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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر دستورالعمل های کانون توجه درونی و بیرونی (دور و نزديک) بر يادگیری
حفظ تعادل پويا در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذير میباشد .روش اين پژوهش ،نیمهتجربی بوده و جامعۀ آماری
آن را تمامی دانشآموزان پسر کمتوان ذهنی مدارس استثنائی ناحیۀ دو شهر اهواز که در سال ( )5939-32مشغول
تحصیل بودند به تعداد  563نفر تشکیل دادند که از میان آنها 21 ،دانشآموز هشت تا  54سال به روش دردسترس
و هدفمند بهعنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند (توجه درونی ،توجه
بیرونی دور ،توجه بیرونی نزديک و کنترل) .در پژوهش حاضر ،تکلیف شامل :ايستادن آزمودنیها بر روی صفحۀ
نیرو در سه شرايط کنترل ،توجه بیرونی نزديک و توجه بیرونی دور بود .آزمودنیها پس از شرکت در پیشآزمون،
بهمدت سه جلسه و در هر جلسه  51کوشش را برای حفظ تعادل روی دستگاه تعادلسنج تمرين نمودند و پس از
 24ساعت در آزمون يادداری شرکت کردند .براساس نتابج آزمون تحلیل واريانس يکراهه مشخص میشود که در
آزمون تعادل ،تفاوت معناداری بین گروهها وجود دارد .همچنین ،دريافت میشود که آزمودنیها در حالت توجه
بیرونی دور عملکرد بهتری داشتهاند و نیز اينکه بیماران در شرايط توجه بیرونی دور نسبت به توجه بیرونی نزديک
و توجه درونی ،تعادل پويای بهتری دارند ( .(P<0.05با توجه به نتايج پیشنهاد میشود جهت بهبود مهارتهای
تعادلی در کودکان کمتوان ذهنی ،از دستورالعملهای کانون توجه بیرونی دور استفاده شود.
واژگان کلیدی :توجه درونی ،توجه بیرونی دور ،توجه نزديک ،تعادل پويا ،کودکان کمتوان ذهنی
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مقدمه
یکی از شاخههای
در میان شاخههای متعدد تربیتبدنی و علوم ورزشی ،یادگیری و کنترل
اصلی آن محسوب میشود که طی سالهای اخیر توجه زیادی را بهخود جلب نموده است .یادگیری
حرکتی ،علم مطالعۀ فرایندهای یادگیری مهارت بهدنبال آموزش و تمرین است و کنترل حرکتی نیز
دانش مطالعۀ فرایندهای عصبشناختی حرکات ارادی و غیرارادی انسان میباشد ( .)1با گذشت
زمان ،پیشرفتهای زیادی درزمینۀ کسب مهارتهای حرکتی حاصل شده است .مسائلی مانند
فاکتورهای آمادگی حرکتی ،شیوۀ تمرین ،نوع تمرین و نقشی که این عوامل در یادگیری مهارتهای
حرکتی دارند ،توجه زیادی را بهخود اختصاص داده است .دراینزمینه ،یکی از فاکتورهای آمادگی
حرکتی مطرحشده ،تعادل 2است که یکی از فاکتورهای مهم در انجام کارهای روزمره میباشد و یکی
از قابلیتهایی است که در حیطۀ آمادگی حرکتی قرار دارد و عبارت است از :توانایی عضالت برای
حفظ و نگهداری بدن بهصورت پایدار ( .)2در افراد کمتوان ذهنی ،حفظ قدرت و استقامت عضالنی و
تعادل پویا برای دستیابی به زندگی بهتر و استقالل عملکردی مهم میباشد ( .)3برنامههای حرکتی
و ورزشی افراد کمتوان متناسب با ویژگیهای ساختاری و روانشناختی انسان بهویژه در دوران
کودکی و نوجوانی ،ضمن تأمین سالمت جسم و روان ،فرد را برای زندگی بهتر در اجتماع آماده می-
سازد ()4؛ بنابراین ،با شرکت در یک برنامۀ مناسب فعالیت بدنی ،افراد جوان این فرصت را خواهند
داشت که بهلحاظ بدنی ،تقویت شده و یک زندگی فعال و سالم را هنگام ورود به بزرگسالی داشته
باشند که این امر نشان از ضرورت فعالیت بدنی و تربیتبدنی در میان این افراد دارد.
عنوان شده است که تعادل ،نقش مهمی را در فعالیتهای ایستا و پویا ایفا میکند .سیستم کنترل
تعادل یک مکانیزم مرکب و پیچیده است که هماهنگی سه سیستم تعادلی شامل :سیستم بینایی،
سیستم دهلیزی و سیستم حسی ـ پیکری در آن نقش بهسزایی دارد ( .)5پژوهشهای سالهای
اخیر نشان دادهاند که کانون توجه افراد ،اثر مهمی بر اجرا و یادگیری بسیاری از مهارتهای حرکتی
نظیر مهارتهای تعادلی دارد .دراینمیان ،دستورالعملهایی که توجه اجراکننده را به آثار حرکت در
محیط معطوف می سازد نسبت به دستورالعملهایی که توجه فراگیر را بهخود حرکت معطوف می-
کند ،سبب بهبود بیشتری در عملکرد میگردد .شایانذکر است که در اکثر مطالعات صورتگرفته،
مزایای تمرکز بیرونی در گروههای سنی مختلف از جمله کودکان ،نوجوانان و نیز افراد مسن مشخص
شده است ( .)7،6مزایای استفاده از دستورالعمل تمرکز بیرونی ،نهتنها برای بزرگساالن سالم ثابت
شده است ،بلکه ،برای بزرگساالن مبتال به صدمات و اختالالت حرکتی ،سکتۀ مغزی ،بیماری
حرکتی1

1. Motor Control & Learning
2. Balance
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پارکینسون و کودکان معلول ذهنی نیز مفید گزارش شده است ()8؛ بهعنوانمثال ،در پژوهش
و همکاران که بر روی بیماران پارکینسون انجام گرفت نشان داده شد که دستورالعمل کانون توجه
بیرونی 2نسبت به دستورالعمل کانون توجه درونی ،3سبب افزایش تعادل این بیماران میگردد .تمرکز
بر اثرات حرکت ،سبب افزایش مداخلۀ پردازشهای خودکار شده و درنتیجه ،سبب سهولت اجرای
حرکت میگردد و در نقطۀ مقابل ،تمرکز بر خود حرکت ،منجر به نوعی کنترل آگاهانه و درنتیجه،
محدودیت سیستم حرکتی و اختالل در فرایندهای کنترل خودکار میگردد (.)9
مشکالت تعادل و کنترل وضعیت بدن در جمعیت افراد مبتال به کمتوان ذهنی مسألۀ شایعی می-
باشد ( .)11اخیراً ،مشاهده شده است که حدود  41تا  51درصد از بیماران مبتال به کمتوان ذهنی
که قادر به راهرفتن میباشند ،اختالالت تعادلی را بهعنوان یکی از نشانههای اختالالت حرکتی تجربه
کردهاند (.)8
اختالالت تعادل عمدتاً مشکلساز هستند؛ زیرا ،باعث ایجاد اشکال در جابهجایی از یک وضعیت به
وضعیت دیگر میشوند و حفظ وضعیت ایستاده و یا انجام عملکردهایی نظیر راهرفتن یا چرخیدن را
مختل میکنند که تمام اینها ،احتمال اختالل تعادل بیشتر و زمینخوردن را افزایش میدهند (.)9
همچنین ،تعادل ضعیف و افتادنهای مکرر باعث ایجاد ترس از زمینخوردن شده و درنهایت،
کیفیت زندگی بیمار را تحتتأثیر قرار خواهند داد ( )11که این اختالالت منجر به افزایش وابستگی
بیمار به دیگران برای انجام کارهای روزانه ،کاهش ارتباطات اجتماعی و کاهش احساس توانایی
کنترل بر زندگی شخص بیمار میشود ( .)11همچنین ،در افراد کمتوان ذهنی ،حفظ قدرت و
استقامت عضالنی و نیز تعادل پویا برای دستیابی به زندگی بهتر و استقالل عملکردی مهم میباشد.
کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر درمقایسه با کودکان عادی همسال خود از سطوح پایینتری از
قدرت عضالنی ،استقامت ،چاالکی ،سرعت دویدن ،زمان عکسالعمل و تعادل برخوردار هستند.
توانایی حفظ زندگی مستقل عامل مهمی برای برنامههای حرکتی و ورزشی افراد کمتوان متناسب با
ویژگیهای ساختاری و روانشناختی انسان بهویژه در دوران کودکی ،ضمن تأمین سالمت جسم و
روان ،فرد را برای زندگی بهتر در اجتماع آماده میسازد ( .)11بدینترتیب ،میتوان بیان نمود که
ضرورت بررسی میزان توانایی تعادلی در افراد کمتوان ذهنی که از محدودیتهایی در میزان تعادل،
قدرت و غیره برخوردار هستند ،پژوهشگران را بر این داشته است که به انجام مطالعاتی دراینزمینه
اقدام کنند .رهبانفرد ( )1377تأثیر یک برنامۀ حرکتی ویژه (بهمدت شش هفته) را بر تواناییهای
ادراکی حرکتی دانشآموزان کمتوان ذهنی شهر تهران بررسی کرد و اعالم نمود که این برنامۀ
1. Wulf
2. External Focus
3. Internal Focus
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حرکتی ویژه ،بر هماهنگی ،تعادل ایستا ،تعادل پویا و سرعت عمل آنها تأثیر دارد ( .)11کوبیالی 1و
همکاران ( )2111نیز در پژوهشی ،اثر تمرینات تعادلی و وضعیتی را بر سطح عملکرد کودکان کم-
توان ذهنی مطالعه نمودند و نشان دادند که استقامت عضالنی ،قدرت عضالنی ،هماهنگی ،عملکرد
حرکتی و تعادل در گروه آزمایش پس از هشت هفته بهبود داشته است ( .)11تأثیرگذاری انواع
کانون توجه بیرونی بر عملکرد و یادگیری نیز در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است؛ به-
عنوانمثال ،شهریاری ( )1386در پژوهشی به مقایسۀ اثر دو نوع دستورالعمل کانون توجه بیرونی بر
عملکرد و یادگیری ضربۀ فورهند تنیس پرداخت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین اثر
نوع دستورالعمل کانون توجه بیرونی پیش از اثر و اثر حرکت بر عملکرد ضربۀ فورهند تنیس تفاوت
معناداری وجود ندارد ،اما پس از یک روز فاصله ،تفاوت معناداری در آزمون یادداری بین دو گروه
مشاهده میشود .همچنین ،مقدم ( ،)1387عبدلی و همکاران ( )1391و نمازیزاده و همکاران
( )1384نیز به مقایسۀ تأثیر دشواری تکلیف و نوع دستورالعمل کانون توجه بر اجرای تکلیف تعادلی
پرداختند ( .)8،13،24در دو دهۀ اخیر ،مطالعات زیادی نشان دادهاند که تمرکز بر توجه 2بهوسیلۀ
دستورالعمل ،نقش تعیینکنندهای در یادگیری و اجرای مهارتهای مختلف دارد .ازسویدیگر،
مطالعات زیادی در ارتباط با تأثیر این دستورالعملها بر مهارتهای تعادلی و کنترل پاسچر 3انجام
شده است مانند پژوهش حسینی و همکاران ( ،)2111نافاتی و ویلرم ،)2111( 4زنگیآبادی و
همکاران ( ،)1392دوستی و همکاران ( )1392و ولف و همکاران ( )2119که نتایج این مطالعات
بیانگر عملکرد بهتر در شرایط توجه بیرونی میباشد (21ـ .)17مزیت وجود تعادل در رابطه با بهبود
پیامدهای حرکتی و کیفیت زندگی در کودکان کمتوان ذهنی امری پذیرفتهشده است .ازآنجاییکه
تالش برای بهبود تعادل از طریق دستورالعملهای آموزشی متفاوت صورت میگیرد و از کارکردهای
مهم دستورالعمل های آموزشی ،جهتبخشیدن به کانون توجه فرد میباشد؛ بنابراین ،بهمنظور بهبود
تعادل در کودکان کمتوان ذهنی میتوان از دستورالعملهای کانون توجه سود برد ،اما این مسأله که
ماندگاری دستورالعملهای کانون توجه تا چه حد میباشد ،تاکنون شناخته نشده است؛ بنابراین
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر دستورالعملهای کانون توجه بر اکتساب و یادداری تکلیف
تعادلی در کودکان کمتوان ذهنی میباشد؛ لذا ،پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است
که آیا دستورالعملهای کانون توجه (درونی و بیرونی) بر تعادل پویای کودکان کمتوان ذهنی تأثیر-
گذار میباشد یا خیر؟ و اینکه میزان تأثیرگذاری در کدامیک از گروههای کانون توجه بیشتر می-
1. Kubilay
2. Attention
3. Postural control
4. Nafati & Vuillerme
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باشد؟ عالوهبر سؤاالت مطرحشده در فوق میتوان اینگونه بیان کرد که در مراکز ورزشی و بهویژه
توانبخشی و کودکان استثنائی ،افزایش تعادل یکی از اهداف اصلی مربیان میباشد؛ ازاینرو ،نتایج
پژوهش حاضر میتواند راهنمای مربیان برای افزایش تعادل فراگیران از طریق مدنظر قراردادن
دستورالعملهای توجهی باشد .بدینترتیب ،از ضروریات این پژوهش میتوان به نیازمندی مربیان و
مسئوالن مربوطه در امر پیشرفت و تعالی حرکتی در کودکان کمتوان ذهنی اشاره کرد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمهتجربی میباشد که در آن به بررسی تأثیر کانون توجه درونی،
بیرونی نزدیک و دور بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کمتوان ذهنی آموزشپذیر پرداخته
شده است .جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشآموزان هشت تا  12سال پسر مبتال به اختالالت
کمتوان ذهنی مدارس آموزش و پرورش استثنائی ناحیۀ دو شهر اهواز که در سال تحصیل (-94
 )1393مشغول تحصیل بودند تشکیل دادند ( .)N=169از بین چهار مدرسۀ آموزشوپرورش
استثنائی ناحیۀ دو شهر اهواز ،یک مدرسۀ پسرانۀ کمتوان ذهنی (آموزشپذیر) به روش خوشهای
چندمرحلهای تصادفی انتخاب شد و از میان دانشآموزان آن مدرسه ،درمجموع  41نفر (که هیچ-
گونه تجربۀ قبلی در تکلیف موردنظر را نداشتند) به روش دردسترس و هدفمند برای شرکت در این
پژوهش انتخاب گردیدند و به چهار گروه  10نفری تقسیم شدند (توجه درونی ،توجه بیرونی دور،
توجه نزدیک و کنترل) .شایانذکر است که والدین کودکان ،فرم رضایت شرکت فرزندان خود در این
پژوهش را پیش از آغاز پژوهش تکمیل نمودند .معیار اصلی گزینش آزمودنیها در پژوهش ،بهرۀ
هوشی بود که مهمترین شاخص و وجه تمایز این کودکان از یکدیگر میباشد .همچنین ،با توجه به
ضرورت ادراک و فهم کامل آزمودنیها از تمرینات جسمانی و اینکه بیش از  51درصد از افراد کم-
توان ذهنی را افراد آموزشپذیر تشکیل میدهند ،در این پژوهش معیارهای ورود به مطالعه شامل:
بهرۀ هوشی بین  51تا  ،71دامنۀ سنی هشت تا  12سال و توانایی ایستادن بهمدت حداقل پنج
دقیقه بدون کمک ،فقدان ناهنجاریهای کف پا ،عدم سابقۀ شرکت در آزمایشات ،استفاده از تعادل-
سنج ،عدم ابتال به بیماریهای ژنتیکی ،قلبی ،عصبی ،ارگانیک ،ارتوپدیک )اسکلتی عضالنی) و غیره،
چندمعلولیتیبودن و نیز برخی از مشکالت پزشکی شناختهشده مانند عدم تعادل در حرکات محوری
و مرکزی ،1مشکل شبکیه ،کمبود هورمون رشد (کوتولگی) و بیماری پوکی استخوان 2بود.

1. Atlanto-Axial Instability
2. Brittle Bone Disease
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عالوهبراین ،در این پژوهش ،جهت اندازهگیری از دستگاه تعادلسنج توان آزما 1استفاده شد .این
دستگاه قادر به نشاندادن اطالعاتی درمورد میزان تعادل افراد برحسب مدتزمان میباشد .روایی و
پایایی این ابزار نیز موردتأیید شرکت ساتراپ فلز که سازندۀ این دستگاه در ایران است قرار دارد.
همچنین ،شفیعنیا و همکاران ( )1385روایی و پایایی این دستگاه را در پژوهشهای خود موردتأیید
اعالم قرار دادهاند ( .)22الزمبهذکر است که با توجه به پیشینۀ پژوهش ،بهمنظور کنترل متغیرهای
مداخلهگری مانند نوع و سطح مهارت ،در پژوهش حاضر از تکلیف تعادلی پویا که مهارتی نسبتا
دشوار است استفاده شد که نتایج نشان داد تمام آزمودنیها از نظر سطح مهارت در اجرای تکلیف
موردنظر در یک سطح میباشند و هیچگونه آشنایی قبلی با ابزار اندازهگیری را ندارند.
عالوهبراین ،پیش از اجرای پیشآزمون ،به آزمودنیها اطالعاتی درمورد روش انجام تکلیف ،محتوای
اطالعات بازخورد و دستورالعمل توجهی شیوۀ انجام کار داده شد .همچنین ،پس از دیدن و شنیدن
اطالعات اولیه ،نحوۀ اجرای کار روی دستگاه تعادلسنج (چند مرتبه) به آزمودنیها نمایش داده شد
و آنها بهمنظور آشنایی با ابزار ،چهار کوشش  11ثانیهای را بدون هیچگونه بازخورد و دستورالعمل
توجهی روی تعادلسنج انجام دادند .روز بعد نیز تمام آزمودنیها در پیشآزمون 15 ،کوشش 30
ثانیهای را بدون هیچگونه بازخورد و دستورالعمل توجهی اجرا کردند .عالوهبراین ،در جلسات تمرین
از گروه دستورالعمل توجه درونی خواسته شد بر پاهای خود تمرکز داشته باشد .گروه توجه بیرونی
نزدیک (توجه به عالمت نزدیک) نیز توجه خود را به عالمت نزدیک پا متمرکز کرد و گروه توجه
بیرونی دور (توجه به عالمت دور) بر چراغ سبز دستگاه تمرکز داشت .مداخلۀ صورتگرفته در گروه
درونی و بیرونی بهاینصورت بود که در گروه کانون توجه درونی ،جمالت دستورالعملها به
هماهنگی حرکات آنها اشاره میکرد و در گروه کانون توجه بیرونی ،جمالت به تأثیر حرکات آنها
اشاره داشت .عالوهبراین ،از نشانههای کالمی یا استعارهها (مانند به چراغ نگاه کن و به اطراف نگاه
نکن) برای گروه کانون توجه بیرونی استفاده شد؛ زیرا ،نشانههای کالمی ممکن است به اجراکننده
کمک نماید تا توجه خود را درجهت تأثیر حرکت متمرکز کند ( .)9شایانذکر است که به گروه
کنترل هیچگونه دستورالعملی ارائه نشد .سپس ،آزمودنیهای هر چهار گروه سه جلسه و در هر
جلسه 15 ،کوشش  30ثانیهای با زمان استراحت 21ثانیهای بین کوششها را تمرین کردند .پس از
 48ساعت نیز آزمودنیها در آزمون یادداری (اجرای  15کوشش  30ثانیهای مطابق با پیشآزمون(
شرکت نمودند (.)9
عالوهبراین ،از میانگین و انحراف استاندارد بهعنوان آمار توصیفی جهت توصیف آزمودنیها و داده-
های حاصل از پژوهش استفاده گردید .بهمنظور اطمینان از همسانی واریانسها نیز آزمون
1. Tavan Azma Stabilometer
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لون1مورداستفاده قرار گرفت و جهت تعیین طبیعیبودن توزیع دادهها ،آزمون شاپیرو ـ ویلک 2بهکار
رفت .همچنین ،بهمنظور تحلیل دادهها در پیشآزمون از تحلیل واریانس یکراهه 3استفاده شد .در
فرایند اکتساب برای چهار گروه آزمایشی ،تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری (جلسات تمرین)
سه × (گروه ها) چهار و آزمون تعقیبی توکی برای مشخصکردن جایگاه تفاوتهای درونگروهی و
بین گروهی مورداستفاده قرار گرفت و در مرحلۀ یادداری نیز آزمون تحلیل واریانس یکراهه بهکار
رفت .تحلیل آماری دادهها نیز با استفاده از نرمافزار اس پی اس اس 4نسخۀ 19انجام شد و برای
رسم نمودارها و جداول ،نرمافزار اکسل نسخۀ  2111مورداستفاده قرار گرفت.

نتایج
نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف نشان میدهد که سطح معناداری در تمام متغیرها بزرگتر از
( )1/5می باشد که نمایانگر طبیعیبودن توزیع دادهها است؛ بنابراین ،در آزمون فرضیهها از آمار
پارامتریک استفاده شد .همچنین ،نتایج آزمون لون بیانگر این است که تفاوت میانگین نمرات
آزمودنیها در مراحل آزمون معنادار نمیباشد ( )P>0.5؛ لذا ،میتوان از همسانی واریانسها اطمینان
داشت .در مرحلۀ پیشآزمون نیز برای اطمینان از نبود تفاوت معنادار در عملکرد گروهها و اثرگذاری
آنها در نتایج پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .یافتهها بیانگر آن است که
تفاوت میانگین نمرات آزمودنیها در این مرحله براساس نتایج بهدستآمده از تحلیل واریانس یک-
راهه با توجه به عدم وجود سطح معناداری بین گروهها ( )F=0.225 ،sig=0.87در مرحلۀ پیش-
آزمون ،تفاوت معناداری بین شرکتکنندگان در هر چهار گروه وجود ندارد ()P<0.05؛ بنابراین ،می-
توان نتیجه گرفت که در مرحلۀ پیشآزمون ،هیچ تفاوت معناداری میان گروهها وجود ندارد.

1. Leven Test
2. Shapiro Wilk
3. ANOVA
4. SPSS
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توجه درونی
توجه بیرونی نزدیک

توجه بیرونی دور
کنترل

یادداری

اکتساب
(جلسه دوم)

پیش آزمون

شکل 5ـ مقايسۀ توزيع میانگین و انحراف معیار دستورالعملهای کانون توجه

همانطور که در شکل باال مشاهده میشود ،دستورالعملهای کانون توجه درونی و بیرونی (نزدیک و
دور) باعث پیشرفت اجرای شرکتکنندگان در حفظ تعادل پویا گردیده است .در مرحلۀ اکتساب و
یادداری نیز شرکتکنندگان گروه توجه بیرونی دور عملکرد بهتری نسبت به گروههای دیگر داشته-
اند .پس از این گروه نیز بهترتیب گروههای توجه بیرونی نزدیک ،توجه درونی و کنترل عملکرد
بهتری داشتهاند.
جهت مقایسۀ اثرهای اصلی نوع آزمون و تعامل آن با گروه از آزمون تحلیل واریانس بینگروهی با
اندازههای مکرر با رعایتشدن پیشفرض کرویت موچلی ) (P>0.05استفاده شد که نتایج در جدول
( )1گزارش شده است .با توجه به یافتههای جدول ،اثر اصلی جلسات تمرین معنادار میباشد.
جدول 5ـ نتايج تحلیل واريانس بینگروهی با اندازههای تکراری برای عملکرد گروههای آزمايشی طی
جلسات تمرين
مجموع

درجۀ

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

جلسه

21/94

1

21/94

19/54

گروه

68/51

1

22/83

22/36

*1/111

جلسه×گروه

1/917

3

1/63

1/59

1/43

خطا

38/57

36

1/17

-

-

منبع تغییرات

مقدار F

سطح معناداری
*1/111

با بررسی نمودار و آمارههای توصیفی مشخص میشود که دستورالعملهای کانون بر اکتساب حفظ
تعادل پویا تأثیر معناداری دارد ( (P=0.001و ( .)F=28.59همچنین ،مشاهده میشود که گروه
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توجهی بیرونی دور در فرایند اکتساب عملکرد بهتری نسبت به سه گروه دیگر داشته است .عالوه-
براین ،نتایج نشان میدهند که اثر تعاملی گروه در جلسات تمرینی معنادار نمیباشد .چنانکه در
جدول شماره یک مشاهده میگردد ،اثر اصلی جلسات تمرین معنادار میباشد .نتایج آزمون تعقیبی
توکی نیز حاکی از آن است که بین جلسۀ اول با دوم ( )P=0.014و سوم )(P=0.008و بین جلسۀ
دوم با سوم ( )P=0.020تفاوت معناداری وجود دارد و آزمودنیها در جلسۀ سوم عملکرد بهتری
نسبت به دیگر جلسات تمرینی داشتهاند .اثر اصلی گروهها نیز معنادار میباشد .عالوهبراین ،نتایج
آزمون تعقیبی توکی بیانگر آن است که بین عملکرد گروه توجه درونی با عملکرد توجه بیرونی دور
) ،(P=0.001بین عملکرد گروه توجه بیرونی نزدیک با توجه بیرونی دور ) (P=0.001و کنترل
) (P=0.006و بین عملکرد گروه توجه بیرونی دور با توجه درونی ) (P=0.001و کنترل )(P=0.001
تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول 4ـ نتايج آزمون تحلیل واريانس يکراهه برای تأثیر سه نوع توجه بر حفظ تعادل پويا در مرحلۀ
يادداری
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

بینگروهی
درونگروهی

49/88
18/36

3
36

16/62
1/51

32/59

کل

68/24

39

سطح معناداری
1/111

* در سطح  P<0.01معنادار است.

براساس جدول شماره دو ،نتایج تحلیل واریانس یکراهه با اندازهگیریهای مکرر نشان میدهد که
دستورالعملهای کانون بر یادداری حفظ تعادل پویا تأثیر معناداری دارد ( (P=0.000و (.)F=32.59
براساس نتایج بهدستآمده در مرحلۀ یادداری نیز مشاهده میشود که گروه توجه بیرونی دور
عملکرد بهتری نسبت به گروههای دیگر داشتهاند و پس از این گروه نیز بهترتیب گروههای توجه
بیرونی نزدیک ،درونی و کنترل قرار دارند .عالوهبراین ،نتایج آزمون تعقیبی توکی در مرحلۀ یادداری
نشان میدهد که بین گروه توجه درونی با گروه توجه بیرونی نزدیک ( ،)P=0.062بیرونی دور
( )P=0.001و کنترل ( )P=0.019اختالف معناداری وجود دارد .بین گروه توجه بیرونی نزدیک با
گروه بیرونی دور ( )P=0.003و کنترل ( )P=0.001و نیز بین توجه بیرونی دور با گروه کنترل
( )P=0.001تفاوت معناداری وجود دارد و دریافت میشود که گروه توجه بیرونی دور عملکرد بهتری
نسبت به گروه کنترل داشته است.
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بحث و نتیجهگیری
توجه ،یکی از مهمترین محدودیتهای اثرگذار بر یادگیری و اجرای حرکات انسان است و کانونی-
کردن آن روشی برای افزایش بازدهی و یادگیری بهشمار میآید .هدف از پژوهش حاضر ،تأثیر
دستورالعمله ای کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان مبتال به
اختالل کمتوان ذهنی آموزشپذیر بود .نکتۀ قابلتوجه در پژوهش حاضر این است که درزمینۀ تأثیر
دستورالعملهای کانون توجه بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کمتوان ذهنی پژوهشهای
اندکی انجام شده است و نیازمند مطالعات بیشتری دراینزمینه میباشد .پژوهشهایی که تاکنون در
داخل و خارج از کشور در رابطه با دستورالعمل توجهی و اثربخشی آن در اجرا و یادگیری انجام شده
گرفته است ،بهصورت عمده دو نوع کانون توجه درونی و بیرونی را با یکدیگر مقایسه نمودهاند
(16ـ .)14در پژوهش حاضر ،نتایج تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در مرحلۀ اکتساب نشان داد
که تمرکز توجه به اثر حرکات روی محیط (توجه بیرونی دور) موجب بهبود اجرا و یادگیری میشود.
براساس نتایج بهدستآمده از مرحلۀ اکتساب مشاهده شد که گروه توجه بیرونی دور عملکرد بهتری
نسبت به گروههای دیگر داشته است و پس از این گروه بهترتیب گروههای توجه بیرونی نزدیک،
درونی و کنترل قرار دارند .آزمودنیهای هر چهار گروه نیز بهصورت معناداری در جلسۀ سوم نسبت
به جلسۀ اول عملکرد بهتری داشتند .نتایج مرحلۀ اکتساب با یافتههای پژوهش نمازیزاده و
همکاران ( ،)1384شفیعنیا و همکاران ( ،)1385نافتالی و همکاران ( ،)2111پورآقایی اردکانی و
همکاران ( ،)2114حسینی و همکاران ( ،)2111ولف و همکاران ( ،)2119 ،2112امانوئل 1و
همکاران ( ،)2118اکبری یزدی ( ،)1389عبدلی و همکاران ( ،)1391زنگیآبادی و همکاران
( )1392و دوستی و همکاران ( )1392همخوانی دارد (26ـ .)17،7،6همچنین ،براساس نتایج به-
دستآمده و نظر ولف و همکاران ( ،)1998تمرکز بر نتیجۀ حرکت (توجه بیرونی) موجب ایجاد
فرایند کنترل ناهشیارانه میشود و درنتیجه ،یادگیری تسهیل شده و اجرا بهبود مییابد؛ درصورتی-
که توجه درونی باعث میشود که ورزشکار برای کنترل حرکات خود تالش آگاهانه داشته باشد که
این امر منجر به کاهش عملکرد میشود ( .)27ولف و همکاران )2111( 2نیز بیان کردند که توجه
بیرونی باعث میشود آزمودنی به ظرفیت توجه کمتری برای اجرای تکلیف نیاز داشته باشد و به-
همیندلیل ،بهمقدار بیشتری از فرایند کنترل خودکار خود بهره بگیرد ( .)9عالوهبراین ،مکسول و
مسترز ( 2112و  )2114براساس مفاهیم یادگیری حرکتی آشکار و پنهان ،تفسیر دیگری از
اثربخشی کانون توجه بیرونی را پیشنهاد کردند .آنها مطابق با فرضیۀ پردازش آشکار استدالل
1. Emanuel
2. Wulf
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کردند که در توجه بیرونی ،اجراکننده تنها یک منبع از اطالعات ـ آنچه نسبت به اجراکنندۀ بیرونی
است ـ را پردازش میکند؛ درحالیکه در توجه درونی ،ضمن اینکه توجه به اطالعات درونی
معطوف میشود ،اطالعات برجستۀ بیرونی نیز پردازش میشود .درنتیجه ،دستورالعمل کانون درونی،
بار بیشتری را بر منابع توجهی یا حافظۀ کاری اعمال میکند .شایانذکر است که فشار یا بار بیشتر
بر حافظۀ کاری در شرایط کانون توجه درونی با اجرای ضعیفتر همراه میباشد (.)28،15
ازسویدیگر ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج پژوهش کانینگ )2115( 1بدینجهت که در پژوهش
او کانون توجه درونی نسبت به بیرونی مفیدتر واقع شده بود ،همخوانی ندارد .او در پژوهش خود
راهرفتن با حمل سینی لیوان را در بیماران پارکینسون (با درنظرداشتن کانونهای توجهی متفاوت)
موردبررسی قرار داد و نتیجه گرفت که ممکن است پیشنهاد عمومی که در آن توجه یادگیرندگان را
به پیامد حرکات آنها معطوف مینماید ،در تمام شرایط برای افرادی که مبتال به بیماری
پارکینسون هستند مناسب نباشد .همچنین ،یافتههای ما با نتایج لیح ،)2111( 2لندرز 3و همکاران
( ،)2115اوهارا 4و همکاران ( )2118و ولف و همکاران ( )2111نیز ناهمخوان میباشد که علت
احتمالی آن براساس پژوهشهای انجامشده میتواند ناشی از دشواری تکلیف ،سطح مهارت
آزمودنیها ،ماهیت مهارت بهلحاظ باز یا بستهبودن ،سن و جنس آزمودنیها باشد (33ـ .)29عالوه-
براین ،تبیین این ناهمسویی بیشتر بر پایۀ نظریۀ محدودیت منابع توجه میباشد که بیان میکند به-
دلیل فقدان منابع توجهی کافی در فرد ،انجام تکلیف شناختی با ظرفیت توجه در اجرای تکلیف
تعادلی اختالل بهوجود میآورد و درنهایت ،تکلیف تعادلی با افت همراه میشود؛ بنابراین ،بهدلیل
دشواری کنترل قامت روی دستگاه تعادلسنج پویا و نیاز به تمرکز توجه و نیز بهدلیل عدم آشنایی
و تکرارپذیری تکلیف ،آزمودنیها جهت حفظ تعادل ،نیاز به ظرفیت توجه باال و تمرکز بر اجرای
تکلیف داشتند و درنهایت ،نمرات تعادل پایینتری را بهدست آوردند .از دیگر دالیل ناهمخوانی می-
توان عدم یکسانبودن آزمودنیها و تکلیف را بیان کرد؛ لذا ،با توجه به نظریۀ سیستمهای پویا ،هر-
چند تکلیف یکسان بود (حفظ تعادل) ،اما فرد و محیط اجرای تکلیف متفاوت بود؛ بنابراین،
محسوس است که با توجه به تفاوتهای فردی و نوع دستگاه ،راهبرد بهکاررفته در آزمودنیهای
پژوهش حاضر متفاوت بوده و (احتماالً) نتایج متفاوتی را ایجاد کرده است.
عالوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر در مرحلۀ یادداری نشان داد که گروه توجه بیرونی دور در عملکرد
و یادگیری حفظ تعادل پویا ،پیشرفت بهتر و معنادارتری نسبت به گروههای دیگر داشته است که
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این نتایج با یافتههای ولف و همکاران ( ،)2112ولف و پرینز ،)2111( 1مک نوین 2و همکاران
( ،)2113شفیعنیا و همکاران ( ،)1385نمازیزاده و همکاران ( ،)1384عبدلی و همکاران (،)1391
اکبری یزدی و همکاران ( ،)1389دوستی و همکاران ( )1392و زنگیآبادی و همکاران ()1392
همخوان میباشد (.)7،8،21،21،23،25،34،35
درمقابل ،یافتههای پژوهشی ما در این بخش با نتایج پژوهش غیور و همکاران ( ،)2114ولف و
همکاران ( ،)2118پولتون 3و همکاران ( )2116و بالک )2114( 4که در مرحلۀ یادداری ،تفاوتی را
میان عملکرد گروههای کانون توجه درونی و بیرونی مشاهده نکردند مغایرت دارد (39ـ .)36احتماالً
دشواری تکالیف ،سطح تبحر فراگیران و نوع ابزار اندازهگیری ،دلیل این تفاوت میباشد؛ زیرا ،لندرز و
همکاران ( )2115و ولف و همکاران ( )2117بیان کردند که کانون توجه بیرونی در تکالیف دشوارتر
و در آزمودنیهای ماهرتر ،مؤثرتر است (.)31،41
بهطورکلی ،نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر با دیدگاههای ارائهشده درمورد کانون توجه در
کنترل حرکتی مطابقت داشت؛ برایمثال ،میتوان آن را بهعنوان حمایت بیشتر از فرضیۀ عمل
محدودشده تفسیر نمود .علت احتمالی آن است که آزمودنیهای متمرکز بر کانون توجه دور (نسبت
به آزمودنیهایی که بر اثرات نزدیک تمرکز دارند و یا آنهایی که بر دستورالعمل تمرکزی ندارند)
تمایل دارند اجازه دهند که سیستم حرکتی بهشکل طبیعیتری خودسازماندهی شود و تحت
محدودیت و اجبار فرایندهای کنترل هوشیارانه قرار نگیرد .درحقیقت ،توجه به اثر حرکت ،امکان
فرایندهای کنترل طبیعیتری را فراهم میآورد و فرد را از درگیری با فرایندهای هوشیارانه و ارادی
آزاد میسازد و بدینترتیب ،عملکرد وی افزایش خواهد یافت .با توجه به یافتهها توصیه میشود که
دستورالعملها ،کانون توجه بیرونی را برای کودکان کمتوان ذهنی القا کنند تا اثربخشی بیشتری
درمقایسه با شرایط دستورالعمل درونی ایجاد شود .عالوهبراین ،این احتمال وجود دارد که مربیان
توصیههای عملی مهمی برای شرایط واقعی و تمرینی در جهت رفع ناهماهنگی های کودکان داشته
باشد؛ آنجاکه مربیان اغلب دستورالعملهایی را که به کودکان کمتوان ذهنی میدهند درمورد
هماهنگی حرکات (کانون توجه درونی) میباشد؛ بنابراین ،اگر دستورالعملهایی که مربیان ارائه می-
دهند به شیوهای باشد که توجه کودک را به دور از حرکات بدن و بهسوی اثرات حرکت معطوف کند
میتواند اثربخشی تمرین را افزایش دهد.
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- معلمان و اساتید درزمینۀ فعالیت حرکتی و حوزۀ تربیتبدنی میتوانند بیشاز، مربیان،درمجموع
پیش به نقش اطالعات حسی و بینایی در کنترل تعادل پویا پی ببرند و از وابستگی افراد به یک
 جهت اجرای مهارتهایی که نیاز به حفظ تعادل پویا دارند، همچنین.حس خاص جلوگیری نمایند
-الزم است که فرد از هرگونه تداخل ذهنی و شناختی دور نگه داشته شود تا عملکرد مناسب و قابل
.قبولی را از خود به نمایش بگذارد
، با در نظر گرفتن نتایج تحقیق حاضر و اهمیت تعادل برای افراد کم توان ذهنی:پیام مقاله
 والدین و مسئولین مراکز و مدارس استثنائی از تمرینات ورزشی،پیشنهاد می شود مربیان
.آزمایشگاهی و میدانی در برنامه توانبخشی کودکان کم توان ذهنی استفاده نمایند

تشکر و قدردانی
 مدیریت مدرسۀ طلوع و،بدینوسیله از مدیریت آموزشوپرورش استثنائی ناحیۀ دو شهرستان اهواز
تمامی دانشآموزان و والدین آنها که ما را در طول انجام این پژوهش یاری نمودند تشکر و قدردانی
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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effect instructions attention focus
internal and external (far and near) on learning protection dynamic balance in educable
children with mental retardation. Semi-experimental method of study and population
included all student’s children with mental retardation at special school’s district 2 of
Ahvaz city that in years 1393-94 studying, constituted (N=169). Objective sampling
included 40 subjects’ students’ children 8-12 years old they were selected, and randomly
divided into four groups (internal focus, near external focus, far external focus and
control). The task required participants to stand on a force platform. Subjects after
participating in the pre-test practiced in three sessions and each session 15 attempts for
the maintain balance on balancing machine and after 48 hours were participated in the
retention test. ANOVA test results showed a significant difference between groups in of
test. In addition, both the far external focus condition continued to demonstrate increases
in balance performance. (P<0.05). The considering results this study, it is suggested to
improve the balance skills in children with mental retardation, the used of instructions
external focus attention far.

Keywords: Internal Attention, Far External Attention, Near External Attention,
Dynamic Balance, Children with Mental Retardation
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