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 چکیده

هاي ورزشی کودکان است که همواره اهمیت عادي و فعالیتهاي مهم در زندگی تعادل و تکالیف فراقامتی از قابلیت

کانون توجه در آن مورد بحث است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر تعادل 

دختر شرکت داشتند که به صورت تصادفی، به سه  90ساله بود.در این پژوهش  11تا  9ساله و  6تا  4در دختران 

هاي ارائه ها خواسته شد که با استفاده از دستورالعملوه توجه بیرونی، درونی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنیگر

اي که به صورت افقی ها در ارتباط با توجه به میلهشده روي تکلیف فرا قامتی تعادل خود را حفظ کنند. دستورالعمل

ود (توجه درونی)، و بدون دستورالعمل (کنترل)، بودند.نتایج هاي خدر دست داشتند (توجه بیرونی)، توجه به دست

ها این یافتهنشان داد که در هر دو ردة سنی، توجه بیرونی تکلیف فراقامتی منجر به یادگیري معنادار تعادل گردید.

 د. کناز بکارگیري دستورالعمل توجه بیرونی به عنوان راهبردي کارآمد در بهبود یادگیري کودکان حمایت می
 

 .تکلیف فراقامتی، کانون توجه، کودك، تعادلواژگان کلیدي: 
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 مقدمه  -1
یادگیري حرکتی، در تمام دوران زندگی انسان جریان دارد و در هر زمان افراد حرکتی را براي هدف خاصی یاد 

متغیرهاي اثرگذار بر هاي مطالعاتی دانشمندان یادگیري حرکتی مربوط به بررسی و شناخت گیرند. یکی از جنبهمی
). توجه فرآیندي است که 1است ( 1باشد. یکی از متغیرهاي اثرگذار و مهم این حیطه، توجهیادگیري حرکتی می

کند تا اطالعات در دسترس حواس قرار گیرد. رابرت نیدفر دو بعد بسیار مفید براي توجه را آگاهی ما را هدایت می
است، اینکه آیا توجه به شکل محدود است یا گسترده، و دیگري  2وسعت توجهکند. یکی از این ابعاد معرفی می
 ). درکانون2گردد (است، اینکه آیا جهت توجه به محیط خارجی است و یا اینکه به خود فرد باز می 3جهت توجه

 بر محیط در حرکت اثري که به فرد بیرونی، توجه توجه کانون در و خود بدن حرکات به فرد توجه درونی، توجه
 حرکتی مهارت یادگیري به تواندمی حرکت از پس و قبل اطالعاتی نوع هر شود. اگرچهمی متمرکز گذاردمی جاي

جلب  خود به ارائه شده اطالعات از مطلوب و بهینه استفاده براي را فرد توجه چگونه این اطالعات کند، اینکه کمک
البته سودمندي کانون توجه به سطح اجراکننده نیز بستگی دارد، در دارد.  توجه کانون تأکید نوع به بستگی کندمی

باشند و کنند که افراد مبتدي نیازمند توجه به اجراي گام به گام مهارت میواقع بسیاري از دانشمندان فرض می
به  خود، منجر بدن حرکات هاي آموزشی جهت دهندة توجه نوآموز بهمتعاقب آن بر این باورند که دستورالعمل

کنند که اتخاذ کانون توجه ها بیان می). در حالی که غالب پژوهش1هماهنگی حرکات مفید و سودمند خواهد شد (
گردد و اتخاذ کانون توجه درونی بیرونی در افراد ماهر نسبت به کانون توجه درونی، عملکرد بهتري را موجب می

را براي توضیح اثرات کانون  4مکاران فرضیۀ عمل محدود). اما ولف و ه2شود (باعث اختالل در اجراي مهارت می
زند، هاي کنترل خودکار لطمه میکنند. با توجه به این دیدگاه، تمرکز روي حرکات فرد به فرآیندتوجه پیشنهاد می

که باعث برتري فرآیندهاي غیرآگاهانه و  شوداما تمرکز روي نتیجه حرکت نوعی کنترل خودکار را موجب می
اجرا و یادگیري  دهد تا حرکات را در یک دامنۀ وسیع کنترل نمایند، در نتیجه،شود و به افراد اجازه میغیراختیاري می

هاي مهم در زندگی روزمره و عمکردهاي ورزشی که ). همانطور که پیشتر مطرح شد از قابلیت1یابد (بهبود می
است. تعادل مولفۀ مهم در همۀ رفتارهاي  5حث بوده است، تعادلاهمیت متغیر توجه نیز در بهبود آن همواره مورد ب

 دارند تکالیف حفظ تعادل به نیاز و شوندمی انجام باالتنه ). یکی از این تکالیف رفتاري که توسط3حرکتی است (
کلیف ها به ویژه از این نظر مورد توجه هستند که نوع تمرکز روي ت). این مهارت4شوند (می نامیده 6فراقامتی

گذارد. سیستم گذارد، بلکه به طور غیرمستقیم بر تعادل نیز تأثیر میفراقامتی نه تنها بر اجراي فراقامتی تأثیر می
نماید، با این حال تأثیرات آن قامتی ایجاد میهایی در جهت کمک به ما براي رسیدن به هدف فراقامتی سازگاري

تواند اثر چشمگیري کنیم میدر واقع آنچه توجه خود را بر آن متمرکز میها به نوع تمرکز توجه بستگی دارد. سازگاري
). همچنین تعادل یکی از اجزاي مهم مهارت حرکتی در کودکان در حال رشد 1بر روي سطح اجرایمان داشته باشد (

). 3ست (). توانایی حفظ تعادل حین ایستادن به خوبی طی رشد روانی و حرکتی در انسان توسعه یافته ا5است (
شوند که مهم ترین این حواس، هاي تعادلی براساس اطالعات از چند حس پایه گذاري میدانیم مهارتهمچنین می

 

1. Attention  
2. Width of attention  
3. Direction of attention  
4. Constrained action hypothesis 
5. Balance 
6. suprapostural task 
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رود. سیستم دهلیزي در است. در واقع سیستم دهلیزي اغلب به عنوان اندام حس تعادل به شمار می 1حس دهلیزي
شوند و میتوان گفت که عملکرد کودکان باالتر حرکتی یکپارچه می -سن شش سالگی با دیگر سیستم هاي حسی

رسند سالگی می 10تا  7). زمانی که کودکان به دامنۀ سنی 6ساله در اجراي تکالیف تعادلی، طبیعی است ( 6از 
). 7دهند و در اجراي حرکات نیازمند تعادل متبحرتر هستند (هاي قامتی مشابه بزرگساالن از خود بروز میواکنش

ی ارتباط بین انواع توجه و بهبود یا عدم بهبود عملکرد تعادل و فراقامتی را گزارش کردند: لی و  مطالعات قبل
تواند یادگیري تکلیف )، در کار پژوهشی خود دریافتند که هر دو کانون توجه درونی و بیرونی می2015( 2هیووآنگ

)، در پژوهش خود دریافتند تکلیف ثانویه که 2014( 3). راچستر،گالنا، لرد و برن8فراقامتی و تعادل را بهبود ببخشد (
 شود تأثیر نامناسبی بر تعادل طی راه رفتن در افراد پارکینسونی داردنوعی دستورالعمل توجه بیرونی محسوب می

)، در پژوهشی دریافتند که در هر دو گروه سنی جوانان و سالمندان توجه بیرونی 2013( 4ور و کویین نوین،). مک9(
)، در پژوهش خود نشان داد که کانون توجه 2013( 5). کانجوکانجو10به بهبود عملکرد فراقامتی و تعادل شد (منجر 

). 11پالژي ایجاد نکرد (تکلیف فراقامتی بهبودي در تناسب و تقارن زمانی و مکانی راه رفتن در بیماران همی
). از جمله 12کلیف فراقامتی را بهبود بخشیدند ()، دریافت که کانون توجه هر دو عملکرد تعادل و ت2010( 6لمرچت
هایی که در حیطۀ توجه بر روي کودکان صورت گرفته میتوان به کار پژوهشی اولیور، پالوإل و نوجییر پژوهش

)، اشاره کرد که پژوهشی را تحت عنوان اثرات کانون توجه در نوسان قامت کودکان و بزرگساالن انجام 2008(
یابد، اما بزرگساالن بهبود عملکرد را در شرایط تمرکز که عملکرد کودکان با تمرکز درونی بهبود می دادند، و دریافتند

)، در پژوهش خود نشان دادند که در هر دو 2004( 7نوین و گدگناالي). ولف، مرکر، مک13بیرونی تجربه کردند (
 8نوین). ولف، ویجلت، پالتر و مک14(تکلیف فراقامتی و تعادل توجه بیرونی منجر به کاهش نوسان قامت شد 

)، در پژوهشی اذعان داشتند که توجه بیرونی بر تکلیف فراقامتی در بهبود عملکرد تکلیف قامتی نقش دارد 2003(
 فراقامتی تکلیف بیرونی توجه )، نیز در پژوهش خود دریافتند که کانون1392). شهسوار، سهرابی و طاهري (15(

شود که نتایج مطالعات مربوط به اثر ). همانطور که مالحظه می16گردد (می فراد بزرگسالبهتر ا تعادلی به منجر
توان نظري قطعی در مورد اثر کانون توجه راستا نیستند و براساس این نتایج نمیکانون توجه تکالیف فراقامتی، هم
رفع تضادها و تناقض هاي موجود در ). با توجه به اینکه هدف هر پژوهشی 16بر این تکالیف و تعادل ارائه داد (

باشد. به عالوه با توجه باشد، یکی از اهداف این پژوهش کمک به رفع ابهامات موجود میهاي پیشین میپژوهش
هاي بسیار محدود در زمینۀ هاي ورزشی و زندگی روزانۀ افراد و نیز پژوهشبه اهمیت تکالیف فراقامتی در مهارت

)، پژوهش بر روي این تکالیف الزم به نظر رسید. ضمنأ با بررسی 16امتی در کشور (کانون توجه تکالیف فراق
هاي انجام شده در حیطۀ کانون توجه تکالیف فراقامتی بر روي افراد هاي پیشین مشخص شد که پژوهشپژوهش

هاي پیشین وهشسال به ویژه بزرگساالن با شرایط خاص صورت پذیرفته است، لذا با توجه به ادعاي برخی پژبزرگ
)، این پرسش براي پژوهشگران پیش 17مبنی بر بهبود عملکرد تعادل با استفاده از کانون توجه تکلیف فراقامتی (

 

1 . Vestibular 
2 . Lei & Huang 
3 . Rochester, Galna,  Lord & Burn 
4 . McNevin̦ Weir & Quinn 
5 . Kunju Kunju 
6 . Lambrecht 
7 . Wulf Mercer McNevin & Guadagnoli 
8 . Wulf Weigelt Poulter & McNevin 
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مند گردند؟ هاي کانون توجه تکالیف فراقامتی بهرهساالن از سودمنديتوانند همانند بزرگآمد که آیا کودکان نیز می
سالگی خام و مبتدي  6مبنی بر اینکه عملکرد تعادل افراد تا قبل از سن که طبق مطالب و نظریات مطرح شده، 

مندي )، این پرسش براي پژوهشگران پیش آمد که آیا بین بهره6یابد (باشد، و پس از این دامنۀ سنی بهبود میمی
وجود دارد؟ همچنین افراد از کانون توجه دورنی و بیرونی در یادگیري تعادل، قبل و بعد از ردة سنی مذکور تفاوتی 

هاي محدودي که بر روي تعادل کودکان صورت گرفته رسد که جدا نشدن این دو گروه سنی در پژوهشبه نظر می
توجه شده است. لذا  تر به آنهاي پیشین کمتواند عاملی براي نتایج ناهمسو باشد که در پژوهش)، می13است (

 11تا  9ساله و  6تا  4یف فراقامتی بر یادگیري تعادل دختران هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کانون توجه تکل
 ساله می باشد.

    
 روش

 هاکنندهشرکت
 9و  6تا  4این پژوهش شامل دختران ). نمونه 18باشد(اي میمقایسه -روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع مقطعی

. از رت در دسترس انتخاب شد، بودکه به صو شهرستان مالیر هايدبستانکودك و هاي یکی از مهدۀ سال 11تا 
دیگري اینکه فاقد هر گونه تمرین و  ،از سالمت کامل فیزیکی و روحی يبرخوردار هاي ورود به پژوهشمعیار

افزار با استفاده از نرم 80/0درصد، با توان آزمون  95تعداد نمونه با اطمینان  ورزشی خاص باشند.ۀ اي در زمینتجربه
 نفر)، بدست آمد. 45نفر (هر گروه سنی  90 1پاورجیتعیین اندازه نمونه 

 
 اطالعات  ابزار گردآوري

ص، آشنایی در این پژوهش براي دسترسی به برخی از مشخصات فردي نظیر سن، تجربه شرکت در ورزش خا
ی ي ثبت بازة زمانها از پرسشنامۀ مشخصات فردي، کورنومتر برابا تکالیف فراقامتی و وضعیت سالمت آزمودنی

نتیمتر جهت اضافه سا 6/1سانتیمتر، و قطر 195پالستیک به طول نس ـاز جاي میلهها در حفظ تعادل، آزمودنی
 تعیین براي 66/0ایی )، آزمون ضربه به توپ با پای14لک به عنوان تکلیف فراقامتی (نمودن تکلیف به آزمون لک

پاي برتر خود  لک بدین صورت که کودك رويک)، و آزمون فراقامتی شبیه آزمون ل19ها (آزمودنی برتر پاي
گذارد. سپس با شنیدن تر میاي در دستان خود دارد و انگشتان پاي دیگر را روي زانوي برایستد، در حالی که میلهمی

ت دادن پا و یا خارج کند بدون حرکگیرد، در حالی که تالش میفرمان حاضر، روي انگشتان پاي برتر خود قرار می
شود، بار تکرار می ). این آزمون سه1ه از حالت افقی نسبت به سطح زمین تعادل خود را حفظ کند (شکل شدن میل

 امتیاز به عنوان بهترین زمان که دادمی انجام استراحت ثانیه 15زمانی  فاصله با کوشش را سه آزمودنی و هر
 )، استفاده شد.20شد ( ثبت آزمودنی

 توجیهات دلیل به همچنین و تحقیقات گذشته در باالیش عمومیت و استقبال دلیل به لکانتخاب آزمون لک
پایایی  )، مقدار1979باشد. نلسون و جانسون (می کنند،می حمایت را آزمون این که پژوهشی قدرتمندي و علمی

لک به صورت یک که در پژوهش حاضر آزمون لک). با توجه به این20کردند ( گزارش آزمون این براي را 87/0
آزمون مجدد تعیین شد. بدین صورت که -تکلیف فراقامتی در آمده بود، لذا پایایی تکلیف فراقامتی از طریق آزمون

نفر)، انجام شد و نمرات  50آزمون حاضر در دو نوبت با فاصله زمانی یک هفته در گروه واحدي از آزمون شوندگان (
 

1 . G Power 
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آزمون مجدد تکلیف فراقامتی -سه شدند. ضریب پایایی حاصل از آزمونحاصل از دو بار اجراي آزمون با هم مقای
)84/0ICC= که از پایایی قابل قبولی برخوردار است.71/0 _ 91/0فاصلۀ اطمینان ٪95)، به دست آمد، (با ،( 

 

 
 اجراي آزمون فراقامتی. 1 شکل

 
 روش اجرا 

اهداف پژوهش و نحوة انجام کار ارائه شد و پس  ها توضیحات کاملی در رابطه باابتدا براي مسئولین آموزشگاه
ها براي شرکت از اخذ رضایت ایشان و تکمیل فرم رضایت و پرسشنامۀ مشخصات فردي توسط والدین و آزمودنی

سالۀ مهدکودك  6تا  4شود، پیش رفت. ابتدا از میان دختران در پژوهش، مراحل انجام پژوهش به ترتیبی که ذکر می
نفري به صورت تصادفی ساده انتخاب  15گروه  6سالۀ در حال تحصیل در دبستان منتخب،  11تا  9و دختران 
شد، که از  گرفته نظر در توپ به زدن لگد براي ترجیحی پاي برتر، پاي تعیین مالك پژوهش این شدند. در

توپ، به عنوان پاي  بهزننده ضربه کند، پاي شوت را داشت زمین قرار روي او جلوي که آزمودنی خواسته شد، توپی
شدند که خود داراي دو بخش مستقل ها وارد مرحلۀ آموزش می). ابتدا آزمودنی18شد (نظر گرفته برتر آزمودنی در

ها در قالب یک جلسۀ هاي آموزش عمومی و آموزش اختصاصی بود. در بخش آموزش عمومی تمام آزمودنیبه نام
ها وارد ). سپس آزمودنی15اجراي صحیح تکلیف فراقامتی آموزش دیدند (آموزشی در شرایط یکسان، پیرامون نحوة 

). 20آزمون شدند، که سه بار تکلیف فراقامتی را اجرا کردند و زمان بهترین اجراي هر فرد ثبت شد  (مرحلۀ پیش
غیر مستقل ها وارد مرحلۀ دوم آموزش، یعنی مرحلۀ اختصاصی شدند که به صورت جداگانه پیرامون متسپس آزمودنی

ها با ). در مرحلۀ بعدي (اکتساب)، آزمودنی15اعمال شده در گروه مربوطه (توجه درونی یا بیرونی)، آموزش دیدند (
 کانون شرایط استفاده از دستورالعمل آموزشی ارائه شده از سوي پژوهشگر به تمرین مهارت فراقامتی پرداختند. براي

 کنند تا به صورت موازي با سطح زمین نگه داشته شود. میله تمرکز ه رويدیدند ک آموزش هاآزمودنی بیرونی توجه
نمودند. همچنین گروه کنترل هیچ  تمرکز هایشانروي افقی نگه داشتن دست هاآزمودنی درونی براي شرایط توجه

بود که صورتی دستورالعمل توجهی را در طی مراحل اجراي تحقیق دریافت نکردند. روند اجراي مرحلۀ تمرین به
شد. مرحلۀ دادند و بهترین زمان اجرایشان ثبت میها سه مرتبه تکلیف فراقامتی را در هر جلسه انجام میآزمودنی
ها ساعت بعد از آخرین جلسۀ اکتساب اجرا شد، آزمودنی 24). در مرحلۀ یادداري که 16روز طول کشید ( 4اکتساب 
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و با تغییر  یادداري آزمون از پس انتقال کردند. آزمونهی اجرا تکلیف فراقامتی را بدون دریافت دستورالعمل توج
). الزم به ذکر است که هر آزمودنی سه کوشش را 15لک انجام پذیرفت (تکلیف فراقامتی به آزمون تعادلی لک

 ). 20ثانیه استراحت انجام میداد ( 15بافاصله زمانی 
 هاي آماريروش

ها مورد وسیله آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرضیۀ نرمال بودن داده هاي آماري پژوهش ابتدا بهدر بخش روش
ها استفاده شد. سپس به میانگین و انحراف معیار گروه بررسیهاي توصیفی نیز براي بحث قرار گرفت. از آماره

اریانس منظور بررسی تأثیر سن و کانون توجه بر تمرین از تحلیل واریانس مرکب استفاده شد. از آزمون تحلیل و
منظور بررسی  ها در مراحل مختلف پژوهش بهره برده شد. بهطرفه جهت بررسی تفاوت عملکرد بین گروهیک

منظور هاي تکراري استفاده شد. به هاي سنی توجهی از تحلیل واریانس اندازهگروهی هر یک گروهپیشرفت درون
بهره برده شد.  1گروهیپژوهش از ضریب همبستگی درونبررسی پایایی زمانی تکلیف فراقامتی بکار گرفته شده در 

نسخه  2افزار اکسلها و جداول و نمودارهاي توصیفی با استفاده از نرمبندي و مرتب کردن دادههمچنین دسته
در  23نسخه  3افزار اس. پی. اس. اسو کلیۀ عملیات آماري اعم از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم2010
 انجام پذیرفت.  05/0داري معناسطح 

 
 نتایج 

تفاده از کانون توجه در بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه بین میزان یادگیري تعادل دو ردة سنی، با اس
نس مرکب استفاده گردید. با ها تفاوت معناداري وجود دارد از تحلیل واریاها و درون گروهتکلیف فراقامتی بین گروه

آزمون)، وجود راش (پیشداري بین متغیر وابسته و متغیر همپشود که ارتباط معنامطرح می 1ول شماره توجه به جد
ه است و به عنوان متغیر کنترل آزمون مورد همپراش قرار گرفتدارد. بنابراین با توجه به اینکه اثر معنادار متغیر پیش

کید نمود. به عالوه با توجه ري، به عنوان منبع تغییرات تأشود، میتوان به اثرات متغیرهاي مستقل بر یادگیعنوان می
ون توجه و سن)، بر هاي متفاوت (کان)، که در راستاي شناسایی اثرات گروه=0005/0Pبه میزان سطح معناداري (

وده است. الزم به ذکر پردازد، میتوان مطرح نمود که نوع گروه سنی توجهی بر یادگیري تعادل مؤثر بیادگیري می
ي تعادل در حد قابل گردد که میزان تأثیر گروه بر یادگیرباشد، مشخص میمی 64/0است از آنجایی که شدت اثر 

 ).1باشد (جدول توجهی می
 2η=020/0( نتایج آزمون اثرات درون گروهی عدم معناداري جلسات تمرین بر یادگیري را نشان داد

،955/0=P ،160/0=721وF2=161/0( وه و جلسات تمرین معنادار بود ). به عالوه تعامل بین گرη ،0005/0=P 
ر هسه گروه در  ها از طریق تحلیل واریانس یک طرفه،). در ادامه جهت بررسی تفاوت بین گروه1Fو72=764/2،

حل یادگیري تفاوت ها در هر یک از مرایک از مراحل پژوهش بررسی شدند که نتایج نشان داد بین عملکرد گروه
 ). 2جدول وجود دارد (

 
 

 

1. Intraclass Correlation Coefficient (ICC)   
2. Excel  
3. Spss 
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 هاي سن و کانون توجه بر یادگیري تعادلتحلیل واریانس مرکب مرتبط با بررسی اثرات گروه .1جدول 
 منبع        

 آماره
مجموع 
 مجذورات

 شدت اثر داريسطح معنی Fمیزان  درجۀ آزادي

 176/0 0005/0 353/15 1 915/1107 آزمونپیش
 644/0 0005/0 032/26 5 331/9393 گروه
    72 084/5196 خطا

 

 ها در طی مراحل یادگیريآزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي مقایسه عملکرد گروه .2جدول 
 شدت اثر داريسطح معنی Fمیزان  درجۀ آزادي  مجموع مجذورات مراحل پژوهش

 312/0 0005/0 635/6 5 390/699 اکتساب یک
 317/0 0005/0 792/6 5 564/810 اکتساب دو
 368/0 0005/0 504/8 5 836/1466 اکتساب سه

 384/0 0005/0 106/9 5 752/1808 اکتساب چهار
 598/0 0005/0 706/21 5 320/2563 یادداري
 579/0 0005/0 076/20 5 380/2314 انتقال

 
تکراري  هايواریانس اندازه تحلیل آزمون سپس جهت بررسی مفروضۀ تغییرات درون گروهی نتایج از طریق

)، و  =0005/0Pساله ( 6تا  4داري جلسات تمرین بر یادگیري در گروه توجه بیرونی دختران بررسی شد که اثر معنا
). با توجه نتایج گزارش شده مشخص گردید 3)، آشکار شد (جدول =0005/0Pساله ( 11تا  9توجه بیرونی دختران 

 .  منجر به بهبود معنادار تعادل گردیدکه کانون توجه بیرونی تکلیف فراقامتی در هر دو ردة سنی 
 

هاي تکراري مرتبط با بررسی تأثیر جلسات تمرین بر یادگیري در تحلیل واریانس اندازه .3جدول 
 ها گروه

 گروه
مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

 شدت اثر داريسطح معنی Fمیزان 

 477/0 0005/0 835/11 747/2 938/1117 ساله 6تا  4توجه بیرونی 

 045/0 616/0 616/0 134/3 350/134 ساله 6تا  4توجه درونی 

 152/0 109/0 501/2 749/1 802/51 ساله 6تا  4کنترل 

 806/0 0005/0 578/45 5 717/538 ساله 11تا  9توجه بیرونی 

 066/0 426/0 848/0 698/1 035/75 ساله 11تا  9توجه درونی 

 024/0 942/0 243/0 5 219/6 ساله 11تا  9کنترل 
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 بحث و نتیجه گیري
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سن و کانون توجه تکلیف فراقامتی بر یادگیري تعادل بود. نتایج نشان داد 

توجه  کانون شرایط به نسبت بهتري تعادل دریافت کردند، بیرونی توجه کانون که دستورالعمل هاییکه گروه
)، و با برخی از آنها 8،10،14،15،16هاي گذشته همسو (برخی پژوهش داشتند که با نتایج پایه شرایط و درونی

). به عالوه 8)، بود. یافته کار حاضر در بخشی از پژوهش لی و هیووآنگ نیز تأیید شد (9،11،12،13ناهمسو (
). 10د ()، دریافتند که هنگام انجام تکلیف ردیابی با توجه بیرونی بهبود عملکرد رخ دا2013نوین و همکاران (مک

 کانون دستورالعمل با مقایسه در بیرونی توجه کانون )، نیز اذعان داشتند که دستورالعمل1392شهسوار و همکاران (
اند که توجه ). این نتایج بیانگر این مطلب16گردد (می بهتر تعادل به منجر فراقامتی تکلیف روي توجه درونی

یابد در یک دامنۀ وسیع کنترل نمایند. در نتیجه اجرا و یادگیري بهبود میدهد تا حرکات را بیرونی به افراد اجازه می
شود که به همین دلیل شاهد که در شرایط توجه درونی اجرا خودکار نبوده و به صورت ارادي کنترل میدر حالی

ف تعادلی و  )، به بررسی اثر کانون توجه در اجراي تکالی2004افت اجرا خواهیم بود. همچنین ولف و همکاران (
). مجدداّ 14فراقامتی پرداختند، نشان دادند که در هر دو تکلیف، توجه بیرونی منجر به کاهش نوسان قامت شد (

)، در کاري دیگر دریافتند که توجه بیرونی بر تکلیف فراقامتی بر بهبود عملکرد تکلیف قامتی 2003ولف و همکاران (
 مبنی عمل محدود، فرضیۀ باشد. بنابراینهاي تحقیق حاضر میت از یافته)، و این نتیجه نیز در حمای15مؤثر است (

 بدون افراد و است داشته مصداق بیرونی کانون توجه در حرکت کنترل در خودکار هايسیستم کارگیري به بر
توجه  یابند. در واقع دور ساختن دست مطلوب نتیجه به اندحرکت توانسته اجراي نحوه و بدن به هشیارانه آگاهی

دهد که به طور طبیعی خودسازماندهی از حرکت و معطوف نمودن آن به سمت اثرات حرکت به سیستم اجازه می
شود. اتخاذ کانون شود. با توجه به این دیدگاه متمرکز کردن توجه بر اثرات حرکت، باعث کنترل خودکار حرکت می

دهد، از این رو نتایج مطلوبی در اجرا به حرکت می بیرونی اجازة پردازش ناهشیار، سریع و رفلکسی را به کنترل
هاي مغایر با نتایج پژوهش حاضر، بخشی از نتایج پژوهش لی و هیووآنگ ). اما از جمله پژوهش1آید (دست می

باشد که اذعان داشتند عالوه بر کانون توجه بیرونی، کانون توجه درونی نیز بر بهبود عملکرد فراقامتی و تعادل می
هاي دو پژوهش و متفاوت بودن پروتکل ). البته این ناهمسویی را میتوان به متفاوت بودن سن آزمودنی8ر است (مؤث

)، دریافتند تکلیف ثانویه تأثیر نامناسبی بر تعادل طی راه رفتن در 2014دو پژوهش نسبت داد. راچستر و همکاران (
سد یکی از دالیل مغایرت در خصوص عدم اثر بخشی کانون رافراد پارکینسونی و سالمندان دارد. البته به نظر می

). منظور از ظرفیت توجه میزان 9توجه بر تعادل، کاهش ظرفیت منابع توجه، در افراد پارکینسونی و سالمند باشد (
 کاهش طریق سن از افزایش است ممکن )، درواقع1تواند در یک زمان پردازش کند (اطالعاتی است که فرد می

 این اطالعات، سازيیکپارچه و پردازش توانایی همچنین و قامت کنترل براي نیاز مورد حسی اطالعات
-تواند بر ناهمسویی نتایج اثر). از دیگر عواملی که می9دهد ( کاهش را سالمندان در توجه کردن کانونی اثربخشی

حاضر، افرادي بودند که از سالمت هاي پژوهش باشد، به عالوه آزمودنیها میگذار باشد تفاوت ردة سنی آزمودنی
کامل برخوردار بودند. همچنین تکلیف به کار رفته در پژوهش مذکور یک تکلیف ثانویه در حین راه رفتن بوده است 

رسد متفاوت بودن نوع که تکلیف به کار رفته در کار حاضر یک تکلیف فراقامتی بوده است، که به نظر میدر حالی
باشد. نتایج این )، می2013نتایج اثرگذار باشد. پژوهش مغایر دیگر پژوهش کانجوکانجو (تکالیف نیز بر مغایرت 

پژوهش نشان دادند که کانون توجه تکلیف فراقامتی بهبودي در تناسب و تقارن زمانی و مکانی راه رفتن در بیماران 
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پالژي عاملی براي نتایج پژوهش همی ناختالالت شناختی بیمارارود که پالژي ایجاد نکرد. البته این احتمال میهمی
ی است که این بیماري دارد و منجر به کشیده رضاسپاسم در عضالت پشت ساق از جمله عوامذکور باشد. به عالوه 

رسد با توجه به مشکالت متعددي که این گردد، که به نظر میدر این بیماران می شدن پا روي زمین و پنجه روي
هاي داده شده را نداشته باشند، و منجر به اساس دستورالعملدارند توانایی تمرکز صحیح برافراد در حین راه رفتن 

هاي )، نیز که ارایۀ هر دو نوع دستورالعمل2010هاي لمرچت (). به عالوه، یافته11گردد (عدم اثربخشی کانون توجه 
ر دانست، با کار حاضر ناهمسو بود. طبق توجه بیرونی و درونی را بر بهبود عملکرد تعادل و تکلیف فراقامتی مؤث

). این احتمال 12هاي درونی و بیرونی یافت نشد (اظهارات لمرچت دلیلی براي تأثیر متفاوت هیچ یک از دستورالعمل
 در ارزیابی متفاوت ابزار و هاروش توجه، کاربرد کانون هايپیچیدگی دستورالعمل ناهمخوانی رود که علت اینمی

کند که )، نیز بیان می2008باشد. همچنین نتایج پژوهش اولیور و همکاران ( حاضر کار با مقایسه در تعادل وضعیت
هاي کودك به نوسان قامتشان (توجه درونی)، جلب شد بهبود یافت کنترل خودکار قامت زمانی که توجه آزمودنی

ر نسبت داد، در این پژوهش کودکان هاي پژوهش مذکوسن آزمودنی  به توانمی را هاناهمخوانی این ). علت13(
تواند عاملی براي ها در تعادل میدر یک گروه واحد مورد بررسی قرار گرفتند که عملکرد متفاوت آزمودنی 11تا  4

اساس بر توانمی را حاضر پژوهش در آمده دست به ). ذکر این نکته الزم است که نتایج6،7نتایج ناهمسو باشد (
کنترل آگاهانۀ حرکت به شکل شرایط  براي تالش فرضیه این طبق بر داد. قرار رد بررسیمو محدود عمل فرضیۀ

-ها هیچ دستورالعمل توجهی دریافت نمیکانون توجه درونی روي تکلیف فراقامتی و همچنین زمانی که آزمودنی
هاي تمرکز دستورالعملشود. از طرفی کردند، سیستم حرکتی را محدود ساخته و مانع از فرآیندهاي خودکاري می

 مقابل ها باعث ایجاد پدیدة خرده مانع خواهد شد و در نتیجه عملکرد کاهش خواهد یافت. دردرونی روي دست
 و خودکار محیط (شرایط توجه به میله)، به سیستم اجازه خواهد داد فرآیندهاي در حرکت نتایج و بر اثرات توجه

 در بهتر ). یادگیري16شد ( خواهد اجراي مؤثرتر به منجر مسئله این هدر نتیج نماید. کنترل را ناهشیار حرکات
 سبب و شده ناهشیارانه منجر کنترل به بیرونی توجه که است دلیل این به احتماال بیرونی توجه کانون شرایط

عملکرد و  نتیجه در و بهره بگیرد خودکار کنترل از بیشتر و باشد داشته نیاز کمتري توجه ظرفیت به فرد شودمی
 بیشتر منابع از استفاده به قادر را تکلیف فرد یک اجراي براي توجه به واقع کاهش نیازیابد. در بهبود یادگیري

 به بیرونی تمرکز که رسدمی نظر کند و چنین بهمی حرکت به خاص مربوط جزئیات و هابخش براي سایر توجه
 نخواهد توجه مواجه ظرفیت محدودیت با مشکل فرد و دهدرا می بیشتري توجه منابع به دستیابی امکان فراگیر

مرحله  در که کنیممی مشاهده نیوول حرکتی یادگیري مراحل نظریه به مربوط متون از طرفی در .)21( شد
 اجزاء کردن و هماهنگ کردن جفت تمرین از هدف و است فرانگرفته را مهارت الگوهاي هنوز هماهنگی فرد

است. بنابراین توجه فرد مبتدي معطوف به برقراري ارتباطات پایه در میان اعضاي  مهارت ظاهري اجراي براي بدن
 با باالیی سازش و هستند خام هنوز الگوها اما را فراگرفته مهارت الگوهاي فرد کنترل مرحله در باشد،بدن می

در این مرحله توجه فرد معطوف به است بنابراین  قیود گوناگون با الگوها سازگاري تمرین، از هدف و ندارند محیط
باشد و فرد الگوهاي محیطی را به وسیلۀ تغییر در پارامترهاي مهم ساختار کشف هماهنگی بین ساختار و محیط می

 سازگاري و اندشده فرا گرفته الگوها مهارت سطح در کند، وهماهنگ در رابطه با تقاضاهاي محیطی بررسی می
)، که نتایج کار حاضر با توجه به بهبود 22یابند ( ظهور فراوانی قیود حضور در میتوانندو  دارند محیط با باالیی

این  نتایج معنادار تعادل در آزمون یادداري و انتقال در هر دو ردة سنی، با این نظریه قایل توجیه نیست.  همچنین
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 توجه کانون که صورت این به داد، قرار بحث مورد نیز هشیار پردازش فرضیۀ دیدگاه از توانمی را پژوهش
 ولی اتخاذ شود،می مؤثرتر عملکرد و شده منجر تعادل براي نیاز مورد حسی اطالعات از بهینه استفادة بیرونی به

 شناختی تحمیل منابع بر زیادي غیرضروري شناختی بار و شده منجر هشیار کنترل فرآیند به درونی توجه کانون
هاي مرتبط و اند که توجه به نشانهنتایج بیانگر این مطلب در مجموع .)1شود (می عملکرد افت موجب که کندمی

توانند اثرات مؤثري بر بهبود تعادل تکلیف فراقامتی داشته هایی که منتج از اثر مستقیم حرکت هستند، مینشانه
گذارد، مون انتقال نیز  تأثیر می)، به عالوه نوع تمرکز روي تکلیف فراقامتی به طور غیرمستقیم بر تعادل در آز1باشد (

) و با توجه به اینکه تعادل از فاکتورهاي 1توان تعادل را بهبود بخشید (لذا از طریق اعمال کانون توجه مناسب می
باشد هاي روزمرة زندگی و به خصوص در تکالیف فراقامتی میهاي ورزشی و فعالیتاصلی اجراي بسیاري از مهارت

توانند تواند اثر معناداري بر اجراي تکالیف حرکتی داشته باشد. همچنین این حقیقت که کودکان می)، بهبود آن می4(
-هاي تمرکز سود ببرند، کاربردهاي مهمی براي تربیت بدنی دارد. بنابراین به مربیان و معلّمان تربیتاز دستورالعمل

هایی به کودکان دهند تکالیف فراقامتی دستورالعملهاي حرکتی به ویژه در شود تا در حین فعالیتبدنی پیشنهاد می
واقع در شرایط یادگیري، ). در1که موجب اجراي بهتر مهارت توسط آنها و به دنبال آن بهبود یادگیریشان شود (

هاي توجهی مناسب به محرك بیرونی استفاده نمایند و شاهد بهبود توانند از دستورالعملمعلّمان تربیت بدنی می
  آموزان خود باشند.و یادگیري دانش عملکرد
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