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Abstract 

Background and Aim: Reaching is one of the common daily life tasks. Most of daily life activities, 
such as reaching, are performed simultaneously by cognitive tasks, and thus result in decline in 
performance of the main tasks. The aim of the present study was to investigate the effect of constant 
(simple reaction time) and random variable (choice reaction time) trainings on anticipatory postural 

adjustment under dual task conditions. 

Materials and Methods: A total of 16 right handed young girls with an average age of (27.18 3.18) 
participated in the current pre-test, post-test randomized group design research. To evaluate 
magnitude of anticipatory postural adjustment, center of pressure displacement and center of pressure 
mean velocity were measured using force plate before reaching movement initiation under dual task 

conditions. Data was analyzed using Matlab and SPSSS softwares. 
Results: The results of independent t-test of pre-test and post-test scores showed that, in constant 
training, mean velocity of center of pressure was greater than that of random variable training. Also, 
2×2 combine variance analysis in the center of pressure displacement did not show significant 
differences between the two groups 

Conclusion: According to the results, after constant training, anticipatory postural adjustment is 
improved under dual task conditions. This type of training leads to improvement of anticipatory 
postural adjustment after internal perturbation. Findings of the present study support Task-specific 

practice hypothesis evidence. 
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 یدهچک

 مقدمه و اهداف 

زمان با تکالیف شناختی همراه که اغلب تکالیف روزانه زندگی همنجایی آباشد و از میدسترسی یکی از تکالیف رایج روزانه زندگی  امروزه

بدین منظور  ؛باشدمیبهبود ثبات پاسچر باعث بهبود این عملکرد در شرایط متفاوت  .شودمیلی باعث افت عمکلرد در تکلیف اص است،
سچر تحت بینانه پاپیشهدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین ثابت )زمان واکنش ساده( و متغیر تصادفی )زمان واکنش انتخابی( بر کنترل 

 باشد.میشناختی تکلیف دوگانه

 هاروشواد و م

گروه تصادفی  آزمونپس-آزمونپیشسال در یک طرح تحقیق با  ۲1171±8171دست با میانگین سنی راستدانشجوی دختر  71 حاضر تحقیقدر 
جایی مرکز فشار پا با استفاده از صفحه نیرو قبل از شروع بینانه پاسچر از شاخص سرعت متوسط و جابهپیش. برای ارزیابی بزرگی کنترل ندشرکت کرد

 تجزیه و تحلیل شد. ۲7نسخه  SPSSافزار متلب و نرمها توسط دادهشناختی استفاده شد. دوگانهسترسی تحت تکلیف حرکت د

 هایافته

جایی مرکز دو گروه نشان داد که در گروه تمرین ثابت سرعت جابه آزمونو پس آزمونپیشتی مستقل از اختالف نمرات  آزموننتایج  ها نشان دادیافته
 چنین نتایج تحلیل واریانس ترکیبیهم (.>50/5P) شناختی قبل از شروع حرکت بیشتر از گروه تمرین متغیر تصادفی بود تکلیف دوگانهفشار تحت 

  (.>50/5P) جایی مرکز فشار بین دو گروه تمرین ثابت و تصادفی تقاوت معناداری نشان نداددر جابه 2×2

 گیرینتیجه

این نوع تمرین باعث بهبود عملکرد کنترل . شناختی بهبود پیدا کرده استتکلیف دوگانه بینانه پاسچر تحتپیشت کنترل بعد از تمرین ثاب رسدیبه نظر م
 کند.میاز فرضیه اصل اختصاصی بودن تمرین حمایت حاضر . نتایج تحقیق اغتشاش حاصل از حرکت بدن شده است بینانه پاسچر بعد از وارد شدنپیش

 های کلیدیواژه

 بینانه پاسچرکنترل پیش ؛تمرین متغیر تصادفی ؛تکلیف ثانویه ؛واکنش زمان
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 f.m.sanjani@gmail.com آدرس الکترونیکی:
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 و اهدافمقدمه 

زیربنایی مسئول کنترل تعادل و یندهای آفرو عوامل مؤثر بر آن، از طریق علم کنترل حرکتی که به مطالعه نحوه اجرای حرکات موجودات 
اساس این مطالعه، حرکات مفاصل به صورت بازتابی یا ارادی، از طریق  باشد. برمیقابل بررسی  ،پردازدهای حرکتی میاجرای مهارت

از جمله نقش مهم کنترل حرکتی، کنترل  ]7[.شودمیمنجر به کنترل تعادل  ت،ساصبی کنترل سیستم ع عضالت اسکلتی که تحت فرمان و

های روزمره و کیفیت زندگی در کودکان و های روزمره زندگی است که نقص در سیستم کنترل پاسچر فعالیتپاسچر در هنگام انجام فعالیت
-میتکلیف در محیط  گیری بدن نسبت به نیازجهتدوگانه ثبات و  مهارتی است که به اهداف کنترل پاسچر دهد.بزرگساالن را کاهش می

کنند. اغتشاش نوع اول به صورت درونی وارد ها در طول زندگی دو نوع اصلی اغتشاش در تعادل را به طور متوالی تجربه میانسان ]۲[.پردازد
یع دست، بلند کردن پا و خم کردن باال تنه، ولی اغتشاش کند مانند حرکت سریعنی فرد به صورت ارادی این اغتشاش را ایجاد می ؛شودمی

به منظور نزدیک کردن مرکز فشار به سطح  در هر دو نوع اغتشاش، پاسچر ؛شودنوع دوم به صورت خارجی توسط شی یا فرد اعمال می
 ]8[.کند تا مرکز فشار را به سطح اتکا نزدیک کندنیروهای پویا و بین بخشی ایجاد می اتکا

شود. زمانی میکنترل  )خوراندبازخورد( و حلقه باز )پیش(حلقه بسته یند آفرتحت دو  ،باشدمیهایی که همراه با نوسان پاسچر فعالیتتمام 

سیستم  ،کندمیبرداری، گرفتن یا دسترسی به یک شی گامکه فرد شروع به  که اغتشاش واردشده به صورت داخلی باشد مانند هنگامی
گذارد. خوراند به نمایش میبینانه پاسچر را به صورت پیشلوگیری از اغتشاش حاصل از حرکت ارادی، تنظیم پیشعصبی مرکزی برای ج

از واژه معادل  حاضر در تحقیق ]0-4[.دشومیخوراند پاسچر استفاده بینانه و یا کنترل پیشتحت عنوان کنترل پیش 7بینانه پاسچرتنظیم پیش
به طوری که  ،باشدکننده همراه میعملاستفاده شده است. این سازوکار کنترلی همراه با فعالیت عضله اصلی بینانه پاسچر آن، کنترل پیش

-در تحقیقات مربوط به علوم عصبیهماهنگی بین عضالت اصلی حرکت تکلیف و عضالت پاسچر بسیار مهم است و باید جایگاهی مهمی 
 ]1[.حرکتی داشته باشد

پذیری دارد و با تغییرات سرعت، جهت و شکلخوراند خاصیت پیشکار کنترل سازوCordo & Nashner (711۲ ،)بر اساس تحقیق 

و پس از  باشدمیخوراند در ارتباط کنترل پیش ای بامخچههای فرآیند( نشان داد که 7111) Takاز این رو ؛]1[باشدمیوزن، قابل تعدیل 
پذیری ایجادشده در طی شکلبنابراین مخچه ناحیه ممکن برای تغییرات  ؛باشدمی یادگیری درگیریند آفرکسب مهارت کنترل پاسچر، در 

 یو پوست یحس( شده یبردار آوران مارانیب در Farget & Lamar (7110) توسط انسان با رابطه در که یباشد. مشاهداتتمرین می

 کی و است شده ماران حفظیب نیا در دست دو با وزنه کردن بلند فیتکل در پاسچر نانهیبشیپ کنترل که ندبه این نتیجه رسید ،شد انجام)
 هنوز یحس یهادرونداد ابیغ در بینانه پاسچرپیشکنترل  سازوکار که شده ساخته آنها در یریادگی ندآیفر لهیوس به ثابت یحرکت حافظه

 باشد.مییادگیری خوراند قابل توان نتیجه گرفت که مدل کنترل به شیوه پیشمییافته  از این .داشت وجود
نشان  ،فرد سالم بزرگسال در تکلیف دور شدن دست از بدن انجام شد 78در Yaquchi & Fujiwara  (۲57۲ )توسطدر تحقیقی که 

 که نواحی فعال مغز که به طوری ؛بینانه پاسچر اثر منفی گذاشته استپیشحرکتی کنترل -که انحراف توجه در پردازش حسی ه شدداد
-پیشحرکتی و شروع کنترل آمادگی . این کاهش فعالیت منجر به تاخیر ه است، کاهش پیدا کردباشدازش اطالعات حسی میمربوط به پرد

تکلیف شروع  ،سال که ترس از افتادن داشتند 11فرد بزرگسال با میانگین سنی  01 در( ۲57۲)همکاران و Uemura  ]1[.استبینانه شده 

بینانه پیشمرحله کنترل  ،کنندگانی که ترس از افتادن دارندشرکتمشاهده کردند که آنها ، ندرزیابی کردبرداری را تحت تکلیف ثانویه اگام
تری نسبت به گروه کنترل تحت تکلیف ثانویه شناختی داشتند، اما هیچ تفاوت معناداری بین گروه ترس از افتادن و گروه طوالنی پاسچر

فرضیه مربوط به ظرفیت پردازش اطالعات این است که  ]1[.پردازش اطالعات فرد است توجه ظرفیت کنترل تحت یک تکلیف دیده نشد.
چون  ،بنابراین، اگر دو تکلیف با هم انجام شود؛ برای هر فردی محدود شده است و اجرای هر تکلیف به قسمتی از این ظرفیت نیازمند است

 ]75[.شودمیتکالیف تخریب آن ظرفیتی بیشتر از ظرفیت توجه کل نیاز دارد، عملکرد یکی از 

دهند. در نگاه میزمان با هم انجام افراد تکالیف شناختی و حرکتی را همن آهای زیادی است که در موقعیتشامل  هاانسانزندگی روزمره 
ساز مشکلرکتی را زمان تکلیف شناختی و حاجرای هم ،عدم تمرین کافی در فرد ، اماباشدنمیبرانگیز چالشها به نظر موقعیتاول، این 

زمان تکلیف حرکتی و اگر توجه خیلی کمی صرف جنبه حرکتی شده باشد، اعمال همو همکاران اظهار داشتند که  Olsonکند. می

 یا خودکار وظیفه یک عنوان به پاسچر کنترل گذشته، در ]77[.داشته باشد زمین را به دنبال تواند نتایج وخیم و افتادن بر رویمیشناختی 

 که کندمی پیشنهاد مطالعه وولکالوت و همکاران ولی شدمیبررسی  کند،می استفاده توجهی منابع حداقل از که شده رفلکسیترلکن

متقاوت نها آپاسچر وجود دارد و این نیازها بسته به نوع فعالیت پاسچرال، سن افراد و توانایی تعادلی  کنترل یبرا توجهی مهمی ینیازها

به صورت تکلیف دوگانه  غیرهمانند ایستادن، دسترسی، گرفتن و مند به کنترل پاسچر نیاز های روزانهکه اکثر فعالیتنجایی آز ا ]7۲[.باشدمی

 ]78[.ها شودتواند منجر به بهبود این مهارتمیشود، خودکاری در این مکانیزم کنترل شود و به ندرت به صورت مجرد مشاهده میمیانجام 

                                                           
Anticipatory Postural Adjustment 1 
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شناختی زمانی که در بینانه پاسچر در یک تکلیف کارکردی تحت تکلیف دوگانهپیشتمرین ثابت و تصادفی بر کنترل  تاکنون در مورد اثر

و برای نشان دادن اینکه آیا تمرین و تعیین نوع تمرین منجر به  تحقیقی صورت نگرفته است ،ارتباط با اغتشاش ایجادشده درونی باشد
 جای بررسی وجود دارد. ،ا خیرشود یمیخوراند پیشخودکاری کنترل 

 هاروشمواد و 
ا  71، حاضر تجربینیمهدر مطالعه  دختر سالم شرکت کردند. طی فراخوان از دانشجویان دختر داوطلب در این تحقیق دعوت به عمل آمد و ب

کیلوگرم و میانگین  01/1۲±77جرم سال، میانگین  71/۲1±71/8مطالعه انجام شد. داوطلبان با میانگین سنی  ،توجه به معیار ورود و خروج

های مورد نظر ویژگیکه دارای  ]Edinburgh ]74شناختی و دست برتری جمعیتنامه متر بر اساس پرسشسانتی 17/71۲±45/1قد
مضا نامه کتبی را ارضایتتوسط محقق،  آزمونبودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از ارائه توضیحات مربوط به چگونگی انجام 

های آسیبای از بیماری عصبی، عضالنی، شکستگی یا پیشینهگونه هیچدست بودند و راست ها از بین افراد سالم کهکنندهنمودند. شرکت
دسترسی کارکردی دانکان برای سنجش بیشینه دسترسی فرد  آزموناستخوانی و مفاصلی و سابقه مصرف دارو نداشتند، انتخاب شدند. از 

جایی مرکز فشار از برای سنجش متغیرهای کینتیک حرکت مانند سرعت و جابه ]70[.ل در طول حرکت دسترسی انجام شدبرای حفظ تعاد
ساالر ایرانیان استفاده شد. برای بررسی شروع حرکت دسترسی و سرعت دانشهرتز ساخت شرکت  7555با فرکانس  دستگاه صفحه نیرو

هرتز با قرار دادن نشانگر در قسمت زائده استایلوئید زند اعالیی دست استفاده  755س با فرکان ۲بعدیسهسنج شتابدست از دستگاه 
 استفاده شد.تجهیز سینا روانساخت شرکت  RT-111انتخابی از دستگاه زمان واکنش اتوماتیک  برای تمرین زمان واکنش ساده و ]71[.شد

 کنندگان وشرکتها برای جلوگیری از بار اضافی وارد بر عیین تعداد کوششقبل از انجام مرحله اصلی آزمایش به منظور ارزیابی شرایط و ت

که هم جهت اغتشاش و هم مقدار اغتشاش بر کنترل نجایی آبرای مشخص کردن نوع پارامتر تمرین یک مطالعه مقدماتی اجرا شد. از 
 ]71[.اده شدجهت اغتشاش به عنوان پارامتر تمرینی تحقیق استف ،تاثیر دارد پاسچربینانه پیش

کنندگان گفته شد حرکت دسترسی را در حد امکان شرکتکوشش دسترسی انجام دادند. به  8کنندگان به منظور آشنایی با تکلیف شرکت
 .باشدمی)زمان واکنش انتخابی(  یتصادف و )زمان واکنش ساده( ثابت نیتمر اغتشاش شامل جهت در نیتمر سریع و دقیق انجام دهند.

 شرکت کردند. ،کوشش بود 75که شامل  آزمونپیشکنندگان در جلسه شرکتی تمرین قبل از اجرا

 یزمان ادیز سرعت با هدف سمت یک به ]71[انگشت میانی با دیبا فرد تحت تکلیف زمان واکنش ساده ،ن ثابت بودیتمر که اول طیشرا در

 یدسترس یبرا هدف گاهیجا از فرد ،بود یتصادف نیتمر که دوم طیشرا داد. درمیانجام  را یدسترس حرکت ،شد روشن یدارید محرک که

 محرک دنید از بعد ،داشت باال وپایین قرار جهت دو در که هدف سمت به د تحت تکلیف زمان واکنش دو انتخابییبا و آگاه نبود قبل از

. ندگرفت قرار یابیارز مورد آزمونپسو  ،آزمونشیپ جلسه دو در گروه دو هر .دادمیانجام  را یدسترس حرکت میانی انگشت با یدارید

کنندگان بعد شرکت .دادمیانجام  کوشش 755 کنندهشرکتهر  جلسه تمرینی بود که در هر جلسه 8غیربرتر( شامل (تمرین با دست چپ 

سیگنال  ]71[.ددقیقه استراحت کردند تا از تاثیرات خستگی بر عملکرد جلوگیری شو ۲کوشش بود،  75از هر یک دسته کوشش که شامل 
 ]71[.گردیدمیبه طور متغیر ارائه  ،گرددکننده به جایگاه اولیه خود برمیشرکتثانیه بعد از اینکه  ۲-0شروع محرک بین 

انجام دهند. جلسه  کنندگان خواسته شد که جهت گرم کردن عضالت و جلوگیری از کوفتگی عضالنی، حرکات کششی ایستااز شرکت
شامل  آزمونپسها در جلسه کوششبینانه پاسچر تحت یک تکلیف ثانویه انجام شد، تعداد پیشودکاری کنترل برای سنجش خ آزمونپس

ها به طور تصادفی از یکی از اعداد کنندهشرکت آزمونپسدر  ،]۲5[کوشش بود. به دلیل تاثیر حرکات فک و دهان بر نوسان مرکز فشار 75

و در هنگام  به طور معکوس سه تا سه قبل از شروع محرک با صدای بلند شمارش کردند ،دگر داده شآزمونکه به  7555تا  ۲55، 755
شده را با صدای بلند گفتند. شروع محرک و اجرای تکلیف به شمارش معکوس بدون صدا پرداختند و بعد از اتمام حرکت اعداد شمارش

 گراد قرار گرفت.سانتیدرجه  ۲0تا  ۲۲برای جلوگیری از افت عملکرد ناشی از گرما دمای اتاق بین 
زمان  ۲57۲اساس تحقیق کوبیکی وهمکاران در سال  زمان شروع و حداکثر سرعت خطی مچ دست مورد نظر بود. بر حاضر، در مطالعه

جایی مرکز جایی و سرعت جابهسرعت بیشینه دسترسی فرد شود. جابه 50/5( زمانی بود که سرعت خطی دست t0شروع حرکت دسترسی )
ثانیه در صفحه میلی 5تا  -055( در فاصله زمانی بین t0زمان قبل از شروع حرکت دسترسی )ر با توجه به فرمول زیر به طور همفشا

 ]71-71[.ساجیتال ثبت گردید

 
 

                                                           
2 Gyroscope 
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 انتخابیتمرین زمان واکنش  :0 صویرت                       تمرین زمان واکنش ساده :9 تصویر

 
-برای سنجش اثر تمرین بر جابه ۲*۲برای رسم نمودارها استفاده شد. از تحلیل واریانس ترکیبی توصیفی میانگین و انحراف معیار مار آاز 

جایی مرکز فشار دو گروه سرعت جابه آزمونپیش-آزمونتی مستقل برای سنجش معناداری نمره اختالف پس آزمونجایی مرکز فشار و از 
ها آزمونها و رسم نمودارها استفاده شد. سطح معناداری برای زیه و تحلیل دادهبرای تج ۲7نسخه  SPSSافزار متلب و نرماستفاده شد. از 

p<0.05 .71[جایی و سرعت متوسط مرکز فشار در صفحه ساجیتال بر اساس فرمول زیر محاسبه شده استجابه در نظر گرفته شد[: 

 
 

SDy= 

 
 

 هایافته
 ( =0.05, p=0.88 (14,1)F آزموننشان داد که اثر اصلی  جایی مرکز فشاربهجا ۲*۲تحلیل واریانس ماری آ آزموننتایج 

( معنادار =0.11, p=0.73, (1,14)Fو اثر اصلی گروه  F)=0.95, p=0.34 (14,1)(و گروه  آزمونو اثر 
جایی مرکز فشار در گروه ثابت بیشتر از گروه تصادفی بوده است، اما معنادار نیست. همان طور که ها جابهمیانگینبا مقایسه  .(7)جدول  نبود

تحت تکلیف  بینانه پاسچر خودکاری بیشتری در گروه تمرین ثابت نسبت به گروه متغیر تصادفیکنید کنترل پیشمیمشاهده  7در نمودار 
 ر نبوده است.ولی این خودکاری معنادا ،شناختی داشته استدوگانه

 جایی مرکز فشارجابه 0*0تحلیل واریانس  آزمون. نتایج 9 جدول

 P سطح  مقدار df مقدار Fمقدار  آزمون

05/5 آزموناثر اصلی   74 554/5 11/5 

 18/5 551/5 74 77/5 اثر اصلی گروه

 84/5 51/5 74 10/5 گروه*  آزموناثر 
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صفحه ساجیتال در دو گروه تمرین زمان واکنش ساده )ثابت( و تمرین زمان واکنش انتخابی  جایی مرکز فشار درمقدار جابه :9 نمودار

 )متغیر تصادفی(

 
صفحه ساجیتال در دو گروه تمرین زمان واکنش ساده )ثابت( و تمرین زمان واکنش انتخابی )متغیر  جایی مرکز فشار درمقدار جابه .7 نمودار

رنگ خاکستری گروه تمرین متغیر  ،شناختیانتقال قبل از شروع حرکت دسترسی تحت تکلیف دوگانه زمونآو  زمونآپیشتصادفی( در 
 است. تصادفی و رنگ مشکی گروه تمرین ثابت

 
 آزموندو گروه استفاده شد. نتایج  آزمونپیشو  آزمونپسگروه تمرین تصادفی و ثابت از نمره اختالف  دو آزمونپیشبودن  به دلیل معنادار

دو گروه نشان داد که گروه تمرین ثابت اثر معناداری بر خودکاری مهارت نسبت به گروه  آزمونپیش-آزمونتی مستقل از نمره اختالف پس
بینانه در گروه تمرین ثابت پیشخودکاری کنترل  ،کنیدمیمشاهده  ۲همان طور که در نمودار (. P=0.005) تتمرین متغیر تصادفی داش

 .شناختی بوده استبیشتر از گروه تمرین متغیر تصادفی تحت تکلیف دوگانه
 

)ثابت( و تمرین زمان واکنش  جایی مرکز فشار در صفحه ساجیتال در دو گروه تمرین زمان واکنش سادهمقدار سرعت جابه :0 نمودار

انتخابی )متغیر تصادفی(
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)ثابت( و تمرین زمان واکنش  جایی مرکز فشار در صفحه ساجیتال در دو گروه تمرین زمان واکنش ساده. مقدار سرعت جابه0 نمودار

رنگ خاکستری گروه  ،شناختیانتقال قبل از شروع حرکت دسترسی تحت تکلیف دوگانه زمونآ، زمونآانتخابی )متغیر تصادفی( در پیش
 است. تمرین متغیر تصادفی و رنگ مشکی گروه تمرین ثابت

 بحث
باشد. این شیوه کنترل بر اساس میبینانه پاسچر پیشرد، کنترل های مهمی که در بحث تعادل و یادگیری آن وجود دایکی از موضوع

اثر تغییرپذیری تمرین  حاضر کند. در مطالعهمیاست قابل یادگیری و با تمرین بهبود پیدا یندی آفرگیرد و میخوراند صورت اطالعات پیش
گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین گروه تمرین شناختی مورد بررسی قرار بینانه پاسچر تحت تکلیف دوگانهپیشبر بهبود کنترل 

 ،اندجایی بیشتری را نشان دادهجایی مرکز فشار تفاوت معناداری وجود داشت و گروه تمرینی ثابت مقدار جابهثابت و متغیر تصادفی در جابه
تحققیقات زیادی در زمینه  عنادار گزارش نشد.جایی مرکز فشار به طور مدر صورتی که این تفاوت بین دو گروه تمرینی در سرعت جابه

اما تاکنون تحقیقی که در رابطه با اثر نوع ،]1[زمان شناختی در سالمندان گزارش شده استتخریب کنترل تعادل حین انجام تکلیف هم
-به ذکر است افزایش مقدار جابهانجام نشده است. الزم  ،بینانه که تحت تکلیف ثانویه باشدتمرین برای تعیین خودکاری کنترل تعادل پیش

 پاسچربینانه پیشدهنده بهبود کنترل نشانجایی مرکز تحت تکلیف ثانویه قبل از شروع حرکت دسترسی بهجایی مرکز فشار و سرعت جا
 باشد.می

مخالف بود، شاید  ]۲4[فارسی، عبدلی و قاسمیان ، ]Good & Magill ]۲7[ ،Shia ]۲۲[ ،Young ]۲8های یافتهبا  حاضر نتایج مطالعه
یافته بوده و در تحقیق تعمیمدلیل ناهمسو بودن این نتایج این است که در این تحقیقات تمرین تصادفی شامل تغییر در برنامه حرکتی 

ر شناختی است. ب تالش. نتایج این تحقیق مخالف نظریه بسط، بازسازی طرح عمل و نظریه شده استاز تغییر در پارامتر استفاده حاضر 
 حافظه بازیابی کارآمدی سبب تمرین دوره طول در کاری حافظه بیشتر درگیری نتیجه در تکلیف و شناختی بار اساس این فرضیه افزایش

 تالش صرف بیشتر، کارایی با هامهارت اجرای سبب بلکه ،گذاردمی تاثیر بر اساس این فرضیه تمرین تصادفی نه تنها بر عملکرد .گرددمی

باز اثر تغییرپذیری تمرین بر خودکاری مهارت را تنیسنفر  8۲روی  ۲578شود. فارسی و همکارانش در سال میکمتر  توجه به نیاز و ذهنی

یافته تعمیمیافته متفاوت و پارامتر متفاوت سنجیدند و به این نتیجه رسیدند که تغییرپذیری در برنامه حرکتی تعمیمبا تغییر در برنامه حرکتی 
تحقیق از این تمرین تصادفی  دیگر، شود. از طرفیشناختی میمتر باعث خودکاری بیشتر مهارت تحت تکلیف دوگانهنسبت به پارا

کردند، شاید دلیلی باشد بر این که کنندگان تحت زمان واکنش دو انتخابی تمرین میشرکتتغییرپذیری پارامتر بسیار کمی برخوردار بود، 
 در خودکاری مهارت مشاهده کند.را  نآه کاری فرد را دچار چالش نکرده بود تا بتواند اثرات تمرین تصادفی به مقدار کافی حافظ

یا کنترل  و پاسچرخوراند که سازگاری حرکتی که منجر به تغییر در کنترل پیش شودمشاهده میبا مرور ادبیات تحقیق  دیگر، از طرفی
بستگی زیادی به نوع تمرین حرکتی  پاسچربینانه پیشتد و این تغییر در کنترل افمیبه وسیله تمرین اتفاق  ،شودمیپاسچر بینانه پیش

تواند اختصاصی تمرین ن میآبینانه پاسچر داشته است که دلیل تمرین ثابت اثر معناداری بر بهبود کنترل پیش حاضر در مطالعه ]۲0[.دارد
 ]۲1[ایط تمرین به طور مشابه بود، این نتیجه مطالعه از تحقیقاتبا شر آزمونبه دلیل اینکه شرایط  .کردن گروه تمرینی ثابت باشد

Travlos ]۲1[  پور، مدبری، شمسشمسیو عبدلی و]کند. معموال تمرین میحمایت  ،کندمیکه اصل اختصاصی بودن تمرین را تایید  ]۲1

نوع رایش آیقی که حسن بارانی در ارتباط با قدر تح ]۲1[.پاسخ یکنواخت بسیار موثر است ریزی محرکبرنامهبرای خودکاری تحت شرایط 

نشان داد تمرین زمانی که به صورت  ،کننده انجام دادشرکت 85تمرین و اختصاصی بودن تمرین بر یادگیری یک مهارت پرتابی روی 
روی  ]85[که طور که در تحقیقیهمانشود. میباعث خودکاری بیشتری نسبت به زمانی که به صورت تصادفی است  ،اختصاصی باشد

-میبیماران دچار کمردرد مزمن مشاهده شد، تمرین اختصاصی عضله عرضی شکمی در مقایسه با تمرینی که به طور غیراختصاصی انجام 

بندی شروع کنترل زمانشود و میمنجر به کاهش بیشتری در شروع فعالیت الکتریکی عضله  ،کندمیتمام عضالت شکم را درگیر  شود و

 د. بخشمیضیعت بدن را بهبود بیشتری بینانه وپیش

 گیرینتیجه
مربیان و توانبخشان برای خودکاری مهارت حرکتی و  هبرا  استتالش و اختصاصی کمهایی که شامل پردازش تمرینتوان میدر نتیجه 

های تحقیق محدودیتا توجه به ب .های جدیدی برای تحقیقات آینده در برداردایدههای تحقیق حاضر یافته. ردککنترل تعادل پیشنهاد 

بینانه پاسچر در تحقیقات آتی مورد پیشتمرینات پارامترهای دیگری مانند مقدار اغتشاش بر خودکاری کنترل  شود اثرمیحاضر، پیشنهاد 
 بررسی قرار گیرد.

 یتشکر و قدردان
 نماییم.میتشکر  ،یاری نمودند حاضر را در انجام تحقیقهای دانشگاه علوم تحقیقات و تمام کسانی که به نحوی ما زمودنیآدر پایان از 
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