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***يسهراب يمهد، **م، عباس بهرا*ناياحسان زارع
  

  ت معلم تهرانيدانشگاه ترب يرفتار حركت يدكتر يدانشجو *          

  ت معلم تهرانيار دانشگاه تربيدانش     **    

  مشهد يدانشگاه فردوس ارياستاد ***      

  

 
 
 

 

  چكيده

 ينسـب  مرحلـه ش ضرباهنگ حركت بر ثبات يو افزا يتوجه يهانوع دستورالعمل بررسي حاضرهدف تحقيق 
دو يهمـاهنگ  يكننده الگوبا استفاده از دستگاه رسم )نفر 14(كنندگان شركت .بود يدستدو يحركات هماهنگ

ساعد  يا رويو ) يرونيتوجه ب(دستگاه  يم رويبا تمركز بر عال را مرحله همريو غ مرحله هم يالگوها يدست
  يدر الگـو  .شـد يه مائار KPها يبعد از هر تالش به آزمودن. اجرا كردندش ضرباهنگ يو افزا )يتوجه درون(

هـا در دو  مرحله دست همريغ يدارند،  اما در الگوك مكان قرار يك زمان خاص در يها در مرحله دست هم
و تكـرار  ) ضـرباهنگ ( 4×) تكرار( 3× )توجه( 2انس يل واريوابسته با تحل يهاريمتغ .نقطه مخالف قرار دارند

 يگـذار ريدر تأث يو درون يرونين توجه بيب يتفاوت ج نشان داديتان .دوم و سوم محاسبه شد يرهايسنجش متغ
ـ . نداردوجود فاز همريفاز و غهم يالگوها يبثبات فاز نسبر   بـه  ش ضـرباهنگ حركـت منجـر   ين افـزا يهمچن
ن يا يهاافتهي. مرحله نداشت همريغ يبر الگو يري، اما تأثشد مرحله هم يالگودر  ينسب مرحلهش ثبات يافزا
 يحـاكم بـر الگوهـا    نيو نشان داد قوان  د نكردييرا تأ) 2001نز، يوولف و پر(ت عمل يه محدوديق فرضيتحق

  .را رقم بزند يج متفاوتيتواند نتايم يگروهدرون يك و استفاده از روش آماريتمير
 ، ضرباهنگ، ثبات مرحلهي، توجه درونيرونيتوجه ب: يديكل يهاواژه

  

  

  

:تاريخ دريافت مقاله :تاريخ پذيرش مقاله  03/88   04/88  



  1390،  بهار و تابستان 1پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي، شماره                                                                                                                                                             

 

2 

 

 �����  

وجه قرار ابعاد مختلفي را مورد ت ،هاي حركتيمحققان در روند بررسي متغيرهاي تأثيرگذار بر يادگيري مهارت
شده به يادگيرنده و ارائه مدل دهي تمرين، تناوب يا نوع بازخورد ارائهتوان به سازمانمثال مي يبرا. اندداده

به  يكه در اين باره مورد بحث است ارائه دستورالعمل توجه يمهم يهارياز متغ). 4، 3، 2، 1(اشاره كرد 
 توجه جالب يتوجه هميشه موضوع. ال اجراي آن استفردي است كه قصد فراگيري تكليفي را دارد يا در ح

كه به  آوري اطالعات استتوجه بخشي از فرآيند جمع. شناسان و محققان رفتار حركتي بوده استبراي روان
تمركز بر توجه دروني به استفاده فرد از اطالعاتي داللت دارد كه به . شوديم ميتقس يرونيو ب يدو دسته درون

 ،شده حركت در محيطتمركز بر توجه بيروني به جهت توجه در مورد تأثيرات ايجاد. رددگخود فرد بازمي
   .)1(د اشاره دار ،ا عدم ورود توپ بسكتبال به درون سبديمثالً ورود 

- ريغ(ا يپو يهاستميو س) ييبازنما(پردازش اطالعات  يعنيكرد عمده يدو رو يقات رفتار حركتيدر تحق 
شتر يب يحركت يهاتيفعال يريادگياثر نوع توجه بر  يتاكنون بررس. ن بوده استاحققمورد توجه م) ييبازنما
 يبررس يدگاه پردازش اطالعات برايدر د. دگاه پردازش اطالعات مورد مطالعه قرار گرفته استياز د

پذيري را هاي پويا تغييره سيستمياما نظر). 6، 5( شودياجرا استفاده م يتغييرپذيري حركت، از نوفه يا خطا
هاي پويا دگاه غيرخطي سيستميد. دهدتر مورد توجه قرار ميدر بخش توليد دروني حركت به صورت پيچيده

دگاه آماره ياين د در. كندوجوه توصيفي منحصر به فردي را در ارتباط با مطالعه حركات ريتميك فراهم مي
شوند اره ها عواملي هستند كه باعث مياين آم. كننديهاي كنترل، رفتار يك سيستم پيچيده را هدايت م

طور معموالً همان. عنوان مثال تواتر حركتسيستم از يك الگوي رفتاري به الگوي رفتاري ديگر تغيير كند؛ به
آماره هاي ترتيب متغيرهايي . شوديابد انتقال از يك الگو به الگوي ديگر ديده ميكه تواتر حركت افزايش مي

 1نسبي مرحله]. 7[ كنندبيني را دنبال ميرا به طور دقيق توصيف و الگوهاي قابل پيش هستند كه رفتار سيستم

عنوان يك زماني بين دو بخش است و به -كارآمد در توصيف ارتباط فضايي يدر حركات ريتميك مقياس
: دارد دو الگوي هماهنگي برتر وجود. گيردآماره ترتيب در مطالعه حركات هماهنگ مورد استفاده قرار مي

 الگوي هم ).درجه 180نسبي  مرحله( 3 مرحله همو الگوي غير )نسبي صفر درجه مرحله( 2 مرحله الگوي هم
 مرحله مرحلهبدين معني كه اگر براي حركات هماهنگي اختالف .  نامندمي 4را جاذب مرحله همريو غ مرحله

رايش خواهد يافت كه به اين ويژگي هاي جاذب گمعيني تعيين نشود، الگوي حركتي به يكي از وضعيت
ترين مشكلي كه در توليد الگوهاي جديد هماهنگي نسبت به بزرگ. گويندمي يحركات هماهنگ خود سازمان

چه اجراي اين دو الگو در اگر .وجود دارد رهايي از اين الگوهاي مرجح است مرحله همو غير مرحله هم
شولز و  .كندشود يك تفاوت بروز ميكتي دچار چالش ميشرايط عادي آسان است، زماني كه سيستم حر

گر دانستند و نشان يد ينسب يها مرحلهبه  يابيرا مانع سهولت دست يدرون يهاشيقدرت گرا) 1990(كلسو 

                                                 
1-relative phase 
2-in-phase 
3-Out-Phase 
4-Attractor 
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ل يشوند، بالفاصله تمايرانده م مرحله همريو غ مرحله ر از هميغ ينسب مرحلهدو اندام متحرك به  يدادند وقت
ن اذعان داشتند اين امكان وجود دارد كه دستورالعمل توجهي و يها همچنآن. ن دو الگو باز گردنديدارند به ا

 نسبي كمك كنند مرحلهجاذب را افزايش دهد و به فرد در حفظ  يبازخورد، مدت زمان بازگشت به الگوها

 يي اطالعات براآورراين، يادگيري يك الگوي جديد هماهنگي شامل فرآيندهايي در جهت جمعبناب). 7(
ك يتميطه حركات ريشده در حقات انجامياز تحق ياريج بسينتا ).6،9(فرار از اين الگوهاي مرجح است 

حركت را  يريپذرييتغ) يداريا شني يداريم ديعال: مثالً( ياز آن است كه استفاده از اطالعات رفتار يحاك
 يالگوها يداريعالوه، بر پابه. كنديتر كند مش توايرا در زمان افزا مرحلهدهد و شروع انتقال يكاهش م

ش يافزاا يپو يهاستميدگاه سيد از ). 12، 11، 10، 9(بخش است دار هستند اثريناپا يكه به طور درون  يحركت
 همريغ يهماهنگ يالگو يدارياما از پا. دهديرا افزايش م مرحله تواتر حركت، دقت و پايداري الگوي هم

 يهاگرايش رالگوي هماهنگي مورد نياز ب ينشان دادند وقت) 1992(زانون و كلسو . )7(كاهد يم مرحله
به  يازيو فرد ن حداقل خواهد بود در خطا و تغييرپذيري الگوي توليد شدهباشد، هماهنگي دروني منطبق 

 انتقال خصوصارائه شده در يهامدل نيترشدهن و شناختهياز اول يكي). 5(ن ندارد يگزيجا يتيمنابع حما
رات يين مدل تغيبا ا) 1985( و و بونزسهاكن، كل. مدل هاكن و همكاران است مرحله يو ثبات الگو مرحله

با ). 13(ف كردند يمختلف توص يهادر تواتر و ضرباهنگ مرحله همريو غ مرحله هم يدر الگوها يداريپا
 .اثبات كرد يهماهنگ يك الگوي يريدگايب را در يتوان اثرات تواتر و آماره ترتين مدل مياستفاده از ا

اند كه توجه بسته نشان داده يهاك و استفاده از مهارتيتمير ريغ يف حركتيقات انجام شده در تكاليتحق
كه با  يشده را بهتر از كسانن مهارت آموختهيف شده و افراد ايتكل تبحرو  يدارياغلب باعث پا يرونيب

 يرونيتوجه ب يمثال، برتر يبرا). 16(كنند ياند، حفظ مف پرداختهيلتك يبه اجرا ياستفاده از توجه درون
ف يتكل) 2000(، وولف و همكاران يف تعادليتكل) 1999(و وولف  ايقات شيدر تحق ينسبت به توجه درون

ف يتكل) 2003(ن و همكاران يبال، مك نويس واليزدن سرو) 2002(س، وولف و همكاران يزدن توپ تن
براساس ). 17، 16، 15، 14( ت عمل شديه محدوديج منجر به طرح فرضين نتايده شده كه ا، نشان دايتعادل

 يدر هماهنگ يكنترل و اختالل سهو يندهايل تداخل آگاهانه در فرآيبه دل يتوجه درون ييه، كارآين فرضيا
. كنندينترل محركت را ك يعيشده است كه به طور طبيدهسازمانو خود ينسبتاً خودكار  بازتاب يندهايفرآ

ستم كنترل يبه سطوح باالتر س يرونيدر توجه ب ي، كه معتقد است وقت)1996(ن يه با نظر برنشتاين فرضيا
 ).18(كنند، موافق است يتر بهتر و خودكارتر عمل منييشود سطوح پايتوجه م

ساتو يس -نزيق پركيتحقمثال  يبرا. ز مشاهده شده استين يج و شواهد مخالفيك نتايتمير ريف غياما در تكال 
-يشتر سود ميب ياز توجه درون يمبتد يهابازو گلف يرونيماهر از توجه ب يبازهانشان داد كه گلف) 2003(

ن يب ينه عصبياز نظر هز  نشان دادند كه يوگرافيبا استفاده از الكتروم) 2004(؛ ونس و همكاران )19(برند 
سبال نشان داد افراد يف ضربه بيبا تكل) 2007(؛ كاستاندا )20(وجود ندارد  يتفاوت يرونيو ب يتوجه درون

بهره بردند  يط توجهير ماهر از هر دو شرايدست آوردند، اما افراد غبه يج بهترينتا يرونيماهر از توجه ب
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 يو درون يرونين توجه بيرا ب يتفاوت يف تعادليبا استفاده از تكل) 2009(ن و همكاران يبرو ي؛ د)21(
 ).22(ردند مشاهده نك

را  يرونيافتند و اكثراً توجه بيدست  يج مشابهيز به نتايك نيتميطه حركات ريشده در حقات اندك انجاميتحق 
ف يبا تكل) 1996(و همكاران  يل: مثال يبرا. اندنشان داده يبهتر از توجه درون يف هماهنگيتكل يدر اجرا

با ) 1999( ي،  هاجز و ل)23( يوان دستورالعمل توجهعنمختلف و اثر بازخورد به ينسب يها مرحله يريادگي
 يف اجرايبا تكل) 2002(، ون دروث و همكاران )24(شگر يصفحه نما يرو ينسب مرحلهم يف ترسيتكل

 يبا اجرا ) 2006(مز ي، و ج)25(و اطالعات افزوده  يداريمختلف در حضور اطالعات د ينسب يها مرحله
  ). 26(رات را نشان دادند ين تأثيا ينسب مرحلهزده يف فلكشن و اكستنشن آرنج در سيتكل

ك  يتمير رياثر نوع توجه بر حركات غ يدست آمده در بررسج متناقض بهيتوان در نتايرا م يعلل متفاوت
ن يب يشناختي و استفاده از طرح آمارك مباحث روشيتمير رينكه در اكثر تحقيقات غياز جمله ا. مطرح كرد

هاي تفاوت ين گروهيب يهادر طرح). 26(رو باشند كه نتايج با شبهه و ترديد روبه باعث شده است يگروه
فردي لحاظ نشده و يك فرد در يك گروه با دستورالعمل توجه دروني به اكتساب پرداخته و نفر ديگر در 

يروني استفاده از اين رو، فردي كه از توجه ب. پردازديگروه ديگري با دستورالعمل بيروني به اكتساب تكليف م
. هاي فردي مشخص شود و نتيجه واقعي حاصل گرددگاه به توجه دروني نپرداخته است تا تفاوتكرده هيچ

توان يرا م) 2009(ن يبرو يو د) 2004(قات ونس يدر تحق يگروهدرون يمثال، استفاده از روش آمار يبرا
ز اكثراً از روش يك نيتمين در حركات ريهمچن. ك دانستيتمير ريقات غير تحقيج با سايعامل تناقض نتا

، ون دروث و )1999( ي، هاجز و ل)1996(و همكاران  يمثال ل ياستفاده شده است، برا ين گروهيب يآمار
 يگروهو درون يگروهنيب يآمار يهاب روشيق خود از تركيدر تحق) 2006(مز يفقط ج). 2002(همكاران 

ن يدر ا. استفاده شد يآزمودن، از نوع درونيگروهدرون يز طرح آمارق حاضر ايدر تحق لذا. استفاده كرده بود
ج يكند و اظهار نظر در مورد نتايمستقل را تجربه م يهاريق و متغيط حاكم بر تحقيشرا يطرح فرد تمام

ن اساس امكان يبر ا. ستياز به گروه كنترل نيق نين طرح تحقيضمناً در ا. بخشديشده را قوت مكسب
برخوردار  يت كافينه از اهمين زميك وجود دارد و مطالعه در ايتمير ريد در حركات غيج جديه نتاب يابيدست

  .است
 مرحلهانو، حفظ يا نواختن پي يمانند حركات تردست  يهماهنگ ياز الگوها ياريبس ياز آنجا كه در اجرا

تواند از عوامل يم ير كنترلن پارامتيرسد ايدارد، به نظر م ياديت زيش ضرباهنگ اهميرغم افزايعل ينسب
. نه ناهمسان استين زميشده در اقات انجاميج تحقينتا). 26،27. (باشد  يهماهنگ يالگوها يريادگيمؤثر بر 

اند كه نشان داده) 1995(و كلسو ) 1990(، شولز و كلسو )1985(قات هاكن و همكاران ينكه تحقياز جمله ا
ر ينكه سايا ايشود، يم مرحله هم يبه سمت الگو مرحله همريغ يش الگويش تواتر حركت منجر به گرايافزا

 همريغ يالگو) 2006(مز يق جياما در تحق. ش دارندين دو الگو گرايبه سمت ا مرحلهخارج از  يالگوها
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ز ين الگو نيك به اينزد ينسب يها مرحلهو  نشان ندادند مرحله هم يبه الگو يشيش تواتر گرايبا افزا مرحله
  .ش داشتنديمت آن گرابه س

طه حركات يدر ح ياثر دستورالعمل توجه يخصوص بررسشده درقات انجاميبا توجه به اندك بودن تحق
 يهماهنگ يش ضرباهنگ در الگوهايو افزا ينقش دستورالعمل توجه يق حاضر، بررسيك، هدف تحقيتمير

ش ضرباهنگ موجب كاهش ثبات يافزا نكهين با توجه به ايهمچن. ز از اشكاالت گذشته بوديبا پره يدودست
ا نوع ين بود كه آيق ايتحق تشود، سؤااليجاذب م ينسب يها مرحلهش به سمت يو گرا ينسب مرحله

دارد؟  ينسب مرحلهش ضرباهنگ و بهبود ثبات يبر كاهش اثرات مخل افزا يريتأث يدستورالعمل توجه
ك رقم خواهد يتميشده در حركات رقات ذكريحقبا ت يج متفاوتي، نتاير در طرح آمارييا با تغين آيهمچن

 خورد؟ 

  

���	
��  
  كنندگانشركت

ت معلم تهران كه در نيمسال دوم تحصيلي يجامعه آماري اين تحقيق را دانشجويان تربيت بدني دانشگاه ترب
دانشجوي دختر و پسر بودند كه  14 نمونه آماري شامل. مشغول به تحصيل بودند تشكيل داد 87-86
با ميانگين و انحراف معيار ( 26تا  19ها بين دامنه سني آن. طلبانه در اين آزمايش شركت كردندداو
اين افراد بدون آشنايي و تجربه قبلي با دستگاه و تكليف مورد نظر در جلسه آزمون . بود) 22/3±40/22

از شروع آزمون طبق  قبل. شركت و به ازاي شركت در آزمون از درس استاد مربوطه دو نمره دريافت كردند
. اي اطالعات پزشكي و سوابق افراد بررسي شد تا اختالالت شنوايي و نرولوژيكي نداشته باشندنامهپرسش
سياهه  از بودنددست ميكنندگان در اين تحقيق الزاماً بايد راستنكه تمامي شركتين با توجه به ايهمچن
 ).28(شد  استفادهبرتري اطمينان از راست يبرانيبس  - بريجز

  

������ ���������  
گاه تاين دس. بود يدستكننده الگوهاي هماهنگي دوگيري متغيرهاي تحقيق دستگاه پردازنده و رسمابزار اندازه

شامل دو اهرم است كه روي دو  بخش مكانيكي .افزاري استافزاري و نرمشامل سه بخش مكانيكي، سخت
و با توجه به فاصله  كننديمرت ريلي روي سكوي دستگاه حركت ها به صواين پايه. گيرندپايه قرار مي

همچنين . هرتز اختيار شد 100برداري دستگاه در اين تحقيق نرخ نمونه .اندهاي آزمودني قابل تنظيمدست
هرتز تنظيم  0,1هرتز با دقت  4تا  0,5يا بين  BPM240-60افزار دستگاه داراي مترونومي بود كه بين نرم

افزاري مخصوصاً در قسمت افزاري و نرمه منظور استفاده از دستگاه در اين تحقيق تغييرات سختب .شديم
مترونوم آن و در قسمت محاسباتي انجام شد كه براي حصول اطمينان در مورد دقت اطالعات حاصل پس از 

ن روش يدر ا. تفاده شداز روش تعيين روايي همزمان اس گيريرات انجام شده و تأمين روايي معيار اندازهييتغ
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كه ممكن است (طور همزمان با ابزارهاي معتبر موجود كند، بهيگيري مكه ابزار مورد نظر اندازه يعوامل
با محاسبه ضريب همبستگي . شوديگيري ماندازه) ها به داليل مختلف مشكل يا غير ممكن باشداستفاده از آن

ز از يبراي تعيين ضريب پايايي ابزار ن. د شديييي ابزار جديد تادست آمده ميزان روابين دو دسته اطالعات به
، 28(رسون استفاده شد يپ يب همبستگيآزمون مجدد، در دفعات مختلف با ضر –ا آزمون ي ييآزماروش باز

 ).30، 29(د يد گردييتأ r= 0.9آن با  ييو روا R= 0.84دستگاه با  ييايپا). 29

  

���� ����� ���
� 

بدين  .از تقريب سري فوريه استفاده شد دأفاز نسبي، دامنه نوسان و فاصله مركز نوسانات از مب براي محاسبه
و سپس از طريق معادله سينوسي سه عاملي  شونديمترتيب كه نمودار واحدي از نمودارهاي دو اهرم رسم 

  :شوندذيل محاسبه مي
    

  
  .آفست الگوي هماهنگي است Bبي و نس مرحلهنماينده  α نشانگر دامنه نوسان، Aدر اين معادله

. ها استفاده شدبراي تحليل داده با تكرار سنجشهاي توصيفي و همچنين تحليل واريانس از تحليل داده
و از نوع  گروهيطرح آزمون كامالً درون. ها به صورت تصادفي در گروه آزمايشي جايگزين شدندآزمودني

و  توجه دروني تشكيل شده بود و سطح توجه بيروني دواز ) يشيعمل آزما(متغير مستقل  .بود يآزمودندرون
ر مستقل در جهت كنترل آن تالش يق متغيشد كه از طريمحسوب م يگرر مداخلهيمتغ افزايش ضرباهنگ

 ياز آزمون همگن. بود) ضرباهنگ( 4×)تكرار( 3× )توجه( 2ش به صورتين آزمايق ايطرح تحق .شديم
ن يهاي گرنمره ، ازدار بودمعني يموخل هايي كه آزمونو در گروه ،هاسبراي همگني كوواريان يموخل

هايي كه تفاوت كردن زوجدار بود براي مشخصهايي كه اثر متقابل معنيدر گروه. زر استفاده شديگ–هاوس
 توكي و آزمون تي با اصالح درجات آزادي به روش بونفروني استفاده شد يبيتعق دار شد از آزمونمعني

)29(.  
 

�� �����  

قبل از ورود به مرحله اصلي، يك آزمون پايلوت جهت ارزيابي ابزار، نحوه اجرا و رسيدن به پروتكل مناسب 
هاي اخالقي و انساني، پيش از شروع آزمايش اطالعاتي در مورد هدف گرفتن جنبهنظربه منظور در. انجام شد

اين تحقيق مرحله هاي برتر و جاذب  يهايآزمودن .كنندگان داده شدره به شركتيتحقيق، نحوه اجرا و غ
در جلسه آزمون ابتدا فرد پس از نشستن روي صندلي مقابل دستگاه به . كردنديدرجه را اجرا م 180صفر و 

شد كه با گرفتن يسپس از آزمودني خواسته م. شد گوش فرا دادندگر ارائه ميمطالبي كه از طريق آزمون
شده در شروع هاي خود سعي كند مرحله تعريفم انفرادي آن متناسب با طول دستهاي دستگاه و تنظياهرم

محرك آغاز فعاليت صداي مترونوم دستگاه بوده و اين مترونوم به . ثانيه حفظ كند 20حركت را به مدت 
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به  BPM 180به  BPM 120به  BPM 60از(داد ثانيه تغيير مرحله مي  اي طراحي شده بود كه هر پنجگونه
 BPM240 (روند . و فرد بايد مطابق افزايش ضرباهنگ مترونوم سرعت حركت خود را افزايش مي داد

مورد نظر كوشش  يد همزمان با آن در حفظ مرحله نسبيها ثابت بود و فرد باش ضرباهنگ در همه تكراريافزا
ق، ثبات مرحله ين تحقيدر ا .نداشتند يه اطالعيش ضرباهنگ در هر پنج ثانيها از افزايضمناً آزمودن. كردمي
ش، ين آزمايدر ا. شديه محاسبه ميثان 20 يمورد نظر در ط يبر اساس مدت زمان حفظ مرحله نسب ينسب

در روز اول تحت تأثير توجه بيروني حركت را اجرا كردند ) نفر 7(براي كنترل اثر تقدم و تأخر، نيمي از افراد 
 ياجراي تكليف پرداختند كه اين نسبت در روز دوم معكوس م و نيم ديگر در روز اول با توجه دروني به

 .شد

شده روي كرد با توجه به عاليم راهنماي نصبدر دستورالعمل توجهي بيروني آزمودني بايد تالش مي
كنترل عوامل  يبرا. حركت را مطابق افزايش مترونوم تا پايان ادامه دهد يهادستگاه، وضعيت فضايي اهرم

- كوشش ينحوه اجرا. بود ياهيثان 20 هاي در نظر گرفته شده براي هر مرحله ، سه تكرارمخل تعداد كوشش

داد، بلكه به صورت يك مرحله را انجام نميسه تكرار از  يب بود كه فرد به صورت متوالين ترتيز به ايها ن
از  يميسه كوشش ن ياجراب كه در ين ترتيبه ا. شدياجرا موازنه م يكرد و تواليان مراحل را اجرا ميمدركي

در . گر برعكسيم ديكردند و نيمرحله شروع م همريغ يمرحله و سپس الگو هم يافراد ابتدا با الگو
ها نصب و از افراد هايي رنگي روي بازو و ساعد آزمودنيدستورالعمل توجهي دروني و در شروع برچسب

ها ه شده با توجه به عاليمي كه روي دستخواسته شد سعي كنند زاويه آرنج خود را در مرحله خواست
در پايان، هر تالش نمودار . گرديديشگر حذف ميشده حفظ كنند، ضمناً عاليم روي دستگاه و نمانصب

 يافراد قبل از ورود به مرحله اصل. شديحركت فرد و نمودار مرجع جهت آگاهي از وضعيت موجود ارائه م
. بود ياصل ين مرحله كامالً مشابه با مرحله اجرايط ايردند كه شراكيگرم كردن تجربه م يدو كوشش را برا

دادند و در يك زمان در در مرحله نسبي صفر درجه هر دو دست به صورت هماهنگ يك حركت را انجام مي
هاي مشابه در نقاط معكوس قرار درجه دو دست در زمان 180اما در مرحله نسبي . نقاط مشابهي قرار داشتند

 .داشتند

 

�!
"�  

اثر عامل توجه و تكرار . نشان داده شده است 1مرحله در نمودار شماره  هم يانس الگويل واريج تحلينتا
اما . F(2.6,34.24)=11.84 , (p<0.0001)دار بود ياثر عامل ضرباهنگ معن. (p> 0.05)دار نبود يمعن

گاه يدر مورد جا يبونفرون يبين تعقآزمو).  (p> 0.05دار نبود يتعامل اثر توجه، تكرار و ضرباهنگ معن
 MD)دار نشان داد يدوم معن يبازه زمان ين بازه اول و دوم را با برتريتفاوت در عامل ضرباهنگ، تفاوت ب

=0.09, P<0.01) .دار بود يبازه چهارم معن يز با برترين بازه سوم و چهارم نيتفاوت بMD= 0.09, 

P<0.03) .(ش يه چهارم، باعث افزايه اول به پنج ثانيش ضرباهنگ از پنج ثانيدهد افزايج نشان مين نتايا
  . هم مرحله شده است يالگو يمرحله نسب ثبات
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. 1نمودار 

 هم مرحلهتوجه، تكرار و ضرباهنگ در  تعامل ينمودارها

دار نشان ياهنگ را معنك از عوامل توجه، تكرار و ضربيچير هم مرحله، هيغ يانس در الگويل واريج تحلينتا
  . (p> 0.05) نداد 

  

 � #��"���$����  

 يدستحركات هماهنگ دو ينسب مرحلهثبات ش ضرباهنگ بر ينوع توجه و افزار يتأث يق بررسين تحقيهدف ا
 يهماهنگ يكننده الگودستگاه رسم يمرحله رو همريمرحله و غ هم يالگو ين منظور از اجرايبه هم. بود
ف را اجرا يتكل يو درون يرونيب ير دستورالعمل توجهيها تحت تأثيفاده شد كه در آن آزمودناست يدستدو
هم مرحله از دستورالعمل ريمرحله و غ هم يالگو يثبات مرحله نسب يريرپذيق تأثيج تحقينتا. كردنديم

 يا دروني يرونيصورت ببه  ين نوع دستورالعمل توجهيب يگر، تفاوتيان ديبه ب. دار نشان نداديرا معن يتوجه
 يز در الگويش ضرباهنگ نياثر افزا. مرحله وجود نداشت همريمرحله و غ جاذب هم يدر ثبات مراحل نسب

ش يمرحله اثر افزا ر هميغ ياما در الگو. شد يش ثبات مرحله نسبيدار بود و منجر به افزايمرحله معن هم
  .دار نبوديضرباهنگ معن

ن يا. كنديرا نقض م) 2006(مز يج يهاافتهي، يبر ثبات مرحله نسب يدستورالعمل توجه ريتأث يداريعدم معن 
ق حاضر يف تحقيدر تكل. دستگاه باشد يهاتيا محدوديشده ف انتخابيل نوع تكليتواند به دليرت ميمغا

نگهدارد  يت خاصيها را در وضعداشت و فرد مجبور بود اهرم يدستگاه وابستگ يهاها به اهرمحركت دست
ها را آزادانه نند، آنيها را ببنكه دستيمز افراد بدون ايق جياما در تحق. جاد شوديمورد نظر ا يتا مرحله نسب

ان ذكر است يشا. كردنديز تجربه ميگر را نيد ي، مراحل نسبين دو مرحله نسبيدادند و عالوه بر ايحركت م
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ش ياستفاده كرده بود و افزا يگروهنيو ب يگروهدرون يب روش آماريق از تركيمز در انجام آن تحقيج
ق يج تحقيبا نتا) 2002(ون دروث و همكاران  يهاافتهين يهمچن. ق حاضر متفاوت بوديضرباهنگ با تحق
- نيب يف فلكشن و اكستنشن آرنج در مراحل مختلف و روش آماريتكل يها با اجراآن. حاضر موافق نبود

مرحله و  هم يمراحل نسب يبه اجرا يكمك بهتر يرونيعات به صورت بنشان دادند كه ارائة اطال يگروه
نكه در آن يباشد، و ا يف و طرح آماريتواند در نوع تكليق حاضر ميرت با تحقيمغا. كنديمرحله م همريغ

  . ش ضرباهنگ وجود نداشتيق افزايتحق
، )2000(، وولف و همكاران )1999(ا و وولف يك مثل شيتمير ريقات غيج تحقيق حاضر با نتايج تحقينتا

قات نشان دادند توجه ين تحقيج اينتا. موافق نبود) 2003(ن و همكاران يو مك نو) 2002(وولف و همكاران 
ن يل قوانيتواند به دليجه حاصل ميتفاوت نت. بخشديرا بهبود م يحركت ياجراها يبهتر از توجه درون يرونيب

 يحركت است و آماره ها يدرون يژگيو يريرپذييك، تغيتمير در حركات. ك باشديتميحاكم بر حركات ر
تواند يتواتر م يگونه حركات آماره كنترلنيمثال در ا يبرا. اندليدخ حركات هماهنگبه  يابيدر دست يمختلف

اتخاذ  يك ذكر شده طرح آماريتمير ريقات غيدر تحق ياز طرف.  جه حاصل باشديدر كسب نت يعامل مهم
ن يبرويو د) 2004(ك ونس يتمير ريقات غيق حاضر با تحقيج تحقيمشابهت نتا. بود يگروهنيشده ب

 يآمار يهان طرحيبر تفاوت ب يدييتواند تأياستفاده كرده بودند م يگروهدرون يكه از طرح آمار )2009(
  . باشد يگروهو درون يگروهنيب

در  يبهبود ثبات مرحله نسب يبرا يرونيو ب ين توجه درونيب يق كه تفاوتين تحقيج حاصل در ايبر اساس نتا
د نشد و ييت عمل تأيه محدوديفرض يهاينيبشيمرحله، نشان نداد، پ همريمرحله و غ هم يالگوها ياجرا
-ريل زيتسه را از نظر يرونيتوجه ب ييكرد، كارآين دو رويرا ايز. ر سؤال رفتيز) 1996(ن يم برنشتايمفاه

. شوديبهتر اجرا م ييمنجر به كارآ يرونيدانند و معتقدند توجه بيم يوجه درون، بهتر از تيكنترل يهاساخت
چون ه كرد يگونه توجنيق حاضر را ايج تحقيتوان نتايم) 1992(زانون و كلسو  يهاافتهياما بر اساس 

ست، اهماهنگي دروني منطبق  يهاگرايش با  مرحله همريو غ مرحله همي هاالگوموجود در  يهاشيگرا
  . ن ندارديگزيجا يتيبه منابع حما يازياست و فرد نحداقل  در خطا و تغييرپذيري

ش ثبات مرحله يش ضرباهنگ با افزايمرحله نشان داد افزا هم يش ضرباهنگ در الگويرات افزايتأث يبررس
 يو درون يرونيجه بن تويب ينكه تفاوتيبا توجه به ا. ه آخر همراه بوده استيه اول به پنج ثانياز پنج ثان ينسب

مرحله بوده  هم يش ضرباهنگ در الگويم افزايجه مستقينت يش ثبات نسبيتوان گفت افزايوجود نداشت م
ا، يپو يهاستميدگاه سياز د. ا مطابقت دارديپو يهاستميدگاه سيو د) 1992(كلسو  يهاافتهيافته با ين يا. است

توان ين اساس، ميبر ا. شوديو بر ثبات آن افزوده م شود ميدر تواتر زياد دچار اختالل ن مرحله الگوي هم
از به استفاده يشود، نيمرحله م هم يش ثبات الگويمنجر به افزا يعيش ضرباهنگ به طور طبيگفت چون افزا
مرحله اثر  همريغ ياما در الگو. رسديبه حداقل م ين مرحله نسبيو افزوده در ا يادراك يهااز دستورالعمل

دهنده آن ش ضرباهنگ نشانياثر افزا يداريعدم معن. دار نبوديمعن يش ضرباهنگ بر ثبات مرحله نسبيافزا



  1390،  بهار و تابستان 1پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي، شماره                                                                                                                                                             

 

10 

 

ا حداقل انحراف از مرحله وجود نداشته يانتقال مرحله  يبرا يشيش ضرباهنگ گراياست كه با وجود افزا
رت يمغا) 1995(كلسو و ) 1990(، شولز و كلسو )1985(هاكن و همكاران  يهاافتهيجه با ين نتيا. است

 يش مراحل نسبيش ضرباهنگ، گرايمز نشان داد با افزايج. كرديد مييرا تأ) 2006(مز يج يهاافتهيداشت، اما 
هم مرحله  يبه سمت الگو يشياست و گرا ين مرحله نسبيمرحله به سمت هم همريغ يك به الگوينزد

اندام به  ين وابستگيهمچن. دانديمرحله م همريغ ين امر را قدرت حوزه جاذب الگويل ايدل يو. وجود ندارد
جه ين نتيدر كسب ا يتواند عوامل مهميق حاضر ميدستگاه در تحق يهاتيف و محدوديها، نوع تكلاهرم
  .باشد

، يگروهدرون يك پس از استفاده روش آماريتمير ريك و غيتميقات رير تحقيق با ساين تحقيج ايتفاوت نتا
خصوص ارائة د درينش جديتواند منجر به بروز بيم ين روش آماريا يريكارگكه به دهنده آن استنشان

قات يق با تحقين تحقيا يهاافتهيرت يجه گرفت مغايتوان نتيان ميدر پا. گردد يتوجه يهادستورالعمل
 يح آمار، طريريگف و دستگاه مورد اندازهيتكل يهايژگيل ويتواند به دليك موجود ميتمير ريك و غيتمير

ن يموجود ب يهاد بر تفاوتيد و تأكيين با تأيهمچن. ش ضرباهنگ باشدير افزايا اعمال متغيشده انتخاب
 يهماهنگ يهاستميس يدرون يهاشيگرا ييايتوان اذعان داشت قدرت پويك ميتمير ريك و غيتميحركات ر

ها مثل افت آنيو در يتير منابع حمايسامرحله فرد را از توجه به  همريهم مرحله و غ يل به الگوهايم يبرا
 يهاتيق حاضر، مثل محدوديتحق يهاتينده، با توجه به محدوديدر آ. كندياز مينيتوجه و  بازخورد ب
-در يشتريقات بيو نحوه ارائة بازخورد، به تحق يختگيزان انگيها، ماز دستورالعمل يرويدستگاه، عدم كنترل پ

و اثرات آن در تعامل  يك دودستيتمير يدر الگوها يتوجه يهاورالعملرات نوع دستيتأث يخصوص بررس
جاذب در ريغ يو استفاده از مراحل نسب ير مراحل نسبيسا ين با بررسيهمچن. از استيش ضرباهنگ نيبا افزا

ن يش دانش موجود در ايتوان به افزايها، مر آنيمتفاوت و تأث يهادستورالعمل يگر و بررسيف ديتكال
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