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  چکیده
های کانون توجه درونی و بیرونی )دور و نزديک( بر يادگیری العملتأثیر دستور ر، بررسیحاض پژوهش از هدف

آماری  ۀجامع و بوده تجربینیمه پژوهش، اين . روشباشدمی پذيرتوان ذهنی آموزشحفظ تعادل پويا در کودکان کم

مشغول ( 5939-32) دو شهر اهواز که در سال ۀی ناحیئمدارس استثنا توان ذهنیآموزان پسر کمتمامی دانشآن را 

دسترس سال به روش در 54هشت تا آموز دانش 21 ها،که از میان آن دادند تشکیلنفر  563به تعداد  تحصیل بودند

)توجه درونی، توجه صورت تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند و بهشدند آماری انتخاب  ۀعنوان نمونبه هدفمند و

 ۀصفح روی بر هاآزمودنی ايستادن :شامل تکلیفدر پژوهش حاضر،  (.دور، توجه بیرونی نزديک و کنترل بیرونی

 ،آزمونها پس از شرکت در پیشآزمودنی .بود ورد بیرونی توجه و نزديک بیرونی توجه کنترل، شرايط سه در نیرو

و پس از  نمودند سنج تمرينبرای حفظ تعادل روی دستگاه تعادلکوشش را  51جلسه  مدت سه جلسه و در هربه

 در که شودمشخص می راههيک واريانس نتابج آزمون تحلیلبراساس ساعت در آزمون يادداری شرکت کردند.  24

 توجه حالت در هاآزمودنیشود که دريافت می همچنین،وجود دارد.  هاگروه بین معناداری تفاوت آزمون تعادل،

 نزديک بیرونی توجه به نسبت دور بیرونی توجه شرايط در بیماران کهاين اند و نیزعملکرد بهتری داشته دور بیرونی

 هایمهارت بهبود جهت شودمی یشنهادپ نتايج به توجه با .P<0.05)) دارند بهتری یپويا تعادل ،و توجه درونی

  .شود استفاده دور بیرونی توجه کانون هایاز دستورالعمل ،توان ذهنیکودکان کم در تعادلی
 

 توان ذهنیدور، توجه نزديک، تعادل پويا، کودکان کم توجه درونی، توجه بیرونی کلیدی:واژگان 
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 مقدمه

های یکی از شاخه 1لوم ورزشی، یادگیری و کنترل حرکتیبدنی و عهای متعدد تربیتدر میان شاخه

. یادگیری است نمودهخود جلب های اخیر توجه زیادی را بهکه طی سال شوداصلی آن محسوب می

 نیز و کنترل حرکتی است دنبال آموزش و تمرینفرایندهای یادگیری مهارت به ۀعلم مطالع ،حرکتی

(. با گذشت 1) باشدمیغیرارادی انسان  کات ارادی وشناختی حرفرایندهای عصب ۀمطالع دانش

 انندحاصل شده است. مسائلی م های حرکتیکسب مهارت ۀزمیندرهای زیادی پیشرفت ،زمان

های تمرین، نوع تمرین و نقشی که این عوامل در یادگیری مهارت ۀفاکتورهای آمادگی حرکتی، شیو

یکی از فاکتورهای آمادگی  ،زمینهایناده است. درخود اختصاص دحرکتی دارند، توجه زیادی را به

باشد و یکی یکی از فاکتورهای مهم در انجام کارهای روزمره میکه  است 2شده، تعادلحرکتی مطرح

ست از: توانایی عضالت برای ا عبارت وآمادگی حرکتی قرار دارد  ۀهایی است که در حیطاز قابلیت

و  عضالنی استقامت و قدرت حفظ ،ذهنی توانکم افراد در(. 2) صورت پایدارحفظ و نگهداری بدن به

 حرکتی هایبرنامه. (3)باشد می عملکردی مهم استقالل و بهتر زندگی به یابیدست برای پویا تعادل

 دوران ویژه دربه انسان شناختیروان و ساختاری هایویژگی با توان متناسبکم افراد ورزشی و

-می آماده اجتماع در بهتر زندگی برای را فرد و روان، جسم سالمت أمینت ضمن نوجوانی، و کودکی

 خواهند را فرصت این افراد جوان بدنی، فعالیت مناسب ۀبرنام یک در شرکت با ،بنابراین ؛(4سازد )

 بزرگسالی داشته به ورود هنگام را سالم و فعال زندگی یک و تقویت شده ،بدنی لحاظبه که داشت

  دارد. افراد این میان در بدنیتربیت و بدنی فعالیت ضرورت از نشان امر این که باشند

د. سیستم کنترل کنهای ایستا و پویا ایفا میدر فعالیتنقش مهمی را  ،تعادلعنوان شده است که 

سیستم بینایی،  :تعادل یک مکانیزم مرکب و پیچیده است که هماهنگی سه سیستم تعادلی شامل

 هایسالی هاپژوهش (.5سزایی دارد )پیکری در آن نقش بهـ  ستم حسیسیستم دهلیزی و سی

 حرکتی هایمهارت از بسیاری یادگیری و اجرا بر مهمی اثر افراد، توجه کانون کهاند داده نشان اخیر

 در حرکت آثار به را کنندهاجرا توجه که هاییدستورالعمل میان،ایندر. دارد تعادلی هایمهارت نظیر

-می معطوف حرکت خودبه را فراگیر توجه که هاییدستورالعمل به نسبت سازد می معطوف محیط

 گرفته،صورت مطالعات اکثر ذکر است که در. شایانگرددمی عملکرد در بیشتری بهبود سبب کند،

 مشخص مسن افراد نیز و نوجوانان کودکان، جمله از مختلف سنی هایگروه در بیرونی تمرکز مزایای

 ثابت سالم بزرگساالن برای تنهانه بیرونی، تمرکز دستورالعمل از استفاده مزایای. (7،6است ) هشد

 بیماری مغزی، ۀسکت حرکتی، اختالالت و صدمات به مبتال بزرگساالن برای بلکه،است،  شده

                                                           
1. Motor Control & Learning 

2. Balance 
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 1فول پژوهش در مثال،عنوانبه ؛(8) است شده گزارش مفید نیز ذهنی معلول کودکان و پارکینسون

 توجه کانون دستورالعمل که شد داده نشان گرفت انجام پارکینسون بیماران روی بر که همکاران و

 تمرکز .گرددمی بیماران این تعادل افزایش سبب، 3درونی توجه کانون دستورالعمل به نسبت 2بیرونی

 اجرای سهولت سبب نتیجه،در و شده خودکار هایپردازش ۀمداخل افزایش سبب حرکت، اثرات بر

 نتیجه،در و آگاهانه کنترل نوعی به منجر حرکت، خود بر تمرکز مقابل، ۀنقط در و گرددمی حرکت

  (.9د )گردمی خودکار کنترل یندهایافر در اختالل و حرکتی سیستم محدودیت

-شایعی می ۀلأتوان ذهنی مسمشکالت تعادل و کنترل وضعیت بدن در جمعیت افراد مبتال به کم

توان ذهنی درصد از بیماران مبتال به کم 51تا  41مشاهده شده است که حدود  . اخیراً،(11) باشد

های اختالالت حرکتی تجربه عنوان یکی از نشانه، اختالالت تعادلی را بهباشندمیرفتن که قادر به راه

 (.8اند )کرده

جایی از یک وضعیت به هجابباعث ایجاد اشکال در  ،زیرا؛ ساز هستنداختالالت تعادل عمدتاً مشکل 

رفتن یا چرخیدن را شوند و حفظ وضعیت ایستاده و یا انجام عملکردهایی نظیر راهوضعیت دیگر می

(. 9) دهندرا افزایش می خوردنزمیناحتمال اختالل تعادل بیشتر و  ،هااین تمامکنند که مختل می

 ،نهایتشده و در خوردنس از زمینباعث ایجاد تر های مکررتعادل ضعیف و افتادنهمچنین، 

این اختالالت منجر به افزایش وابستگی که  (11) تأثیر قرار خواهند دادکیفیت زندگی بیمار را تحت

بیمار به دیگران برای انجام کارهای روزانه، کاهش ارتباطات اجتماعی و کاهش احساس توانایی 

 و قدرت حفظ ،ذهنی توانکم افراد درهمچنین، (. 11شود )کنترل بر زندگی شخص بیمار می

 .باشدمی مهم عملکردی استقالل و بهتر زندگی به یابیدست برای پویا تعادلنیز  و عضالنی استقامت

 از تریینیپا سطوح از خود سالهم کودکان عادی با مقایسهدر پذیرآموزش ذهنی توانکم کودکان

 .هستند تعادل برخوردار و العملعکس مانز دویدن، سرعت چاالکی، عضالنی، استقامت، قدرت

 با متناسب توانکم افراد ورزشی و حرکتی هایبرنامه برای مهمی عامل مستقل زندگی حفظ توانایی

 و جسم سالمت تأمین ضمن کودکی، دوران در ویژهبه انسان شناختیروان و ساختاری هایویژگی

توان بیان نمود که می ،ترتیبیند(. ب11سازد )یم آماده اجتماع در بهتر زندگی برای را فرد روان،

 ،هایی در میزان تعادلتوان ذهنی که از محدودیتضرورت بررسی میزان توانایی تعادلی در افراد کم

زمینه اینانجام مطالعاتی درکه به  است داشته را بر این پژوهشگران ،ندهست برخوردار غیره قدرت و

 هایتوانایی بر را (هفته شش مدتبه) ویژه حرکتی ۀبرنام یک ثیرأت (1377) فردرهبان اقدام کنند.

 ۀبرنام این که نمود اعالم کرد و تهران بررسی شهر توان ذهنیکم آموزاندانش ادراکی حرکتی

                                                           
1. Wulf  

2. External Focus 

3. Internal Focus 
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و  1کوبیالی (.11دارد ) تأثیر هاآن عمل سرعت وپویا تعادل ایستا، تعادل  هماهنگی، بر ،ویژه حرکتی

-کم کودکان عملکرد سطح بر وضعیتی را و تعادلی تمرینات اثر پژوهشی، در نیز (2111همکاران )

 عملکرد هماهنگی، عضالنی، قدرت عضالنی، استقامت که ندداد نشان و نمودند مطالعه توان ذهنی

 انواع گذاریتأثیر .(11داشته است ) بهبود هفته هشت از پس آزمایش گروه در تعادل و حرکتی

-هب ؛است رسیده اثبات به متعددی هایپژوهش درنیز  یادگیری و عملکرد بر ونیبیر توجه کانون

 بر بیرونی توجه کانون دستورالعمل نوع دو اثر ۀمقایس به پژوهشی در (1386شهریاری ) مثال،عنوان

 اثر بین که داد نشان پژوهش این از حاصل نتایج پرداخت. تنیس فورهند ۀضرب یادگیری و عملکرد

 تفاوت تنیس فورهند ۀضرب عملکرد بر حرکت اثر و اثر از پیش بیرونی توجه کانون العملدستور نوع

 گروه دو بین یادداری آزمون در داریامعن تفاوت فاصله، روز یک از پس اما، ندارد وجود داریامعن

زاده و همکاران نمازی و (1391عبدلی و همکاران ) ،(1387مقدم ) ،همچنین .شودمی مشاهده

 تعادلی تکلیف اجرای بر توجه کانون دستورالعمل نوع و تکلیف دشواری تأثیر ۀمقایس به نیز (1384)

وسیلۀ هب 2توجه اند که تمرکز برمطالعات زیادی نشان داده ،اخیر دهۀدر دو (. 8،13،24) ندپرداخت

 یگر،دسویاز .دارد های مختلفای در یادگیری و اجرای مهارتکنندهنقش تعیین ،دستورالعمل

انجام  3های تعادلی و کنترل پاسچرمهارت ها بردستورالعمل تأثیر این ارتباط با زیادی درمطالعات 

آبادی و زنگی (،2111) 4نافاتی و ویلرم (،2111) حسینی و همکارانمانند پژوهش  شده است

 لعاتمطانتایج این که  (2119) ولف و همکاران ( و1392) و همکاراندوستی  (،1392) همکاران

 بهبود با رابطه در تعادل وجود مزیت (.17ـ21) باشدمی بیانگر عملکرد بهتر در شرایط توجه بیرونی

 کهییجاآناز است. شدهپذیرفته توان ذهنی امریکودکان کم در زندگی کیفیت و حرکتی پیامدهای

 کارکردهای از و گیردمی صورت متفاوت آموزشی هایلمدستورالع طریق از تعادل بهبود برای تالش

 بهبود منظوربه ،بنابراین ؛باشدمی فرد توجه کانون به بخشیدنجهت آموزشی، دستورالعمل های مهم

 که لهأمس این اما ،برد سود توجه کانون هایدستورالعمل از توانمی توان ذهنیکودکان کم در تعادل

 بنابراین ؛است نشده شناخته تاکنون ،باشدمی حد چه تا توجه کانون هایدستورالعمل ماندگاری

 تکلیف یادداری و اکتساب بر توجه کانون هایدستورالعمل اثر بررسی حاضر، پژوهش از هدف

 استال ؤبه این سگویی پاسخصدد حاضر در پژوهش ،لذا ؛باشدمی توان ذهنیکودکان کم در تعادلی

-توان ذهنی تأثیرکودکان کم یویابر تعادل پ )درونی و بیرونی( توجه کانون هایدستورالعملآیا  که

-میبیشتر  کانون توجههای یک از گروهگذاری در کداممیزان تأثیر کهاین ؟ وباشد یا خیرمیگذار 

                                                           
1  .  Kubilay 

2. Attention 

3  .  Postural control 

4. Nafati & Vuillerme 
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ویژه هب و ورزشی مراکز درگونه بیان کرد که توان اینمی شده در فوقاالت مطرحؤبر سعالوه ؟باشد

 نتایجرو، باشد؛ ازاینمی مربیان اصلی اهداف از یکی تعادل افزایش ،یئو کودکان استثنا بخشیتوان

 دادنقرار مدنظر از طریق فراگیران تعادل افزایش برای مربیان راهنمای تواندمی حاضر پژوهش

توان به نیازمندی مربیان و می پژوهشاز ضروریات این  ،ترتیببدین .باشد توجهی هایدستورالعمل

 اشاره کرد.توان ذهنی تعالی حرکتی در کودکان کم مسئوالن مربوطه در امر پیشرفت و
 

 پژوهش  روش
باشد که در آن به بررسی تأثیر کانون توجه درونی، می تجربینیمهمطالعات  نوع از حاضر پژوهش

پذیر پرداخته توان ذهنی آموزشبیرونی نزدیک و دور بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کم

ل پسر مبتال به اختالالت سا 12هشت تا  آموزانتمامی دانشپژوهش را آماری  ۀشده است. جامع

-94) دو شهر اهواز که در سال تحصیل ۀی ناحیئمدارس آموزش و پرورش استثنا توان ذهنیکم

 پرورشوآموزش ۀمدرس چهاراز بین  (.N=169)دادند تشکیل  مشغول تحصیل بودند( 1393

ای پذیر( به روش خوشهتوان ذهنی )آموزشکم ۀپسران ۀیک مدرس ،اهواز شهر دو ۀناحی یئاستثنا

-هیچ که) نفر 41 درمجموع ،مدرسهآن آموزان ای تصادفی انتخاب شد و از میان دانشمرحلهچند

 این در شرکتبرای  هدفمند و دسترسدر روش بهنداشتند(  نظر رامورد تکلیف در قبلی تجربۀ گونه

دور،  نفری تقسیم شدند )توجه درونی، توجه بیرونی 10گروه  چهاره و ب گردیدند انتخاب پژوهش

 این در خود شرکت فرزندان رضایت فرم کودکان، والدینذکر است که شایان .(توجه نزدیک و کنترل

 ۀبهر پژوهش، در هاآزمودنی گزینش اصلی معیارنمودند.  تکمیل آغاز پژوهش از پیش را پژوهش

 به توجه با ،همچنین .باشدمی یکدیگر از کودکان این تمایز وجه و خصشا ترینمهم که بود هوشی

-کم افراد از درصد 51 از بیش کهاین و جسمانی تمرینات از هاآزمودنی کامل فهم و ادراک ضرورت

 :شامل مطالعه به ورود معیارهای پژوهش این در ،دهندمی تشکیل پذیرآموزش افراد را ذهنی توان

 پنج حداقل مدتبه ایستادن تواناییسال و  12هشت تا سنی  ۀ، دامن71 تا 51 بین هوشی ۀبهر

-تعادل از استفاده ،آزمایشات در شرکت ۀسابق عدم پا، کف هایفقدان ناهنجاری کمک، بدون دقیقه

 ( و غیره،عضالنی اسکلتی( ارتوپدیک ارگانیک، عصبی،، قلبی ژنتیکی، هایبیماری به ابتال سنج، عدم

مانند عدم تعادل در حرکات محوری  شدهشناخته پزشکی مشکالت از برخی نیزو  بودنتیمعلولیچند

 .بود 2پوکی استخوان یبیمار و( کوتولگی)رشد  هورمون کمبود شبکیه، مشکل ،1و مرکزی

                                                           
1. Atlanto-Axial Instability 

2. Brittle Bone Disease 
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این  شد. استفاده 1آزما توان سنجتعادل دستگاه ازگیری جهت اندازه پژوهش، این براین، درعالوه

 و . رواییباشدمی زمانحسب مدتافراد بر تعادل میزان مورددر اطالعاتی دادننشان به قادر دستگاه

 .دارد قرار است ایران در دستگاهاین  ۀسازند که فلز ساتراپ شرکت ییدأتمورد نیز ابزار این پایایی

 ییدأتوردم خود هایپژوهش در را دستگاه این پایایی و روایی (1385) همکاران و نیاشفیع ،همچنین

 هایمتغیر کنترل منظوربه پژوهش، ۀپیشین به توجه با که است ذکربه(. الزم22) اندقرار داده اعالم

 نسبتا مهارتی که پویا تعادلی تکلیف از حاضر پژوهش در ،مهارت سطح و نوع مانند گریمداخله

 تکلیف اجرای در مهارت سطح نظر از هاآزمودنی تمام که نتایج نشان داد شد استفاده دشوار است

  .رندندا را گیریابزار اندازه با قبلی آشنایی گونههیچ و باشندمی در یک سطح نظرمورد

 محتوای تکلیف، انجام روش مورددر اطالعاتی هاآزمودنی به آزمون،پیش اجرای از پیش براین،عالوه

 شنیدن و دیدن از پس همچنین، .شد داده کار انجام ۀشیو توجهی دستورالعمل و بازخورد اطالعات

 دش داده نمایش هاآزمودنی به( مرتبه چند) سنجتعادل دستگاه روی کار اجرای ۀنحو اولیه، اطالعات

 دستورالعمل گونه بازخورد وبدون هیچرا  ایثانیه 11 کوشش چهار ابزار، با آشنایی منظوربه هانآ و

 30 کوشش 15 ،آزمونپیش در هاآزمودنی تمام نیز بعد دادند. روز انجام سنجتعادل روی توجهی

تمرین  جلسات دربراین، عالوه .کردند اجرا توجهی دستورالعمل و گونه بازخوردهیچ بدون را ایثانیه

بیرونی  توجه گروه .باشد داشته تمرکز خود پاهای بر شد خواسته درونی توجه دستورالعمل گروه از

 توجه گروه و کرد متمرکز عالمت نزدیک پا به را خود توجه یزن نزدیک( عالمت به )توجه نزدیک

 گروه در گرفتهصورت ۀمداخل .داشت تمرکز سبز دستگاه چراغبر عالمت دور(  به بیرونی دور )توجه

 بهها دستورالعمل جمالت ،درونی توجه کانون گروه در که بود صورتاینبه بیرونی و درونی

 هاآن حرکات تأثیر به جمالت ،بیرونی توجه کانون گروه در و کردمی اشاره هاآن حرکات هماهنگی

به اطراف نگاه  و به چراغ نگاه کن مانندها )استعاره یا کالمی هاینشانه از براین،عالوه .داشت اشاره

 اجراکننده به است ممکن کالمی هاینشانه ،زیرا؛ شد استفاده بیرونی توجه کانون گروه برای نکن(

به گروه ذکر است که شایان(. 9) ندک متمرکز حرکت تأثیر جهتدر را خود توجه تا نماید کمک

 هر در و جلسه سه گروه چهار هر هایآزمودنی ،العملی ارائه نشد. سپسگونه دستورکنترل هیچ

 از پس .کردند تمرین را هاکوشش بین ایثانیه 21استراحت زمان با ایثانیه 30 کوشش 15 ،جلسه

 )آزمونپیش با مطابق ایثانیه 30 کوشش 15 اجرای)یادداری  آزمون در هاآزمودنی نیز ساعت 48

 (.9) نمودندشرکت 

-ها و دادهتوصیف آزمودنی جهتعنوان آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد به براین،عالوه

 آزموننیز  هاریانسوا سانیهم از اطمینان منظوراستفاده گردید. به پژوهشهای حاصل از 

                                                           
1. Tavan Azma Stabilometer 
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کار به 2ویلکـ  شاپیرو آزمون، هاداده توزیع بودنطبیعی تعیین جهت و مورداستفاده قرار گرفت1لون

 دراستفاده شد.  3راههیک واریانس تحلیل از آزمونپیش در هاداده تحلیل منظورهبهمچنین،  .رفت

)جلسات تمرین(  اندازه گیری تکراریتحلیل واریانس با  ،آزمایشی گروه چهار برای اکتساب فرایند

گروهی و های درونکردن جایگاه تفاوتبرای مشخص توکی و آزمون تعقیبی چهار)گروه ها( × سه 

کار بهراهه یک آزمون تحلیل واریانس نیز یادداری ۀدر مرحل ومورداستفاده قرار گرفت بین گروهی 

 برای و شد انجام19ۀ نسخ 4اس پی اس اس افزارنرم از استفاده با نیز هاداده آماری تحلیل. رفت

 .گرفت قرار استفادهمورد 2111ۀ خنساکسل  افزارنرم جداول، و نمودارها رسم
 

 نتایج
 از تربزرگ هایرغمت تمام در داریامعن سطح دهد کهمی نشان اسمیرنوفـ  کولموگروف آزمون نتایج

 آمار از هافرضیه آزمون در، بنابراین ؛است هادهدا توزیع بودنطبیعی گرنمایان می باشد که( 5/1)

 نمرات میانگین تفاوت بیانگر این است که لون آزمون نتایج، همچنین. شد استفاده پارامتریک

 اطمینان هاواریانس سانیهم از توانمی ،لذا؛  (P>0.5)باشد مین دارامعن آزمون مراحل در هاآزمودنی

 اثرگذاری و هاگروه عملکرد در دارامعن تفاوت نبود از اطمینان براییز ن آزمونپیش ۀمرحل در. داشت

ها بیانگر آن است که یافته .شد استفاده راههیک واریانس تحلیل آزمون از پژوهش نتایج در هاآن

-تحلیل واریانس یک از آمدهدستهاساس نتایج ببر مرحله این در هاآزمودنی نمرات میانگین تفاوت

-پیش ۀدر مرحل (sig ،0.225=F=0.87ها )داری بین گروهاوجه به عدم وجود سطح معنراهه با ت

-می ،بنابراین ؛(P>0.05)کنندگان در هر چهار گروه وجود ندارد داری بین شرکتاتفاوت معن ،آزمون

 وجود ندارد.ها میان گروههیچ تفاوت معناداری  ،آزمونپیش ۀتوان نتیجه گرفت که در مرحل

 

 

 

 

 

                                                           
1. Leven Test 
2. Shapiro Wilk 

3. ANOVA 

4  . SPSS 
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پیش آزمون اکتساب 

(جلسه دوم)

یادداری

توجه درونی

کتوجه بیرونی نزدی

توجه بیرونی دور

کنترل

 
 های کانون توجهالعملتوزيع میانگین و انحراف معیار دستورمقايسۀ  ـ5شکل 

 

های کانون توجه درونی و بیرونی )نزدیک و دستورالعمل ،شودمشاهده می باال شکل که در طورهمان

اکتساب و  ۀرحلکنندگان در حفظ تعادل پویا گردیده است. در مباعث پیشرفت اجرای شرکتدور( 

-های دیگر داشتهکنندگان گروه توجه بیرونی دور عملکرد بهتری نسبت به گروهشرکت نیز یادداری

های توجه بیرونی نزدیک، توجه درونی و کنترل عملکرد ترتیب گروهبه نیز از این گروه پس. اند

 ند. اهبهتری داشت

 با گروهیواریانس بین تحلیل آزمون از هگرو با آن تعامل و آزمون نوع اصلی اثرهای ۀمقایس جهت

 جدول در شد که نتایج استفاده (P>0.05) موچلی کرویت فرضپیش شدنرعایت بامکرر  هایاندازه

 .باشدمی دارامعن تمرین جلسات اصلی اثر ،جدول هاییافته به توجه با. است شده گزارش (1)
 

 آزمايشی طی هایگروه عملکرد برای تکراری هایاندازه با گروهیبین واريانس تحلیل نتايج ـ5 جدول

تمرين جلسات  

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 سطح معناداری Fمقدار 

94/21 جلسه  1 94/21  54/19  111/1*  

51/68 گروه  1 83/22  36/22  111/1*  

917/1 گروه×جلسه  3 63/1  59/1  43/1  

57/38 خطا  36 17/1  - - 

 

حفظ  اکتساب های کانون بردستورالعمل که شودمی مشخص توصیفی هایآماره و نمودار بررسی با

 گروه که شودهمچنین، مشاهده می .(F=28.59) و P=0.001))اری دارد تأثیر معناد تعادل پویا
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-عالوه. ه استداشت دیگر گروه سه به نسبت بهتری عملکرد اکتساب یندافر در بیرونی دور توجهی

که در چنان .باشدمین ارادمعن تمرینی جلسات در گروه تعاملی اثر که دهندمی نتایج نشان براین،

 تعقیبی آزمون نتایج .باشدمی دارامعن تمرین اصلی جلسات اثر ،گرددمشاهده می شماره یک جدول

 ۀین جلسو ب (P=0.008) و سوم( P=0.014)اول با دوم  ۀجلس بین نیز حاکی از آن است که توکی

 بهتری عملکرد سوم ۀجلس در هاآزمودنی و وجود دارد یدارامعن تفاوت( P=0.020)دوم با سوم 

 نتایج براین،عالوه .باشدمی دارامعن نیز هاگروه اصلی اثر. نداهداشت تمرینی جلسات دیگر به نسبت

توجه بیرونی دور  دعملکر گروه توجه درونی با عملکرد بین بیانگر آن است که توکی تعقیبی آزمون

(P=0.001)، گروه توجه بیرونی نزدیک با توجه بیرونی دور  عملکرد بین(P=0.001) و کنترل 

(P=0.006) گروه توجه بیرونی دور با توجه درونی  عملکرد بین و(P=0.001) و کنترل (P=0.001) 

  .وجود داردتفاوت معناداری 
 

 ۀدر مرحل پويا تعادل حفظ بر توجه نوع سه تأثیر برای هراهنتايج آزمون تحلیل واريانس يک ـ4 جدول

  يادداری

 میانگین مجذورات درجۀ آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات
 

 F مقدار
  

 

 معناداریسطح 

 62/16 3 88/49 گروهیبین
 

 59/32 51/1 36 36/18 گروهیدرون 111/1

     39 24/68 کل
 دار است.امعن P<0.01* در سطح 

 

 کهدهد می نشان مکرر هایگیریاندازه با راههیک واریانس تحلیل نتایج ،شماره دو اساس جدولرب

 .(F=32.59)و  P=0.000))ری دارد اتأثیر معناد حفظ تعادل پویا یادداری های کانون بردستورالعمل

رونی دور که گروه توجه بی شودمیمشاهده نیز  یادداری ۀآمده در مرحلدستاساس نتایج بهبر

های توجه ترتیب گروهبهنیز از این گروه  پسو  اندهای دیگر داشتهبهتری نسبت به گروه عملکرد

یادداری  ۀتوکی در مرحل تعقیبی آزمون نتایج براین،رند. عالوهزدیک، درونی و کنترل قرار دابیرونی ن

، بیرونی دور (P=0.062)نزدیک بین گروه توجه درونی با گروه توجه بیرونی  که دهدمی نشان

(P=0.001)  کنترلو (P=0.019 ) گروه توجه بیرونی نزدیک با بین وجود دارد.اختالف معناداری 

توجه بیرونی دور با گروه کنترل  و نیز بین (P=0.001) و کنترل (P=0.003)بیرونی دور گروه 

(P=0.001) عملکرد بهتری رونی دور توجه بیگروه شود که دریافت میو  ردتفاوت معناداری وجود دا

 .ه استنسبت به گروه کنترل داشت
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 گیریبحث و نتیجه
-گذار بر یادگیری و اجرای حرکات انسان است و کانونیهای اثرترین محدودیتتوجه، یکی از مهم

تأثیر  ،حاضر پژوهشد. هدف از آیشمار میبرای افزایش بازدهی و یادگیری به یروش کردن آن

ای کانون توجه درونی و بیرونی بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان مبتال به هالعملدستور

تأثیر  ۀزمینکه در توجه در پژوهش حاضر این استقابل ۀپذیر بود. نکتتوان ذهنی آموزشاختالل کم

 هایپژوهشتوان ذهنی های کانون توجه بر یادگیری حفظ تعادل پویا در کودکان کمدستورالعمل

 در تاکنون که هاییپژوهش باشد.زمینه میایندر یبیشتر مطالعاتو نیازمند  است انجام شده اندکی

 شده انجام یادگیری و اجرا در آن اثربخشی و توجهی دستورالعمل با رابطه در کشور از خارج و داخل

 اندنموده مقایسه یکدیگر با را بیرونی و درونی توجه کانون نوع دوعمده  صورتبه ،گرفته است

داد  نشان اکتساب ۀمرحل در تکراری هایاندازه با واریانس تحلیل نتایج، حاضر پژوهش در .(14ـ16)

 د.شومی یادگیری و اجرا بهبود موجب محیط )توجه بیرونی دور( روی حرکات اثر به توجه که تمرکز

بهتری  عملکردیرونی دور که گروه توجه ب اکتساب مشاهده شد ۀمرحل ازآمده دستاساس نتایج بهبر

های توجه بیرونی نزدیک، ترتیب گروهبه از این گروه پس و است های دیگر داشتهنسبت به گروه

 نسبت سوم ۀجلس دری دارامعن صورتبه نیز گروه چهار هر هایآزمودنی .ارنددرونی و کنترل قرار د

زاده و نمازی های پژوهشافتهیاکتساب با  ۀنتایج مرحل .داشتند بهتری عملکرد اول ۀجلس به

آقایی اردکانی و پور(، 2111(، نافتالی و همکاران )1385نیا و همکاران )(، شفیع1384همکاران )

و  1(، امانوئل2119، 2112، ولف و همکاران )(2111(، حسینی و همکاران )2114) همکاران

آبادی و همکاران نگی(، ز1391(، عبدلی و همکاران )1389(، اکبری یزدی )2118)همکاران 

-به نتایج اساسبر همچنین،(. 17،7،6ـ26)دارد  ( همخوانی1392دوستی و همکاران )و  (1392)

 ایجاد موجب بیرونی( )توجه حرکت نتیجۀ بر تمرکز ،(1998) همکاران و ولف نظر و آمدهدست

-صورتیدر ؛یابدمی هبودب اجرا و شده تسهیل یادگیری نتیجه،در و شودمی ناهشیارانه کنترل فرایند

 که باشد داشته آگاهانه تالش خود حرکات کنترل برای ورزشکار که شودمی باعث درونی توجه که

 توجهکه  کردند بیان نیز (2111) 2ولف و همکاران(. 27) شودمی عملکرد کاهش منجر به امر این

-به و باشد داشته نیاز کلیفت اجرای برای کمتری توجه ظرفیت به آزمودنی شودمی باعث بیرونی

 و مکسولبراین، عالوه(. 9) بگیرد بهره خود خودکار کنترل فرایند از بیشتری مقداربه دلیل،همین

 از تفسیر دیگری ،پنهان و آشکار حرکتی یادگیری مفاهیم براساس (2114و  2112مسترز )

 استدالل آشکار پردازش فرضیۀ با مطابق هاآن کردند. پیشنهادرا  بیرونی توجه کانون اثربخشی

                                                           
1. Emanuel  

2. Wulf  
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 بیرونی ۀاجراکنند به نسبت آنچه ـ اطالعات از منبع یک تنها اجراکننده بیرونی، توجه در که کردند

 درونی اطالعات به توجه کهاین ضمن درونی، توجه در کهحالیدر؛ کندمی پردازش را ـ است

 ،درونی کانون دستورالعمل ،نتیجهدر شود.می پردازش نیز بیرونی برجستۀ اطالعات شود،می معطوف

 بیشتر بار یا فشارذکر است که شایانکند. می اعمال کاری حافظۀ یا توجهی منابع بر را یبیشتر بار

 .(28،15) باشدمی همراه ترضعیف اجرای با درونی توجه کانون شرایط در کاری حافظۀ بر

 پژوهش در که جهتینبد( 2115) 1کانینگ نتایج پژوهش با حاضر پژوهش هاییافته دیگر،سویاز

 خود پژوهش در او ندارد. بود، همخوانی شده واقع مفیدتر بیرونی به نسبت درونی توجه کانون او

( متفاوت توجهی هاینکانو داشتننظردر با) پارکینسون بیماران در را نلیوا سینی حمل با رفتنراه

 را یادگیرندگان توجه آن در که عمومی پیشنهاد است ممکن هک گرفت نتیجه و داد قرار بررسیمورد

 بیماریمبتال به  که افرادی برای شرایط تمام در نماید،می معطوف هاآن حرکات پیامد به

و همکاران  3(، لندرز2111) 2با نتایج لیح های ما، یافتهنباشد. همچنین مناسب هستند پارکینسون

 علت که باشدناهمخوان مینیز ( 2111( و ولف و همکاران )2118)و همکاران  4اوهارا(، 2115)

 مهارت سطح تکلیف، اریدشو از ناشی تواندمی شدهانجام هایپژوهش اساسبر آن احتمالی

-عالوه. (29ـ33) باشد هاآزمودنی جنس و سن بودن،بسته یا باز لحاظبه مهارت ماهیت ها،آزمودنی

-به کندباشد که بیان میمی توجه منابع محدودیت نظریۀ پایۀ بر ربیشت سوییاین ناهم تبیینبراین، 

 تکلیف اجرای در توجه ظرفیت با شناختی تکلیف انجام فرد، در کافی توجهی منابع فقدان دلیل

 دلیلبه ،بنابراین ؛شودمی همراه افت با تعادلی تکلیف درنهایت، وآورد می وجودهب اختالل تعادلی

 آشنایی عدم دلیلبه نیز و توجه تمرکز به نیاز و پویا سنجتعادل دستگاه روی قامت کنترل دشواری

 اجرای بر تمرکز و باال توجه ظرفیت به نیاز ،تعادل حفظ جهت هاآزمودنی تکلیف، پذیریتکرار و

-میی . از دیگر دالیل ناهمخواندست آوردندرا به تریپایین تعادل نمرات درنهایت، و داشتند تکلیف

-هر پویا، هایسیستم نظریۀ به توجه با ،لذا ؛ها و تکلیف را بیان کردبودن آزمودنیتوان عدم یکسان

 ،بنابراین بود؛ متفاوت تکلیف اجرای محیط و فرد اما تعادل(، حفظ) بود یکسان تکلیف چند

 هاینیآزمود در رفتهکاربه راهبرد دستگاه، نوع و فردی هایتفاوت به توجه با که است محسوس

  است. کرده ایجاد را متفاوتی نتایج (احتماالً) و بوده متفاوت حاضرپژوهش 

در عملکرد  یادداری نشان داد که گروه توجه بیرونی دور ۀحاضر در مرحلپژوهش نتایج براین، عالوه

 که های دیگر داشته استنسبت به گروه یترپیشرفت بهتر و معنادار ،و یادگیری حفظ تعادل پویا

                                                           
1. Canning  

2. Leah 

3. Landers  

4. Uehara  
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و همکاران  2(، مک نوین2111) 1(، ولف و پرینز2112های ولف و همکاران )با یافته این نتایج

(، 1391، عبدلی و همکاران )(1384زاده و همکاران )(، نمازی1385نیا و همکاران )(، شفیع2113)

 (1392آبادی و همکاران )زنگی و (1392(، دوستی و همکاران )1389اکبری یزدی و همکاران )

  (.7،8،21،21،23،25،34،35باشد )همخوان می

ولف و  (،2114غیور و همکاران )پژوهش نتایج  با پژوهشی ما در این بخشهای یافته درمقابل،

 را تفاوتی ،یادداری ۀمرحل در که (2114) 4بالک و (2116)و همکاران  3(، پولتون2118همکاران )

 (. احتماال36ًـ39نکردند مغایرت دارد ) مشاهده ونیبیر و توجه درونی کانون هایگروه عملکرد میان

 و لندرز، زیرا باشد؛می تفاوت این دلیل ،گیریاندازه ابزار نوع و فراگیران تبحر سطح تکالیف، دشواری

 دشوارتر تکالیف در بیرونی توجه کانون که کردند بیان (2117) همکاران ولف و و (2115) همکاران

 (.31،41است ) ثرترؤم ،ماهرتر هایآزمودنی در و

 در توجه کانون مورددر شدهارائه هایدیدگاه با حاضراز پژوهش  آمدهدستبه نتایجطورکلی، به

 عمل ۀفرضی از بیشتر حمایت عنوانبه را آن توانمی مثال،برای؛ داشت مطابقت حرکتی کنترل

)نسبت  دور توجه کانون بر زمتمرک هایآزمودنی که است آن احتمالی علت نمود. تفسیر شدهمحدود

ارند( ند تمرکزی دستورالعمل بر که هاییآن یا و تمرکز دارند نزدیک اثرات بر که هاییآزمودنی به

 تحت و دشو دهیسازمانخود تریطبیعیشکل به حرکتی سیستمکه  دهند اجازه دارند تمایل

 امکان ،حرکت اثر به توجه حقیقت،در نگیرد. قرار هوشیارانه کنترل فرایندهای اجبار و محدودیت

 ارادی و هوشیارانه فرایندهای با درگیری از را فرد و آوردمی فراهم را تریطبیعی کنترل فرایندهای

 که شودمی توصیه هایافته به توجه با .خواهد یافت وی افزایش عملکرد ،ترتیبیندب و سازدمی آزاد

 بیشتری بخشیاثر تا دنکن القا توان ذهنیکودکان کم برای رابیرونی  توجه کانون، هادستورالعمل

 مربیان  این احتمال وجود دارد که براین،عالوه .شود ایجاد درونی دستورالعمل شرایط با مقایسهدر

 داشته در جهت رفع ناهماهنگی های کودکان تمرینی و واقعی شرایط برای مهمی عملی هایتوصیه

 مورددر دهندتوان ذهنی میکودکان کم به کهرا  هاییب دستورالعملاغل مربیان کهجانآ ؛باشد

-می ارائه مربیان که هاییدستورالعمل اگر ،بنابراین ؛باشدمی( درونی توجه کانون) حرکات هماهنگی

 کند معطوف حرکت اثرات سویبه و بدن حرکات از دور به را کودک توجه که باشد ایشیوه به دهند

 .دهد افزایش را تمرین خشیاثرب تواندمی

                                                           
1  . Prinz 

2. Mc Nevin 

3. Poolton  

4. Black 
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-ازبیش توانندمی بدنیتربیت ۀحوز و حرکتی فعالیت زمینۀدر اساتید و معلمان مربیان، درمجموع،

 یک به افراد وابستگی از و برندب پی پویا تعادل کنترل در حسی و بینایی اطالعات نقش به پیش

 دارند پویا تعادل حفظ به نیاز هک هاییمهارت اجرای جهت ،همچنین. نمایند جلوگیری خاص حس

-قابل و مناسب عملکرد تا ه شودداشت نگه دور شناختی و ذهنی تداخل هرگونه از فرد که است الزم

 .بگذارد نمایش به داز خو را قبولی

 ذهنی، توان کم افراد برای تعادل اهمیت و حاضر تحقیق نتایج گرفتن نظر در با پیام مقاله:

 ورزشی تمرینات از استثنائی مدارس و مراکز مسئولین و والدین ان،مربی شود می پیشنهاد

 .نمایند استفاده ذهنی توان کم کودکان توانبخشی برنامه در آزمایشگاهی و میدانی
 

 تشکر و قدردانی

و   طلوع ۀمدیریت مدرس ،دو شهرستان اهواز ۀی ناحیئپرورش استثناواز مدیریت آموزشوسیله بدین

یاری نمودند تشکر و قدردانی  پژوهشاین انجام ها که ما را در طول والدین آن ان وآموزتمامی دانش
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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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