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A b s t r a c t

This study was conducted with the aim of comparing Anticipatory motor 
planning in patients with MS and healthy people. The statistical sample of 
this study was 21 patients (Mean age=38.06±2.25) and 20 healthy controls 
(Mean age=37.41±2.34) in Tehran province with an average disability rate 
of 5 who were randomly selected. In order to investigate the aanticipatory 
motor planning, the Rosenbaum’s Bar-transport task was used and the per-
centage of attempts resulting from the palm up to place the dark end and 
palm down to locate the light end (critical position) was considered as an an-
ticipatory motor planning norm. Independent t-test showed that there was 
a significant difference between two groups of healthy and multiple sclerosis 
(P≤0.05), and this difference was indicative of Anticipatory motor planning 
deficits in the group with multiple sclerosis.  Therefore, considering the role 
of Anticipatory motor planning in the processes based on targeted behavior 
and the impact of these behaviors in the independent life of these patients, it 
is suggested to find solutions to improve projection in future studies.         
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چکیده
ــه  ــا ب ــراد مبت ــه در اف ــی پیش بینان ــزی حرکت ــة طرح ری ــدف مقایس ــا ه ــر ب ــة حاض مطالع
ــورد نظــر 21  ــاری پژوهــش م ــة آم ــراد ســالم انجــام شــد. نمون مولتیپــل اســکلروزیس و اف
نفــر بیمــار مبتــا بــه مولتیپــل اســکلروزیس)2/25±38/06 ســال( و 20 نفــر گــروه کنتــرل 
ــه  ــه ب ــد ک ــی 5 بودن ــرخ ناتوان ــن ن ــا میانگی ــران ب ــتان ته ــال( اس ــالم)41/34±37/2 س س
ــه از  ــی پیش بینان ــزی حرکت ــی طرح ری ــور بررس ــه منظ ــدند. ب ــاب ش ــي انتخ ــورت تصادف ص
ــه در نتیجــه وضعیــت  ــام اســتفاده شــد و درصــد کوشــش هایی ک ــه رزنب ــال میل ــزار انتق اب
ــه  ــت ب ــف دس ــره  و ک ــاي تی ــتن انته ــراي گذاش ــاال ب ــمت ب ــه س ــت ب ــف دس ــت ک حرک
ــار  ــه عنــوان معی ــود ب ــی( ب ــراي گذاشــتن انتهــاي روشــن )وضعیــت بحران ســمت پاییــن ب
ــان داد  ــتقل نش ــون t  مس ــج آزم ــد. نتای ــه ش ــه درنظرگرفت ــی پیش بینان ــزی حرکت طرح ری
کــه بیــن دو گــروه ســالم و مبتــا بــه مولتیپل اســکلروزیس تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت 
ــروه  ــه در گ ــی پیش بینان ــزی حرکت ــص طرح ری ــدة نق ــان دهن ــاوت نش ــن تف )P≥0/05( و ای
ــی  ــزی حرکت ــش طرح ری ــه نق ــه ب ــا توج ــن ب ــود. بنابرای ــکلروزیس ب ــه مولتیپل اس ــا ب مبت
ــی  ــا در زندگ ــن رفتاره ــر ای ــد و تاثی ــار هدفمن ــر رفت ــی ب ــای مبتن ــه در فرآینده پیش بینان
ــده  ــات آین ــزی در مطالع ــود طرح ری ــرای بهب ــی ب ــن راهکارهای ــاران یافت ــن بیم ــتقل ای مس

پیشــنهاد مــی شــود. 

ــزی  ــن، برنامه ری ــیوة گرفت ــاب ش ــی، انتخ ــت پایان ــت راح ــر حال ــدی::  اث ــای کلی ــدیواژه ه ــای کلی واژه ه
ــی ــرد اجرای ــی، کارک حرکت

ــا دســتکاری قابلیتــی اســت کــه افــراد، حتــی  اســتفاده از دســت ی
اگــر چندیــن مرتبــه در روز از آن اســتفاده کننــد آن را امــری بدیهــی 
ــل  ــرات قاب ــراً نظ ــه اخی ــت ک ــت حرک ــک محدودی ــد )1(. ی می دانن
توجهــی را بــه خــود جلــب کرده اســت اثــر حالت راحت پایانــی 
ــر  ــه حداکث ــل ب ــان دهندۀ تمای ــده نش ــن پدی ــام دارد. ای )ESC(1 ن
ــت.  ــت اس ــای حرک ــا در انته ــت ها و بازوه ــت در دس ــت راح حال
ــرای  ــرار دارد ب ــون ق ــوان بصــورت واژگ ــک لی ــه ی ــی ک ــد زمان مانن

1. End State Comfort (ESC)

برگردانــدن آن به صــورت مســتقیم، بــرای تضمیــن حالــت راحــت در 
انتهــای حرکــت، فــرد ملــزم بــه چرخاندن°180دســت و قرار گیــری  
ــتفاده از ESC در  ــت اس ــد. مزی ــن می باش ــمت پایی ــه س ــت ب شس
تکالیــف روزانــه ایــن اســت کــه موجــب می شــود حرکــت بــا دقــت 
بیشــتری انجــام شــده و بــه راحت تریــن شــیوۀ ممکــن خاتمــه یابــد 
)2(. الزمــۀ ایــن امــر ایــن اســت کــه حــرکات، بــا توجــه بــه هــدف 

ــوند )3(. ــزی ش ــف برنامه ری ــای تکلی ــی و نیازه نهای
ــکالت  ــی از مش ــی، یک ــمندان رفتار حرکت ــر دانش ــاس نظ ــر اس  ب
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ــه  ــد ک ــات    آزادی2 می باش ــکل درج ــی، مش ــی در کنترل حرکت اساس
بــه تعییــن چگونگــی انتخــاب حــرکات از تعــداد تقریبــا بــی نهایــت 
ــاره  ــاص اش ــف خ ــک تکلی ــام ی ــرای انج ــترس ب ــای در دس گزینه ه
ــی  ــکل بررس ــن مش ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــرد ب ــک رویک دارد )1,2(. ی
ــور  ــی رود و بط ــمار م ــه ش ــود ب ــوان قی ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس عوامل
مــداوم بــر انتخــاب حرکــت تأثیــر می گذارنــد. معمــوالً قیــود 
ــن  موجــب می شــوند بیشــتر حــرکات خاصــی انتخــاب شــوند از ای
رو طیــف وســیعی از گزینــه هــای عمــل را محــدود می کننــد. 
ــود  ــک از قی ــه کدامی ــرد ک ــاهده ک ــوان مش ــب می ت ــن ترتی ــه ای ب
راه حل هــای  از  یکــی   .)4( داده می شــود  ترجیــح  دیگــری  بــر 
ــه  ــکا ب ــدۀ ات ــه ای ــوط ب ــئله مرب ــن مس ــل ای ــرای ح ــنهادی ب پیش
کارایــی3 اســت. مــا معمــوالً ترجیــح می دهیــم حرکاتــی را انتخــاب 
ــی  ــا کارای ــط ب ــول مرتب ــی از اص ــد. یک ــر باش ــه کارآمدت ــم ک کنی
در  شــده  مطــرح  فرضیــۀ  می باشــد.  اثر حالت راحت پایانــی 
ــه  ــی ک ــع زمان ــت و در واق ــام اس ــت4 رزنب ــۀ دق ــتا، فرضی ــن راس ای
تکلیــف نیازمنــد دقــت زیــادی نباشــد طرح ریــزی حرکتــی کاهــش 
ــه  ــت5 ب ــر وضعی ــی ب ــت مبتن ــزی حرک ــدل طرح ری ــد )1(. م می یاب
خوبــی بیانگــر ایــن مســئله اســت. بــر اســاس ایــن مــدل، حــرکات 
ــرای  ــراد ب ــوند و اف ــزی می ش ــی طرح ری ــدف نهای ــا ه ــب ب متناس
ــد.  ــی می کنن ــدن را پیش بین ــی ب ــای نهای ــن اشــیاء، وضعیت ه گرفت
بــه عنــوان مثــال عواملــي ماننــد؛ مــکان قــرار گیــري شــیئ،  انــدازه 
و جهــت قرار گیــري آن مي توانــد بــر اثــر ESC اثرگــذار باشــد 
ــه  ــد ک ــان داده ش ــه نش ــرار دادن میل ــف ق ــی تکلی )5(.  در بررس
ــاب  ــرای انتخ ــود ب ــای خ ــات آزادی بازوه ــرکت کنندگان از درج ش
نحــوۀ جهت گیــری دســت اســتفاده کردنــد کــه نــه تنهــا قــادر بــه 
درک شــیء بلکــه باعــث یــک موقعیــت راحــت در انتهــا شــدند )1(. 
بنابرایــن طرح ریــزی حرکتــی پیش بینانــه6 )برنامه ریــزی( یــک 
ــن  ــا س ــه ت ــت ک ــره اس ــف روزم ــام تکالی ــرای انج ــم ب ــی مه ویژگ
ــر  ــنین باالت ــد و در س ــعه می یاب ــته توس ــور پیوس ــالگی به ط 10 س
ــری برخــوردار  ــت باالت ــات کســب شــده از کیفی ــه تجربی با توجــه ب
ــیل7 )2(  ــن و رادیس ــن، فیچم ــتا آدالبورنس ــن راس ــت )6(. در ای اس

2. Degree of freedom problem 
3. Efficiency 
4. Precision hypothesis 
5. Posture-based motion planning 
6. Anticipatory motor planning 
7. Adalbjornsson, Fischman & Rudisill 
8. Overturned glass 
9. Jongbloed, Nijhuis, Saraber, Crajé & Steenbergen 
10. Bar transport task 
11. Sharoun et al 
12. Autism spectrum disorder 
13. Developmental coordination disorder 
14. Cerebral palsy 

طرح ریــزی حرکتــی را در 40 کــودک 3-2 ســال و 6-5 ســال 
به وســیلۀ تکلیــف لیــوان واژگــون8 بررســی کردنــد. نتایــج نشــان داد 
ــی حساســیت نشــان  ــه الگــوی حالت راحت پایان ــت کــودکان ب اکثری
ــر  ــال و 7 نف ــودکان 3-2 س ــد( از ک ــا 4 نفر)20درص ــد و تنه ندادن
ــزی  ــود را طرح ری ــرکات خ ــال ح ــودکان 6-5 س ــد( از ک )35درص
ــتینبرگن9 )7( ــج و اس ــارابر، کری ــس، س ــالد، نیجی ــد. جانگب کردن

ــال  ــودکان ســنین 5-3 س ــه را در ک ــی پیش بینان ــزی حرکت طرح ری
ــه10 مــورد مطالعــه  ــا اســتفاده از نســخۀ اصــالح شــدۀ انتقــال میل ب
ــد. نتایــج نشــان داد 17 درصــد از 3 ســاله ها، 47 درصــد  قــرار  دادن
از 4 ســاله ها و 70 درصــد از 5 ســاله ها الگــوی ESC را نشــان 
ــب اینکــه 11 نفــر از 3 ســاله ها، 7 نفــر از 4 ســاله ها  و  ــد. جال دادن
ــه  ــد و میل ــان ندادن ــی را نش ــزی حرکت ــاله ها طرح ری ــر از 5 س 4 نف
را بــا حالــت غیر راحــت در هــدف قــرار دادنــد. نتایــج ایــن پژوهــش 
ثابــت کــرد توانایــی طرح ریــزی حرکتــی در ســنین کودکــی شــکل 
ــد. شــارون و همــکاران11  ــود می یاب ــش ســن بهب ــا افزای ــه و ب نگرفت
ــه  وســیلۀ  ــزی کــودکان ســنین 4 ســال را ب ــز نحــوۀ طرح ری )8( نی
ــت  ــه اس ــرار داد. جالب توج ــی ق ــورد بررس ــه م ــال میل ــف انتق تکلی
ــد  ــاهده ش ــز مش ــیتی نی ــای جنس ــش تفاوت ه ــن پژوه ــه در ای ک
ــری از  ــرد بهت ــران عملک ــه پس ــبت ب ــران نس ــه دخت ــوری ک به ط
ــر  ــل شــروع زودت ــد به دلی ــاوت می توان ــن تف ــد. ای خــود نشــان دادن
ســن بلــوغ دختــران توجیــه شــود. همچنیــن در مطالعــۀ صالحــی و 
ــزی ESC در  ــد طرح ری ــوان رش ــت عن ــال 1396،تح ــی در س برج
ــا 10  ــودکان 3 ت ــروه ســنی ک ــه دو گ ــف دســت کاری ک ــک تکلی ی
ــف شمشــیر  ــه وســیلۀ تکلی ــا 24 ســال ب ســال و بزرگســاالن 18 ت
ــا  ــدۀESC ب ــان داد، پدی ــج نش ــد، نتای ــرار گرفتن ــه ق ــورد مقایس م
ــنین 10  ــودکان س ــه ک ــوری ک ــه ط ــه ب ــود یافت ــش ســن بهب افزای
ســال در نشــان دادن ایــن الگــو تــا 70 درصــد از مــوارد، مشــابه بــا 
ــن پژوهــش در مجمــوع رشــد  ــج ای ــد. نتای بزرگســاالن عمــل کردن
ــرد  ــد ک ــال تأیی ــنین 10 س ــا س ــی را ت ــزی حرکت ــی طرح ری توانای
ــالل اتیســم12 )10(،  ــه اخت ــال ب ــودکان مبت ــی در ک ــن توانای )9(. ای
اختــالل هماهنگــی رشــدی13)11(، فلــج مغــزی14 )12( نیــز مــورد 
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ــزی  ــدم طرح ری ــی از ع ــج حاک ــت و نتای ــه اس ــرار گرفت ــی ق بررس
ــروه  ــه گ ــبت ب ــف نس ــالالت مختل ــا اخت ــودکان ب ــی در ک حرکت
ــالل  ــودکان داراي اخت ــر در ک ــه در پژوهــش اخی ــود. البت ــرل ب کنت
ــف  ــي تکلی ــه پیچیدگ ــت ک ــده اس ــاره ش ــدي اش ــي رش هماهنگ
ــذار  ــالم اثر گ ــراد س ــه اف ــبت ب ــروه نس ــن گ ــر ESC ای ــد ب مي توان
باشــد و چنانچــه پیچیدگــي تکلیــف ســاده تــا متوســط باشــد ایــن 
تفــاوت معنــي دار مشــاهده نمــي شــود )13(.  عــالوه بــر مطالعــات 
انجــام شــده در دوران کودکــی، مطالعاتــی کــه طرح ریــزی حرکتــی 
پیــش بینانــه را نســبت بــه ســن بررســی کردنــد کاهــش معنــادار آن 
را در ســنین ســالمندی نشــان دادنــد و کاهــش چشــمگیر عملکــرد 
ــاد زندگــی نشــان  ــه را در دهــۀ هفت ــی پیش بینان ــزی حرکت طرح ری
ــت و اســتکل )2017(  ــچ، ویجل ــال وان ــوان مث ــه عن ــد )14(.  ب دادن
ــال(  ــالمند )80-71 س ــراد س ــه ESC در اف ــل ب ــد تمای نشــان دادن
بطــور قابــل توجهــی در مقایســه بــا شــرکت کنندگان 70-60 ســاله 
ــا کاهــش  ــد کــه ســالمندی ب کاهــش یافــت. همچنیــن نشــان دادن
قابــل توجــه در تمــام جنبه هــای شــناختی و حرکتــی همــراه اســت 
ــت  ــدت تح ــه ش ــه ب ــی پیش بینان ــزی حرکت ــه طرح ری ــا ک و از آنج
ــش  ــا افزای ــرد ب ــن عملک ــرار دارد ای ــناختی ق ــای ش ــر فرآینده تأثی

ــد )15(.  ســن نیــز کاهــش مــی یاب
بیمــاری مولتیپــل اســکلروزیسMS( 15( نیــز کــه افــت فرآیندهــای 
ــالف  ــدۀ غ ــاری تحلیل برن ــی بیم ــال دارد، نوع ــه دنب ــناختی را ب ش
اســت.  سیســتم عصبی مرکزی16  در  عصبــی  ســلول های  میلیــن 
شــیوع ایــن بیمــاری در ایــران40 نفــر در هــر 100 هــزار نفــر اســت 
ــکی،  ــم پزش ــۀ عل ــماری در عرص ــی ش ــرفت های ب ــم پیش و علیرغ
ــن بیمــاری کشــف نشــده اســت و  ــرای ای ــان  قاطعــی ب ــوز درم هن
ــن بیمــاری شــده  ــم ای ــا موجــب کاهــش عالئ ــا تنه ــب درمان ه اغل
اســت. چنانچــه مطــرح شــده اســت 40 تــا 60 درصــد ایــن بیمــاران 
بــا نقــص در عملکرد حرکتــی، ادراک، یادگیــری و کارکردهــای 
اجرایــی17 رو بــه رو هســتند )16(. مطالعــات نشــان می دهــد 50 تــا 
80 درصــد بیمــاران مبتــال بــه MS بــا گذشــت ده ســال از بیمــاری 
خــود، دچــار ضعــف در کارهــای روزمــره شــده و در ایــن میــان نقص 
شــناختی اصلــی تریــن نقــش را در کیفیــت زندگــی ایــن افــراد ایفــا 
ــدود  ــناختی ح ــالالت ش ــد اخت ــان می ده ــا نش ــد. پژوهش ه می کن
50 تــا 60 درصــد در بیمــاران مبتــال بــه MS شــیوع داشــته و بــروز 
ــار را  ــی بیم ــد مســتقل از مشــکالت جســمانی زندگ ــا  می توان آن ه
تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد. ایــن اختــالالت معمــوالً در معاینــات 
رایــج مغــز و اعصــاب بررســی نشــده ولــی نقــش بســزایی در عملکــرد 

15. Multiple Sclerosis (MS) 
16. Central nervous system 
17. Executive functions 

ــن  ــر ای ــه تأثی ــا توجــه ب ــد. ب ــا می کن ــراد ایف ــی اف ــردی و اجتماع ف
ــت  ــر کیفی ــی ب ــی ناتوان ــور اصل ــک فاکت ــوان ی ــه عن ــالالت ب اخت
ــه  ــع ب ــه موق ــان ب ــناخت و درم ــزوم ش ــاران، ل ــن بیم ــی ای زندگ
ــه شــمار می آیــد.  منظــور جلوگیــری از پیشــرفت آن امــری مهــم ب
بــا بررســی تحقیقــات قبلــی، تأییــد شــده اســت افــرادی کــه دارای 
ــالالت  ــک و اخت ــزی همــی پلژی ــج مغ ــی چــون اوتیســم، فل اختالت
هماهنگــی رشــدی هســتند بــا افــراد ســالم متفــاوت هســتند )17(،  
 ESC ــۀ ــی مقایس ــه بررس ــه ب ــی ک ــون پژوهش ــال تا کن ــن ح ــا ای ب
افــراد مبتــال بــه MS بــا افــراد ســالم پرداختــه باشــد مشــاهده نشــد 
و لــذا، چالــش اصلــی مطالعــۀ حاضــر مقایســۀ طرح ریــزی حرکتــی 
پیش بینانــه دو گــروه افــراد ســالم و مبتــال بــه MS می باشــد تــا بــر 
اســاس آن بتــوان در جهــت درمــان زودرس و ارتقــاء ســطح کیفــی 

زندگــی مســتقل ایــن بیمــاری گامــی مؤثــر برداشــت. 

روششناسیروششناسی
روش پژوهــش حاضــر از منظــر هــدف جــزء پژوهش هــای توســعه اي 
و از منظــر روش گــردآوری داده هــا از نــوع مطالعــات توصیفــی )علــی 

ــه ای( است.  مقایس

شرکت کننده هاشرکت کننده ها
شــرکت کنندگان پژوهــش حاضــر را 21 نفــر بیمــار مبتــال بــه 
بــا میانگیــن ســنی  مولتیپل اســکلروزیس )11 مــرد و 10 زن( 
ــرد و  ــالم )10 م ــرل س ــروه کنت ــر گ ــال و 20 نف 2/25 ±38/06 س
10 زن( بــا میانگیــن 2/34±37/41 ســال و میانگیــن نــرخ ناتوانــی 
5 اســتان تهــران تشــکیل دادنــد کــه بــا توجــه بــه نــرم افــزار جــی 
ــدازه اثــر 0/9، تخمیــن زده  ــا اطمینــان 95٪، تــوان 80٪ و ان ــاور ب پ
ــای ورود پژوهــش  ــردن معیاره ــا لحــاظ ک شــد. شــرکت کنندگان ب
ــا  ــکته ی ــابقۀ س ــدم س ــه، ع ــرکت در مطالع ــه ش ــه ب ــامل عالق ش
ــرخ ناتوانــی  ــی، دیــد طبیعیــی، میانگیــن ن مشــکالت عصبی-عضالن
ــل  ــدم پاســخگویی کام ــه شــامل ع ــار خــروج ک ــن معی 5 و همچنی
بــه فــرم اطالعــات شــخصی و احســاس نارضایتــی نســبت بــه انجــام 
یــا ادامــۀ پژوهــش حاضــر می شــد، به صــورت در دســترس انتخــاب 

شــدند.

ابزارابزار
پرسشنامة دست برتری ادینبورگ 
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روش اجراروش اجرا

ابتــدا کــد اخــالق جهــت انجــام پژوهــش از پژوهشــگاه تربیت بدنــی 
و علــوم ورزشــی بــه شــماره IR.SSRI.REC.1397.292  اخــذ شــد. 
ــه  ــی آگاهان ــۀ کتب ــل رضایت نام ــه تکمی ــرکت کنندگان ب ــپس ش س
ــت برتری  ــنامۀ دس ــر پرسش ــت برت ــن دس ــرای تعیی ــد و ب پرداختن
 EDSS ــن ــرای تعیی ــت ب ــد. در نهای ــل کردن ــورگ را تکمی ادینب
)میــزان نــرخ ناتوانــی( بیمــاری، ســن، میــزان فعالیــت هــای روزانــه 

و... فــرم اطالعــات شــخصی را تکمیــل کردنــد.
ــن  ــای ورود، 41 شــرکت کننده در ای ــالک ه ــن م ــر گرفت ــا در نظ ب
ــی  ــروه تجرب ــوان گ ــه عن ــر ب ــه 21 نف ــتند ک ــش حضــور داش پژوه
 )MS ــی از ــا عالمت ــانه  ی ــچ نش ــدون هی ــالم )ب ــرد س ــر ف و 20 نف

ــر  ــدای ه ــدند. در ابت ــه ش ــرل در نظرگرفت ــروه کنت ــوان گ ــه عن ب
کوشــش، شــرکت کننده در حالی کــه دســت هایش در دو ســمت 
ــانتي متر دور از  ــروع )90 س ــط ش ــت خ ــت و پش ــرار داش ــدن ق ب
ــر  ــی ب ــتورالعملی مبن ــد از دس ــت بع ــود، می بایس ــتاده  ب ــز( ایس می
ــا  اینکــه کــدام ســمت میلــه را داخــل هــدف راســت قــرار دهنــد ب
دســت برتــر خــود میلــه را برداشــته و بــا چرخــش 90 درجــه، آن را 
ــال  ــرای مث ــه )ب ــۀ میل ــری اولی ــرار مــی داد. جهت گی درون هــدف ق
ــرای تمامــی شــرکت کنندگان  انتهــای روشــن در ســمت راســت( ب
ثابــت بــود، درحالی کــه قــرار دادن انتهــای تیــره یــا روشــن در مــکان 

ــد.  ــه می ش ــی ارائ ــورت تصادف ــدف به ص ه
ــا  ــی ب ــنایی قبل ــدون آش ــش ب ــرکت کنندگان 16 کوش ــی ش تمام

بــرای ســنجش دســت برتــری از مقیــاس دســت برتــری ادینبــورگ 
اســتفاده شــد. ایــن ابــزار، پرسشــنامۀ 10 آیتمــي اســت کــه برتــری 
دســت را در مــواردی از قبیــل نوشــتن، نقاشــی کــردن، پرتاب کــردن، 
ــق،  ــتفاده از قاش ــو، اس ــتفاده از چاق ــواک زدن، اس ــردن، مس قیچی ک
ــردن درب  ــته ک ــاز و بس ــت، ب ــردن کبری ــن ک ــردن، روش ــارو ک ج
قوطــی می ســنجد. ایــن آزمــون 5 گزینــه دارد کــه بصــورت همیشــه 
ــا هــردو  ــب ب ــا راســت )2 نمــره(، اغل ــب ب ــا راســت )2 نمــره( اغل ب
)2 نمــره(، اغلــب بــا چــپ )2 نمــره( و همیشــه بــا چــپ )2 نمــره( 
ــت(  ــا 100+ )راس ــپ( ت ــره از 100- )چ ــۀ نم ــده و دامن ــم ش تنظی
می باشــد. بــر اســاس ایــن پرسشــنامه افــراد چــپ دســت در دامنــه 
100- تــا 40-، افــراد راســت دســت در دامنــه 100+ تــا 40+ و افــراد 
ــش  ــد. در پژوه ــرار مي گیرن ــا 40- ق ــه 40+ ت ــوبرتر در دامن دوس
ــتگی  ــان از همبس ــار همزم ــی اعتب ــرای بررس ــس ب ــور و هری علی پ
بــا پرسشــنامۀ چاپمــن اســتفاده شــد کــه 75٪ بــراي دامنــه ســنی 
ــان و مــردان ایرانــي  بدســت آمــد. آلفــای کرونبــاخ  65-7 ســال زن
ــر  ــۀ آن 92٪ ذک ــتگی  دو نیم ــز 97٪ و همبس ــنامه نی ــن پرسش ای

شده اســت)18(.
ابزار انتقال میله

ارزیابــی  منظــور  بــه  ابــزار  ایــن  از  متعــدد  تحقیقــات  در 
و  ســالم  رشــدی  کــودکان  در  پیش بینانــه  طرح ریزی حرکتــی  
بزرگســاالن مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن ابــزار که توســط 
ــه 40 ســانتی متری  ــام )1990( طراحــی شــد شــامل یــک میل رزنب
بــا قطــر 2 ســانتی متر کــه بــه دو نیــم مســاوی بــا دو انتهــای تیــره 
ــدازۀ  ــه ان ــه ب ــه ک ــر دو پای ــن ب ــده و همچنی ــیم ش ــن تقس و روش
ــد بصــورت افقــی قــرار گرفتــه  20 ســانتی متــر از هــم فاصلــه دارن
ــرض 10 و  ــا طــول و ع ــزار ب ــز در دو ســمت اب ــدف نی اســت. دو ه
ارتفــاع 5 ســانتی متــر بــه منظــور قرار گیــری انتهــای میلــه تعبیــه 
ــف  ــورت ک ــه به ص ــش هایی ک ــکل 1(. کوش ــت)19( )ش ــده اس ش
دســت بــه ســمت بــاال بــراي گذاشــتن انتهــاي تیــره و کــف دســت 
ــراي گذاشــتن انتهــاي روشــن در هــر کــدام از  ــه ســمت پاییــن ب ب
ــی(  ــت بحران ــي  )وضعی ــورت تصادف ــه ص ــپ ب ــت و چ ــداف راس اه
میلــه را حمــل کنــد بــه عنــوان ESC در نظــر گرفتــه شــد کــه بــه 
ایــن کوشــش ها امتیــاز 1 و در غیــر اینصــورت امتیــاز 0 داده شــد.

شکل شکل 11.. ابزار انتقال میله.

شهزاد طهماسبی بروجنی و همکاران
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ــای روشــن و 8 کوشــش  ــرار دادن انته ــف )8 کوشــش ق ــوع تکلی ن
ــی( را  ــاًل تصادف ــورت کام ــدف به ص ــره در ه ــای تی ــرار دادن انته ق
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــوع 16 کوشــش ب ــد. نتیجــه مجم انجــام دادن
ــاال  ــمت ب ــه س ــت ب ــف دس ــره، ک ــاي تی ــتن انته ــراي گذاش ــر ب اگ
ــن  ــه ســمت پایی ــاي روشــن، کــف دســت ب ــراي گذاشــتن انته و ب
ــی شــد و در  ــه م ــاز 1 در نظــر گرفت ــی و امتی ــت بحران ــود، وضعی ب
ــر  ــد. در ه ــبه ش ــت، محاس ــی گرف ــاز 0 م ــورت، امتی ــن ص غیرای
کــدام از اهــداف راســت و چــپ بــه صــورت تصادفــي  پــس از قــرار 
دادن میلــه در محــل هــدف، شــرکت کننــده بــه مــدت 3 ثانیــه بــا 
ــه  ــر ب ــد و آزمونگ ــدی ش ــتورالعمل بع ــر دس ــته منتظ ــمان بس چش
منظــور جلوگیــری از اثــرات یادگیــری مشــاهده ای میلــه را بــه محــل 
ــت  ــۀ وضعی ــه در نتیج ــش هایی ک ــد کوش ــد. درص ــروع بازگردان ش
ــه  ــی(، ب ــود )وضعیــت بحران ــاال ب ــه ســمت ب حرکــت کــف دســت ب
عنــوان معیــار طرح ریــزی حرکتــی پیش بینانــه اســتفاده شــد. 
یــک دوربیــن نیــز در کنــار میــز قــرار داشــت و بصــورت دقیــق کل 
آزمایــش را بــرای تجزیــه و تحلیــل بعــد از انتخــاب حرکــت ضبــط 

ــرد. می ک

18. Shapiro Wilk 
19. Leven Test 

روش آماریروش آماری
ــن  ــر میانگی ــی نظی ــار توصیف ــا از آم ــل داده  ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
و انحــراف معیــار  و آمــار اســتنباطی )تــی مســتقل( اســتفاده شــد. 
ــاپیرویلک18 و  ــون ش ــا آزم ــع داده ه ــی توزی ــت بررس ــن جه همچنی
ــرده  ــه کار ب ــن19 ب ــاره لوی ــا آم ــی واریانس  ه ــی همگن ــرای بررس ب
ــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه 22 و  ــا ن شــد.  تحلیــل داده  هــا ب
ــام  ــزار اکســل نســخه 2010 انج ــیله نرم  اف ــه وس ــا ب ــم نمودار  ه رس
شــد. ســطح معنــی  داری در تمــام مراحــل نیــز P ≤ 0/05 در نظــر 

گرفتــه شــد.

نتایجنتایج
ــرکت  ــۀ ش ــش بینان ــی پی ــزی حرکت ــرح ری ــی ط ــات توصیف اطالع
ــل  ــدول 1 قاب ــن( در ج ــتاندارد ± میانگی ــراف اس ــدگان )انح کنن

ــت.  ــاهده اس مش

18. Shapiro Wilk
19. Leven Test

خطای استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگینتعدادگروه

210/380/490/10مولتیپل اسکروزیس

200/850/360/08کنترل

جدولجدول11.. توصیف طرح ریزی حرکتی پیش بینانۀ شرکت کنند گان

ــه  ــا )P≤0/05(، ب ــودن داده ه ــي ب ــه طبیع ــد مفروض ــس از تأیی پ
ــای  ــن گروه ه ــه بی ــی پیش بینان ــزی حرکت ــۀ طرح ری ــور مقایس منظ
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده ش ــتقل اس ــون t مس ــه از آزم ــورد مقایس م
 )P=0/001( ــن ــارۀ لوی ــا آم ــا ب ــی واریانس  ه ــرش همگن ــدم پذی ع
ــور  ــان ط ــود. هم ــزارش می  ش ــتقل گ ــی مس ــون ت ــف دوم آزم ردی

 MS ــه ــال ب ــروه مبت ــت،  گ ــده اس ــان داده ش ــکل 2 نش ــه در ش ک
)49/ 0 ± 0/38( نســبت بــه گــروه افــراد ســالم )36/ 0 ± 85/ 0( بــه 
ــری،  ــه پایین  ت ــی پیش بینان ــزی حرکت ــی  داری از طرح ری ــور معن ط

.)t)36.72(=-3/44 ،  P=0/001( ــد ــوردار بودن برخ

.)P≥۰/۰۰1 شکل شکل 22.. مقایسه دو گروه تجربی و کنترل در  طرح ریزی حرکتی پیش بینانه )*** اختاف معنی دار در سطح
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بحثبحث
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیــن دو گــروه ســالم و مبتــال بــه 
MS تفــاوت معنــاداری در طــرح ریــزی کنتــرل پیــس بینانــه وجــود 
ــزی  ــص برنامه   ری ــدۀ نق ــان دهن ــاوت نش ــن تف دارد )P≥0/05( و ای

ــه MS می   باشــد.  ــال ب ــروه مبت ــه در گ ــی پیش   بینان حرکت

ــزی  ــه بررســی طــرح ری ــون پژوهشــی ب ــه تاکن ــه اینک ــا توجــه ب ب
حرکتــی پیــش بینانــۀ افــراد مبتــال بــه MS نپرداختــه، لــذا قیــاس 
نتایــج ایــن پژوهــش بــا تمرکــز بــر ESC در دیگــر گروه   هــای دارای 
اختــالل کــه البتــه ســازوکارهای متفاوتــی بــا ایــن اختــالل دارنــد، 
صــورت مــی گیــرد. الگــوی رشــدی اثــر ESC و ارتبــاط آن بــا رشــد 
و تکامــل توانایی هــای شــناختی ســطح بــاال هنــوز ناشــناخته اســت. 
نتایــج ایــن پژوهــش همســو بــا تحقیقــات دیگــر در خصــوص ضعــف 
ــم )10(،  ــالل اتیس ــه اخت ــال ب ــراد مبت ــزی در اف ــمگیر طرح ری چش
اختــالل هماهنگــی رشــدی بــا تکلیــف مشــابهي ماننــد انتقــال میلــه 
ــف شمشــیر )11.20.21(،   ــد تکلی ــق مانن ــن تحقی ــا ای ــاوت ب و متف
فلــج مغــزی و تحقیــق دیگــري کــه مویــد عــدم برنامه ریــزی 
ــال  ــف انتق ــزی تکلی ــج مغ ــه فل ــال ب ــودکان مبت ــرل حــرکات ک کنت
ــزی  ــز طرح   ری ــادی نی ــات    زی ــود.  مطالع ــد )22( ب ــام ش ــه انج میل
ــف  ــیلۀ تکالی ــه وس ــالم ب ــاالن س ــه را در بزرگس ــی پیش   بینان حرکت
متعــدد مــورد بررســی قــرار    داده و نشــان داده   انــد بزرگســاالن ســالم 
ــه  ــه اشــیاء حــرکات را برنامه   ریــزی می   کننــد ب قبــل از دسترســی ب
طوری   کــه موقعیــت اولیــۀ دســت بــر اســاس هــدف نهایــی تنظیــم 
ــی  ــورد بررس ــودکان را م ــه ک ــی ک ــن در مطالعات ــود. همچنی می   ش
ــارت     ــعۀ مه ــه توس ــت ک ــتدالل شده   اس ــه اس ــد اینگون ــرار دادن ق
طرح   ریزی حرکتــی پیش   بینانــه بــا رشــد مهارت   هــای شــناختی 
ــۀ  ــز )2015( در مطالع ــچ و هاج ــتکل، وان ــت )14(. اس ــط اس مرتب
ــودکان  ــه در ک ــی پیش   بینان ــزی حرکت ــی طرح   ری ــه ارزیاب ــود ب خ
پرداختنــد و دلیــل اصلــی نقــص در طرح   ریــزی حرکتــی پیش   بینانــه 
در کــودکان را کمبــود ظرفیت   هــای شــناختی موجــود در کــودکان 
گــزارش می   کنــد )15(. بــا ایــن وجــود، پاســخ بــه  ایــن ســؤال کــه 
ــزی  ــارت    طرح   ری ــوغ مه ــا بل ــناختی ب ــای ش ــعۀ مهارت   ه ــا توس آی
ــده  ــا خیــر هنــوز بی   جــواب مان ــه ارتبــاط دارد ی حرکتــی پیش   بینان
اســت. تعــدادی از دانشــمندان معتقدنــد دســتیابی بــه مهارت   هــای 
فکــری، ادراکی-حرکتــی و همچنیــن نشــان دادن الگــویESC  بــه 
شــدت بــه توســعۀ توانایــی شــناختی بــه ویــژه کارکردهــای اجرایــی 

مرتبــط اســت )14(. 

ــه نظــر می   رســد،  ــن پژوهــش ب ــه نتیجــۀ حاصــل از ای ــا توجــه ب ب
طرح   ریــزی حرکتــی از توانمندی   هــای شــناختی بــه شــمار مــی   رود 
ــی شــامل  ــن توانای ــل می   شــود. ای ــد بیمــاری MS مخت ــه در رون ک

20. Working Memory

ــدف  ــه ه ــه ســبب آن دسترســی راحــت ب ــه ب ــی اســت ک رفتارهای
مــورد نظــر ممکــن شــده و نقش بســزایی در اهــداف، تکالیــف روزمره 
 MS ــه ــی فــرد ایفــا می   کنــد. در بیمــاران مبتــال ب و تکالیــف درمان
ــای  ــم برنامه ه ــیوۀ نامنظ ــوان درش ــزی را می   ت ــالل در برنامه   ری اخت
ــه  ــخ   دهی ب ــوۀ پاس ــی و نح ــطح زندگ ــت س ــت کیفی ــی، اف درمان
مشــکالت روزمــره مشــاهده کــرد. MS بــه دلیــل تغییــرات ســاختار 
مغــز، مشــکالت مربــوط بــه کارکردهــای اجرایــی را بــه دنبــال دارد 
ــت زندگــی  ــد کیفی ــز می   توان ــاد شــناختی نی ــن ابع ــالل در ای و اخت
ــر  ــد )16(. ب ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــه MS را تح ــان ب ــرۀ مبتالی روزم
ــد  ــه مي   توان ــري ک ــد دیگ ــز قی ــاوم نی ــت روزنب ــۀ دق ــاس فرضی اس
ــر اســاس  ــا ESC مرتبــط باشــد، الزامــات دقــت تکلیــف اســت. ب ب
ایــن مفروضــه راهبردهــاي طــرح ریــزي پیــش بینانــه در افــراد بــه 
میــزان دقــت مــورد نیــاز در انتهــا یــا تکمیــل تکلیــف ارتبــاط دارد. 
اینکــه حرکــت چگونــه بایــد در بخــش پایانــي خــود کامــل شــود و 
آیــا فــرد مي   توانــد میلــه را از جهــت مناســب در جایــگاه خــود قــرار 
ــراي افــراد اســت. در حقیقــت هــر  ــا خیــر، عامــل مهمــي ب دهــد ی
انــدازه تکلیــف نیــاز بــه دقــت بیشــتري داشــته باشــد، اثــر راحــت 
ــه  ــد )23(. از آنجایي   ک ــه طــور چشــمگیري کاهــش مي   یاب ــي ب پایان
ــه MS از دقــت  ــراد مبتــال ب ــد، اف تحقیقــات پیشــین تأییــد کرده   ان
ــر  ــن ب ــراد ســالم برخــوردار هســتند،  بنابرای ــه اف ــري نســبت ب کمت
ــل  ــي از دالی ــد ، یک ــر مي   رس ــه نظ ــز ب ــت نی ــه دق ــاس فرضی اس
ضعــف در عملکــرد نامناســب آن هــا در ESC ، دقــت پایین   تــر آنهــا 

باشــد )24(.

ــف در  ــی ضع ــل اساس ــته از دالی ــات گذش ــه مطالع ــتناد ب ــا اس ب
وظایــف روزمــرۀ افــراد مبتــال بــه MS می   تــوان بــه کاســتی 
ــی و  ــی همچــون کارکردهــای اجرای ــل توجــه در حوزه   های هــای قاب
ظرفیت   هــای شــناختی ایــن دســته از افــراد اشــاره کــرد. بــر اســاس 
 MS ــه ــال ب ــاران مبت ــد از بیم ــا 65 درص ــته 43 ت ــات گذش مطالع
ــد کــه شــدت  ــرم می کنن ــا مشــکالت شــناختی دســت و پنجــه ن ب
ــراد را  ــن اف ــد ای ــا 30 درص ــرۀ 20 ت ــی روزم ــکالت زندگ ــن مش ای
ــان  ــای محقق ــا وجــود توجیه   ه ــرار داده اســت )16(. ب ــر ق تحت تأثی
و نتایــج ایــن پژوهــش در خصــوص تفــاوت در مشــکالت شــناختی 
افــراد مبتــال بــه MS و افــراد ســالم، امــا، نتیجــۀ یــک مطالعــه ضعف 
ــه طــوری  ــرد. ب ــال MS را رد ک ــراد مبت ــی در اف ــای اجرای کارکرده
کــه میــن، کرائمر،گریــف و دیهــل )2010( در پژوهشــی بــه بررســی 
 MS ــن حافظــه را در بیمــاران حافظــۀ   کاری20 و مناطــق مغــزی  ای
و بهنجــار پرداختنــد. نتایــج ایــن مطالعــه کــه 13 بیمــار را شــامل 
می شــد، نشــان داد کــه در آزمون   هــای ارزیابــی حافظــۀ   کاری و 
ــاوت  ــرل تف ــروه کنت ــا گ ــانی ب ــر پیش   پیش ــای قش ــت بخش   ه فعالی
معنــادار نبــود )25(. از عوامــل مهــم می توانــد بــه تعــداد افــراد کــم 

شهزاد طهماسبی بروجنی و همکاران
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بــه منظــور مقایســۀ دو گــروه اشــاره کــرد کــه صحــت ایــن مطالعــه 
ــه  ــرت چنانچ ــل مغای ــد )16(. از دالی ــرار می ده ــر ق ــت تاثی را تح
قیــد شــده می   تــوان  بیــان کــرد کــه عــدم تفــاوت در مطالعــۀ آن   هــا 
 MS بــه ایــن دلیــل اســت کــه تغییــرات عمــدۀ شــناختی بیمــاران
ــری  ــای دقیق ت ــا روش   ه ــر و ب ــی مدت   ت ــک دورۀ طوالن ــد در ی را بای

مــورد بررســی قــرار داد.

نتیجهگیرینتیجهگیری
ــر تفــاوت  ــن مطالعــه مبنــی ب ــج ای ــه نتای ــا توجــه ب در مجمــوع،  ب
مبتــال  افــراد  در  معنــادار در طرح    ریــزی حرکتــی پیش    بینانــه 
بــه MS و افــراد ســالم بــه نظــر می    رســد طراحــی و ایجــاد 
مداخــالت شــناختی به    منظــور بهبــود و جلوگیــری از نقــص بیشــتر 
ــن  ــناختی ای ــی و ش ــی، شــدت مشــکالت حرکت ــای اجرای کارکرده
بیمــاران را می    توانــد کنتــرل نمــوده و شــیوۀ زندگــی مبتالیــان بــه 
ــذا در تحقیقــات بعــدی بررســی  ــرار     دهــد. ل MS را تحــت تأثیــر ق
کارکردهــای اجرایــی در کنــار بررســی مداخــالت شــناختی پیشــنهاد 
ــده روي  ــام ش ــق انج ــه تحقی ــه ب ــا توج ــه ب ــن اینک ــود. ضم می    ش
کــودکان مبتــال بــه فلــج مغــزي، بکارگیــري تصویــر ســازي حرکتــي 
ــه  ــاء ESC پیشــنهاد مي    شــود کــه ب و مشــاهده عمــل، جهــت ارتق
ــي- ــبکه    هاي عصب ــر ش ــر ب ــل تأثی ــه دلی ــد ب ــد بتوان ــر مي    رس نظ

روان    شــناختي درگیــر در طــرح ریــزي حرکتــي موثــر واقــع شــود که 
مي    توانــد بــه عنــوان پیشــنهاد پژوهشــي بــراي تحقیقــات بعــدي در 
ــوان  ــش می    ت ــن پژوه ــای ای ــود )22(. از محدودیت    ه ــه ش نظرگرفت
ــا توجــه بــه اینکــه  بــه مقطعــی بــودن ایــن مطالعــه اشــاره کــرد. ب
ــیدگی  ــد، رس ــداوم می    باش ــی های م ــد بررس ــاری MS نیازمن بیم
ــرایط  ــود  ش ــرفت و بهب ــد پیش ــتمر می توان ــای مس ــری ه و پیگی
ایــن بیمــاران را تضمیــن کنــد. همچنیــن از دیگــر محدودیت    هــای 
ــروه و  ــور مقایســۀ دو گ ــه منظ ــم ب ــۀ ک ــداد نمون ــه  تع ــن مطالع ای
ــرد و  ــر هــر ف همچنیــن بررســی تفاوت هــای جنســیتی، دســت برت
ســطح پیچیدگــی تکلیــف بــود کــه از جملــه عواملــی هســتند کــه 
می توانــد نتایــج را  مطابــق پژوهــش اخیــر تحــت تاثیــر قــرار دهــد 
ــن دو  ــر و همچنی ــر برت ــت غی ــا دس ــه ب ــال میل ــف انتق )13(. تکلی
دســت بــه طــور همزمــان می توانــد موضــوع مطالعــات آینــده باشــد. 
بنابرایــن مطالعــات بعــدی بایــد چنیــن عواملــی را در نظــر بگیرنــد 
ــا مداخــالت شــناختی- حرکتــی بیشــترین ســودمندی ممکــن را  ت

ــد.   ــراه داشته    باش ــه هم ــاران ب ــرای بیم ب

ــه در  ــی پیش    بینان ــزی حرکت ــص برنامه    ری ــه نق ــه اینک ــه ب ــا توج ب
گــروه مبتــال بــه مولتیپل    اســکلروزیس در ایــن پژوهــش نســبت بــه 
افــراد ســالم تأییــد شــد، پیشــنهاد می    شــود از راهکارهــای شــناختی  

و حرکتــی جهــت بهبــود طــرح ریــزی حرکتــی در ایشــان اســتفاده 
شــود.

مالحظاتاخالقیمالحظاتاخالقی
حامی مالیحامی مالی

ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

شــهزاد طهماســبی بروجنــی: ایــده و طراحــی پژوهــش، تحلیــل 
و تفســیر داده هــا، ویرایــش و تاییــد نهایــی دست نوشــته

ــل  ــع آوری و تحلی ــش، جم ــی پژوه ــده و طراح ــدی: ای ــگاه عاب پ
داده هــا، تهیــه پیش نویــس دست نوشــته

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

تقدیر و قدردانیتقدیر و قدردانی

ــن  ــدگان ای ــرکت کنن ــام ش ــود را از تم ــی خ ــندگان قدردان نویس
پژوهــش اعــالم می دارنــد.
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