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چکيده
دسترسی و چنگ زدن از اساسیترین مهارتهای بنیادی انسان است .هدف از این تحقیق بررسی تفاوتهای تغییرپذیری
حرکتی و نرمی حرکت در حرکت دسترسی و چنگ زدن در کودکان و بزرگساالن بود .به این منظور  60کودک  8تا 13
ساله به شش گروه تقسیم شدند .تکلیف مورد استفاده شامل دسترسی و گرفتن مکعب با ابعاد  3/6سانتیمتر مکعب بود
که گرفتن کف دستی را برای همۀ کودکان فراهم میکرد .افراد باید با دست برتر مکعب را میگرفتند و آن را نزدیک ناحیۀ
دهان میآوردند .عالوهبر این یک گروه ب زرگسال نیز در این تحقیق شرکت کردند (میانگین سنی= 24 ±1/2سال).
شرکتکنندگان  10کوشش را اجرا می کردند که متغیرهای کینماتیک شامل میانگین مربعات جرک ،جرک بدون بعد،
دامنۀ حرکت مفصل آرنج و تغییرپذیری در الگوی هماهنگی محاسبه شد .بهمنظور تحلیل دادهها در هر متغیر از طرح
تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .نتایج نشان داد که در مت غیر میانگین مربعات جرک و جرک بدون بعد گروههای
سیزدهساله نیز تفاوت معنا داری با افراد بزرگسال دارند .در متغیر دامنۀ حرکت مفصل آرنج و همچنین تغییرپذیری در
الگوی حرکتی نشان داده شد که گروههای هشت و نهساله تفاوت معناداری با سایر گروهها دارند ،اما تفاوتی بین سایر
گروهها وجود نداشت .به طور کلی نتایج نشان داد که رشد فرایند دسترسی و چنگ زدن به اوایل کودکی منحصر نمیشود.
این نتایج با توجه به رشد کنترل حرکتی و همچنین اکتساب ناهمزمان متغیرهای کینماتیک در فرایند یادگیری مهارت
حرکتی توجیه شدند.

واژههای کليدی
چنگ زدن ،دامنۀ حرکت ،دسترسی ،نرمی حرکت ،هماهنگی حرکتی.
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مقدمه
بدیشک میتوان عمل دسترسی و چنگ زدن را از اساسیترین مهارتهای بنیادی انسان در نظر گرفت.
انسان در بدو تولد با این عمل می تواند محیط و اشیای اطرافش را بشناسد و در ادامۀ زندگی برای رفع
نیازهای روزمرۀ خود یا به نمایش گذاشتن مهارتهای حرکتی تحسینبرانگیز از آن استفاده کند .اهمیت
این عمل زمانی بهطور کامل درک میشود که انسان قادر به انجام این عمل نباشد ،در این صورت سخت
بودن زندگی برای فرد بیشتر مشخص خواهد شد .این موضوع چنان حائز اهمیت است که تحقیقات زیادی
در این زمینه انجام گرفته است ( .)1 ،2یکی از موارد مهم در طول عمر ثبات در دستیابی به هدف و
قابلیت انطباق با شرایط متغیر موجود در محیط است که در اصل این موضوع از ویژگیهای مهمی است
که رشد اعمال ماهرانه را نشان می دهد .سه رویکرد برای رشد اعمال ماهرانه ذکر شده است؛ در رویکرد
اول که به رویکرد بالیدگی مشهور است ،اکتساب مهارت حرکتی بهعنوان نتیجهای از بالیدگی سیستم
عصبی در نظر گرفته میشود که اغلب در اثر تغییرات درونی ارگانیسم است ( .)3 ،4رویکرد دوم که به
رویکرد پردازش اطالعات مشهور است ،تأکید زیادی بر تعامل رشد سیستم عصبی و ویژگیهای تغییرپذیر
محیطی دارد ( .)5 ،6اما در رویکرد سوم ،رویکرد سیستمهای پویا ،اعتقاد بر این است که اکتساب
مهارتهای حرکتی جدید بهطور مساوی از رشد سیستم عصبی مرکزی ،فرایندهای ادراکی و محیط منتج
میشود ( .)9-7در بطن رویکرد سوم یک موضوع وجود دارد که بهطور جداناپذیری با این تئوری درآمیخته
است .براساس دیدگاه سیستمهای پویا تغییرپذیری جزئی جداییناپذیر از اجرای اعمال است که بهنوعی
فراهمکنندۀ مقداری انعطافپذیری در حرکت میباشد ( .)10اما دیدگاه پردازش اطالعات بهنوعی به
تغییرپذیری بهعنوان اختالل موجود در حرکت نگاه میکند که بهنوعی مخرب عمل است و باید کاهش
یابد ( .) 11،12با توجه به اهمیت و کاربرد عمل دسترسی و چنگ زدن در زندگی انسان ،این عمل نیز
مستثنا از وجود تغییرپذیری در حین اجرا نیست .با توجه به سن ظهور عمل دسترسی و چنگ زدن در
توالی رشدی کودکان ،این عمل در اوایل و اواسط کودکی بهخوبی مطالعه شده است ( .)13بیشتر تحقیقات
انجام گرفته بر روی حرکات دسترسی و چنگ زدن ،بیشتر در سنینی کمتر از سه سال بوده است و بیشتر
بر جنبههای کینماتیکی همچون جنبههای زمانی هماهنگی حرکتی ،هماهنگی چشم دست ،و گشتاور
مفاصل تأکید داشتهاند ( .)14 ،15اما در مورد سایر عناصر همانند هماهنگی بینمفصلی که در بزرگساالن
مطالعه میشود ،کمتر مطالعهای به چشم میخورد .همچنین مشخص نیست که در چه سنی الگوهای
بالیدۀ کینماتیکی در این عمل کسب میشوند ( . )16در مورد متغیری مانند نرمی حرکت نیز مطالعات
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زیادی به چشم نمی خورد .معموالً در مطالعات بیومکانیکی نرمی حرکت را با متغیری به نام جرک حرکت
ارزیابی میکنند .جرک حرکت مشتق سوم جابهجایی یا مشتق اول شتاب و نشاندهندهۀمیزان تغییرات
در شتاب حرکت و در اصل معرفی از میزان نرمی حرکت است ( .)17هرچه میزان جرک موجود در حرکت
کمتر باشد ،حرکت از نرمی بیشتری برخوردار است ( .)17براساس جستوجوی محقق در زمینۀ مطالعات
رشدی تاکنون یک مطالعه نرمی حرکت را در دسترسی کودکان بررسی و نتایج آن نشان داده است که
مقدار جرک موجود در حرکت در کودکان و افراد بزرگسال بهطور معناداری با هم متفاوت است (.)18
محققان در این زمینه تالشهایی کرده اند ،اما تحقیقات آنها یا نتایج متناقضی داشته یا دارای
ضعفهای روششناختی است .برای مثال برخی محققان نشان دادند که کودکان میتوانند در سهسالگی
همانند افراد بزرگسال کینماتیک ثابتی را در حرکت دسترسی در شرایط با قید زیاد نشان دهند (.)19
برخی محققان با حذف بازخورد از شیء یا بینایی در حین اجرا نشان دادند که در چهار تا پنجسالگی هنوز
سیستم کنترل پیش بین کودکان در حین اجرای دسترسی مانند بزرگساالن نیست و در حال رشد است
که همین موضوع میتواند ثبات در کینماتیک حرکت را تحت تأثیر قرار دهد ( .)20اما برخی محققان
عمل دسترسی و چنگ زدن را در مقابل اشیاء با اندازههای متفاوت در کودکان  16ماهه تا  7ساله بررسی
کردند و نشان دادند که در کودکان  16ماهه تا  5ساله تالشهای اشتباه زیادی صورت میگیرد که این
نشاندهندۀ روند رشد آهستۀ برای درک فراهم سازها در این سن تفسیر شد .اما بخش دیگری از نتایج
همین تحقیق نشان داد که کودکان با سن کمتر در تصمیمگیری مشابه با کودکان بزرگسالتر بودند (.)21
این نتایج میتواند نشاندهندۀ رشد متفاوت سیستمها به لحاظ زمانی در کودکان باشد .این در حالی است
که برخی محققان نشان دادند که بهدست آمدن ثبات در دسترسی در هشتسالگی رخ میدهد (.)22
نتایج متناقض به همینجا محدود نمیشود .در برخی تحقیقات نشان داده شده است که ثبات در
کینماتیک حرکت ،به مانند افراد بزرگسال ،در دوازدهسالگی بهدست میآید ( .)16 ،23در ادامۀ تالشها
نشان داده شد که با افزایش سن (حتی تا شانزدهسالگی) کاهشی معنادار در تغییرپذیری الگوی حرکتی
دست افراد در عمل دسترسی مشاهده میشود ( .)24عالوهبر این برخی محققان عنوان کردند که در
شرایط عادی کودکان  10ساله الگوی حرکتی مشابه با افراد بزرگسال از خود نشان میدهند ( .)25این
نتایج در حالی است که برخی محققان نشان دادند که با افزایش سن (از شش تا دهسالگی) بهصورت منظم
از تغییرپذیری حرکتی کودکان در عمل دسترسی کاسته میشود ( .)26هرچند اخیراً تعدادی از محققان
نشان دادند که در  11-12سالگی عمل اندام فوقانی به سطح بالیده میرسد ( ،)27اما قبالً تحقیقات نشان
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داده است که در  11سالگی نیز عمل دسترسی به سطح بالیده نمیرسد ( .)28نبود توافق کلی در مورد
اینکه عمل دسترسی و چنگ زدن میتواند مانند بزرگسالی انجام گیرد ،میتواند چالشهایی را نیز در
زندگی روزمره بههمراه داشته باشد .برای مثال دادن تکالیفی همانند برداشتن یک لیوان نوشیدنی داغ در
سنی که هنوز کودکان آمادگی الزم برای آن را ندارند ،میتواند خطرناک باشد .یا حتی شرکت در برخی
ورزشه ا که دارای عمل مهاری و همچنین دسترسی و چنگ زدن هستند ،پیش از سنی که این تکلیف
بالیده شود ،ممکن است بهدلیل شکستهای متوالی به کاهش انگیزۀ کودک منجر شود .بنابراین دانستن
سنی که این تکلیف همانند بزرگسالی اجرا میشود ،امری مهم در زندگی روزمره و همچنین محیطهای
ورزشی است.
براساس نتایج تحقیقات باال ،همسویی خاصی در بین یافتههای این تحقیقات مشاهده نمیشود .این
عدم توافق در یافتهها به چند دلیل است؛ ابتدا آنکه در این تحقیقات از متغیرهایی برای سنجش استفاده
شده است که بیشتر به لحظهای خاص از حرکت متکیاند (مانند تغییرپذیری در زمان حداکثر سرعت ،یا
تعداد تغییر مسیرهای نمودار سرعت) .سنجش متغیرهایی که در لحظهای از حرکت بهدست میآیند،
نمیتوانند نشاندهندۀ آنچه در کل حرکت رخ میدهد ،باشند ( .)29دلیل دوم نوع تقسیمبندی افراد
براساس دامنۀ سنی است .در بیشتر تحقیقات ذکرشده محققان شرکتکنندگان را در دامنۀ سنی گسترده
(مانند  11-12سال) دستهبندی کردهاند ،این در حالی است که در سنین ابتدایی تفاوتها از یک سال به
سال دیگر زیاد است و احتمال دارد همین نوع دستهبندیها موجب عدم دستیابی به نتایجی همسو شود.
با توجه به این محدودیت ها در این تحقیق ،محققان از سنجش مداوم برای بررسی تغییرپذیری حرکتی
استفاده کردهاند و عالوهبر آن متغیر جدیدی برای سنجش نرمی حرکت (که بهنوعی نشاندهندۀ اجرای
ماهرانه عمل است) ،استفاده شده است .همچنین در این تحقیق از تقسیمبندی کوتاهتر به لحاظ فاصلۀ
زمانی براساس سن تقویمی استفاده شده است تا تفاوت بین گروهها بیشتر مشخص شود .براساس اظهارات
باال هدف تحقیق حاضر بررسی تفاوتهای کینماتیکی در کنترل حرکت دسترسی و چنگ زدن در کودکان
 8-13ساله و همچنین مقایسۀ آنها با افراد بزرگسال بود.
روششناسی
شرکتکنندگان در این تحقیق  60کودک  8تا 13ساله بودند .عالوهبر این از یک گروه بزرگسال (10نفر)
نیز بهعنوان معیار استفاده شد (میانگین سنی=24 ±1/2سال) .از والدین همۀ کودکان برای شرکت در این
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تحقیق رضایتنامۀ کتبی گرفته شد ،و همۀ افراد بزرگسال نیز بهصورت کتبی رضایت خود را برای شرکت
در تحقیق عنوان کردند .براساس اظهارات پرسشنامهای که از والدین کودکان بهعمل آمد ،همۀ کودکان
بدون اختالل نرولوژیک بودند و رشد طبیعی داشتند .افراد بزرگسال نیز سابقۀ بیماری که بر حرکت افراد
تأثیر بگذارد ،نداشتند و در اندامهای فوقانی خود سابقۀ شکستگی نداشتند.
نحوة گردآوری دادهها
تکلیف مورد استفاده در این تحقیق شامل دسترسی و گرفتن مکعب با ابعاد  3/6سانتیمتر مکعب بود
که گرفتن کف دستی را برای همۀ کودکان فراهم میکرد .افراد باید با دست برتر مکعب را میگرفتند و
آن را به نزدیک ناحیۀ دهان میآوردند .شرکتکنندگان روی یک صندلی که تکیهگاهی نداشت،
مینشستند و ارتفاع صندلی به منظور جلوگیری از تأثیر آن بر نحوۀ دسترسی براساس قد فرد تنظیم
میشد ( .)30ارتفاع صندلی براساس  100درصد فاصلۀ طول ساق پای فرد از زانو تا روی زمین تنظیم
می شد .مکعب بر روی میزی قرار داشت که ارتفاع آن تا آرنج فرد (در حالتی که آرنج افتاده در کنار بدن
باشد) بود .فاصلۀ مکعب از فرد براساس طول دست فرد بود که طول دست فرد براساس فاصلۀ بین حفرۀ
زیر بغل تا انتهای استخوانهای کف دستی (استخوانهای بههمچسبیدۀ نه انگشت شست) .اندازهگیری
میشد ( .)16فرد برای آشنایی با تکلیف دو تالش تمرینی را انجام میداد .شروع عمل دسترسی و چنگ
زدن شامل برداشتن انگشت از روی یک دایره در فاصلۀ پنج سانتیمتری از لبۀ میز و در خط وسط بدن
فرد بود .فرد هر عمل دسترسی و چنگ زدن را  10بار تکرار میکرد (.)16
نحوة ثبت دادهها
بهمنظور ثبت دادههای کینماتیک از هشت دوربین مادون قرمز دستگاه کوالیسیس 1استفاده شد.
بهمنظور ثبت مسیر حرکت دست و دادههای کینماتیک موردنظر بر روی نقاط زیر دست اجراکننده
مارکرهای منعکسکنندۀ نور قرار داده شد :انگشت اشاره (نقطۀ انتهایی حرکت) ،انگشت شست ،استخوان
دوم کف دستی (بهعنوان دست) ،اپی کندیل خارجی (بهعنوان آرنج) و زائدۀ آخرومی (بهعنوان شانه).
سرعت نمونهبرداری دوربین بر روی  200هرتز 2قرار داده شده بود .اگرچه تکلیف مورد استفاده در این
تحقیق شامل عمل دسترسی ،گرفتن و آوردن شیء در ناحیۀ دهان بود ،فقط دادههای مرحلۀ دسترسی و
گرفتن در تحلیل دادهها بهکار رفت .متغیرهای کینماتیک مورد استفاده در این تحقیق شامل موارد زیر
1 . Qualisys
2 . Hertz
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بود که در ادامه هر کدام توضیح داده میشود :نرمی مسیر حرکت نقطۀ انتهایی براساس میانگین مربعات
جرک (انگشت اشاره) ،نرمی مسیر حرکت نقطۀ انتهایی براساس جرک بدون بعد ،جابهجایی زاویهای در
ناحیۀ آرنج ،هماهنگی بینزاویهای در محور شانه -آرنج .نشان داده شده است این متغیرها نشاندهندۀ
اکتساب مهارت حرکتی در عمل دسترسیاند (.)14 ،31
دادههای کینماتیک با استفاده از یک فیلتر پایینگذر با فرکانس  10هرتز فیلتر شدند .سپس دادههای
مختصات و دادههای جابهجایی زاویهای برای محاسبۀ متغیرهای موردنظر به نرمافزار متلب 20101انتقال
داده شدند .برای محاسبۀ نرمی حرکت نقطۀ انتهایی همانطورکه گفته شد ،از فرمول میانگین مربعات
جرک استفاده شد .جرک حرکت مشتق سوم جابهجایی و نشاندهندۀ میزان نرمی حرکت است .هرچه
این شاخص پایینتر باشد ،نشان دهندۀ تغییرات کمتر شتاب حرکتی و نرمی حرکت بیشتر است (.)17
همچنین برای سنجش نرمی حرکت از فرمول دیگری بهعنوان جرک بدون بعد استفاده شده است (.)18
نشان داده شده است که این فرمول نسبت به فرمول میانگین مربعات جرک تفاوتهای بینگروهی را بهتر
نشان میدهد ( .)18چون این مطالعه تنها مطالعهای بود که این موضوع را نشان داده بود ،در این تحقیق
از هر دو متغیر استفاده شد تا بار دیگر این نتایج امتحان شوند.
دامنۀ حرکتی مفصل آرنج نیز برای حرکت باز و بسته شدن آن محاسبه شد .همچنین برای تعیین
شروع و پایان حرکت سرعت مماسی مارکر قراردادهشده بر روی انگشت اشارۀ فرد محاسبه شد و شروع
حرکت زمانی قرار داده شد که سرعت مماسی حرکت مارکر انگشت اشاره باالتر از پنج درصد حداکثر
سرع ت آن مارکر رفته بود؛ پایان حرکت نیز زمانی قرار داده شد که سرعت حرکت مارکر انگشت اشاره
پایینتر از پنج درصد حداکثر سرعت آن مارکر آمده بود.
برای محاسبۀ هماهنگی بینمفصلی در محور شانه -آرنج از فرمول ارائهشده توسط سیداوی و شونفلدر-
زهدی( )322استفاده شد .این فرمول شاخصی را فراهم میکند که نشاندهندۀ تغییرپذیری در الگوی
هماهنگی دو زاویه است و هرچه عدد حاصل از آن پایینتر باشد ،نشاندهندۀ ثبات بیشتر در هماهنگی
بین دو مفصل است.

1 . MATLAB
2 . Sidaway, Schoenfelder-Zohdi
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آناليز آماری دادهها
بهمنظور تحلیل داده ها در هر متغیر از طرح تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد که در هر سطح آن
یک گروه سنی قرار داشت .نرمال بودن دادهها و همگن بودن واریانسها بهترتیب در آزمون شاپیرو ویلک
و آزمون لون نشان داده شد ،همه  .P<0/05بهمنظور مقایسههای دو به دو از آزمون تعقیبی بونفرونی
استفاده شد.
نتایج
ميانگين مربعات جرک
شکل  1نشاندهندۀ نمودار میانگین مربعات جرک برای ردههای سنی مختلف است.
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شکل  .1نمودار ميانگين مربعات جرک حرکت برای گروههای مختلف

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای میانگین مربعات جرک نشان داد که اثر اصلی گروه معنادار است
(69(=490/13و .)P=0/0001 ،F)6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که تفاوت بین همۀ گروهها با
گروه بزرگسال معنادار است (  ،)P>0/05همچنین تفاوت بین همۀ گروههای کودک معنادار بود
( .)P>0/05مقایسۀ میانگینها نشان داد که گروه بزرگسال نسبت به همۀ گروههای کودکان جرک کمتری
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در حرکت خود داشته است .در کودکان نیز با افزایش سن میزان میانگین مربعات جرک کاهش یافته
است (میانگینها ،بزرگساالن=  ،347/57هشتساله=  ،1241نهساله=  ،924/12دهساله= ،756/64
یازدهساله=  ،635/21دوازدهساله=  ،580/92سیزدهساله= .)432/74
جرک بدون بعد
شکل  2میانگین متغیر جرک بدون بعد را برای گروههای مختلف نشان میدهد.
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شکل  .2ميانگين جرک بدون بعد برای گروههای مختلف

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای متغیر جرک بدون بعد نشان داد که اثر اصلی گروه معنادار است
(69(=1524و .)P=0/0001 ،F)6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که همۀ گروهها بهطور معناداری
با گروه بزرگسال تفاوت دارند ( .)P>0/05همچنین بهجز تفاوت بین گروه یازده و دوازدهساله (،)P<0/05
تفاوت بین همۀ گروههای کودکان با هم معنادار بود ( .)P>0/05مقایسۀ میانگینها برای این متغیر نشان
داد که همۀ گروهها نسبت به گروه بزرگسال جرک بیشتری در حرکت خود دارند و بهطور کلی با افزایش
سن در بین کودکان مقدار جرک حرکتی کاهش می یابد (میانگین ها ،بزرگسال= ، 60/ 31
هشت ساله=  ،242/ 40نه ساله=  ،192 /20ده ساله=  ، 161/20یازده ساله=  ، 133/23دوازده ساله=
 ، 139/ 10سیزده ساله= .) 104/11
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دامنۀ حرکت مفصل آرنج
شکل  3میانگین دامنۀ حرکت مفصل آرنج را نشان میدهد.
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شکل  .3ميانگين دامنۀ حرکت مفصل آرنج برای گروهها

نتایج آزمون تحلیل واریانس برای این متغیر نشان داد که اثر اصلی گروه معنادار است
(69(=31/78و .)P=0/0001 ،F)6آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسۀ دو به دو نشان داد که گروههای
هشتساله و نهساله بهطور معناداری با سایر گروهها تفاوت دارند ( ،)P>0/05اما تفاوت بین این دو گروه
معناداری نبود ( .)P<0/05همچنین تفاوت بین سایر گروهها با هم معنادار نبود ( .)P<0/05مقایسۀ
میانگینها نشان داد که همۀ گروهها از گروههای هشت و نهساله دامنۀ حرکت بیشتری دارند (میانگینها،
بزرگسال=  ،26/84هشتساله=  ،18/58نهساله=  ،20/33دهساله=  ،26/03یازدهساله=  ،27/20دوازدهساله=
 ،26/80سیزدهساله= .)26/62
تغييرپذيری الگوی هماهنگی
شکل  4نمودار میانگین تغییرپذیری الگوی هماهنگی را نشان میدهد.
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شکل  .4نمودار ميانگين تغييرپذيری الگوی هماهنگی برای گروههای مختلف

نتایج آزمو ن تحلیل واریانس برای این متغیر نشان داد که اثر اصلی گروه معنادار است
(69(=20/20و .)P=0/0001 ،F)6نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که همۀ گروهها با گروههای
هشت و نهساله تفاوت معناداری دارند ( ،)P>0/05اما تفاوت بین گروههای هشت و نهساله با هم معنادار
نبود ( .)P<0/05همچنین تفاوت بین سایر گروهها با هم معنادار نبود .)P<0/05( ،مقایسۀ میانگینها
نشان داد که همۀ گروهها نسبت به گروه هشت و نهساله تغییرپذیری حرکتی کمتری در الگوی حرکتی
خود دارند (میانگینها ،بزرگسال=  ،24/23هشتساله=  ،31/48نهساله=  ،32/63دهساله= ،25/22
یازدهساله=  ،25/11دوازدهساله=  ،25/15سیزدهساله= .)25/40
بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی تفاوتهای تغییرپذیری حرکتی و نرمی حرکت در کودکان و بزرگساالن بود.
در اصل در این تحقیق سعی شد که به این پرسش پاسخ داده شود که در عمل دسترسی و چنگ زدن
هر کدام از متغیرهای کینماتیک در چه سنی مشابه با بزرگسالی خواهند شد .برای پاسخ به این پرسش
از چند متغیر کینماتیکی با تأکید بر جنبه های متفاوت استفاده شد .ابتدا از دو متغیر استفاده شد که
نشاندهندۀ نرمی حرکت هستند (میانگین مربعات جرک و جرک بدون بعد) .همچنین از متغیری استفاده
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شد که نشاندهندۀ رهاسازی درجات آزادی فرد بههنگام اجرای عمل است (دامنۀ حرکت مفصل آرنج) و
در انتها از متغیری استفاده شد که نشاندهندۀ ثبات در الگوی هماهنگی دروناندامی است .در ادامه هر
کدام از نتایج این متغیرهای مورد بحث قرار گرفته است.
در متغیر نرمی حرکت گروه بزرگسال بهتر از سایر گروهها عمل کرده بودند .همچنین نتایج نشان داد
که با افزایش سن در بین کودکان مقدار جرک حرکت کاهش و نرمی حرکت افزایش مییابد؛ با این حال
مقدار نرمی حرکت کودکان در سیزدهسالگی تفاوت معناداری با افراد بزرگسال داشت .این نتایج
نشان دهندۀ کنترل بیشتر افراد بزرگسال نسبت به کودکان بر روی متغیرهای سطوح باالتر (مانند شتاب
و جرک حرکت) است .این نتایج بهنوعی با نتایج تحقیق برخی تحقیقات قبلی ( )16همخوانی دارد .در
تحقیق آنها کودکان حتی در سنین باال نیز نرمی حرکتی مشابه با افراد بزرگسال نداشتند .این نتایج
بهنوعی بیانگر کنترل سلسلهمراتبی متغیرهای مختلف کینماتیکی است ( .)33استدالل بر این است که
به هنگام یادگیری یک مهارت جدید ابتدا افراد متغیر جابهجایی (هماهنگی) را یاد میگیرند و در ادامه
متغیر سطح باالتری چون سرعت حرکت را کنترل میکنند و در انتها متغیری مانند کنترل شتاب حرکت
را یاد میگیرند ( .)33احتماالً کودکان در ابتدا در یادگیری الگوی هماهنگی حرکت درگیر بودهاند و هنوز
توانایی کنترل متغیر سطح باالیی همچون جرک حرکت -که مشتقی از شتاب حرکت است -را بهدست
نیاورده اند .این استدالل با توجه به سایر نتایج این تحقیق بیشتر تأیید میشود .در مورد این استدالل در
انتها بیشتر توضیح داده خواهد شد.
در این تحقیق نشان داده شد که کودکان هشت و نهساله نسبت به سایر کودکان و همچنین بزرگساالن
دامنۀ حرکت محدودتری در مفصل آرنج خود دارند .در زمینۀ دامنۀ حرکتی مفاصل تحقیقات زیادی انجام
نگرفته است .این نتایج با نتایج برخی تحقیقات قبلی ( )16همخوانی ندارد .دلیل احتمالی برای این دامنۀ
محدود حرکتی میتواند این باشد که کودکان با سن کمتر احتماالً از حرکت توأم سایر اندامها (بهخصوص
تنه) برای جبران دامنۀ محدود مفصل آرنج استفاده میکنند .این موضوع میتواند به عدم رهاسازی درجات
آزادی در اثر تجربۀ کم اشاره داشته باشد ( .)7این نتیجه میتواند به چند دلیل باشد؛ اول اینکه این
کودکان (کودکان هشت و نهساله) قادر نیستند چرخش مفاصل را بهطور مناسبی بهکار گیرند تا از حرکت
سایر بخشهای بدن جلوگیری بهعمل آید ،که این موضوع میتواند در اثر عدم بالیدگی نواحی قشری
درگیر در یکپارچگی حسی باشد (.)34 ،35
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دلیل احتمالی دیگر ممکن است این باشد که استراتژی مناسب برای دسترسی از یک پیشینۀ حرکتی
گسترده از بین استراتژیهای ممکن با تمرین رخ میدهد ( .)36این احتمال وجود دارد که در کودکان
بهدلیل نبود تمرین کافی سینرژیهای قسمتهای دیگر بدن هنوز از دست جدا نشدهاند و این جدایی به
سالها تمرین نیاز دارد.
دلیل احتمالی دیگر برای این نتیجه میتواند به نبود کنترل پیشخوراندی بالیده در کودکان هشت و
نهساله ارتباط داشته باشد ،بهطوریکه از جابهجایی دیگر نقاط بدن بههنگام بلند کردن دست در دسترسی
و چنگ زدن جلوگیری نمیشود (.)37
در متغیر تغییرپذیری در الگوی هماهنگی حرکت نشان داده شد که کودکان  8-9ساله نسبت به
بزرگساالن و همچنین سایر کودکان دارای تغییرپذیری بیشتری هستند ،اما تفاوتی بین بزرگساالن و دیگر
کودکان مشاهده نشد .این نتایج با نتایج تحقیقات قبلی همخوانی ندارد ( .)16در تحقیق آنها سن بالیدگی
الگوی هماهنگی هشت سال ذکر شده است که در این تحقیق نشان داده شد که تقریباً در دهسالگی این
الگو مشابه با بزرگسالی میشود .همچنین این نتایج با نتایج تحقیقاتی که نشان میدهند تغییرپذیری با
افزایش سن کاهش مییابد ( ، )26همخوانی ندارد ،در تحقیق حاضر در هیچ ردۀ سنی این روند کاهشی
متوقف نشد .عالوهبر این این نتایج با نتایج تحقیق چو )24(1همخوانی ندارد .در این تحقیق نشان داده
شد که اکتساب الگوی هماهنگی تا اواسط دوران نوجوانی ادامه دارد .عالوهبر این این نتایج با تحقیقاتی
که نشان میدهند مسیر حرکت کودکان در دوازدهسالگی مشابه با بزرگسالی میشود ( )27و همچنین
تحقیقاتی که عنوان میکنند کودکان در دوازدهسالگی هم مشابه با افراد بزرگسال عمل نمیکنند ()28
همخوانی ندارد.
هرچند در این تحقیق نشان داده شد که کودکان هشت و نهساله نسبت به سایر ردههای سنی
تغییرپذیری حرکتی بیشتری دارند ،این تغییرپذیری میتواند نشانۀ این باشد که در این ردۀ سنی کودکان
با استفاده از بهکارگیری تغییرپذیری حرکتی در جستوجوی راهحل بهینه برای الگوی هماهنگیاند ،زیرا
تغییرپذیری از دیدگاه سیستمهای پویا بهنوعی نشاندهندۀ فرایند جستوجوی راهحل بهینه برای اجرای
تکلیف است ( .)9عالوهبر این کاهش تغییرپذیری در الگوی حرکتی میتواند نشانۀ این باشد که فرد با
تمرین ارتباطهای سیناپسی بین گروههای نرونی را تقویت میکند (.)36

1 . Choe
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نکتۀ شایان توجه در بخش تغییرپذیری الگوی هماهنگی وجود تناقض در بین یافتههای این تحقیق
و تحقیقات دیگر است که به نظر نیازمند توضیح و استداللی منطقی است .این نتایج متناقض ممکن است
به دو دلیل باشد؛ اول اینکه در برخی تحقیقات نحوۀ اندازهگیری تغییرپذیری حرکتی با تحقیق حاضر
تفاوت دارد و دلیل دوم می تواند به نحوۀ تفسیر نتایج در تحقیقات قبلی ارتباط داشته باشد .برای مثال در
برخی تحقیقات تغییرپذیری از طریق آنالیز الیۀ کنترلنشده سنجش شده است ( )26که تغییرپذیری را
به دو بخش (تغییرپذیری که هدف عمل ا تحت تأثیر قرار میدهد و تغییرپذیری که هدف عمل را تحت
تأثیر قرار نمیدهد) مختلف تقسیم میکند ،اما در این تحقیق صرفاً تمامی ابعاد تغییرپذیری در یک عدد
مورد سنجش قرار گرفت .برخی تحقیقات ( )24سن دستیابی به هماهنگی حرکتی را تا نوجوانی عنوان
کردهاند که بهنوعی قابل تأمل است ،زیرا عمل ساده ای مانند دسترسی و چنگ زدن که اتفاقاً جزو اعمال
روزمره نیز میباشد و ممکن است فرد در روز دهها بار آن را تمرین کند ،به نظر نیازمند  15یا  16سال
تمرین برای دستیابی به الگوی هماهنگی نیست .در این تحقیق و تحقیقات مشابه ( )27در برخی موارد
تمامی جنبههای کینماتیکی حرکت بهصورت واحد تفسیر شدهاند .برای مثال اگرچه در برخی موارد ثبات
در حرکت وجود د اشته است ،تغییرپذیری در زمان رسیدن به حداکثر سرعت وجود داشته است و محققان
سنی را بهعنوان تشابه بین افراد بزرگسال و کودک عنوان کردهاند که تمامی این متغیرها بین آنها مشابه
بوده است ( .) 24 ،27این در حالی است که عنوان شده است در فرایند اکتساب یک مهارت حرکتی
متغیرهای کینماتیک در زمانهای متفاوت کسب میشوند ( .)33بر این اساس اعتقاد بر این است که ابتدا
متغیر جابهجایی حرکتی (هماهنگی حرکتی) کسب میشود و در ادامه متغیرهایی همچون سرعت حرکت
و شتاب اکتساب میشوند ( .)33در همین زمینه محققان نشان دادهاند که متغیرهای مختلف در فرایند
رشد و دسترسی حرکتی در زمانهای متفاوت کسب میشوند ( .)16عالوهبر این در برخی تحقیقات نشان
داده شده است که کودکان چهار تا ششساله در برخی متغیرهای کینماتیک مشابه با کودکان  7تا 10
ساله عمل میکنند ،اما در متغیرهای جفت شدن فضایی و زمانی تفاوت معناداری بین این دو گروه سنی
وجود دارد ( .) 38 ،39این استدالل در تحقیقاتی که نیازمند یادگیری تکالیف جدید هستند نیز تأیید و
مشخص شده است ویژگیهای متفاوت عمل در مقیاسهای زمانی متفاوتی کسب میشوند (.)40 ،41
نتایج این تحقیق با این استدالل همخوانی دارد .همانطورکه در بخش نتایج ذکر شد ،دامنۀ حرکت مفاصل
و همچنین تغییرپذیری در الگوی حرکتی تقریباً در دهسالگی به سطح افراد بزرگسال میرسد ،اما متغیر
دیگری که از سطوح باالتر متغیرهای کینماتیک است (جرک حرکت که مشتقی از شتاب حرکت است)،
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 بر این اساس ممکن است همین موضوع و عدم.حتی در سیزدهسالگی نیز همانند بزرگسالی نمی شود
.تفسیر هر متغیر بهصورت مستقل از سایر متغیرها دلیل وجود تناقض بین تحقیقات مختلف باشد
بهطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که رشد فرایند دسترسی و چنگ زدن به اوایل کودکی منحصر
 در این تحقیق نشان. بلکه این رشد تا حدود سیزدهسالگی و شاید حتی بیشتر ادامه پیدا میکند،نمیشود
 اما متغیر نرمی،داده شد که الگوی هماهنگی کودکان در حدود دهسالگی با افراد بزرگسال مشابه میشود
 نتایج نشاندهندۀ رشد غیرهمزمان.حرکت در کودکان سیزدهساله تفاوت معناداری با افراد بزرگسال دارد
 نتایج این تحقیق نشاندهندۀ این واقعیت.متغیرهای کینماتیک در عمل دسترسی و چنگ زدن هستند
است که شاید سپردن تکالیفی مانند دسترسی و چنگ زدن به اشیایی با ریسک خیلی باال برای کودکان
 شاید یکی از دالیل این موضوع عدم توسعۀ این مهارت در.با سیزده ساله نیز ممکن است مناسب نباشد
 تحقیقات آینده با بهکارگیری تمرین در.طول زندگی بهدلیل برخی محدودیتهای محیط حرکتی باشد
.تحقیق خود میتوانند این موضوع را به آزمایش بگذارند
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