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 چکیده
انون توجه های کدستورالعملتأثیر پژوهش حاضر، بررسی  هدف: هدف

 قامتی و فعالیت الکتریکی عضالت هاینوسان بیرونی دور و نزدیک بر
به این منظور، تعداد : روشتوان ذهنی بود. کودکان دارای اختالل کم

سال( از بین مدارس  2/11ساله )میانگین  12 تا 10نفر از کودکان  30
نفره  10صورت تصادفی در سه گروه  ی تهران انتخاب و بهیاستثنا

برای  کانون توجه بیرونی دور، نزدیک و گروه کنترل قرار گرفتند.
 سنج بایودکس و برایقامتی از دستگاه پایداری هایسنجش نوسان

د. از دستگاه الکترومیوگرام استفاده ش سنجش فعالیت الکتریکی عضالت
ای بدون ثانیه 20کوشش  10 ،آزموندر پیش نخستکنندگان شرکت

برنامه گروه خود  با براساسو سپس هر گروه  دستورالعمل را اجرا کردند
در جلسه شرکت کرده و در انتها،  کوششی 10 در سه جلسه تمرینی

 کت کردند.شر کوشش بدون دستورالعمل بود، 10که شامل  آزمونپس
آزمون، فعالیت الکتریکی عضالت آزمون و پسدر طی مراحل پیش

گروهی از های درونبرای مقایسه نی قدامی و نعلی ثبت شد.درشت
های بین گروهی کواریانس و برای مقایسههمبسته و تحلیل tهای آزمون

نتایج نشان داد که : هایافتهواریانس استفاده شد.  از آزمون تحلیل
دو گروه طور معناداری بهتر از هب دور یعملکرد تعادلی گروه توجه بیرون

گروه کنترل بود  از عملکرد گروه توجه بیرونی نزدیک نیز بهتر .دیگر بود
(05/0P<.) های الکتریکی عضالت نیز نشان داد که نتایج فعالیت

توجه بیرونی دور کمتر از گروه توجه فعالیت عضله نعلی در گروه 
قدامی، فعالیت این عضله نیدرشت بیرونی نزدیک بود. اما در مورد عضله

کمتر از گروه طور معناداری هب و نزدیک گروه توجه بیرونی دور دو در
نشان  ج پژوهش حاضرنتای :گیرینتیجه (.>05/0Pکنترل بود )

کردن آن روی فوصل کردن کانون توجه نسبت به متمرکزدهد دورمی
قامتی  هایوسانتعادل و نتری روی مطلوب نسبتبهنتایج  تر،نزدیک

 از فرضیه عمل و ردتوانی ذهنی در پژوهش حاضر داکودکان با کم
 کند.شده حمایت میمحدود
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Abstract 
Objective: The aim of this study was to survey the 
effect of distal and proximal external attentional 
focus instructions on postural sways and muscular 
electrical activity amongst children with mental 
retardation. Method: For this purpose, 30 child 10- 
12 years old (M= 11.2) were selected from 
exceptional children schools and divided into three 
10- person groups (distal external attentional focus, 
proximal external attentional focus and control) 
randomly. We used the Biodex Stability System to 
measure postural sways and Electromyogram to 
measure the muscular electrical activity. The 
participants at pre-test phase performed 10 trials 
(each trial 20 seconds) without instruction. Then 
each group, according with their group schedule, 
participated in three training sessions (each session 
included 10 trials). Finally, the participants 
performed 10 trials without instruction as a post-test. 
During the pre and post- test phases, the electrical 
activity of Soleus and Tibialis Anterior muscles was 
recorded. For intra-group comparisons, paired t- test 
and covariance analysis were used and for between-
group comparisons, ANOVA test was used. Results: 
The results showed that the balance performance of 
distal external focus group was better than the other 
groups significantly. Also, the performance of 
proximal external focus group was better than the 
control group (P<0/05). The comparisons of muscles 
electrical activity indicated that the electrical activity 
of Soleus muscle in distal external focus group was 
less than the proximal external focus group. But, in 
case of Tibialis Anterior muscles, the electrical 
muscle activity in the distal and proximal external 
focus groups was less than the control group 
significantly (P<0/05). Conclusion: The findings of 
the present study showed that shifting the attentional 
focus away to closer distances has relatively better 
results on the balance and postural sways of children 
with mental retardation and supports the constrained 
action hypothesis. 
 

Keywords: Mentally retarded students, Focus of 
attention, Electromyography, Postural balance. 
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 مقدمه

کانون توجه عبارت است از آنچه که فرد در زمان 

کند و خاصی توجه خود را روی آن متمرکز می

همان ها و در کردن توجه بر بخشی از محرکمتمرکز

کانون توجه . است های دیگرگرفتن محرکزمان، نادیده

محسوب  هایکی از اجزای مهم و اساسی آموزش مهارت

های مختلف که مدرسان و مربیان رشته شودمی

ورزشی و همچنین مربیان مراکز توانبخشی آن را مد 

ها و بازخورد دهند. مربیان با ارائه آموزشنظر قرار می

کنند ران را به عالیمی معطوف میصحیح، توجه فراگی

شود تر منجر میبه اجرای حرکتی بهتر و سریعکه 

 نشان زیادی مطالعات اخیر هایسال در (.2013، ولف)

 در مهمی نقش ،کنندهاجرا 1توجه کانون که اندداده

، 2018دارد )پیکولی و همکاران،  حرکتیی اجرا

و  رانژوهشگپ(. 2013، ولف، 2014آریفین و همکاران، 

ثیر أتواند تمربیان عقیده دارند که کانون توجه فرد می

 فوری نیز بر اجرا داشته باشد، بدین معنی که تقریباً

 در کنار مهارت، اجرای کیفیت و دقت همسانی، روانی،

 توجه کانون به زیادی مقدار به فرد حرکت نتیجه

 که دارد بستگی مهارت اجرای زمان در کنندهاجرا

 به که است بازخوردهایی و هادستورالعمل از برخاسته

 کارکردهای از . یکی(2007 ولف،) شودمی داده فرد

 که است توجه تمرکز به بخشیدنجهت ها،دستورالعمل

 یا( خود بدن هایتحرک بر تمرکز) 2درونی تواندمی

 یا محیط در حرکت هایاثر بر تمرکز) 3بیرونی

(. 2002ی، فاسول و 2010 ولف،) باشد( آن هایپیامد

شده در طی دهه گذشته مختلف انجام هایپژوهشدر 

های کالمی و یا دستورالعمل راهکه کانون توجه را از 

اند، اشاره شده است که در کردهکاری بازخورد دست

به  4اجرای یک تکلیف حرکتی، کانون توجه بیرونی

منجر  5نتیجه بهتری در مقایسه با کانون توجه درونی

برای اجرا و یادگیری، ، عبارت دیگر خواهد شد. به

ثرتر از تمرکز بر خود ؤتمرکز بر اثر حرکت مفیدتر و م

الندرز، ولف، والمن،  ؛2007باشد )ولف، حرکت می

سیکا ت؛ تو2002؛ مک نوین و ولف، 2005گودانگنولی، 

عالوه بر این، یکی از دالیل برتری  (.2003و ولف، 

کاهش فعالیت  کانون توجه بیرونی در برابر درونی،

ثبت امواج الکتریکی عضالت  وسیلهبهعضالنی است که 

(EMG گرفته شده از عضله در دو شرایط تمرکز توجه )

بیرونی و درونی به دست آمده است. مک نوین و ولف 

( و ونس و 2007(، مارچانت و همکاران )2002)

مختلف به ثبت این  هایپژوهش( در 2004همکاران )

به این  . آنهارای فعالیت پرداختنداج زمانامواج در 

نتیجه رسیدند که کانون توجه بیرونی سبب ایجاد 

که فرد  این معنه اب ،دشوتر میالگوی حرکتی اقتصادی

کارگیری تعداد کمتری از واحدهای عضالنی و با به

 رسد.نتیجه صرف انرژی کمتر به پاسخ مطلوب میدر

وجود های مختلفی در مورد کانون توجه، تئوری

 «6فرضیه عمل محدود»ترین آنها، دارد؛ یکی از مهم

عمل توجه درونی و بیرونی ی سازوکار بررس است که به

(. براساس این 2001پردازد )ولف، مک نوین و شیا، می

فرضیه، توجه فراگیر به بدن و نحوه اجرای حرکت 

شود؛ های کنترل خودکار میینداکردن فرسبب محدود

های درگیر حرکت و از باید به اندام زیرا فرد از سویی

ها بر محیط و نتیجه ثیر حرکت اندامأسوی دیگر به ت

بر اجرای  شدهنتیجه، فشار واردحرکت توجه کند. در

حرکت بیشتر شده و مراکز باالتر عصبی برای اداره 

شوند و نیازهای توجهی طور دائم درگیر میاندام به

کردن توجه بیرونی یولی در کانونکند پیدا میافزایش 

یندهای پردازش افر ؛دهدخالف این وضعیت رخ می

نیازهای توجهی کاهش و اجرا ؛ شوندکمتری درگیر می

به این ترتیب . شودو یادگیری حرکت تسهیل می

)ولف، مک نوین  کندپیدا میسرعت یادگیری افزایش 

 (.2001و شیا، 

شده نشان های انجامپژوهش بیشترکه حالیدر

 هایاند که کانون توجه بیرونی نسبت به درونی اثرهداد

، اما داردهای حرکتی مفیدتری روی یادگیری مهارت

دهی )اثر فاصله کانون عوامل دیگری از جمله فاصله

کند )ولف، مختلفی ایجاد می هایتوجه( نیز اثر

طور کلی، از نتایج ادبیات پژوهشی چنین ه(. ب2013
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صله تمرکز توجه بیرونی شود که هرچه فااستنباط می

ثیر بیشتری بر اجرای أت بساچهاز فرد بیشتر باشد، 

(. اما 2012کی و ولف، مک ؛2013 مهارت دارد )ولف،

 پژوهشگرانهای در ادبیات پژوهشی تناقضاتی در یافته

در تکالیف میدانی )بسکتبال، گلف، فوتبال و تنیس( در 

پارک،  نوین، شیا واین زمینه وجود دارد )ولف، مک

، این موضوع کند که ولف بیان می( و همچنان2003

در تکالیف مختلف ورزشی ابهام برانگیز است )ولف، 

بررسی بیشتر این موضوع در  روایناز(. 2007

های خاص، های حرکتی مختلف و در بین گروهمهارت

 رسد.الزم و ضروری به نظر می

های حرکتی مهم است که یکی از توانایی 7تعادل

ثیر کانون توجه قرار أاند تحت تنشان داده هاپژوهش

(. تعادل فاکتور بسیار 2010گیرد )ولف و همکاران، می

مهمی در انجام کارهای عادی روزمره بوده و اهمیت آن 

شده، انجام هایپژوهشبر کسی پوشیده نیست. در 

مزیت کانون توجه بیرونی روی بهبود تعادل و کنترل 

ی افراد سالم، بلکه برای برخی از پاسچر نه تنها برا

بیماران مانند افراد دارای اختالالت حرکتی، سکته 

مغزی و بیماری پارکینسون مفید گزارش شده است 

حسینی و همکاران ؛ 1391)عبدلی، فرخی و همکاران، 

برخی رو ازاین (.1392آبادی و همکاران زنگی؛ 2011

ختالل در های رشدی موجب اها یا ناهنجاریاز بیماری

توانی ذهنی یکی از این شود. کمعملکرد تعادل می

های شایع است که افراد دارای این اختالل ناهنجاری

نداشتن عالوه بر سایر مشکالت حرکتی، از مشکل 

 که است شده مشاهده تازگیبهبرند. تعادل نیز رنج می

 ذهنی توانکم به مبتال بیماران از درصد 51 تا 41 حدود

به  را تعادلی هایاختالل باشند،می رفتنراه به قادر که

تجربه  حرکتی اختالالت هاینشانه از یکی عنوان

(. 1391فرخی، عبدلی و همکاران، اند )کرده

ساز هستند و حفظ تعادل اغلب مشکل هایاختالل

رفتن وضعیت ایستاده و یا انجام عملکردهایی نظیر راه

وارد نیز احتمال کند که این میا چرخیدن را مختل می

خوردن را افزایش شدن بیشتر تعادل و زمینمختل

(. از سوی دیگر، 2001ولف، نوین و شی، دهند )می

های مکرر باعث ایجاد ترس از تعادل ضعیف و افتادن

( که 2011)کوبیالی و همکاران،  شودمیخوردن زمین

این موارد در نهایت منجر به افزایش وابستگی بیمار به 

برای انجام کارهای عادی روزمره، کاهش  دیگران

ارتباطات اجتماعی و کاهش احساس ناتوانی در کنترل 

(. با توجه 1377رهبانفرد، ) خواهد شدزندگی شخصی 

به مشکالتی که ذکر شد، ضرورت دارد راهکارهایی 

بنابراین، . دشواتخاذ  هاپیشگیری از این اختالل بارهدر

ز اهمیت یحوزه حاهایی در این پرداختن به پژوهش

 در ویژهبه هاییابهام هنوز ،هاپژوهش وجود با است.

 دارد. وجود اجرا بر توجه کانون اثرگذاری چگونگی

 اجرای و یادگیری مانند متغیرهایی ،هاهمطالعبیشتر 

این افراد  رفتاری سطح یعنی اند؛داده پوشش را حرکتی

 را «اجرا پیامد» هعمد طوربه و داده مد نظر قرار را

 به کمتر ،هاهمطالع قبیل این در اند.کرده گیریاندازه

تولید »گیری اندازه و نوروفیزیولوژیکی سطح تحلیل

مانند ثبت فعالیت الکتریکی  یا الگوی حرکات« اجرا

است. با استفاده از  شده ( پرداختهEMGعضالت )

توان به مطالعه مبانی می فعالیت الکتریکی عضالت

ت یا یک مهارت حرکتی خاص شناختی حرکاعصب

 هایمزایای تحلیلهای نمونه از پرداخت.

 شناسایی به که است این نوروفیزیولوژیکی

 فرایندهای و حرکت نوروفیزیولوژیک هایساختزیر

درونی(  -متفاوت )بیرونی تمرکزهای زمان مرکزی آن

(. در ادبیات پژوهشی، 2002کنند )فاسولی، می کمک

 هاروش ند که با استفاده از اینوجود دار هاییپژوهش

های مختلف به بررسی اثر کانون توجه روی مهارت

 بررسی به  (2010اند. ولف، دوفک و همکاران )پرداخته

 پرداختند که پریدن توجه روی ارتفاع نوع کانون اثر

 افزایش بر عالوه بیرونی توجه کانون داد نشان آنها نتایج

 الکتریکی فعالیت کاهش موجب همزمان پرش، ارتفاع

 افزایش (2010همکاران ) و د. لوشهش عضالت منتخب
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 الکتریکی فعالیت کاهش با همزمان را دارت پرتاب دقت

در گروه تمرینی کانون توجه بیرونی نسبت به  عضالت

 کاهش فعالیت (2004ولف ) و دادند. ونس درونی نشان

 به نسبت بیرونی توجه اتخاذ زمان عضالت را الکتریکی

 پوشش با نیز (2006ماچارنت ) دادند. نشان نیدرو

 در (2004) همکاران و ونس مطالعه هایضعف برخی

کرد. زاچری،  تکرار را نتیجه این ایزوکینتیک تکلیف

 الکتریکی فعالیت بررسی با (2005همکاران ) و ولف

 مشاهده ضمن بسکتبال، پرتاب دقت با همزمان عضالت

 توجه بیرونی، کاهشپرتاب در زمان اتخاذ  دقت بهبود

 تکلیف در دادند. نشان را عضالت الکتریکی فعالیت

 و مداوم طوربه قامت، وضعیت کنترل برای و تعادل

 نیاز تعادل حفظ برای عضالنی فعالیت به گونهبازتاب

 عضالت پیشین، هایپژوهش تکالیف برخالف واست 

 تریبزرگ عضالت تعادل، حفظ درشده  استفاده

ای جه به اینکه تعادل از اهمیت ویژههستند. با تو

فرد )از جمله  هایتبرخوردار است و بیشتر حرک

جایی( مستلزم توانایی کنترل ههای حرکتی جاب مهارت

تعادل و حفظ قامت هستند و از سوی دیگر، کودکان 

، مطالعه دارندتوان ذهنی در حفظ تعادل ضعف کم

بط با آن و متغیرهای اثرگذار بر تعادل و فاکتورهای مرت

ای راهکارهای بهبود تعادل این افراد از اهمیت ویژه

ش برای بهبود تعادل تال کهجاییبرخوردار است. از آن

شود های آموزشی متفاوت انجام میاز راه دستورالعمل

های آموزشی جهت کردهای مهم دستورالعملو از کار

بخشیدن به کانون توجه فرد می باشد بنابراین به 

توان تون ذهنی میهبود تعادل در کودکان کممنظور ب

کانون توجه سود برد. با توجه به های از دستورالعمل

های الکتریکی برخی از عضالت روی فعالیتاینکه 

ثیر فاصله أثیرگذارند، بررسی تأقامت ت هاینوسان

فرد روی فعالیت الکتریکی آن دسته از  کانون توجه

 وردار است. بنابراین،ای برخعضالت نیز از اهمیت ویژه

 و کنترل با همزمان که است این حاضر پژوهش سؤال

 کانون فاصله قامت برای حفظ تعادل، هاینوسان جبران

 قامت و فعالیت هایبر نوسان ثیریأت چه توجه

های عضالت درگیر در تعادل و فعالیت الکتریکی

توان نوروفیزیولوژیکی مرتبط با آن در کودکان کم

 ذهنی دارد.

 روش 

تجربی بود که نیمه هایپژوهشحاضر از نوع  پژوهش

آزمون با گروه کنترل اجرا پس -آزمونبه شیوه پیش

 شد.

 روش نمونه گیری و نمونه ،جامعه
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کودکان پسر 

ساله مدارس کودکان  12تا  10توان ذهنی کم

 1398شهر در بهار سال  14و  12استثنائی مناطق 

مشابه )روزتینی  هایهتهران بودند که با توجه به مطالع

 ؛2017نامارا و همکاران، مک ؛2017و همکاران، 

شهریاری و همکاران،  ؛1397زاده و همکاران، عابدان

های مالی پژوهش، از ( و همچنین محدودیت1395

سال( به  2/11نفر )با میانگین سنی  30بین آنها تعداد 

ترس انتخاب شدند که همگی صورت هدفمند و در دس

ها به را داشتند. آزمودنی پژوهششرایط ورود به 

نفری )دو گروه تجربی  10صورت تصادفی در سه گروه 

و یک گروه کنترل( قرار گرفتند. معیارهای ورود به 

توان ذهنی وجود اختالل کم: عبارت بودند از پژوهش

 ( با70تا  50پذیر )دارای ضریب هوشی در رده آموزش

استناد به پرونده پزشکی آنان، توانایی ایستادن به مدت 

های پنج دقیقه بدون حمایت، فقدان بیماری

 متابولیکی، قلبی، عصبی و حرکتی، چندمعلولیتی

بودن عضالنی و دارا -ناهنجاری اسکلتی نبود، نداشتن

یند پژوهش، دو نفر از ابینایی طبیعی. در طول فر

از ادامه کار انصراف داده  های تجربیهای گروهآزمودنی

نفر کاهش  9های هر کدام از این دو گروه به و آزمودنی

 .پیدا کرد

 ابزار

در پژوهش حاضر این  شدهابزارها و وسایل استفاده

گونه بود که برای سنجش تعادل از دستگاه پایداری 

ساخت  BIODEX, SWPN, V1.03بایودکس )مدل 

ش کشور آمریکا( استفاده شد. برای سنج
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نظر نیز از دستگاه الکترومیوگرافی عضالت مورد

ساخت کشور فنالند(  ME6000الکترومیوگرام )مدل 

 استفاده شد.

قبل از اجرای پژوهش، روند و هدف  روش اجرا:

طور دقیق توضیح داده پژوهش برای والدین کودکان به

 شد و پس از موافقت والدین برای مشارکت فرزندان

د. شنامه کتبی اخذ آنان رضایت در این پژوهش، از خود

ها به صورت انتساب تصادفی )هر ، آزمودنیآغازدر 

آزمودنی یک برگه را که حاوی نام یکی از سه گروه 

بود، انتخاب کرد( به سه گروه )دو گروه آزمایشی کانون 

توجه بیرونی دور و کانون توجه بیرونی نزدیک و گروه 

آزمون، شکنترل( تقسیم شدند. قبل از اجرای پی

شیوه اجرای تکلیف به سه گروه و  بارهاطالعاتی در

دستورالعمل  براساسهای توجهی محتوای دستورالعمل

ها خاص هر گروه )که در ادامه و در بخش دستورالعمل

توضیح داده شده است( به دو گروه آزمایشی داده شد. 

سپس، چند مرتبه نحوه اجرای تکلیف روی دستگاه 

ها نمایش داده شد و به آزمودنی سنج به همهتعادل

 20ها سه کوشش کدام از آزمودنیدنبال آن، هر

ای را به منظور آشنایی با دستگاه و شیوه اجرای ثانیه

تکلیف انجام دادند. در این مرحله، بهترین وضعیت 

استقرار روی صفحه دستگاه بایودکس از لحاظ تعادل و 

های کوششها نشان داده شد و پایداری به آزمودنی

اولیه به منظور آشنایی را در این وضعیت و همراه با 

بازخورد کالمی آزمونگر تجربه کردند. پس از آن، همه 

آزمون شرکت کردند. دو عضله ها در پیشآزمودنی

عنوان عضالت ساق پا به 9و نعلی 8نی قدامیدرشت

( EMGدرگیر در تعادل انتخاب و فعالیت الکتریکی )

 زمانآزمون و در آزمون و پسی پیشاین عضالت در ط

گیری شد )راینولدی های تمرینی اندازهاجرای کوشش

فرخی، پشابادی و همکاران،  ؛2004و همکاران، 

محل نصب الکترودها روی ساق پا و  نخست(. 1390

نی قدامی و نعلی مشخص شد و روی دو عضله درشت

شده الکل تمیز ،وسیله موتراشهنظر بسپس محل مورد

متر سانتی 5/1بار مصرف به قطر و الکترودهای یک

نظر به منظور الکترومیوگرافی این دو روی محل مورد

فعالیت نصب شد. الزم به ذکر است که  زمانعضله در 

آزمون و فعالیت الکتریکی دو عضله در دو مرحله پیش

آزمون و همراه با اجرای تکلیف آزمونی تعادل روی پس

د. در طی هر دو مرحله ش دستگاه بایودکس ثبت

 10ها کدام از آزمودنیآزمون، هرآزمون و پسپیش

ثانیه استراحت بین  30ای با فاصله ثانیه 20کوشش 

گونه دستورالعمل توجهی انجام ها را بدون هیچکوشش

(. بعد از مرحله 2014دادند )آریفین و همکاران، می

مدت  تمرینی به هایهها در جلسآزمون، آزمودنیپیش

برنامه گروه خود )که در بخش  براساسسه جلسه، 

ها توضیح داده شده است( شرکت کردند دستورالعمل

 10ها در هر جلسه کدام از آزمودنیکه طی آن، هر

ثانیه استراحت بین  30ای با فاصله ثانیه 20کوشش 

دادند )شیویاکوفسکی، ولف و ها را انجام میکوشش

 براساس(. 2001ن و شیا نویولف، مک ؛2013، اویال

بردن اثر  بین قبلی و به منظور از هایپژوهش

ساعت از  48پس از گذشت ،  10کردنمدت گرمکوتاه

های سه گروه در آخرین جلسه تمرینی، همه آزمودنی

آزمون شرکت کردند )شیویاکوفسکی و همکاران، پس

نوین و شیا ولف، مک ؛ 2005اشمیت و لی،  ؛20113

 20کوشش  10و  آزمون بودبا پیش رابرب( که 2001

ها ثانیه استراحت بین کوشش 30ای با فاصله ثانیه

. در هر شدرا شامل میتوجهی  واکنشگونه بدون هیچ

 10آزمون، میانگین نمره آزمون و پسدو مرحله پیش

عنوان نمره خام آن فرد ثبت شد. شده بهکوشش انجام

اه بایودکس به شیوه انجام تکلیف تعادلی روی دستگ

آزمودنی بدون کفش و نخست که  استاین شکل 

جوراب روی صفحه دستگاه در حالت تعادل قرار 

گیرد. با اعالم آمادگی آزمودنی، دکمه شروع می

 هاگیری و ثبت نوساندستگاه زده شده و اندازه

شد. این ثانیه شروع می 20وسیله دستگاه به مدت هب

. این ابزار در هر بار شدعمل در هر کوشش تکرار می
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را در سه شاخص کلی تعادل،  هانمره گیری،اندازه

 -خلفی و شاخص تعادل مرکزی -شاخص تعادل قدامی

 هانمرهکند. الزم به ذکر است که جانبی ثبت می

خروجی تعادل روی این دستگاه به شکل میزان انحراف 

مرکز ثقل از مرکز سطح اتکا است و هرچه نمره باالتر 

تر و برعکس است )آیداگ و له تعادل پایینز، به منباشد

 (.2001؛ رینر و همکاران، 2006همکاران، 

های توجه العملدستور های کانون توجه:دستورالعمل

 های گروه کانون توجهنیز به این شکل بود که آزمودنی

دستورالعمل به  براساسبیرونی نزدیک در طی تمرین 

که در فاصله یک عالمت نزدیکی )عالمت سبز رنگ 

کردند. گروه کانون متری در جلوی پا( توجه میسانتی

 براساس های تمرینیتوجه بیرونی دور نیز در کوشش

رنگ مشخص دستورالعمل به عالمت دور )عالمت سبز

متری از پای آنها قرار سانتی 30شده که در فاصله 

کردند. آزمودنی در طول زمان اجرای داشت( تمرکز می

کشید، باید به محل ثانیه طول می 20که  هر کوشش

ها به محل کرد. توجه آزمودنیتعیین شده نگاه می

نوین و شد )مکآزمونگر کنترل می وسیلهبهنظر مورد

رل (. الزم به ذکر است که به گروه کنت2003همکاران، 

های جلسه گونه دستورالعملی ارائه نشد و کوششهیچ

  نجام دادند.تمرینی را بدون دستورالعمل ا
های برای بررسی چگونگی توزیع داده: های آماریروش

( استفاده K-Sاز آزمون کلموگروف اسمیرنوف ) پژوهش

شد. در بخش آماری استنباطی با توجه به اثبات توزیع 

گروهی )به های درونها، برای مقایسهطبیعی داده

آزمون آزمون و پسپیش هانمرهمنظور مقایسه 

گیری تعادل و در هر دو شاخص اندازه ها(آزمودنی

عملکرد الکترومیوگرافی عضالت درگیر در تکلیف 

وابسته و آزمون تحلیل  t، از دو آزمون آماری پژوهش

( استفاده شد ANCOVAکواریانس تک متغیری یا )

ترجمه پاشاشریفی و  2006)میرز و همکاران، 

های بین گروهی )مقایسه سه همکاران(. برای مقایسه

آزمون( از آزمون و پسطور همزمان در پیشروه بهگ

( و ANOVAراهه )آزمون آماری تحلیل واریانس یک

ها در سطح آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. داده

 22نسخه  SPSSافزار و با استفاده از نرم 95/0اطمینان 

 تحلیل شدند.

 هایافته

های آزمون تعادل و سپس یافته نخستدر این بخش، 

ون فعالیت الکتریکی عضالت سه گروه و آزم

 های آنها نشان داده شده است. مقایسه

 های تعادلالف( نتایج آزمون

راهه ، نتایج آزمون تحلیل واریانس یکآغازدر 

(ANOVA نشان داد که تفاوت معناداری بین )هانمره 

کدام از سه آزمون آزمون در هیچسه گروه در پیش

 P=  ،772/0 473/0کلی:  تعادل وجود ندارد )تعادل

F=337/0خلفی:  -، تعادل قدامی P=، 136/1 F= ،

(. با =P=، 073/1 F 357/0تعادل مرکزی پیرامونی: 

آزمون سه گروه در پیش هانمرهبودن توجه به همگن

آزمون پیش هانمرهها، برای بررسی و مقایسه این آزمون

شد  همبسته استفاده tآزمون سه گروه، از آزمون و پس

 نشان داده شده است. 1که نتایج آن در جدول 

 های تعادلگروهی در آزمونهمبسته برای مقایسه درون tنتایج آزمون   1 جدول

 .t Sigمقدار  انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله آزمون گروه نوع آزمون تعادل

 تعادل کلی

 کنترل
 397/0 17/5 10 آزمونپیش

951/1 083/0 
 37/0 9/4 10 آزمونپس

 توجه بیرونی نزدیک
 489/0 01/5 9 آزمونپیش

828/6 001/0 
 398/0 17/4 9 آزمونپس

 توجه بیرونی دور
 395/0 26/5 9 آزمونپیش

297/11 001/0 
 4/0 62/3 9 آزمونپس

 021/0 806/2 355/0 74/3 10 آزمونپیش کنترل خلفی -قدامی
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 348/0 51/3 10 آزمونپس

 توجه بیرونی نزدیک
 323/0 59/3 9 آزمونپیش

658/5 001/0 
 32/0 71/2 9 آزمونپس

 توجه بیرونی دور
 303/0 81/3 9 آزمونپیش

893/8 001/0 
 323/0 23/2 9 آزمونپس

 انبیج -مرکزی

 کنترل
 367/0 67/3 10 آزمونپیش

368/3 001/0 
 511/0 18/3 10 آزمونپس

 توجه بیرونی نزدیک
 448/0 83/3 9 آزمونپیش

457/8 001/0 
 446 71/2 9 آزمونپس

 توجه بیرونی دور
 287/0 92/3 9 آزمونپیش

068/24 001/0 
 313/0 13/2 9 آزمونپس

نشان  1در جدول  tطور که نتایج آزمون مانه

وه در هر سه های هر سه گردهد، عملکرد آزمودنیمی

طور معناداری هآزمون بآزمون تعادلی در مرحله پس

به البته (  >05/0Pآزمون بود )بهتر از مرحله پیش

گروه کنترل در آزمون تعادل کلی که تفاوت  یاستثنا

آزمون و این گروه در پیش هانمرهمعناداری بین 

به عبارت دیگر،  .(=083/0Pآزمون وجود ندارد )پس

گروه کنترل در  یهر سه گروه )به استثناهای آزمودنی

آزمون نسبت به آزمون تعادل کلی( در مرحله پس

آزمون پیشرفت معناداری را از خود نشان دادند. پیش

برای مقایسه میزان پیشرفت سه گروه با همدیگر، 

وسیله آزمون هسه گروه در آزمون تعادل ب هانمره

ر مقایسه ( با همدیگANOVAراهه )تحلیل واریانس یک

 نشان داده شده است.   2شد که نتایج آن در جدول 
 و آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه عملکرد سه گروه در آزمون تعادل ANOVAآزمون  نتایج  2 جدول

 انبیج -تعادل مرکزی  لفیخ -تعادل قدامی تعادل کلی گروه

 18/3( 511/0) 51/3( 348/0) 9/4( 37/0) کنترل

 71/2( 446/0) 71/2( 32/0) 17/4( 398/0) توجه بیرونی نزدیک

 13/2( 313/0) 23/2( 323/0) 62/3( 4/0) توجه بیرونی دور

 F 911/25 193/36 989/13مقدار 

Sig. 001/0 001/0 001/0 

 *.Distal > Proximal, Control آزمون تعقیبی
----------------------- 

Proximal> Control. 

Distal > Proximal, Control. 
----------------------- 

Proximal> Control. 

Distal > Proximal, Control 

Distal: گروه توجه بیرونی دور     Proximal: گروه توجه بیرونی نزدیک     Control:گروه کنترل 

دهد، تفاوت بین طور که این نتایج نشان میهمان

مون تعادلی )تعادل کلی، تعادل سه گروه در هر سه آز

جانبی( از نظر آماری  -خلفی و تعادل مرکزی -قدامی

(. آزمون تعقیبی توکی نیز برای  >05/0Pمعنادار است )

آزمون نشان تعیین محل تفاوت بین سه گروه در پس

 -داد که در دو آزمون تعادل کلی و تعادل قدامی

معناداری طور هخلفی، عملکرد گروه توجه بیرونی دور ب

بهتر از دو گروه کنترل و توجه بیرونی نزدیک بوده 

طور معناداری هگروه توجه بیرونی نزدیک نیز ب .است

عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است 

(05/0P<در آزمون تعادل مرکزی .)-  جانبی، تفاوت

معناداری بین عملکرد دو گروه کنترل و توجه بیرونی 

( اما گروه توجه  =064/0P)نزدیک مشاهده نشد 

طور معناداری بهتر از دو گروه کنترل و هبیرونی دور ب

 (.>05/0Pتوجه بیرونی نزدیک بود )

 ب( نتایج آزمون فعالیت الکتریکی عضالت

فعالیت الکتریکی عضالت  هانمرهبرای مقایسه  نخست

آزمون نی قدامی و نعلی سه گروه در مرحله پیشدرشت

( ANOVAراهه )حلیل واریانس یکاز آزمون آماری ت

استفاده شد که نتایج آن نشان داد تفاوت معناداری 
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بین فعالیت الکتریکی عضله نعلی سه گروه تمرینی 

(. اما مقایسه ثبت =P=  ،884/0 F 426/0وجود ندارد )

نی قدامی سه گروه در فعالیت الکتریکی عضله درشت

سه گروه  آزمون نشان داد که تفاوت معناداری بینپیش

( و میزان فعالیت =P=  ،695/3 F 039/0وجود دارد )

طور هالکتریکی این عضله در گروه توجه بیرونی دور ب

تر از گروه توجه بیرونی نزدیک بود معناداری پایین

(031/0P= ). هانمرهنبودن با توجه به یکسان بنابراین 

ثیر تمرین با أبرای مقایسه میزان ت آزمون سه گروهپیش

های مختلف توجهی روی فعالیت دستورالعمل

الکتریکی این عضله از آزمون تحلیل کوواریانس 

(ANCOVA و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد که )

  نشان داده شده است. 3نتایج آن در جدول 

 قدامی نی( و آزمون تعقیبی بونفرونی برای فعالیت الکتریکی عضله درشتANCOVAنتایج آزمون تحلیل کوواریانس )  3 جدول

 اندازه اثر .F Sigمقدار  آزادیهای هدرج مجموع مجذورات منبع

 765/0 001/0 978/25 3 1622/2 مدل تصحیح

 611/0 001/0 638/37 1 044/1 آزمونپیش

 503/0 001/0 141/12 2 674/0 گروه

 .Distal > Control.*                  Proximal > Control آزمون تعقیبی

Distal: گروه توجه بیرونی دور     Proximal: گروه توجه بیرونی نزدیک     Control:گروه کنترل 

دهد که نشان می 3نتایج این آزمون در جدول 

آزمون( معنادار است متغیر همپراش )پیش Fمقدار 

(001/0P=بنابراین، فرض همبست ،) گی متغیر همپراش

عنوان آزمون بهرعایت شده است و انتخاب نمره پیش

 .همپراش صحیح است

ثیر متغیر مستقل )گروه( نیز از نظر أت  Fمقدار 

یعنی  ؛(=001/0P=, 141/12 Fآماری معنادار است )

آزمون، تفاوت معناداری ثیر پیشأکردن تپس از خارج

های وهبین میانگین تغییرات سه گروه کنترل و گر

آزمایشی )گروه توجه بیرونی نزدیک و گروه توجه 

آزمون وجود دارد )میرز و همکاران، بیرونی دور( در پس

ترجمه پاشاشریفی و همکاران(. نتایج آزمون  2006

تعقیبی بونفرونی برای تعین محل تفاوت نیز نشان داد 

نی قدامی در که میزان فعالیت الکتریکی عضله درشت

طور معناداری هبیرونی دور و نزدیک بدو گروه توجه 

( اما از این نظر،  >05/0Pتر از گروه کنترل است )پایین

تفاوت معناداری بین دو گروه توجه بیرونی دور و 

 نزدیک وجود ندارد.

همبسته برای بررسی تغییرات  tنتایج آزمون 

آزمون نسبت به فعالیت الکتریکی عضله نعلی در پس

  نشان داده شده است. 4آزمون در جدول پیش

 همبسته برای بررسی تغییرات فعالیت الکتریکی عضله نعلی در سه گروه t نتایج آزمون  4 جدول

 .t Sigمقدار  انحراف استاندارد میانگین تعداد مرحله آزمون گروه

 کنترل
 569/0 43/8 10 آزمونپیش

622/5 001/0 
 425/0 58/7 10 آزمونپس

 توجه بیرونی نزدیک
 525/0 71/8 9 آزمونپیش

103/13 001/0 
 561/0 62/7 9 آزمونپس

 توجه بیرونی دور
 571/0 39/8 9 آزمونپیش

176/11 001/0 
 393/0 06/7 9 آزمونپس

 4همبسته در جدول  tطور که نتایج آزمون همان

ه دهد، فعالیت الکتریکی عضله نعلی در هر سنشان می

طور هآزمون بآزمون نسبت به پیشگروه در مرحله پس

است. برای مقایسه سه گروه در  پیدامعناداری کاهش 

راهه آزمون از آزمون تحلیل واریانس یکمرحله پس
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(ANOVA و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که ) نشان داده شده است. 5نتایج آن در جدول 
 آزمونو آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه فعالیت الکتریکی عضله نعلی سه گروه در پس ANOVA تایج آزمونن  5 جدول

 آزمون تعقیبی .F Sigمقدار  میانگین و انحراف استاندارد گروه

  58/7(  425/0) کنترل

113/4 

 

029/0 

 
Distal > Proximal 62/7(  561/0) توجه بیرونی نزدیک 

 06/7(  393/0) دورتوجه بیرونی 

ت الیتفاوت معناداری بین فع نتایج این آزمون نشان داد

آزمون وجود الکتریکی عضله نعلی سه گروه در پس

توکی  (. آزمون تعقیبی=P= ،113/4 F 029/0دارد )

 یکیبرای تعیین محل تفاوت نیز نشان داد فعالیت الکتر

اری طور معنادهعضله نعلی گروه توجه بیرونی دور ب

(.  >05/0Pتر از گروه توجه بیرونی نزدیک است )پایین

ور از سوی دیگر، بین دو گروه کنترل و توجه بیرونی د

و همچنین گروه کنترل و گروه توجه بیرونی نزدیک 

 (. <05/0Pتفاوت معناداری مشاهده نشد )

 گیرینتیجهبحث و 

عنوان یکی از عوامل مهم و توجه و ابعاد آن به

بر یادگیری و کنترل حرکتی همواره مورد ثیرگذار أت

بخشی قرار داشته است که در توان پژوهشگرانتوجه 

های خاص همچون کودکان جسمانی و ذهنی جمعیت

پذیر اثرگذار است. در همین مانده ذهنی آموزشعقب

ثیر کانون توجه أراستا، هدف از این پژوهش، بررسی ت

قامت و  یهامختلف بر نوسان هایاصلهبیرونی در ف

توان ذهنی فعالیت الکتریکی عضالت در کودکان کم

پذیر بود. بررسی ادبیات پژوهشی در حوزه آموزش

کانون توجه روی تعادل این دسته از  هایفاصلهبررسی 

دهد که مطالعات معدودی در این کودکان نشان می

است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد  انجام شدهحوزه 

سه گروه کنترل، توجه  عملکرد هرکه در آزمون تعادل، 

آزمون بیرونی دور و توجه بیرونی نزدیک در مرحله پس

آزمون بهبود یافته بود. این بهبود در نسبت به پیش

های سه گروه ممکن است در اثر عملکرد آزمودنی

های هر که آزمودنیطوریتمرین ایجاد شده باشد، به

ی مهارت اجلسهسه گروه در معرض دوره تمرینی سه

نظر قرار گرفته و از مزایای آن )حداقل به صورت مورد

اند. از سوی دیگر، نتایج مقایسه بین موقت( بهره برده

های گروه توجه گروهی نیز نشان داد عملکرد آزمودنی

طور معناداری بهتر از دو گروه کنترل و هبیرونی دور ب

ز توجه بیرونی نزدیک بود؛ گروه توجه بیرونی نزدیک نی

ها طور معناداری بهتر از گروه کنترل بودند. این یافتههب

های چیویاکوفسکی، ولف و ویال همسو با نتایج پژوهش

(، چیویاکوفسکی، 2011(، جکسون و هولمز )2012)

( و 1392آبادی و همکاران )(، زنگی2010ولف و والی )

( است. این پژوهشگران در 1393پشابادی و همکاران )

های آزمودنی با شرایط که روی گروه)د های خوپژوهش

اند که مزایای نشان داده (متفاوت انجام شده است

توجه بیرونی نسبت به درونی و همچنین توجه بیرونی 

دور نسبت به نزدیک در اجرای تکالیف تعادلی بیشتر 

کنند که ( بیان می2017) است. روستینی و همکاران

به ظرفیت  شود که آزمودنیتوجه بیرونی باعث می

 کهتوجه کمتری برای اجرای تکلیف نیاز داشته باشد 

یندهای کنترل ابهره بیشتری از فر به همین دلیل

اساس مفاهیم برد. از سوی دیگر، برخودکار می

یادگیری آشکار و پنهان، در تمرین تکالیف حرکتی با 

توجه بیرونی، مجری حرکت تنها یک منبع اطالعات 

اکننده بیرونی است( را پردازش )آنچه که نسبت به اجر

که در توجه درونی، به غیر از اینکه حالیکند؛ درمی

شود، اطالعات توجه فرد به اطالعات درونی معطوف می

کند. بنابراین، مهم و بارز بیرونی را نیز پردازش می

بار بیشتری را بر منابع توجهی یا  کانون توجه درونی

تر به اجرای ضعیف کند و منجرحافظه کاری اعمال می

 (.2015شود )پارک و همکاران، می

های طور کلی، نتایج پژوهش حاضر از دیدگاههب

فرضیه عمل  خصوصبهنظری کانون توجه و 
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این فرضیه  براساسکند. شده حمایت میمحدود

های گروه دستورالعمل کانون توان گفت که آزمودنیمی

توجه بیرونی توجه بیرونی دور نسبت به دو گروه کانون 

نزدیک و گروه کنترل تمایل دارند اجازه بدهند که 

دهی تری خودسازمانسیستم حرکتی به شکل طبیعی

یندهای کنترل اشود و تحت محدودیت و اجبار فر

واقع، توجه به اثر حرکت، هوشیارانه قرار نگیرد. در

کند و تری را فراهم مییندهای کنترل طبیعیاامکان فر

آزاد  یندهای هوشیارانه و ارادیاری در فرفرد را از درگی

عملکرد وی بهبود پیدا  ین ترتیب،ه اکند و بمی

شود که نقش چنین استدالل میدر اینجا کند. می

که دستورالعمل  زمانیدستورالعمل کانون توجه، 

آموزشی، توجه اجرا کننده را به سوی اندام درگیر در 

دهای یناخوردن فرد، باعث برهمکنحرکت معطوف 

که در شرایطی که درحالی، شودکنترل خودکار می

توجه فرد به اثر حرکت و به بیرون و دور از بدن 

یندهای کنترل امعطوف شود، موجب تسهیل در فر

های مختلف خودکار و خودسازماندهی بهتر دستگاه

محدود  یندهای کنترل خودکارافر وسیلهبهشده و 

گیری مراکز باالتر بنابراین، نیاز فرد به در .شودنمی

نتیجه و در پیدا کردهعصبی برای کنترل اندام کاهش 

کند )ولف و همکاران، اجرای حرکتی بهبود پیدا می

کنند که ( بیان می2014(. لوشه و همکاران )2009

حرکت  هایثیرات مثبت هدایت توجه به اثرأاین ت

کردن توجه( در شرایطی که توجه از نظر )بیرونی

نسبت به شرایطی ، یک بدن معطوف شودفضایی به نزد

که از بدن دورتر باشد، کمتر قابل تشخیص بوده و 

و تشخیص داده  شدهتر متمایز های دورتر، راحتنشانه

 (.2014، شوند )لوشه و همکارانمی

شود های پژوهش حاضر توصیه میبا توجه به یافته

آموزش یا تمرین یک مهارت حرکتی مرتبط  زمانکه 

توان عادل و کنترل قامت در بین کودکان کمبا حفظ ت

ای باشند که های اجرا به گونهذهنی، دستورالعمل

کانون توجه فرد را به بیرون و دور از بدن هدایت کنند 

، اثربخشی بیشتری برای فرد داشته باشد. راهتا از این 

توان ذهنی در اجرای با توجه به اینکه کودکان کم

زیادی مواجه  نسبتبهل هماهنگ با مشکهای تحرک

هایی که به هستند، اغلب مربیان در اجرای مهارت

هماهنگی و حفظ کنترل قامت نیاز دارند، برای بهبود 

هایی را ارائه هماهنگی و روانی حرکت، دستورالعمل

بدن یا نزدیک  هایتدهند که توجه فرد را به حرکمی

طور که (؛ اما همان2013کند )ولف، فرد هدایت می

افراد سالم نیز توصیه شده است و همچنین با  بارهدر

چه توجه به نتایج پژوهش حاضر، چنان

شده از سوی های اجرا و بازخوردهای ارائهدستورالعمل

ای باشد که توجه کودک را به دور از مربی به شیوه

حرکت هدایت کند،  هایحرکات بدن و به سوی اثر

تمرین  باعث افزایش سودمندی و اثربخشی بیشتر

؛ ولف و 2018خواهد شد )پیکولی و همکاران، 

رسد که تمرکز به نظر میدر اینجا (. 2016لوزوایت، 

روی پیامد حرکات دورتر نسبت به تمرکز روی 

هایی با فراوانی تر، باعث ایجاد پاسخپیامدهای نزدیک

 دهد زمانی که افرادشود. این امر نشان میباالتر می

کنند که در فاصله دورتر ز میروی پیامد حرکتی تمرک

از بدن قرار دارد، کنترل تعادل به صورت خودکارتر 

 (.2009د )ولف و همکاران، شوانجام می

نتایج آزمون فعالیت الکتریکی عضالت نشان داد که 

قدامی دو گروه نیمیزان فعالیت الکتریکی عضله درشت

طور هدستورالعمل توجه بیرونی دور و نزدیک ب

اما تفاوت معناداری ، کمتر از گروه کنترل بود معناداری

بین دو گروه توجه بیرونی دور و نزدیک وجود نداشت. 

در مورد عضله نعلی نیز نتایج نشان داد میزان فعالیت 

الکتریکی عضله نعلی در گروه دستورالعمل توجه 

تر از دو گروه دیگر طور معناداری پایینهبیرونی دور ب

ها مشاهده داری بین سایر مقایسهبود؛ اما تفاوت معنا

دهد تمرین در شرایط نشد. این نتایج نشان می

دستورالعمل توجه بیرونی دور باعث کاهش فعالیت 

الکتریکی عضالت پای درگیر در کنترل قامت و بهبود 

های شوند. این نتایج همسو با یافتهعملکرد تعادل می

ولف و همکاران ، (2014و همکاران )اسنودگراس 
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زاچری و  و (2009) و همکاران (، مارچانت2010)

( است که 2004( و ونس و همکاران )2005همکاران )

های سالم انجام شده است و نشان آزمودنیروی 

اند که تمرین و اجرا در حالت توجه بیرونی نسبت داده

به توجه درونی و توجه بیرونی دور نسبت به توجه 

لکتریکی عضالت بیرونی نزدیک باعث کاهش فعالیت ا

در ادبیات پژوهشی این موضوع  پژوهشگرانخواهد شد. 

 زماناند که کاهش فعالیت الکتریکی عضالت بیان کرده

اتخاذ توجه بیرونی و توجه بیرونی دور به نوعی 

زاچری شدن حرکت و کارایی بهتر حرکت )تراقتصادی

( و 2004ونس و همکاران،  ؛2005و همکاران، 

عضالنی در تولید  -ایی عصبیهمچنین بهبود کار

ه بموضوع این  ( است.2010لوشه و همکاران، حرکت )

ن معناست که تمرکز بیرونی نسبت به تمرکز درونی و آ

تمرکز بیرونی دور نسبت به تمرکز بیرونی نزدیک باعث 

ولف و شود )تولید حرکت با صرف انرژی کمتری می

ن (. ای2009مارچانت و همکاران،  ؛2010همکاران، 

ها نیز از فرضیه عمل محدود حمایت بخش از یافته

آن، تمرکز بر  براساسکند و منطبق با آن است که می

خود حرکت )اتخاذ توجه درونی و بیرونی نزدیک( باعث 

محدودیت در این عوامل مذکور شده و منجر به تولید 

نوفه )نویز( بیشتر در فعالیت الکتریکی عضله درگیر در 

. (2010لوشه و همکاران، ) دشوحفظ تعادل می

دهنده افزایش افزایش فعالیت الکتریکی عضالت نشان

یی عضله است که اسفتی عضالنی و کاهش کار

درنتیجه اتخاذ توجه درونی یا توجه بیرونی نزدیک 

لوشه و ) شودنسبت به توجه بیرونی دور حاصل می

توان گفت که اتخاذ ( بنابراین، می2010همکاران، 

نی دور همراه با بهبود هماهنگی بین عضالنی توجه بیرو

)الگوی بین عضالت مختلف درگیر در اجرای تکلیف 

نظر( و هماهنگی درون عضالنی )الگوی فراخوانی مورد

دهد تارهای یک عضله(، سفتی عضله را کاهش می

 (.2010ولف و همکاران،  ؛2010لوشه و همکاران، )

نی در افزایش هماهنگی درون عضالنی و بین عضال

 هایاثرو  اجرای یک تکلیف حرکتی، سودمند است

مفیدی مانند تولید نیروی مناسب در زمان و در جهت 

رسد که در مطالعه به نظر می. را به همراه داردمناسب 

 زمانفعالیت الکتریکی کمتر در عضالت در  ،حاضر

ولف و ) کارایی بیشتر باشدانجام تکلیف، نشانگر 

در اجرای تکلیف یکسان در  ؛ یعنی(2010همکاران، 

های گروه بین سه گروه در پژوهش حاضر، آزمودنی

توجه بیرونی دور تکلیف را با انرژی کمتری انجام 

ها، به مربیان و اند. با توجه به این یافتهداده

کنند، توان ذهنی کار میکودکان کم با گرانی کهدرمان

ونی اتخاذ تمرکز توجه بیر راهبرد شود کهتوصیه می

و از  هنددور را به این دسته از کودکان آموزش د

این  .های تمرکز بیرونی دور استفاده کننددستورالعمل

نظر یک حرکت طوالنی مورد در زمانی که تکلیف مورد

جویی در انرژی دارد، از است و فرد نیاز به صرفه

 اهمیت بیشتری برخوردار است.

حتی ، پژوهش موضوعهای پژوهشی یافته اساسبر

های ظریف در ساختار تکلیف مانند تغییر در تفاوت

ثیر زیادی روی أتواند تها و بازخوردها میدستورالعمل

 .عوامل نروفیزیولوژیک اجرای مهارت داشته باشد

بنابراین، مربیان و درمانگرانی که با کودکان با نیازهای 

کنند باید توجه داشته باشد که تغییر در خاص کار می

ثیر أاجرای مهارت حرکتی تزمان جه فرد کانون تو

جرای دو سطح رفتاری و نروفیزیولوژیک ازیادی در هر 

های هدایت توجه به اطالعات راهبردمهارت دارد و باید 

 بارهشواهد علمی دربیرونی دور را توسعه بدهند. 

اند که تمرکز روی حاضر بیان کرده پژوهشموضوع 

 و کندمی ، سیستم حرکتی را محدودهاتخود حرک

اجرا در این شرایط نه تنها با دقت پایینی انجام 

یی اعضالنی نیز از کار -شود، بلکه در سطح عصبیمی

البته الزم به ذکر است با توجه  .استکمتری برخوردار 

در این پژوهش )کودکان  شدهبه اینکه گروه بررسی

در حفظ تعادل و اجرای حرکات  بیشترهنی( توان ذکم

اختالل هستند و در پژوهش حاضر فقط محوری دچار 
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 درگیر در حفظ تعادلاز بین عضالت دو عضله 

تنه این در پایین نی قدامی و نعلی()عضالت درشت

تا در شود پیشنهاد میدر اینجا ، اندشدهافراد بررسی 

های آتی به بررسی سایر عضالت درگیر در پژوهش

با همچنین  .کنترل قامت و حفظ تعادل پرداخته شود

های پژوهش حاضر در انتخاب تعداد توجه به محدودیت

شود در بیشتری به عنوان نمونه آماری، پیشنهاد می

ها با حجم بیشتری انتخاب های آینده نمونهپژوهش

 شوند.
1.  Focus of Attention 

2. Internal 
3. External 
4. External Attentional Focus 
5. Internal Attentional Focus 
6. Constrained action hypothesis 

7.  Balance 

8. Tibialis Anterior 
9. Soleus 

10.  Warm up 
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