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 افزایش دقت تکلیف هماهنگی دو دستی تحت محدودیت بینایی محیطی
 

 2شهزاد طهماسبی بروجنی، 1معصومه دوستی

 

 چکیده

اند، اما اثر بینایی محیطی بر این تکالیف به روشنی  دو دستی را مورد بررسی قرار داده تحقیقات گذشته تأثیر انسداد بینایی مرکزی بر تکالیف هماهنگی :مقدمه

 .مشخص نشده است. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر محدودیت بینایی محیطی بر تکلیف هماهنگی دو دستی بود

تحت چهار شرایط آزمایشی شامل  افرادسال شرکت نمودند.  0/46 ± 64/3میانگین سنی دانشجوی دختر راست دست و راست چشم برتر با  7 ها: روشمواد و 

در تکلیف هماهنگی دو دستی « ها محدودیت بینایی محیطی از موقعیت دست راست، دست چپ، هر دو دست و بدون محدودیت محیطی از موقعیت دست»

Vienna  .ها با استفاده از آزمون  دادهو چهار کوشش برای هر شرایط مورد بررسی قرار گرفتندRepeated measures ANOVA  تجزیه و تحلیل گردید 1 × 6مدل. 

(. با این P=  04/0هر سه شرایط محدودیت بینایی محیطی، خطای کمتری را در متغیر درصد زمان خطا نسبت به شرایط بدون محدودیت بینایی نشان داد ) :ها یافته

 .(P ≥ 00/0داری بین شرایط آزمایشی مختلف در زمان کل مشاهده نشد ) حال، تفاوت معنی

 .تواند موجب افزایش تمرکز و توجه افراد در تکلیف هماهنگی دو دستی شود رسد که محدودیت بینایی محیطی به عنوان یک قید محیطی، می به نظر می گیری: نتیجه

 توجهانسداد بینایی، قید محیطی،  ها: کلید واژه
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 مقدمه
تکالیف هماهنگی دو دستی، بحث مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران رفتار 
حرکتی است. هماهنگی دو دستی شامل هماهنگی بین اندامی ماهرانه دو دست 

سازی و  که به هماهنگی درون اندامی و یکپارچه باشد دستی میدر فعالیت دو 
(. ویژگی مهم تکالیف هماهنگی دو 1ها نیاز دارد ) سازی اعمال بین اندام متوالی

(. 2ها برای اجرای یک حرکت است ) دستی، تمایل به جفت شدن دست
های متعددی را برای  وابستگی به اطالعات محیطی در دسترس، محدودیت

تواند منجر به کاهش  کند. اطالعات آوران می تکالیف هماهنگی ایجاد میانجام 
های هماهنگی است،  ثباتی های بین عضوی که عملکردشان کم کردن بی بازتاب

شود و در این میان، اطالعات آوران حاصل از بینایی به طور خاص، یکی از 
ها در  شدن اندامتواند در جفت  و می رود ترین منابع اطالعاتی به شمار می مهم

 (. 3حرکات مجرد و مداوم تأثیرگذار باشد )
بیشتر تحقیقاتی که نقش بینایی را در تکالیف هماهنگی مورد بررسی قرار 

اند. در همین راستا، بررسی تأثیر  دادند، از دستکاری بینایی مرکزی استفاده کرده
ل فاز نسبی مداخله حسی )شنوایی، بینایی، حس عمقی( و بار شناختی در انتقا

تکلیف هماهنگی دو دستی زنان سالمند نشان داد که بار شناختی موجب کاهش 
(. همچنین، انسداد بینایی مرکزی و مداخالت 3) گردد زمان انتقال فاز نسبی می

مرحله  مرحله و برون حس عمقی، بر دقت تکالیف هماهنگی در هر دو فاز هم
ثر منفی بیشتری بر دقت این گذارد، اما تداخل حس عمقی ا تأثیر منفی می
 ریتأث ،و همکاران Cortis پژوهش(. عالوه بر این، در 4تکالیف دارد )

و اکستنشن دست و پا  فلکشن یهماهنگ فیتکل درو سن  یینایب یها تیمحدود
مندان تغییرپذیری بیشتری را در هر دو سال ها، آن جینتااساس  بر. دیگرد یبررس

مرحله  تر در تکلیف هم نسبت به دو گروه جوانشرایط چشم باز و چشم بسته 
مرحله و در هر دو شرایط چشم باز و بسته،  نشان دادند، اما در تکلیف برون

سالمندان تغییرپذیری کمتری نسبت به دو گروه دیگر داشتند. از طرف دیگر، 
تغییرپذیری کمتر در شرایط چشم باز نسبت به چشم بسته در تکلیف هماهنگی 

سن بیشتر به اطالعات بینایی  ساله نشان داد که افراد کم 12در گروه  مرحله برون
ها بیان کردند که ادراک بینایی با افزایش سن،  وابسته هستند. به طور کلی، آن

(. در همین راستا، 2کند ) نقش متفاوتی را در ثبات تکالیف هماهنگی ایفا می
مرکزی به سمت عضو  دهی بینایی ای حاکی از آن بود که جهت نتایج مطالعه

شود و این کاهش،  فعال، باعث کاهش عملکرد تکلیف هماهنگی دو دستی می
دهی بینایی مرکزی به عضو  در افراد مسن بیشتر از افراد جوان است، اما جهت

غیر فعال، موجب بهبود عملکرد شد که این بهبود در افراد مسن کمتر اتفاق افتاد 
دهد، بیشتر  به تکالیف هماهنگی نشان می گونه که ادبیات مربوط (. همان6)

 مقاله پژوهشی
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 . اند تحقیقات روی بینایی مرکزی و انسداد آن انجام شده
نتایج پژوهشی که با هدف بررسی تأثیر انسداد بینایی مرکزی و محیطی بر 

تکالیف هماهنگی در افراد سالم صورت گرفت، نشان داد که بینایی مرکزی شبیه 

که موجب تاری دید بینایی مرکزی -ماکوال اثری که افزایش سن روی تخریب 

های تکلیف گرفتن )چنگ زدن، دسترسی، جای دادن و  دارد، تمام جنبه -شود می

دهد، اما بینایی محیطی تنها بر مرحله چنگ زدن  برگشت( را تحت تأثیر قرار می

گذارد. در واقع، تفاوت اثر بینایی مرکزی و محیطی به پیچیدگی تکلیف  اثر می

هماهنگی بستگی دارد. با توجه به آنچه گفته شد، نقش بینایی محیطی در 

تکالیف هماهنگی دو دستی به طور روشن مشخص نیست و مطالعات بیشتری 

تواند شرایطی را ایجاد  مورد نیاز است. به طور مثال، انسداد بینایی محیطی می

ر محدودیت کند که فرد از دسترسی بینایی درباره موقعیت اندام مجری دچا

در به سمت عضو فعال دهی توجه بینایی  گردد. نتایج تحقیقی نشان داد که جهت

تکلیف پیگردی هماهنگی دو دستی، باعث کاهش عمکرد حتی نسبت به شرایط 

 (. 6شود ) بدون بینایی می

در تکلیف هماهنگی دودستی ممکن است اطالعات بینایی از سوی دیگر 

ر برتر اثر متفاوتی روی تکلیف هماهنگی دو محیطی ناشی از دست برتر و غی

دستی ایجاد کند. مبانی نظری مختلفی در مورد کنترل تکلیف هماهنگی دو 

دستی مطرح است. از دیدگاه برنامه حرکتی، یک برنامه حرکتی مشترک برای دو 

(. از سوی دیگر، طبق 2کند ) دست، کل تکلیف هماهنگی دو دستی را هدایت می

لی، برنامه حرکتی مجزایی هر دست را به صورت منفرد هدایت مدل تداخل تعام

ساختارهای هماهنگ در قالب  ،های پویا کند، اما در مدل نظری سیستم می

یابند، عمل  عضالتی که همگی به عنوان یک واحد عملکردی یگانه تجمع می

(. 7دهند ) کنند و با کاهش شمار درجات آزادی، کارایی حرکت را افزایش می می

تایج پژوهشی که با هدف بررسی این سه دیدگاه )برنامه حرکتی، مدل تداخل ن

( به وسیله انتقال حرکتی دودستی نامتقارن های پویا سیستم تعاملی، مدل نظری

انجام شد، از نظریه برنامه حرکتی حمایت کرد؛ چرا که مشاهده انتقال مثبت بین 

تأیید نمود و نشان داد که اندامی، استقالل اندام مجری از حافظه حرکتی را 

(. در همین 2های مجری متفاوتی نسبت داد ) توان مهارت حرکتی را به اندام می

راستا، بحث استقالل اندام مجری از حافظه حرکتی مورد تردید قرار گرفت و 

های خاص حرکت دو دست  مشخص گردید که استقالل اندام مجری به ویژگی

هایی که در تکالیف افراد راست دست برتر و چپ  (. جدا از تفاوت7بستگی دارد )

دست برتر وجود دارد، این نکته حایز اهمیت است که دست برتر و غیر برتر تا 

ای به  گیرند؟ مطالعه چه حدی کنترل تکلیف هماهنگی دو دستی را به عهده می

این نتیجه دست یافت که بدون در نظر گرفتن جهت دست برتر، کسانی که 

ز دست غیر برتر خود در برخی تکالیف ویژه استفاده کنند، در توانند ا می

(. بنابراین، 8ریزی و سازماندهی تکالیف هماهنگی دو دستی مزیت دارند ) برنامه

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر محدودیت بینایی محیطی در دست برتر و غیر 

 .برتر بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی انجام شد
 

 ها مواد و روش
این پژوهش از نوع شبه تجربی بود و به صورت درون گروهی انجام گردید. جامعه 

با   سال بود. تعداد نمونه 30تا  20آماری مطالعه شامل دختران جوان رده سنی 
و فاصله  8/0، اندازه اثر 7/0و با احتساب توان آماری  G*Powerفزار  استفاده از نرم

 با تکرار  Repeated measures ANOVAو همچنین، آزمون  92/0اطمینان 
نفر مورد  11نفر برآورد شد. با این حال، با احتساب ریزش،  2آزمون، تعداد  4

نفر به دلیل برتری نامتقارن چشم و دست  4بررسی قرار گرفتند که از این بین، 
)راست دست برتر و چشم چپ برتر( از تحلیل آماری حذف شدند. بنابراین، تعداد 

دانشجوی دختر راست دست و راست چشم با  7کنندگان، را  رکتنهایی ش
 مجوز. دادندرضایت آگاهانه و بدون هیچ آشنایی قبلی نسبت به تکلیف تشکیل 

 IR.SSRI.REC.1397.368شماره با  یبدن یتترب پژوهشگاهاخالق پژوهش از 
 .شد دریافت

( استرالیا، SCHUHFRIEDشرکت )Vienna (Vienna Test System )از ابزار 
تکلیف هماهنگی دو دستی استفاده شد. این ابزار از یک بخش  برای اجرای

افزاری ویژه آزمون، یک صفحه نمایشگر و یک صفحه کلید شامل دو  نرم
ای تشکیل شده است. دستگیره سمت راست  کلید دایره 16دستگیره فلزی و 

 به سمت جلو و عقب و دستگیره سمت چپ به سمت چپ و راست حرکت
ای را در مسیر  ها، دایره کننده باید با استفاده از این دستگیره کند. شرکت می

مشخص هدایت کند. خارج شدن از مسیر به عنوان خطا در نظر گرفته 
افزار قابل تنظیم بود،  شد که با یک هشدار صوتی که شدت آن در نرم می

کل و  شدند. زمان کنندگان از خطای خود آگاه می و شرکت شد همراه می
ثبت گردید.  Viennaافزار  درصد زمان خطا نیز در هر کوشش به وسیله نرم

برای ایجاد محدودیت بینایی محیطی، از یک صفحه مقوایی با پوشش 
گرفت. این صفحه مقوایی در  نازک فوم استفاده شد که روی صورت قرار می

ر کنندگان از موقعیت دست راست، دست چپ و ه سه حالت مانع دید شرکت
ها برای صفحه نمایش ایجاد  شد، اما محدودیتی در بینایی آن دو دست می

 کرد. نمی
جهت تعیین دست برتر استفاده  Edinburghنامه دست برتری  از پرسش

آیتم است که برای ارزیابی دست برتری از آن  10نامه شامل  گردید. این پرسش
عمومی شامل نوشتن، های  شود. مقیاس مذکور از تعدادی فعالیت استفاده می

رسم کردن، پرتاب کردن، جارو زدن، قیچی کردن، مسواک زدن، استفاده از کارد 
)بدون چنگال(، گرفتن قاشق، کبریت زدن و باز کردن در جعبه تشکیل شده 

، بهره جانبی Edinburghنامه دست برتری  است. بر اساس دستورالعمل پرسش
نشانه چپ دستی،  -40تیاز کمتر از دارد. ام -100+ تا 100شدن امتیازی بین 

+ نشانه راست 40+ نشانه دو سو توان بودن و امتیاز بیشتر از 40تا -40امتیاز بین
 تا  7. این ابزار در ایران بین جامعه زنان و مردان با دامنه سنی باشد دستی می

، همبستگی دو 97/0آن  Cronbach's alphaسال اعتباریابی شده و ضریب  62
 (. 9گزارش شده است ) 09/81و اعتبار سازه آن  94/0ون نیمه آزم

دار استفاده گردید. این  برای تعیین چشم برتری، از آزمون کارت سوراخ
متر در  سانتی 2/0متر با سوراخی به قطر  سانتی 22کارت مربعی به ابعاد 

متری را  2کنندگان از طریق آن هدفی در فاصله  مرکز آن است که شرکت
؛ بدین صورت که هر بار شود و چشم برترشان مشخص می کنند مشاهده می

دیدند. چشمی که با  بستند و هدف را با چشم دیگر می یک چشم خود را می
 گردید، چشم برتر فرد در نظر گرفته  بستن آن هدف مشاهده نمی

 (.10شد ) می
نامه دست  آگاهانه جهت شرکت در تحقیق و پرسش نامه ابتدا فرم رضایت

دار  توسط افراد تکمیل گردید. سپس آزمون کاغذ سوراخ Edinburghبرتری 
 برای تعیین چشم برتری از افراد گرفته شد. 
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.شرایطدارایمحدودیتبینایی1شکل

 محدودیت بینایی دست چپالف: محدودیت بینایی دست راست، ب: محدودیت بینایی دو دست، ج: 
 

در شروع آزمون، افراد روی صندلی که ارتفاع آن برای قرار گرفتن خط دید 
های مرتبط با  در مرکز صفحه نمایش قابل تنظیم بود، نشستند. دستورالعمل

اهرم به  2اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی با حداکثر سرعت و دقت به وسیله 
کوشش به عنوان آشنایی با تکلیف انجام  2ها  کنندگان ارایه شد و آن شرکت

انسداد بینایی از موقعیت دست راست، دست »دادند. چهار شرایط آزمایشی شامل 
برای تکلیف هماهنگی « چپ، از هر دودست و بدون انسداد بینایی از دو دست

انجام گرفت.  کوشش 4(. در هر شرایط 1دو دستی در نظر گرفته شد )شکل 
کوششی انجام شد؛ به  2های تصادفی  کوشش( در دسته 16ها ) مجموع کوشش

ای که جهت پیشگیری از اثرات ترتیب یادگیری، شرایط آزمون به صورت   گونه
کوششی  4کرد. به دلیل این که از آزمون  کوشش تغییر می 2تصادفی بعد از هر 

اده شد، مطابقت شماره کوشش و استف Viennaافزار  از پیش طراحی شده در نرم
کوشش مربوط به یک  4شرایط آزمون به طور دستی یادداشت گردید و در انتها 

 .ها در نظر گرفته شد شرایط برای محاسبه میانگین
های گرایش مرکزی به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش  شاخص
ها و آزمون  به منظور بررسی توزیع نرمال داده Shapiro-Wilkشد. آزمون 

Levene ها مورد استفاده قرار گرفت. در بخش آمار  جهت تعیین همگنی واریانس
آزمون )شرایط  4با تکرار  Repeated measures ANOVAاستنباطی، از تحلیل 

ها برای هر فرد و در هر  محدودیت بینایی( استفاده گردید. میانگین کوشش
نسخه  SPSSافزار  ها در نرم و داده 2013نسخه  Excelافزار  شرایط آزمون در نرم

24 (version 24, IBM Corporation, Armonk, NY .تجزیه و تحلیل شد )
02/0 ≥ P داری در نظر گرفته شد. به عنوان سطح معنی 

 

 ها یافته
  یراست دست و راست چشم برتر با میانگین سن دانشجوی دختر 7

در مطالعه  متر سانتی 17/162 ± 30/32سال و میانگین قد  00/24 ± 46/3
 در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند. دانشجویانشرکت نمودند. 

میانگین زمان کل و درصد زمان خطای تکلیف هماهنگی دو دستی در 
 .نشان داده شده است 1شرایط مختلف آزمون، در جدول 

پیروی کرد  طبیعیها از توزیع  ، دادهShapiro-Wilkبر اساس نتایج آزمون 
(310/0  =P نتایج آزمون .)Repeated measures ANOVA  در متغیر زمان

 4داری بین  دار نبود و تفاوت معنی کل نشان داد که اثر محدودیت بینایی معنی
(، اما در F(3و18)=  η2 ،182/0  =P ،80/1=  231/0شرایط آزمون وجود نداشت )

بین شرایط مختلف  دار تفاوت معنیمتغیر درصد زمان خطا، نتایج حاکی از وجود 
 (. نتایج آزمون تعقیبی F(3و18)=  η2 ،020/0  =P ،24/4=  414/0آزمون بود )

Least significant difference (LSD نشان داد که درصد زمان خطا در )
داری از شرایط محدودیت بینایی  شرایط بدون محدودیت بینایی، به طور معنی

( و P=  030/0(، محدودیت بینایی دست چپ )P=  040/0دست راست )
( بیشتر بود، اما تفاوتی بین سه شرایط P=  019/0محدودیت بینایی دو دست )

(. بنابراین، هر سه P > 020/0دارای محدودیت بینایی محیطی مشاهده نگردید )
شرایط دارای محدودیت بینایی، موجب بهبود دقت تکلیف هماهنگی دو دستی 

 (.2بدون محدودیت بینایی شد )شکل  نسبت به شرایط
 

 
.میانگینزمانکلودرصدزمانخطادرشرایطمختلفسدبینایی2شکل

 دار در متغیر درصد زمان خطا تفاوت معنی*
 

یناییبیتمختلفمحدودیطدرشرایفیاطالعاتتوص.1جدول

شرایطبینایی

متغیر

بدونانسدادبیناییانسدادبیناییدودستانسدادبیناییدستچپبیناییدستراستانسداد

 75/97 ± 43/77 64/53 ± 15/3 16/56 ± 55/4 57/56 ± 66/4 زمان کل )ثانیه(

 *66/6 ± 54/4 66/4 ± 95/4 46/5 ± 99/4 76/5 ± 75/4 زمان خطا )درصد(
*020/0 ≥ P گزارش شده است. استانداردانحراف  ±ها بر اساس میانگین  داده؛ سایر شرایط بیناییدار نسبت به  کاهش عملکرد معنی 
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 بحث
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثر محدودیت بینایی محیطی بر تکلیف 

داری را  هماهنگی دو دستی بود. نتایج مربوط به زمان کل حرکت، اختالف معنی
شرایط آزمون نشان نداد. به عبارت دیگر، محدودیت بینایی محیطی تأثیری  4در 

 مطالعاتهای  بر سرعت حرکت هماهنگی دو دستی نداشت. این نتایج با یافته
ها،  همسو بود. در تحقیق آن (4) همکاران و ینوروز و( 3) همکاران و یفارس

نداشت. با این حال، انسداد بینایی تأثیری بر زمان انتقال فاز تکلیف هماهنگی 
(. نتایج 3، 4هر دو تحقیق مذکور از انسداد بینایی مرکزی استفاده کرده بودند )

های متفاوتی را در قشر  پژوهشی نشان داد که بینایی مرکزی و محیطی بخش
ها، زمان حرکت نیز در شرایط بدون  (. طبق میانگین11کنند ) مغز فعال می

 ارای محدودیت بینایی باالتر بود. بنابراین،محدودیت بینایی نسبت به شرایط د
است عدم تفاوت در زمان حرکت به این دلیل باشد که تکلیف هماهنگی  ممکن

دو دستی بیشتر تحت تأثیر مداخله حس عمقی است و کمتر تحت تأثیر وجود 
(. از 3گیرد ) بینایی به خصوص بینایی محیطی و موقعیت اندام مجری قرار می

ن به این نتیجه رسیدند که در بینایی همکارا و Boisgontierطرف دیگر، 
محیطی به دلیل قابلیت تیزبینی و دقت کمتر، انحراف توجه به راحتی صورت 

 (.6گیرد و برای فرایندهای توجهی کارامد نیست ) می
در مورد دقت هماهنگی، نتایج مطالعه حاضر بر خالف انتظارات پیش رفت. 

در شرایطی که محدودیت بینایی محیطی  دقت تکلیف هماهنگی دو دستی
داری بهتر بود.  اعمال شد، نسبت به شرایط بدون محدودیت بینایی، به طور معنی

اثر ها  ( مغایرت داشت. آن4همکاران ) و نوروزی قیتحق یهاافتهاین نتیجه با ی
مرحله را در  مرحله و برون انسداد کامل بینایی و مداخله حس عمقی تکالیف هم

عت متفاوت بررسی کردند. انسداد بینایی در پژوهش آنان، منجر به سه سر
مرحله شد. با این حال،  مرحله و درون افزایش خطای فاز نسبی در تکالیف برون
های به  (. نتایج بررسی حاضر با یافته4عملکرد بیشتر به حس عمقی وابسته بود )

د بینایی محیطی را همکاران که اثر مخرب انسدا و Bakerمطالعه دست آمده از 
های  (، همخوانی نداشت. همچنین، یافته12بر مرحله چنگ زدن گزارش کردند )

همکاران که تأثیر سن و محدودیت بینایی را بر تکلیف  و Cortisتحقیق 
(، با نتایج 2مرحله بین عضوی بررسی نمودند ) مرحله و برون هماهنگی درون

ها، موجب  بینایی کامل در تحقیق آنراستا نبود. انسداد  پژوهش حاضر هم
(. محدودیت 2مرحله گردید ) مرحله و برون تغییرپذیری بیشتر در حرکات هم

بینایی محیطی در مطالعه حاضر نه تنها موجب افت عملکرد نشد، بلکه باعث 
توان به این نکته اشاره کرد  افزایش دقت نیز گشت. از دالیل مغایرت نتایج می

مرحله و  بندی فاز نسبی در تکالیف هم ته دقت زمانکه در تحقیقات گذش
( و با دقت فضایی که در پژوهش حاضر مورد 3-2مرحله بررسی شده بود ) برون

استفاده قرار گرفت، متفاوت است. به عبارت دیگر، تفاوت در نوع تکلیف 
همکاران گزارش  و Basevitchهماهنگی و نیازهای آن است. در همین راستا، 

گیرد. تکالیف  ارتباط بینایی و عملکرد، تحت تأثیر نوع تکلیف قرار میکردند که 
مجرد نسبت به تکالیفی که دارای محیط متغیر هستند )مانند تکالیف باز و 

(. از طرف دیگر، 13پیگردی(، وابستگی کمتری به اطالعات بینایی دارند )
( 6همکاران ) و Boisgontierهای تحقیق  افزایش دقت در مطالعه حاضر با یافته

کاهش عملکرد تکلیف پیگردی هماهنگی دو دستی را در  ها مخالف بود. آن
 (.6دهی توجه بینایی محیطی مشاهده کرده بودند ) جهت

رسد که نقش بینایی محیطی در دو حالت  ها، به نظر می با مقایسه یافته
یط دهی توجه و انسداد متفاوت باشد. از سوی دیگر، افزایش دقت در شرا جهت

دقت اتفاق نیفتاد. به  -محدودیت بینایی در حالی رخ داد که مبادله سرعت
شرایط آزمایشی، این موضوع  4عبارت دیگر، عدم تفاوت در زمان کل حرکت در 

کنندگان با حفظ زمان حرکت، دقت خود را افزایش  دهد که شرکت را نشان می
درصد زمان خطا در  اند. این موضوع با عدم همبستگی که بین زمان کل و داده

رسد  د. به نظر میگرد ، تأیید میوجود داشتهای آماری  شرایط مختلف در تحلیل
قید محیطی که با محدودیت بینایی محیطی ایجاد شد، از لحاظ روانی، میزان 

کنندگان را حین اجرای تکلیف تحت تأثیر قرار داده است.  توجه و تمرکز شرکت
کنندگان به صورت شفاهی گرفته شد، نشان داد  هرچند بازخوردی که از شرکت

شد، نیازی به دیدن  ها حتی در شرایطی که محدودیت بینایی اعمال نمی که آن
رسد که تکلیف هماهنگی دو  های خود نداشتند. از سوی دیگر، به نظر می  دست

شود. بنابراین، طبق  تحت شرایط کانون توجه بیرونی اجرا می Viennaدستی 
همکاران، در شرایط عدم وجود بینایی، کانون توجه  و Landش نتایج پژوه

 (.14گردد ) بیرونی باعث کاهش تغییرپذیری و بهبود اجرا می
این که تفاوتی در دقت و سرعت سه شرایط محدودیت بینایی مشاهده 

ها در کل مسیر تکلیف  تواند به دلیل مشارکت نسبتاً برابر دست نشد، می
همکاران نشان داد که دست  و Franzنتایج مطالعه  هماهنگی دو دستی باشد.

(. نتایج تحقیق 12گیرد ) برتر لزوماً هدایت تکلیف هماهنگی را بر عهده نمی
های در جهت ساعتگرد و پات ساعتگرد در دو گروه راست  ها که از رسم دایره آن

دست و چپ دست به دست آمد، حاکی از آن بود که دست راست همواره جهت 
کند. در واقع، جهت  د و دست چپ تکلیف پات ساعتگرد را هدایت میساعتگر

(. اگرچه 12) باشد حرکت تکلیف و هماهنگی عامل مهمی در این موضوع می
شود، اما  به صورت کلی به سمت چپ هدایت می Viennaمسیر موجود در ابزار 

 زوایای موجود در مسیر و لزوم مشارکت کامل دو دست در بیشتر مسیر، مزیت
کند. عالوه بر این، ممکن است  جهت چپ بودن تکلیف را خنثی می

ای  کنندگان توانایی استفاده از دست غیر برتر را در شرایط و تکالیف ویژه شرکت
داشته باشند؛ این توانایی نشان دهنده ارتباطات عصبی بیشتر در مغز است که 

از جهت دست  کند و مستقل مزیتی برای تکالیف هماهنگی دو دستی ایجاد می
دهی  د جهتان که نشان داده هایی های پژوهش (. این نتایج با یافته9برتری است )

(، مغایرت 16گردد ) توجه بینایی به سمت دست برتر موجب بهبود عملکرد می
حرکتی رسد که نتایج بررسی حاضر به دیدگاه برنامه  داشت. در نهایت، به نظر می

تر باشد؛ چرا که محدودیت بینایی از موقعیت هر  برای کنترل حرکات هماهنگ نزدیک
 .ها، تداخلی را در اجرای تکلیف هماهنگی ایجاد نکرد کدام از دست

 

 ها محدودیت
توان به عدم بررسی تأثیر بلند مدت  های مطالعه حاضر می از محدودیت

 .محدودیت بینایی محیطی بر یادگیری تکلیف هماهنگی دو دستی اشاره کرد
 

 پیشنهادها
یا ثبت ( EMG)تر مانند الکترومایوگرافی  بررسی متغیرهای عینی
Electroencephalography (EEGدر طرح ) ها  های تحقیقی که هر کدام از دست

های موجود  تواند در تأیید و یا رد نظریه به طور مجزا مورد مداخله قرار گیرند، می
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سنین مختلف این کننده باشد. همچنین، بررسی در  هماهنگی دو دستی کمک
کند که تعامل نیازهای ادراکی حاصل از بینایی محیطی و  امکان را فراهم می

های وابسته به سن مشخص گردد. در نهایت، بهتر است اثرات  وجود محدودیت
 های یادداری و انتقال مورد ارزیابی  پایدار محدودیت بینایی محیطی نیز در آزمون

 .قرار گیرد
 

 گیری نتیجه
ژوهش حاضر نشان داد که محدودیت بینایی محیطی، موجب افزایش نتایج پ

رسد انسداد بینایی  . به نظر میشود دقت در تکلیف هماهنگی دو دستی می
که حتی ممکن -محیطی، باعث صرف نظر کردن از بازخوردهای وابسته به آن 

. آنچه مسلم است این که مطالعات در شود می -است به تکلیف مرتبط نباشد
بینایی محیطی در تکالیف هماهنگی بسیار محدود است و به تحقیقات  حوزه

بیشتری نیاز دارد. شاید بتوان از برخی قیود محیطی به صورت پنهان در جهت 
 .افزایش توجه و در نتیجه، عملکرد بهتر تکالیف هماهنگی استفاده نمود

 

 تشکر و قدردانی
 پژوهشگاه مصوب ،IR.SSRI.REC.1397.368کد اخالق  یداراحاضر  پژوهش

 و یبدن تیترب دانشکده یحرکت رفتار شگاهیآزما در که باشد یم یورزش علوم
 همه از سندگانینو لهیوس نیبد .شد انجام تهران دانشگاه یورزش علوم

 کارکنان از نیو همچن کردند یهمکار پژوهش نیا انجام در که یانیدانشجو
 یتشکر و قدردان  یورزش علوم و یبدن تیترب دانشکده یحرکت رفتار شگاهیآزما

 .آورندیبه عمل م
 

 نقش نویسندگان
پردازی مطالعه، جذب منابع مالی برای انجام  معصومه دوستی، طراحی و ایده

ها، تحلیل و  آوری داده های مطالعه، جمع مطالعه، فراهم کردن تجهیزات و نمونه
پردازی  طهماسبی بروجنی، طراحی و ایده نوشته، شهزاد تفسیر نتایج، تنظیم دست

مطالعه، جذب منابع مالی برای انجام مطالعه، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی 
نوشته  نوشته از نظر مفاهیم علمی، تأیید دست مطالعه، ارزیابی تخصصی دست

نهایی برای ارسال به دفتر مجله، مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه 
 .ز تا انتشار و پاسخگویی به نظر داوران را بر عهده داشتنداز آغا

 

 منابع مالی
، در کمیته اخالق پژوهشگاه IR.SSRI.REC.1397.368مطالعه حاضر با کد 

تربیت بدنی ثبت و در آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم 
هزینه شخصی  ورزشی دانشگاه تهران، بدون حمایت مالی مرکز و سازمانی و با

ها به وسیله ابزار موجود در آزمایشگاه رفتار حرکتی  نویسندگان انجام شد. داده
آوری گردید. دانشگاه  دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران جمع

 .نوشته برای انتشار اعمال نظر نداشته است تهران در تأیید دست
 

 تعارض منافع
سال  از یبروجن ی. دکتر شهزاد طهماسبباشندینمتعارض منافع  یدارا سندگانینو

دانشگاه  یعلوم ورزش و یبدن تیدانشکده ترب یعلم أتیبه عنوان عضو ه 1387
 مقطع یدانشجو 1396از سال  ی. معصومه دوستباشدیم تیتهران مشغول به فعال

 .باشدیمدانشگاه تهران  یو علوم ورزش یبدن تیدانشکده ترب یحرکت رفتار یدکتر
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Abstract 
 

Introduction: The effect of central vision occlusion on two-hand coordination tasks is assessed in previous studies. 

However, the effect of peripheral vision on these tasks is not clearly identified; therefore, the purpose of this study 

was to investigate the effect of limitation of peripheral vision on two-hand coordination tasks. 

Materials and Methods: Seven right-handed and right eye-dominant girl students with a mean age of 24.00 ± 3.46 

years participated in this study. Subjects tested under four experimental conditions including peripheral vision 

limitation of the position of right hand, left hand, and both hands, and no peripheral limitations of hand position in 

the two-handed Vienna coordination task with four tries for each condition. The data were analyzed using 1 × 4 

repeated measures ANOVA. 

Results: All three conditions of visual peripheral limitation showed less errors than the conditions without visual 

limitation (P < 0.05). However, no significant difference was observed in the variable of total time between four 

experimental conditions (P > 0.05). 

Conclusion: It seems that the visual peripheral limitation, as an environmental constraint, may increase the focus of 

individuals in the two-hand coordination task.  

Keywords: Visual occlusion, Environmental constraint, Attention 
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