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 اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات
 مرحلۀ نسبی الگوی هماهنگی

 نامتقارن دو دست
 * دانشگاه فردوسی مشهد؛بدنی  ارشد تربیت  اسیدانشجوی کارشن ؛تربتی  مهدی روحی 

 دانشگاه فردوسی مشهداستادیار ؛ دکتر مهدی سهرابی 

 نامتقارن هماهنگی الگوی نسبی مرحلۀ ثبات بر بسامد افزایش اثر بررسی از است عبارت پژوهش این هدف :چکیده

 از خارج گروه دو به تصادفی صورت به دست  راست پسر دانشجویان از نفر 20 تعداد منظور بدین .دست دو

 استفاده مورد ابزار .گردیدند مواجه بسامد افزایش با تدریج به نوبت پنج طی و شدند تقسیم مرحله  هم و مرحله

 پردازش دست دو بین هماهنگی الگوهای آن طریق از و اند ساخته محققان که است دستگاهی تحقیق این در

 چپ دست ای  دایره حرکت با زمان هم راست دست آونگی حرکت وهشپژ این در هماهنگی الگوی .شود می

 دو نامتقارن هماهنگی الگوی مرحلۀ  هم وضعیت بسامد، افزایش با داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج .بود

 ابتدا بسامد افزایش با مرحله از خارج هنگیاهم وضعیت و )p < 05/0( نکرد تغییر معناداری طور  به دست

 گرفته نتیجه بنابراین ).p > 05/0( شد منتقل )مرحله  هم وضعیت( جدید باثبات وضعیت به سپس ت،ثبا  بی

 عضالت زمان هم فعالیت به گرایش متقارن الگوهای مانند نیز دست دو نامتقارن هماهنگ الگوهای شود،  می

  .انجامد می مرحله  هم وضعیت به حرکت بسامد افزایش با که دارند مشابه
 
 
 
 

* E.mail: roohi58@yahoo.com 

 
 

 الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست، بسامد، ثبات، مرحلۀ نسبی  :کلیدی گانژوا

 

 مقدمه
 تمام اساسی ویژگیهای از یکی هماهنگی

ی را ـاهنگـهم) 1990(ی وروِـت. تـرکات اسـح
 با ارتباط در اندامها حرکت یا بدن الگوپذیری

 کند الگوی رویدادها و اهداف محیطی تعریف می

 سایر با خواه و تنهایی به خواه اندام، حرکت ).8(

 رسیدن برای ضروری عامل هماهنگی باشد، اندامها

برای دست مانند اندامی وقتی .است حرکت هدف به
 

 و عضالت بین ،کند می حرکت شیء برداشتن
 حرکتی ـ حسی اعصاب و حرکت در درگیر مفاصل

 قادر فرد تا باشد داشته وجود ظریفی هماهنگی باید

 درگیر اندامهای افزایش با ).11( شود گرفتن عمل به

 و شود می دگرگون هماهنگی الگوی حرکت، در
 اثر هم بر نیز اندامها محیطی، آثار بر عالوه

  ).2( گذارند  می

 میالدی مطالعۀ نحوۀ کنترل حرکات80دهۀ  زا
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 تأثیر تحت انسان، رفتار کلی طور به و هماهنگ

 گرفته قرار پویا سیستمهای نام به جدیدی رویکرد

 فیزیک و ریاضی علوم از پویا سیستمهای ایدۀ .است

 در نظریه این .است شده حرکتی رفتار حوزۀ وارد

 عوامل و داده محیط به را اصالت انسان رفتار بررسی

 و 13 ،8( کند  می معرفی رفتار دهندۀ  شکل را محیطی
 و کِلسو ،هاکن پویا، سیستمهای نظریۀ اساس بر ).14
 افزایش با دهد  می نشان که کردند مطرح را مدلی بانز

 غیرخطی رفتاری 1نوسانگر اندام دو حرکت، بسامد

  ).1( دارند
 سیستمهای رویکرد در اساسی مفاهیم از یکی

 خارج و 2مرحله  هم حالتهای .ذبهاستجا مفهوم پویا

 زیرا شوند،  می شناخته جاذب وضعیتهای 3مرحله از

 صرف لحاظ به سیستم که اند پایداری وضعیتهای

 اجرای هنگام و دهد می ترجیح را آن زمان و انرژی

 آنها سوی به اندام دو هماهنگی الگوی حرکات،

 دست دو هماهنگ الگوهای بررسی .یابد  می سوق

 الگوی حرکت، بسامد افزایش با دهد  می نشان

 گرایش مرحله  هم وضعیت سوی به هماهنگی

 وضعیت مرحله  هم وضعیت بنابراین ).5( یابد  می

 انتقال هنگام ).19 و 8 ،1( شود  می معرفی پایدارتر

 در که شود  می مشاهده ثباتی  بی از ای  مرحله مرحله،

 اساس بر .ندارد وجود مشخصی نسبی مرحلۀ آن

 اختالل اجرا در ثباتی  بی پویا سیستمهای نظریۀ

 خروجی در نوساناتی بلکه شود،  نمی محسوب

 وضعیت ).10( نشده پردازش که است سیستم

 وضعیت و درجه صفر نسبی مرحلۀ دارای مرحله  هم

 .است 180˚ نسبی مرحلۀ دارای مرحله از خارج
 تعیین جاذب وضعیت دو این اساس بر نسبی مرحلۀ

  ).6( شود  می
 مرحله  هم وضعیت هنگام دیگر، عبارت به

 و شوند  می منقبض هم با 4مشابه عضالت گروههای

 نقطۀ یک از اندام دو حرکت جایی جابه نمودار

 پایان به هم با و شود می شروع هم با خاص مکانی

 مرحله از خارج وضعیت در که حالی در .رسد  می

 منقبض هم با اندام هر در مخالف عضالنی گروههای

 در اندام دو مکانی موقعیت نتیجه در .شوند  می

 هم مقابل نقاط در حرکت خاتمۀ و شروع زمانهای

 ـ مکانی ویژگیهای این اساس بر .گیرند  قرارمی
 و مشخص هماهنگ حرکات نسبی مرحلۀ زمانی،
 1234 .شود  می تعیین

 رویکرد با 1997 در همکاران و سوینن

 هماهنگ حرکات بررسی به پویا سیستمهای

 و 5محور  هم مفهوم دو زمینه این در و پرداختند
 پژوهشهای اساس بر .کردند مطرح را 6محور  برون

 هماهنگ حرکات اجرای برای طبیعی تمایلی آنان

 ).16( دارد وجود بدن طولی محور به نسبت دست دو

 آزادی درجات از که چرا گویند قید تمایل این به

 این ).15( کند می حدودم را آن و کاهد می حرکت

 ای  آینه تقارن دارای حرکات اجرای شکل به تمایل

 بدین را آن که است بدن طولی محور به نسبت دستها

 فضای در حرکات این .نامیدند محور  هم قید جهت

 دو در مشابه عضالت انقباض با همراه و بدن داخلی

 مچ کردن باز و خم حرکت مثالً شود؛  می اجرا دست

 به چرخیده وضعیت در ساعد که حالتی در دست

 تمایلی نیز پاها و دستها بین همچنین .است داخل

 در و جهت یک در هماهنگ حرکات اجرای برای

 محور  برون قید به که دارد وجود بدن از خارج فضای

 زمان هم کردن باز و خم حرکت مانند است، معروف

                                                             
1. Oscillators  
2. In-phase  
3. Anti-phase 
4. Homologous muscles  
5. Egocentric  
6. Allocentric  
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 9، دکتر مهدی سهرابیمهدی روحی تربتی

  .پا مچ و دست مچ
 قیدهای داد نشان زمینه این در بعدی تحقیقات اما

 هر یک دو جزء مجزا دارند محور  برون و محور  هم

 بودن جهت  هم عامل اجزا این از یکی ).20و 7 ،2(

 عضالت انقباض عامل دیگری و هماهنگ حرکات

 هماهنگ حرکات در اجزا این از یک هر .است مشابه

 تکلیف و محیطی شرایط اما شوند، می مجزا قیدی

 ).7( دارند بیشتری اثر کدامیک کند  می تعیین
 بر عضو دو زمان هم حرکت هماهنگی الگوی

 .شود  می تعیین آن فضایی و زمانی ویژگیهای اساس
 فضایی و زمانی ویژگیهای عضو دو حرکت اگر

 و متقارن هماهنگی الگوی باشند، داشته مشابه
 با ذکرشده ویژگیهای از یکی در اندام دو چنانچه

 هماهنگی الگوی ،باشند داشته تفاوت یکدیگر

 سیستمهای رویکرد با که تحقیقاتی .است نامتقارن

 الگوهای از استفاده با اغلب گرفته صورت پویا

 اما .است شده انجام دست دو متقارن هماهنگی

 فعالیتهای در دست دو نامتقارن هماهنگ حرکات

 نظیر گوناگون مشاغل و ورزشی مهارتهای روزمره،

 کار به وسیعی طور به نیخلبا مهارت و شنا رانندگی،

 دو نامتقارن هماهنگی الگوی وجود، این با .رود  می

 فضایی تکلیف دو اندام دو که شرایطی در دست

 ).9( است شده بررسی کمتر دهند انجام متفاوت

 دو نامتقارن هماهنگ حرکات زمینۀ در پژوهشها

 حین که است زمانی و فضایی تداخل از حاکی دست

 در تداخل این ).21 و18 ،3 ،2( شود  می ظاهر اجرا

 .است مشترک فضایی و زمانی الگوی اجرای جهت
 زمانی و فضایی یکسان الگوی دستها که ترتیب بدین

 دست هر برای نظر مورد الگوی با که کنند می اجرا را

  ).17( دارد تفاوت
 ورشورن و سوینن ،لی که پژوهشی در مثال برای

 با خواستند مودنیهاآز از ،)8( دادند انجام 1995 در

 زمان هم را ای  دایره چپ دست با و خط راست دست

 نشان آزمودنیها زمان ـ مکان نمودارهای .کنند رسم

 .است شده رسم دایره شبیه خط و خط شبیه دایره داد
 تواند  می فرد تمرین با دهد  می نشان پژوهشها همچنین

 و 12 ،18( نماید اجرا را هماهنگی مختلف الگوی دو
 که زمانی و فضایی تداخل به توجه با بنابراین ).22

 ظاهر دست دو نامتقارن حرکات اجرای هنگام

 الگوی بر اثری چه بسامد افزایش اینکه شود،  می

 بررسی کمتر گذارد  می دست دو نامتقارن هماهنگی

 پژوهش این در محققان هدف رو این از .است شده

 الگوی نسبی مرحلۀ بر بسامد افزایش اثر بررسی

 پژوهش این از حاصل نتایج .است دست دو نامتقارن

 نحوۀ دست، دو نامتقارن الگوهای بیشتر درک به

 کمک حرکت بر مؤثر قیدهای شناسایی و کنترل،

 .کرد خواهد

 شناسی  روش
 پژوهش طرح
 خارج و مرحله  هم مستقل گروه دو تحقیق این در

 پژوهش این مستقل متغیر .داشتند شرکت مرحله از

 .است نسبی مرحلۀ وابسته متغیر و بسامد افزایش
 با تدریج به مرحله پنج در آزمایشی گروههای

 و شروع Hz1 از بسامد .شدند رو روبه بسامد افزایش
 دو .رسید Hz3 به مرحله هر در افزایش Hz5/0 با

 اجرا را نامتقارنی هماهنگی الگوی آزمایشی گروه

 در تراس دست با آونگی حرکت شامل که کردند

 های  عقربه جهت در دورانی حرکت و سهمی صفحۀ

 .بود افقی صفحۀ در چپ دست با ساعت
 شروع در مرحله،  هم آزمایشی گروه آزمودنیهای

 منظور همین به که دستگاهی اهرم دو حرکت،

 که طوری به گرفتند،  می دست با را بود شده ساخته

 هر با .داشت قرار خمیده حالت در دست دو هر

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

 1386زمستان ) 40پیاپی  (4 شماره - سال پانزدهم 

...اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحلۀ نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن  10 

 وضعیت به دوباره و باز هم با دستها ترونومم صدای

 این آزمودنیها Hz1 بسامد در .گشت  برمی خمیده

 مددادند و در بسا   ثانیه انجام می1ت را در حرک

Hz5/1، 2، 5/2 و 5/2 ،2 ،5/1 ترتیب به را الگو این 3 و 
 .دادند  می انجام ثانیه در بار 3

 مرحله از خارج گروه های  آزمودنی دست یک

 در دیگر دست و خمیده حالت در حرکت شروع رد

 دست آزمودنیها مترونوم صدای هر با .بود باز حالت

 وضعیت به دوباره و کردند می باز یکبار را خمیده

 را بود باز که دستی زمان هم و گردانند  برمی خمیده

 گروه .گردانند  برمی باز وضعیت به دوباره و خم

 با نوبت پنج در مرحله  هم گروه مانند مرحله از خارج

 و ثبات برای .شدند  می مواجه بسامد افزایش
 از خارج و مرحله  هم وضعیتهای در ها  داده یکنواختی

 نیز و دورانی حرکت صفحۀ روی عالمت دو مرحله

 شده نصب آونگی حرکت صفحۀ روی عالمت دو

 عالیم روی اهرم دو شاخص وقتی که طوری به بود،

 وضعیت گرفت،  می قرار آزمودنی به نزدیک

 دست دو هر حالت این در( شد می ایجاد مرحله  هم

 روی دورانی اهرم شاخص که  زمانی و )بودند خمیده

 آونگی اهرم شاخص و آزمودنی از دور عالمت

 حالت این در( گرفت می قرار آزمودنی به نزدیک

 ،)است خمیده راست دست و باز چپ دست
 .شد  می ایجاد مرحله از خارج وضعیت

 آماری نمونۀ و جامعه
 پسر دانشجویان تحقیق این آماری جامعۀ

 .بودند فردوسی دانشگاه داوطلب و دست  راست
 که بود دانشجویانی از نفر 20 شامل آماری نمونۀ

 و مرحله  هم گروه دو به و انتخاب تصادفی صورت به
  .شدند تقسیم مرحله از خارج

 آوری  جمع و گیری  اندازه وشر
 اطالعات

 دست دو نامتقارن هماهنگی الگوی بررسی رایب

 استفاده شده ساخته منظور همین به که دستگاهی از

 به قادر یکی که دارد اهرم دو دستگاه این .شد

 صفحۀ در 180˚ با برابر ای  دامنه در آونگی حرکت

 ای  دامنه در ای  دایره حرکتی دیگر اهرم و سهمی

 حرکات .دده می انجام افقی صفحۀ در 360˚ برابر

 از بعد و شد پالس به تبدیل اهرمها دوران از ناشی

 .یافت انتقال رایانه به سریال پورت طریق از پردازش
 محیط در که افزاری  نرم از استفاده با ها  داده

MATLAB و شد تحلیل و تجزیه بود شده نوشته 
 رسم اهرم دو حرکت زمان ـ مکان نمودارهای

 از استفاده با دست دو حرکات نسبی مرحلۀ .گردید

 .گردید محاسبه افزار  نرم با )4( 1فوریه سری تقریب
 حرکات به مربوط های  داده است قادر دستگاه این

 ثانیه 001/0 در درجه 1/0˚ دقت با را دستها دورانی

 و پایایی .نماید ثبت Excel و MATLAB قالب دو به
 آزمون ـ آزمون روش از استفاده با آزمون ثبات

 دست به r=968/0 ضریب و گردید حاسبهم مجدد

 از نفر 5 نظرات آوری  جمع از استفاده با همچنین .آمد

 و داخل حرکتی رفتار علوم متخصصان و کارشناسان
 آزمون سازۀ و محتوایی روایی یا اعتبار کشور خارج

 .گردید تعیین
 مترونومی دارای همچنین دستگاه این افزار  نرم

 تنظیم قابل Hz1/0 دقت با 4 ـ Hz5/0 بین که است

 که رایانه بلندگوهای طریق از مترونوم صدای .است

 پخش بود شده داده قرار آزمودنی طرف دو در

 روی آزمایشها اجرای هنگام آزمودنیها .گردید  می

 .نشستند  می بود تنظیم قابل آن ارتفاع که صندلی

                                                             
1. Fourier  
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 11، دکتر مهدی سهرابیمهدی روحی تربتی

. دستگاه روی میزی مقابل آزمودنیها قرار داشت
در . گرفتند دستگاه را در دست میآنها دو اهرم 

   برون  نیمه وضعیت در آزمودنیها ساعد وضعیت این
 مترونوم، صدای به توجه با سپس، .بود چرخیده

 مرحلۀ 5 از یک هر .دادند  می حرکت را اهرمها

 بسامد با اهرمها مداوم حرکت ثانیه 12 شامل آزمون

 اب تطابق جهت به حرکت ابتدایی ثانیۀ 2 .بود مربوط
 نسبی مرحلۀ میانگین و شد  نمی گرفته نظر در دستگاه

 آزمودنی هر برای مرحله هر در باقیمانده ثانیۀ 10

  .گردید استخراج آماری تحلیل برای و محاسبه

 آماری روش
 تعیین برای توصیفی آمار از پژوهش این در

 آمار از و پراکندگی و مرکزی گرایش های  اندازه

 تحلیل جهت طرفه  یک ANOVA روش استنباطی

 شناسایی برای همچنین .است شده استفاده ها  داده

 .گردید استفاده توکی تعقیبی آزمون از تغییرات محل

 ها  یافته
 استاندارد انحراف و میانگین آماری شاخصهای

 گروه دو بر بسامد افزایش از حاصل نسبی مرحلۀ

 .است آمده 1 جدول در مرحله از خارج و مرحله  هم
 نسبی مرحلۀ میانگین جدول این های  داده ساسا بر

 10˚ از بسامد افزایش با )درجه صفر( مرحله  هم گروه

 4/4˚ از استاندارد انحراف و یافت افزایش 7/18˚ به
 گروه در .داد نشان افزایش درجه 6/16˚ به درجه

 میانگین بسامد، افزایش با )180˚( مرحله از خارج

 اما یافت، کاهش 4/45˚ به 7/166˚ از نسبی مرحلۀ

 بسامد از مرحله از خارج گروه استاندارد انحراف

Hz1 بسامد در و افزایش 5/2 تا Hz3 نشان کاهش 

 دو در نسبی مرحلۀ فراوانی توزیع 1 نمودار .دهد  می

 .دهد  می نشان را مرحله از خارج و مرحله  هم گروه

 با است، شده داده نشان نمودار این در که طور همان

 در نسبی مرحلۀ پراکندگی میزان بسامد افزایش

 .یابد  می افزایش مرحله از خارج گروه
 

 گروه دو نسبی مرحلۀ آماری شاخصهای .1 جدول
 مرحله از خارج و مرحله  هم
) مرحله  هم( اول گروه

  نفر10: تعداد
خارج از (گروه دوم 

بسامد   نفر10: تعداد) مرحله
حرکت 

)Hz( انحراف  میانگین
استاندارد

انحراف میانگین
 استاندارد

1 00/10 47/4 70/16626/8 
5/1 78/14 38/13 70/15782/20 

2 89/13 20/11 60/14973/25 
5/2 11/19 11/11 40/69 34/46 

3 78/18 66/16 40/45 41/30 
 

 در نسبی مرحلۀ میانگین تغییرات روند 2 نمودار

 .دهد  می نشان را مرحله از خارج و مرحله  هم گروه دو
 با شود  می مشخص نمودار این از که طور همان

 از مرحله از خارج گروه نسبی مرحلۀ بسامد، افزایش

 و شود می ثباتی  بی و نوسان دچار هرتز 5/2 تا 2 بسامد
 .شود  می دیده مرحله انتقال بعد به هرتز 2 بسامد از

 در محسوسی تغییر بسامد افزایش با مرحله  هم گروه

 .دهد  نمی نشان خود نسبی ۀمرحل میانگین
 شده مشاهده تغییرات بودن معنادار تحلیل برای

 از خارج و مرحله  هم گروههای نسبی مرحلۀ در

 ANOVA روش از بسامد افزایش اثر بر مرحله

 تحلیل 2 جدول .شد استفاده )p ≥ 05/0( طرفه  یک

 نشان را مرحله  هم گروه نسبی مرحلۀ واریانس

 مجذورات مجموع میانگین که )F=32/1( دهد  می

 گروهها تفاوت معناداری ندارد  نبی و گروهها  درون

)27/0 > p.( نسبی مرحلۀ واریانس تحلیل 3 جدول 

 این اساس بر .دهد  می نشان را مرحله از خارج گروه

 گروهها  درون مجذورات مجموع میانگین در جدول
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 شده  مشاهده تغییرات )F=14/37( گروهها  بین و

 ).p > 000/0( است رمعنادا

 
 مرحلۀ فراوانی توزیع بر بسامد افزایش اثر .1 نمودار

  نسبی
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جه)
( در

ی  
سب

از ن
 ف

گروه خارج از مرحله 

گروه هم مرحله

 
  نسبی مرحلۀ میانگین بر بسامد افزایش اثر .2 نمودار

 بر بسامد افزایش دهد  می نشان 3 جدول های  داده

 برای .است مؤثر مرحله از خارج گروه نسبی مرحلۀ

 در عنادارم تغییرات سبب که بسامدهایی شناسایی

 استفاده توکی تعقیبی آزمون از شوند می نسبی مرحلۀ

 میانگین اختالف دهد  می نشان آزمون این نتایج .شد

 میانگین با هرتز 2 و 5/1 ،1 بسامدهای نسبی مرحلۀ

 است  هرتز معنادار3 و 5/2مـرحلۀ نسبی بسامدهای 

)000/0 <p(. نسبی مرحلۀ میانگین اختالف همچنین 

 اختالف نیز و یکدیگر با هرتز 2 و 5/1 ،1 بسامدهای

 هم با هرتز 3 و 5/2 بسامدهای نسبی مرحلۀ میانگین

 هرتز 2 و 5/1 ،1 بسامدهای واقع در .نیست معنادار

 3 و 5/2 بسامدهای و دارند هم به مشابه نسبی مرحلۀ
 ،1 بسامدهای .دارند مشابهی نسبی مرحلۀ نیز هرتز

 و مرحله از خارج الگوی حقیقت در هرتز 2 و 5/1
 .دارند مرحله  هم الگوی هرتز 3 و 5/2 بسامدهای

 گیری  نتیجه و بحث
 با دهد  می نشان پژوهش این از حاصل نتایج

 هماهنگی الگوی نسبی مرحلۀ بسامد افزایش

 در وضعیت خارج از مرحله ابتدا  دست دو نامتقارن،

  مرحله  هم گروه نسبی مرحلۀ .2 جدول
 MS F Sig مجذورات میانگین d.f  آزادی درجات SS ذوراتمج مجموع تغییر منابع

 27/0 32/1 03/218 4 12/872 گروهها بین
   99/164 45 70/7424 گروهها  درون
    49 82/8292 جمع

 
 مرحله از خارج گروه نسبی مرحلۀ .3 جدول

 MS F Sig مجذورات میانگین )d.f(  آزادی درجات SS مجذورات مجموع تغییر منابع
 000/0 14/37 92/31466 4 7/125867 گروهها  بین

   17/847 45 90/38122 گروهها  درون
    49 6/163990 جمع
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 جدید و باثبات وضعیت به سپس شوند، می ثبات  بی

این  ).2 نمودار( دنیاب  می مرحله انتقال مرحله  هم
 ).1( دارد مطابقت بانز ـ کلسو ـ هاکن مدل با رویداد

 وضعیت پویا، سیستمهای نظریۀ ساسا بر همچنین

 محسوب هماهنگی باثبات الگوی مرحله،  هم

 دهد  می نشان نیز تحقیق این های  یافته .شود  می

 حرکت بسامد افزایش با مرحله  هم هماهنگی الگوی

 مرحلۀ در معناداری تغییرات و ماند می باقی باثبات

 نسبی مرحلۀ ولی شود،  نمی ایجاد الگو این نسبی

 ثبات  بی ابتدا بسامد افزایش با مرحله از خارج وهگر

 الگوی که( مرحله  هم وضعیت به سپس شود، می

 .دهد  می مرحله تغییر )است تر  باثبات هماهنگی
 وضعیت در شده مشاهده ثبات توجیه در

 از خارج و مرحله  هم گروه دو هر در( مرحله  هم

 نرمچس مثالً .است شده مطرح مختلفی نظرات )مرحله

 در 2001 در سوینن و بوگاردز نیز و همکاران و

 دستها حرکات بودن جهت هم خود پژوهشهای

 مطرح اصلی قید را بدن طولی محور به نسبت

 یک در دست دو وقتی معتقدند و )2( سازند  می

 در .است بیشتر آنها پایداری نمایند، حرکت جهت

 هماهنگی الگوی اینکه به توجه با پژوهش این

 دو در دست هر و است نامتقارن تهادس حرکت

 قید ،دنک می حرکت مختلف جهت دو و صفحه

 شده مشاهده ثبات کنندۀ  توجیه حرکات جهتی  هم

 و مرحله  هم گروههای در( مرحله  هم وضعیت در
  .نیست )مرحله از خارج
 زمان هم فعالیت 2004 سال در همکاران و لی

 که دانند می دومی قید را عضالنی گروههای

 این در ).7( است هماهنگی الگوی ثبات کنندۀ  توجیه

 به بسامد افزایش با مرحله  هم وضعیت ثبات پژوهش

 همچنین .است مشابه عضالت زمان هم فعالیت دلیل

 بر مرحله  هم به مرحله از خارج وضعیت مرحلۀ انتقال

 به گرایش که است آن از حاکی بسامد افزایش اثر

 با ساعد کنندۀ  خم تعضال( مشابه عضالت فعالیت

 و مرحله تغییر به )یکدیگر با نیز ساعد بازکنندۀ و هم
  .انجامد می الگو شدن مرحله  هم

 بر مؤثر قیود شناسایی برای قبلی پژوهشهای در

 شده مطالعه دست دو متقارن الگوهای روی حرکت

 ذاتی بودن جهت  هم سبب به و )16 و 7 ،2( بود

 قید همیشه گیهماهن الگوهای این در حرکات

 از یکی یا اصلی عامل حرکات، بودن جهت  هم

 این .شد  می قلمداد هماهنگی ثبات اصلی عوامل

 نامتقارن هماهنگی الگوی انتخاب به توجه با پژوهش

 حرکات به که کرد فراهم را فرصتی دست دو

 نگریسته تری  وسیع طیف در دست دو هماهنگ

 پیشنهاد پژوهش این از حاصل نتایج اساس بر .شود

 را خود به مختص قید هماهنگی، الگوی هر شود  می

 الگوی هر در ثبات کنندۀ  تعیین قیدهای و دارد

 بلکه نیستند، هم مشابه لزوماً دست دو هماهنگی

 تعیین که است تکلیف تقاضای نوع و محیطی شرایط

 .چیست حرکت اصلی قید کند می
 درمانگرها  حرکت و مربیان به ها  یافته این

 حرکات آموزش با نحوی به که )فیزیوتراپها(

 با کند  می کمک دارند کار و سر گوناگون هماهنگ

 و آموزش به حرکت بر حاکم قیدهای گرفتن نظر در
 .کنند اقدام تر  صحیح و بهتر درمان
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