد 10ي تحقیق شامل ها آزمودنیتجربی بود.  روش تحقیق حاضر از نوع نیمه

قابل ذکر است که ( نامه در تحقیق شرکت کردند که بعد از پرکردن رضایت )سال 27±5( بودند

اساس  بر ها همه آزمودنی .بودند)لیورپول  1موریس جانها شامل دانشجویان دانشگاه  آزمودنی

طور منظم در ورزش شرکت  در سالمت کامل بوده و به داطالعات فردي بای ي نامه پرسش

شدت متوسط تمرین و حداقل سه جلسه در هفته). افراد غیرسیگاري، بدون هیچ ( کردند می

فراد شناختی که براساس گزارش شخصی از ا بیماري خاصی از لحاظ فیزیولوژیکی و روان

، ها اکسیژن مصرفی آزمودنی ي نهشامل بیشی ،شده در این تحقیق کنترلموارد دیگر  شد. فتهگر

  حداکثر ضربان قلب، میزان دما و رطوبت محیط بود.  

 در این تحقیق استفاده شد.) 2000( دراست و همکاران شده توسط طراحیپروتکل تمرینی  از

، راه 2ایستادن( بودش شدت تمرین افزای ه باهمرابخش تمرینی مختلف  5این پروتکل شامل 

. این پروتکل در شش )11( )6دویدن سریعو 5زدن رفتن به حالت گشت راه، 4، دویدن آرام3رفتن

 وجود دارد و دقیقه استراحت 15اول،  ي دقیقه 45شود. بعد از  میاي انجام  دقیقه 15 ي دوره

سازي  ل شبیهبندي یک بازي فوتبا زمان وندریابد تا  میادامه بعدي  ي دقیقه 45تمرین به مدت 

ر این پروتکل تمرینی سه بارا داشتند.  7میزان هرنوشیدن آب به  ي اجازه ها شود. آزمودنی

. )PM1( بعد از ظهر انجام شد دو نیمبار در یک روز عادي ساعت  . اولیندش اجرا طور تصادفی به

در همان روز و   میو دو )AM( صبح ونیم دهاولی ساعت  ؛بار دیگر در یک روز دوبار انجام شد

  انجام شد. ) PM2( بعد از ظهر دو و نیمساعت 

 لذتمقیاس  بود که سه خرده 8رزیابی آدمکاخود تصویري ي نامه گیري شامل پرسش ابزار اندازه

 )ماي از انگیختگی باال تا بسیار آرا دامنه( انگیختگی  ،اي از خوشحالی تا ناخشنودي و غمگینی) دامنه(

 9در یک مقیاس ها  . آزمودنیکرد میگیري  را اندازه )عدم کنترلتا اي از تحت کنترل  امنهد( تسلطو 

توسط  1994این آزمون در سال . زدند عالمت می راي احساسی و ادراکی خود ها اي حالت درجه

در حد  سازه این آزمون با آزمون تمایز معنایی رواییاست.  برادلی و النگ طراحی و ساخته شده

شود که در این  اغذ و مداد و کامپیوتري انجام میصورت ک است. این آزمون به قبولی گزارش شده قابل

قبولی در بسیاري از  به صورت قابل مذکور آزمون. تحقیق به صورت کاغذ و مدادي استفاده شد

                                                                                                                                               
1. John Moores  
2. Standing  
3. Walking  
4. Jogging  
5. Cruising 
6. Sprinting 
7. adlibitum 
8. Self Assessment Manikin (SAM) 
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ردناك و موارد هاي د هاي تبلیغاتی، محرك ها، تصاویر، صداها، آگهی واکنش به عکسمانند تحقیقات 

ینی این مقیاس را تمر ي دقیقه دوره 15قبل، بعد و در هر  ها آزمودنی. )12( دیگر استفاده شده است

ي ها گیري با اندازه )ANOVA( تحلیل واریانس ي وسیله هاي تحقیق به داده. کردندگذاري  عالمت

تجزیه و  05/0داري  عنیو در سطح م SPSS18افزار آماري  و آزمون تعقیبی بونفرونی در نرممکرر 

  تحلیل شدند. 

   نتایج

در جلسات تمرینی مختلف نامه را  هاي پرسش میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس 1جدول 

  دهد.  نشان می
  

  در مراحل مختلف تمرین  SAMنامه  هاي پرسش . میانگین و انحراف استاندارد زیرمقیاس1جدول 

  گیري مراحل اندازه
  لطتس  انگیختگی لذت

  میانگین
انحراف 

  استاندارد
  میانگین

انحراف 

  استاندارد
  میانگین

انحراف 

  استاندارد

PM rest 1/8  87/0  2/8  78/0  4/8  69/0  
PM 15 7/7  67/0  7/7  82/0  9/7  87/0  
PM 30 0/7  05/1  8/6  22/1  4/7  96/0  
PM 45 0/7  94/0  8/6  13/1  5/7  84/0  

PM half-time 7/7  05/1  8/7  78/0  1/8  87/0  
PM 60 0/7  15/1  8/6  13/1  1/7  99/0  
PM 75 6/6  34/1  8/5  13/1  8/6  91/0  
PM 90 1/6  66/1  6/5  71/1  2/6  31/1  

AM1 rest 9/7  87/0  8/7  03/1  0/8  81/0  
AM1 15 0/7  15/1  1/7  28/1  1/7  52/1  
AM1 30 7/6  33/1  7/6  49/1  9/6  79/1  
AM1 45 9/6  19/1  7/6  25/1  9/6  66/1  

AM1 half-time 7/7  94/0  2/7  22/1  4/7  26/1  
AM1 60 1/7  99/0  6/6  34/1  2/7  13/1  
AM1 75 5/6  08/1  9/5  59/1  5/6  35/1  
AM1 90 1/6  10/1  7/5  94/1  2/6  47/1  
PM1 rest 6/7  96/0  3/7  25/1  6/7  17/1  
PM1 15  6/6  07/1  4/6  57/1  6/6  42/1  
PM1 30  0/6  05/1  7/5  63/1  6/5  34/1  
PM1 45  6/5  17/1  1/5  96/1  3/5  56/1  

PM1 half-time  7/6  94/0  6/5  22/2  2/6  75/1  
PM1 60  5/5  43/1  8/4  39/2  1/5  79/1  
PM1 75  3/4  70/1  0/4  30/2  0/4  94/1  
PM1 90  6/3  50/2  5/3  75/2  3/3  16/2  

PMتمرین بعد از ظهر تنها؛  ي : جلسهAM1تمرین قبل از ظهر؛  ي : جلسهPM1ین بعد از ظهر بعد تمر ي : جلسه

  از تمرین قبل از ظهر
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  لذتبررسی روند تغییرات 

 است رعایت شده نشان داد که فرض کرویت 1آزمون فرض کرویت موچولیداري  عدم معنی

)891/0=P  97/0و =Mau(است.  نشان داده شده 2ي مکرر در جدول ها . نتایج آزمون  
  

  هاي مکرر) آزمون( گیري هاي اندازه ین و زمانروند تغیرات لذت در جلسات تمر ي . مقایسه2جدول 

  منبع تغییر
جمع 

  مجذورات

  درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F P مجذور اتا  

  701/0  0001/0  06/21  78/47  2  57/95  جلسات تمرین

  67/0  0001/0  46/18  87/20  7  11/146  گیري هاي اندازه زمان

  317/0  0005/0  17/4  96/1  14  55/27  گیري جلسات تمرین * زمان اندازه

    471/0  126  35/59  خطا
  

هاي بین جلسات تمرین و همچنین  تفاوت )3جدول ( نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی ،در ادامه

  گیري را نشان داد.  هاي اندازه زمان

 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جلسات تمرین بر لذت 3جدول 

  )j( جلسه  )i( جلسه
  اختالف میانگین دو 

  )j- i( جلسه

  خطاي انحراف از 

  میانگین
P 

  )PM( بعد از ظهر
  AM1(  16/0  233/0  99/0( 1قبل از ظهر 

  PM2(  41/1  25/0  001/0( 2بعد از ظهر 

  PM2(  25/1  22/0  001/0( 2بعد از ظهر   )AM1( 1قبل از ظهر 

  

نتایج لذا . داد لذت کمتري را نشان می  تربیش ي نمره لذتدهی زیرمقیاس  با توجه به روش نمره

بعد از  ي ) لذت بیشتري نسبت جلسهPM2( 2تمرین بعد از ظهر  ي بیانگر این بود که جلسه

 هاي زماندر ادامه بررسی روند تغییرات در  ) داشته است.AM1( ) و قبل از ظهرPM( ظهر تنها

  ). 4جدول ( انجام شد تمرینمختلف 
  

                                                                                                                                               
1. Mauchlys test of sphercity   
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 آزمون تعقیبی بونفرونی)( لف تمریندو به دو لذت در دقایق مخت ي . نتایج مقایسه4جدول 

  )j( زمان  )i( زمان
اختالف میانگین دو 

  )j- i( زمان

خطاي انحراف از 

  میانگین
P 

  قبل از تمرین  

  20/0   22/0   76/0   15دقیقه 
   11/0   33/0  30/1   30دقیقه 

   08/0   33/0  36/1   45دقیقه 
   99/0   26/0   50/0  نیمه 

   076/0   32/0  33/1   60دقیقه 
   026/0   42/0  06/2   75دقیقه 

   016/0   501/0  60/2   90دقیقه 

   15دقیقه 

   17/0   51/0  53/0   30دقیقه 

   054/0   13/0   60/0   45دقیقه 
   99/0   19/0   - 26/0  نیمه 

   26/0   17/0   56/0   60دقیقه 
   049/0   29/0  30/1   75دقیقه 

   019/0   36/0  83/1   90دقیقه 

   30دقیقه 

   99/0   12/0   067/0   45دقیقه 

   27/0   24/0   -80/0  نیمه 
   99/0   14/0   033/0   60دقیقه 

   33/0   24/0   76/0   75دقیقه 
   098/0   33/0  30/1   90دقیقه 

   45دقیقه 

   17/0   24/0   -86/0  نیمه 
   99/0   14/0  -033/0   60دقیقه 

   30/0   21/0   70/0   75دقیقه 
   11/0   32/0  23/1   90دقیقه 

Half – time  

   015/0   15/0   83/0   60دقیقه 
  006/0   26/0  56/1   75دقیقه 

   012/0   38/0  10/2   90دقیقه 

   60دقیقه 
   021/0   14/0   73/0   75دقیقه 

   029/0   26/0  26/1   90دقیقه 
   99/0   23/0  53/0   90دقیقه    75دقیقه 

  

تمرین  90و  75دقایق  نتایج آزمون نشان داد که لذتدهی زیرمقیاس  ش نمرهروبا توجه به 

و  75، 60دقایق تري داشتند. همچنین  بخش ت لذتوضعی 15نسبت به قبل از تمرین و دقیقه 

   داشتند.  تري بخش لذتوضعیت  60نسبت به دقیقه  90و  75 و دقیقهنیمه نسبت به  90
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  انگیختگیبررسی روند تغییرات 

 است  داري آزمون فرض کرویت موچولی نشان داد که فرض کرویت رعایت شده م معنیعد

)17/0=P  64/0و =Mauاست.  نشان داده شده 5ي مکرر در جدول ها ). نتایج آزمون  
  

  گیري  هاي اندازه روند تغیرات انگیختگی در جلسات تمرین و زمان ي . مقایسه5جدول 

  هاي مکرر) آزمون( 

  منبع تغییر
جمع 

  مجذورات

  درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F P مجذور اتا  

  96/0  001/0  11/10  03/63  2  06/126  جلسات تمرین 

  99/0  0001/0  58/25  30/26  7  13/184  هاي اندازه گیري زمان

  86/0  076/0  64/1  14/1  14  94/15  جلسات تمرین * زمان اندازه گیري 

    69/0  126  14/87  خطا

  

هاي  هاي بین جلسات تمرین و همچنین زمان ن تعقیبی بونفرونی تفاوتدر ادامه نتایج آزمو

  . )6جدول ( گیري را نشان داد اندازه
  

 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی جلسات تمرین بر انگیختگی6جدول 

  )j( جلسه  )i( جلسه
  اختالف میانگین دو 

  )j- i( جلسه

  خطاي انحراف 

  از میانگین
P 

  )  PM( بعد از ظهر
  AM1 (  22/0   27/0   99/0( 1از ظهر قبل 

  PM2 (  64/1  48/0   025/0( 2بعد از ظهر 

  PM2 (  41/1  39/0  018/0( 2بعد از ظهر   ) AM1( 1قبل از ظهر 

  

انگیختگی کمتري را نشان  تربیش ي که نمره انگیختگیدهی زیرمقیاس  با توجه به روش نمره

بیشتري  انگیختگی) PM2( 2مرین بعد از ظهر ت ي لذا نتایج بیانگر این بود که  جلسه داد می

در ادامه بررسی روند  است. ) داشتهAM1( ) و قبل از ظهرPM( بعد از ظهر تنها ي نسبت جلسه

  ). 7جدول ( انجام شد تمرینمختلف  هاي زمانتغییرات در 
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 نفرونی) آزمون تعقیبی بو( دو به دو انگیختگی در دقایق مختلف تمرین ي . نتایج مقایسه7جدول 

  )j( زمان  )i( زمان
اختالف میانگین دو 

  )j- i( زمان

خطاي انحراف از 

  میانگین 
P 

  قبل از تمرین  

  39/0   23/0   70/0   15دقیقه 

   058/0   32/0  37/1   30دقیقه 

   050/0   36/0  57/1   45دقیقه 

    21/0   26/0   90/0  نیمه 

   041/0   37/0  70/1   60دقیقه 

   006/0   43/0  53/2   75دقیقه 

   006/0   48/0  83/2   90دقیقه 

   15دقیقه 

   030/0   14/0  67/0   30دقیقه 

   027/0   18/0   87/0   45دقیقه 

   99/0   16/0   20/0  نیمه 

   084/0   25/0   99/0   60دقیقه 

   005/0   30/0  83/1   75دقیقه 

   003/0   33/0  13/2   90دقیقه 

   30دقیقه 

   99/0   11/0   20/0   45دقیقه 

   99/0   19/0   -47/0 نیمه 

   99/0   18/0   33/0   60دقیقه 

   005/0   22/0   17/1   75دقیقه 

   003/0   33/0  13/2   90دقیقه 

   45دقیقه 

   58/0   24/0   -67/0  نیمه

   99/0   22/0  13/0   60دقیقه 

   096/0   25/0   97/0   75دقیقه 

   029/0   27/0  27/1   90دقیقه 

Half – time  

   020/0   16/0   80/0   60دقیقه 

  001/0   21/0  63/1   75دقیقه 

   001/0   24/0  93/1   90دقیقه 

   60دقیقه 
   0001/0   09/0   83/0   75دقیقه 

   007/0   19/0  13/1   90دقیقه 

   99/0   20/0  30/0   90دقیقه    75دقیقه 

  

 نتایج آزمون نشان داد که ورزشکاران در دقایق انگیختگیمقیاس دهی زیر با توجه به روش نمره

دقایق  ،15نسبت به  دقیقه  90و  75، 30دقایق  نسبت به قبل از تمرین، 90و  75، 60، 45
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نسبت به  90و  75، 60دقایق  ،45نسبت به دقیقه  90دقیقه  ،30نسبت به  دقیقه  90و  75

  گی بیشتري داشتند. انگیخت 60نسبت به  90و  75دقیقه ، نیمه

    تسلطبررسی روند تغییرات 

 است داري آزمون فرض کرویت موچولی نشان داد که فرض کرویت رعایت شده عدم معنی

)31/0=P  74/0و =Mauنشان داده شده است.  8ي مکرر در جدول ها ). نتایج آزمون  
  

  هاي مکرر) آزمون( گیري زههاي اندا روند تغیرات تسلط در جلسات تمرین و زمان ي . مقایسه8جدول 

  منبع تغییر
  جمع 

  مجذورات

  درجه 

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F P مجذور اتا  

  75/0  0001/0  33/27  04/86  2  07/172  جلسات تمرین 

  70/0  0001/0  37/21  68/22  7  76/158  گیري هاي اندازه زمان

  35/0  0005/0  86/4  34/2  14  72/32  گیري  جلسات تمرین * زمان اندازه

    48/0  126  52/60  خطا
  

هاي  هاي بین جلسات تمرین و همچنین زمان در ادامه نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی تفاوت

  . )9جدول ( گیري را نشان داد اندازه
  

 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی تأثیر جلسات تمرین بر تسلط 9جدول 

  )j( جلسه  )i( جلسه
اختالف میانگین دو 

  )j- i( جلسه

انحراف از  خطاي

  میانگین
P 

  )  PM( بعد از ظهر
  AM1 (  40/0   25/0   41/0( 1قبل از ظهر 

  PM2 (  96/1  34/0   001/0( 2بعد از ظهر 

  PM2 (  4561/1  24/0  0002/0( 2بعد از ظهر   ) AM1( 1قبل از ظهر 

  

لذا  .ددا برتري بیشتري را نشان می تره بیشکه نمرتسلط  دهی زیرمقیاس با توجه به روش نمره

 ) و قبل از ظهرPM( تمرین بعد از ظهر تنها ي جلسهورزشکاران در  نتایج بیانگر این بود که

)AM1 ( 2بعد از ظهر  ي جلسهبه بیشتري نسبت  کنترلتسلط یا )PM2در ادامه . اند ) داشته

  ). 10جدول ( انجام شد تمرینمختلف  هاي زمانبررسی روند تغییرات در 
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 آزمون تعقیبی بونفرونی) ( دو به دو تسلط در دقایق مختلف تمرین ي یسه. نتایج مقا10جدول 

  )j( زمان  )i( زمان
اختالف میانگین دو 

  )j- i( زمان

خطاي انحراف از 

  میانگین 
P 

  قبل از تمرین  

  63/0   29/0   80/0   15دقیقه 

   13/0   37/0  37/1   30دقیقه 

   15/0   40/0  43/1   45دقیقه 

    44/0   26/0   77/0 نیمه 

   058/0   36/0  53/1   60دقیقه 

   011/0   41/0  23/2   75دقیقه 

   007/0   47/0  77/2   90دقیقه 

   15دقیقه 

   16/0   16/0  57/0   30دقیقه 

   12/0   17/0   63/0   45دقیقه 

   99/0   27/0  -033/0 نیمه 

   091/0   18/0   73/0   60دقیقه 

   006/0   24/0  43/1   75دقیقه 

   004/0   32/0  97/1   90دقیقه 

   30دقیقه 

   99/0   067/0   067/0   45دقیقه 

   99/0   28/0   -60/0 نیمه 

   99/0   13/0   17/0   60دقیقه 

   027/0   18/0   87/0   75دقیقه 

   013/0   26/0  40/1   90دقیقه 

   45دقیقه 

   99/0   30/0   -67/0 نیمه 

   99/0   13/0  10/0   60دقیقه 

   009/0   14/0   80/0   75دقیقه 

   007/0   23/0  33/1   90دقیقه 

Half – time  

   48/0   26/0   77/0   60دقیقه 

  024/0   30/0  47/1   75دقیقه 

   006/0   33/0  00/2   90دقیقه 

   60دقیقه 
   003/0   10/0   70/0   75دقیقه 

   002/0   18/0  23/1   90دقیقه 

   031/0   11/0  53/0   90دقیقه    75دقیقه 

  

قبل از  نتایج آزمون نشان داد که ورزشکاران در تسلطمقیاس ، دهی زیر با توجه به روش نمره

بیشتري داشتند. تسلط  90و  75نسبت به دقایق  60، و نیمه، 15،30،45تمرین، دقایق 



    1392، زمستان 14رفتار حرکتی شماره   158

   داشتند. 90بیشتري نسبت به دقیقه  تسلط 75همچنین در دقیقه 

  گیري  و نتیجهبحث 

هاي هیجانی و عاطفی در فوتبال انجام شد.  بررسی روند تغییرحالتمنظور  ق حاضر بهتحقی

شود و  می  تربیش ،با افزایش زمان تمرین و انگیختگی نتایج تحقیق نشان داد که میزان لذت

و  1نتایج تحقیق حاضر با نتایج لگرندیابد.  تمرین کاهش میبا افزایش زمان  تسلطمیزان 

آنها نشان دادند که بعد از تمرین افزایش خوانی دارد.  ا حدودي هم) ت2011( همکاران

داري در خلق و خوي مثبت و همچنین لذت نسبت به قبل از تمرین وجود دارد. با اینکه  معنی

 ،حال با این). 13( ولی در کاهش خلق و خوي منفی شدیدتر بود ،این افزایش بسیار کم بود

ولی  ،خوانی داشته ر مورد انگیختگی هم) د2009( و همکاران نتایج تحقیق حاضر با نتایج لگرند

با افزایش زمان تمرین افزایش  خوانی ندارد. آنها نشان دادند که انگیختگی هم در مورد لذت

هاي  یابد. تناقض موجود احتماالً مربوط به نوع تمرین و آزمودنی ولی لذت کاهش می ؛یابد می

اي با  دقیقه 10تحقیق خود از یک پروتکل ) در 2009( ن. لگرند و همکارااستمورد استفاده 

رسید در کاهش لذت تأثیر داشته باشد، در  بودند که به نظر می استفاده کردهافزایش زیاد شدت 

 تمرین فوتبال شرکت کردند ي شده سازي حالی که در تحقیق حاضر افراد در یک پروتکل شبیه

)14  .(  

ی اثرات متعددي روي عملکرد ورزشکار خواهد داشت. دهند که انگیختگ تحقیقات نشان می

 - مغز، سیستم عصبی و سیستم اسکلتی رسانی را در انگیختگی مطلوب جریان خون و اکسیژن

تنش ي محرك، ها آدرنالین و دیگر هورموندهد. همچنین میزان ترشح  عضالنی افزایش می

. )15( بخشد را بهبود می کز و ریتم و هماهنگیگیري، توجه و تمر سرعت تصمیمعضالنی، 

 ن سیستم استشد نه خوب است و نه بد و در واقع فعال ،خود خودي انگیختگی در ورزش به

ضروري است، اما زیادي آن زیانبار است.  میسازي براي هر اقدا واقع حدي از فعال در). 15(

 ي است. نظریه دهي مختلفی ارائه شها منظور تفسیر نتایج مربوط به انگیختگی در ورزش نظریه به

کند  یو وارونه بیان می ي و ... . نظریه4نقاط مطلوب عملکردي ي ، نظریه3وارونهیو ي ، نظریه2سائق

مطلوب نامیده  ي تا آنجا که نقطهشود، اما تنها  میکند که انگیختگی سبب افزایش عملکرد  می

این  ،حال ا اینبکند.  عملکرد تنزل پیدا می ،رود  ترباال شود. از آن پس هر چه انگیختگی می

                                                                                                                                               
1. Legrand  
2. Drive Theory 
3. The inverted-U hypothesis 
4.The theory of optimal performance   
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 ،طور که عنوان شد همان دارد.سطح مهارت فرد قرار  و ظریه تحت تأثیر شخصیت، نوع مهارتن

این موضوع  .یابد انگیختگی افزایش می ،ش زمان تمرینبا افزایکه تحقیق نشان داد این نتایج 

 تریدگی بیشکه نیازمند تمرکز توجه و پیچ ها تواند هم خوب و هم بد باشد. در برخی مهارت می

این نوع نیاز  ،. در یک بازي فوتبال)15( زا بوده و عملکرد را تخریب کند تواند آسیب می ،هستند 

ي حساس ها تهایی مانند کنترل بازیکن حریف، زدن ضربات آخر در موقعی در هنگام مهارت

که  کردن و زدن ضربات سر اول هایی مانند تکل در مهارت ،حال با این. کند نمود پیدا می

تواند مفید باشد.  می، نیازمند قدرت، استقامت و سرعت بوده و پیچیدگی کمتري الزم دارند

 ؛زیانبار است ،شوند میبینی انجام  پیش قابل یی که در محیط غیرها انگیختگی زیاد براي مهارت

اس کنند. مثالً دریافت یک پ می تحمیلبازیکن  بهشناختی زیادي را  بار ها چرا که این موقعیت

ي ها در وسط زمین و فرستادن توپ به بهترین مکان ممکن در بین بازیکنان نیازمند فعالیت

کند.  متعددي است که بار شناختی زیادي را به بازیکن وارد می شناختی و حرکتی - ادراکی

به علت افزایش انگیختگی ناشی از گذر  و مسابقه ها در اواخر تمرین گونه مهارت انجام دادن این

  بوده و خطاهاي عملکردي زیادي را به همراه دارند.   تر ن بازي براي بازیکنان مشکلزما

نیز با گذر زمان تمرین کاهش پیدا  تسلطنشان داد که میزان  حاضر همچنین نتایج تحقیق

تري از خود نشان دادند.  پایین تسلطهاي پایان تمرین بازیکنان  طوري که در زمان به .کند می

شده و  زده يها تعداد گل ،فوتبال ي ش زمان مسابقهیدهد که با افزا مینشان  تحقیقات نتایج

توان عنوان کرد  می ،. با توجه به نتایج تحقیق)16( یابد میي قرمز و زرد افزایش ها تعداد کارت

نتیجه دریافت  و در بر رفتار کنترلتسلط و که افزایش تعداد خطاها به دنبال کاهش میزان 

و افزایش بیش از  تسلطعلت کاهش میزان  خواهد بود. همچنین به تر ز محتملکارت زرد و قرم

در   ترهاي بیش گل زدن به در نتیجه منجر وشده   تر عملکرد مدافعان ضعیف ،حد انگیختگی

  شود.  اواخر مسابقه می

نسبت  صبح،  ي بعد از جلسه تمرینی بعد از ظهر ي دار انگیختگی و لذت در جلسه افزایش معنی

روزي  ورمونی در ریتم شبانهتواند تحت تأثیر ترشح ه می ،تنها بعد از ظهرصبح و  ي جلسهه ب

زنگی در ه کثر هوشیاري و گوش بدهد که حدا روزي بدن نشان می تغییرات ریتم شبانهباشد. 

شود و  میبه بعد در بدن شروع  3درنالین از ساعت صبح و حداکثر ترشح آ 11تا  10هاي  ساعت

بدنی و ورزش  راي فعالیتطوري که بهترین موقع ب به ؛رسد میبه اوج خود  7تا  5در ساعت 

این  .شود آدرنالین سبب افزایش شدت ضربان قلب و کارآیی آن می ).17( شود محسوب می

ایش غلظت قند در زموجب اف ،کند و عالوه بر آن اد میها را گش هاي متصل به ماهیچه ماده، رگ

تواند علت ایجاد لذت بیشتر در  ح اندورفین بعد از ورزش میین ترشهمچنشود.  خون می
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طور که در  قبل از ظهر و بعد از ظهر تنها باشد. همان ي بعد از ظهر نسبت به جلسه ي جلسه

بیشترین میزان لذت که با کمترین عدد جدول در ستون لذت  ،است نشان داده شده 1جدول 

تواند  است که می دست آمده صبح به ي از جلسه همراه است، در اواخر تمرین بعد از ظهر بعد

همچنین کاهش اثر مضاعف تمرین صبح و بعد از ظهر در عامل لذت و سرخوشی باشد. نشانگر 

صبح،  ي تمرینی بعد از ظهر بعد از جلسه ي دار میزان تسلط و کنترل بر رفتار در جلسه معنی

شیاري و دقت ناشی از وشی از کاهش هتواند نا صبح و بعد از ظهر تنها، می ي نسبت به  جلسه

با توجه به اینکه در ها باشد.  صبح در آزمودنی ي روزي بدن و خستگی ناشی از جلسه ریتم شبانه

هاي  زیرساخت ،بود ها استفاده شده شناختی و رفتاري آزمودنی هاي روان این تحقیق از ویژگی

    فیزیولوژیکی تغییرات در تحقیقات آتی قابل بررسی است.  

 داشتتوان اظهار  می ،فوتبال ي شده سازي د تمرین شبیهبا توجه به نتایج تحقیق حاضر در مور

در این  تسلطحال میزان  . با اینشودافزایش انگیختگی و لذت  منجر بهکه تمرین دوبار در روز 

قیق با اینکه نتایج تح یابد. جلسات هم با ادامه تمرین و هم با تمرین دوبار در روز کاهش می

 شناختی انجام تحقیقات روان ،شناختی مطالب فوق را به دنبال دارد تأیید روانحاضر 

    تغییرات را مشاهده کرد.  تر  دقیق  طلبد تا بتوان مکانیزم فیزیولوژیکی را در این حیطه می
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 چکیده

) و یءجایی و کنترل ش هي جابها مهارت( ي حرکتی پایهها مهارتبررسی ارتباط  ،هدف این تحقیق

 ي همچنین نقش شاخص توده .) بودایستاهاي  یافته و فعالیت هاي سازمان فعالیت( جسمانیهاي  فعالیت

 ي ساله 12تا  6آموزان  آماري شامل دانش ي هجامعکننده بررسی شد.  عنوان متغیر تعدیل ) بهBMI( بدنی

ي ها مهارت .تحقیق انتخاب شدند ي عنوان نمونه طور تصادفی به نفر از آنها به 116که  ر قزوین بودشه

هاي  ) مورد ارزیابی قرار گرفتند و فعالیتTGMD-2( استفاده از آزمون رشد حرکتی درشتحرکتی پایه با 

محقق  ي هوسیل هآرون و همکاران) که ب( هاي یک سال گذشته فعالیت ي هنام پرسش ي هوسیل هروزانه نیز ب

 .گیري شد هاندازها  قد و وزن آزمودنی ،بدنی ي شاخص توده ي براي محاسبه بررسی شدند. ،بود یل شدهتعد

هاي روزانه ارزیابی  ي حرکتی پایه و فعالیتها مهارتبین ارتباط  ،با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن

داري با  ي پایه ارتباط معنیها مهارتمجموع  ،P≥05/0آلفاي  شد. بر اساس نتایج این تحقیق و در سطح

-38/0( داري دیده نشد ارتباط معنی ایستاهاي  اما با فعالیت ،)=0r/ 56( یافته داشتند هاي سازمان فعالیت

=r(. یافته را  هاي سازمان ح باالتري از فعالیتکودکانی که سط دهد که نشان میحاضر  ي نتایج مطالعه

ثیر أت ،ایستاهاي  ح باالي فعالیتاما سط ،عملکرد بهتري خواهند داشت ،ي حرکتی پایهها مهارتدر  ،دارند

و سطوح باالتر از طبیعی وزن  ها، اضافه همچنین بر اساس این یافته ندارد. ها مهارتداري بر این  معنی

از آنجا که شرکت در کند.  هاي بدنی را محدود می مشارکت در فعالیت ،در کودکانبدنی  ي شاخص توده

هاي  تنظیم فعالیتکودکان نقش اساسی دارد،  ي ي پایهها مهارتهاي تربیت بدنی در رشد  ها و برنامه کالس

  . یابد اي می اهمیت ویژه ،تربیت بدنی والدین و معلمان ي وسیله همناسب ب ي یافته سازمان
  

کودکان مقطع ، بدنی ي شاخص توده، هاي روزانه ، فعالیتهاي حرکتی پایه مهارت :کلیديگان واژ

  .ابتدایی
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  مقدمه

هاي  صالحیت براي کسبآموزان  ي درسی مدارس، کمک به دانش نقش تربیت بدنی در برنامه

بگنجانند. بخش مهمی از یک الزم است تا بتوانند فعالیت بدنی منظم را در زندگی خود 

است که  حرکتی پایه است. امروزه ثابت شدههاي  ، آموزش مهارتجامع تربیت بدنی ي برنامه

تأثیر ها  در بسیاري از زمینهآموزان  دانشهاي  قابلیتبر  ،هاي حرکتی پایه شایستگی در مهارت

در بسیاري از  احتمال موفقیت کودك ،هاي حرکتی پایه گذارد. بدون تبحر در مهارت می

شدن کشورها و زندگی در  صنعتی). 1( یابد حرکت در زندگی روزمره کاهش میهاي  مهارت

تحرکی عالوه بر مشکالت  ). این بی2( است تحرکی در کودکان شده آپارتمان، موجب افزایش بی

ي ها مهارتي پایه که بنیان ها مهارتاست که بسیاري از کودکان نتوانند  سالمتی سبب شده

آمد اجرا کنند و این در حالی است که بیشترین  ثر و کارؤطور م تخصصی ورزشی هستند را به

اند  ها نشان داده پژوهش ).3( گیرد در دوران کودکی صورت می ها مهارتپیشرفت در اجراي این 

رو  ،و با افزایش سن بودهشده  بسیاري از کودکان کمتر از میزان توصیه در فعالیت جسمانیکه 

در مقایسه با  ،کودکانی با تبحر حرکتی بهتر مشاهده شده که همچنین). 4( گذارد به کاهش می

 .)5( ندشو گیر می هاي بدنی در بیشتر در فعالیت ،ی دارندتبحر حرکتی ضعیف کهخود همساالن 

تحرکی را  متعاقباً سبک زندگی بی ،ي حرکتی پایه ضعیف هستندها مهارتکودکانی که در  لذا

از این  این مشکالت حرکتی جلوگیري کنند.در معرض دید قرار گرفتن کنند تا از  انتخاب می

هاي  ریزي برنامه هاي بدنی براي طرح هاي حضور کودکان در فعالیت تعیین شاخص ،رو

 3) و سالیس1998( 2و هوبز 1به اعتقاد کوهل). 6( بخش داراي اهمیت زیادي است اثر ايِ مداخله

هاي قوي فعالیت  کننده بینی عوامل محیطی مختلفی وجود دارند که پیش ،)2000( و همکاران

رژیم  .3ها،  به تسهیالت و برنامه ی. دسترس2شده در خارج از خانه،  زمان صرف .1بدنی هستند: 

هاي  هاي قبلی. متغیر دیگري که پیشنهاد شده که با سطح فعالیت فعالیت .4، و غذایی سالم

ها در  ، اما نتایج پژوهشهاي حرکتی پایه است میزان تبحر در مهارت ،استبدنی در ارتباط 

 ). 7( مورد این متغیر پراکنده هستند

ظاهر ي طفولیت  ي حرکتی پایه، اولین حرکات ارادي در انسان هستند که در دورهها مهارت

ند هستحرکات ارادي  ي زیرا اشکال پایه ؛اي برخوردارند از اهمیت ویژه ها مهارتد. این شون می

بینی انجام  با ترتیبی بسیار قابل پیش تکه براي حیات و بقا الزمند. ظاهر شدن این حرکا
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 ).8( ولی سرعت ظاهر شدن آنها به عوامل بیولوژیکی، محیطی و تکلیف بستگی دارد ،گیرد می

ي حرکتی ها مهارتبناي رشد حرکتی است و افراد براي یادگیري  زیر ،ي حرکتی پایهها مهارت

د. در باشن اي کامل رسیده ي حرکتی پایه به تجربهها مهارتي ورزشی باید در ها مهارتروزمره و 

ي ورزشی است و فراگیري الگوي ها مهارت، اساس یادگیري هاي حرکتی پایه واقع مهارت

 ها این مهارت .)9( هاي حرکتی پایه با اکتساب حرکات ارادي بعدي ارتباط دارد مناسب مهارت

هاي  توانایی .2 ،هاي پایداري توانایی .1شوند که عبارتند از:  به سه گروه اصلی تقسیم می

  ).10( کاري هاي دست توانایی .3 ، وجابجایی

 هاي درشت، هماهنگی بصري هاي حرکتی، رشد مهارت داري بین مهارت ها ارتباط معنی پژوهش

هاي حرکتی پایه واقعاً با  اگر عملکرد در مهارت .)11( اند نشان دادهحرکتی و فعالیت بدنی  -

ت زیادي ین اهمییهاي حرکتی پایه در سنین پا رشد مهارت ،سطوح فعالیت بدنی مرتبط باشد

هاي عمومی که اساس و مبناي  اند از مهارت هاي حرکتی درشت عبارت مهارت .)6( کند پیدا می

) بیان داشتند 2004( و همکاران 1گراف). 12( هاي حرکتی تخصصی و پیشرفته هستند فعالیت

، فعالیت جسمانی و ورزشی تر هستند متبحر هاي حرکتی درشت در مهارت ی کهکودکان

 ي هاي گذشته، شرکت خود انگیخته ، بر اساس نتایج پژوهش). بنابراین13( بیشتري دارند

 ،هاي حرکتی ارتهاي فعال، وابسته به شرکت آنها در مه هاي ورزشی و بازي کودکان در فعالیت

هاي  هاي حرکتی پایه براي شرکت در اغلب فعالیت مهارت). 14( حرکات بنیادي است خصوصاً

هاي حرکتی پایه  تبحر در مهارت ي هگر رابط مطالعات قبلی نشانبرخی از بدنی ضروري هستند. 

   ).15( اند یافته بوده ت در فعالیت بدنی سازمانبا استقامت عضالنی و شرک

عضالت  ي وسیله هشده ب شود: هر حرکت بدنی تولید دنی عموماً به این صورت تعریف میفعالیت ب

گیري مستقیم مصرف انرژي با استفاده  ). اندازه16( شود اسکلتی که منجر به مصرف انرژي می

شده  هاي انجام لب پژوهشغپذیر است. ا امکانهاي در دسترس در تحقیقات آزمایشگاهی  از روش

 فعالیت بدنی کودکان، سطح فعالیت بدنی را یا به نسبت میزان فعالیت روزانه ي در حیطه

اند.  ) بررسی کرده21،20،19( یافته سازمان یافته و غیر هاي سازمان ) و یا فعالیت18،17،2(

طور دقیق فعالیت  هاي ارزیابی هستند که اکثر آنها به ها ابزار نامه اي و پرسش هاي مشاهده روش

نامه است  پرسش ،). ابزار مورد استفاده در این پژوهش11( کنند گیري می را اندازه بدنی کودکان

این فرضیه که بین مجموع کمتري نیاز دارد.  ي که نسبت به دیگر ابزارها به زمان و هزینه

در  ،داري وجود دارد ارتباط معنی ایستایافته و  هاي سازمان هاي حرکتی پایه با فعالیت مهارت

 ي هدر رابط بدنی ي شاخص تودهشود. همچنین به این پرسش که آیا  بررسی میاین پژوهش 
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 شد. پاسخ داده خواهد ،یا خیر استگذار  هاي روزانه تأثیر هاي حرکتی پایه و فعالیت بین مهارت

  کننده مورد بررسی قرار می گیرد. عنوان متغیر تعدیل بدنی به ي شاخص توده ،بنابراین

 BMI(1( بدنی ي وزن در کودکان، در نظر گرفتن شاخص توده و اضافهبا افزایش میزان چاقی 

است.   را به خود جلب کردهبیشتري  توجهگذار بر فعالیت بدنی کودکان  عنوان عاملی تأثیر به

که  موردي 32از نیمی از  بیش در ) در مرور خود مشاهده کردند که2000( سالیس و همکاران

بدنی و فعالیت بدنی در کودکی وجود  ي بین شاخص تودهداري  ، ارتباط معنیبررسی کردند

فعالیت بدنی از بدنی و  ي بین شاخص توده ي این احتمال وجود دارد که نوع رابطه). 4( نداشت

بدنی در  ي کننده باشد. در حالی که شاخص توده صورت تعدیل بلکه به نوع همبستگی نباشد؛

هاي  است، اما اغلب با مهارت بدنی در ارتباط نبودهطور پایداري با فعالیت  گذشته به يها پژوهش

تر  بدنی با رشد ضعیف ي است. سطوح باالي شاخص توده شده حرکتی پایه مرتبط نشان داده

) و 2006و همکاران،  2؛ روتنیاك2004عنوان نمونه: گراف و همکاران،  به( حرکات درشت

) ارتباط 2004و همکاران،  3نمونه: اوکلیعنوان  به( جایی به هاي جا تر در مهارت ینعملکرد پای

 دارد. 

براي  ینیابزارهایی با جامعیت و اعتبار پاهاي حال حاضر بر روي کودکان دبستانی از  پژوهش

هاي قبلی ارزیابی  روش ).13،19( اند استفاده کرده هاي حرکتی پایه ارزیابی فعالیت بدنی و مهارت

نه  و اند از جمله اینکه براي بزرگساالن طراحی شده ؛اند هایی بوده فعالیت بدنی داراي محدودیت

بنابراین اهمیت زیادي  .)6( است ها مورد تردید بوده گیري زهکودکان. ضمن اینکه دقت و ثبات اندا

ي ها مهارتمورد آزمون معتبر باشند. همچنین ارزیابی  یابی براي جمعیتزد که ابزارهاي اردار

است. کمبود اعتبار و نداشتن رویکردي جامع به  هایی روبرو بوده حرکتی پایه نیز با محدودیت

هاي پایه  رشد مهارت ).17،22( است ب مطالعات را به چالش کشیدهاغل ،ي حرکتی پایهها مهارت

شامل یک تغییر کیفی در مهارت است.  ست. این فرایند غالباًا ها در کودکان، فرایند پاالیش مهارت

هاي  با روش دهاي حرکتی پایه بای کنند که مهارت پیشنهاد می متخصصان رفتار حرکتیلذا 

   .)15( 5محور هاي محصول نه با روش ،ش شوندآزمای 4محور ارزیابی فرایند

در حالی که  ،کنند هاي حرکتی را ارزیابی می محور، برونداد مهارت هاي ارزیابی محصول روش

در  کنند. مثالً حرکتی را ارزیابی میهاي  شکل اجراي مهارت ،محور هاي ارزیابی فرایند روش
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 ،دهند محور فاصله و دقت ضربه را گزارش می هاي محصول گیري ضربه به توپ با پا، آزمون اندازه

هاي مورد  دهند که آیا شکل اجراي مهارت حرکتی معیار محور نشان می هاي فرایند اما آزمون

محور با دقت بیشتري  هاي فرایند روش ،واز این ردهد یا خیر.  نظر در الگوي بالیده را نشان می

کنند تا سطح رشد مهارت و نه نمو جسمانی کودکان  تعیین میهاي خاص حرکت را  ویژگی

هاي حرکتی پایه و  بین مهارت ي هکه رابط دارد قصد پژوهش حاضر ،بنابراین. )2( منعکس شود

ضمن  .بررسی کند هایی معتبر با استفاده از ابزار هاي روزانه را در کودکان مقطع دبستانی فعالیت

همچنین نقش  هاي حرکتی پایه استفاده کند. محور براي ارزیابی مهارت اینکه از روشی فرایند

هاي حرکتی پایه و  مهارتبین  ي کننده در رابطه عنوان متغیر تعدیل ي بدنی به شاخص توده

 مورد بررسی قرار گرفت. هاي روزانه فعالیت

  پژوهش  روش

هاي حرکتی پایه  هاي روزانه و مهارت بین فعالیت ي هه موضوع این تحقیق که بررسی رابطنظر ب

از  بودند . متغیرهاي مورد بررسی عبارتشدتوصیفی استفاده تحقیق از روش  ،در کودکان است

، فعالیت بدنی یءهاي کنترل ش جایی، مهارت هب هاي جا هاي حرکتی پایه، مهارت مهارت

آموزش و  ي هبا مراجعه به ادار .)BMI( بدنی ي شاخص توده و ایستاهاي  یافته، فعالیت سازمان

شرکت داراي شرایط  در زمان تحقیق و افرادي که پرورش، لیستی از مدارس ابتدایی تهیه شد

. این شرایط نفر) 11،800( شدند در نظر گرفتهتحقیق  ي جامعهعنوان  به ،بودند در تحقیق

داشتن ، اشتغال به تحصیل در یکی از مدارس ابتدایی شهر قزوین در زمان تحقیقعبارت بود از 

نداشتن و  برخورداري از سالمت جسمی روانی، ماه 11سال و  10سال و حداکثر  6حداقل 

 ي با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس اطالعات مقاله. اختالالت رشدي، عصبی و اسکلتی

 منظور کسب پاسخ نیاز است. آزمودنی به 116شد که حداقل به تعداد  مشخص) 16( مشابه

 ي نمونهعنوان  به ،طور تصادفی از بین افرادي که داوطلب بودند بهاین تعداد آزمودنی  ،بنابراین

  انتخاب شد. تحقیق 

به ( وزن تقسیمبا  است،کننده  ) که در این تحقیق متغیر تعدیلBMI( بدنی ي شاخص توده

بررسی  با توجه به هدف این پژوهش کهشد. محاسبه  به متر)( کیلوگرم) بر مجذور قد

هاي پایداري در  توانایینظر به اینکه هاي حرکتی پایه در کودکان مقطع ابتدایی بود و  مهارت

آزمون نظر شد و با استفاده از  از بررسی آنها صرف ،یابند تر رشد و توسعه می ینیسنین بسیار پا

  کاري ارزیابی شدند. جایی و دست ههاي جاب توانایی TGMD-2(1( رشد حرکتی درشت

                                                                                                                                               
1. Test of Gross Motor Development 
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 ،است شدهتهیه و تنظیم ) 2000( اولریخ توسطکه آزمون رشد حرکتی درشت هدف 

 ابزارروایی و پایایی این . )17( استساله  11تا  3گیري رشد حرکتی درشت کودکان  اندازه

در این تحقیق . است هیید رسیدأبه ت کودکان مقطع ابتداییدر  1389توسط زارع زاده در سال 

ضریب پایایی همسانی  ،ساله شهر تهران انجام شد 11تا  3کودك  1400که روي بیش از 

طور میانگین  مرکب کل، به ي و همچنین براي نمره ءجایی وکنترل شی هجاب ي درونی براي نمره

آزمون مجدد از  - ضریب پایایی آزمون ي دست آمد. دامنه هب 80/0و  74/0، 78/0ترتیب  به

نشان داد که مذکور  ي حاصل شد. مطالعه 95/0گذار باالي  و پایایی درونی نمره 81/0تا  65/0

  کار گرفت. هبا اطمینان ب کودکانآزمون را جهت سنجش رشد حرکتی درشت  این توان می

 د:شون بندي می که در دو گروه دسته این ابزار گنجانده شده ایه دردوازده مهارت حرکتی پ

جایی قصد دارد تا  ههاي جاب گروه مهارت .یءهاي کنترل ش مهارتو جایی  ههاي جاب مهارت

هاي حرکتی درشتی را ارزیابی کند که به حرکات هماهنگ بدن همگام با حرکت کردن  مهارت

کاري  هاي دست توانایی کلی کودکان در مهارت ،هاي کنترل شیء کودك نیاز دارند. گروه مهارت

لی، جهیدن، پرش جفت و سر  دویدن، یورتمه رفتن، لیهاي  کند. آزمون گیري می را اندازه

عبارت  ترتیب بهکنند که حداکثر نمرات در آنها  جایی را ارزیابی می ههاي جاب مهارت خوردن

زدن با باتون، دریبل درجا،  ربهض شامل یءهاي کنترل ش مهارت .8و  8،8،10،6،8از  است

در آنها حداکثر نمره شود که  می ینیاز باالي سر و غلتاندن توپ از پاکردن، پرتاب  گرفتن، شوت

ها یک مجموعه معیار عملکردي دارد  هر کدام از این آزمون .8و  8، 8، 6، 8، 10عبارت است از 

ي  همهشود.  می ارزیابیبراي هر کوشش  1صورت نمرات صفر یا  و عملکرد کودك در آنها به

معیار  5لی  معیار و مهارت لی 3معیار دارند، به جز دو مورد: مهارت جهیدن  4ها  مهارت

ا توپ بسکتبال به شرح زیر است: جا ب هاي آزمون دریبل در معیار ،عنوان نمونه عملکردي دارد. به

نه سیلی ( دادن توپ با نوك انگشتان . فشار2، باالي کمر تماس با توپ با یک دست در سطح .1

کنترل توپ  .4، و کند توپ در مقابل یا خارج پاي غالب به زمین برخورد می .3، زدن به توپ)

جایی پاهاي خود شود.  هشود، بدون اینکه فرد مجبور به جاب متوالی حفظ می ي ر ضربهابراي چه

فیلم با دور ي  شوند و پس از مشاهده دوربین فیلمبرداري ضبط می ي وسیله حرکات به ي همه

 ،هاي فوق شود. در صورت موفقیت فرد در هر کدام از معیار دهی اقدام می نسبت به نمره ،آهسته

معیارهاي این آزمون روي  ،شد طور که در مثال قبل مشاهده همانشود.  می یک نمره داده

را  آزمون رشد حرکتی درشتتوان  ارد. از این رو میصحیح اجراي حرکات تأکید د ي نحوه

  ).23( محور معرفی کرد ن ابزاري فرایندعنوا به

یک سال گذشته  ي هیافت هاي سازمان فعالیت ي نامه هاي روزانه از پرسش براي ارزیابی فعالیت
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: است ) که از دو بخش تشکیل شده1995آرون و همکاران، شده توسط  تدوین( شده استفاد

یافته در تحقیق  هاي سازمان . منظور از فعالیتایستاهاي  یافته و فعالیت هاي سازمان فعالیت

هاي مشخصی انجام  هایی است که تحت نظارت مربی، معلم یا راهنما در زمان فعالیت ،حاضر

 شوند جایی انجام می هصورت ایستا و بدون جاب آنهایی هستند که به ایستاهاي  اند و فعالیت شده

در  مندرجهاي شناختی کودکان در درك و تشخیص موارد  با توجه به محدودیت. )24(

است که  طوري طراحی شده مذکور ي نامه پرسش داده، هاي انجام مه و یادآوري فعالیتنا پرسش

ی که فرزندشان در یک سال های فعالیتموارد مربوط به والدین  والدین تکمیل شود. ي هوسیل هب

تا مشخص شود کودکان هر فعالیت را  دندکرنامه تکمیل  پرسشرا در است   اخیر انجام داده

  ها محاسبه شد. اند. سپس میانگین دقایق این فعالیت چند دقیقه در هفته انجام داده

 بیشتر ي ذکر شدهها برخی فعالیت ،است یافته هاي سازمان بوط به فعالیتمرکه بخش اول در  

مانند شنا، ژیمناستیک) و برخی دیگر بیشتر ( جایی هستند هي جابها مهارتمستلزم استفاده از

 ،1 ي معادلهبا استفاده از بسکتبال). مانند فوتبال، ( کار دارند و سر یءهاي کنترل ش با مهارت

  دست آمد: یافته براي هر فرد به هاي سازمان میانگین دقایق فعالیت

  :در هفته یافته هاي سازمان فعالیتمیانگین دقایق : 1 ي معادله

  هفته 2/52 ÷دقیقه در روز  ×هفته در ماه  3/4 ×ماه در سال 

مانند ( دهد طور روزانه انجام می است که کودك به ایستاهاي  بخش دوم مرتبط با فعالیت

 ي ”*“ ي معادلهآمده از این بخش در  دست امتیازات به .تماشاي تلویزیون، انجام تکالیف مدرسه)

توضیح اینکه هفته براي هر آزمودنی محاسبه شد.  در ایستاهاي  و میزان فعالیت شده گذاشته 2

هاي این روزها جداگانه  با توجه به تعطیل بودن مدارس در دو روز آخر هفته، میزان فعالیت

هاي روزهاي آخر هفته با روزهاي دیگر  که فعالیت شود. چرا ضرب می 2شده و در عدد  حساب

  متفاوت هستند. 

  :در هفته ایستاهاي  فعالیتمیزان : 2 ي معادله

 ایستاهاي  مجموع دقایق فعالیت( ) +5 ×در روزهاي هفته  ایستاهاي  مجموع دقایق فعالیت( 

  .)2 ×ها  در آخر هفته

شده  مذکور که در بین کودکان کشور ما شناخته ي نامه ها در پرسش علت وجود برخی فعالیت به

هاي رایج در کشور خودمان را  سافتبال، اسکیت روي یخ) محقق فعالیتمانند الکروز، ( نیستند

 ي وسیله همجدد بآزمون  –نامه با روش آزمون  ها کرد. پایایی این پرسش جایگزین این فعالیت

همچنین با مراجعه به  ).=0,90r( شد محقق مورد بررسی قرار گرفته و این ابزار پایا شناخته

از  مورد تحقیق قرار گرفت کهنامه  این پرسش اعتبارشد حرکتی، ر ي اساتید و متخصصان حیطه



     1392، زمستان 14رفتار حرکتی شماره   170

  شد.  امتیاز باالیی داده ،نامه نظر اعتبار محتوي به این پرسش

استفاده شد.  SPSS افزار نرم 17 ي نسخهاز  ،هاي آماري این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل

براي گزارش امتیازات  مانند میانگین، انحراف استاندارد و غیره)( هاي آمار توصیفی روش

شد. با استفاده از آزمون ضریب همبستگی  کار برده هاي مختلف تحقیق به ها در متغیر آزمودنی

 ي کننده همچنین براي بررسی نقش تعدیلارتباط بین متغیرهاي تحقیق بررسی شد.  ،اسپیرمن

ي  کلیهد. ش مراتبی بهره گرفته بدنی از روش آماري تحلیل رگرسیون سلسله ي خص تودهاش

  انجام گرفت. P≥ 05/0هاي آماري در سطح آلفاي  تجزیه و تحلیل

  نتایج 

سن . بود )25/1انحراف استاندارد = ( سال 17/8 ي این پژوهشها سن آزمودنی میانگین

( :شد محاسبه طور دقیق زیر به فرمولبا استفاده از  ها آزمودنی
ماه	تولد

��
. 25/89 –سال تولد)  - 

متوسط قد و  .بود 7/2و  5/15ترتیب  ها به آزمودنی BMIهمچنین میانگین و انحراف استاندارد 

 نمرات 1جدول  .بودکیلوگرم  8/27سانتی متر و  9/132هاي مورد مطالعه  وزن در نمونه

هاي  هاي حرکتی پایه، مهارت میانگین و انحراف استاندارد) را در مجموع مهارت( ها آزمودنی

  دهد. نشان می ایستاهاي  یافته و فعالیت هاي سازمان ، فعالیتیءهاي کنترل ش جایی، مهارت هجاب

  ها آزمودنی آمار توصیفی .1جدول 

  میانگین  حداکثر  حداقل  تعداد  
انحراف 

  استاندارد

  3/9  69,5  90  50  166  هاي پایه مجموع مهارت

  4/4  35,65  47  27  166  جایی ههاي جاب مهارت

  2/6  31,64  46  19  166  یءکنترل شهاي  مهارت

  95  205,2  577  35  166  یافته هاي سازمان فعالیت

  7/719  3088  4740  1360  166  ایستاهاي  فعالیت

  

. همچنین میانگین است 5/69 ±3/9هاي پایه  شده در مجموع مهارت میانگین نمرات کسب

 انجام دقایق میانگین و هفته در دقیقه 2/205 ±95یافته  هاي سازمان دقایق انجام فعالیت

  .است هفته در دقیقه 3088 ± 7/719 ایستا هاي فعالیت

 یءو کنترل ش جایی ههاي جاب ها در مهارت میانگین نمرات آزمودنی ،2 و 1 هاي شکل در

را  جایی ههاي جاب مهارتتک  تکها در  میانگین نمرات آزمودنی 1 شکل .است داده شده نشان

  . دهد نمایش می
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  )TGMD-2( ها در آزمون رشد حرکتی درشت جایی آزمودنی ههاي جاب نمرات مهارت .1شکل 

  

هاي  جایی، مهارت ههاي جاب ها از بین مهارت آزمودنی ،است آورده شده 1 شکلطور که در  همان

) انجام دادند و در 8از  5/7و  8از  66/7ترتیب  به( سر خوردن را با تبحر بیشتريدویدن و 

میانگین  ،2 شکل دست آوردند. رفتن نمرات ضعیفی به لی و یورتمه جفت، لیهاي پرش  مهارت

   دهد. را نشان می یءهاي کنترل ش ها در هر کدام از مهارت نمرات آزمودنی
  

  
  

  )TGMD-2( ها در آزمون رشد حرکتی درشت آزمودنی هاي کنترل شیء نمرات مهارت .2شکل

میانگین نمرات در حد  یءهاي کنترل ش در تمامی مهارت تقریباً ،شود طور که مشاهده می همان

  .ینی مشاهده شدیپا
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   شود. مشاهده می 2 ها با استفاده از آمار استنباطی در جدول نتایج حاصل از تحلیل داده
  

  ها آزمودنی ي هاي روزانه ي حرکتی پایه و فعالیتها مهارتبین  همبستگی اسپیرمننتایج  . 2جدول 

  

مجموع 

 هاي مهارت

  پایه

هاي  مهارت

  جایی هجاب

هاي  مهارت

  یءکنترل ش

هاي  فعالیت

  یافته سازمان

هاي  فعالیت

  ایستا

          1  هاي پایه مجموع مهارت

        1  **789/0  جایی ههاي جاب مهارت

      1  **491/0  **912/0  یءهاي کنترل ش مهارت

    1  **487/0  **423/0  **560/0  یافته هاي سازمان فعالیت

  1  *- 262/0  - 010/0  - 053/0  - 38/0  ایستاهاي  فعالیت
  دار در سطح دو دامنه ارتباط معنی **

  

  :هاي حرکتی پایه هاي روزانه و مهارت در ارتباط بین فعالیت BMIنقش میانجی 

نقش  BMIاین است که آیا  ،هایی که این تحقیق در پی یافتن پاسخ آن بود الؤیکی از س

با توجه به هاي روزانه دارد؟  هاي حرکتی پایه و فعالیت بین مهارت ي کننده در رابطه تعدیل

ته این تحلیل در رابطه با یاف هاي سازمان فعالیت هاي پایه و دار مجموع مهارت ارتباط معنی

کار بسته نشد.  هاي ایستا این روش به اما در مورد فعالیت ،یافته انجام شد هاي سازمان فعالیت

ر د "هاي پایه مجموع مهارت"مراتبی نشان داد که با وارد کردن متغیر  تحلیل رگرسیون سلسله

نتایج کامل این آزمون آماري در بینی شد.  پذیري پیش درصد از تغییر 36مدل رگرسیون، 

  شود.  مشاهده می 3 جدول
 

هاي  ي فعالیت کننده بینی عنوان پیش بدنی به ي هاي پایه در شاخص توده تعامل مجموع مهارت .3جدول 

  یافته سازمان

  R2 P  آماره                                             

  0001/0   214/0  هاي پایه مجموع مهارت :گام اول

  BMI  269/0  008/0و  هاي پایه مجموع مهارت :گام دوم

مجموع و  BMI،هاي پایه مجموع مهارت گام سوم:

  BMI × هاي پایه مهارت
294/0  032/0  

  

بین  ي کننده در رابطه بدنی یک تعدیل ي شاخص توده نشان داد کهها  دادهتحلیل آماري 

  یافته است.  هاي سازمان هاي حرکتی پایه و فعالیت مهارت
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 گیري بحث و نتیجه

اند که کودکانی با  مطالعات اخیر توجه بیشتري را نسبت به گذشته به این فرضیه اختصاص داده

ها  در این مهارت خود با تبحر کمتر همساالننسبت به هاي حرکتی  در مهارت ،تبحر باالتر

بیشتر محققان در ). 25،19،13،5( هاي بدنی مشارکت کنند احتمال بیشتري دارد که در فعالیت

) ارتباط ضعیف تا 2006و روتنیاك و همکاران،  2005از جمله فیشر و همکاران، ( این حیطه

مانند مک کنزي و ( آنهااز در حالی که برخی  ؛اند دادهی را بین این دو متغیر نشان متوسط

عدم ند. ا ه) عدم ارتباط بین این دو را گزارش کرد2004و رید و همکاران،  2002همکاران، 

بدنی  ي تواند ناشی از تأثیر عوامل زیستی مانند جنس، سن و شاخص توده ها می ثبات یافته

هاي  هاي حرکتی پایه و فعالیت ارتباط بین مهارتبه بررسی حاضر پژوهش  ،این رواز ). 6( باشد

عنوان متغیر  بدنی به ي با در نظر گرفتن شاخص تودهروزانه در کودکان مقطع ابتدایی 

جایی و  ههاي جاب مهارت ي ي حرکتی پایه به دو دستهها مهارتاست.  پرداختهکننده  تعدیل

هاي  فعالیت تحت دو گروههاي روزانه  فعالیتهمچنین . تقسیم شدند هاي کنترل شیء مهارت

 . بررسی شدند ایستاهاي  یافته و فعالیت سازمان

یافته و  هاي سازمان یعنی فعالیت( عالیت بدنی که در این تحقیق بررسی شدندفدو مقیاس 

صورت  کنند و در اغلب تحقیقات مشابه به ) ساختارهاي مختلفی را ارزیابی میایستاهاي  فعالیت

ن، ؛ روتنیاك و همکارا2005؛ فیشر و همکاران، 2003مانند بیوردن، ( اند شده برده کار مجزا به

کنار هم در یک مطالعه اند این دو ساختار را در  هاي اندکی تا کنون توانسته ). پژوهش2006

   ر بود.یکم نظ ،بررسی کنند و تحقیق حاضر از این نظر

هاي  ا فعالیتداري ب پایه ارتباط معنیهاي  مجموع مهارت ،هاي این پژوهش بر اساس یافته

. )r=-380/0( نشد داري دیده ارتباط معنی ایستاهاي  ) اما با فعالیتr=0,560( یافته داشت سازمان

دبستانی  اي گسترده از کودکان پیش ) در نمونه2005( فیشر و همکاراناز بین تحقیقات مشابه 

همچنین  یافتند.روزانه هاي حرکتی  فعالیتهاي حرکتی پایه و  داري بین مهارت ارتباط معنی

) ارتباط 2006( ) و روتنیاك و همکاران2004( )، اوکلی و همکاران2001( اوکلی و همکاران

فته مشاهده کردند، در حالی که یا هاي سازمان هاي حرکتی پایه و فعالیت مثبتی بین مهارت

داري در این زمینه نیافتند.  معنی ) ارتباط2004( ) و رید و همکاران2002( کنزي و همکاران مک

هاي حرکتی  کنند که برخورداري از سطح باالیی از مهارت ) پیشنهاد می2001( اوکلی و همکاران

افزایش  ،طور متقابل دهد و همچنین به هاي بدنی را افزایش می احتمال شرکت در فعالیت ،پایه

در تحقیق حاضر هاي حرکتی بیانجامد.  تواند به رشد بیشتر مهارت هاي بدنی می شرکت در فعالیت

 سو است. که با نتایج تحقیق مذکور هم شود می پیشنهادیکدیگر  بامتقابل این دو متغیر  ارتباط نیز
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شد که در آنها غالباً کودکان سال اول مشاهده  ،اند گزارش کرده سو اما در تحقیقاتی که نتایج ناهم

هنوز از نظر سطح رشد حرکتی  ،وران دبستان کودکانهاي اول د اند. در سال ابتدایی بررسی شده

هاي بدنی بیشتر بر اساس لذت یا تشویق اطرافیان  ابه دارند و شرکت آنها در فعالیتبسیار تش

  ). 6( شود تعیین می

هاي حرکتی پایه و  ) بین مهارت2000( ) و سالیس و همکاران1998( مشابه با کوهل و هوبز

که صرف هاي تحقیق حاضر نشان داد  داري دیده نشد. یافته معنیاط ارتب ایستاهاي  فعالیت

هاي کامپیوتري بر رشد  مانند انجام تکالیف مدرسه و بازي ایستاهاي  زمان براي انجام فعالیت

در صورتی که محققان اعتقاد دارند که اثر منفی یا مثبتی ندارد. البته  ،هاي حرکتی پایه مهارت

هفتگی خود نداشته باشد، صرف زمان طوالنی از  ي اي در برنامه یافته هاي سازمان کودك فعالیت

 ).13( ندکهاي حرکتی پایه اختالل وارد  تواند در رشد مهارت میایستا هاي  روز در فعالیت

یافته را  هاي سازمان توان نتیجه گرفت که کودکانی که سطوح باالتري از فعالیت می طور کلی به

هاي  اما سطوح باالي فعالیت .عملکرد بهتري خواهند داشت ،حرکتی پایههاي  دارند در مهارت

  ها ندارد. داري بر این مهارت ثیر معنیأت ایستا

جایی و  ههاي جاب مهارتیعنی ( هاي حرکتی پایه مهارت ي همجموع دو زیر ارتباطهمچنین 

داري  ارتباط معنی بررسی شد که هر دوي آنهانیز کودکان  ي هاي روزانه با فعالیت )یءنترل شک

از  ایستاهاي  با فعالیت آنها) اما ارتباط r=487/0و  r=423/0( یافته داشتند هاي سازمان با فعالیت

 مشاهده ،رفت همانطور که انتظار می ضمناً). r= -10/0و  r= -53/0( دار نبود نظر آماري معنی

یابد.  کاهش می ایستاهاي  فعالیتیافته، میزان  هاي سازمان شد که با افزایش شرکت در فعالیت

دار و  معنی P>05/0 آلفاي در سطح ایستاهاي  یافته و فعالیت هاي سازمان ارتباط بین فعالیت

   ).r= -262/0( استمنفی 

شود که  گذار بر فعالیت بدنی شناخته می عنوان یک عامل زیستی تأثیر بدنی به ي شاخص توده

کودکان در نظر  ي هاي حرکتی پایه فعالیت بدنی و مهارت ي در تحقیقات متعددي در حیطه

؛ سالیس و 1996و همکاران،  2؛ هاول1995و همکاران،  1مانند دیویس( است شده گرفته

 ي هاي حرکتی پایه و شاخص توده شده بین مهارت میزان همبستگی مشاهده). 2000همکاران، 

است که  ؤال را ایجاد کردهاست) این س مشاهده شده r= -16/0تا  29/0 ي که در دامنه( بدنی

هاي حرکتی پایه و همچنین چگونگی تعامل  بدنی و مهارت ي بین شاخص توده ي نوع رابطه

هاي حرکتی  تواند بر همبستگی بین فعالیت بدنی و مهارت به چه صورت می ،بین این متغیرها

                                                                                                                                               
1. Davies 
2. Hovell 
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 اي در ارتباط بین کننده نقش تعدیل ،بدنی ي شاخص توده ،پایه تأثیر بگذارد. در تحقیق حاضر

که از این نظر با نتایج گراف و یافته داشت  هاي سازمان و فعالیتهاي حرکتی پایه  مهارت

تشابه دیده ) 2006( و روتنیاك و همکاران) 2004( اوکلی و همکاران ،) 2004( همکاران

کننده در  رسد که ترکیب بدنی کودکان یکی از عوامل محدود نظر می به ،بنابراین .شود می

وزن در کودکان  رسد که اضافه نظر می به ،است. با توجه به تحقیقات پیشینمشارکت ورزشی 

عامل مخربی در  ،کند ایجاد میهاي حرکتی  مهارت ي در اجراي متبحرانهموجب ضعفی که  به

   ). 13،15( مشارکت ورزشی آنها است

هاي کنترل  بهتري نسبت به مهارتجایی عملکرد  ههاي جاب در مهارت ي این پژوهشها زمودنیآ

کودکان مقطع  کرد که مشاهده در تحقیقی مشابه) 2008( داشتند، در حالی که مازاردو یءش

این اختالف در نتایج تبحر بیشتري داشتند. علت  یء،هاي کنترل ش در انجام مهارت ابتدایی

ه کودکان از آنها استفاده اي باشد ک هاي روزانه هاي مختلف در فعالیت تواند مربوط به مهارت می

کودکان در تحقیق حاضر نشان داد که در  ي هاي روزانه طوري که بررسی فعالیت بهکنند.  می

زمان بیشتري مانند دویدن و جهیدن) ( جایی ههاي جاب یافته به مهارت هاي سازمان فعالیت

   است. شده اختصاص داده

سازد تا بیشتر در فعالیت  کودکان را قادر می ي هاي حرکتی پایه تدر مجموع، تبحر در مهار

ها را  ها و بازي آنها در فعالیت ي شده تواند شایستگی ادراك باشند و می جسمانی مشارکت داشته

هاي  که بین مهارتشود  افزایش دهد. این فرضیه توسط مطالعات پژوهشی متعددي حمایت می

کارآمدي و مشارکت در فعالیت بدنی  شده در فعالیت بدنی، خود حرکتی با شایستگی ادراك

). نیاز به 2007و همکاران،  3و کلیف 2002، 2و لیبلیک 1مانند رادسپ( اند ارتباط برقرار کرده

هاي  شده در مهارت مطالعات بیشتري وجود دارد تا از وجود ارتباط بین شایستگی ادراك

  شود.   حرکتی و سطح فعالیت بدنی پرده برداشته

باید به شکل هاي حرکتی پایه  مهارت ي ارزیابی و مطالعه است که ذکر به الزم ،در پایان

 باشدتغییر آنها در ثر ؤسازوکارهاي حرکت و فهم عوامل م ي مدار بوده و شامل مشاهده فرایند

حرکات و محیط در یادگیري  ي هاي فردي، تجربه عواملی همچون تفاوتدر این راستا  ).26(

هاي حرکتی  مهارت ي به عبارت دیگر، توسعه .)27( تأثیر زیادي دارندها  الگوي هر یک از مهارت

ثیر عوامل أخود نیست، بلکه به شدت تحت ت به پایه در مراحل رشدي کودکان به شکل خود

                                                                                                                                               
1. Raudsepp 
2. Liblik 
3. Cliff 
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 ،رفته هم روي ).30،29،28( گیرد زندگی کودك قرار می ي و شیوههاي جسمانی  محیطی، فعالیت

حضور کودکان در  توان بیان داشت که میحاضر  ي با توجه به نتایج مطالعات گذشته و مطالعه

در این مطالعه تحت  از آنها طور منظم و با هدایت والدین و مربیان، که هاي بدنی به فعالیت

آنان ي حرکتی پایه در ها مهارتثیر باالیی بر رشد أشد، ت یافته نام برده هاي سازمان عنوان فعالیت

هاي حرکتی  برخورداري از سطوح باالي مهارت ،بنابراین و نیاز به توجه بیشتري دارد. داشته

در  دهد، ضمن اینکه مشارکت فزاینده مشارکت در فعالیت بدنی افزایش میها را براي  پایه گزینه

  هاي حرکتی شود.  تواند منجر به رشد بیشتر مهارت فعالیت بدنی می

 ي کاران ورزش کودکان، معلمان تربیت بدنی و والدین در ارائه اندر تواند به دست ها می این یافته

نقش بسیار  معلمان تربیت بدنی و مربیان ورزشهاي تربیت بدنی و ورزش یاري رساند.  برنامه

بسیار قوي  با توجه به ارتباطچرا که  ؛دارند کودکان در ي پایهها مهارتکمک به رشد مهمی در 

، ها مهارتو ضعف اکثر کودکان در این  ي پایهها مهارتو مجموع  یءي کنترل شها مهارتبین 

هاي تربیت بدنی افزایش  را در برنامهشود  می یءهاي کنترل ش زمانی که صرف مهارت دبای

   مناسب از اهم وظایف آنان است. ي یافته هاي سازمان . ضمن اینکه تنظیم فعالیتدهند
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  3، حمید صالحی2آبادي ، رسول ابراهیم نجف1الحسینی مریم نزاکت
  

   *استادیار دانشگاه اصفهان -1

  کارشناس ارشد تربیت بدنی -2

 استادیار دانشگاه اصفهان -3
  

  05/12/1391تاریخ پذیرش:   24/05/1391تاریخ دریافت: 

    دهیچک

خودکنترلی ( بازخورد نوع و اي) بدنی و مشاهده( اثر نوع تمرینبررسی  ،حاضر قیتحق از هدف

درصد طلب بازخورد  ي و همچنین مقایسهنسبی و مطلق بندي  زمان بر یادگیري شده) و جفت

 120بود.  اي طی تمرین بدنی و مشاهدهدر خودکنترلی گروه و استراتژي درخواست بازخورد 

بازخورد ( يا و مشاهده ین بدنیگروه تمر چهار به طور تصادفی به )09/21±438/2( یزمودنآ

و  یمتوال يبند زماندستگاه  ،. ابزارهاي تحقیقم شدندیتقس )شده جفت، یخودکنترل

با حفظ  8و2،4،6فشردن کلیدهاي ، فیتکل بودند. چیریاکوسکی و ولف ي نامه پرسش

 12و انتقال  يادداری و 72اکتساب  ي در مرحله. نسبی و مطلق معین بود بندي زمان

، آزمون مرکب یانس عاملیل واریها با استفاده از روش تحل د. دادهیکوشش انجام گرد

در که  ج نشان دادینتا. )α=05/0( ل شدندیتحل t شده و آزمون هاي تکرار طرح اندازه

 یخود کنترل روهگ ) = 001/0P( و انتقال)  = 001/0P( ، یادداري) = 043/0P( اکتساب ي مرحله

همچنین بین . بودند شده جفت سه با گروهیدر مقا يکمتر ینسب بندي زمان يخطا يدارا

اي تفاوتی  زخورد در طی تمرین بدنی و مشاهدهدرصد طلب بازخورد و استراتژي درخواست با

بدنی و  رسد یادگیري از طریق تمرین . لذا به نظر می)= t 756/0و = 492/0P( مشاهده نشد

  یندهاي شناختی مشابه استوار باشند.ااي بر فر مشاهده
  

و  ینسب بندي زمان ،اي مشاهدهتمرین بدنی، تمرین  ،یبازخورد خودکنترل :يدیکل گانواژ

  .مطلق بندي زمان

                                                                                                              
  Email:mnezakat2003@yahoo.com                                                   نویسنده مسئول          *
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  مقدمه

یادگیري و کنترل حرکت، دو مکانیسم مستقل را در تولید حرکت  ي هاي نظري در حیطه مدل

کند و  را معین می ی). یک مکانیسم ارتباط بین اجزا در یک توالی حرکت2،1( دانند دخیل می

همان ی حرکت است. ارتباط بین اجزا در توالی حرکت ياجزا بندي ل مقیاسئودیگري مس

شود و به شکل یک بازنمایی انتزاعی ذخیره  چیزي است که ساختار هماهنگ نامیده می

کند و  هاي جدید را بازي می حرکت در موقعیت ي هکنند نقش یک کنترل این بازنمایی، .شود می

 مشخص است. مثالً دهد. یادگیري بازنمایی انتزاعی کامالً ریزي حرکت را از قبل انجام می برنامه

افتد که فرد بتواند ارتباطات بین اجزا را در شرایط جدید نیز  نی اتفاق میاین یادگیري زما

) و 3( کید داردأحرکت بر کنترل اجراي حرکت ت بندي مقیاساستفاده کند. اما بازنمایی 

داند. در طی تکالیف حرکتی  را مستقل از بازنمایی انتزاعی میمکانیسم شناسایی و تصحیح خطا 

طور که در تحقیق حاضر انجام  همان( دنشو چندین کلید فشرده می معموالً ،1متوالیبندي  زمان

و  ها بین کلید نسبی مابندي  زماني است)، یادگیري ساختار انتزاعی از طریق خطا شده

ه زمان کلی حرکت است، ارزیابی که مربوط ب مطلقبندي  زمانخطاي  ي وسیله هب بندي مقیاس

بین هر کلید و منظور از  شده ما درصد زمان سپري ،نسبیبندي  زماند. منظور از نشو می

   .)4( مطلق، زمان مربوط به کل توالی حرکت به میلی ثانیه استبندي  زمان

 مختلف که بر یادگیري ساختار انتزاعی اثر می گذارند، بازخورد ي شده اي شناختهه از بین متغیر

 کنـد  هایش آگاه می ). بازخورد یادگیرنده را از پیامد پاسخ5،2( ترین است آگاهی از نتیجه) مهم(

ري از ). جالب اسـت کـه در بسـیا   5،1( یادگیري حرکتی مورد توجه محققان است ي و در حیطه

هـاي بـدون بـازخورد هـم      انـد کـه کوشـش    مطالعات در خصوص بازخورد، به این نتیجه رسیده

طور فعال درگیر فرآیند  زیرا آزمودنی به هاي حرکتی را بهبود بخشند؛ توانند یادگیري مهارت می

هاي مختلف بـراي کـاهش    تحقیقات زیادي با روش ،به دنبال این نتایج ).6( شود حل مسأله می

 ). مثال5ً( است ز بازخورد درونی تکلیف انجام شدهبازخورد و تشویق آزمودنی به استفاده اانی فراو

اي را بـراي   شـده و در برخـی دامنـه    هـا داده  در برخی بازخورد روي درصد مشخصی از کوشـش 

 ي ارائـه سـازي   بهینـه  ي ). رویکرد تجربی متفاوتی کـه دربـاره  7( اند بازخورد معین نموده ي هارائ

کـه  بـازخورد در زمـانی اسـت     ي ارائـه است،  ات اخیر مورد استفاده قرار گرفتهخورد در تحقیقباز

بـازخورد، بـازخورد خـودکنترلی     ي ارائـه  ي د که به ایـن شـیوه  یادگیرنده خودش آن را طلب کن

خـودکنترلی   ي تمرینـاتی کـه از شـیوه    کـه  دنـ ده نتایج تحقیقات اخیر نشان می). 5( گویند می

                                                                                                              
1. Sequential timing task 
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در  ). مـثالً 9،8( هاي حرکتـی سـودمند باشـند    توانند براي یادگیري مهارت نند، میک استفاده می

هـا   متوالی استفاده شد و به آزمودنیبندي  زماناز تکلیف  )2002( 1و ولف چیویاکوسکیتحقیق 

هـاي گـروه خـود     شد. نتایج نشـان داد آزمـودنی   در ارتباط با زمان کل حرکت بازخورد داده می

انتقـال تـأخیري داشـتند.    یادداري و یادگیري بهتري در آزمون  شده جفتبا کنترلی در مقایسه 

هـاي حرکتـی،    بازخورد خودکنترلی عالوه بر افزایش یادداري مهارت که دهد این یافته نشان می

بـازخورد   کـه  یابد. نتایج تحقیق آنهـا نشـان داد   هاي جدید یک تکلیف نیز انتقال می یتبه موقع

، خـوانی دارد. بنـابراین   هـا هـم   نگیزاننده است و بیشتر با نیاز آزمـودنی خودکنترلی یک عامل برا

 و همکـاران  احسانی). 8( قوي باشد ي همزایاي بازخورد خودکنترلی یک پدید که رسد نظر می به

و آزمونگر را بر اکتساب، یادداري و انتقـال مهـارت دارت، بـا     تأثیر بازخورد خودکنترلی )1388(

گروه خودکنترلی عملکرد بهتري  که نشان دادویدیویی بررسی کردند. نتایج استفاده از بازخورد 

). این یافتـه مشـابه بـا تحقیـق     10( در شکل و دقت حرکت در مقایسه با گروه آزمونگر داشتند

 2. هـارتمن )11( استدر خصوص یادگیري مهارت والی فورهند تنیس روي میز  )1386( بخشی

) در تحقیقــات خــویش بــه نتــایج 2010( 4ترســونا)، پ2008( 3ئنگــو)، 2006( )، ولــف2006(

 چیرایـا کوسـکی و ولـف   نظـر  بـر طبـق    .)12-15( یادداري دسـت یافتنـد   ي مشابهی در مرحله

آزمـودنی   کـه شـود   هـا در طـی تمـرین، سـبب  مـی      به یادگیرنده اختیاردادن  )2005، 2002(

نـد  کمقایسه  ،دهد ر او قرار میهاي موفق خود را با بازخورد بیرونی که آزمونگر در اختیا کوشش

ا شناسایی درونی خطـ  ي توسعهآمیز را پیدا کند. این قابلیت سبب  اجرایی موفقیت راهبردهايو 

ثبـات   ،شود و در نتیجه د که بازخورد ارائه نمیشو هایی می و ظرفیت اصالح آن در خالل کوشش

بازخورد و بازخورد خودکنترلی در نقش  که رسد نظر می بنابراین، به ).9،8( یابد پاسخ افزایش می

طور کامل روشن نیست و تـوافقی روي   اما، آنچه که هنوز بهشده باشد.  طی تمرین بدنی پذیرفته

 اسـت؛ و مطلـق  نسـبی   بنـدي  زمـان بازخورد بر یادگیري  ي ارائه ي آن وجود ندارد، اثر این شیوه

گیري ایـن دو بخـش متفـاوت    نتایج تحقیقات در خصوص اثر بازخورد خودکنترلی بـر یـاد  زیرا، 

بـر  کنترلی  بازخورد خودکه ند نشان داددر تحقیق خود  )2002( و ولف چیویاکوسکیاست.  بوده

گـروه   ، برتـري )2005( و ولـف  چیویاکوسـکی  امـا . )8( نسبی تأثیري ندارد بندي زمانیادگیري 

ادداري و انتقـال  تمرین، آزمـون یـ   ي نسبی در مرحله بندي زماناز نظر یادگیري  را کنترلی خود

بازخورد در خصوص زمان کلی حرکـت   ي ارائهرا تنها  تفاوتمحققان علت این  .)9( ندنشان داد

                                                                                                              
1. Chivicowsky & Wulf  
2. Hartman 
3. Nguyen 
4. Paterson 
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بـازخورد در خصـوص زمـان     ي ارائـه بـا  است تا در تحقیق حاضر  دمحقق درصدلذا دانستند.  می

خـش  به بررسی اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیري این دو بکلی حرکت و زمان نسبی حرکت، 

  ضمن انجام تمرین بدنی بپردازد.  

خوبی پذیرفته شده که تمـرین بـدنی تنهـا روش کسـب یـک مهـارت        این امر به ،از طرف دیگر

 نـد ک مـی وسیعی از تکالیف را تسهیل  ي مدل، یادگیري دامنه ي حرکتی جدید نیست و مشاهده

ی از تکلیـف مـورد   مایاجراي مدل سبب ایجاد یک بازن ي ، مشاهده 1). بر طبق نظر بندورا16،4(

ی مـذکور بـراي   بـه اجـراي تکلیـف باشـد، از بازنمـای      د. پس از آن، هر زمان که نیـاز شو نظر می

ان یـک مرجـع   عنـو  شود. بازنمایی همچنین به ریزي و پاسخ مورد نظر استفاده می انتخاب، برنامه

ز طریـق  هـاي فرضـی کـه ا    کنـد. مکـانیزم   استاندارد براي شناسایی و تصحیح خطاها عمـل مـی  

ی که در طی تمرین بدنی توسعه یافتـه و در یـادگیري   یشوند، متفاوت از آنها مشاهده کسب می

و  اي مشـاهده یـادگیري   ابراین، پیشـنهاد شـده کـه ممکـن اسـت     ). بنـ 17( ندستنقش دارند، نی

). در 4 ،16( فرآیندهاي شناختی مشابه کسـب شـوند   ي وسیله هیادگیري از طریق تمرین بدنی ب

متغیري که بر یادگیري از طریق تمرین بـدنی   که اري نتایج تحقیقات قبلی نشان دادهسطح رفت

تمرینی  ي برنامه است. در حقیقتگذار  نیز اثر اي مشاهدهطور مشابه بر یادگیري  گذارد، به اثر می

شود و اطالعات حسی که در طی مشـاهده در دسـترس هسـتند،     که در طی مشاهده تجربه می

  ند.آور هم میکنندگان فرا مشابهی را براي مشاهدهنتایج یادگیري 

 ي شـده، امـا نقـش بـازخورد در زمینـه      خوبی پذیرفتـه  تمرین بدنی به ي نقش بازخورد در زمینه

اي اخیـر تنهـا سـه تحقیـق در     ه در سال). 16،4( است خوبی مشخص نشده به اي مشاهدهتمرین 

. نتایج این سه تحقیق )18،16،4( است همدل انجام شد ي بازخورد ضمن مشاهدهي  ارائه ي زمینه

اي) در مورد اجـراي مـدل،    کاهش فراوانی بازخورد، بازخورد دامنه( بازخورد ي ارائه که نشان داد

یک متغیر مسـتقل  که رسد  نظر می به اي است. لذا یادگیري مشاهده ي یک متغیر مهم در زمینه

گذار است و هر دو  اثراي مشابه  به شیوهاي  روي یادگیري از طریق تمرین بدنی و تمرین مشاهده

. با توجه به اینکه فرآیندهاي شناختی مشـابه  دبر پردازش شناختی مشابه استوارن یروش تمرین

بـازخوردي کـه اطالعـاتی     کـه  رسد نظر می در طی مشاهده و تمرین جسمی مشارکت دارند، به

هـاي یـادگیري    لی در فرآینـد کند، نقش اصـ  هم میاکننده فر راجع به اجراي مدل براي مشاهده

ها تنهـا در ارتبـاط بـا زمـان      آزمودنی) 18،16( در تحقیقات مذکور نیز بازي کند. را اي مشاهده

  کردند. کلی حرکت، بازخورد دریافت می

اي انجـام   تحقیقی که در خصوص استفاده از بازخورد خودکنترلی ضمن انجـام تمـرین مشـاهده   

                                                                                                              
1. Bandura 
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کـه شـاید بـه دلیـل محـدود کـردن تعـداد         است )1386( است، تحقیق نزاکت و همکاران شده

. )19( دیـده نشـد   در آن اي مشـاهده بازخورد خودکنترلی و تمرین اثر متقابل  ؛بازخورد دریافتی

 هـا و  آن در آمـوزش مهـارت   ي اي و نقـش گسـترده   حال با توجه به کاربرد و اثر تمرین مشاهده

باشـد، بررسـی اثـر ایـن       ها داشته یري مهارتتواند براي یادگ کنترلی می نقشی که بازخورد خود

بنـدي نسـبی و مطلـق و     اي بـر یـادگیري زمـان    بـازخورد طـی تمـرین مشـاهده     ي ارائه ي شیوه

کـه در   از آنجـا رسـید.   نظـر مـی   آمده در تمرین بدنی ضـروري بـه   دست هآن با نتایج ب ي مقایسه

، محقـق  )19( بازخورد دیده نشداثر متقابل نوع تمرین و نوع  )1386( تحقیق نزاکت و همکاران

 اثر این نوع بازخورد بـر  ي درصدد است تا با محدود نکردن تعداد بازخورد درخواستی به مقایسه

  .  اي بپردازد بندي نسبی و مطلق در طی تمرین بدنی و مشاهده یادگیري زمان

ي هـاي گـروه خـودکنترلی بـرا     آزمـودنی  کـه  همچنین، مرور تحقیقات خـودکنترلی نشـان داد  

یعنـی آنهـا    ؛کردنـد  اي را اسـتفاده مـی   د ویژهدرخواست بازخورد ضمن انجام تمرین بدنی راهبر

نظـر   کـه بـه   . از آنجـا )20،8( هـاي خـوب داشـتند    ل به درخواست بازخورد پس از کوشـش تمای

بر پردازش شـناختی مشـابه اسـتوار باشـند، لـذا       اي مشاهدهرسد هر دو روش تمرین بدنی و  می

 اي مشـاهده ت تا به بررسی این راهبرد دریافت بازخورد ضـمن انجـام تمـرین    محقق درصدد اس

  ند.کبپردازد و نتایج آن را با تمرین بدنی مقایسه 

هاي خود  درصد طلب بازخورد توسط گروه که تحقیقات خودکنترلی نشان داد ،از سوي دیگر

 ، جنل و همکاران%7) 1995( و همکاران 1است. در تحقیق جنل متفاوت بوده کنترلی نسبتاً

% 28) 2008( و ولف چیویاکوسکیو در % 35) 2002( و ولف چیویاکوسکی، 11%)1997(

. دالیل تفاوت )8،20،21،22( است  کنترلی بوده هاي خود میزان طلب بازخورد توسط گروه

میزان  مختلفی همچون ماهیت تکلیف و عواملفراوانی درخواست بازخورد در تحقیقات به 

). لذا این امکان وجود 20( است  شده  خواست بازخورد نسبت دادهنندگان به درک تشویق شرکت

اي و بدنی) نیز قرار  مشاهده( نوع تمرین عاملثیر أدارد که درصد درخواست بازخورد تحت ت

تعداد بازخورد درخواستی گروه خودکنترلی ضمن انجام  ي مقایسه ،لذا هدف دیگر محققگیرد. 

  .استی و بدن اي مشاهدهتمرین 

بدون وجود محدودیت در ( نترلیخودک بازخورد ي شود که آیا ارائه مطرح می تحال این سواال

بندي  اي) بر زمان بدنی، مشاهده( ا) در انواع تمرینه تعداد بازخورد در خواستی توسط آزمودنی

 ورددرخواست بازخ درصداي) بر  بدنی، مشاهده( آیا نوع تمرینگذار است؟ و  نسبی و مطلق اثر

یعنی آیا تعداد بازخورد درخواستی در طی تمرین بدنی و  گذار است؟ هاي خودکنترلی اثر گروه

                                                                                                              
1. Janelle 
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ر استراتژي درخواست اي)  ب بدنی، مشاهده( نین آیا نوع تمرینهمچ مشابه است؟ اي مشاهده

هاي گروه  است که آیا آزمودنی منظور این ؟گذار است هاي خودکنترلی اثر بازخورد گروه

خورد بعد از نیز همچون تمرین بدنی تمایل به دریافت باز اي مشاهدهی در تمرین خودکنترل

  ؟هاي خوب را دارند کوشش

  پژوهش  روش

تربیت بدنی و علوم ورزشی با  ي نفر از دانشجویان پسر و دختر رشته 120تحقیق  ي نمونه

از میان  صورت داوطلبانه سال دانشگاه اصفهان بودند که به438/2 ±09/21سنی  میانگین

نفر گروه  20( ر دو گروه تمرین بدنیصورت تصادفی د مورد نظر انتخاب شدند و به ي جامعه

نفر گروه خودکنترلی،  20( اي ) و دو گروه تمرین مشاهده1شده جفتنفر گروه  20خودکنترلی و 

) شده جفتنفر مدل گروه  20نفر مدل گروه خودکنترلی و  20، شده جفتنفر گروه  20

  نداشتند. یق آگاهیها از اهداف تحق یک از آزمودنیچ یهدي شدند. بن تقسیم

این  .دشاستفاده  2بندي متوالی آوري اطالعات در این تحقیق از دستگاه زمان منظور جمع به

به ثبت  1387و در سال  هشد طراحی و ساخته 1386در سال دستگاه توسط نزاکت الحسینی 

افزار و  . این دستگاه از دو بخش سخت)19( استد درص 90داراي ضریب پایایی است و  رسیده

 يسانتیمتر 50*50 ي ک تختهیدستگاه شامل  يافزار بخش سخت است. افزار تشکیل شده نرم

است. این کلیدها  روي آن تعبیه شدهسانتیمتر بر  5/6د به قطر یکل 9 است که یاز جنس فلکس

واقع  يها چییسو کرویتوسط م دیر هر کلفشار ب اند.  هشد يگذار شماره 9تا  1 از 1مطابق شکل 

وتر یبه کامپ آنجا ت به ریزکنترلر انتقال یافته و ازاین اطالعاشد.  در زیر هر کلید احساس می

، از جمله تنطیمات مربوط به توالی فشار دادن کلیدها در مراحل کار يزیر . برنامهشد یارسال م

  د. ش یانجام مافزاري  بخش نرم

 4و2،6،8 يدهایفشردن کل یعنیر از قبل مشخص شده یحرکت در مس ،ها یف آزمودنیتکل

و  يادداریاکتساب،  ي ش از سه مرحلهین بود. آزمایو مطلق مع ینسب بندي زمانبا حفظ 

اجرا  Cو  A ،Bحرکت  يسه الگو يادداریاکتساب و  ي بود. در مرحله ل شدهیانتقال تشک

، 1500ب عبارت بودند از یه الگو به ترتن سیک از ایهر  يحرکت برا یشدند. زمان کل یم

در درصد بود.  3/33و  4/44، 2/22برابر با  ینسب بندي زمانه و یثان هزارم 2500و  2000

 بندي زمانه و یثان هزارم 1800حرکت یزمان کل يکه دارا Dحرکت  يانتقال الگو ي مرحله

                                                                                                              
1. Yoked 
2. Sequential Timing Apparatus 
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  شد. یدرصد بود، اجرا م 3/33و  4/44، 2/22برابر با  ینسب

 ین بدنیگروه تمر دو در یتصادفصورت  بازخورد به ي ن و برنامهیها بر اساس نوع تمر ینآزمود

نفر فقط نقش  20بود که  نفر 40شاملهر گروه ( يا ن مشاهدهیگروه تمر دور) ونف 20هر گروه (

بازخورد  -ین بدنیها عبارت بودند از گروه تمر ن گروهی) قرار گرفتند. اکردند یم يمدل را باز

و ، یبازخورد خودکنترل - يا ن مشاهدهیتمر، شده جفتبازخورد  - ین بدنی، تمریترلخودکن

که دستگاه  يزیها در پشت م یک از آزمودنیهر  .شده جفتبازخورد  - يا ن مشاهدهیتمر

 يسپس سه الگونشست.  یم ،آن قرار داشت يوتر بر رویتور کامپیو مان یمتوال بندي زمان

د توسط یکه با یحرکت يالگوشد.  یها ارائه م یبه آزمودن بین ترتیبه هم Cو A،Bحرکت 

 يبر روه یثان 5مدت  يبرا یبه رنگ صورت ییها با فلش یکیصورت گراف شد، به یاجرا م یآزمودن

 ییها دیکل( ر حرکتید به مسیبا ین مدت زمان، آزمودنیا یشد. در ط یتور ظاهر میمان ي صفحه

 و دکر یها و زمان کل حرکت توجه م دین کلیما ب یانزم ي فاصله ،شدند) ید فشرده میکه با

 .دش یصفحـه ظاهر م يبر رو »رو«شد و فرمان  ید میصفحه ناپد يمورد نظر از رو يسپس الگو

الگو  يد. پس از اجراکر یشده را اجرا م مشـاهده يد الگـویبا یآزمودن ،ن فرمانیا ي با مشاهده

ش ینما ي ارائه شود، صفحه یت انجام شده به آزمودنقرار بود بازخورد حرک اگر، یتوسط آزمودن

به رنگ  ییها حرکت با فلش یاصل يالگو ي عالوه بر مشاهده یآزمودن د.ش یبازخورد ظاهر م

 يبرا یاصل يبه رنگ سبز در کنار الگو ییها خود را با  فلش ییاجرا يتوانست الگو ی، میصورت

دها) و ین کلیب یزمان ي فاصله( ینسب بندي زمانو در مورد  ندکمشاهده ه یثان 8مدت 

برابر شدن  ،هدف. )1شکل ( ندکافت یحرکت) حرکت بازخورد در یزمان کل( مطلق بندي زمان

 يحرکت بعد ي، الگوبدون بازخورد يها در کوشش گر بود.یکدیو سبز با  یصورت يها طول فلش

 يها تهدسن یب ه و یثان 1 ،ها ن کوششیزمان استراحت  ب مدت .دش یتور ظاهر میصفحه مان يرو

  ه بود.یثان 15 ،کوشش

  



    1392، زمستان 14رفتار حرکتی شماره   186

  
  زمان الگوي مالك و بازخورد هم ي ارائه ي نحوه . 1شکل 

  

قبل از انجام  داد. یکوشش انجـام م 72)6×12( ها یک از آزمودنیهر  ،اکتساب ي در مرحلـه

العمل  دستورشد.  یم ار آنها قرار دادهیدر اخت یمکتوبالعمل  اکتساب، دستور ي مرحله يها کوشش

ها  یپس از انـجام کوشش، آزمودنـن شرح بود که یه اب یبازخورد خود کنترل -ین بدنیگروه تمر

ا ید نمربوط به کوشش اجرا شده را دار بازخورد ي از به مشاهدهیا نید که آنریم بگیتوانستند تصم یم

 يبرا .دنکدرخواست بازخورد  ،ازیزمان ن در د فقطیبا یبود که آزمودن د شدهیکأالعمل ت دستور ر. دریخ

فشار ) را 9تا 1( دستگاه يرو يهادیاز کل یکیفقط  یبود که آزمودن یافت بازخورد کافیدر

ن ید. دستورالعمل گروه تمرش یم ش بازخورد ظاهرینما ي صفحه ،دنبال آن هو ب دهد

ن یا يها ینآزمود ،اکتساب ي صورت بود که در مرحله نیابه   یبازخورد خودکنترل - يا مشاهده

مدل درخواست  يارتباط با اجرا از دریکردند و در زمان ن یمدل را مشاهده م يگروه فقط اجرا

 ي اکتساب تنها به مشاهده ي در مرحله يا ن مشاهدهیتمر يها گروه یعنیدند. کر یبازخورد م

  کردند.  یافت میبازخورد در ،مدل يپرداختند و در ارتباط با اجرا یمدل م ياجرا

بازخورد  - يا ن مشاهدهی، تمرشده جفتبازخورد  - ین بدنیتمر( گرید يها العمل گروه ردستو

 ي زمان و نحوه يرو ین تفاوت که آنها کنترلیبا ا ؛بود یخودکنترل يها مشابه با گروه )شده جفت

 تکلیف ي ا مشاهدهی) ین بدنیتمر يها گروه( تکلیفافت بازخورد نداشتند و بعد از انجام یدر

ن یه اب .کردند یافت میها بازخورد در از کوشش یبرخ ي درباره )يا ن مشاهدهیتمر يها گروه(

ان یهمتاکه گرفتند  یبازخورد م ییها درست در همان کوشش شده جفت يها صورت که گروه

 ي که با فاصله يادداریدر آزمون  .بودند درخواست بازخورد کرده یرلخودکنت يها گروهآنها در 

قه پس از آزمون یدق 10 ي اکتساب و آزمون انتقال که با فاصله ي مرحلهساعت پس از  24

 12 ،يا و مشاهده ین بدنیتمر يها گروه يها یک از آزمودنیآمدند، هر  یعمل م به يادداری
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  دادند. یافت بازخورد انجام میکوشش را بدون در

اي  امهن ز پرسشهاي خودکنترلی ا همچنین جهت بررسی استراتژي درخواست بازخورد در گروه

  .)8( دشاستفاده  است، تهیه شده )2002( و ولف چیویاکوسکیکه به همین منظور توسط 

با و محسوب  نسبیبندي  زمانگیري از کفایت  عنوان یک اندازه ) بهAE prop( نسبی بندي زمانخطاي 

                                                              .                                       شود محاسبه می  1 ي استفاده از معادله

Relative timing error (AE prop) = | R1- 22.2 | + | R2- 44.4 | + | R3- 33.3 |  

Rn = (n زمان حرکت کلی/ زمان حرکت واقعی براي بخش  ) × 100 ( )                   1 ي معادله

         

براي بررسی خطاي پارامتر  Eد. شخطاي کلی) استفاده ( Eمطلق، از  بندي زمانبراي سنجش 

       : شود محاسبه می 2 ي با استفاده از معادلهشود و  استفاده می بندي زمان

                       ½Absolute timing (E) = (CE2 + VE2)                                     )  2 ي معادله( 
  

CE( مولن فریدر ا
 يو بـرا  اسـت هـا   ن خطـا در پاسـخ  یانگیـ م ایـ ثابت  يخطا ي دهنده ) نشان1

 يهـا  هدف بـر تعـداد کـل کوشـش     ي از نمره یهر آزمودن ي د مجموع اختالف نمرهیمحاسبه با

VE( زیم شود. و نیشده تقس انجام
 یآزمودن يریرپذییر است که  تغیمتغ يخطا ي دهنده ) نشان2

 یآزمـودن  ي د مجموع توان دوم اختالف نمرهیمحاسبه با يدهد و برا یدر اطراف هدف را نشان م

  شود.  م و جذر آن گرفتهیها تقس هدف بر تعداد کل کوشش ي از نمره

با طرح شده   هاي تکرار اکتساب از آزمون طرح اندازه ي ها در مرحله براي تجزیه و تحلیل داده

یادداري و انتقال از تحلیل واریانس  ايه و در آزمون 6کوششی) 12بلوك ( × 2بازخورد)( تحقیق

استفاده شد. همچنین به منظور  شده جفت tو آزمون  2تمرین)  نوع( × 2) نوع بازخورد( عاملی

استراتژي درخواست بازخورد  ي هاي خودکنترلی و مقایسه درصد طلب بازخورد گروه ي مقایسه

 = 05/0داري در حدود  عنیمستقل استفاده شد. سطح م tاز آزمون  ،هاي خودکنترلی گروه

  است.  شده  در نظر گرفته

  

  

  

                                                                                                              
1. Constant error 
2. Variable errore 
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  نتایج

نتایج تحلیل : اکتساب ي نسبی و مطلق در مرحله بندي زمانهاي خطاي  نتایج تحلیل

) و نوع  =32/43Fو  =000/0P( ها اثر اصلی دسته کوشش که داد نشانهاي مکرر  واریانس با اندازه

 ي مختلف مرحله يها در دسته کوشش ینسب بندي زمانبر )  =F 232/2و  =043/0P( بازخورد

میانگین نمرات خطاي  که نشان داد شده جفت tج آزمون ینتاهمچنین . است هدار بود یاکتساب معن

داري کمتر از اول  طور معنی هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم به نسبی دسته کوشش بندي زمان

  ).2و3شکل( است بوده

)  =F 982/8و  =000/0P( ها اثر اصلی دسته کوشش که هاي مکرر نشان داد تایج تحلیل واریانس با اندازهن

 tآزمون  .است هبود يدار یمعن ،اکتساب ي مختلف مرحله يها مطلق در دسته کوشش بندي زمان بر

چهارم،  هاي دوم، سوم، دسته کوشش مطلق بندي زمانمیانگین نمرات خطاي  که نشان داد شده جفت

   .)2و3شکل( داري کمتر از اول بوده است طور معنی پنجم و ششم به

  

نتایج تحلیل : یادداري ي نسبی و مطلق در مرحله بندي زمانهاي خطاي  نتایج تحلیل

 ) و نوع تمرین =F 563/11و  =001/0P( اثرات اصلی بازخورد که دادنشان واریانس عاملی 

)002/0P=  667/10وF=  ( است هدار بود یمعن يادداری ي در مرحله ینسب ديبن زمانبر 

   .)2شکل(

) و نوع =F 471/7و  =008/0P( اثرات اصلی بازخورد که دادنشان  نتایج تحلیل واریانس عاملی

 است هبود دار یمعن يادداری ي مطلق در مرحله بندي زمانبر )   =538/11Fو  =001/0P( تمرین

   .)3شکل(

نتایج تحلیل : انتقال ي نسبی و مطلق در مرحله بندي زمانهاي خطاي  نتایج تحلیل

 ) و نوع تمرین  =F 647/30و  =000/0P( اثرات اصلی بازخورد که داد نشانواریانس عاملی 

)003/0P=  551/9وF=   ( است هبوددار  یانتقال معن ي در مرحله ینسب بندي زمانبر مقدار.   

) و نوع =F 994/21و  =000/0P( اثرات اصلی بازخورد که نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد

   .)2و  3شکل( است دار بوده مطلق معنی بندي زمان) بر خطاي  =F 241/6و  =015/0P( تمرین

  

مستقل  tنتایج آزمون : هاي خود کنترلی درصد بازخورد درخواستی گروه ي نتایج مقایسه

اي  ود کنترلی تمرین بدنی و مشاهدههاي خ بین درصد بازخورد درخواستی گروه که دادنشان 

  .)=t-697/0و  P=0/490( است داري وجود نداشته اختالف معنی
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 tنتایج آزمون : هاي خودکنترلی استراتژي درخواست بازخورد گروه ي نتایج مقایسه

اي) بر استراتژي درخواست بازخورد  بدنی، مشاهده( ثیر نوع تمرینأبین ت که نشان دادمستقل 

و هر دو ) =t 756/0و =492/0P( است داري وجود نداشته ودکنترلی اختالف معنیهاي خ گروه

  اند. استراتژي یکسانی براي درخواست بازخورد داشته ،گروه
  

  
هاي مختلف مراحل اکتساب،  هاي آزمایشی در دسته کوشش نسبی گروه بندي زمانخطاي  .2شکل

  یادداري و انتقال
  

  
  هاي مختلف  هاي آزمایشی در دسته کوشش همطلق گرو بندي زمانخطاي . 3شکل

  مراحل اکتساب، یادداري و انتقال

  يریگ جهیبحث و نت

 يریادگیبر  يسودمند اثرات يدارا یبازخورد خودکنترلکه  شده دادهقات نشان یاگرچه در تحق

 يریادگیر آن بر یتأث يساز روشن يبرا یکم يها اما تالش )،19،9( است یحرکت يها مهارت
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یادگیري  یبازخورد در ط ي ن روش ارائهیتاکنون از ا و انجام شده نسبی و مطلقدي بن زمان

 یبازخورد خود کنترل اثر یهدف از پژوهش حاضر بررسن، یبنابرااست.  استفاده نشده اي مشاهده

ف یک تکلیو مطلق در  ینسب بندي زمان يریادگی) بر يا ، مشاهدهیبدن( نیو نوع تمر

اکتساب نشان داد که میانگین نمرات خطاي  ي نتایج تحلیل در مرحله بود. یمتوال بندي زمان

است. این  بوده شده جفتنسبی گروه بازخورد خودکنترلی کمتر از گروه بازخورد  بندي زمان

دهد و  اثر سودمند استفاده از بازخورد خودکنترلی را تحت شرایط تمرین بدنی نشان می ،یافته

. آنها در تحقیق خویش به این )23( خوانی دارد هم )2001( نو همکارا 1، کالسبا تحقیق ولف

اکتساب بر زمان دریافت بازخورد  ي ها در طی مرحله نتیجه دست یافتند که اگر یادگیرنده

داد. زیرا داشتن کنترل در طی  باشند، اجراي بهتري را در این مرحله نشان خواهند کنترل داشته

درونی قوي عمل کرده و یادگیرنده  ي برانگیزاننده عنوان یک عامل به ،هاي تمرینی کوشش

هاي  است که برنامه تحقیقات اخیر نشان دادهداد. همچنین  تالش بیشتري را نشان خواهد

د اثرات سودمندي مانند افزایش انگیزش و نتوان کنترلی می تمرینی همراه با بازخورد خود

را هاي یادگیرندگان  بودن با نیاز فقهاي یادگیري و موا تر شدن یادگیرنده در فرایند فعال

، بازخورد ي ارائه ي رسد که استفاده از این شیوه نظر می ). بنابراین به20،9،8( دنباش داشته

   ).9،8( باشدتمرینی  ي در برنامه اي قوي پدیده

میانگین  که حرکتی، نتایج نشان دادبر یادداري الگوي  ثیر بازخورد خودکنترلیأتدر ارتباط با 

 شده جفتگروه بازخورد خودکنترلی کمتر از گروه بازخورد نسبی  بندي زمانرات خطاي نم

یادداري را نشان  ي اثر سودمند استفاده از بازخورد خودکنترلی در مرحله افتهاست. این ی بوده

. نتایج تحقیق )22،21( مطابقت داشت )1997، 1995( و با نتایج تحقیق جنل و همکاران داد

بازخورد در دو  بندي زمانرغم یکسانی فراوانی و  یادداري نشان داد که علی ي هآنها در مرحل

 ي هاي گروه خودکنترلی یادگیري بهتري را در مرحله ، آزمودنیشده جفتگروه خودکنترلی و 

ها تا در مورد دریافت بازخورد خود  ، دادن فرصت به آزمودنییادداري نشان دادند. بنابراین

  بازخوردي است که به صورت بیرونی کنترل شود. ي تر از برنامه ر سودمندتصمیم بگیرند، بسیا

. نتایج این تحقیق )23( خوانی دارد نیز هم )2001( 2ولف، کالس و شیا تحقیق حاضر با تحقیق

، گروه شده جفتبازخورد گروه خودکنترلی و  ي رغم یکسانی برنامه نشان داد که علی

ساز  یادداري نشان دادند و توانستند تکلیف شبیه ي رحلهخودکنترلی یادگیري بهتري را در م

دادن کنترل به  ند. بنابراین آنها اظهار داشتند کهنکحرکتی باالتري اجرا  ي اسکی را با دامنه

                                                                                                              
1. Wulf, G., Clauss 
2. Wulf, Clauss, & Shea 
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  آزمودنی در خالل تمرین، عامل اصلی یادگیري است.

ها  به یادگیرندهدادن کنترل نشان داد که  )2003( یادداري تحقیق باند ي همچنین نتایج مرحله

تمرین براي  ي تر از این است که سؤال شود کدام بخش از برنامه در طی شرایط تمرین مهم

کند که سودمندي تمرین خودکنترلی تنها به  این امر پیشنهاد می .تر است آزمودنی مهم

کنترلی به خودي خود  شود، بلکه فرآیند خود هاي خاصی از موقعیت تمرین محدود نمی جنبه

نتایج تحقیق حاضر مشابه با تحقیقات گذشته نشان داد که در  ،. بنابراین)24( استدمند سو

هاي گروه خودکنترلی داراي دقت بیشتري در اجراي الگوي حرکت  یادداري آزمودنی ي مرحله

حمایتی بیشتر از سودمندي بازخورد  ،اند و بر این اساس بوده شده جفتدر مقایسه با گروه 

  د. شو م میخودکنترلی فراه

، تا زمانی که موضوعاتی براي یادگیري در اختیار یادگیرنده قرار نگیرد تا به بر طبق نظر بندورا

د، نکانتخاب آنها بپردازد و نیز تا زمانی که نتواند ابعاد ضروري یادگیري خویش را کنترل 

ل در جریان ور فعاط ها به اند که اگر یادگیرنده گرفت. محققان دریافته نخواهد خودتنظیمی صورت

هاي تمرین به آنها کنترل  شند و حداقل بر روي برخی از جنبهبا یادگیري مشارکت داشته

داري افزایش  طور معنی یادداري اطالعات اصلی و ضروري بهبرنامه بازخورد)، ( شود داده

توجیه  نیز قابل خودتنظیمی زیمزمن ي دداري با نظریهیا ي هاي مرحله ). یافته9،8( یافت خواهد

جارب خودتنظیمی برسد، بر اساس ت ي اي که به مرحله یادگیرنده ،. بر طبق نظر او)25( است

دلیل اینکه عوامل  هند. بک هایی را در اجراي حاضرش ایجاد می خود از حرکات قبلی، سازگاري

کنند،  طور مداوم تغییر می ی مراحل مختلف اجرا و یادگیري بهفردي، رفتاري و محیطی در ط

شوند تا وقتی یادگیرنده بازخورد  ها سبب می هایی ضروري هستند. این انطباق نین انطباقچ

 گستر براي تغییر اهداف کند، داراي رویکرد پیش هاي خود دریافت می مناسب براي کوشش

در زمانی که  شود که آنها سبب می افزایش سختی تکلیف) و رفتارها باشد. همچنین مثالً(

 ،د. از این روننند، راهکارها، اهداف و انتظارات خود را تطبیق دهکافت بازخورد کمتري دری

زیرا داراي راهکارهاي  ؛هاي درونی بیشتري را تجربه کنند ها ممکن است موفقیت یادگیرنده

ه با شرایط محیطشان هستند و یا راهکارهاي خویش را بهبود هضروري و مناسب براي مواج

آمیز  بدون بازخورد نیز به خوبی سازگار شوند. اجراي موفقیت توانند در شرایط بخشند و می می

  همین نظریه است. مؤیدیادداري  ي گروه خودکنترلی در مرحله

نسبی، نتایج تحقیق نشان داد  بندي زماندر ارتباط با اثر بازخورد خودکنترلی بر انتقال الگوي 

رلی کمتر از بازخورد نسبی گروه بازخورد خودکنت بندي زمانکه میانگین نمرات خطاي 

. نتایج )9( خوانی دارد هم )2005( و ولف چیویاکوسکیاست. این یافته با تحقیق  بوده شده جفت



    1392، زمستان 14رفتار حرکتی شماره   192

تري  داراي اجراي بهتر و دقیق خودکنترلیتحقیق آنها نشان داد که در آزمون انتقال گروه 

یشتر این گروه در ها نشان داد که این امر به دلیل دقت ب بودند. تجزیه و تحلیل بیشتر داده

است. این یافته نشان  انتقال بوده ي نسبی و در واقع کاهش مقدار این خطا در مرحله بندي زمان

بلکه به دلیل  ؛دهد که علت سودمندي خودکنترلی فقط به سبب اثر انگیزشی آن نیست می

 )2002( لف. این یافته مخالف تحقیق چیویاکوسکی و واستها  خوانی بیشتر با نیاز آزمودنی هم

نشد. ممکن  نسبی دیده بندي زمان. زیرا در تحقیق آنها اثر خودکنترلی بر یادگیري )8( است

مربوط نسبی،  بندي زماناست علت این تفاوت در ارتباط با اثر بازخورد خودکنترلی بر یادگیري 

  باشد. بوده آنهادن بازخورد فقط در ارتباط با زمان کلی حرکت در تحقیق کربه فراهم 

. واضح است که توانایی تعمیم اطالعات از استانتقال قابل توجه  ي تحقیق در مرحله ي افتهی

قبلی،  ي شده شده به یک تکلیف جدید، به جاي فقط یادداري تکلیف تمرین هاي تمرین کوشش

طرحواره اشمیت،  ي . همچنین بر اساس نظریهاستتر از یادگیري  یک سنجش منطقی و واقعی

در این تحقیق با استفاده از بازخورد خودکنترلی ایجاد ( شده قوي ي ن طرحوارهآثار یک قانو

 افزایش خواهد یافت ،اگر پارامتر هاي جدید از طریق تجربیات گذشته برآورد شونداست)  شده

 ي ییدي بر نظریهأیادداري و انتقال ت ي آمیز گروه خودکنترلی در مرحله تی. عملکرد موفق)1(

هایی که به خوبی برانگیخته شوند، در موقعیت  آزمودنی ،. بر طبق نظر او)26( است 1زبوکارت

آمیز گروه خودکنترلی  عملکرد موفقیت ،دهند. بنابراین تمرین تالش بیشتري را از خود نشان می

  یادداري و انتقال گویاي همین مطلب است.  ي در مرحله

 ي در مرحله شده جفتایسه با گروه تواند برتري گروه خودکنترلی را در مق عامل دیگري که می

یادداري و انتقال توضیح دهد، رشد قابلیت شناسایی خطا و ظرفیت اصالح خطا در این گروه 

 ،ند و در نتیجهک به استفاده از بازخورد درونی می است. برآورد خطا، یادگیرنده را تشویق

یابد. دادن کنترل به  ایش میوابستگی فرد به منابع بیرونی اطالعات کاهش یافته و یادگیري افز

هاي موفق خود را  کوشش کهکند  ها در طی تمرین، این امکان را براي فرد فراهم می یادگیرنده

ی یهاي اجرا ند و استراتژيکمقایسه  ،دهد با بازخورد بیرونی که آزمونگر در اختیار او قرار می

د را افزایش دهد. این قابلیت سبب ثبات اجراي خو ،آنها ي واسطه هآمیز را پیدا کند و ب موفقیت

د که بازخورد ارائه شو هایی می رشد شناسایی درونی خطا و ظرفیت اصالح آن در خالل کوشش

تواند براي گروه  ). توانایی برآورد خطا نمی27( یابد ثبات پاسخ افزایش می ،شود و در نتیجه نمی

دریافت بازخورد نداشتند.  ي امهزیرا این گروه هیچ کنترلی بر برن ؛اتفاق بیافتد شده جفت

افتد، از دیگر مزایاي  بنابراین، شناسایی و تصحیح آنی که تحت شرایط خودکنترلی اتفاق می

                                                                                                              
1. Bruechert 
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  ). 12( یادگیري تحت شرایط خودکنترلی است

 است )2000( زیمرمن ي راستا با نظریه یادداري و انتقال هم ي هاي تحقیق در مرحله یافته

هاي  افتد که یادگیرنده خود کوشش یمرمن، زمانی خودکنترلی اتفاق می. زیرا برطبق نظر ز)25(

آن به ثبات  ي واسطه هد و بشوها منجر  اي هدایت کند که به پاالیش مهارت تمرینی را به گونه

در اجراهایش دست یابد. یادگیرنده در این سطح با اتکا به خودنظارتی به ارزیابی الگوهاي 

  ازد و توجه او به فرآیند بیشتر از نتیجه کار است.پرد تکنیک) می( حرکت خویش

 ) که2005( و ولف چیویاکوسکییق حاضر مشابه با نتایج تحقیق هاي تحق که یافته از آنجا

اکتساب، یادداري و انتقال گروه بازخورد خودکنترلی داراي خطاي  ي نشان دادند که در مرحله

، لذا به نظر )9( است بوده شده جفترد نسبی کمتري در مقایسه با گروه بازخو بندي زمان

است. این یافته مشابه با  نسبی بیش از مطلق بوده بندي زمانرسد تأثیر این بازخورد روي  می

متغیرهاي  که دهند است که نشان می و تحقیقات گذشته 1975در سال  )1( اشمیت ي نظریه

ورد میانگین داراي اثر متفاوتی اي و بازخ ، بازخورد دامنهختلف همچون کاهش فراوانی بازخوردم

در تحقیق  )2004( ولف و شیا الً. مث)2( ندهستنسبی و مطلق  بندي زمانروي یادگیري 

ترین و  خویش به این موضوع اشاره کردند که کاهش فراوانی نسبی بازخورد یکی از مهم

دمند کاهش . نتایج تحقیق آنها نشان داد که اثر سواستهاي بازخورد  کاري ترین دست معمول

نسبی) نسبت به  بندي زمان( هاي تغییر ناپذیر پاسخ ویژگی درطور پایداري  فراوانی بازخورد به

عنوان حمایتی براي  ها را به . آنها این یافته)6( است شده مطلق) دیده بندي زمان( پارامتر

 تمرین رشد ساختار انتزاعی وقتی شرایط ،برطبق این فرضیه استواري مطرح کردند. ي فرضیه

  کاري بازخورد) استواري حرکت را باال ببرد، افزایش خواهد یافت. برنامه تمرین، دست(

رسد که استفاده از بازخورد خودکنترلی باعث افزایش ثبات از یک کوشش به  نظر می بنابراین به

ق است. استفاده از بازخورد خودکنترلی از دو طری رشد یافته ساختار انتزاعیده و شکوشش بعدي 

یکی از طریق کاهش فراوانی بازخورد و دیگري افزایش ثبات  شود؛ منجر به رشد ساختار انتزاعی می

   آید. دست می ههاي تمرینی ب داشتن کنترل در طی انجام کوشش ي واسطه هدر اجرا که ب

، نتایج تحقیق نشان اي) بر درصد بازخورد درخواستی بدنی، مشاهده( تمریندر ارتباط با اثر نوع 

اي اختالف  هاي خودکنترلی تمرین بدنی و مشاهده داد که بین درصد بازخورد درخواستی گروه

ها تحت شرایط تمرین  بازخورد درخواستی آزمودنیدرصد  ،داري وجود نداشت. بنابراین معنی

 در تحقیقات قبلی خودکنترلی، ،شد طور که گفته همان است. تفاوتی نداشته اي مشاهدهبدنی و 

است. در تحقیق جنل و  متفاوت بوده کنترلی نسبتاً هاي خود بازخورد توسط گروهدرصد طلب 

و در % 35) 2002( و ولف چیویاکوسکی%، 11)1997( نل و همکاران%، ج7) 1995( همکاران
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 است کنترلی بوده هاي خود % میزان طلب بازخورد توسط گروه28) 2008( و ولف چیویاکوسکی

مختلفی  عواملراوانی درخواست بازخورد در تحقیقات به . دالیل تفاوت ف)8،20،21،22(

نندگان به درخواست بازخورد نسبت ک ماهیت تکلیف و میزان تشویق شرکت همچون

اي  هاي بدنی و مشاهده بنابراین با توجه به اینکه این عوامل براي گروه ).20( است شده داده

اي) قرار  بدنی، مشاهده( وع تمرینثیر متغیر نأیکسان بود، میزان طلب بازخورد تنها تحت ت

که  استقابل توجیه   )1999( بلندین، لوئیسه، و پرتوبود. این یافته با نتایج تحقیقات  گرفته

هاي شناختی مشابه با آنهایی که در طی تمرین  شخص را در فرآیند ي مشاهده کنند بیان می

، 2004( 1یقات بدتز و بلندینراستا با تحق . همچنین هم)28( کند بدنی وجود دارد درگیر می

هاي تحقیقات گذشته مبنی بر اینکه  نتایج این تحقیق مجدداً یافته، )18،16،4( )2010، 2005

اي مشابه  اي به شیوه یک متغیر مستقل روي یادگیري از طریق تمرین بدنی و تمرین مشاهده

پردازش شناختی مشابه  کند که هر دو روش تمرین بر د و پیشنهاد میکراثر می گذارد را تأیید 

د درخواست بازخورد درخواستی درص ي تاکنون تحقیقی انجام نشده که به مقایسه استوارند.

  اي بپردازد. هاي خودکنترلی در دو نوع تمرین بدنی و مشاهده گروه

در دو نوع تمرین بدنی و  هاي خودکنترلی استراتژي درخواست بازخورد گروهدر ارتباط با 

هاي  ثیر نوع تمرین بر استراتژيأداري بین ت ج نشان داد که تفاوت معنیاي نتای مشاهده

هاي خوب  هاي خودکنترلی وجود ندارد و هر دو گروه بعد از کوشش درخواست بازخورد گروه

  اند.  خود درخواست بازخورد می کرده

و  )2008( گوئنو  )2008، 2005، 2002( و ولف چیویاکوسکیحاضر با تحقیقات  ي یافته

هاي گروه خود  آزمودنی . در این تحقیقات)20،15،14،9،8( داشت خوانی هم) 2010( ترسوناپ

هاي گروه  و آزمودنی کردند میهاي خوب درخواست بازخورد  کنترلی درست پس از کوشش

این امر  خود بازخورد دریافت کنند. هاي خوب دادند که پس از کوشش نیز ترجیح می شده جفت

کردند و براي  صورت تصادفی درخواست بازخورد نمی خود کنترلی به هاي دهد که گروه نشان می

کنترلی  مرین خودت ي که برنامه کند می حمایت فرضیهو نیز از این  اند هدریافت آن برنامه داشت

تر از تغییر یک  زیرا تکرار یک حرکت صحیح بسیار آسان ؛آزمودنی در ارتباط است بیشتر با نیاز

یعنی تمایل به درخواست  ،اي نیز از این استراتژي اما در تمرین مشاهده ت.صحیح اس الگوي غیر

بدتز نتایج تحقیقات  ،تحقیق حاضر ي یافته است. شدههاي خوب تبعیت  بازخورد بعد از کوشش

مبنی بر اینکه یک متغیر مستقل روي یادگیري از طریق را  )2010، 2005، 2004( و بلندین

و  )18،16،4( کند أیید میرا ت اي مشابه اثر می گذارد اي به شیوه تمرین بدنی و تمرین مشاهده

                                                                                                              
1. Badets, A., & Blandin 
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بر پردازش ی هر دو روش تمریناستفاده از بازخورد خودکنترلی در طی کند که  پیشنهاد می

است که به اتی اولین تحقیق وجز، با توجه به این که تحقیق حاضر .است شناختی مشابه استوار

نسبی و  بندي زمانبر یادگیري اي  ازخورد در طی تمرین مشاهدهب ي ارائه ي بررسی اثر این شیوه

و در این خصوص با استفاده از تکالیف  يپردازد، نیاز است تا تحقیقات دیگر میمطلق 

  و نتایج آنها با تحقیق حاضر مقایسه گردد.انجام شود شناسی دیگر  روش

  منابع

1. Schmidt RA. (1975). A schema theory of discrete motor skill learning. 
Psychological Review; 82: 225-60. 

2. Shea CH, Wulf G. (2005). Schema theory: A critical appraisal and re-evaluation. 
Journal of Motor Behavior; 37: 85-101. 

3. Mattar AAG, Gribble PL. (2005).Motor learning by observing. Neuron; 46: 153-60. 

4. Badets A, Blandin Y. (2010). Feedback schedules for motor-skill learning: the 
similarities and differences between physical and observational practice. Journal 
of Morot Behavior; 42 (4):257-68 

5. Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning: A behavioral emphasis. 4th 
ed. Champaign, IL: Human Kinetics; ( 2005). 

6. A. M. Williams, N. J. Hodges, M. A. Scott, & M. L. J. (2004). Court (Eds.), Skill 
Acquisition in Sport: Research, Theory, and Practice; 121-44. London: 
Routledge. 

7. Schmidt RA, Wrisberg CA. Motor Learning and Performance. 2td edition. 
Human Kinetics Publisher; 2000. 

8. Chiricowsky S, Wulf G. (2002). Self-control feedback: Does it enhance learning 
because performances get feedback when they need it? Research Quarterly for 
Exercise & Sport; 73 (4): 408-15. 

9. Chiricowsky S, Wulf G. (2005). Self-control feedback is effective if it is based 
on the learner’s performance. Research Quarterly for Exercise & Sport; 76 (1): 
42-48. 

تاثیر بازخورد ). 1388( .زیدآبادي رسول فرخی احمد, عرب عامري الهه, احسانی نوري شیدا, .10

مونگر کنترل با استفاده از بازخورد نوار ویدیویی بر اکتساب، یادداري و انتقال خودکنترل و آز

 102-87):2( ; .حرکت)( ورزشی-رشد و یادگیري حرکتی. مهارت حرکتی

بخشی، س. مقایسه اثر بازخورد افزوده در گروه هاي خودکنترل و جفت در یادگیري مهارت  .11

 .1386، ی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران. پایانامه کارشناسمیز والی فورهند تنیس روي



    1392، زمستان 14رفتار حرکتی شماره   196

12. Hartman J.An investigation of learning advantages associated with self-control: 
Theoretical explanation and practical application. ProQuest Information and 
Learning Company ;2006. 

13. Wulf  G. Self – controlled practice enhances motor learning: implication for 
physiotherapy, from http:// www.Elsevier ltd . Retrieved Oct 20, 2006. 

14. Nguyen TV. Self- controlled feedback and activity level in learning a simple 
movement skill. A Thesis Presented for the Master of Science Degree The 
University of Tennessee, Knoxville 2008. 

15. Paterson JT, Cartar M. (2010). Learner regulated knowledge of results during the 
acquisition of multiple timing goals. Human Movment Science;29: 214-27. 

16. Badets A, Blandin Y. (2004). The role of knowledge of results frequency in 
learning through observation. Journal of Morot Behavior; 36 (1): 62-70. 

17. Bandura A. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1986. 

18. Badets A, Blandin Y. (2005). Observational learning: effects of bandwith 
knowledge of results. Journal of Morot Behavior; 37 (3): 16-21. 

اثر بازخورد خود کنترلی بر ). 1388( .بهرام، ع. شفیع زاده، م. فرخی، انزاکت الحسینی، م.  .19

  56-43 ):13( ;  یادگیري زمانبندي نسبی ومطلق. نشریه علوم حرکتی و ورزشی

20. Chiricowsky S, Wulf G, Medeiros L, Kaefer A, Wally R. (2008). Self-Controlled 
Feedback in 10-Year-Old Children: Higher Feedback Frequencies Enhance 
Learning. Research Quarterly for Exercise & Sport; 79 (1): 122-27. 

21. Janelle CM, Kim J, Singer RN. (1995). Subject-controlled performance feedback 
and learning of a closed motor skill. Perceptual and Motor Skills; 81: 627-34. 

22. Janelle CM, Barbara DA, Frehlich SG, Tennant LK, Gauraugh JH. (1997). 
Maximizing performance effectiveness through videotape replay and a self-
controlled learning environment. Research Quarterly for Exercise & Sport; 68: 269-
79. 

23. Wulf G, Clauss A, Shea CH. (2001). Benefits of self-control in dyad practice. 
Research Quarterly for Exercise & Sport; 72 (3): 299-303. 

24. Bund A. Self-controlled learning of the forehand topspin stroke in table tennis. 
Magdalenenstr. 27, Darmstadt. Germany; 2003. 

25. Zimmerman BJ. Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. In M, 
Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds), (2000); Handbook of self 
regulation. 13-35. San Diego, CA: Academic Press. 

26. Bruechert L, Lai Q, Shea CH. (2003). Reduced knowledge of results frequency 
enhances errore detection. Research Quarterly for Exercise & Sport; 74: 67-72. 



   197  بندي نسبی و مطلق اثر بازخورد خودکنترلی و نوع تمرین بر یادگیري زمان

27. Lai Q, Shea Ch, Wulf G, Wright DL. (2000). Optimizing generalized motor 
program and parameter learning. Research Quarterly for Exercise & Sport; 71 
(1): 10-24. 

28. BlandinY, Lhuissett L, Proteau L. (1999). Cognitive process underlying 
observational learning of motor skills. The Quarterly Journal of Experimental 
Psychology; 52 (4): 957-79. 

 

 

 :ارجاع دهی به روش ونکوور

  

  

 

اثر بازخورد  .آبادي رسول، صالحی حمید الحسینی مریم، ابراهیم نجف نزاکت

رفتار حرکتی.  .نسبی و مطلقبندي  خودکنترلی و نوع تمرین بر یادگیري زمان

 . 179 -98): 14(5 ;1392 زمستان



 



 199-216،. صص 1392،. زمستان 14شماره    رفتار حرکتی

 

 

  

هاي ورزشی در فیزیولوژیک، تسلط فراانگیزشی و اولویت -هاي روانی پاسخ

  هاي متفاوت تمرینی: آزمون طرح مثلثی اسوباكشدت
 

    3اسماعیل صائمی ، 2، علیرضا بهرامی1احمد قطبی ورزنه

 

  *دانشگاه شهید چمران اهواز مربی -1

  دانشگاه اراك استادیار -2

 دانشجوي دکتري دانشگاه شهید بهشتی -3

 05/12/1391تاریخ پذیرش:  28/05/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده

هاي انگیزشی، ویژگی( کار برد تا به آزمون طرح مثلثی اسوباك ي بازگشتی را به این مطالعه نظریه

هاي متفاوت تمرینی بپردازد. در هاي تمرینی/ ورزشی) در شدتاولویتهاي بیولوژیک و ویژگی

محور براي تعیین تسلط فراانگیزشی و از آزمون آستراند براي  این راستا از مقیاس تسلط هدف

دانشجوي پسر استفاده شد. در نهایت، از بین افرادي که  156ي  تعیین اکسیژن مصرفی بیشینه

محور)  نفر هدف 14محور و  نفر فعالیت 16( نفر 30بود،  40-45بین  ي آنها اکسیژن مصرفی بیشینه
ي حاضر، شامل دویدن روي تردمیل با دو  انتخاب شدند. مطالعه 62/21±19/1با میانگین سنی 

کنندگان درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بود. در هر یک از شرایط، شرکت 80-85و  40-45شدت 

ي استرس تنشی و کوششی پرداختند. ضربان  نامه پرسش آزمون به تکمیل آزمون و پس در پیش
آزمون و میانگین اجراي پروتکل ثبت شد. بعد از بررسی  آزمون، پس ها نیز در پیشقلب آزمودنی

راهه، با  کمک روش آماري تحلیل واریانس یک ها بهها، دادهها و برابري واریانسبودن داده نرمال

دار مستقل تحلیل شد. نتایج حاکی از تفاوت معنی tو آزمون  گیري تکراري روي عامل شدتاندازه

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه  80-85محور در شدت  محور و فعالیت کنندگان هدفبین شرکت

) استرس P=001/0( ، استرس تنشی )P=001/0( )، هیجان منفی P=03/0( براي هیجان مثبت

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه  40-45)و در شدت P=01/0( ) و ضربان قلبP=001/0( کوششی

)بود. P=01/0( )و استرس کوششیP=004/0( )،استرس تنشیP=045/0( براي هیجان مثبت

درصد  80-85محور در شدت کنندگان هدفمحور نسبت به شرکتکنندگان فعالیتشرکت
 کوششی و ضربان-ي هیجان مثبت باالتر و هیجان منفی، استرس تنشی اکسیژن مصرفی بیشینه

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، این  40-45تري را تجربه کردند؛ در حالی که در شدت قلب پایین

طور، کلی نتایج این تحقیق از طرح مثلثی اسوباك   محور بود. به کنندگان هدفبرتري با شرکت

  کند.حمایت می

ورزشی، شدت هاي فیزیولوژیک، تسلط فراانگیزشی، اولویت -هاي روانی پاسخ گان کلیدي:واژ
  تمرینی، طرح مثلثی اسوباك.
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  مقدمه

-فردي و با توجه به عالقه هايهاي فردي است. افراد براساس تفاوتها تفاوتاز ویژگی انسان

آید کنند. حال این سؤال پیش میهاي ورزشی و تمرینی خود را انتخاب میهاي خود اولویت

کنند؟ بسیاري از پژوهشگران هاي تمرینی و ورزشی افراد را مشخص میکه چه عواملی عالقه

تمرین بر فرد ورزش و  به کردن موضوعات منحصر شناسی ورزش و تمرین، براي مطرح روان

است  که از  1ي بازگشتی ها، نظریه). یکی از این نظریه1( هاي ویژه تأکید دارندها و روشنظریه

 شده استفاده کرد.  توان براي پاسخ به سؤال مطرحآن می

شناسی ورزش به ساختار ذهنی افراد با در نظر گرفتن انگیزش توجه  ي بازگشتی در روان نظریه

2هاي فراانگیزشیحالتکند. این نظریه بر می
ها اتفاق و فرایندهاي بازگشتی که میان این حالت 

عنوان فراانگیزشی توصیف شده که موجب  ي شخص به برجستهافتد، متمرکز است. حالت می

 3). همچنین کر2( باشد شود شخص براي یک لحظه، چیزي را خواسته یا به آن تمایل داشتهمی

هاي فراانگیزشی، فرایندهاي ذهنی هستند که ساختار انگیزشی کند که حالت) اظهار می1997(

کند که یکی از ) بیان می1984( 4). اپتر3( دهندهاي بعدي تشکیل می را براي شروع فعالیت

توانند از همدیگر در سطح فراانگیزشی متفاوت باشند، استعداد یا تمایل هایی که افراد میروش

). چنین تمایلی در این نظریه اشاره به 2( حالت دیگر استبیشتر آنها در یک حالت نسبت به 

) وجود دارد. افراد 7محور و فعالیت 6محور هدف( دارد. در این نظریه، دو نوع تسلط 5تسلط

محور، افرادي نسبتاً جدي، داراي برنامه، کامالً هدفمند و متمرکز بر فعالیت هستند. در  هدف

)؛ زیرا انگیختگی پایین، فرد 4،5( باشد پایینی داشته دهد انگیختگیاین حالت، فرد ترجیح می

باشد، در حالی که اگر فرد انگیختگی باالیی را تجربه  سازد احساس خوشایندي داشتهرا قادر می

محور است. در این حالت،  ). عکس این حالت، تسلط فعالیت5( کند می کند، احساس اضطراب

عنوان بازیگوش  محور به به اهداف، افراد در حالت فعالیتتا  بودهافراد بیشتر به مفاهیم عالقمند 

-انگیختگی، احساس شادي کرده و از موقعیت شوند. آنها نسبت بهانگیخته توصیف می و خود

دهند سطح باالیی از برند. افراد در این حالت ترجیح میبینی لذت می هاي غیرقابل پیش

  ). 5،7( شودزدگی در نظر گرفته میعنوان هیجان انگیختگی را تجربه کنند که به

                                                                                                                                               
1. Reversal theory  
2. Metamotivational 
3. Kerr 
4. Apter 
5. Dominance  
6. Telic 
7. Paratelic 
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، 1999 1کوگان و براون( هاي ورزشیمطالعات زیادي بر ارتباط بین تسلط فراانگیزشی و اولویت 

، 2006 3، بین درویش و تنن باام1989و کر  2، اسوباك1989، کر و اسوباك 1991، کر 1999

 7، کر و مکنزي2011 6، کورودا و همکارن2011 5، تاتچر و همکاران2009و تنن باام  4کرومر

هاي محور، ورزش اند که افراد هدف). این مطالعات نشان داده8،6-15( اند) تأکید کرده2012

دهند، در حالی که افراد سواري را ترجیح می انفرادي و استقامتی مثل دوي ماراتن و دوچرخه

بسکتبال را  هاي تیمی، سرعتی و انفجاري  مانند دوي سرعت، بیسبال ومحور ورزش فعالیت

هاي ورزشی، نباید از نقش دهند. عالوه بر نقش تسلط فراانگیزشی در تعیین اولویتترجیح می

عوامل متعدد فیزیولوژیک مانند نوع تارهاي عضالنی و ضربان قلب نیز غافل شد. تعدادي از 

انقباض  محور نسبت به دیگر افراد داراي تارهاي تند اند که افراد فعالیتمطالعات نشان داده

) گزارش کردند 1993( ). اسوباك و همکاران16،17( بیشتري در عضالت ساق پاي خود هستند

محور، عمدتاً داراي تارهاي عضالنی تند انقباض هستند؛ در حالی که افراد  که افراد فعالیت

) با 1999( ). سپس اسوباك18( محور عمدتاً داراي تارهاي عضالنی کند انقباض هستند هدف

شکل را  ي مثلثی ي بازگشتی، رابطه به نتایج این مطالعات و همچنین با استفاده از نظریهتوجه 

بود را  10هاي بیولوژیکو ویژگی 9هاي ورزشی/ تمرینی، اولویت8هاي انگیزشیکه شامل ویژگی

با هم باشند، افراد احتماالً در  ). او پیشنهاد کرد زمانی که این سه مؤلفه19( پیشنهاد داد

برند. این موضوع بیشتر در هاي مورد نظر موفق هستند و از شرکت در مسابقات لذت میشورز

) از جمله 2011( ي کورودا و همکاران ). مطالعه20( است ورزشکاران نخبه گزارش شده

 ). در این مطالعه، کورودا و همکاران13( مطالعاتی است که به آزمون مثلثی اسوباك پرداخت

هاي تغییرات الکترومیوگرافی، تسلط طرح مثلثی اسوباك را در بخشي  ) سه مؤلفه2011(

هاي هاي متفاوت در حالتفراانگیزشی و تمرین ایزوکنتیک حرکت اکستنشن پا با شدت

کنندگان  محوري آزمایش کردند. نتایج حاکی از برتري عملکرد شرکت محوري و فعالیت هدف

محوري دارد. در این حالت،  در حالت فعالیتمحور  کنندگان هدف محور نسبت به شرکت فعالیت

                                                                                                                                               
1. Cogan & Brown 
2. Svebak 
3. Bindarwish & Tenenbaum 
4. Cromer 
5. Thatcher et al 
6. Kuroda et al 
7. Mackenzie 
8. Motivational characteristic 
9. Sport or exercise preference 
10. Biological composition 
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محور دارد.  کنندگان فعالیتي تغییرات الکترومیوگراف نیز حاکی از برتري شرکت شیب دامنه

محور در تغییرات  کنندگان هدف محوري، برعکس  و حاکی از برتري شرکت نتایج در حالت هدف

  ). 13( شیب الکترومیوگراف و عملکرد بود

ي بازگشتی  هاي انگیزشی است. اگرچه افراد در نظریهاي طرح مثلثی اسوباك ویژگیهیکی از مؤلفه

محور) هستند، ولی نباید از نقش بازگشت میان  محور و فعالیت هدف( داراي دو نوع تسلط فراانگیزشی

ت این دو نوع تسلط غافل شد. بنابراین، براي کنترل بازگشت یا انتقال بین این دو نوع تسلط باید وضعی

براي هر حالت فراانگیزشی هم سطوح ترجیح هاي فراانگیزشی) را نیز در نظر گرفت. حالت( کنونی افراد

شده توسط  شده و هم سطوح واقعی متغیرهاي تجربی گوناگون وجود دارد. سطوح ترجیح داده داده

اما فرد  دهد، میانگیختگی پایین را ترجیح  ،محور باشد اگر فرد هدف( حالت فراانگیزشی فرد

، اما سطوح واقعی توسط ادراك فرد از هدهد) تعیین شدانگیختگی باال را ترجیح می محور فعالیت

 ،شده و واقعی با یکدیگر متناسب باشند شود. اگر سطوح ترجیح دادهموقعیت تمرین و رقابت تعیین می

ی با یکدیگر متناسب شده و واقع کند، اما اگر سطوح ترجیح دادهرا تجربه می 1شخص هیجانات مثبت

شده و سطوح  کند. عدم تناسب بین سطوح ترجیح داده را تجربه می 2شخص هیجانات منفی ،نباشند

دهد که شخص در استرس تنشی زمانی رخ می ،طور مشابه د. بهشونیز می 3واقعی باعث استرس تنشی

ت یابد. پاسخ افراد به استرس دس داشته،حالتی باشد و نتواند به احساسی از توان که در این حالت آرزو 

)، الکسی و 2006،2005،2006( کر و همکاران شود.شناخته می 4عنوان استرس کوششی تنشی به

) به بررسی انواع هیجانات و 2011( ) و کورودا و همکاران2011( )، تاتچر و همکاران2008( 5همکاران

ها پرداخته و نتیجه گرفتند واع ورزشمحور در ان محور و فعالیت استرس تنشی و کوششی در افراد هدف

که  ارتباطی معنادار بین هیجانات مثبت، انگیختگی و استرس پایین با نوع ورزش و نوع تسلط 

هاي استقامتی محور در فعالیت کنندگان هدففراانگیزشی در افراد وجود دارد. در این مطالعات شرکت

کردند. محور تجربه می کنندگان فعالیتتري را نسبت به شرکتهیجانات مثبت و استرس پایین

-ها و ورزش محور در فعالیت کنندگان هدفمحور در مقایسه با شرکت کنندگان فعالیتبرعکس، شرکت

). 21،14،13-24( کردندتري را تجربه میهاي انفجاري و سرعتی هیجانات مثبت و استرس پایین

 بهتر عملکرد هدف با که هاییفعالیت در شرکت و خود فراانگیزشی هاي حالت شناخت با بنابراین، افراد

 ریزيبرنامه مؤثرتري طور به را ورزشی بخش لذت هايفعالیت توانندمی دهند،می انجام کمتر استرس و

                                                                                                                                               
1. Positive emotion 
2. Negative emotion 
3. Tension stress 
4. Effort stress 
5. Alix-sy et al 
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  .کنند

بنابراین، بر اساس نتایج ادبیات تحقیق پیرامون طرح مثلثی اسوباك و  اینکه این نتایج بیشتر 

آید، از طرح مثلثی   دست لذا اگر نتایج مشابهی از غیر ورزشکارن بهدر ورزشکاران گزارش شده، 

-ها و ورزشگرفت. کاربرد نتایج، افراد را به سوي فعالیت خواهد اسوباك حمایت بیشتري صورت

ي مثلثی  سازند. در حقیقت رابطهاي براي موفقیت دارند رهنمون میهایی که پتانسیل بالقوه

اي منجر طور بالقوه هاي بدنی افزایش داده و بهو فعالیت در ورزش بخش را تواند تجارب لذتمی

تواند پیامدهاي هاي ورزشی و تمرینی شود. در نتیجه، میبه کاهش استرس در طول فعالیت

ي مثلثی اسوباك در  ). بنابراین، اگر رابطه19( باشد هاي تمرینی داشتهخوبی براي آموزش برنامه

هاي تمرینی توانند به ورزش و فعالیتباشد، مردم می داشتهافراد عادي جامعه مصداق 

شناسی آنهاست، هدایت شوند. با دانستن اینکه  بخش که بر اساس شکل بیولوژیک و روان لذت

توانند در هاي فراانگیزشی با عملکرد بهتر و سطوح پایین استرس رابطه دارد، مردم میحالت

برند، شرکت کنند. بنابراین، ضرورت تحقیق می هاي ورزشی که از آن لذت بیشتريفعالیت

  ي غیر ورزشکاران است. ي مثلثی اسوباك به جامعه حاضر، تعمیم رابطه

هاي هاي ورزشی/ تمرینی و ویژگیویژگی انگیزشی، اولویت( ي طرح مثلثی اسوباك اگرچه سه مؤلفه

زمان در  طور هم ندرت به مؤلفه به )، اما این سه19( توانند در موفقیت افراد مؤثر باشندبیولوژیک) می

ي حاضر درصدد است که این سه مؤلفه را با هم بررسی  اند. بنابراین، مطالعه یک مطالعه بررسی شده

هاي فراانگیزشی در ارتباط با نوع ورزش کند. از دیگر اهداف تحقیق حاضر، بررسی تسلط و حالت

از نتایج این پژوهش بتوان  آن در ورزش، احتماالًشناسی و تأثیر  است که با توجه به اهمیت علم روان

است تا به بررسی  عنوان ابزاري در جهت استعدادیابی استفاده کرد. لذا در این پژوهش سعی شده به

هاي  هاي تمرینی و ورزشی و تسلط فراانگیزشی افراد شدتهاي روانی فیزیولوژیک، اولویتپاسخ

  شود. اسوباك پرداخته  متفاوت تمرینی با آزمون طرح مثلثی شکل

  پژوهش روش

ي دانشجویان پسري  ي آماري این تحقیق، همه جامعه. است تجربی نیمه حاضر، تحقیق روش

را در دانشگاه شهید چمران اهواز  1واحد تربیت بدنی عمومی  90-91بودند که در نیمسال دوم 

تعیین اکسیژن مصرفی نفر). از آزمون آستراند روي تردمیل براي  156( بودند انتخاب کرده

نفر با  43ي آماري مورد نظر،  کنندگان استفاده شد. در جامعهشرکت (Vo2 max( ي بیشینه

محور  هدف( یافت شد. سپس براي تعیین تسلط فراانگیزشی 40-45ي  اکسیژن مصرفی بیشینه

ی نفر با اکسیژن مصرف 43) بین 5( محور کنندگان، مقیاس تسلط هدفمحور) شرکت و فعالیت
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عنوان افراد  توزیع شد. افراد با نمرات یک انحراف معیار باالي میانگین به 40-45ي  بیشینه

-می محور شناخته عنوان فعالیت محور و افراد با نمرات یک انحراف معیار پایین میانگین به هدف

میانگین سنی نفر با  30نامه،  آمده از این پرسش دست شوند. در نهایت، بر اساس نمرات به

نفر  16محور و  نفر هدف 14 انحراف باال و پایین میانگین یافت شد که 1با  19/1±62/21

  محور قرار گرفتند.  محور و فعالیت هاي هدفترتیب در گروه محور بودند که به فعالیت

آیتمی است که توسط  42: این مقیاس، یک مقیاس شخصیتی 1محوري مقیاس تسلط هدف

 3). این مقیاس از 5( است ) براي بزرگساالن طراحی شده1978( مورگاتروید و همکاران

است.  محوري طراحی شده هاي متفاوت تسلط هدفاي مرتبط با جنبهگزینه 14مقیاس  خرده

به این صورت که امتیاز  گیرد.صورت می محوري دهی آزمون در جهت تسلط هدفي نمره شیوه

 5/0به پاسخ مطمئن نیستم  ،گیردعلق میمقیاس ت محوري در هر خرده هدف هايگزینهبه  1

ي  گیرد. بنابراین، دامنهمحوري امتیازي تعلق نمی هاي فعالیتو به گزینه گیردامتیاز تعلق می

عنوان  است. افراد با نمرات یک انحراف معیار باالي میانگین به 42امتیاز این مقیاس از صفر تا 

محور شناخته  عنوان فعالیت معیار پایین میانگین به محور و افراد با نمرات یک انحراف افراد هدف

 82/0به روش آلفاي کرونباخ  این مقیاس براي انجام تحقیق حاضر، ضریب پایاییشوند. می

دست آمد. همچنین براي روایی مقیاس، از روایی سازه از نوع واگرا استفاده شد. براي این کار،  به

کنندگان توزیع شد. ضریب  ) نیز بین شرکت25( محوري کوك و گرکوویچ مقیاس تسلط فعالیت

 -79/0)  25( محوري ) و مقیاس تسلط فعالیت5( محور همبستگی بین مقیاس تسلط هدف

  مقیاس است.   خوب دست آمده، حاکی از روایی دست آمد که ضریب همبستگی به به

 ر سالنامه توسط اسوباك و همکاران د این پرسش: ي استرس تنشی وکوششی نامه پرسش

است که  7 تا 1هاي). هرکدام ازآنها داراي دامنه26( آیتمی است 20 تدوین شده و ابزار 1991

ي  هاي نظریهگیري هیجانآیتم براي اندازه 16. اندبندي شده درجه "خیلی زیاد" تا "اصالً" از

چون . کندگیري میآیتم استرس تنشی و استرس کوششی را اندازه 4 بازگشتی است و

ي استرس تنشی وکوششی تنها یک آیتم براي هر هیجان یا استرس دارد، ضریب  نامه پرسش

 ها درهاي هیجانبه هر حال، دامنه. کار رود ند به تواگیري افراد نمیآلفاي کرونباخ بر اي اندازه

ضریب آلفاي کرونباخ را براي ) 1996( هر دو میزان لذت منفی یا مثبت مشترك است، ملز و کر

). براي انجام تحقیق حاضر، 27( گزارش کردند 75/0 و براي هیجان منفی 88/0 جان مثبتهی

 85/0و براي هیجان منفی  70/0ضریب پایایی به روش آلفاي کرونباخ براي هیجان مثبت 

                                                                                                                                               
1. Telic Dominance Scale 
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نامه از روایی سازه و براي تعیین روایی سازه از  دست آمد. براي تعیین روایی این پرسش به

-بودن داده مناسب KMO=86/0فی و تأییدي استفاده شد. ضریب آزمون تحلیل عاملی اکتشا

 دار بودداري آزمون کرویت بارتلت از نظر آماري معنینامه را نشان داد. سطح معنی هاي پرسش

)0001/0=sigها براي انجام تحلیل عاملی مناسب است. در این تحلیل از روش ). بنابراین داده

عامل استخراج  4ي باالتر از یک،  چرخش واریماکس) و مقادیر ویژه( هاي اصلیتحلیل مؤلفه

و  37/5ي آن کند؛ مقدار ویژهها را تبیین میدرصد از واریانس ماده 66/33شد. عامل اول 

هاي  ها و پرسشدرصد واریانس ماده 59/13است. دومین عامل  75/52واریانس مشترك 

است.  32/21و واریانس مشترك  17/2ي آن ویژهمقیاس را به خود اختصاص داده است؛ مقدار 

کند؛ مقدار ویژه و واریانس مشترك این عامل درصد واریانس را تبیین می 42/8عامل سوم 

، با استفاده از SPSSافزار  پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی با نرماست.  26/13و  37/1

شده انجام گرفت که عوامل   امل تأییدمنظور تعیین عو تحلیل عاملی تأییدي به AMOSافزار  نرم

  هاي برازندگی مطلوبی بودند.شده داراي شاخص  استخراج

هاي مورد نظر استفاده شد. براي  افزار براي طراحی شدت از این نرم :Para Graphicنرم افزار 

شود که سرعت و شیب تردمیل را براي سنج کنترل استفاده می ي ضربان این کار از برنامه

کند. اگر آزمودنی فراتر از شدت مورد نظر رفت، برنامه رسیدن به شدت مورد نظر تنظیم می

ي شدت مورد نظر  کند تا آزمودنی در محدودهطور خودکار شیب و سرعت تردمیل را کم می به

  به فعالیت بپردازد.

ساخت کشور آلمان براي اجراي  SATURNمدل  H/P/COSMOS: از تردمیل تردمیل

  هاي تمرینی استفاده شد.پروتکل

  ها استفاده شد.سنج پالر ساخت کشور آلمان براي ثبت ضربان قلب آزمودنی از ضربان سنج: ضربان

اجراي آزمون و تکمیل  ي نحوه آزمون و محل با ابتدا مطالعه، این در کنندگانشرکت

این مطالعه شامل دو شدت تمرینی متفاوت، یعنی دویدن روي  .شدند ها آشنانامه پرسش

درصد اکسیژن مصرفی بیشنه بود.  80-85درصد اکسیژن مصرفی بیشینه و  40-45تردمیل با 

ي استرس تنشی و کوششی  نامه کنندگان به تکمیل پرسشدر هر یک از شرایط آزمون، شرکت

کردن خود  کنندگان به گرمنامه، شرکت سشآزمون پرداختند. بعد از تکمیل پر ي پیش در مرحله

درصد  40-45دقیقه و سپس به دویدن روي تردمیل با شدت مورد نظر، یعنی با  10به مدت 

هاي درصد اکسیژن مصرفی بیشنه پرداختند. تعیین شدت 80-85اکسیژن مصرفی بیشینه یا 

کنندگان در  لب شرکتانجام گرفت. همچنین ضربان ق Para Graphicافزار  مورد نظر توسط نرم

 که است ذکر به سنج پالر ثبت شد. الزم ي مراحل آزمون توسط آزمونگر از طریق ضربان همه
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   .است شده انجام جداگانه روزهاي در مختلف، هاي شدت در آزمون

عنوان آمار توصیفی  جهت تجزیه و تحلیل آماري در این تحقیق، از میانگین و انحراف معیار به

اسمیرنوف و برابري  -ها به روش کلموگراف بعد از بررسی نرمال بودن دادهاستفاده شد. 

گیري مکرر روي عامل شدت راهه با اندازه ها با آزمون لون، از تحلیل واریانس یکواریانس

گروهی و بین گروهی استفاده شد. از  هاي درون عنوان آمار استنباطی براي بررسی تفاوت به

محور استفاده  محور و فعالیت کنندگان هدفهاي بین شرکتی تفاوتتقل براي بررسمس  tآزمون

کنندگان  هاي شرکتگردید. قابل ذکر است که براي بررسی تفاوت هیجانات و استرس

آزمون استفاده شد. تجزیه و  آزمون تا پس محور از اختالف نمرات پیش محور و فعالیت هدف

انجام  18ي  نسخه AMOSافزار  و نرم 16ي  نسخه SPSSافزار  ها با استفاده از نرمتحلیل داده

   است. در نظر گرفته شده p>05/0داري سطح معنیگردید. 

  نتایج

ي  محور طی مرحله محور و فعالیت مشخصات توصیفی متغیرها را براي دو گروه هدف 1شکل 

  دهد.آزمون نشان می پس

  

  
  آزمون توزیع میانگین متغیرها طی مرحله پس. 1شکل 

، درصد اکسیژن مصرفی بیشینه 80-85کنید، در شدت مشاهده می 1طور که در شکل  همان

کنندگان  ) باالتري را در مقایسه با شرکت62/4( ، هیجان مثبتمحور کنندگان فعالیتشرکت
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محور در هیجانات  کنندگان فعالیت عالوه بر این، شرکت .اند) تجربه کرده85/2( محور هدف

تري نسبت به پایین مقدار)، 06/2( ) و استرس کوششی62/1( )، استرس تنش18/2( منفی

) و استرس 92/3( )، استرس تنش00/4( محور در هیجانات منفی کنندگان هدفشرکت

-شرکت ، بیشینهدرصد، اکسیژن مصرفی  40-45) داشتند. اما، در شدت 85/3( کوششی

کنندگان  تري را در مقایسه با شرکت) پایین62/2( هیجان مثبت ،محور کنندگان فعالیت

محور در هیجانات  اند. عالوه بر این، شرکت کنندگان فعالیت) تجربه کرده35/3( محور هدف

ي باالتري نسبت به  )، تجربه62/2( ) و استرس کوششی31/3( )، استرس تنش56/2( منفی

) و استرس 92/1( )، استرس تنش14/2( محور در هیجانات منفی نندگان هدفکشرکت

  ) داشتند.57/1( کوششی

محور را در دو  محور و فعالیت کنندگان هدفآمار توصیفی مربوط به ضربان قلب شرکت 2شکل 

  دهد.شدت تمرینی طی مراحل آزمون نشان می

  

  
  . توزیع میانگین و انحراف معیار ضربان قلب طی مراحل مختلف آزمون2شکل 

  

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه  80-85کنید، در شدت مشاهده می 2طور که در شکل  همان

محور ضربان  کنندگان هدفمحور در مقایسه با شرکت کنندگان فعالیت طی مراحل آزمون شرکت

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه طی  40-45تري را تجربه نمودند. اما در شدت قلب پایین
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کنندگان فعالیت محور ضربان محور در مقایسه با شرکت کنندگان هدف مراحل آزمون شرکت

  تري را تجربه کردند.قلب پایین

آزمون با  آزمون تا پس کنندگان را از پیشهاي مثبت و منفی شرکتنتایج هیجان 1جدول 

  دهد.گیري مکرر روي عامل شدت نشان میراهه با اندازه ون تحلیل واریانس یکآزم
  

  گیري مکرر روي عامل شدت هاي تحلیل واریانس یک راهه با اندازه. یافته1جدول

  براي هیجان مثبت و منفی

  منبع تغییرات  متغیر
مجموع 

  مجذورات

ي  درجه

  آزادي
  سطح معنی داري  Fنسبت   میانگین مجذورات

هیجان 

  مثبت

  004/0*  12/10  08/11  1  08/11  شدت

  78/0  07/0  08/0  1  08/0  شدت*گروه

  007/0*  47/8  30/8  1  30/8  گروه

      09/1  28  64/30  شدت)( خطاي

      98/0  28  43/24  گروه)( خطاي

هیجان 

  منفی

  001/0*  50/12  57/16  1  57/16  شدت

  31/0  23/0  16/0  1  16/0  شدت*گروه

  005/0*  11/9  37/13  1  37/13  گروه

      32/1  28  10/37  شدت)( خطاي

      46/1  28  10/41  گروه)( خطاي

  دار است. معنی α >05/0*در سطح 
  

ها در هیجان مثبت تفاوت معناداري وجود شود، بین گروه مشاهده می 1طور که در جدول  همان

مستقل استفاده شد. نتایج آزمون  tها، از آزمون  دار بین گروهي تفاوت معنی دارد. براي مشاهده

t درصد  80-85محور در شدت  محور و فعالیت داري را بین گروه هدفمستقل تفاوت معنی

 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه 40-45و شدت  )=03/0sig=،24/2-t( اکسیژن مصرفی بیشینه

)047/0sig=،76/1t=1جدول  دهد. عالوه بر این، دیگر نتایج) براي هیجان مثبت نشان می 

ي  ها در هیجان منفی تفاوت معناداري وجود دارد. براي مشاهدهدهد که بین گروهنشان می

مستقل تفاوت  tمستقل استفاده شد. نتایج آزمون  tها از آزمون  دار بین گروهتفاوت معنی

درصد اکسیژن مصرفی  80-85محور در شدت  محور و فعالیت داري را بین گروه هدفمعنی

درصد اکسیژن مصرفی  40-45دهد، اما در شدت ) نشان می=001/0sig=،70/5t( بیشینه

 داري بین دو گروه وجود ندارد.) تفاوت معنی=45/0sig=،76/0-t( بیشینه

آزمون با  آزمون تا پس کنندگان را از پیشنتایج استرس تنشی و کوششی شرکت 2جدول 
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  دهد.روي عامل شدت نشان میگیري مکرر راهه با اندازه آزمون تحلیل واریانس یک
  

  گیري مکرر روي عامل شدت راهه با اندازه هاي تحلیل واریانس یک. یافته2جدول 

  براي استرس تنشی و کوششی

  منبع تغییرات  متغیر
مجموع 

  مجذورات
  ي آزادي درجه

میانگین 

  مجذورات
  داري سطح معنی  Fنسبت 

استرس 

  تنشی

  04/0*  98/4  53/5  1  53/5  شدت

  001/0  83/40  33/48  1  33/48  شدت*گروه

  032/0*  56/6  58/7  1  58/7  گروه

      18/1  28  14/33  شدت)( خطاي

      56/1  28  89/43  گروه)( خطاي

استرس 

  کوششی

  01/0*  65/6  00/8  1  00/8  شدت

  11/0  83/0  33/4  1  33/4  شدت*گروه

  04/0*  56/7  87/4  1  87/4  گروه

      20/1  28  67/33  شدت)( خطاي

      94/0  28  48/26  گروه)( خطاي

  دار است. معنی α >05/0*در سطح 
  

ها تفاوت معناداري در استرس تنشی شود، بین گروهمشاهده می 2طور که در جدول  همان

مستقل استفاده شد. نتایج  tها از آزمون دار بین گروهي تفاوت معنی وجود دارد. براي مشاهده

 80-85محور در شدت  محور و فعالیت داري را بین گروه هدفمستقل تفاوت معنی tآزمون 

درصد اکسیژن مصرفی  40-45) و شدت =001/0sig=،10/5t( درصد اکسیژن مصرفی بیشینه

طور که در  دهد. عالوه بر این، همان) در استرس تنشی نشان می=004/0sig=،11/3-t( بیشینه

معناداري در استرس کوششی وجود دارد. براي ها تفاوت شود، بین گروهمشاهده می 2جدول 

مستقل  tمستقل استفاده شد. نتایج آزمون  tها از آزمون دار بین گروهمشاهده تفاوت معنی

درصد اکسیژن  80-85محور در شدت  محور و فعالیت داري را بین گروه هدفتفاوت معنی

 مصرفی بیشینهدرصد اکسیژن  40-45و شدت   )=001/0sig=،80/5t( مصرفی بیشینه

)01/0sig=،64/2-t=دهد.) نشان می 

محور در طی  محور و فعالیت کنندگان هدفپیش از بررسی تغییرات ضربان قلب بین شرکت

آزمون پرداختیم. نتایج  ها در مراحل پیشمستقل براي همسانی بین گروه tآزمون، از آزمون 

 80-85محور در شدت  و فعالیتمحور  داري را بین گروه هدفمستقل تفاوت معنی tآزمون 

درصد اکسیژن مصرفی  40-45) و شدت =09/0sig=،72/1t( درصد اکسیژن مصرفی بیشینه
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 دهد.) نشان نمی=11/0sig=،26/1t( بیشینه

آزمون با آزمون تحلیل  کنندگان را طی آزمون و پسنتایج میانگین ضربان قلب شرکت 3جدول 

  دهد.روي عامل شدت نشان می گیري مکررراهه با اندازه واریانس یک
  

  گیري مکرر روي عامل شدت هاي تحلیل واریانس یک راهه با اندازه. یافته3جدول 

  آزمون براي ضربان قلب طی آزمون و پس

  منبع تغییرات  متغیر
مجموع 

  مجذورات

ي  درجه

  آزادي
  Fنسبت   میانگین مجذورات

سطح 

  داري معنی

ضربان 

قلب 

طی 

  آزمون

  001/0*  95/155  30/26113  1  30/26113  شدت

  06/0  55/2  90/445  1  90/445  شدت*گروه

  039/0*  67/4  15/623  1  15/623  گروه

      44/167  28  43/4688  شدت)( خطاي

      80/169  28  57/4754  گروه)( خطاي

ضربان 

قلب 

پس 

  آزمون

  001/0*  93/734  38/39744  1  38/39744  شدت

  07/0  91/2  51/98  1  51/98  شدت*گروه

  001/0*  82/9  43/710  1  43/710  گروه

      07/54  28  21/1514  شدت)( خطاي

      12/115  28  58/3223  گروه)( خطاي

  دار است. معنی α >05/0*در سطح 

  

ها در ضربان قلب طی آزمون تفاوت شود، بین گروهمشاهده می 3طور که در جدول  همان

مستقل استفاده  tها از آزمون  دار بین گروهي تفاوت معنی معناداري وجود دارد. براي مشاهده

محور در شدت  محور و فعالیت داري را بین گروه هدفمستقل تفاوت معنی tشد. نتایج آزمون 

درصد اکسیژن  40-45) و شدت =001/0sig=،28/5t( درصد اکسیژن مصرفی بیشینه 85-80

تفاوت  3دیگر نتایج جدول  دهد. عالوه بر این،نشان می  )=04/0sig=،15/2-t( مصرفی بیشینه

دار دهد. براي مشاهده تفاوت معنیآزمون نشان می ي پس ها در مرحلهمعناداري را بین گروه

داري را بین مستقل تفاوت معنی tمستقل استفاده شد. نتایج آزمون  tها از آزمون بین گروه

 نهدرصد اکسیژن مصرفی بیشی 80-85محور در شدت  محور و فعالیت گروه هدف

)01/0sig=،48/2t=درصد اکسیژن مصرفی بیشینه 40-45دهد، ولی در شدت ) نشان می 

)07/0sig=،84/1-t=داري وجود محور تفاوت معنی محور و فعالیت کنندگان هدف ) بین شرکت

 ندارد.
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  گیريبحث و نتیجه

ضربان قلب محور در  محور و فعالیت کنندگان هدفنتایج این مطالعه آشکار کرد که بین شرکت

محور در مقایسه با  کنندگان هدفداري وجود دارد. شرکتطی دو شدت تمرینی تفاوت معنی

درصد  80-85محور ضربان قلب باالتري را در سرتاسر فعالیت با شدت  کنندگان فعالیتشرکت

درصد اکسیژن مصرفی  40-45اکسیژن مصرفی بیشینه نشان دادند. اما در فعالیت با شدت 

کنندگان تري را در مقایسه با شرکتمحور ضربان قلب پایین کنندگان هدفکتبیشینه شر

-) مبنی بر اینکه شرکت28( ي کورودا محور تجربه کردند. نتایج این تحقیق با مطالعه فعالیت

هاي محور در فعالیت کنندگان هدفهاي انفجاري و شرکتمحور در فعالیت کنندگان فعالیت

خوان است. این یافته با استدالل اسوباك  کنند، همتري را تجربه میناستقامتی ضربان قلب پایی

محور  کنندگان فعالیتقابل توجیه است. مطابق با استدالل اسوباك مبنی براین که شرکت

دهند، پس هاي استقامتی را ترجیح میمحور ورزش کنندگان هدفهاي انفجاري و شرکتورزش

فرد تبحر دارند و کارایی بهتري را از  هاي منحصربهدر ورزشافراد با تسلط فراانگیزشی متفاوت 

هاي محور در فعالیت کنندگان هدفدهند. بنابراین، دور از انتظار نیست که شرکتخود نشان می

محور در  کنندگان فعالیتتري را تجربه کنند، در حالی که شرکتاستقامتی ضربان قلب پایین

  هاي انفجاري.فعالیت

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بین  80-85این مطالعه آشکار کرد که در شدت دیگر نتایج 

محور در هیجانات مثبت و منفی و استرس تنشی و  محور و فعالیت کنندگان هدفشرکت

درصد  80-85محور در شدت  کنندگان فعالیتداري وجود دارد. شرکتکوششی تفاوت معنی

محور تجربه  کنندگان هدف را نسبت به شرکتنه، هیجان مثبت باالتري یاکسیژن مصرفی بیش

-تري را نسبت به شرکتکوششی پایین-کردند و در این شدت هیجان منفی و استرس تنشی

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، نتایج  40-45محور گزارش نمودند. اما در شدت  کنندگان هدف

 ،    شدت تمرینمحور دارد. در این  کنندگان هدفبرعکس بوده و حاکی از برتري شرکت

اند و محور، هیجانات مثبت باالتري را نسبت به رقیبانشان تجربه کرده کنندگان هدفشرکت

محور  کنندگان فعالیتتري را نسبت به شرکتکوششی پایین -هیجان منفی و استرس تنشی 

 ن)، تاتچر و همکار2011( هاي کورودا و همکارانگزارش کردند. نتایج تحقیق حاضر با یافته

) مبنی بر اینکه شرکت 2006،2005( ) و کر و همکاران2008( )، الکسیس و همکاران2011(

تري را تجربه هاي استقامتی هیجان مثبت باالتر و استرس پایینمحور در ورزش کنندگان هدف

هاي انفجاري هیجان مثبت باالتر محور در ورزش کنندگان فعالیت اند و عالوه بر این، شرکتکرده

). 14،13-21-24( خوان است تري را گزارش نمودند، همکوششی پایین -رس تنشی و است



    1392، زمستان 14رفتار حرکتی شماره   212

 

 

شد که سطوح  هاي مثبت زمانی تجربه خواهند)، هیجان2001( ي بازگشتی اپتر مطابق با نظریه

شده و سطوح واقعی در طی تمرین و رقابت متناسب باشند، اما اگر سطوح  داده ترجیح

کند هاي منفی را تجربه میدیگر متناسب نباشند، شخص هیجانشده و واقعی با یک داده ترجیح

محور  کنندگان هدفشود. شرکتکه متعاقب آن، باعث ایجاد استرس تنشی و کوششی نیز می

کنند و تمایل به اجتناب از شده عمل می معموالً در سطوح پایینی از انگیختگی احساس

شوند هاي جذب میند و بیشتر به سوي فعالیتکهایی دارند که انگیختگی باال تولید میفعالیت

محور در سطوح باالیی  کنندگان فعالیت). در حالی که شرکت29( که انگیختگی آنها پایین است

هایی جذب شوند که کنند و تمایل دارند به سوي فعالیتشده عمل می از انگیختگی احساس

الً انگیختگی آنها پایین است، اجتناب هایی که احتماکند و از فعالیتانگیختگی باال تولید می

  ورزند. می

محور هنگامی که انگیختگی در سطح پایین قرار دارد احساس خوشایندي  کنندگان هدفشرکت

گیرند، احساس ناخوشایندي کنند، و هنگامی که تحت تأثیر انگیختگی باال قرار میرا تجربه می

کنندگان و ناخوشایندي در شرکتهاي خوشایندي دهند. این احساساز خود بروز می

طوري که احساس خوشایندي زمانی  محور است، به کنندگان هدفمحور برعکس شرکت فعالیت

افتد که میزان انگیختگی باال باشد و هنگامی که میزان انگیختگی پایین باشد، احساس اتفاق می

-طور که مالحظه می ندهد. بنابراین، همامحور رخ می کنندگان فعالیتناخوشایندي در شرکت

هاي متفاوتی به تغییرات در انواع کنندگان با تسلط فراانگیزشی مختلف به شیوه کنید، شرکت

محور به  کنندگان فعالیتدهند. نتایج حاکی از ترجیح شرکتها پاسخ میتکالیف و ورزش

محور  کنندگان هدف آمیز است؛ در حالی که شرکت زا، تحت فشار و مخاطرههاي تنشفعالیت

طور که در نتایج  ). همان11،12( دهندهاي ایمن و با چالش و فشار پایین را ترجیح میفعالیت

 40-45محور در فعالیت دویدن با شدت  کنندگان هدف تحقیق حاضر نیز مشاهده شد، شرکت

 -درصد اکسیژن مصرفی بیشینه در هیجانات مثبت و ضربان قلب کارآمدتر و استرس تنشی 

  تري را تجربه کردند. در حالی که در فعالیت دویدن با شدتجان منفی پایینکوششی و هی

محور هیجان مثبت باالتري را  کنندگان فعالیتشرکت ،درصد اکسیژن مصرفی بیشینه 85-80

تري را تجربه کوششی و ضربان قلب پایین -گزارش کردند و هیجان منفی، استرس تنشی 

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، تقریباً انفجاري و تحت  80-85نمودند. چون فعالیت با شدت 

ي تقریباً استقامتی،  درصد اکسیژن مصرفی بیشینه 40-45فشار است و فعالیت دویدن با شدت 

  آمده در این مطالعه دور از انتظار نیست. دست هاي بهایمن و کم فشار است، پس یافته

ي  تعمیم طرح مثلثی اسوباك به جامعه هاي تحقیق حاضر،با توجه به این که یکی از ضرورت
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عنوان شرایط رقابت در نظر  عادي است و با توجه به این که هر نوع شرایط تمرینی به

توانند  محور می شود، اهداف باید کامالً متفاوت باشند. اهداف غیر رقابتی در افراد هدف نمی گرفته

هاي ورزشی کارآمد و  فعالیت تر، انجام منجر به حمایت از همبستگی گروهی و دوستی بیش

کنندگان شود. اهداف شرکت تر گروه جوش و حفاظت و تشویق از خود و اعضاي ضعیف خود

بخش ورزشی و  هاي فیزیکی لذت ي فعالیت محور، از سویی دیگر احتماالً در محدوده فعالیت

 -تنشی  ي استرس نامه آمده بر اساس پرسش دست هاي به کننده قرار دارند. تفاوت سرگرم

آزمون نشان داد  آزمون تا پس هاي متفاوت تمرینی در تحقیق حاضر از پیش کوششی، در شدت

-هاي متفاوت تمرینی هیجانات و استرس متفاوتی را تجربه می کنندگان در شدتکه شرکت

توان افراد عادي جامعه را به آمده در تحقیق حاضر می دست کنند. بنابراین، با توجه به نتایج به

شناسی آنهاست،  بخش که بر اساس شکل بیولوژیک و روان هاي تمرینی لذترزش و فعالیتو

هاي فراانگیزشی با عملکرد بهتر و سطوح پایین رهنمون ساخت. با دانستن این که حالت

برند، هاي ورزشی که از آن لذت بیشتري میتوانند در فعالیتاسترس رابطه دارد، مردم می

  شرکت کنند.

کوششی)  -هیجانات و استرس تنشی ( هاي انگیزشیکلی نتایج این تحقیق چه در حالتطور  به

هاي هاي با شدت بیشینه و زیر بیشینه) و چه در حالتورزش( هاي ورزشیو چه در اولویت

ي بازگشتی و طرح مثلثی اسوباك است.  ضربان قلب) موافق اصول موجود در نظریه( بیولوژیک

هاي فراانگیزشی خود و شرکت جه گرفت که ورزشکارن با شناخت حالتتوان نتیدر نهایت، می

دهند، هایی که با هدف عملکرد بهتر، هیجانات خوشایند و استرس کمتر انجام میدر فعالیت

ي خود برسند. در نهایت، به مربیان و  شده تعیین پیش تر به اهداف از توانند هر چه سریعمی

شود که براي موفقیت هر چه بیشتر افراد، بهتر است به طرح اندرکاران ورزش پیشنهاد میدست

هاي هاي ورزشی و عالقهمثلثی اسوباك توجه کنند تا با صرف کمترین هزینه و انرژي، اولویت

هاي مورد نظر رهنمون ورزشی و تمرینی آنها را کشف نمایند و بتوانند آنها را به سوي فعالیت

هاي پیشرفت را طی تر پله ي جامع ورزش کشور، هر چه سریع سازند تا در راستاي اهداف برنامه

  ها نیز آزمون شود.شود که طرح مثلثی اسوباك در دیگر ورزشکنند. همچنین پیشنهاد می
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Abstract 
This research utilized reversal theory to examine the Svebak triangular 
design (motivational characteristic, biological composition and sport or 
exercise preference). For this purpose, the Telic Dominant Scale and 
Asterand test used to determine metamotivational dominance and maximal 
consumption oxygen (Vo2max) among 156 male students. At the result, 30 
participants (16 paratelic, 14 telic) with age mean 21.69±1.19 determined 
that they have 40-45 maximal consumption oxygen. The present study 
included run on the treadmill with 40-45 and 80-85 Vo2max% intensities. In 
per condition, participants completed the Tension-Effort Stress 
Questionnaire in pretest and post test phases. Also, participants’ heart rate 
measured in test phases entire. After checking the date’s normality using 
Kolmogorov-Smirnov test and variances equality with Levene test, dates 
analyzed with one way variance analyze with repeated measure on intensity 
factor and independent t test statistical methods. The results indicated that 
there were significant difference between telic and paratelic participants in 
80-85 Vo2max% intensity for positive emotion (sig=0.03), negative emotion 
(sig=0.001), tension stress (sig=0.001), effort stress (sig=0.001), and heart 
rate (sig=0.01), while in 40-45 Vo2max% intensity for positive emotion 
(sig=0.045), tension stress (sig=0.001), and effort stress (sig=0.01). In 80-85 
Vo2mam% intensity, paratelic participants experienced higher positive and 
lower tension-effort stress and heart rate than telic participants; whereas, in 
40-45 Vo2max% intensity, this superiority was the telic participants. The 
results completely confirmed Svebak triangular design. 
 
Key words: Psycho-physiological responses, Metamotivational dominance, 
Sport preference, Exercise intensity, Svebak triangular design. 
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Abstract 
In the motor control domain, theoretical models suggest that two distinct, 
independent mechanisms (the relationship between elements in the 
movement sequence and the scaling of the individual elements) are involved 
in action production. So, the purpose of this study was to examine the effect 
of practice schedules (physical and observational) and feedback schedules 
(self-control and yoked) on the learning of relative and absolute timing as 
well as comparing feedback request rate and self-control feedback request 
strategy during physical and observational practice.The participants (n=120, 
21/09±2/438) were randomly assigned to four physical and observational 
practice (self-control, and yoked KR) groups. The research instrumentations 
were a sequential timing task and Chiricowsky & Wulf’s questionnaire 2002. 
The task required the participants to press four keys (2, 4, 6, and8) with 
regard to relative and absolute timing. They performed 72 trials during the 
acquisition phase and 12 in retention and transfer phases. A repeated 
measure analysis, a multi-factorial ANOVA, and a t-test were conducted to 
analyze the collected data  )٠۵/٠=α( . The analyses demonstrated that during 
the acquisition (P=0/043), retention (P=0/001), and transfer (P=0/001) 
phases, relative timing errors were lower for the self-control group in 
comparison to the yoked group. There were no significant differences 
between the feedback request rate and request strategy of the self-control 
groups during physical and observational practice (t=0/756, P=0/492). The 
results of this study indicated that physical and observational practice 
involves the same cognitive processes.  
 
Key words: Observational practice, Physical practice, Self-control feedback, 
Relative timing, Absolute timing. 
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Abstract 
This study aimed to assess relationship between fundamental movement 
skills (locomotor and object control) and level of physical activities 
(organized and sedentary). Role of body mass index (BMI) was also 
examined as a moderator variable. The population of study consisted of 6 – 
12 years old schools students in Qazvin city, which 116 of them were 
selected randomly as sample of study. Fundamental movement skills were 
tested by gross motor development test (TGMD-2) and daily activities were 
assessed by last year activities inventory. For examining body mass index 
(BMI), height and mass of participants tested. Spearman correlation used to 
identify relation between fundamental movement skills and daily activities. 
Based on study results, total fundamental movement skills correlated 
positively to organized activities (r=0.560) but no correlation with sedentary 
activities was shown (r=0.380). Study revealed that children with higher 
levels of organized activities have higher proficiency at fundamental 
movement skill but high levels of sedentary activities have no significant 
effect on these skills. Moreover, over-weight and higher than normal levels 
of BMI in children restricts their participation in physical activities. Since 
participation in PE class and programs play an important role in motor skills 
development of children, organized activities setting by parents and physical 
educators have excellent importance.  
 
Key words: Fundamental movement skills, Daily activities, Body mass 
index, Elementary schools’ children. 
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Abstract  
The aim of this study was study of the emotional and affective states changes 
in one and two sessions of simulated soccer exercise. For this purpose 10 
volunteered males, who regularly were participated in exercise, performed 
simulated soccer training protocol. Self Assessment Manikin (SAM) scale 
with three subscales include Pleasure or Valence, Arousal and Dominance 
was measured before, after and every 15 minutes during 90-min training. 
Results showed that increasing the training time was associated with 
increased pleasure (F= 18.46, P=0.0001) and arousal (F= 25.58, P=0.0001) 
and decreased dominance (F= 21.37, P=0.0001). Also the second training 
session on the same day was accompanied with increased pleasure (F= 
21.06, P=0.0001) and arousal (F= 10.11, P=0.001) and decreased dominance 
(F= 27.33, P=0.0001) decreasing. Results based on internal events of soccer 
play and circadian rhythm of body has been discussed.  
 
Key words: Soccer, Pleasure, Arousal, Dominance   
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks visual and 
sport skills training on selected visual skills and sport skills among novice 
table tennis and basketball players. 60 novice male athletes were randomly 
divided into 6 groups: (1- visual training and basketball layup, 2- visual 
training and table tennis forehand derive, 3- basketball layup, 4- table tennis 
forehand derive, 5- visual training and 6- control). Based on their training, 
Revien and Gabor (1981) visual training and sport skill drills were used. 
Before and after 8 weeks training, we used 6 visual skill tests and sport 
training tests. Data analysis done by t test and multiple ANOVA shown that 
all of the experimental groups had enhancement in their visual skills and 
sport skills based on their training. Visual and table tennis group had better 
performance in comparison with visual and basketball group.It seems that 
the combination of visual and sport skills training is better than exclusive 
sport and visual training. Also the nature of sport skills and their visual 
demands can affect the visual training programming. 
 
Key words: Visual training, Basketball layup, Table tennis forehand drive.  
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Abstract  
The aim of this study was to examine the effect of competitive anxiety and 
task complexity on mental effort, probe reaction time and performance in 
table tennis players. 16 table tennis players were tested using a table tennis 
tasks with low and high complexity and two levels of anxiety. The test 
comprised of two decision-making tests in which ball color signified the 
target to which the ball should be hit. Competitive anxiety was manipulated 
through current methods such as ranking and prize. Participants' accuracy in 
hitting targets was taken as a measure of performance effectiveness, while 
verbal probe reaction time (PRT) and perceived mental effort (RSME) were 
recorded as measures of efficiency. Data were analyzed using separate 
factorial repeated-measures ANOVA for each variable in which anxiety (low 
and high) and complexity (low and high) were within-group factors.The 
result showed that anxiety had no significant effect on performance 
effectiveness in both tasks (P>0.05). There was a significant increase in PRT 
in both tasks under high versus low anxiety conditions, but this increase in 
RSME values was founded only in task with low complexity(P<0.05). In 
total, the results provide a support for processing efficiency theory. 
 
Key words: Anxiety, Processing efficiency, Performance effectiveness, 
Mental effort 
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Abstract  
The most severe form of thalassemia is beta thalassemia in which a person's 
life is necessarily required regular blood transfusions and medical care. With 
starting treatments such as desferrioxamine injection and repeated blood 
transfusions, several complications is created in the patient's vital organs, 
including eyes, the most important member of sensory. The vision is 
considerably more sensitive than other senses in perceptual - motor 
performances and it is also sensitive to details, depth and color. As a result, it 
has a decisive role in movement control. This study has been conducted to 
draw the effect of primary colors on depth perception in patients with 
thalassemia major and comparison with healthy adolescents. This method is 
semi-experimental and the sample was 18 thalassemia patients and 18 healthy 
subjects in the age range 13 - 17 years (15/33± 1/41) who were selected 
through available sampling. These subjects have been evaluated three times in 
each color by the depth, color & shape perception apparatus. The average of 
these three times tests was used as depth perception scores of people in that 
color. Results in repeated measures ANOVA showed that there are significant 
differences between the primary colors in both groups (p = 0 /0001, df=34 and 
F (2, 34) = 62/564). Also the real effect of group was significant (p = 0 /0001, 
df=34 and F (1, 34) = 14/334). According to different wavelengths, different 
colors have different depth perception, and the blue has the greatest error in 
yellow background. It requires more studies in this regard due to the 
importance of depth and color perception in human motor behavior. 
 
Key words: Depth perception, Thalassemia major, Primary colors. 
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the effect of focus of attention 
and somato-sensory manipulation on postural control in older people. For 
this purpose 34 older men (mean of age = 70.7) were selected and divided 
into 2 groups (external and internal) randomly. The task consists of 
performing balance task on Biodex system in three condition of normal, on 
foam, and on inflatable cushions. External group were instructed to focus on 
a picture located 6 meters from them and internal group were instructed to 
focus on their ankle muscles. Biodex Postural Stability System was used for 
measuring the subjects` balance. Overall, Medio-Lateral, and Anterior-
Posterior indexes were recorded for each subject. Results demonstrated that 
the internal focus of attention had no significant effect on all postural 
indexes in three conditions (p>.05); but External focus of attention had 
significant effect in conditions of standing on foam, and on inflatable 
cushions (p<.01). Also external focus of attention was more effective in 
challenging condition (p<.01). In total, this study showed that external focus 
of attention can reduce postural sway and improve balance consequently. 
These results are in line with Constrained Action Hypothesis. Due to this 
hypothesis external focus of attention results in more automatic movements 
and allows fast unconscious and reflective processes to control movement 
and improve performance and learning consequently. 
 
Key words: Attention, Postural control, Elderly, Somato-sensory 
manipulation, Performance. 
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Abstract 
In this research the effect of sequential stimuli technique on explicit and 
implicit of ocular motor sequences learning was examined. In the first stage, 
serial reaction time task was designed. 60 novice, right hand and (15-18 
years) were participated in 5 groups, include blocked-explicit, blocked-
implicit, random-explicit, random-implicit and control group. All groups at 
the beginning performed a pre-test and then all participants (except control 
group) took part in 5 training sessions and in each session three blocks of ten 
trials according to related arrangement were performed. In explicit groups 
participants were aware and conscious from purpose and arrangement of 
task, but in implicit groups were unaware. During acquisition stage control 
group were only in lab environment. One day after acquisition stage 
participants took part in retention and transfer tests. The data were analyzed 
with using student-t, Repeated measures and two way analysis of variance 
tests. The finding showed that there was significant different in acquisition 
phase for accuracy and response time (response coordination) in blocks 
(p>0/05), but there was no significant different between groups. However, 
implicit learning groups during the experiment have progressed as explicit 
learning, that this is explanatory for effectiveness of implicit knowledge in 
motor skills learning. As well as, retention test showed random practice was 
better than blocked practice in movement accuracy but the type of practice 
has not effect on reaction time task. In the transfer test all groups showed 
transfer to novel sequence for accuracy but not response time. However 
finding showed blocked practice led to sensorimotor integration and timing, 
whereas random practice led to better stimulus-response association. 
Overall, findings of this research support and corroborate this idea learning 
that occurs in the context of interference can show retention and transfer. 
 
Key words: Practice method, Contextual interference, Retention, Transfer, 
Motor sequence learning.  
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Abstract 
The aim of this study was to determine the effect of Training-educational 
Kashi Package on information processing and mental and neurological 
complications of men with Down syndrome. 27 men with Down syndrome 
with mean age of 26.135 ± 3.936 years in Nemoneh rehabilitation centre of 
Tehran.  were assigned randomly to control (n=13) and experimental (n=13) 
groups. All subjects in experimental group followed 12 weeks training-
educational Kashi Package 3 times a week. Before and after three-month 
training, all subjects’ reaction time was measured individually by Lincoln-
Oseretsky test and it was asked from caregivers to fill the dementia 
screening questionnaire for individual with intellectual disability (DSQIID) 
questionnaire for the subjects. The questionnaire assessed several variables 
such as memory loss, confusion, loss of skills, social isolation, behavioural 
changes, psychiatric symptoms, physical changes, sleep disorders and speech 
abnormalities.  Analysis of results by repeated measures ANOVA between 
subjects (at P<0.05 level) indicated that performing the Training-educational 
Package could cause a significant reduction in the total score of 
questionnaires in experimental group (P = 0.004). Analysis of questionnaire 
subscales showed the training led to significant decrease in memory 
disorders and confusion (P = 0.028) and individual skills, social withdrawal, 
physical symptoms and speech abnormalities (P=0.047) in experimental 
group. In addition, reaction time was also significantly reduced after the 
training (P = 0.000). The results showed that the Package could cause a 
significant reduction in initial mental and neurological complications and 
improvement in information processing at nervous system in Down 
syndrome people.  
 

Key words: Training-educational Kashi Package, Information processing, 
Mental and neurological complications, Down syndrome. 

                                                                                                               
 Corresponding Author                                         Email: zahrasarlak95@yahoo.com 



Motor Behavior, No 14, 2014  10 

 
Design, Construct and Test of Reliability of Vestibular  

Test Device 
 

M. Naeimikia1, A. Gholami2 
 
1- PHD of Motor Behavior at University of Tehran  
2- Assistance Professor at Sport Sciences Research Institute 
Abstract 
Vestibular sensory system is one of the main sensory systems contributing 
motor movements especially balance control which lead to appropriate body 
position in different situations. The aim of this study was to design, construct 
and test reliability of a vestibular measurement system. After constructing of 
the device, 20 male non-athlete students participated voluntarily in the study. 
An examiner measured vestibular sense system function in 20 subjects for 10 
times to evaluate the intra-experimenter reliability. For evaluating inter-
experimenter reliability 4 examiners were taught how to measure with the 
device and they measured 4 times. To evaluate the stability of device 
reliability, at different interval times the examiner measured 8 subjects at 
two days alternatively during morning and evening. All tests were performed 
in both sagittal (moving forward and backward) and frontal (moving 
laterally) planes. Correlation coefficient was used to measure to measure 
inter and intra experimenter reliabilities. The results showed that intra 
experimenter correlation coefficient for sagittal plane was 0.95 and for 
frontal plane was 0.93. Inter experimenter correlation coefficient score for 
sagittal plane was 0.89 and for frontal plane 0.85.Reliability of time 
consistency of the device between morning and evening measurements for 
sagittal and frontal planes were 0.85 and 0.89 respectively.  The results 
indicated that high correlation coefficient values in inter and intra 
experimenter reliability in sagittal and frontal planes. So the device can be 
used for measuring vestibular sense system function in these planes. 
 
Key words: Vestibular sense, Reliability, Balance. 
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Abstract 
Physiological fitness and motor performance is different in variable age 
range, but it has not determined the differences physical adaptation in 
Children, adults and youth. According to this idea, the purpose of present 
study is a randomized trial to compare the Effect of age on physical 
adaptation to fitness training from childhood to boys. 96 participants 
voluntarily were randomized at three ranges of age included: 8 to 10 age 
group: 12 to 14 age group : 17 to 19 age group training divided into two 
groups of experimental and control in each age group. MeanSD of age, 
height and weight of children was 8.83 ± 0.5year, 1.3 + 0.1 meter, 34.1 + 2.8 
kg and adolescent 12.5 + 0.5 year, 1.5 + 1.1 meter, 40.5 + 6.3 kg and youth 
16.3 + 0.6 year, 1.7 + 1 meter, 69.6 + 4.8 kg.  The program included 
endurance, strength and flexibility training 3 times per week for 12 weeks. 
Agility, coordination, sergeant jump, hand power, cardiovascular endurance, 
and modified push-up measured pre and post 12 weeks training. Data 
analyzed by one ways of ANOVA and Benfroni post hoc test showed that 
long jump, speed, shoulder elevate, sit-up at children group is better rather 
than adolescent and youth groups(P<0.05). 
 
Key words: Children, Adolescence, Youth, physical fitness, physical 
adaptation.  
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