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 . 1استاديار گروه رفتار حرکتی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران .2کارشناس ارشد
رفتار حرکتی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران  .3استاديار گروه رفتار حرکتی،
دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران  .4کارشناس ارشد رفتار حرکتی ،دانشکدة علوم
ورزشی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز ،ايران

چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر دست برتری و دشواری تکلیف بر پهنای مؤثر هدف و دقت زمانی تکلیف مبادلۀ
سرعت -دقت فیتز بود .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای نیمهتجربی بود .ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامۀ دست برتری
ادینبورگ ،قلم نوری ،دستگاه سنجش مبادلۀ سرعت -دقت ،لپتاپ ،کرنومتر و مترونوم بود .جامعۀ آماری پژوهش را
دانشآموزان  14و  15ساله و نمونه را  20نفر تشکیل دادند ( )n=20که به روش نمونهگیری در دسترس در پژوهش
شرکت کردند .آزمودنیها به دو گروه  10نفرۀ راستدست و چپدست تقسیم شدند .هر آزمودنی چهار کوشش  30ثانیهای
تکلیف ضربهزنی دوطرفه به اهداف موردنظر را هماهنگ با صدای مترونوم انجام میداد .کوششها شامل دو تکلیف آسان
و دشوار بود که آزمودنی هر تکلیف را با دست برتر و غیربرتر ،هماهنگ با صدای مترونوم که با ضرباهنگ  300هزارم ثانیه
تنظیم شده بود ،انجام داد .برای تحلیل آماری دادهها از تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری در سطح معناداری
 0/05استفاده شد .نتایج نشان داد که دستبرتری و دشواری تکلیف بر پهنای مؤثر هدف تأثیر معناداری ندارد (p=0/973
و  .)p=0/611همچنین دستبرتری بر میانگین وقفۀ زمانی نیز تأثیر نداشت ( p=0/135و  ،)p=0/785ولی در اندام
غیربرتر میانگین وقفۀ زمانی برای تکلیف دشوار بیش از تکلیف آسان بود ( .)p=0/001بهنظر میرسد شرکتکنندگان در
تکالیف دشوار با کاهش سرعت حرکت سعی میکنند میزان خطای فضایی را ثابت نگهدارند و سرعت را فدای دقت فضایی
میکنند .همچنین خطای زمانی (میانگین وقفه) بیشتر تحت تأثیر دشواری تکلیف است تا دستبرتری.
واژههای کليدی
پهنای هدف ،دست برتری ،دشواری تکلیف ،قانون فیتز.

* نويسنده مسئول  :تلفن 09127351977 :

Email:mrdoostan@gmail.com
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مقدمه
یکی از موضوعات مهم کنترل حرکتی که در زندگی روزمره زیاد به چشم میخورد ،مبادلۀ سرعت و دقت

1

است .مبادلۀ سرعت -دقت ،ویژگی مشترک در اجرای مهارتهای حرکتی است ،که در تکالیف نیازمند
سرعت و دقت ،افزایش سرعت با کاهش دقت فضایی همراه است و برای افزایش دقت ،باید سرعت را
کاهش داد ( .)1تالش بیشتر ما برای انجام سریعتر تکلیف امکان خطای بیشتر را بهوجود میآورد .از طرف
دیگر ،تمرکز بیشتر روی دقت حرکت موجب آهستهتر شدن حرکت میشود ( .)2هنگامیکه افراد برای
رسیدن به هدف ،سریع و دقیق عمل کنند ،در اینجا مبادلۀ سرعت-دقت رخ میدهد .افزایش سرعت
حرکت ،سبب کاهش دقت فضایی و کاهش سرعت حرکت ،موجب افزایش دقت فضایی میشود (.)3
قانون فیتز2با استفاده از یک تکلیف آزمایشگاهیِ ضربهزنی دوطرفه با استفاده از قلم ویژه به اهداف
مشخص ،یک معادلۀ لگاریتمی برای مبادلۀ سرعت و دقت پیشنهاد میکند که ارتباط زمان حرکت و
شاخص دشواری )ID(3را نشان میدهد ( .)4فیتز دریافت که رابطۀ بین اندازۀ حرکت ،)A(4پهنای هدف

5

( )Wو میانگین زمان حرکت )MT(6منتج از این دو ،از یک فرمول تبعیت میکند:
معادلۀ 1

𝑨𝟐

]) 𝑾 ( 𝐠𝐨𝐥[ T= a + b

شکل  .1تصويری از تکليف ضربهزنی دوطرفۀ فيتز
1. speed-accuracy trade off
2. Fitts law
3. Index of Difficulty
4. Amplitude
5. Width
6. Movement Time
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𝐴 (2بهعنوان شاخص دشواری ( )IDبیان میشود .افزایش شاخص دشواری سبب
ارزش عددی )log
𝑊
کاهش سرعت حرکت (افزایش  )MTمیشود (اشمیت و لی .)2005 ،قانون فیتز بهطور وسیع روی اندام
فوقانی ،حرکات سر ،در بین افراد بزرگسال و کودکان تحقیق و تأیید شده است ( .)5فیتز بیان کرد که
شکل یک حرکت ،تنها عامل تعیینکنندۀ زمان حرکت نیست و میتوان نسبت بین فاصله و عرض هدف
حرکت را بهعنوان ماهیت اساسی در کنترل حرکتی نام برد (اشمیت و لی.)2005 ،
هکر )1974(1بیان کرد که شکل یک حرکت ،تنها عامل تعیینکنندۀ زمان حرکت نیست .او پیشنهاد
کرد که میتوان نسبت بین فاصله و عرض هدف حرکت را بررسی کرد و از آن بهعنوان ماهیت اساسی و
مهم در کنترل حرکتی نام برد .این مطلب امروزه با مفهوم شاخص دشواری ( )IDمطالعه میشود (به نقل
از اشمیت و لی.)1( )2005 ،
حرکات هدفگیری و دستیابی روی دو مرحلۀ تأکید کردهاند؛ یک مرحلۀ از پیشبرنامهریزیشده ،که
اندام را به اطراف هدف میآورد .این بخش پوشانندۀ مسافت حرکت بهوسیلۀ یک مرحلۀ تعقیبی دنبال
میشود (مثل کنترل در حال جریان .)2طی مرحلۀ دوم بازخورد بینایی و درونی برای کاهش هر گونه
فاصله ،بین اندام و جایگاه هدف بهکار میرود ( .)6در ابتدای حرکت ،اندام بهوسیلۀ فرایند حلقۀ باز و
بهصورت پرتابی حرکت را آغاز میکند و در انتهای آن حلقۀ بسته آن را به سمت هدف نهایی خود میبرد (.)1
دشواری حرکت برای تمامی ترکیبات  Aو  Wکه نسبت یکسانی داشته باشند ،مساوی است (.)1
اوکادا3و آکیبا )2010(4مشاهده کردند که  ،Wدر شاخص دشواری نسبت به  ،Aبیشتر تحت تأثیر قرار
میگیرد .خطای حرکت بهصورت انحراف استاندارد )SD( 8درونفردی فاصلۀ حرکت که بهعنوان ناهمسانی
یا «گستردگی» در حرکات هدفگیری به سمت هدف شناخته میشود ،اندازهگیری میشود .این خطاها
را پهنای مؤثر هدف )We(5نامیدند و آن را بهعنوان اندازۀ مؤثر هدفی در نظر گرفتند که فرد میتواند در
 MTو  Aخاصی به آن برسد .برای محاسبۀ  Weاز  SDنقاط پایانی هدف استفاده میشود (:)7

معادلۀ 2

We= 4.133SD

1. Hacker
2. Current control
3. Okada
4. Akiba
5. Effective Wide
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مبادلۀ بین تغییرات فضایی و زمانی در حرکات هدفگیری دوجانبۀ اندام فوقانی ،تحقیق دانیون1و
همکاران ( )2014بود .نتایج آنها نشان داد که تغییرپذیری فضایی ،با مدت زمان حرکت کاهش مییابد،
درحالیکه تغییرپذیری زمانی ،با مدت زمان حرکت افزایش مییابد و همبستگی قوی منفی بین تغییرات
فضایی و زمانی پس از تغییرات در طول حرکت مشاهده شد (.)8
اخیراً چندین فرضیه دربارۀ مبادلۀ سرعت -دقت مطرح شده است .پترنل2و همکاران ( )2017بیان
میکنند هنگامیکه مغز ما تصمیم میگیرد که بدنمان را حرکت دهد ،دو عامل اصلی در تعاملاند؛ اول،
مغز با مبادلۀ هزینه -سود 3،بین اهمیت سرعت حرکت سریعتر به سمت هدف که با پاداش همراه است و
افزایش هزینۀ عضالنی ناشی از سرعت حرکت ،مبادله ایجاد میکند؛ دوم ،مغز با مبادلۀ سرعت -دقت،
بین اینکه چگونه حرکت دقیق را انجام دهد و زمان الزم برای دستیابی به چنین دقتی ،مبادله ایجاد
میکند .تاکنون ،این دو مبادله ،بهطور جدی مطالعه شدهاند ،ولی وابستگی آنها به یکدیگر چندان زیاد
نیست .برای غلبه بر این محدودیت ،پترنل و همکاران ( )2017مدل جدیدی را پیشنهاد کردند که قادر
است همزمان هر دو مبادله را محاسبه کند .این مدل فرض میکند که سیستم عصبی مرکزی ،سعی دارد
سود مورد انتظار از پاداش بالقوه و هزینۀ تکرار حرکات را ،با در نظر گرفتن احتمال از دست دادن هدف،
به حداکثر برساند .مدل برایند میتواند هر دو مبادلۀ سرعت -دقت و هزینه-سود را محاسبه کند .نتایج
کیفی نشان میدهد که مدل پیشنهادی بهطور موفقیتآمیزی برای هر دو هزینه-سود و سرعت -دقت
ترکیب میکند (.)9
پیشرفت جدیدی در تحقیقات کنترل حرکتی برای درک چگونگی زمان انتخاب یک حرکت ،رخ داده
است .بهطور ویژه ،دو مدل یک معیار بهینهسازی را پیشنهاد دادند که حاوی مبادلۀ بین تالش عضالنی و
ارزش ذهنی پاداش و بنابراین مبادلۀ هزینه -سود )CBT( 10است ( .)10 ،11از یک سو ،دریافت سریع
پاداش به تالش عضالنی بزرگتر نیاز دارد ( .)12از سوی دیگر ،با کاهش ارزش ذهنی پاداش ،زمان الزم
برای انجام آن تکلیف افزایش یابد ( .)13در نتیجه ،سود خالص که شامل ارزش ذهنی منهای تالش
عضالنی است ،برای یک زمان معین بهینه است .با این حال ،این مدلها بهطور مستقیم نمیتوانند حقایق
اساسی در مورد رابطۀ بین دشواری حرکت و مدت زمان حرکت را ،که بیش از  50سال پیش توسط قانون

1. Danion
2 .Peternel1
3. cost-benefit trade-off

تأثير دست برتری و دشواری تکليف بر پهنای مؤثر هدف و دقت زمانی تکليف مبادلۀ سرعت -دقت فيتز

347

فیتز ( ) 1954گرفته شده است ،محاسبه کنند .با توجه به این قانون ،برای رسیدن به هدف کوچکتر ،یابد
حرکت آهستهتری انجام گیرد .این قانون بهصراحت به اصطالح «مبادلۀ سرعت-دقت» اشاره دارد ،که بیان
میکند یک حرکت سریعتر ،دقت کمتری دارد ،ازاینرو احتمال از دست دادن هدف بیشتر است .پس
دسترسی سریع به یک شیء ممکن است ارزش ذهنی خیلی باالی مرتبط با آن را نداشته باشد و باید
سرعت حرکت کم شود (.)9
تحقیقات مختلف نشان داده است که در انجام حرکات سریعِ نیازمند دقت ،اندامهای قرینه تفاوتی
اساسی دارند که در مبادلۀ سرعت -دقت نیز بر آن تأکید شده است ( .)64-14مهمترین اندامهای قرینه،
دستها هستند .هر دو دست تفاوتهای خاصی برای کنترل حرکت در وضعیتهای مختلف دارند .دست
برتر تحت عنوان دستی که در فعالیتهای روزانه از آن استفاده میشود ،تعریف میشود ( .)17در توضیح
اینکه دستبرتری1چگونه میتواند عملکرد را تحت تأثیر قرار دهد ،گرویوس )2006(2نتیجه گرفت که
افراد راستدست حرکات هدفگیری را با سرعت بهتر ،ظرافت بیشتر و درجۀ باالتری از دقت فضایی هنگام
اجرا با دست راست خود نشان میدهند ( .)14در این زمینه یک نگرش وجود دارد؛ هنگامیکه تکالیف،
همزمان به سرعت و دقت نیاز دارند ،دست راست (برتر) سریعتر و دست چپ دقیقتر عمل میکند (.)16
براساس نتایج برخی تحقیقات چپدستها بهعلت آمادگی عصبی -روانی بهتر ،از مزیت عمومی نسبت
به راستدستها برخوردارند ( .)20-18همچنین نتایج پژوهش میکویچین3و همکاران ( ،)2011پریش

4

( ،)2013آسای5و همکاران ( )2010و بسیاری از محققان دیگر نشان میدهد که دست چپ دقیقتر از
دست راست است ( ،)16 ،22،21درحالیکه تحقیقات زوزوا6و همکاران ( )2009و گرویوس ( )2006نشان
داد که دست راست دقت بیشتری نسبت به دست چپ دارد ( .)14 ،23کاباش7و همکاران ( )1993نیز
بیان کردند که در فواصل کمتر دقت دست راست بیشتر است (.)24
مقدم و همکاران ( )1393نشان دادند هر دو گروه دست برتر راست و چپ در اجرا و یادگیری مهارت
پرتاب آزاد بهبود داشتند ( .)17استوکل و ویگلت )2012( 8در پی پاسخگویی به این پرسش که آیا
1. Handedness
2. Grouios
3. Mickevičienė
4. Parish
5. Asai
6. Zuoza
7. Kabbash
8. Stöckel, & Weigelt
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تمرینات اولیه با دست برتر و غیربرتر در کسب مهارتهای پرتابی مؤثر است ،به این نتیجه دست یافتند
که تکالیف فضایی که ابتدا با دست غیربرتر تمرین میشوند ،بهتر یاد گرفته میشوند ،درحالیکه تمرین
با دست برتر برای تکالیفی با تولید نیروی بیشتر ،کارامدتر است ( .)25گورسی )2009( 1عنوان کرد
چپدستها برتری ذاتی نسبت به راستدستها در خصوص مهارتهای حرکتی فضایی دارند ( .)19لنهارد
و هافمن )2007( 2دریافتند که شواهد قانعکنندهای برای برتری دست چپ در راستدستها برای
برنامهریزی فضایی در حرکات دسترسی وجود دارد ( .)26با این حال ،دانش اندکی در مورد مهارت در
افراد چپدست موجود است .تحقیقات انجامگرفته نیز مؤید این نکته است که چپدستها بهطور نامناسبی
در ورزشهای تعاملی مانند تنیس ( ،)20شمشیربازی ( ،)27بیسبال ( )28 ،29و کریکت ( )30بیشتر از
ورزشهای غیرتعاملی مانند ژیمناستیک یا دارت ( )31شرکت دارند.
با توجه به اهمیت سرعت و دقت در عملکردهای حرکتی و همچنین اهمیت دست برتر و غیربرتر و
همچنین با توجه به اینکه پژوهشهای اندکی در زمینۀ بررسی اهمیت دست برتری در مبادلۀ سرعت-
دقت انجام گرفته است ،در این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش بودیم که آیا دشواری تکلیف و
دست برتری روی مؤلفههای مبادلۀ سرعت -دقت اثرگذار است؟

روششناسی
نوع پژوهش حاضر بنیادی با طرح درونگروهی و بینگروهی و روش تحقیق بهصورت نیمهتجربی است
که در آن تأثیر دشواری تکلیف و دست برتری بر مبادله سرعت -دقت بررسی شده است .جامعۀ آماری
تحقیق دانشآموزان پسر پایۀ هشتم دبیرستان قیصر امینپور شهرستان شوشتر (با میانگین سنی 14/2
سال) بودند .شرکت کنندگان ابتدا داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و از میان آنها  20نفر بهصورت
هدفمند انتخاب شدند .از سیاهۀ دست برتری ادینبورگ برای ارزیابی دست برتری استفاده شد که از بین
جامعۀ مذکور تعداد  10نفر راستدست و  10نفر چپدست خالص انتخاب شدند .معیارهای ورود به
پژوهش شامل سالمت جسمانی و حرکتی (از طریق پرسشنامه) و داشتن دامنۀ بینایی طبیعی (از طریق
شاخص اسنلن) بود .ابزار مورد استفاده شامل دستگاه سنجش مبادلۀ سرعت -دقت ،قلم نوری ،لپتاپ،
مترونوم و کرونومتر بود .نرمافزار مورد استفاده در پژوهش حاضر توسط دوستان ( )2016طراحی شد .در
1. Gursoy
2. Lenhard & Hoffmann
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این نرمافزار ،صفحهای طراحی شده است که در آن دو یا چند هدف به شکل دایره ،مربع یا خط با پهنای
( )Wو فاصلۀ بین دو هدف ( )Aوجود دارد.
تکلیف شرکتکننده این است که در مدت زمانی که آزمونگر تعیین میکند ،به اهدافی که بر روی
تبلت تعبیه شدهاند ،با استفاده از قلم نوری ،به سرعت و با دقت ضربه بزند ،طوریکه محل ضربه درون
اهداف باشد .پس از پایان هر آزمون ،دستگاه چند خروجی بهصورت عددی به ما میدهد که شامل زمان
حرکت ،تعداد کل ضربات زدهشده ،تعداد ضربههای خطا ،تعداد ضربههای درست و اشتباه ،میانگین فاصلۀ
زمانی بین ضربهها و فاصلۀ هر ضربه تا مرکز هدف مربوط به خودش است ،که بهطور خودکار توسط
دستگاه ثبت میشوند .روایی نرمافزار توسط متخصصان و افراد خبره در حوزۀ رفتار حرکتی تأیید شد.
پایایی ابزار از طریق روش آزمون -بازآزمون ،از طریق ضریب همبستگی پیرسون  0/823بهدست آمد.
تمامی آزمودنیها پیش از اجرای آزمون توسط آزمونگر با موارد آزمون و با نحوۀ اجرای تکالیف و هماهنگی
با صدای مترونوم آشنایی پیدا میکردند .سپس به فرد فرصت داده میشد تا قلم نوری را در دست بگیرد
و ضمن هماهنگ شدن با صدای مترونورم که به شیوهای تنظیم شده بود که فاصلۀ هر ضربه 300هزارم
ثانیه باشد ،آزمون را تمرین کند .آزمون شامل دو تکلیف آسان با فاصلۀ اهداف  150میلیمتر و عرض
هدف  15میلیمتر و تکلیف دشوار با فاصلۀ اهداف  80میلیمتر و عرض هدف  5میلیمتر بود .اجرای
آزمون به این صورت بود که آزمودنی ابتدا تکلیف آسان را به مدت  30ثانیه با دست برتر و سپس همان
تکلیف را با دست غیربرتر به مدت  30ثانیه انجام میداد .سپس آزمودنی آزمون دشوار را به مدت 30
ثانیه با دست برتر و غیربرتر انجام میداد (شکل  .)1براساس پژوهشهای پیشین میانگین انحراف استاندارد
خطاهای زمانی از الگوی ازپیشتعیینشدۀ مترونوم ( 300هزارم ثانیه) بهعنوان خطای زمانی یا دقت زمانی
در نظر گرفته شد .همچنین انحراف استاندارد پراکندگی ضربات زدهشده به سمت اهداف (پهنای مؤثر
هدف) بهعنوان خطای فضایی در نظر گرفته شد.
برای بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ویلک و نیز برای همگنی واریانسها از آزمون
لون استفاده شد و سطح معناداری باالی  0/05بهدست آمد .برای بررسی استنباطی و تجزیهوتحلیل دادهها
از آزمونهای آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای تکراری t ،مستقل و  tوابسته استفاده شد .سطوح
معناداری در نظرگرفتهشده در همۀ آزمونها  P<0/05بود .برای انجام تحلیلهای آماری از نرمافزار SPSS

نسخۀ  21استفاده شد.
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شکل  .2تصاويری از نحوه انجام تکاليف سرعت -دقت ساده و دشوار

یافتهها
یافتهها نشان داد که در پهنای مؤثر هدف ( ،)Weاثر اصلی دشواری تکلیف معنادار نیست؛ بدینمعنا که
در پهنای مؤثر اهداف راست و چپ بین دو تکلیف ساده و دشوار ،صرفنظر از نوع اندام و دست برتری،
تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)F=0/268 ،p=0/611، η2=0/015عالوهبر این ،تعامل دشواری تکلیف در
گروه ( )F=0/425 ،P=0/523، η2=0/023معنادار نشد .همچنین اثر اصلی اندام (دست برتر-غیربرتر)
معنادار نیست؛ بدین معنا که در پهنای مؤثر هدف ( ،)Weصرفنظر از جهت اهداف ،دشواری تکلیف و
دست برتری ،بین دست برتر و غیربرتر تفاوت وجود ندارد .یافتههای مربوط به اثر اصلی جهت هدف
معنادار نیست ()F=1/696 ،P=0/209، η2=0/086؛ بدینمعنا که در پهنای مؤثر هدف ( ،)Weصرفنظر از
دشواری تکلیف ،نوع اندام و دست برتری ،بین دو هدف راست و چپ تفاوت وجود ندارد (جدول .)1
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جدول.1نتايج آزمون تحليل تحليل واريانس با اندازهگيریهای تکراری مرکب ( )2*2*2برای بررسی
تفاوت بين پهنای مؤثر هدف ( )Weسمت راست و چپ ،در دو دشواری تکليف ،در دست برتر و
غيربرتر افراد راستدست و چپدست
مجموع

درجۀ

ميانگين

مجذورات

آزادی

مجذورات

مقدار
F

معناداری

203/906

1

203/906

0/268

0/611

0/015

دشواری تکليف * گروه

339/306

1

339/306

0/425

0/523

0/023

اندام (دست برتر-غيربرتر)

1/056

1

1/056

0/001

0/973

0/001

اندام * گروه

1260/006

1

1260/006

1/365

0/258

0/071

جهت هدف

3036/306

1

3036/306

1/696

0/209

0/086

جهت هدف * گروه

357/006

1

357/006

0/199

0/661

0/011

دشواری تکليف * اندام

5141/556

1

5141/556

7/905

*0/012

0/305

دشواری تکليف * اندام * گروه

6/806

1

6/806

0/010

0/920

0/001

دشواری تکليف * جهت هدف

124/256

1

124/256

0/502

0/488

0/027

دشواری تکليف* جهت هدف* گروه

63/756

1

63/756

0/257

0/618

0/014

اندام * جهت هدف

4253/906

1

4253/906

3/938

0/063

0/179

اندام * جهت هدف * گروه

479/556

1

479/556

0/444

0/514

0/024

دشواری * اندام * جهت هدف

7/656

1

7/656

0/010

0/920

0/001

دشواری* اندام* جهت هدف * گروه

77/006

1

77/006

0/104

0/750

0/006

منبع تغييرات
دشواری تکليف

سطح

مجذور
اتا

با توجه به اینکه تعامل دشواری تکلیف در اندام ( )F=7/905 ،sig=0/012، η2=0/305معنادار شد ،از
آزمون  tمستقل برای یافتن جایگاه تفاوت استفاده شد .این آزمون نشان داد که در تکلیف آسان و دشوار،
بین اندام برتر و غیربرتر تفاوت معناداری وجود ندارد (جدول .)2
جدول  .2آزمون  tمستقل بين دو اندام برتر و غيربرتر در پهنای مؤثر هدف ( )Weاهداف ،در دو
تکليف آسان دشوار
دشواری
تکليف
آسان
دشوار

انحراف

اندام

ميانگين

برتر

38/700

20/57

غیربرتر

50/200

16/39

برتر

52/350

21/03

غیربرتر

41/17

21/64

استاندارد

مقدار t

درجۀ آزادی

-1/929

19

1/718

19

سطح
معناداری
0/069

0/102

همچنین آزمون  tوابسته نشان میدهد که در هر دو اندام برتر و غیربرتر ،بین دو تکلیف آسان و
دشوار ،تفاوت معناداری وجود ندارد ( t=-2/040 ،sig=0/055و .)t=1/813 ،sig=0/086
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جدول  .3آزمون  tوابستۀ بين دو تکليف آسان و دشوار در پهنای مؤثر هدف ( )Weاهداف ،در دو اندام
برتر و غيربرتر
اندام
برتر
غيربرتر

دشواری
تکليف

ميانگين

انحراف
استاندارد

آسان

38/70

20/57

دشوار

52/35

21/03

آسان

50/20

16/39

دشوار

41/17

21/64

مقدار t

درجۀ
آزادی

-2/040

19

1/813

19

سطح
معناداری
0/055

0/086

همانطورکه در نتایج جدول  3آزمونهای  tوابسته نشان میدهد ،در هر دو اندام برتر و غیربرتر ،بین
دو تکلیف آسان و دشوار ،تفاوت معناداری وجود ندارد ( t=-2/040 ،sig=0/055و .)t=1/813 ،sig=0/086

نمودار  .1پهنای مؤثر هدف ( )Weاهداف ،در دو دشواری تکليف ،در دست برتر و غيربرتر افراد راست
دست و چپدست :همانطورکه مشاهده میشود ،در اهداف سمت چپ ،پهنای مؤثر هدف (خطای
فضايی) در دست غيربرتر بيشتر است؛ ولی در اهداف سمت راست اين متغير در دست برتر بيشتر بوده
است .رویهمرفته در اهداف سمت راست شايد بهدليل نزديکی به چشم برتر خطای فضايی کمتر بوده
است .نکتۀ مهم ديگر اينکه در دست برتر در همۀ آزمونها خطای فضايی در تکاليف آسان نسبت به
تکاليف دشوار کمتر بوده ،ولی در دست غيربرتر اين موضوع صادق نبوده است .با اينحال بهدليل
نزديکی متغيرها در بيشتر موارد تفاوتها معنادار نشده است.
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همانطورکه در جدول  3مشاهده میشود ،در میانگین وقفۀ زمانی ،یافتهها نشان داد که اثر اصلی
دشواری تکلیف معنادار نیست؛ بدینمعنا که در میانگین وقفه بین ضربات به اهداف راست و چپ بین دو
تکلیف ساده و دشوار ،صرفنظر از نوع اندام و دست برتری ،تفاوت معناداری وجود ندارد .همچنین اثر
اصلی اندام (دست برتر-غیربرتر) معنادار نیست؛ بدینمعنا که در میانگین وقفه بین ضربات به اهداف،
صرف نظر از جهت اهداف ،دشواری تکلیف ،بین دست برتر و غیربرتر تفاوت وجود ندارد .یافتهها همچنین
نشان داد که اثر اصلی جهت هدف معنادار نیست؛ بدینمعنا که در میانگین وقفه بین ضربات به اهداف،
صرفنظر از دشواری تکلیف ،نوع اندام و دست برتری ،بین دو هدف راست و چپ تفاوت وجود ندارد ،ولی
تعامل دشواری تکلیف در اندام معنادار شد .برای بررسی جایگاه تفاوتها از آزمون  tمستقل استفاده شد
که نتایج در جدول  4آمده است.
جدول  .3نتايج آزمون تحليل تحليل واريانس با اندازهگيریهای تکراری مرکب ( )2*2*2برای بررسی تفاوت بين
ميانگين وقفه بين ضربات به اهداف راست و چپ ،در دو دشواری تکليف ،در دست برتر و غيربرتر افراد
راستدست و چپدست

مجموع

درجۀ

ميانگين

مقدار

سطح

مجذور

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

معناداری

اتا

دشواری تکليف

8834/121

1

8834/121

2/445

0/135

0/120

دشواری تکليف * گروه

616/971

1

616/971

0/171

0/684

0/009

اندام (دست برتر-غيربرتر)

542/027

1

542/027

0/077

0/785

0/004

اندام * گروه

3001/816

1

3001/816

0/426

0/522

0/023

جهت هدف

1100/349

1

1100/349

0/867

0/364

0/046

جهت هدف * گروه

4249/267

1

4249/267

3/347

0/084

0/157

دشواری تکليف * اندام

48386/284

1

48386/28

11/494

0/003

0/390

دشواری تکليف* اندام * گروه

76/687

1

76/687

0/018

0/894

0/001

دشواری تکليف * جهت هدف

750/173

1

750/173

0/500

0/489

0/027

دشواری تکليف* جهت هدف* گروه

2014/767

1

2014/767

1/343

0/262

0/069

اندام * جهت هدف

1687/986

1

1687/986

1/014

0/327

0/053

اندام * جهت هدف * گروه

7140/786

1

7140/786

4/289

0/053

0/192

دشواری * اندام * جهت هدف

1073/659

1

1073/659

0/531

0/475

0/029

دشواری* اندام* جهت هدف* گروه

2984/861

1

2984/861

1/478

0/240

0/076

منبع تغييرات
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جدول  .4آزمون  tمستقل بين دو تکليف آسان و دشوار در ميانگين وقفه بين ضربات به اهداف ،در
دست برتر و غيربرتر
اندام

انحراف

تکليف

ميانگين

آسان

342

35/666

دشوار

322

79/511

دست

آسان

303

61/011

غيربرتر

دشوار

353

37/208

دست برتر

استاندارد

مقدار t

درجۀ

سطح

آزادی

معناداری

1/355

19

-3/371

19

0/191

0/001٭

در جدول  4آزمونهای  tمستقل نشان میدهد که در میانگین وقفه در دست برتر ،بین دو تکلیف
آسان و دشوار تفاوت معناداری وجود ندارد ،ولی در میانگین وقفه در دست غیربرتر ،بین دو تکلیف آسان
و دشوار تفاوت معناداری وجود دارد .مقایسۀ میانگینها نشان میدهد که تکلیف آسان ،نسبت به تکلیف
دشوار دارای میانگین وقفۀ کمتری است.

نمودار  . 2ميانگين وقفه ،در دو دشواری تکليف ،در دست برتر و غيربرتر افراد راستدست و
چپدست :همانطورکه مشاهده می شود ميانگين وقفۀ زمانی (خطاهای زمانی) بهويژه در دست غيربرتر
در تکاليف دشوار بيشتر است .اين تفاوت در دست برتر کمتر است .بهنظر میرسد سرعت و دقت
زمانی در دست برتر بهتر از دست غيربرتر است .دست غيربرتر در تکاليف پيچيدهتر در انجام تکاليف
سريع با مشکل مواجه میشود.
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بحث و نتیجهگیری
نتایج در مورد پهنای مؤثر اهداف ( )Weنشان داد که بین دو تکلیف ساده و دشوار ،تفاوت معناداری وجود
ندارد .همچنین صرفنظر از عوامل مختلف ،بین دو هدف راست و چپ تفاوت وجود نداشت .بین دو گروه
راستدست و چپدست نیز تفاوت وجود ندارد .همچنین در پهنای مؤثر هدف ( ،)Weصرفنظر از جهت
اهداف ،دشواری تکلیف و دست برتری  ،بین دستِ برتر و غیربرتر تفاوت وجود نداشت و تنها در تکلیف
آسان ،اندکی در دست غیربرتر بیشتر از دست برتر بود که البته این تفاوت معنادار نشد .این نتایج جالب
توجه است و نشان میدهد که پراکندگی فضایی ضربات چندان تفاوتی نداشته است .حتی در دو اندام
برتر و غیربرتر نیز تفاوت نداشته است .این در حالی است که آسای و همکاران ( )2010بیان کردند که
عملکرد حرکتی در هر دست متفاوت از دیگری است و در زندگی روزمره دست غیربرتر نقش حمایتی
برای دست برتر بازی میکند ( .)16نتایج ما با نظر استوکل و ویگلت ( )2012هخوان نبود .آنها نشان دادند
که تکالیف دقت فضایی که با دست غیربرتر تمرین شدند ،بهتر یاد گرفته شدهاند ،درحالیکه تمرین با
دست برتر برای تکالیفی با تولید حداکثر نیرو ،کارامدترند .همچنین دست برتر در کسب مسیرهای مستقیم
در میدان نیروی جدید بهتر عمل میکند ،دست غیربرتر در توقف بر روی هدف دقیقتر است (.)25
همچنین ریسبرگ1فرضیهای (فرضیۀ برتری پویا) را بیان میکند که دستِ برتر در مورد پویایی حرکت
بهویژه در طول اعمال سریع ،آمادهتر است ،درحالیکه دست غیربرتر برای کسب وضعیت موازنۀ مورد نیاز،
مناسبتر است ( .)32برتری جانبی تفاوت بین کنترل دست چپ و راست را نشان میدهد ( .)21شاید
دلیل عدم تفاوت  Weدر دستها در هر دو تکالیف ساده و دشوار ،اهمیت دادن به دقت بیشتر نسبت به
سرعت در نزد مشارکتکنندگان باشد .براساس فرضیۀ پترنل و همکاران ( ،)2017در تکلیف حاضر سیستم
عصبی مرکزی ،از دست ندادن هدف را بر کاهش سرعت حرکت ترجیح داده است ( .)9مدل برایند پترنل
هر دو مبادلۀ سرعت -دقت و هزینه -سود را محاسبه کرده است .در واقع ارزش ذهنی دقت یشتر از ارزش
ذهنی سرعت بوده است .مقایسۀ میانگین زمانی حرکت نیز کامالً نشان میدهد که با دشوارتر شدن
تکالیف ،زمان حرکتی شرکتکنندگان بیشتر از ریتم ضربهزنی مترونوم بوده است .براساس معیار
بهینهسازیِ این دو مدل که حاوی مبادلۀ بین تالش عضالنی و ارزش ذهنی پاداش و بنابراین مبادلۀ
هزینه -سود ( )CBTاست ( ،)11،10در تکلیف پژوهش حاضر ،ارزش ذهنی پاداش برای شرکتکنندگان

1. Risberg
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در انجام حرکتِ دقیقتر بوده است؛ بنابراین ،زمان الزم برای انجام تکلیف افزایش یافته است .این موضوع
سبب شده است که در انجام تکالیف هم با دست برتر و هم با دست غیربرتر ،سرعت حرکت ،فدای دقت
آن شود و تفاوت چندانی در  Weمشاهده نشود.
این در حالی است که تفاوت در الگوهای زمانی در قالب میانگین وقفۀ زمانی واضحتر و بیشتر بود .در
میانگین وقفه بین دو تکلیف ساده و دشوار ،صرفنظر از نوع اندام و دست برتری ،تفاوت وجود نداشت،
ولی بین دست برتر و غیربرتر دو گروه راستدست و چپدست ،در میانگین وقفه بین ضربات به اهداف
تفاوت وجود داشت ،بهطوریکه در 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 تحت تأثیر قرار میگیرد.
همچنین مقایسۀ میانگینها نشان داد که تکلیف آسان ،نسبت به تکلیف دشوار دارای میانگین وقفۀ کمتری
است.
حرکات در ماهیتشان ،جنبههای فضایی و زمانی دارند .جنبۀ زمانی مهارت ،در نتیجۀ رشد الگوی
زمانبندی نسبی اجراکننده تغییر میکند و این تغییرات در جهت افزایش یا کاهش زمان کلی ایجاد
خواهد شد .همچنین محدودیت فضایی ایجادشده از طریق تکلیف ،مانند نسبت عرض هدف و فاصله،
عامل تعیینکنندهای در کنترل حرکتی است ( .)33میکویچین ( )2010نشان داد که حرکات هدفگیری
یکدستی با دقت بیشتری در دست چپ نسبت به دست راست کنترل میشود و نیز هیچ اطالعاتی دربارۀ
تفاوت تغییرات درونفردی ،زمان حرکت ،سرعت و دقت حرکت در طول تکالیف سریع و دقیق بین دست
چپ و راست در حین تکالیف دودستی یافت نکرد ( .)21گاتنیک )2015(1نیز بیان کرد که الگوی پایدار
دست راست و چپ برای کنترل حرکت و بهکارگیری استراتژی کنترل حرکت متفاوتاند (.)34
بهنظر میرسد ،دست غیربرتر نسبت به دست برتر ،برای انجام حرکت دقیقتر سرعت حرکت را بیشتر
کاهش میدهد ،بهطوریکه کمترین سرعت اجرا در اجرای تکلیف دشوار با دست غیربرتر مشاهده میشود.
هنکوک و نیوئل )1985( 2روابط فضایی -زمانی را در تکالیف سرعت -دقت گزارش کردند .از لحاظ
تئوریکی مبنای قانون فضا -زمان این است که خطاهای فضایی همیشه باید نسبت به زمان ،اندازهگیری
شوند و برعکس ( .)35با استناد به این قانون دامنۀ حرکت سبب بررسی دقیق روابط فضایی -زمانی برای
خطای حرکت میشود .اشمیت ( )2005بیان کرد که در MTهای مختلف ،هرچه  Aافزایش یابد ،پهنای
1. Gutnik
2. Hancock & Newell
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مؤثر هدف نیز تقریباً بهصورت خطی افزایش مییابد .همچنین با صرفنظر کردن از اثر فاصله و با در نظر
گرفتن زمان میتوان گفت که هرچه  MTکمتر باشد ،در فاصلههای حرکت مشخص We ،افزایش بیشتری
را نشان میدهد .میتوان گفت که با افزایش سرعت حرکت ،دقت فضایی آن کاهش مییابد .همچنین
برای هر حرکت آهستهتر ،یک کاهش در دقت زمانی وجود دارد و کنترل حرکت را در هم میشکند (.)1
از نظر عصبشناختی ،حرکات سریعتر بهدلیل حضور نویز وابسته به سیگنال در سیستم کنترل حرکتی
انسان ( ،)38-36کمتر دقیقاند .مدل پترنل و همکاران ( )2017نیز که بر روی کنترل مطلوب تصادفی
حرکتی بنا شد ،تغییرپذیری را بهعنوان عنصری کلیدی از حرکات انسانی در نظر میگیرد (.)9
اگر هدف کوچکتر باشد ،احتمال وقوع آن برای زمان معین کوچکتر میشود (در تکلیف دشوار
پژوهش حاضر) ،بنابراین انتظار میرود پاداش کوچکتر باشد .پس ،زمان بهینۀ منتج از ترکیب مطلوب
این پاداش مورد انتظار با هزینۀ حرکت ،باید به زمانهای طوالنیتر تغییر کند ،که مطابق با قانون فیتز
است ( .)9عالوهبر این ،در زمان بهینه ،احتمال از دست دادن هدف برای اهداف کوچکتر از اهداف بزرگتر،
بیشتر است .به همین دلیل است که افراد کمتر به اهداف کوچکتر دسترسی مییابند .کاهش سرعت
حرکت ،احتمال از دست رفتن آنها را کاهش میدهد ،اما بهدلیل از دست دادن تنظیم ذهنی ،تنظیم ذهنی
ضعیفتری بهوجود میآید .مدل محاسباتی پیشنهادی پترنل و همکاران ( )2017دربارۀ مبادلۀ سرعت-
دقت ،از طریق شبیهسازی دو درجۀ آزادی بازوها که بهوسیلۀ شش عضله کنترل میشود ،نشان داده شده
است ( .)9این مدل شامل بازخورد تأخیری و نویز حرکتی وابسته به سیگنال است ،که برای این واقعیت
است که سیگنال فعالسازی حرکتی نزولی از سیستم عصبی مرکزی به موتونورونها ،با برخی از نویزهای
متناسب با این سیگنال تخریب میشود (.)39
نکتۀ مهم پژوهش حاضر این است که در اجرای تکالیف نیازمند سرعت و دقت ،افراد راستدست
هنگام اجرا با دست غیربرتر بیشتر مشکل دارند ،با این حال این محدودیتِ حرکتی ،بیشتر در تنظیم
زمانی حرکت رخ میدهد تا تنظیم فضایی .بهنظر میرسد در تکالیفی که بهطور همزمان نیازمند دقت و
سرعت هستند ،هم خطای فضایی و هم خطای زمانی تحت تأثیر دشواری تکلیف قرار میگیرند ،ولی
خطای زمانی (میانگین وقفه) بیشتر تحت تأثیر دشواری تکلیف است تا دست برتری و اندام .با وجود این
پژوهش حاضر روی نوجوانان انجام گرفت ،شاید نتایج چنین پژوهشی در ردههای سنی دیگر و در افراد
ورزشکار متفاوت باشد .همچنین پیشنهاد میشود پژوهشهایی با کنترل خستگی ،بیخوابی و سایر عوامل
مؤثر بر تکالیف ظریف ،انجام پذیرد.
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