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تأثیر دستبرتری و دستکاری شاخص دشواری بر مؤلفههای رفتاری و عصبی
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 .2دبیر تربیت بدنی ،اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر ،شوشتر ،ایران
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر دستبرتری و دشواری تکلیف بر مؤلفههای رفتاری و عصبی تکلیف مبادلة
سرعت -دقت بود .پژوهش ازنوع نیمهتجربی و بهلحاظ هدف ،بنیادی بود .شرکتکنندگان  20دانشآموز  14و
 15ساله بودند .ابزارها شامل  EEGچهارکاناله ،قلم نوری و حسگر ،لپتاپ ،مترونوم و نرمافزارTarget-
 Tapping-Testبود .شرکتکنندگان براساس نمرات پرسشنامة دستبرتری ادینبررگ ،به دو گروه
چپبرتر و راستبرتر تقسیم شدند و در مدت زمان  30ثانیه تکالیف سرعت -دقت ساده و دشوار را با دست
برتر و غیربرتر انجام دادند؛ بهطوریکه خروجی رفتاری از قلم نوری و پد لمسی (خطاهای فضایی و زمانی) و
دادههای  EEGاز نواحی مغزی ثبت شد .برای تحلیل دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری در
سطح معناداری  0/05استفاده شد .نتایج نشان داد که دست غیربرتر بیش از دست برتر تحتتأثیر دشواری
تکلیف قرار گرفت و خطای فضایی بیشتری داشت .دستبرتری و دشواری تکلیف بر پهنای مؤثر هدف تأثیر
معناداری نداشت .میانگین وقفة زمانی در اندام غیربرتر برای تکلیف دشوار بیش از تکلیف آسان بود .در ناحیة
 ،C3توان موج گاما در تکلیف دشوار بیشتر و در افراد راستدست در دست غیربرتر باالتر بود .در ناحیة ،F4
توان موج آلفا برای افراد چپدست درهنگام انجام حرکت دشوار باالتر از تکلیف آسان بود .بهنظر میرسد که
در تکالیف نیازمند دقت و سرعت ،خطاهای فضایی و زمانی تحتتأثیر دشواری تکلیف قرار میگیرند؛ ولی
خطای زمانی بیش از خطای فضایی تحتتأثیر دشواری تکلیف است تا دستبرتری .همچنین ،نواحی حرکتی
نیمکرة چپ و فورنتال نیمکرة راست مهمتر از سایر نواحی در اجرای تکلیف هستند.
واژگان کلیدی :تکلیف فیتز ،دستبرتری ،دشواری تکلیف ،نیمکرههای مغز
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مقدمه
یکی از اصول اساسی حرکات انسان ،ارتباط میان سرعت و دقت حرکت است .تالش برای انجام سریعتر
حرکات احتمال خطای بیشتر را افزایش میدهد ،ازطرفدیگر ،تمرکز بیشتر روی دقت حرکت باعث
آهستهتر شدن حرکت میشود ( .)1هنگامیکه افراد برای رسیدن به هدف ،سریع و دقیق عمل کنند،
بین سرعت و دقت مبادله روی میدهد؛ بدینمعنا که افزایش سرعت حرکت باعث کاهش دقت فضایی
و کاهش سرعت حرکت و بهدنبال آن ،باعث افزایش دقت فضایی میشود ( .)2در تکالیف بسیاری ایدة
عمومی مبادله سرعت -دقت )SAT(1اثبات شده است؛ ازاینرو ،یک قانون عمومی رفتار حرکتی درنظر
گرفته شده است که قانون فیتز 2نام دارد ( .)3قانون فیتز با استفاده از یک تکلیف آزمایشگاهی
ضربه زنی دوطرفه با قلم ویژه به اهداف مشخص ،یک معادلة لگاریتمی برای مبادلة سرعت و دقت
پیشنهاد میکند که ارتباط زمان حرکت و شاخص دشواری )ID(3را نشان میدهد ( .)4فیتز دریافت
که رابطة بین اندازة حرکت ( ،)Aپهنای هدف ( )Wو میانگین زمان حرکتِ ( )MTمنتج از این دو ،از
𝐴2
]) ( MT= a + b [log
یک فرمول تبعیت میکند:
𝑊

شکل  -1تصویری از تکلیف ضربهزنی دوطرفة فیتز (اشمیت و لی)2005 ،

1. Speed-Accuracy Trade Off
2. Fitts Law
3. Index of Difficulty
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𝐴2

ارزش عددی  ( 𝑊 )logبهعنوان شاخص دشواری ( )IDبیان میشود و افزایش شاخص دشواری باعث
کاهش سرعت حرکت (افزایش  )MTمیشود ( .)5درواقع ،زمان حرکت به دشواری تکلیف بستگی
دارد ()6؛ درنتیجه ،کارایی سیستم حرکتی به دشواری تکلیف مربوط است ( )9و این اندازهگیری در
تکالیف معموالً با بررسی دقت یا خطای نقطة پایانی حرکت بهدست میآید ( .)9-7خطای حرکت
بهصورت انحراف استاندارد ( )SDدرونفردی فاصلة حرکت که بهعنوان ناهمسانی یا «گستردگی» در
حرکات هدفگیری بهسمت هدف شناخته میشود ،اندازهگیری میشود .نام این خطاها را پهنای مؤثر
هدف ( )Weنامیدهاند و آن را اندازة مؤثر هدفی درنظر میگیرند که فرد میتواند در  MTو  Aخاصی
به آن برسد .برای محاسبة  Weاز  SDنقاط پایانی هدف استفاده میشود (We= 4.133SD :)10
دانیون1و همکاران ( )11به بررسی مبادلة بین تغییرات فضایی و زمانی در حرکات هدفگیری دوجانبة
اندام فوقانی پرداختند .نتایج نشان داد که تغییرپذیری فضایی با مدت زمان حرکت کاهش مییابد؛
درحالیکه تغییرپذیری زمانی با مدت زمان حرکت افزایش مییابد و همبستگی قوی منفیای بین
تغییرات فضایی و زمانی پس از تغییرات درطول حرکت مشاهده شد ( .)11از زمان انتشار قانون فیتز،
پژوهشگران در زمینههای مختلف روی آن پژوهش کردهاند و نشان دادهاند که این قانون تعمیمپذیری
قابلمالحظهای دارد؛ برای مثال ،عالوهبراینکه درمورد جوانان صدق میکند ،درمورد کودکان و
سالمندان نیز بهخوبی صدق میکند .عالوهبر دستها ،در پاها ،بازوها و انگشتان ،حتی وقتیکه حرکت
اندامها در زیر آب انجام شود ،زمانیکه تکالیف حرکتی آنقدر ظریف هستند که باید آنها را با ذرهبین
مشاهده کرد و زمانیکه حرکات فقط تصور میشوند ( )5و مهمتر از همه برای انواع موقعیتهای
حرکتی و اعمال روزمرة انسان ( )3نیز کاربرد دارد؛ بااینوجود ،بیشتر پژوهشها به حرکات هدفگیری
یکدستی پرداختهاند که اغلب در دست برتر بررسی شدهاند.
در اندامهای قرینة بدن ،تسلط یا برتری یکی بر دیگری« ،برتری جانبی»2نامیده میشود .دستبرتری
یکی از آشکارترین نامتقارنیهای کارکردی مغز است .انتخاب اندام برتر در اجرای مهارتها میتواند
نتیجة اجرا و عملکرد فرد را تحتتأثیر قرار دهد؛ بهطوریکه با دست برتر میتوان کارها را با سرعت
و دقت بیشتری انجام داد ( .)12گرویوس )13(3نتیجه گرفت که افراد راستدست حرکات هدفگیری
را با سرعت بهتر ،ظرافت بیشتر و دقت فضایی بیشتری درهنگام اجرا با دست راست خود نشان
میدهند .بگی 4و همکاران ( )14با بهکارگیری دینامومتر و کلید برای اندازهگیری قدرت و سرعت

1. Danion
2. Laterality
3. Grouios
4. Bagi
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دست نشان دادند که فقدان تقارن کارکردی در هر دو تکلیف در راستدستها بیشتر است.
و همکاران ( )15نشان دادند که در تکالیف نیازمند دقت ،چپدستها نسبت به راستدستها فقدان
تقارن کارکردی کمتری دارند.
نظریهها و فرضیههای مختلفی با تحلیلهای متفاوتی درزمینة  SATمطرح شدهاند .فرضیة مبادلة
هزینه -سود ،)CBT(2مبادلة بین تالش عضالنی و ارزش ذهنی پاداش است ( .)16 ،17ازیکسو،
دریافت سریع پاداش به تالش عضالنی بزرگتر نیاز دارد ( )18و ازسویدیگر ،هنگامیکه ارزش ذهنی
پاداش کاهش مییابد ،زمان الزم برای انجام آن تکلیف افزایش یابد ()19؛ درنتیجه ،سود خالص که
شامل ارزش ذهنی منهای تالش عضالنی است ،برای یک زمان معین بهینه است .به عقیدة پترنل3و
همکاران ( ،)20هنگامیکه مغز ما تصمیم میگیرد بدنمان را حرکت دهد ،دو عامل اصلی در تعامل
هستند :اول ،مغز با مبادلة هزینه -سود ،بین اهمیت سرعت حرکت سریعتر به سمت هدف که با
پاداش همراه است و افزایش هزینة عضالنی ناشی از سرعت حرکت ،مبادله ایجاد میکند؛ دوم ،مغز با
مبادلة سرعت -دقت ،بین اینکه چگونه حرکت دقیق را انجام دهد و زمان الزم برای دستیابی به چنین
دقتی ،مبادله ایجاد میکند.
براساس فرضیة نویز وابسته به سیگنال ،در سیگنالهای کنترل عصبی ،با افزایش سطح میانگین
سیگنالها بهدلیل ماهیت وابسته به سیگنال آن ،نویز افزایش مییابد ( .)21باوجود چنین نویز وابسته
به سیگنالی ،حرکت با بیشترین سرعت ممکن به کنترل بیشتری بر سیگنال نیاز دارد که میتواند به
افزایش تغییرپذیری حرکتی و درنتیجه ،دقت کمتری در حرکت منجر شود ( .)6فرضیة نویز وابسته
به سیگنال بیانگر این است که دقت در یک تکلیف میتواند با داشتن سیگنالهای کنترل کم؛ یعنی
کاهش سرعت حرکت بهبود یابد؛ بهاینترتیب ،بین سرعت و دقت مبادله صورت گیرد ()21؛ بااینحال،
زیربنای عصبی توانایی تنظیم عملکرد مبادلة سرعت -دقت هنوز بهخوبی درک نشده است ()1؛ اما در
این مورد میتوان به مجموعهای از شواهد برگرفته از پژوهشهای مختلف استناد کرد که اکثر آنها
به پژوهشهای جانبی و نزدیک به مبادلة سرعت -دقت پرداختهاند .ون وین4و همکاران ( )1بیان
کردند که هنوز مشخص نیست مغز چگونه  SATرا کنترل میکند .آنها تالش کردند این موضوع را
با استفاده از تداخل پاسخ ساده نشان دهند .در تکلیف پژوهش آنها مشارکتکنندگان باید به رنگ
مربعی که در سمت راست و چپ آنها قرار داشت ،پاسخ میدادند؛ بهطوریکه موقعیت را نادیده
بگیرند .آنها دریافتند که با افزایش نیازمندیهای توجه ،سیگنال عصبی مربوط به ویژگیهای محرک

1. Rodrigues
2. Cost-Benefit Trade-Off
3. Peternel
4. Van Veen
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گسترش مییابد و کنترل توجه در تکلیف  SATبه انتقال سیگنال از باال به پایین ،از ناحیة پیشپیشانی
خلفی -جانبی1وابسته است .ونوین و همکاران ( )1بیان کردند که فعالیت ناحیة پیشپیشانی خلفی-
جانبی ،بیشتر با سرعت حرکت در ارتباط است تا با دقت حرکت .درعوض ،وقتیکه سرعت حرکت
افزایش مییابد ،فعالیت پایهای شبکة درگیر در تصمیمگیری در انجام پاسخ افزایش مییابد .هیتز و
شال ) 22(2بیان کردند که چندین آزمایش نشان داده است که نورونهای ویژهای در نواحی پیش-
پیشانی و آهیانهای در تعدیل سرعت و دقت فعالیت دارند؛ ولی همبستگی نوروفیزیولوژیکی  SATرا
گزارش نکردند .مدلهای محاسباتی  SATرا بهعنوان مفاهیمی از تجمع تصادفی شواهد حسی پر از
نویز از یک سطح پایه درطول زمان توصیف کردهاند .پاسخها هنگامی ایجاد میشوند که شواهد
تجمعیافته برای یک انتخاب به یک حد آستانه برسند .افزایش آستانة تصمیمگیری (کاهش وضعیت
پایهای) باعث ایجاد پاسخهای آهستهتر و دقیقتر میشود .کاهش این آستانه باعث ایجاد حرکات
سریعتر ولی با دقت کمتر میشود .برخی پژوهشها نشان دادهاند که در این فرایند ،نواحی جانبی
درونآهیانهای ( ،)23برجستگی فوقانی ( )24 ،25و عقدههای قاعدهای ( )26دخیل هستند؛ بااینوجود،
هنوز دربارة نواحی درگیر مغزی در  SATچالش وجود دارد .درمجموع ،مطالعات تصویربرداری عصبی
نشان میدهند که  SATدر پاسخهای پایهای سطح باالتر که سرعت بر دقت اولویت دارد ،ممکن است
با تغییرات در فعالیتهای عصبی پایه در نواحی مرتبط با تصمیمات اجرا شود ( .)1 ،27-29این مطلب
نشان میدهد که کاهش محدودة تصمیمگیری در مدلهای رفتاری ،با افزایش شروع سطح فعالیتهای
عصبی در مناطقی که مشاهدات را جمع میکنند ،در مغز اجرا میشود؛ بنابراین ،پژوهش گستردة
حاضر به بررسی تأثیر دستبرتری و دشواری تکلیف بر مؤلفههای رفتاری و عصبی در مبادلة سرعت-
دقت در آزمودنیهای پسر  14تا  15ساله میپردازد.
روش پژوهش
نوع پژوهش حاضر ،بنیادی -کاربردی با طرح درونگروهی و بینگروهی و روش پژوهش بهصورت
نیمهتجربی است که در آن به بررسی تأثیر دشواری تکلیف و دستبرتری بر مبادلة سرعت -دقت
پرداخته شده است .دانشآموزان پسر پایة هشتم دبیرستان قیصر امینپور شوشتر (با میانگین سنی
 )14/2جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند .شرکتکنندگان داوطلبانه در پژوهش شرکت
کردند و ازمیان آنها  20نفر بهصورت هدفمند با معیارهای داشتن دامنة بینایی طبیعی ،نداشتن

)1. Dorsilateral Prefrontal Area (DLPFC
2. Heitz & Schall
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مشکل جسمانی و حرکتی انتخاب شدند .از سیاهة دستبرتری ادینبورگ 1که توسط
( )1971طراحی شده است ،برای ارزیابی دستبرتری استفاده شد ( )30که از بین جامعة ذکرشده 10
نفر راستدست و  10نفر چپ دست انتخاب شدند.
ابزارهای مورداستفاده در پژوهش حاضر ،دستگاه نوروفیدبک و بیوفیدبک چهارکانالة  Vilistusساخت
کشور انگلستان ،قلم نوری  Wacomمدل  Intous penمجهز به صفحة حسگر ،لپتاپ ،مترونوم و
کرونومتر بودند .در پژوهش حاضر ،از نرمافزار محققساخته مشابه ابزار مورد استفادة فیتز ( )5استفاده
شد .روایی نرمافزار به تأیید متخصصان و افراد خبره در حوزة رفتار حرکتی رسید .پایایی ابزار ازطریق
روش آزمون -بازآزمون و ازطریق ضریب همبستگی پیرسون برابر با  0/82بهدست آمد .پیش از اجرای
آزمون ،آزمونگر تمامی شرکتکنندگان را با موارد آزمون و با نحوة اجرای تکالیف و هماهنگی با صدای
مترونوم آشنا کرد .در این پژوهش از مترونوم شنیداری استفاده شد .سپس ،به شرکتکنندگان فرصت
داده شد قلم نوری را در دست بگیرند و عالوهبر هماهنگشدن با صدای مترونورم که به شیوهای تنظیم
شده بود که فاصلة هر ضربه  300هزارم ثانیه باشد ،آزمون را تمرین کنند .آزمون شامل تکلیف آسان
با فاصلة اهداف  15سانتیمتر و پهنای هدف  0/5سانتیمتر و نیز تکلیف دشوار با فاصلة اهداف هشت
سانتیمتر و پهنای هدف  1/5سانتیمتر بود.
در بخش دیگری از پژوهش ،برخی نواحی بهوسیلة  EEGامواج مغزی ارزیابی شدد .سیگنال مبتنیبر
رویداد از فعالیت مغزی پیوسته با میانگین توان  EEGاستخراج شد که در زمان جفتشده با آغاز و
پایان حرکت است .در پژوهش حاضر ،زمان انجام تکلیف مداوم مبادلة سرعت -دقت  30ثانیه بود و
بدیندلیل میانگین این زمان ثبت شد .تغییرات و دامنههای امواج  EEGهمبسته با عملکرد بودند و
با نوع رویداد ،سطح انگیختگی ،سن و پاتولوژیها تعدیل میشدند ( .)31-33ریتمها و باندهای فرکانس
ویژه مستلزم فعالیتهای حرکتی در پژوهشهای  EEGآلفا یا مو Muو بتا در ناحیة مرکزی و گاما در
ناحیة پسمرکزی و پیشپیشانی هستند .آلفا و بتا مهمترین سیگنالها در نواحی حسیحرکتی برای
حرکات تصویرسازیشده ( ،)34حرکات واقعی دست ( )35و حرکات مشاهدهشده ( )36بودند .بهطور
مکرر در مطالعات ،بر ارتباط باند بتا درطول حرکات تأکید شده است ( .)37 ،38رفتار ریتمهای بتا و
آلفا یا مو در توقف یا پایان حرکت یعنی هنگامیکه عضله آرام میشود ،متفاوت است .همانند ارتباط
بین توان بتا و  ،EMGباند گاما در ناحیة پسمرکزی وابستگی زیادی با فعالیت عضله نشان میدهد
( .)39در مقایسه با پاسخهای آلفا و بتا ،پاسخهای گاما بیشتر ویژة حسیتنی هستند .باند گاما مرتبط
با یکپارچگی حسیحرکتی است ( )40و همچنین ،پیشنهاد شده است که مغز بهوسیلة آن جنبههای

1. Edinburgh Handedness Inventory
2. Oldfield
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ادراکی را کامل میکند ()41؛ برهمیناساس ،در پژوهش حاضر ،تمرکز اصلی بر باندهای آلفا ،تتا به
بتا و گاما است و سعی شده است تحلیلها براساس تغییرات توان این امواج انجام شوند.
آزمایشهای الکتروانسفالوگرافی ( )EEGتوسط متخصص و کارشناس این ابزار ،در نواحی موردنظر
انجام شدند .در این روش ،الکترودها روی سطح جمجمه ،جایی نزدیک به مکان آناتومیکی موردنظر
قرار میگیرند EEG .معموالً پتانسیلهای الکتریکی در الکترودهای واحد نسبت به یک الکترودی
بیطرف سنجیده میشود که معموالً روی اللة گوش قرار داده میشود .با توجه به محدودیت در تعداد
الکترودهای ثبتی ،جفتشدگی نواحی حرکتی ( C3مرکزی یا حرکتی چپ) با ( C4مرکزی یا حرکتی
راست)( F3 ،فورنتال یا پیشانی چپ) با ( F4فورنتال یا پیشانی راست) در آزمون موردبررسی قرار داده
شد .الکترودهای دستگاه  EEGابتدا در نواحی  C3و  C4سر قرار میگرفتند .سپس ،شرکتکننده
بهمدت  30ثانیه تکلیف آسان را با دست برتر و هماهنگ با صدای مترونورم انجام میداد .سپس30 ،
ثانیه همان تکلیف آسان را با دست غیربرتر انجام میداد .همین کار برای تکلیف دشوار تکرار میشد.
حال ،باید جای الکترودهای دستگاه  EEGتغییر میکرد و در نواحی  F3و  F4سر قرار میگرفت تا فرد
در مدت زمان  30ثانیه هرکدام از تکالیف ساده و دشوار را با دست برتر و غیربرتر انجام میداد؛
بهطوریکه همزمان هم خروجی رفتاری بهصورت اعداد خروجی از قلم نوری و پدلمسی و هم دادههای
 EEGاز نواحی مغزی  F3 ،C4 ،C3و  F4ثبت شدند.

شکل  -2تصویری از اجرای تکلیف ضربهزنی دوطرفة فیتز (سمت راست) و نواحی قشری مشخصشده
(سمت چپ)
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نتایج
از میانگین و انحراف معیار بهعنوان آمار توصیفی استفاده شد .طبیعیبودن دادهها از طریق آزمون
شاپیرو -ویلک 1و همگنی واریانسها با استفاده از آزمون لون2بررسی شد و سطح معناداری باالی
 0/05بهدست آمد؛ بنابراین هردو مورد تایید شد .برای بررسی استنباطی و تجزیهوتحلیل دادهها از
آزمونهای آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری ،تی مستقل و وابسته در سطح معناداری
 P < 0.05استفاده شد .برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزار اس.پی.اس.اس3.نسخة  21استفاده
شد.
الف -یافتههای مربوط به خروجیهای رفتاری
جدول  -1نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری های تکراری مرکب ( )2 * 2 * 2برای بررسی تفاوت
بین تعداد ضربات درست و خطا به اهداف ،در دو دشواری تکلیف ،در دست برتر و غیربرتر افراد راستدست
و چپدست
تعداد ضربات درست به اهداف
منبع تغییرات
دشواری تکلیف
دشواری تکلیف *
گروه
اندام (دست برتر-
غیربرتر)
اندام * گروه
دشواری تکلیف *
اندام
دشواری تکلیف *
اندام * گروه

مقدار اف

سطح معناد-

مجذور

اری

اتا

تعداد ضربات خطا به اهداف
مقدار اف

سطح

مجذور

معناداری

اتا

*

0/001

0/914

3/458

0/078

0/161

190/713

0/089

0/319

0/579

0/017

1/759

0/201

0/033

0/723

0/002

4/976

*0/039

0/217

0/130

0/723

0/007

0/057

0/813

0/003

8/776

*0/008

0/328

11/388

*0/003

0/388

0/206

0/648

0/012

0/318

0/580

0/017

* معناداری در سطح P < 0.05

همانطورکه در جدول شمارة یک مشاهده میشود ،یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس مرکب
با اندازهگیری های تکراری نشان داد که برای تعداد ضربات درست به هدف ،اثر اصلی دشواری تکلیف
و تعامل دشواری تکلیف در گروه و نیز اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر) و تعامل اندام در گروه
1. Shapiro-Wilk
�2. Levene
s Test
3. SPSS
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معنادار نشد؛ بااینوجود ،تعامل دشواری تکلیف در اندام معنادار شد؛ اما تعامل دشواری تکلیف در
اندام در گروه معنادار نشد .آزمونهای تی وابسته نشان داد که در دست برتر ،بین تکلیف آسان و
دشوار در تعداد ضربات درست بهسمت اهداف تفاوت معناداری وجود نداشت

�
(sig = 0.296

)t = -0.508؛ ولی در دست غیربرتر ،این تفاوت وجود داشت ( .)t = 3.271 ،sig = 0.004مقایسة
میانگینها نشان داد که در تکلیف آسان نسبت به تکلیف دشوار ،تعداد ضربات درست بهسمت اهداف
بیشتر بود ( 53/67دربرابر  .)43/77بهعالوه ،هم در تکلیف آسان و هم در تکلیف دشوار ،بین دست
برتر و هم دست غیربرتر در تعداد ضربات درست بهسمت اهداف تفاوت معناداری وجود نداشت

� .)t = 1.807
� sig = 0.087
� t = -1.969
( sig = 0.064
دست برتر

60
اهداف راست

55

55

تعداد ضربات درست به اهداف

52

50
45
40

49

47

45
42

50

44

55

اهداف چپ

52

49
45

43

50

50

44

35
30
تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه چپ برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه راست برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه چپ برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه راست برتر

شکل  -3تعداد ضربات درست به هدف سمت راست ،در دو دشواری تکلیف ،در دست برتر و غیربرتر
افراد راستدست و چپدست

یافتههای مربوط به تعداد ضربات خطا به اهداف نشان داد که اثر اصلی دشواری تکلیف معنادار است.
مقایسة میانگینها نشان میدهد که تعداد ضربات خطای به اهداف در تکلیف دشوار نسبت به تکلیف
ساده بیشتر است ( 69/82دربرابر )35/55؛ بااینوجود ،تعامل دشواری تکلیف در گروه معنادار نشد.
اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر) نیز معنادار شد .مقایسة میانگینها نشان داد که تعداد ضربات
خطای به اهداف در دست غیربرتر نسبت به دست برتر بیشتر بود ( 53/225دربرابر )45/55؛
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بااینوجود ،تعامل اندام در گروه معنادار نشد .همچنین ،تعامل دشواری تکلیف در اندام معنادار شد؛
ولی تعامل دش واری تکلیف در اندام در گروه معنادار نشد .آزمونهای تی وابسته نشان دادند که در
تکلیف آسان ،بین دست برتر و غیربرتر در تعداد ضربات خطای بهسمت اهداف تفاوت معناداری وجود
�  .(t = -4.467مقایسة میانگینها نشان داد که دست غیربرتر نسبت به دست
داشت )sig = 0.0001
برتر دارای تعداد ضربات خطای بهسمت اهداف بیشتری بود ( 37/50دربرابر )20/40؛ ولی در تکلیف
دشوار ،بین دو دست برتر و غیربرتر در تعداد ضربات خطای بهسمت اهداف تفاوت معناداری وجود
نداشت ( .)t = 0.366 ،sig = 0.719آزمونهای تی وابسته نشان داد که هم در دست برتر و هم در
دست غیربرتر ،بین تکالیف آسان و دشوار در تعداد ضربات خطای بهسمت اهداف تفاوت معناداری
وجود داشت ( t = -10.089 ،sig = 0.0001و  .)t = -10.850 ،sig = 0.0001مقایسة میانگینها نشان
داد که در هر دو دست برتر ( 70/70دربرابر  )20/40و غیربرتر ( 68/95دربرابر  ،)37/50تکالیف دشوار
نسبت به آسان دارای تعداد ضربات خطای بهسمت اهداف بیشتری بودند.

دست برتر

دست غیربرتر

45
اهداف راست

40

اهداف
چپ

تعداد ضربات خطا به اهداف

35/735

35/1

34/6

34/5

35/4

30

36/1
34/8

33/1

25
20
15

23/5
17/7

16/7

16/2

17/6

10
5

9/7

7/7

6/7

0
تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه چپ برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار

تکلیف تکلیف
آسان دشوار

گروه راست برتر

گروه چپ برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه راست برتر

شکل  -4تعداد ضربات خطای به هدف سمت راست ،در دو دشواری تکلیف ،در دست برتر و غیربرتر افراد
راستدست و چپدست

131

تأثیر دستبرتری و دستکاری شاخص دشواری بر ...

جدول  -2نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری مرکب ( )2 * 2 * 2برای بررسی
تفاوت بین پهنای مؤثر هدف ( )Weو میانگین وقفة زمانی بین ضربات ( )MTبه اهداف در دو دشواری
تکلیف ،در دست برتر و غیربرتر افراد راستدست و چپدست
پهنای مؤثر هدف ()We
منبع تغییرات
دشواری تکلیف
دشواری تکلیف *
گروه
اندام (دست برتر-
غیربرتر)
اندام * گروه
دشواری تکلیف *
اندام
دشواری تکلیف *
اندام * گروه

مقدار اف

سطح
معناداری

میانگین وقفة زمانی ()MT

مجذور

مقدار

سطح
معناداری

مجذور

اتا

اف

0/268

0/611

0/015

2/445

0/135

0/120

اتا

0/425

0/523

0/023

0/171

0/684

0/009

0/001

0/973

0/001

0/077

0/785

0/004

1/365

0/258

0/071

0/426

0/522

0/023

7/905

*0/012

0/305

11/494

0/003

0/390

0/010

0/920

0/001

0/018

0/894

0/001

* معناداری در سطح P < 0.05

همانطورکه در جدول شمارة دو مشاهده میشود ،یافتههای مربوط به پهنای مؤثر هدف ( )Weنشان
داد که اثر اصلی دشواری تکلیف و تعامل دشواری تکلیف در گروه و نیز اثر اصلی اندام (دست برتر-
غیربرتر) و تعامل اندام در گروه معنادار نشد؛ بااینوجود ،تعامل دشواری تکلیف در اندام معنادار شد؛
ولی تعامل دشواری تکلیف در اندام در گروه معنادار نشد .جالب اینکه آزمونهای تی مستقل نشان
دادند که هم در تکلیف آسان و هم در تکلیف دشوار ،بین اندام برتر و غیربرتر تفاوت معناداری وجود
نداشت ( t = -1.929 ،sig = 0.069و )t = 1.718 ،sig = 0.102؛ اما در اندام برتر ،بین دو تکلیف آسان
و دشوار تفاوت معناداری وجود داشت ( .)t = -2.140 ،sig = 0.049این نسبت برای تکلیف دشوار به
آسان  52/35دربرابر  38/70بود؛ ولی در اندام غیربرتر تفاوتی وجود نداشت (،sig = 0.086
.)t = 1.813

رفتار حرکتی شماره  ،34زمستان 1397

132

دست برتر
70
60

اهداف راست

65
60

پهنای موثر هدف ()We

57

54

50
40

اهداف چپ

47
45

52

51

46
41

35

40

33

35

30

40

21

20
10
تکلیف
آسان

تکلیف
دشوار
گروه چپ برتر

تکلیف
آسان

تکلیف
دشوار
گروه راست برتر

تکلیف
آسان

تکلیف
دشوار

تکلیف
دشوار

تکلیف
آسان

گروه چپ برتر

گروه راست برتر

شکل  -5پهنای مؤثر هدف ( )Weاهداف ،در دو دشواری تکلیف ،در دست برتر و غیربرتر افراد راستدست
و چپدست

یافتههای مربوط به میانگین وقفة زمانی بین ضربات ( )MTنشان داد که اثر اصلی دشواری تکلیف و
تعامل دشواری تکلیف در گروه و نیز اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر) و تعامل اندام در گروه
معنادار نشد؛ بااینحال ،تعامل دشواری تکلیف در اندام معنادار شد؛ ولی تعامل دشواری تکلیف در
اندام در گروه ( )F = 0.018 ،sig = 0.894، �2 = 0.001معنادار نشد .آزمونهای تی مستقل نشان
دادند که در میانگین وقفة زمانی ( )MTدر دست برتر ،بین دو تکلیف آسان و دشوار تفاوت معناداری
وجود نداشت ()t = 1.355 ،sig = 0.191؛ ولی در میانگین وقفه در دست غیربرتر ،بین دو تکلیف آسان
و دشوار تفاوت معناداری وجود داشت ( .)t = -3.371 ،sig = 0.001مقایسة میانگینها نشان داد که
تکلیف آسان نسبت به تکلیف دشوار دارای میانگین وقفة کمتری است ( 0/303دربرابر  0/353میلی-
ثانیه).
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دست برتر

دست غیربرتر

400
اهداف راست

380

363

میانگین وقفه زمانی (میلی ثانیه)

360

352

340
320
300

اهداف چپ

332

360
341
334

334

358

350

348
323

309

310
296

298

280

273

260

240
220
200
تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه چپ برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه راست برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه چپ برتر

تکلیف تکلیف
آسان دشوار
گروه راست برتر

شکل  -6میانگین وقفة زمانی ( )MTدر دو دشواری تکلیف ،در دست برتر و غیربرتر افراد راستدست و
چپدست

الف -یافتههای مربوط به خروجیهای EEG
نتایج آزمون شاپیرو -ویلک نشان داد که توان امواج در نواحی  F3 ،C4 ،C3و  F4قشری در آزمونها
دارای توزیع طبیعی است .همچنین ،نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانسها نشان داد با توجه
به سطح معناداری بهدستآمده که بیشتر از  0/05بود ،واریانسها در تمامی آزمونها برای توان همة
امواج در نواحی مختلف برابرند .برای ارزیابی تأثیر دستبرتری و دشواری تکلیف در مبادلة سرعت-
دقت بر توان امواج آلفا ،گاما و نسبت تتا به بتا در نواحی  F3 ،C4 ،C3و  F4قشری ،از آزمون تحلیل
واریانس با اندازهگیریهای تکراری مرکب ( )2 * 2 * 2استفاده شد (تکلیف آسان و دشوار ،دست
برتر و غیربرتر ،دو گروه راستدست و چپدست).
یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس مرکب با اندازهگیریهای تکراری نشان داد که اثر اصلی
دشواری تکلیف و تعامل دشواری تکلیف و همچنین ،اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر) و تعامل
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اندام در گروه معنادار نبود .اثر اصلی دشواری تکلیف در اندام و تعامل دشواری تکلیف در اندام در گروه
نیز معنادار نشد.
یافتههای مربوط به موج گاما در ناحیة  C3نشان داد که اثر اصلی دشواری تکلیف معنادار بود؛
بدینمعناکه در توان موج گاما در ناحیة  C3بین دو تکلیف ساده و دشوار ،صرفنظر از نوع اندام و
راستدست و چپدستی تفاوت وجود داشت .آزمون تی وابسته در توان موج گاما در ناحیة  C3نشان
داد که بین دو تکلیف آسان و دشوار در توان موج گاما در ناحیة  C3تفاوت معناداری وجود داشت؛
بهطوریکه مقایسة میانگینها نشان داد که در تکلیف دشوار باالتر است ( 1/305درمقابل .)1/402
تعامل دشواری تکلیف در گروه معنادار نشد .همچنین ،یافتهها نشان داد که اثر اصلی اندام (دست
برتر -غیربرتر) معنادار نبود؛ ولی تعامل اندام در گروه معنادار شد .نتایج آزمونهای تی وابسته نشان
داد که در گروه راستدست در توان موج گاما در ناحیة  C3بین دست برتر و غیربرتر تفاوت وجود
داشت ()F = 13.627 ،sig = 0.031؛ بهطوریکه در اجرای تکلیف با دست غیربرتر باالتر بود (1/486
درمقابل  .)1/299در گروه چپدست ،در توان موج گاما در ناحیة  ،C3بین دست برتر و غیربرتر تفاوت
وجود نداشت ( 1/289درمقابل  .)1/341این موضوع نشان میدهد که راستدستها در انجام حرکت
با دست غیربرتر نسبت به چپدستها بیشتر مشکل دارند .همچنین ،نتایج آزمونهای تی مستقل
نشان داد که در اجرا با دست برتر ،توان موج گاما در ناحیة  C3در چپدستها باالتر بود؛ ولی ازنظر
آماری معنادار نبود ( .)F = 1.838 ،t = -0.335 ،sig = 0.183این نسبت در راستدستها نسبت به
چپدستها  1/299به  1/341است .بهطور جالب توجهی ،در اجرا با دست غیربرتر توان موج گاما در
ناحیة  C3در راستدستها نسبت به چپدستها باالتر بود (.)F = 5.045 ،t = 1.304 ،sig = 0.031
این نسبت در راستدستها نسبت به چپدستها  1/486به  1/289بود که نشان میدهد در اجرا با
دست غیربرتر راستدستها با مشکالت باالتری مواجه هستند .همچنین ،یافتهها نشان داد که اثر
اصلی دشواری تکلیف در اندام تعامل دشواری تکلیف در اندام در گروه معنادار نشد .یافتهها برای
نسبت توان موج تتا به بتا ( )T.Bنشان داد که اثر اصلی دشواری تکلیف ،تعامل دشواری تکلیف در
گروه ،اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر) و تعامل اندام در گروه نیز معنادار نشد .همچنین ،نتایج
نشان داد که اثر اصلی دشواری تکلیف در اندام و تعامل دشواری تکلیف در اندام در گروه معنادار نشد.
یافتههای مربوط توان امواج آلفا ،گاما و نسبت توان موج تتا به بتا ( )T.Bدر ناحیة  C4نشان داد که
اثر اصلی دشواری تکلیف و تعامل دشواری تکلیف در گروه معنادار نبود .همچنین ،برای هر سه موج،
اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر) و تعامل اندام در گروه معنادار نشد .در توان امواج آلفا ،گاما و
نسبت توان موج تتا به بتا ( )T.Bدر ناحیة  ،C4اثر اصلی دشواری تکلیف در اندام و تعامل دشواری
تکلیف در اندام در گروه نیز معنادار نشد.
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راست دست

چپ دست
تکلیف دشوار

2

تکلیف آسان

1/588

توان موج گاما در ناحیة C3

2
2

1/304

1/364

1/385

1/353

1/274

1

1/319

1
1/245

1
1
1

غیربرتر

برتر

غیربرتر

اندام

چپ دست

برتر

راست دست
2
تکلیف دشوار

1/786

2

1/759

1/713

١/٧٠٩

1/663

١/۶٩٩
١/٧١

١/۶۶

2
2
2
1
1

غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

برتر

نسبت توان موج تتا به بتا در ناحیة F4

تکلیف آسان

2
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راست دست

چپ دست
تکلیف دشوار

تکلیف آسان

۴/۰۶

۴
۴/۰۸

۳/۹

۴/۰۳

0.04
0.04

۳/۸۱

۳/۸۸

0.04
0.04
0.03
0.03

توان موج آلفا در ناحیة C3

۴/۰۹

0.04

0.03
غیربرتر

برتر

اندام

چپ دست

غیربرتر

برتر

راست دست
0.02

تکلیف دشوار

0.02
0.02

۱/۷۸۳

۱/۸۰۸

0.02
۱/۷۵۴

۱/۷۴۹

۱/۷۴۶

۱/۷۲۵

۱/۶۸۹

0.02
0.02

۱/۶۹۵

0.02
0.02
0.02
0.02

غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

برتر

نسبت توان موج تتا به بتا در ناحیة C3

تکلیف آسان

0.02
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چپ دست

137

راست دست

۴/۲۲۶

۴/۰۹۲
۴/۰۶۵

۳/۹۳۵

تکلیف آسان

4/2

۴/۰۸۳

۳/۹۳۷

۳/۹۷۸

4
3/8

۳/۸۷۲

3/6
3/4

توان موج آلفا در ناحیة C4

تکلیف دشوار

4/4

3/2
3
غیربرتر

برتر

غیربرتر

اندام

ﭼپ ﺩﺳﺕ

برتر

ﺭﺍﺳﺕ ﺩﺳﺕ
تکلیف آسان

تکلیف دشوار

۲/۶۹۴

۲/۷۱۸

۲/۷

۲/۶۵۵

۲/۶۸۹

۲/۵۶۶

۲/۸

۲/۶۲۶

۲/۶
۲/۵
۲/۴
۲/۳
۲/۲

توان موج گاما در ناحیة C4

۲/۹

۲/۸۶

۲/۸

۳

۲/۱
۲
غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

برتر

شکل  -7نمودار خطی تفاوت در نسبت توان موج آلفا ،گاما و تتا به بتا در نواحی  C3و  C4در شرایط آسان
و دشوار در دست برتر و غیربرتر در دو گروه راستدست و چپدست

یافتههای مربوط به توان امواج آلفا ،گاما و نسبت توان موج تتا به بتا ( )T.Bدر ناحیة  F3نشان داد که
اثر اصلی دشواری تکلیف و تعامل دشواری تکلیف در گروه معنادار نشد .اثر اصلی اندام (دست برتر-
غیربرتر) و تعامل اندام در گروه نیز در امواج آلفا ،گاما و نسبت توان موج تتا به بتا ( )T.Bمعنادار نشد.
همچنین ،اثر اصلی دشواری تکلیف در اندام و تعامل دشواری تکلیف در اندام در گروه معنادار نشد.
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بااینوجود ،یافتههای مربوط به آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری مرکب نشان داد که
اثر اصلی دشواری تکلیف معنادار بود؛ بدینمعناکه در توان موج آلفا در ناحیة  ،F4بین دو تکلیف ساده
و دشوار صرفنظر از نوع اندام و راستدست و چپدستی تفاوت وجود داشت .آزمون تی وابسته نشان
داد که بین دو تکلیف آسان و دشوار در توان موج آلفا در ناحیة  F4تفاوت معناداری وجود نداشت
( .)t = -1.787 ،sig = 0.082عالوهبراین ،تعامل دشواری تکلیف در گروه معنادار شد؛ بدینمعناکه بین
دو گروه راستدست و چپدست در توان موج آلفا در ناحیة  F4تفاوت وجود داشت .آزمونهای تی
وابسته نشان دادند که در گروه راستدست در توان موج آلفا در ناحیة  ،F4بین تکلیف آسان و دشوار
تفاوت وجود نداشت ()t = -0.036 ،sig = 0.972؛ اما در گروه چپدست در توان موج آلفا در ناحیة
 ،F4بین تکلیف آسان و دشوار تفاوت وجود داشت ()t = -0.018 ،sig = -2.595؛ بهطوریکه توان موج
آلفا در ناحیة  F4در تکلیف دشوار نسبت به آسان باالتر بود ( 4/248دربرابر  .)4/072همچنین،
آزمونهای تی مستقل نشان دادند که هم در اجرای تکلیف آسان

(= 1.156 ،t = 1.210 ،sig = 0.289

 )Fو هم در اجرای تکلیف دشوار ،توان موج آلفا در ناحیة  F4بین دو گروه تفاوت نداشت

(= 0.151

�  .)F = 2.152یافتههای مربوط به توان موج آلفا در این ناحیة مغزی نشان داد که اثر
t = -0.467 ،sig
اصلی اندام (دست برتر غیربرتر) تعامل اندام در گروه و نیز اثر اصلی دشواری تکلیف در اندام و تعامل
دشواری تکلیف در اندام در گروه معنادار نبودند.
یافتههای مربوط به توان موج گاما در ناحیة  F4نشان داد که اثر اصلی دشواری تکلیف و تعامل دشواری
تکلیف در گروه معنادار نشد؛ ولی اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر)

(،sig = 0.008، �2 = 0.330

 )F = 8.854معنادار شد .آزمون تی وابسته نشان داد که در شرایط اجرای حرکت با دستها ،بین دو
دست برتر و غیربرتر در توان موج گاما در ناحیة  F4تفاوت معناداری وجود داشت

(- ،sig = 0.001

 .)t = 3.492مقایسة میانگینها نشان داد که توان موج گاما درهنگام اجرا با دست غیربرتر باالتر بود
( 2/984درمقابل .)2/764
همچنین ،اثر اصلی دشواری تکلیف در اندام معنادار شد؛ بااینوجود ،تعامل دشواری تکلیف در اندام
در گروه معنادار نشد .آزمونهای تی وابسته نشان دادند که در اندام برتر ،در توان موج گاما در ناحیة
 F4بین تکلیف آسان و دشوار تفاوت وجود نداشت ( .)t = -1.783 ،sig = 0.091همچنین ،در اندام
غیربرتر ،در توان موج گاما در ناحیة  F4بین تکلیف آسان و دشوار تفاوت وجود نداشت (،sig = 0.572
 .)t = 0.571آزمونهای تی وابسته نشان دادند که در اجرای تکلیف آسان ،توان موج گاما در ناحیة F4

بین دو اندام برتر و غیربرتر تفاوت داشت ( .)t = -3.373 ،sig = 0.003مقایسة میانگینها نشان داد که
توان این موج در هنگام اجرا با دست غیربرتر باالتر بود ( 3/008دربرابر )2/682؛ بااینوجود ،در اجرای
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تکلیف در شرایط دشوار ،توان موج گاما در ناحیة  F4بین دو اندام برتر و غیربرتر تفاوت نداشت
( .)t = -1.498 ،sig = 0.0151یافتههای مربوط به نسبت توان موج تتا به بتا ( )T.Bنشان داد که اثر
اصلی دشواری تکلیف ،تعامل دشواری تکلیف در گروه ،اثر اصلی اندام (دست برتر -غیربرتر) و تعامل
اندام در گروه نیز معنادار نشدند .همچنین ،اثر اصلی دشواری تکلیف در اندام و تعامل دشواری تکلیف
در اندام در گروه معنادار نشدند.
راست دست

چپ دست

4/35
تکلیف دشوار

4/25

۴/۲۵۳

4/2

۴/۱۹
۴/۱۶۵
۴/۱۲۳

۴/۰۹۶
۴/۰۷۲

۴/۰۶۱

۴/۰۷۱

4/15

توان موج آلفا در ناحیة F3

تکلیف آسان

4/3

4/1
4/05
4

غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

چپ دست

برتر

راست دست
1/6
تکلیف آسان

تکلیف دشوار

۱/۴۵۶
۱/۳۹۷

1/4
۱/۳۲۳
۱/۳۱۵

۱/۲۷۳
۱/۱۹۵

۱/۳۰۲
۱/۱۶۹

1/3
1/2
1/1
1

غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

برتر

توان موج گاما در ناحیة F3

1/5
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راست دست

چپ دست

۴/۵

تکلیف آسان

تکلیف دشوار

۴/۴

۴/۲۶۱
۴/۲۳۵

۴/۲۱۶

۴/۱۸۳
۴/۱۷۱

۴/۲۱۷
۴/۱۸۷

۴/۲
۴/۱
۴

۳/۹۷۴

۳/۹

توان موج آلفا در ناحیة F4

۴/۳

۳/۸
۳/۷

برتر

غیربرتر

اندام

چپ دست

غیربرتر

برتر

راست دست
۲

تکلیف دشوار

۱/۹
۱/۸۶۵

۱/۸۶۱

۱/۸۳۶

۱/۸۵
۱/۸

۱/۸۱۲
۱/۷۵۳

۱/۷۶۶

۱/۷۵
۱/۷۲۵

۱/۷
۱/۶۵

۱/۶۵۶

۱/۶
۱/۵۵
۱/۵

غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

برتر

نسبت توان موج تتا به بتا در ناحیة F3

تکلیف آسان

۱/۹۵
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راست دست

چپ دست
تکلیف دشوار

۳/۴

تکلیف آسان

۲/۹۰۵

۳

۳/۰۱۶

۲/۸۸۸
۲/۸۳۱

۲/۷۷۸

۲/۸۰۷

۲/۸
۲/۶

۲/۵۸۶
۲/۴

توان موج گاما در ناحیة F4

۳/۱۸۶

۳/۲

۲/۲
۲

غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

چپ دست

برتر

راست دست
۱/۹

تکلیف آسان

تکلیف دشوار

۱/۸۵

۱/۷۸۶

۱/۷۰۹

۱/۷۱
۱/۷۱۳

۱/۷۵۹

۱/۷۵

۱/۶۹۹

۱/۷

۱/۶۶
۱/۶۶۳

۱/۶۵
۱/۶
۱/۵۵

نسبت توان موج تتا به بتا در ناحیة F4

۱/۸

۱/۵

غیربرتر

برتر

اندام

غیربرتر

برتر

شکل  -8نمودار خطی تفاوت در نسبت توان امواج آلفا ،گاما و نسبت تتا به بتا در نواحی  F3و  F4در
شرایط آسان و دشوار در دست برتر و غیربرتر در دو گروه راستدست و چپدست
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بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که در اجرای تکالیف مبادلة سرعت -دقت ،تعداد ضربات درست به هدف در اجرا با
دست برتر در تکلیف آسان نسبت به دشوار بیشتر است .همچنین ،بین تعداد ضربات خطای به هدف،
در دو نوع تکلیف آسان و دشوار و نیز در دست برتر و غیربرتر تفاوت وجود داشت .این نتایج با نتایج
بسیاری از پژوهشهای پیشین همراستا بود ( .)13 ،42 ،43در هر دو اندام برتر و غیربرتر ،تعداد
ضربات خطا در تکالیف دشوار نسبت به آسان بیشتر بود .همچنین ،در اندام غیربرتر نسبت به برتر
تعداد این خطاها بیشتر بود .دراینراستا ،آسای1و همکاران ( )43بیان کردهاند که دو دست تفاوتهای
خاصی برای کنترل حرکت در وضعیتهای مختلف دارند؛ بهطوریکه در تکالیف نیازمند سرعت و
دقت ،دست راست (برتر) سریعتر و دست چپ دقیقتر عمل میکند .دست راست توسط نیمکرة چپ
که در فعالیتهای زمانی (پردازش سریعتر) درگیر است ،کنترل میشود و کنترل دست چپ توسط
نیمکرة راست که در فعالیتهای فضایی (تولید خطای کمتر) درگیر است ،صورت میگیرد.
التاش )44(2عملکرد حرکتی در هر دست را متفاوت از دیگری میداند .ازنظر او ،در زندگی روزمره
دست برتر دارای چاالکی و دقت باالتر و دست غیربرتر دارای ثبات بیشتری است؛ بااینوجود ،نتایج
پژوهش حاضر با نظر استوکل 3و ویگلت )45( 4همخوان نبود .آنها نشان دادند که تکالیف دقت
فضایی که با دست غیربرتر تمرین شوند ،بهتر یادگرفته میشوند؛ درحالیکه تمرین با دست برتر برای
تکالیفی با تولید حداکثر نیرو کارآمدترند .همچنین ،دست برتر در کسب مسیرهای مستقیم در میدان
نیروی جدید بهتر عمل میکند و دست غیربرتر در توقف روی هدف ،دقیقتر است .همچنین ،رابرت
ریسبرگ فرضیهای (فرضیة برتری پویا) پیشنهاد کرد که دست برتر درمورد پویایی حرکت بهویژه
درطول اعمال سریع آمادهتر است؛ درحالیکه دست غیربرتر برای کسب وضعیت موازنة موردنیاز
مناسبتر است (.)44
نتایج درمورد پهنای مؤثر هدف ( )Weنشان داد که بین دو تکلیف ساده و دشوار تفاوت وجود نداشت.
بین دو گروه راستدست و چپدست نیز تفاوت وجود نداشت .همچنین ،در پهنای مؤثر هدف (،)We
صرفنظر از دشواری تکلیف و دستبرتری ،بین دست برتر و غیربرتر تفاوت وجود نداشت و تنها در
تکلیف آسان ،پهنای موثر هدف اندکی در دست غیربرتر بیشتر از دست برتر بود که معنادار نشد .این
نتایج جالبتوجه است و نشان میدهد که پراکندگی فضایی ضربات حتی در دو اندام برتر و غیربرتر
تفاوت نداشته است؛ درحالیکه تفاوت در الگوهای زمانی درقالب میانگین وقفة زمانی ( )MTواضحتر
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و بیشتر بود .در  ،MTبین دو تکلیف ساده و دشوار صرفنظر از نوع اندام و دستبرتری تفاوت وجود
نداشت؛ ولی بین دست برتر و غیربرتر دو گروه راستدست و چپدست تفاوت وجود داشت؛ بهطوریکه
 MTدر دست غیربرتر ،در تکلیف آسان نسبت به تکلیف دشوار کمتر بود .این نتایج نشان میدهد که
در دست غیربرتر ،الگوی زمانی و سرعت حرکت بهشدت تحتتأثیر قرار میگیرند .همچنین ،مقایسة
میانگینها نشان داد که تکلیف آسان نسبت به تکلیف دشوار دارای  MTکمتری است .دانیون 1و
همکاران ( )11در پژوهشی دریافتند که تغییرپذیری فضایی با مدت زمان حرکت کاهش مییابد؛
درحالیکه تغییرپذیری زمانی با مدت زمان حرکت افزایش مییابد و همبستگی قوی منفیای بین
تغییرات فضایی و زمانی پس از تغییرات درطول حرکت مشاهده میشود .هسیه2و همکاران ( )46نیز
بیان کردهاند که ازلحاظ نظری ،مبنای قانون فضا -زمان این است که خطاهای فضایی همیشه باید
نسبت به زمان ،اندازهگیری شوند و برعکس .با استناد به این قانون ،دشوارشدن حرکت باعث
برهمخوردن روابط فضایی -زمانی میشود و برای کاهش خطای حرکت بر زمان آن افزوده میشود.
اشمیت و لی )5(3نیز اشاره کردهاند که برای هر حرکت آهستهتر کاهش در دقت زمانی وجود دارد و
کنترل حرکت را درهم میشکند.
بهنظر میرسد که شرکتکنندگان در تکالیف دشوار سرعت را فدای دقت کردهاند .این اتفاق در دست
غیربرتر بیشتر روی داده است؛ بهطوریکه کمترین سرعت در اجرای تکلیف دشوار با دست غیربرتر
مشاهده میشود .پژوهشهای مختلف تفاوت برتری یک عضو را در اجرای حرکت بهاثبات رساندهاند.
وودورث4نشان داد که دست چپ دقت کمتری نسبت به دست راست (دست برتر) دارد ( .)5همچنین
میکویچین5و همکاران ( )43نشان دادند که حرکات هدفگیری یکدستی با دقت بیشتری در دست
چپ نسبت به دست راست کنترل میشوند .آنها هیچ اطالعاتی دربارة تفاوت تغییرات درونفردی،
زمان حرکت ،سرعت و دقت حرکت درطول تکالیف سریع و دقیق بین دست چپ و راست درحین
تکالیف دودستی یافت نکردند .گاتنیک6و همکاران ( )47نیز بیان کردند که الگوی پایدار دست راست
و دست چپ برای کنترل حرکت و بهکارگیری راهبرد کنترل حرکت متفاوت است .دست برتر ،حرکات
را با حلقة بسته کنترل میکند (کنترل ازطریق بازخورد بینایی) و دست غیربرتر حرکات را ازطریق
حلقة باز کنترل میکند (کنترل پیشخوراندی) ( .)47دست چپ به زمان بیشتری برای محاسبة
دقیقتر برنامهریزی حرکت نیاز دارد و دست چپ بدون حضور بینایی ،حرکت را بهتر از دست راست
1. Danion
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کنترل میکند .دست راست زمان کمتری برای برنامهریزی حرکت نیاز دارد؛ اما بهازای دقت کمتر
( .)42شاید تسلط سمت چپ بدن بر کنترل نویزهای وابسته به سیگنال کمتر باشد که برای جبران
این موضوع ،مبادلة هزینه -سود را محتاطانه درجهت افزایش دقت به قیمت ازدسترفتن سرعت تغییر
میدهد .این مورد میتواند راهبردی تطابقی برای دست غیربرتر باشد.
یافتههای حاصل از علوم عصبشناختی نشان میدهد که با توجه به جانببرتری نیمکرهها و کنترل
تکلیف ،دو نیمکرة مغز مسئول پردازش مؤلفههای مختلف بهصورت اختصاصی هستند .نیمکرة چپ،
در درجة اول مسئول کنترل زمانی و دائمی الگوهای حرکت (مانند کنترل حرکات پرتابی) و تنظیم
دینامیک حرکت (یعنی کنترل نیرو) است؛ بااینحال ،جنبههای فضایی بصری حرکت و هماهنگی
عمل (مانند کنترل موقعیت هدف) در نیمکرة راست پردازش میشوند .این مطلب ،بیشتر درراستای
فرضیة برتری پویای کنترل حرکتی است ( .)48در این فرضیه بیان میشود که حرکات ارادی بهوسیلة
دو نیمکرة مغز -سیستم اندام که ویژگیهای مختلف تکلیف را پایدار میکنند ،بهصورت اختصاصی
کنترل میشوند ( .)49 ،50دراینراستا ،تخصص سیستم دست راست -نیمکرة چپ در کنترل پویایی
مسیر شرح داده شده است؛ درحالیکه سیستم دست چپ -نیمکرة راست موقعیت نهایی حرکت را
کنترل میکند ( .)51 ،52بهنظر میرسد که در ابتدای تمرین ،سیستم دست راست -نیمکرة چپ
باعث بهترشدن مهارتهای حرکتیای میشود که به تولید نیرو نیاز دارند و اینگونه پویایی حرکت را
کنترل میکند .ازسویدیگر ،سیستم دست چپ -نیمکرة راست سبب اکتساب بهتر مهارتهایی می-
شود که به هماهنگی بصری -فضایی و دقت زیاد نیاز دارند که علت آن پدیدارشدن بهتر یک حرکت
در نیمکرهای خاص است (.)45
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دستبرتری و دشواری در اجرای تکلیف مبادلة سرعت -دقت بر
توان موج آلفا در ناحیة  C3قشری تأثیر ندارد .بین دو گروه راستدست و چپدست در توان این موج
در ناحیة  C3تفاوت وجود نداشت؛ ولی در توان موج گاما بین دو تکلیف آسان و دشوار تفاوت معناداری
وجود داشت؛ بهطوریکه مقایسة میانگینها نشان داد که در تکلیف دشوار توان موج گاما باالتر است.
در توان موج گاما در این ناحیه ،بین دست برتر و غیربرتر تفاوت وجود داشت ،بهطوریکه در راست-
دستها در اجرای تکلیف با دست غیربرتر باالتر است؛ ولی در چپدستها تفاوتی نبود .با توجه به
اینکه در تکلیف دشوار در راستدستها توان این موج باالتر بود ،میتوان گفت که راستدستها در
انجام حرکت با دست غیربرتر نسبت به چپدستها بیشتر دچار مشکل هستند .در نسبت توان موج
تتا به بتا ( )T.Bدر ناحیة  ،C3در تکالیف آسان و دشوار و درهنگام اجرا با دستِ برتر و غیربرتر ،تفاوتی
وجود نداشت .همچنین ،بین دو گروه راستدست و چپدست در هیچکدام از شرایط اجرا تفاوتی
وجود نداشت .با توجه به اینکه موج گاما مرتبط با یکپارچگی حسی -حرکتی است ،آشکار است که
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نیازمندی به درگیری سیستم عصبی و بهطور ویژه ناحیة حرکتی نیمکرة چپ ( )C3در راستدستها،
در انجام حرکت با دست غیربرتر نسبت به چپدستها در همین شرایط بیشتر است .شاید مشکالت
بیشتر راستدستها در اجرای تکلیف با دست غیربرتر به استفادة کمتر آنها از این اندام برمیگردد.
این مشکل در چپدستها مشاهده نشد .شاید این امر بهدلیل استفادة بیشتر چپدستها از دست
غیربرتر (راست) آنها با توجه به فرهنگ عمومی و ساختار ابزارهای موجود در جامعه باشد؛ زیرا ،اکثر
ابزارها و تکالیف برای افراد راستدست طراحی شدهاند که آنها را وادار به استفاده از دست راست
میکند .بهطورکلی ،هم با توجه به نتایج خروجیهای دستگاه مبادلة سرعت -دقت و هم دادههای
مغزی ،بهنظر میرسد که راستدستها بهشدت راستدست هستند؛ درحالیکه چپدستها بیشتر
افرادی دودست هستند .در پژوهش ونوین و همکاران ( )1مشاهده شد که تکلیف مبادلة سرعت-
دقت هم فعالیت خط پایة پایدار و هم فعالسازی مربوط به پاسخ ناپایدار در  IPLچپ را تنظیم
میکند .نتایج پژوهش آنها ،این دیدگاه را که قشر آهیانهای با تکلیف مبادلة سرعت -دقت در ارتباط
است ،تأیید میکند .جانبگیری سمت چپ مغز از ناحیة آهیانهای که در پژوهش آنها درگیر بود،
هماهنگی بیشتری را با نقش قشر آهیانهای چپ در «توجه» معطوف به حرکت ،آشکار میکند (.)1
این موضوع با درگیری ناحیة حرکتی چپ ( )C3نسبت به ناحیة حرکتی راست ( )C4در پژوهش
حاضر ،کامالً همخوانی دارد.
در توان موج آلفا ،گاما و نسبت توان موج تتا به بتا ( )T.Bدر ناحیة  ،C4بین دو تکلیف ساده و دشوار
صرفنظر از نوع اندام و راستدست و چپدستی تفاوت وجود نداشت .همچنین ،در توان این ریتمها
بین اجرا در شرایط تکلیفی ساده و دشوار تفاوت وجود نداشت .بین دو گروه راستدست و چپدست
در هیچکدام از شرایط اجرا تفاوتی مشاهده نشد .در توان موج آلفا ،گاما و نسبت توان موج تتا به بتا
( )T.Bدر ناحیة  ،F3صرفنظر از دشواری تکلیف و راستدست و چپدستی ،بین دست برتر و غیربرتر
تفاوت وجود نداشت .همچنین بین دو گروه راستدست و چپدست ،تفاوت وجود نداشت .بین اجرای
حرکت با دست برتر و غیربرتر و نیز بین اجرا در شرایط تکلیفی ساده و دشوار تفاوتی وجود نداشت؛
اما در اجرای تکلیف ،بین دو گروه راستدست و چپدست در توان موج آلفا در ناحیة ( F4فورنتال
راست) تفاوت مشاهده شد؛ بهطوریکه در گروه چپدست ،توان موج این موج آلفا در تکلیف دشوار
نسبت به آسان باالتر بود .در توان موج گاما در ناحیة  ،F4بین دو تکلیف ساده و دشوار ،صرفنظر از
نوع اندام و راستدست و چپدستی تفاوت وجود داشت .همچنین ،در توان این امواج در این ناحیه،
بین دست برتر و غیربرتر تفاوت وجود داشت؛ بهطوریکه توان موج گاما درهنگام اجرا با دست غیربرتر
باالتر بود .در اجرای تکلیف آسان این تفاوت بیشتر بود .با توجه به تغییرات شدید در این ناحیه ،بهنظر
میرسد که ناحیة فورنتال و بهویژه فورنتال یا پیشانی راست در تنظیمات فضایی و زمانی اجرای تکلیف
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مبادلة سرعت -دقت نقش مهمی ایفا میکند .بسیاری بر این عقیده هستند که ملزومات زمینه یا
تکلیف در مبادلة سرعت -دقت بهوسیلة قشر پیشپیشانی خلفی -جانبی ( )DLPFCفراهم میشود
( .)53بهنظر میرسد که این ناحیه بهشدت در فرایندهای مربوط به «توجه» دخیل باشد؛
بدینصورتکه فعالسازی بازنماییهای مربوط به تکلیف در قسمتهای مغزی عقبی را افزایش میدهد
()54؛ بنابراین ،فرضیة ونوین و همکاران ( )2008این بود که قشر پیشپیشانی خلفی -جانبی
( )DLPFCمکانیزمهای انباشت را که زمینه و اساس تکلیف مبادلة سرعت -دقت هستند ،تنظیم
میکند .ونوین و همکاران ( )1دالیلی را بهدست آوردند که نشان میدهند وقتی بر سرعت تأکید
میشود ،فعالیت خط پایه در شبکهای از نواحی مربوط به تصمیمگیری و اجرا و آمادهسازی پاسخ
افزایش مییابد .وقتیکه بر دقت تأکید شده باشد ،این خط پایة پایدار با شدت کمتری فعال میشود.
به عقیدة آنها ،هنگام تأکید بر سرعت ،فعالسازی کمتری برای رسیدن به آستانة پاسخ موردنیاز
است .برطبق این نکته ،بهنظر میرسد که تأکید بر دقت ،فعالسازی سطح باالتری را فراخوانی میکند.
جالب توجه است که عالوهبر نواحی پیشحرکتیِ لوب پیشانی ،لوب آهیانهای زیرین ( )IPLچپ نیز
بهوسیلة دستکاریهای ونوین و همکاران ( )1در تکلیف مبادلة سرعت -دقت تحتتأثیر قرار گفت.
دیدگاه غالب این است که نواحی آهیانه نمایندة مسیردهی به محرک -پاسخ باشند ( .)55ناحیهای
که با دستکاری ونوین و همکاران ( )1در تکلیف مبادلة سرعت -دقت درگیر شده است ،ممکن است
به ناحیة درون -آهیانهای جانبی ( )LIPدر نخستیهای غیرانسان مربوط باشد .دادههای زیادی هستند
که نشان میدهند  LIPدر جمعآوری شواهد برای یک تصمیم حسی -حرکتی دخالت دارد (.)56
افزایش فعالیت در نواحی مغزی با افزایش دشواری تکلیف بهویژه در دست غیربرتر افراد راستدست،
با مطالعات تصویربرداری عصبی که نشان دادند  SATدر پاسخهای پایهای سطح باالتر که با کاهش
محدودة تصمیمگیری همراه است (دشواری باالتر تکلیف) ،با تغییرات و افزایش سطح فعالیتهای
عصبی در نواحی مرتبط با تصمیمها همراه است ( ،)1 ،29-27همخوانی دارد.
بهنظر میرسد در تکالیفی که بهطور همزمان نیازمند دقت و سرعت هستند ،هم خطای فضایی و هم
خطای زمانی تحتتأثیر دشواری تکلیف قرار میگیرند .همچنین ،خطای زمانی (میانگین وقفه) بیشتر
تحتتأثیر دشواری تکلیف است تا دستبرتری و اندام .نکتة مهم دیگر این است که در اجرای تکالیف
سرعت -دقت ،افراد راستدست هنگام اجرا با دست غیربرتر بیشتر دچار مشکل هستند و فعالیت
مغزی بیشتری را بهویژه در نواحی حرکتی نیمکرة چپ فراخوانی میکنند .همچنین ،بهنظر میرسد
که در اجرای تکلیف مبادلة سرعت -دقت فیتز ،نواحی حرکتی نیمکرة چپ و فرونتال نیمکرة راست
مهمتر از سایر نواحی هستند.
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Abstract
The purpose of this study was to evaluate the effect of handedness and task difficulty on
behavioral and neural components of speed-accuracy trade off. The study was a Quasiexperimental research and focused on fundamental research. The participants of this
study consisted of 20 students aged 14 and 15 years old. The instrument was fourchannel EEG, optical sensor with sensor, laptop, metronome, and Target-Tapping-Test
software. Given the Edinburgh handedness questionnaire scores, participants were
divided into two left-hand and right-hand groups. They performed the simple and
difficult tasks in a 30s with dominant and non-dominant hands. At the same time, the
behavioral output as output digits from the pen and tablet (spatial and temporal errors)
and the EEG data from the brain regions. For data analysis, repeated measures ANOVA
was used at the significance level of 0.05. The results showed that non-dominant limb is
affected to the task difficulty than dominant hand, and has more spatial error. The
handedness and task difficulty had no significant effect on the effective width of the
target. In the non-dominant limb, the average interruption for difficult task was more
than simple task. In the C3 region, the gamma wave power was higher in a difficult task
than in an easy task, and in right-handed subjects was higher in the hand. In the F4 area,
the power of the alpha wave was easy for left-hand people when performing difficult
moves above the task. Seems, in tasks that require accuracy and speed, spatial and
temporal errors are affected by the task difficulty and handedness, But the timing errors
is more affected by the task difficulty than the handedness. It also seems that the left and
right frontal lobe areas are more important than other areas in Fitz's task execution.
Keywords: Fitz's Task, Handedness, Task Difficulty, Brain Hemispheres.
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