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چکیده
تکلیف دسترسی یکی از تکالیف رایج برای بررسی سازوکارهای یادگیری است و جزو تکالیف روزانۀ زندگی انسان بهشمار میرود .بهبود ثبات پاسچر میتواند
در عملکرد این تکلیف تاثیر بگذارد .بدین منظور ،هدف تحقیق حاضر مقایسۀ اثر تمرین ثابت (زمان واکنش ساده) و متغیر تصادفی (زمان واکنش انتخابی) بر
بهبود کنترل پیشبینانۀ پاسچر افراد سالم در تکلیف دسترسی بود .در این تحقیق 11 ،دانشجوی دختر راستدست با میانگین سنی  21113±.8113مشارکت
کردند .برای ارزیابی بزرگی کنترل پیشبینانۀ پاسچر از شاخص سرعت متوسط و جابهجایی مرکز فشار پا با استفاده از صفحۀ نیرو قبل از شروع حرکت دسترسی
استفاده شد .نتایج تحلیل واریانس ترکیبی با اندازهگیریهای تکراری در سطح معناداری  P<0.05نشان داد که تمرین متغیر تصادفی به افزایش جابهجایی و
سرعت جابهجایی مرکز فشار قبل از شروع حرکت دسترسی منجر میشود ،ولی این افزایش در آزمون اکتساب و یادداری معنادار نبود .بنابر یافتههای این مطالعه،
میتوان نتیجه گرفت که تمرین متغیر تصادفی باعث افزایش ثبات پیشبینانۀ پاسچر شده است .اثر این تمرین بر کنترل پیشبینانۀ پاسچر میتواند در برنامههای
توانبخشی بهکارگرفته شود .
کلیدواژهها :پیشخوراند ،تمرین متغیر تصادفی ،تنظیم پیشبینانۀ پاسچر ،زمان واکنش.
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Abstract
Introduction and purpose: Reaching movement is one of the common task for assessing learning mechanism
and is daily task in human life, improvement in postural stability can influence the function of this task. In this
term, the aim of current study was to compare constant (simple reaction time) and variable random practice
(choice reaction time) on the improvement of anticipatory postural adjustment during reaching task in healthy
people. Methodology: Sixteen right handed women with the mean age of (27.18±3.18) participated in this
study. For measuring magnitude of anticipatory postural control, centre of pressure displacement and centre
of pressure velocity were evaluated by using force plate before reaching movement. Results: The results of
mixed variance analysis in significant level of p<0.05 showed that random variable practice increased cop
displacement and velocity before reaching task, but this increase wasn’t significant in acquisition and
retention tests. Discussion and Conclusion: Therefore according to the results of this study, random variable
practice improved anticipatory postural adjustment. Based on these results, effect of this practice on
anticipatory postural control can be considered in rehabilitation programs.
Keywords: Feed Forward, Random Variable Practice, Anticipatory Postural Adjustment, Reaction Time.

مقدمه

نحوۀ اجرای حرکتهای موجودات و عوامل مؤثر بر آن ،ازطریق علم کنترل حرکتی ،که به مطالعۀ فرایندهای
زیربنایی مسئول کنترل تعادل و اجرای مهارتهای حرکتی میپردازد قابل بررسی است .براساس این
مطالعه،حرکات مفاصل ،بهصورت بازتابی یا ارادی ،ازطریق عضالت اسکلتی ،که تحت فرمان و کنترل سیستم
عصبی هستند ،به کنترل تعادل منتهی میشود ( .)1از جمله نقشهای مهم کنترل حرکتی ،کنترل پاسچر در هنگام
انجام فعالیتهای روزمرۀ زندگی است .نقص در سیستم کنترل پاسچر فعالیتهای روزمره و کیفیت زندگی
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کودکان و بزرگساالن را کاهش میدهد .کنترل پاسچر مهارتی است که به اهداف دوگانه ثبات و جهتگیری
بدن درجهت به نیاز تکلیف در محیط میپردازد ( .)2انسانها در طول زندگی دو نوع اصلی اغتشاش در تعادل
را بهطور پیدرپی تجربه میکنند :اغتشاش نوع اول بهصورت درونی وارد میشود؛ یعنی فرد بهصورت ارادی
این اغتشاش را ایجاد میکند ،مانند حرکت سریع دست ،بلندکردن پا و خمکردن باالتنه؛ ولی اغتشاش نوع دوم
بهصورت خارجی توسط شیء یا فرد اعمال میشود .در هر دو نوع اغتشاش ،پاسچر نیروهای پویا و بینبخشی
ایجاد میکند تا مرکز فشار را به سطح اتکا نزدیک کند ( .)8تمام فعالیتهایی که همراه با نوسان پاسچر هستند،
تحت دو فرایند حلقۀ بسته )بازخورد) و حلقۀ باز (پیشخوراند) کنترل میشوند .زمانی که اغتشاش واردشده
بهصورت داخلی باشد ،مانند هنگامیکه فرد شروع به گام برداشتن ،گرفتن یک شیء میکند ،سیستم عصبی
مرکزی برای جلوگیری از اغتشاش حاصل از حرکت ارادی ،تنظیم پیشبینانۀ پاسچر را بهصورت پیشخوراند
بهنمایش میگذارد .تنظیم پیشبینانۀ پاسچر 1با عنوان کنترل پیشبینانه یا کنترل پیشخوراند پاسچر شناخته
میشود ( .)1،4در این تحقیق ،از اصطالح معادل کنترل پیشبینانۀ پاسچر استفاده شده است .این سازوکار کنترلی
با فعالیت عضلۀ اصلی عملکننده همراه است ،بهطوریکه هماهنگی بین عضالت اصلی حرکت تکلیف و
عضالت پاسچر بسیار مهم است و باید جایگاه مهمی در تحقیقات مربوط به علوم عصبیـ حرکتی داشته باشد
( .)1براساس تحقیق کوردو و نشنر ( ،)1832سازوکار کنترل پیشخوراند خاصیت شکلپذیری دارد و با تغییرات
سرعت ،جهت و وزن ،قابل تعدیل است ( .)1ازاینرو ،تاک ( )1883نشان داد که فرایندهای مخچهای با کنترل
پیشخوراند ارتباط دارند و پس از کسب مهارت کنترل پاسچر ،در فرایند یادگیری درگیر میشوند؛ بنابراین،
مخچه ناحیۀ ممکن برای تغییرات شکلپذیری ایجادشده در طی تمرین است .مشاهداتی که فارگت و المار
( )1884در بیماران آورانبرداریشده (حسی و پوستی) انجام دادند نشان داد که کنترل پیشبینانه پاسچر در
تکلیف بلندکردن وزنه با دو دست در این بیماران حفظ شده بود و یک حافظه حرکتی ثابت بهوسیلۀ فرایند
یادگیری در آنها ساخته شده بود که سازوکار کنترل پیشبینانۀ پاسچر در غیاب درونداد های حسی هنوز وجود
داشت .از این یافته میتوان نتیجه گرفت که مدل کنترل بهشیوۀ پیشخوراند آموختنی است.
لیو و همکاران ( )3در سال  ،2114تحقیقی دربارۀ تعداد جلسات تمرینی برای اکتساب کنترل پیشبینانۀ پاسچر
در افراد سالم بزرگسال انجام دادند .آزمودنیها حرکت دسترسی را بهسمت یک هدف متحرک در  11کوشش
( شش دستۀ ده کوششی) انجام دادند .کنترل پیشبینانۀ پاسچر بهوسیلۀ فعالیت الکتریکی عضالت و جابهجایی
مرکز فشار اندازهگیری شده بود .آزمودنیها شروع سریع جابهجایی خلفی مرکز فشار بین دستۀ کوشش  2تا 1
و کاهش شروع فعالیت عضلۀ درشتنی قدامی همسو را بین دستۀ کوشش  1تا  8نشان دادند .درنتیجه ،اکتساب
فرایند کنترل پیشبینانۀ پاسچر بعد از  41کوشش تمرینی دیده شد .سیتو ،یاماناکا ،کاساهارا و فوکوشیما ()2111
نشان دادند تمرینات تکراری در حرکات دسترسی ،که اغتشاش درآنها بهصورت درونی اعمال شده بود ،نهتنها
به بهبود کنترل پیشبینانۀ پاسچرمنتهی شد ،بلکه این مقدار بهبودی تا مدتی طوالنی باقی ماند و به اندامی که
(1. Anticipatory Postural Adjustment
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تمرین نکرده بود تعمیم داده شد؛ زیرا تمرینات تکراری به قویشدن حافظۀ حرکتی و بازنمایی درونی منجر
میشود ( .)8تحقیق کانکار و همکاران ( )2114نشان داد یک جلسۀ تمرین گرفتن توپ باعث بهبود عملکرد
پیشبینانۀ پاسچر میشود و فعالیت الکتریکی عضالت پیشبینیکننده قبل و بعد از تمرین نیز بهطور معناداری
تغییر کرد ( .)11حرکت دسترسی تکلیفی رایج برای بررسی سازوکارهای یادگیری و یکی از فعالیتهای مهم
روزانه محسوب میشود .ثبات پاسچر در عملکرد حرکات دسترسی تأثیر میگذارد ( .)11یکی از ویژگیهای
تمرین ،که احتمال موفقیت در رسیدن به اجرای ماهرانه را افزایش میدهد ،تغییرپذیری تمرین است .سازمان-
دهی تمرین یکی از مهمترین چالشهای مربیان در طراحی تمرین است .در همین زمینه ،یکی از روشهای
سازماندهی ،تمرین براساس آرایش تمرین است که بهروشهای تمرین ثابت و تمرین متغیر تصادفی انجام
میگیرد .درخصوص تغییرپذیری تمرین پژوهشهایی دربارۀ افراد سالم صورت گرفته که نشان داده است
تمرین تصادفی به افت عملکرد در آزمون اکتساب و بهبود عملکرد در آزمون یادداری منجر میشود (،)12
درحالیکه تحقیق دیگری دربارۀ ورزش هندبال بهکوشش روحاللهی و همکاران ( )2111تفاوتی بین دو شیوۀ
آرایش تمرین ثابت و تصادفی نشان نداده است ( .)18پژوهشهای انجام گرفته درباب تغییرپذیری تمرین بیشتر
بر یادگیری مهارتهای ورزشی و سنجشهای نتیجۀ اجرا تمرکز کردهاند ( ،)11اما تأثیر آن بر سنجشهای
فرآیند اجرا مثل نوسان مرکز فشار بهطور واضح مورد ارزیابی قرار نگرفته است .تحقیقات انجام گرفته در زمینۀ
یادگیری حرکتی نشان دادند که تمرین تصادفی اثر پایدارتری نسبت به تمرین ثابت دارد ( .)1با توجه به
تحقیقات انجامشده و خأل مربوط به اثر نوع تمرین بر کنترل پیشبینانۀ پاسچر در آزمون اکتساب و یادداری،
تحقیق حاضر ،ضمن تأیید نتایج گذشته ،به بررسی اثر نوع تمرین (تصادفی و ثابت) بر اکتساب و یادداری (بعد
از  21ساعت بیتمرینی) کنترل پیشبینانۀ پاسچر قبل از شروع تکلیف دسترسی پرداخته است تا نتایج این
تحقیق بتواند چارچوبی برای یادگیری کنترل پیشبینانۀ پاسچر در اجرای تکلیف دسترسی در افرادی باشد که
دچار نقص در این فرایند کنترل هستند و همچنین زیربنایی برای تعیین پارامترهای تمرینی مناسب در پروتکل
تمرینی و درمانی فراهم کند.
روششناسی

روش تحقیق حاضر نیمهتجربی است که بهصورت آزمایشگاهی و با استفاده از طرح تحقیق بینگروهی عاملی
ترکیبی با پیشآزمون-پسآزمون گروه های متغیر تصـــادفی انجام شـــد 11 .نفر داوطلب با میانگین ســـنی
 21/13±8/13ســـال ،میانگین وزن  12/41±11کیلوگرم و میانگین قد 112/31±1/11ســـانتیمتر براســـاس
( ،)14که دارای ویژگیهای مورد نظر بودند ،بهعنوان

پرســشنامۀ جمعیتشــناختی و دســت برتری ادینبر

نمونه انتخاب شــدند و پس از ارا ۀ توضــیحات مربوط به چگونگی انجام آزمون توســط محقق ،رضـایتنامۀ
کتبی را امضا کردند .شرکتکنندهها از بین افراد سالم ،که هیچگونه پیشینۀ بیماری عصبی ،عضالنی ،شکستگی
یا آ سیبهای ا ستخوانی و مف صلی و سابقۀ م صرف دارو ندا شتند ،انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای
کینتیک حرکت مانند سرعت و جابهجایی مرکز ف شار از د ستگاه صفحۀ نیرو با فرکانس هزار هرتز ساخت
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شرکت دانش ساالر ایرانیان ا ستفاده شد .برای برر سی شروع حرکت د ستر سی و سرعت د ست از د ستگاه
شتاب سنج سهبعدی 1با فرکانس صد هرتز با قراردادن ن شانگر در ق سمت زا دۀ ا ستایلو ید زند اعالیی د ست
استفاده شد .گفتنی است دادههای صفحۀ نیرو و شتابسنج قبل از تحلیل ازطریق فیلتر پایینگذر باتروورث با
فرکانس هفت هرتز فیلتر شدند .برای تمرین زمان واکنش ساده و انتخابی از د ستگاه زمان واکنش اتوماتیک
 RT- 333ساخت شرکت روان تجهیز سینا استفاده شد .قبل از انجام مرحلۀ اصلی آزمایش ،بهمنظور ارزیابی
وضعیت و تعیین تعداد کوششها برای جلوگیری از تحیل بار اضافی بر شرکتکنندگان و برای مشخصکردن
نوع پارامتر تمرین یک مطالعۀ مقدماتی اجرا شــد .ازآنجاییکه هم جهت اغتشــاش و هم مقدار اغتشــاش بر
کنترل پیشبینانۀ پا سچر تأثیر دارد ( ،)8بعد از مطالعۀ مقدماتی جهت اغت شاش بهعنوان پارامتر تمرینی تحقیق
استفاده شد .تمرین در جهت اغتشاش شامل تمرین ثابت و متغیر تصادفی بود که توسط دستگاه زمان واکنش
این تمرین داده شد نحوۀ انجام تمرین در ادامه توضیح داده شده است .در جلسۀ اول ،قبل از اجرای کوششها
از شرکتکنندگان آزمون د ستر سی کارکردی دانکان ( )11بهمنظور تعیین بی شینۀ د ستر سی هر فرد گرفته شد.
قبل از اجرای تمرین شرکتکنندگان در جل سۀ پیشآزمون ،که شامل  11کو شش بود .بعد از دیدن محرک به
شیئی که روبهروی شانه قرار داشت دسترسی مییافتند.
در وضعیت اول که تمرین ثابت بود فرد تحت تکلیف زمان واکنش ساده باید با انگشت میانی ( )11به سمت
یک هدف با سرعت زیاد ،زمانی که محرک دیداری رو شن می شد ،حرکت د ستر سی را انجام میداد .در
وضعیت دوم که تمرین تصادفی بود فرد برای دسترسی از جایگاه هدف از قبل آگاه نبود و باید تحت تکلیف
زمان واکنش دو انتخابی به سمت هدف که در دو جهت باال و پایین قرار داشت بعد از دیدن محرک دیداری
با انگشت میانی حرکت دسترسی را انجام میداد .هر دو گروه در سه جلسۀ پیشآزمون ،پسآزمون (بالفاصله
بعد از آخرین جلســۀ تمرین) ،یادداری بعد از  21ســاعت مورد ارزیابی قرار گرفتند .تمرین با دســت چ
(غیربرتر) شامل سه جل سۀ تمرینی بود که در هر جل سه هر شرکتکننده  111کو شش انجام میداد (.)8
شرکتکنندگان روی صفحۀ نیرو میای ستادند ،بهطوریکه پا بهاندازۀ عرض شانه باز بود و د ستها در کنار
بدن قرار داشــت ،برای همســانکردن کوشــشها جایگاه پا بهوســیلۀ یک عالمت روی صــفحۀ نیرو برای هر
شــخص قبل از اجرای کوشــشها مشــخص میشــد .از شــرکتکنندگان خواســته شــد که بهمنظور گرمکردن
ع ضالت و جلوگیری از کوفتگی ع ضالنی ،حرکات ک ش شی انجام دهند .شرکتکنندگان بهمنظور آ شنایی با
تکلیف سه کو شش د ستر سی انجام دادند .سیگنال شروع محرک بین  4-2ثانیه بعد از اینکه شرکتکننده به
جایگاه اولیۀ خود برمیگشت ،بهطور متغیر ارا ه میشد ( .)13به شرکتکنندگان گفته شد حرکت دسترسی را
در حد امکان سریع و دقیق انجام دهند .کوششهای اشتباه (زمانی که جایگاه پاشنۀ پای شرکتکننده بهاندازۀ
 2سانتیمتر و بی شتراز زمین جدا شود) تعریف شد .قبل از آزمایش ،به شرکتکنندگان دربارۀ کو ششهای
نادرست توضیحاتی داده شد .زمانی که کوشش اشتباه انجام شد ،بالفاصله شرکتکننده از آزمونگر بازخورد

1- Gyroscope
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دریافت میکرد که کوشش اجرا شده اشتباه است و باید آن را دوباره بهطور صحیح انجام دهد .کوشش اشتباه
ثبت نمیشد.
در این تحقیق Tزمان شروع ،و حداکثر سرعت خطی مچ دست مورد نظر بود .براساس تحقیق کوبیکی و
همکاران در سال  2112زمان شروع حرکت دسترسی ( )t0زمانی بود که سرعت خطی دست  1/14سرعت
بیشینۀ دسترسی فرد شود .ازآنجاییکه صفحۀ نیرو با شتابسنج همزمانسازی شده بود ،نوسان مرکز فشار
همزمان قبل از شروع حرکت ( ) t0که توسط شتابسنج تعیین شده بود در فاصلۀ زمانی بین  -411تا  1میلیثانیه
( )14در جهت خلفی-قدامی ثبت شد .شرکتکنندگان در هر جلسۀ تمرینی بعد از هر یک دسته کوشش ،که
شامل  11کوشش بود 2 ،دقیقه استراحت کردند تا از تأثیر خستگی بر عملکرد جلوگیری شود .در دستۀ کوشش
آخر( ،جلسۀ آخر) شرکتکنندگان در آزمون اکتساب تحت بررسی قرار گرفتند .آزمون اکتساب شامل 11
کوشش بود و وضعیت آزمون کامالً مشابه پیشآزمون در نظر گرفته شده بود .شرکتکنندگان بایست به یک
هدف ،که مستقیماً روبهروی شانه قرار داشت ،بعد از محرک دیداری عمل دسترسی را انجام میدادند .بعد از
 21ساعت استراحت ،بهمنظور پیشگیری از اثر تمرین بر آزمون ،شرکتکنندگان در آزمون یادداری با وضعیت
مشابه پیشآزمون و آزمون اکتساب مشارکت کردند .شرکتکنندگان برای جلوگیری از اثر افت گرمکردن سه
کوشش قبل از آزمون انجام دادند .آزمون یادداری شامل  11کوشش بود که هر دو گروه در جلسۀ آزمون
یادداری تحت ارزیابی قرار گرفتند .برای جلوگیری از افت عملکرد ناشی از گرما ،دمای اتاق بین  22تا 24
درجۀ سانتیگراد قرار گرفت .از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار برای رسم نمودارها استفاده شد .از
تحلیل واریانس ترکیبی  2*8با سنجش تکرار آزمون برای سنجش اثر تمرین بر سرعت متوسط و جابهجایی
مرکز فشار در آزمون اکتساب و یادداری و از نرمافزار متلب و  spssنسخۀ  21برای تجزیه و تحلیل دادهها و
رسم نمودارها استفاده شد .جابهجایی و سرعت متوسط مرکز فشار در صفحۀ ساجیتال براساس فرمول ذیل
محاسبه شده است (:)18

𝑁∑
|)𝑖=2|𝐶𝑂𝑃𝑦 (𝑖 ) − 𝐶𝑂𝑃𝑦 (𝑖 − 1
= 𝑦𝑃𝑂𝐶𝑉
)𝑔𝑛𝑖𝑙𝑝𝑚𝑎𝑠( 𝑡∆ × 𝑁
یافتهها

نتایج آزمون آماری تحلیل واریانس  2*8با اندازهگیریهای تکراری سرعت جابهجایی مرکز ف شار ن شان داد
که اثر ا صلی آزمون  F(12/2)=3/01,p=0/09, η2=1/88و اثر آزمون و گروه F(12/2)=2/41,p=0/13, η2=1/28

معنادار نبود ،ولی اثر اصــلی گروه  F(1/13)=6/34, p=0/02, η2=1/32معنادار بود؛ به اینمعنی که با مقایســۀ
میانگینها ،سرعت جابهجایی مرکز فشار در گروه متغیر تصادفی بی شتر از گروه ثابت بوده است .همانطور که
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در نمودار  1م شاهده میکنید ،در آزمون یادداری و اکت ساب کنترل پیشبینانۀ پا سچر بهبود بی شتری در گروه
تمرین متغیر تصادفی نسبت به گروه ثابت داشته است ،ولی این بهبود معنادار نبوده است.

نمودار .4مقدار سرعت جا به جايي مرکز فشار در صفحه ساجيتال در دو گروه تمرين زمان واکنش ساده (ثابت) و تمرين زمان واکنش انتخابي
(متغير تصادفي) در پيش آزمون ،پس آزمون و آزمون يادداري  81ساعت بعد از بي تمريني قبل از شروع حرکت دسترسي .رنگ خاکستري گروه
تمرين ثابت و رنگ مشکي گروه تمرين متغير تصادفي.

نتایج تحلیل کواریانس  2*2با تکرار ســنجش عامل آزمون و کنترل پیشآزمون برای متغیر وابســتۀ جابهجایی
مرکز فشـــار نشـــان داد که اثر اصـــلی آزمون  F(10/1)=0/429, p=0/52 η2=1/04و اثر آزمون و گروه

 F(10/1)=0/429,p=0/52η2=1/04معنادار نبود ،ولی اثر ا صلی گروه  F(1/10) =5/60, p=0/9, η2=1/3معنادار
بود؛ به این معنی که با مقای سۀ میانگینها ،جابهجایی مرکز ف شار در گروه متغیر ت صادفی بی شتر از گروه ثابت
بوده ا ست .همانطور که در نمودار  2م شاهده میکنید ،در آزمون یادداری و اکت ساب کنترل پیشبینانۀ پا سچر
بهبود بی شتری در گروه تمرین متغیر ت صادفی ن سبت به گروه ثابت دا شته ا ست ،ولی این بهبود معنادار نبوده
است.
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نمودار . 8مقدار جا به جايي مرکز فشار در صفحه ساجيتال در دو گروه تمرين زمان واکنش ساده (ثابت) و تمرين زمان واکنش انتخابي (متغير
تصادفي) در پيش آزمون ،پس آزمون و آزمون يادداري  81ساعت بعد از بي تمريني قبل از شروع حرکت دسترسي .رنگ خاکستري گروه تمرين
ثابت و رنگ مشکي گروه تمرين متغير تصادفي.

بحث

یکی از مو ضوعهای مهمی که در بحث تعادل و یادگیری آن وجود دارد ،کنترل پیشبینانۀ پا سچر ا ست .این
شیوۀ کنترل براساس اطالعات پیشخوراند صورت میگیرد و فرایندی است یادگرفتنی و با تمرین بهبود پیدا
میکند ( .)1در این تحقیق ،اثر نوع تمرین (تصـــادفی و ثابت) بر کنترل پیشبینانۀ وضـــعیت بدن در آزمون
اکتساب و یادداری بررسی شد .نتایج بهدستآمده در جابهجایی مرکز فشار نشان داد که گروههای تمرینی در
آزمون اکتســاب و یادداری اختالف معناداری نداشــتند ،اگرچه مقدار جابهجایی مرکز فشــار در گروه تمرین
متغیر تصــادفی بیشــتر از گروه تمرین ثابت بود .در ســرعت جابهجایی مرکز فشــار نیز دو گروه در آزمون
اکتســاب و یادداری اختالف معناداری نداشــتند ،ولی ســرعت جابهجایی مرکز فشــار در گروه تمرین متغیر
ت صادفی ن سبت به گروه تمرین ثابت بی شتر بود .نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات کوبیکی ،پتریمنت ،برنت
باالنک ،باالی و موری ( ،)11سان ،گورا و شی ( ،)21سیتو و همکاران ( ،)8کانکار و همکاران ( )11و کانکار
و آرویین ( )21همخوانی دا شت که ن شان دادند تمرین به بهبود کنترل پیشبینانۀ و ضعیت بدن منجر می شود،
ولی در تفکیک آزمونها و مقایســۀ آنها مخالف پژوهشهای برادبنت ،کاروز ،فورد و ویلیامز ( ،)12پا ولوس،
سو ینن و بیتز ( )22بود .برادبنت و همکاران ( )2111نشان دادند که تمرین تصادفی به یادگیری بهتر پیشبینی
ضربات تنیس منجر می شود .همینطور ،پا ولوس و همکاران ( )2111نشان دادند که گروه تمرین تصادفی در
آزمون یادداری در تکلیف ه ماهنگی دودســـتی بهتر ع مل کردند .محقق مان ند تحقیقات گذشـــ ته افزایش
جابهجایی مرکز فشــار و ســرعت جابهجایی مرکز فشــار را بعد از تمرین مشــاهده کرد ( ،)9،10،20ولی این
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افزایش در آزمون اکتســـاب و یادداری معنادار نبود .دلیل این معنادارنبودن شـــاید اســـتفادهنکردن از طبقات
برنامههای حرکتی متفاوت در تمرین ت صادفی بود .ازطرفی دیگر ،در سال  2111روحاللهی و همکاران ()18
در پژوهش خود در تکلیف هندبال به نتایجی م شابه د ست یافتند و تحلیل آنها ن شان داد تمرین ت صادفی در
مرحلۀ اکتساب و یادداری و انتقال اثر معناداری نداشته است .دلیل بهدستآمدن این نتیجه ،تمرینی است که
برنامه های حرکتی مختلف از طبقۀ حرکتی متفاوت ایجاد نمیکند .عالوهبر این نتایج ،تحقیق جادیرا فیک،
چئونگ ،لی ،مدیک و رازمان ( )2112نشـان داد که هر سـه گروه تحت مداخلۀ پژوهش آنها در مهارت هاکی
پی شرفت دا شتند ،ولی هیچکدام در مرحلۀ اکت ساب ،یادداری و انتقال اختالف معناداری ندا شتند .ممکن ا ست
یکی از دالیل م شابهبودن نتایج پژوهش مذکور با تحقیق حا ضر ا ستفاده از افراد ماهر در ورزش هاکی با شد،
ازآنجاکه د ستر سی جزو فعالیتهای روزمره و حرکتی فیلوژنتیک ا ست باوجود تجربۀ کم در انجام تکلیف با
د ست غیربرتر ،شرکت کنندگان میتوانند در آن ماهر با شند ،پس فقدان تفاوت در آزمون اکت ساب و یادداری
بین گروهها میتواند بهدلیل ماهربودن شرکتکنندگان در تکلیف دسترسی باشد.
در سال  ،2111کانکار و آرویین اثر یک جلسه تمرین گرفتن را بر بهبود فوری کنترل پیشبینانۀ پاسچر 18
جوان سالم مطالعه کردند .مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون فوری شرکتکنندگان نشان داد که شروع فعالیت
عضالت پیشبینیکنندۀ کاهش و جابهجایی مرکز فشار افزایش یافت .افزایش جابهجایی مرکز فشار قبل از
شروع حرکت گرفتن ،به کاهش جابهجایی مرکز جرم بعد از شروع حرکت منجر شده بود که درنهایت به ثبات
وضعیت بدنی منتهی شد .در تحقیق کانکار و ارویین ( )21و کانکار و همکاران ( )11اغتشاش واردشده در
هنگام آزمون بهصورت بیرونی بوده است ،ولی در تحقیق حاضر اغتشاش بهصورت درونی وارد شده بود.
بررسی بهبود کنترل پیشبینانۀ وضعیت بدن در حرکت سریع دست تحت زمان واکنش ساده 1و زمان واکنش
انتخابی 2توسط کوبیکی و همکاران در سال  2112انجام شد .شرکتکنندههای تحقیق  11نفر بزر سال بودند،
که در پیشآزمون و پسآزمون تأخیری هرف ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد کنترل پیشبینانۀ وضعیت بدن
در هر دو گروه نسبت به گروه کنترل بهبود یافت ،اما در گروه تمرین در واکنش انتخابی این بهبود بهطور
معناداری بیشتر از زمان واکنش ساده بود که نشاندهنده اثر تمرین بر تغییرات مرکزی در برنامۀ حرکتی بود.
تمرین واکنش انتخابی در تحقیق کوبیکی از نوع چهار انتخابی ،ولی تحقیق حاضر از نوع دو انتخابی بود و
بهاحتمال زیاد معنادارنبودن تمرین متغیر تصادفی در آزمون اکتساب و یادداری بهدلیل کمبودن انتخابها و
درگیری کمتر در تالش شناختی در تمرین زمان واکنش انتخابی بوده است .براساس فرضیۀ تالش شناختی ،هر
اندازه که تمرین تصادفی فرد را به تالش شناختی بیشتری وادارد ،به عملکرد بهتر در آزمون یادداری منجر
میشود .فرضیۀ تالش شناختی نیز به درگیری ذهنی و شناختی فرد دربارۀ اجرا و یادگیری تکلیف میپردازد و
برتری تمرین تصادفی را نسبت به تمرینات دیگر در تالش شناختی نشان میدهد ( .)12یافتههای تحقیق
بهطورکلی نشان میدهد تمرین متغیر تصادفی به بهبود کنترل پیشبینانۀ وضعیت بدن نسبت به تمرین ثابت
1. Simple Reaction Time
2. Choice Reaction Time
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منجر شده است .بنابراین ،تغییرپذیری تمرین بهصورت تصادفی به یادگیری پارامتر و توسعۀ طرحوارۀ منتهی
میشود .همانطور که گفته شده است ،تغییرپذیری تمرین را میتوان پیوستاری در نظر گرفت که از تمرین
ثابت شروع و به تمرین متغیر ختم میشود .در تمرین ثابت تنها یک نوع پارامتر داریم ،درحالیکه در تمرین
متغیر تصادفی پارامترهای متفاوتی وجود دارد که در این مطالعه جهت اغتشاش بررسی شد.
نتیجهگیری

بر اساس شواهد تحقیقی ،تمرین ثابت به بهبود عملکرد منجر میشود ،درحالیکه تمرین متغیر تصادفی سبب
پیشرفت یادگیری میشود .تمام تحقیقات انجامشده تا امروز دربارۀ اثر تمرین بر کنترل پیشبینانۀ وضعیت بدن
بوده است .تمام این پژوهشها مؤید این است که سازوکار کنترل پیشبینانۀ وضعیت بدن با تمرین ،قابل تعدیل
و بهبود است .دربارۀ اثر نوع تمرین و ماندگاری تمرین بر این سازوکار کنترلی شواهد کمی وجود دارد .این
مطالعه اولین مطالعهای است که بهسهم خود نشان داد تمرین تصادفی بهدلیل درگیرکردن فرد در تالش شناختی
که عاملی مهم در یادگیری حرکتی است ،میتواند کنترل پیشبینانۀ وضعیت بدن را بهبود بخشد .نکتهای که در
تمرین تصادفی به بهبود معنادار کنترل پیشبینانۀ پاسچر در آزمون یادداری میشود ،افزایش تعداد واکنشهای
انتخابی است که ابزار آن خارج از دسترس محقق بود .بنابراین ،تمرین تصادفی با بهبود کنترل پیشبینانۀ پاسچر
میتواند به افزایش تعادل پاسچر و عملکرد تکالیف کارکردی روزانه منتهی شود و افرادی که دچار نقص در
این فرایند کنترلی هستند میتوانند از این تمرین بهره ببرند.
تشکر و قدردانی

این مقاله از پایاننامۀ کارشناسیارشد رشتۀ رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا(س) استخراج شده است .بدین وسیله
از دانشجویان دانشکدۀ تربیتبدنی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و همۀ کسانی که ما را در انجام این
تحقیق یاری رساندند سپاسگزاری و قدردانی میکنیم.
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