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 سال یانموضعیت افراد  کنترل تمرینات شناختی و عملکردی برجنسیت و  یرتأث
 

 3زاده ، مهدی نمازی2یموسو واعظ محمدکاظم دیس ،1یماندانا سنگار

 

 چکیده

یر تأثو مطالعه ساز و کارهایی مرتبط با گذران سن، ضروری است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی  یابد یمتغییر  سن گذران کنترل وضعیت با :مقدمه

 .سال است یانمافراد  شناختی و عملکردی بر وضعیت تعادل جنسیت و تمرینات

بودند زن(  08مرد و  08شامل ) سال انیمفرد  88 پژوهش شامل کنندگان  شرکتتجربی بود.  پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و روش آن نیمه  ها: روشمواد و 

ی کانون توجهی درونی و بیرونی در تکالیف فراقامتی شناختی و ها دستورالعملتصادفی در هشت گروه  طور  بهبر اساس معیارهای ورود به مطالعه، انتخاب و  که

یا  Centre of gravityثقل )وضعیت قرارگیری مرکز با سنجش  شدند. کنترل وضعیت( گمارده Cognitive and motor suprapostural tasksعملکردی )

COG)  ی سیستم ریکارگ  بهباBalance master  و آزمونModified clinical test of sensory interaction and balance (mCTSIBارزیابی شد ). 

شناختی و عملکردی کانون توجه بیرونی اتخاذ کردند، کنترل وضعیت  در هر دو تکلیف، مردان و زنانی که One-way ANOVAبر اساس آزمون  :ها یافته

ترین عملکرد مربوط به زنانی  مردان با کانون توجه بیرونی در تکلیف فراقامتی عملکردی، بهترین کنترل وضعیت را داشتند و ضعیف (.P=  882/8)داشتند بهتری 

 طور کلی، مردان در تکالیف شناختی و عملکردی دارای کنترل وضعیت بهتری نسبت به زنان به  بود که در تکلیف شناختی کانون توجه درونی را اتخاذ کردند.

  (.P=  882/8)بودند 

با توجه به  .بود تعادل حفظ زن و مرد جهت ساالن میان های شناختی برای هر دو گروه های تمرین عملکردی بهتر از دستورالعمل اتخاذ دستورالعمل گیری: نتیجه

شود در شرایط  ها نشان دادند، توصیه می سایر گروهداری را در کنترل وضعیت نسبت به  این که زنان تحت تکلیف شناختی با دستورالعمل درونی تفاوت معنی

مربیان و درمانگران جهت طراحی مداخالت تمرینی  رسد برای راهنمایی به نظر می ها، یافته های غلبه بر استرس تمرکز کنند. این پراسترس، مربیان باید به روش

 .انجام تکلیف دوگانه مفید باشد و افتادن از گیری یشپ برای توجهی، دستورالعمل سن، جنس و نوع دادن قرار مد نظر با تعادلی

 ساالن یانم ی،توجه جنسیت، تمرینات وضعیت، تعادل ها: کلید واژه

 

. سال یانموضعیت افراد  کنترل تمرینات شناختی و عملکردی برجنسیت و  یرتأث .زاده مهدی واعظ موسوی سید محمدکاظم، نمازی سنگاری ماندانا، ارجاع:
 278-286(: 5) 13؛ 1396ی علوم توانبخشپژوهش در 

 

 22/8/6931تاریخ پذیرش:   2/7/6931تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
 دهه اواخر با فرایند پیری در (FOFیا  Fear of fallingافتادن ) از ترس سوء اثر

 خطر عاملعنوان   به ،FOF. است گرفته توجه قرار موردخاص  طور  به 1981
 و استقالل دادن دست از فعالیت، محدودیت زندگی، کیفیت کاهش برای خودکار

با فرایند  FOF. استشده   شناخته یرم و  مرگ آسیب و اصلی علت سقوط، خطر
 Markو  Young .(1)است  درصد شایع 29-77 بین افتادن فراوانی با پیری،

 و منابع توجه تخصیص در افتادن با تغییرخطر  در FOF تأثیر گزارش کردند که
به این عامل در  .(2)شود  یمگری  یانجیم حرکتی کنترل بط بامرت تغییرات

شده است. بر اساس این تئوری، سیستم کنترل   نیز اشاره «ها نظریه سیستم»

های بیومکانیکی، پردازش  محدودیت هلفؤاز شش م( Postural controlوضعیت )
گیری در فضا و کنترل  های حسی، جهتراهبردهای حرکتی، راهبردشناختی، 

های شناختی، شامل فرایندهای  مؤلفه ،. در این دیدگاهشده است  پویا تشکیل
  .(3)باشد  می طلب توجه

م قامت، سیستم عصبی مرکزی باید اطالعات ئمنظور حفظ وضعیت قا  به
اطالعات توزیع وزن را از  بار دیگر،د و نسازی ک آوران حسی را یکپارچه

 -های حسی مختلف )سیستم بینایی، سیستم دهلیزی و سیستم حسی سیستم
طور مداوم تنظیم   حرکتی( دریافت و فرامین سیستم عصبی و عضالنی را به

مطالعات متعدد با استفاده از اما چه این فرایند خودکار است،  اگر .(4)نماید 

 مقاله پژوهشی
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تکالیفی مانند ایستادن یا راه رفتن نیازمند منابع که اند  تکلیف دوگانه نشان داده
رقابت روی منابع محدود توجه جهت کنترل  از این رو،. (5)توجهی است 

. (6) ود داردهمواره وج عملکردیشناختی و   و اجرای تکالیف دوگانهوضعیت 
 شود در طول عمر دستخوش تغییرات میوضعیت کنترل که پژوهشگران معتقدند 

های تعدیل و  راهو  نماید ایجاد می پیری رایندف که شناسایی تغییراتی .(8-7)
بر اساس  مطالعه است.  کننده آن، موضوعی قابل  کاهش تأثیرات تضعیف

دستورالعمل آموزشی و  نظیرهر نوع اطالعات توجهی  ،مطالعات پژوهشگران
 یده . جهت(9-11)باشد وضعیت از عوامل اثرگذار بر کنترل  تواند یم ،بازخورد

نیازهای توجه بر  نیاجرا و تأم وضعیتهای خاص  با هدایت توجه بر جنبه ،توجه
 .(11)بخشد  اساس ظرفیت، اجرا را بهبود می

 ثبات ایستاده بر وضعیت خارجی در یک شیء داشتن نگه  اثربخشی و تأثیر
این نوع از به  .(12-13)مورد تأیید قرار گرفته است  اخیر قامت، در مطالعات

ی، نوشتن و تردستی ریگ هدفثابت،  طور  بهیء ش کی داشتن  نگهتکالیف نظیر 
 (SPT یا Suprapostural tasksدر حال ایستاده یا راه رفتن، تکلیف فراقامتی )

، اهداف باالتری برای سیستم قامتی فراهم ها آنشود که در انجام  گفته می
 ، دو نوع تکلیف فراقامتی (12) همکاران و Stoffregen. (14)گردد  یم

  ( و عملکردیCSPTیا  Cognitive suprapostural tasksشناختی )
(Functional suprapostural tasks  یاFSPT )تحقیقات متعددی  برشمردند. را

تمرینات توجهی شناختی و عملکردی را بر اجرای تکالیف  ریتأث ،گذشته هطی ده
 .(12-13، 15-16) اند و تعادل نشان دادهوضعیت ویژه کنترل   مختلف به عملکردی

در به وضعیت کند که سیستم کنترل  تأکید می ،خودکاری -فرضیه کنترل
توجه دارد، اما دهی به تکلیف در حال اجرا  یتبا اولو قامت حداقل رساندن نوسان

کند که با انجام تکالیف شناختی و  بینی می تسهیل پیش -فرضیه کنترل
. (13) شود تسهیل میوضعیت کنترل قامت، کنترل  با زمان هم عملکردی
قامت  کنترل بر توجه کانون و FSPT اثرات با هدف بررسی متعددی مطالعات

با دستورالعمل کانون توجه بیرونی باعث بهبود کنترل  FSPTگزارش کردند که 
های سنی مختلف برای  نتایج تحقیقات در گروه .(13، 17-18)شده است  قامت 

CSPT به زمان با حفظ ثبات بدن یک تکلیف  اند در شرایطی که هم نشان داده
کامل شناختی مانند تکلیف حافظه و یا تکالیف شمارش رو به عقب توسط طور 

الیف در حال اجرا از تکفرد انجام شود، کاهش عملکرد حداقل در اجرای یکی 
یر این تأثتوان احتمال داد که  یمپس . (16، 19-21) شود یمشاهده م
یر عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت تأثبر کنترل وضعیت، تحت  ها دستورالعمل

 تواند متفاوت باشد. یمو نوع تکلیف 
شد که نظرات و نتایج  های موجود در این رابطه، مشاهده  پژوهشبا مرور 

ای کلی در این مورد ارایه کرد، وجود ندارد. برخی  همسانی که بتوان نظریه
اند و برخی دیگر،  دهی توجهی بیرونی را سودمند گزارش نموده مشاهدات، جهت

دی در طول تفاوتی را بیان نکردند. با توجه به کاهش عملکرد شناختی و عملکر
های کنترل وضعیت  پاسخ»عمر، پژوهش حاضر در پی بررسی این سؤال بود که 

های کانون توجهی تکالیف شناختی و عملکردی در  نسبت به دستورالعمل
بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر «. ساالن چگونه است؟ میان

رل وضعیت در افراد جنسیت و تمرینات شناختی و عملکردی بر یادگیری کنت
ساالن  مربیان، درمانگران و میان راهنمای حاضر پژوهش سال بود. نتایج میان
 های دستورالعمل سن و نوع دادن قرار مدنظر با فراگیران تعادل افزایش برای

 .باشد می توجهی

 ها مواد و روش
 شامل کنندگان   شرکتتجربی بود.   پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع نیمه

 سال بودند 41-61سنی   در دامنهزن(،  41مرد و  41شامل ) سال انیمفرد  81
 شرکت تحقیق این در مطالعه به ورود معیارهای اساس بر و داوطلبانه طور به  که

حجم  .(1)جدول  گروه آزمایشی گمارده شدند هشت در تصادفی طور به  و کردند
ی گذشته ها پژوهشحجم نمونه در   و مطالعه G Power افزار نرمنمونه بر اساس 

زن و  ساالن انیمو با در نظر گرفتن میانگین و انحراف معیار برای  (11، 14، 17)
داوطلبانه و با دعوت  طور  کنندگان به  شرکت نفر در هر گروه تعیین شد. 41مرد، 

تهران  احمر  هاللی مرکز بخش توانفراخوان از بین کارمندان معاونت  صورت  به
انتخاب شدند. معیارهای ورود به پژوهش شامل افراد سالم، عدم ابتال به 

 انفقدنیز بر تعادل و عملکرد تنه و  مؤثرشناختی  ارتوپدی و عصب تاختالال
. معیارهای آسیب اندام فوقانی و تحتانی، سیستم دهلیزی و نقص بینایی بودند

آور، داشتن هر  بخش و خواب استفاده از داروهای آرامخروج از مطالعه نیز شامل 
گونه معلولیت جسمانی و ذهنی خفیف و شدید، عدم همکاری افراد در حین 

اختالالت  مایل خود آزمودنی برای شرکت در آزمون، داشتنآزمون یا عدم ت
های تحتانی، داشتن سابقه شکستگی و  مختلف در ستون فقرات و اندام

های فوقانی و تحتانی، داشتن هر گونه سابقه  های جسمانی در اندام آسیب
. (14-15، 21)بوده است  های دهلیزی، حس عمقی و بینایی بیماری در سیستم

مطالعه، یک روز قبل از یارهای ورود و خروج به معالزم به ذکر است که تمامی 
کنندگان قبل   همه شرکت اجرای آزمون توسط پزشک متخصص بررسی شدند.

  آزمون کوتاه وضعیت روانیفرم رضایت،  در پژوهش، از شرکت
(Mini-mental state examination و )المللی فعالیت بدنی  بین  نامه پرسش
(International activity questoinnaire  یاIPAQ) آزمون . را تکمیل نمودند

اعتباریابی شده و  سیدیان و همکارانتوسط در داخل کشور  کوتاه وضعیت روانی
و در ( 22)گزارش کردند  Cronbach's alpha 81/1پایایی آن را با روش ضریب 

در و  (21)گزارش نمودند  89/1و همکاران، پایایی آن را  Folsteinخارج کشور، 
 را با روش  IPAQپایایی و روایی  مرزآبادی فشارکی و آزادغالمی داخل کشور 

Cronbach's alpha 42  درصد به دست آوردند  71درصد و با روش بازآزمایی
درصد را گزارش  81و همکاران ضریب پایایی  Craigو در خارج کشور، ( 23)

نظر مبتدی  نظر سطح مهارت، در اجرای تکلیف مورد از ،همچنین .(24)نمودند 
ی آزمون برگزارند و پیش از گونه آشنایی قبلی با تکلیف نداشت  و هیچ ندبود

ذکر است که  به الزم .در پژوهش را تمرین نکرده بودند شده  خواستهمهارت 
، در ابتدا به ها آزمودنیپژوهش، ضمن اخذ رضایت از تمام  اخالقبرای رعایت 

 صورت به برای مقاصد پژوهشی و  تنها ،افراد توضیح داده شد که نتایج مطالعه
 در  ها آنشرکت  ،گروهی و بدون ذکر نام افراد منتشر خواهد شد. همچنین

این پژوهش، با کد اخالق  .اختیاری است به طور کامل ،مطالعه
IR.SSRI.REC.1397.285  ق در پژوهش دانشکده الخاکمیته  أییدتمورد

 هران مرکز قرار گرفت.دانشگاه آزاد تو علوم ورزشی  بدنی یت ترب
 Balance masterاز سیستم کنترل وضعیت برای سنجش 

[NeuroCom(8.0.3), Clackamas, Oregon, USA]  که در واحد کاردرمانی
 ،. این سیستم(25)استفاده شد تهران موجود بود،  احمر  هاللی مرکز بخش توانمعاونت 
اثر تقابلی  بالینی شده  تنها از آزمون اصالح ،بود و در این تحقیق آزمون خرده 11دارای 
یا  Modified clinical test of sensory interaction and balance) تعادل

mCTSIB) .آزمون  استفاده شدmCTSIB دینما یتعادل ایستا را ارزیابی م . 
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 ومراحلمختلفتحقیق،تکلیف،نوعدستورالعملهاتعدادگروه.1جدول

 نوعدستورالعمل تکلیف هاتعدادگروه
 مراحلتحقیق

 یادداري اكتساب آزمونشیپ آموزش

مردان 

 سال میان

تکلیف 

فراقامتی 

 عملکردی

دستورالعمل توجه درونی 

)بر عضالت خم کننده 

انگشتان، مچ دست و ساعد 

 خود تمرکز کنید(

 Balanceشرکت کننده بر روی  که در حالی 

master به طور مستقیم به جلو نگاه ایستاده بود ،

درجه  32کرد و استوانه چوبی را با زاویه آرنج  می

 داشته بود. نگه 

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

 کوشش  62

ای با زمان  ثانیه 92

دقیقه  6استراحت 

 کوشش 4بین هر 

 کوشش  9

ای بدون  ثانیه 92

 دستورالعمل

مردان 

 سال میان

تکلیف 

فراقامتی 

 عملکردی

دستورالعمل توجه بیرونی 

حرکت  داشتن بی بر نگه)

استوانه چوبی در سطح 

 افقی تمرکز کنید(

 Balanceکه شرکت کننده بر روی  در حالی 

master به طور مستقیم به جلو نگاه ایستاده بود ،

درجه  32کرد و استوانه چوبی را با زاویه آرنج  می

 بود.داشته   نگه

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

ای  ثانیه 92کوشش 

 6بازمان استراحت 

 4دقیقه بین هر 

 کوشش

 کوشش  9

ای بدون  ثانیه 92

 دستورالعمل

مردان 

 سال میان

تکلیف 

فراقامتی 

 شناختی

دستورالعمل توجه درونی 

)بر دقت انجام تکلیف 

 شمارش تمرکز کنید(

 Balanceکننده بر روی   که شرکت  در حالی

master به طور مستقیم به جلو نگاه ایستاده بود ،

کننده درخواست شد که از   کرد و از شرکت می

توالی رو به عقب با فاصله سه عددی را  622عدد 

 طور کالمی بشمارد. به 

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

 کوشش 

ای با زمان  ثانیه 92

دقیقه  6استراحت 

 کوشش 4بین هر 

 کوشش  9

ثانیه بدون  92

 دستورالعمل

مردان 

 سال میان

با تکلیف 

فراقامتی 

 شناختی

دستورالعمل توجه بیرونی 

بر شناسایی سیگنال )

 تمرکز کنید(

 کننده بر روی   که شرکت در حالی 

Balance master  ،تکلیف ایستاده بود

عمودی شناسایی سیگنال را که شامل خطوط 

متری از  6افزار در فاصله  شده توسط نرم  ارایه

 داد. کنندگان بود، انجام می شرکت 

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

 کوشش 

ای با زمان  ثانیه 92

دقیقه  6استراحت 

 کوشش 4بین هر 

 کوشش  9

ثانیه بدون  92

 دستورالعمل

  سال زنان میان

تکلیف 

فراقامتی 

 عملکردی

دستورالعمل توجه درونی 

)بر عضالت خم کننده 

انگشتان، مچ دست و ساعد 

 خود تمرکز کنید(

 که شرکت کننده بر روی  در حالی 

Balance master بود و به طور  ایستاده

کرد، استوانه چوبی را با  مستقیم به جلو نگاه می

 داشته بود.  درجه نگه 32زاویه آرنج 

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

 کوشش 

ای با زمان  ثانیه 92

 استراحت 

 4دقیقه بین هر  6

 کوشش

 کوشش  9

ثانیه بدون  92

 دستورالعمل

تکلیف  سال زنان میان

فراقامتی 

 عملکردی

 

دستورالعمل توجه بیرونی 

حرکت  داشتن بی بر نگه)

استوانه چوبی در سطح 

 افقی تمرکز کنید(

 که شرکت کننده بر روی  در حالی 

Balance master به طور مستقیم ایستاده بود ،

کرد و استوانه چوبی را با زاویه آرنج  به جلو نگاه می

 درجه نگه داشت. 32

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

 کوشش 

ای با زمان  ثانیه 92

دقیقه استراحت  6

 کوشش 4بین هر 

 کوشش  9

ثانیه بدون  92

 دستورالعمل

 تکلیف سال زنان میان

فراقامتی 

 شناختی

دستورالعمل توجه درونی 

)بر دقت انجام تکلیف 

 شمارش تمرکز کنید(

 کننده بر روی  که شرکت   در حالی

Balance master بود و به طور  ایستاده

کننده   کرد، از شرکت مستقیم به جلو نگاه می

توالی رو به عقب  622درخواست شد که از عدد 

 کالمی بشمارد.طور  با فاصله سه عددی را به 

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

 کوشش 

ای با زمان  ثانیه 92

 استراحت 

 4دقیقه بین هر  6

 کوشش

 کوشش  9

ثانیه بدون  92

 دستورالعمل

با تکلیف  سال زنان میان

فراقامتی 

 شناختی

دستورالعمل توجه بیرونی 

بر شناسایی سیگنال )

 تمرکز کنید(

 کننده بر روی  که شرکت  در حالی 

Balance master  ،تکلیف ایستاده بود

شناسایی سیگنال را که شامل خطوط عمودی 

متری از  6افزار در فاصله  شده توسط نرم ارایه 

 .داد کنندگان بود، انجام می  شرکت

 کوشش  9

ای  ثانیه 92

بدون 

 دستورالعمل

 کوشش 

ای با زمان  ثانیه 92

 استراحت 

 دقیقه بین هر  6

 کوشش 4

 کوشش  9

ثانیه بدون  92

 دستورالعمل

 
 یا C(Centre of gravityدر این سیستم، برای سنجش وضعیت قرارگیری 

COG) ( بروضعیت قرارگیری مرکز ثقل نسبت به سطح اتکا در آغاز هر کوشش 
در  استفاده شد. Balance master neurocam(، از پلت فرم مدل درجه حسب

باز،   )چشم mCTSIBتنها از شرایط اول آزمون  ،این پژوهش

 ه شد.یسطح سفت( استفاده شد و میانگین سه کوشش آزمون ارا
چوبی  هها استوان ، آزمودنیعملکردیمنظور فراهم نمودن شرایط تکلیف   به

آرنج  هدر زاوی متر را با دستان خود سانتی 2/6و قطر  7/5، عرض 5/41با طول 
 عرضبا چوبی  هفضای درون استوان. به روی شکم خود نگه داشتند درجه رو 91
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توپ تنیس قرار داده شد.  یک ، متر بود که در آن سانتی 1/41 طولو طول  2/4
به  شده یده صدای شن کرد، یراست یا چپ استوانه برخورد م هکه توپ با دیوار هنگامی

 هعنوان نشان  این به .داد یشمارش تعداد برخوردها را در هر کوشش م هآزمونگر اجاز
 .(26)توجه در شرایط کانون توجه بیرونی در تکلیف قامتی استفاده شد 

 تکلیف شناختی با دستورالعمل توجهی درونی شامل شمردن معکوس با
دستورالعمل توجهی بیرونی با تکلیف برای  .(27)بود  111تایی از عدد  3 هفاصل

تکلیف ایستاد،  Balance masterکننده روی   که شرکت  حالی در ،شناختی
افزار بر  شده توسط نرم  هیخطوط عمودی ارابازشناسی شناسایی سیگنال شامل 

 متری از شرکت 1اینچی که در فاصله  1/14تاپ  نمایش لپ  روی صفحه
و  ندجفت از خطوط عمودی نسبت به هم موازی بودکنندگان را انجام دادند. هر  

 .(12)سفید نمایش داده شدند  هزمین فاصله از هم و بر پس طور افقی با  به
ها توضیحات کاملی در رابطه  تمرین، برای آزمودنی  یک روز قبل از جلسه

تکمیل گفته  پیش یها نامه ه شد و فرم رضایت و پرسشیانجام کار ارا هنحوبا 
یکسانی از فعالیت  هکه دارای سطح پای سال انیکنندگان م  شرکت ،شد. سپس

بدنی بودند، به دو گروه شرایط کانون توجه درونی و بیرونی تقسیم شدند و در 
مهارت  عملکردیهر گروه کانون توجهی در دو وضعیت تکلیف شناختی و  ،ادامه
 .قرار گرفتندآزمون مورد و  ندنظر را تمرین کرد مورد

با دستورالعمل توجهی درونی بر تکلیف  سال انیمزنان گروه اول )در 
، بود ایستاده Balance masterکننده روی   که شرکت  حالی در ،(عملکردی

با دستان خود نگه داشت. دستورالعمل تمرکز بر عضالت خم استوانه چوبی را 
با  سال انیمزنان در گروه دوم ) .کننده انگشتان، مچ دست و ساعد خود بود

تا (، به فرد دستورالعمل داده شد عملکردیدستورالعمل توجهی بیرونی بر تکلیف 
گروه در  .(27) حرکت استوانه چوبی در سطح افقی تمرکز کند داشتن بی  بر نگه
 با دستورالعمل توجهی درونی بر تکلیف شناختی(، شرکت سال انیمزنان سوم )

را انجام داد.  ییتا ، تکلیف شمارش با توالی سهBalance masterکننده روی  
گروه چهارم در  .(12) (2)جدول  تمرکز و دقت در انجام شمارش بوددستورالعمل 

کننده،   با دستورالعمل توجهی بیرونی بر تکلیف شناختی( شرکت سال انیمزنان )
با  سال انیممردان م، گروه پنجدر  .داد یتکلیف شناسایی سیگنال را انجام م

با  سال انیممردان گروه ششم، در ؛ عملکردیدستورالعمل توجهی درونی تکلیف 
با  سال انیممردان گروه هفتم، در ؛ عملکردیدستورالعمل توجهی بیرونی تکلیف 

با  سال انیممردان گروه هشتم، در تکلیف شناختی و  یدستورالعمل توجهی درون
 .(2)جدول  مورد مطالعه قرار گرفتند دستورالعمل توجهی بیرونی تکلیف شناختی

 Balance masterای روی سیستم  ثانیه 31کوشش  12در مرحله اکتساب، 
 بود. آزمون یادداری قهیدق 1 ،کوشش 3. زمان استراحت بین هر (12)انجام شد 

(Retention test ،)س از ی ارزیابی یادگیری، پها روشیکی از  عنوان  به 
تری از  ساعت و خواب شبانه به طور معمول یک سنجش معتبرتر و دقیق 24

های  گیری اندازه  شود که به های اکتساب تلقی می یادگیری در مقایسه با اندازه
روز شوند، اشاره دارند.  ها یا مشاهدات اکتساب دریافت می اجرا که بعد از کوشش

 .(18) ای بود ثانیه 31کوشش  3شامل اجرای  ،دوم

انحراف  و های میانگین از آمار توصیفی برای شاخص :آماری واکاوی

 طبیعی بودنبرای بررسی  Kolmogrov-Smirnov استفاده شد. از آزمون معیار
تفاوت ، جهت تعیین ها انسیبرای تعیین تجانس وار Leveneاز آزمون ها،  داده
 و One-way ANOVAو آزمون یادداری از آزمون  آزمون شیپ هها در مرحل داده

 شد. استفاده ها  برای بررسی محل تفاوت در گروه Duncanآزمون تعقیبی 

  21 هنسخ SPSS افزار عملیات آماری با استفاده از نرم هکلی
(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY انجام و )151/1 > P  به

 شد. در نظر گرفته یدار یسطح معنعنوان 
 

متغیروضعیتقرارگیري.مقایسهمیانگینتغییرات2جدول

(Centre of gravityیا COG)ساالندرهشتگروهآزمایشیمیان

متغیر
مجموع

مجذورات

درجات

آزادي

میانگین

مجذورات
F 

وضعیت قرارگیری 
COG 

14/4 7 11/2 16/6 

76/23 72 46/2 

93/94 73 ------- 
COG: Centre of gravity 

 

 ها یافته
 سال، قد  13/47 ± 43/5سال با سن  مرد میان 41در این مطالعه، 

سال  زن میان 41کیلوگرم و  93/77 ± 11/9متر و وزن  سانتی 97/172 ± 26/6
 متر و وزن  سانتی 11/162 ± 41/7سال، قد  17/48 ± 62/5با سن 

 کیلوگرم شرکت داشتند. 41/71 ± 14/11
ها برای  نشان داد که توزیع داده Kolmogrov-Smirnovنتایج آزمون 

(. نتایج آزمون P=  113/1طبیعی است ) COG متغیر وضعیت قرارگیری
Levene متغیر های  نشان داد که دادهCOG ( 911/1متجانس است  =P نتایج .)
آزمون نشان داد که بین میانگین  در مرحله پیش One-way ANOVAآزمون 

( در هشت گروه آزمایشی 147/1  =P، 61/1  =7،79f) COGمتغیر عملکرد 
قبل از تمرین  COGها در متغیر  داری وجود نداشت و بین گروه تفاوت معنی

 .(2تفاوتی دیده نشد )جدول 
هشت گروه آزمایشی  COGمتغیر برای  One-way ANOVAنتایج آزمون 

 شده است. نتایج آزمون   ارایه 3ساالن در آزمون یادداری در جدول  میان
One-way ANOVA  متغیر نشان داد که برای  3در جدولCOG  در هشت

(. P، 76/3  =7،79f=  112/1) دار است ساالن تفاوت معنی گروه آزمایشی میان
 (.4استفاده شد )جدول  Duncanها از آزمون تعقیبی  برای تعیین محل تفاوت

 
متغیروضعیتقرارگیري.مقایسهمیانگینتغییرات3جدول

(Centre of gravityیاCOG)ساالندرهشتگروهآزمایشیمیان

متغیر
مجموع

مجذورات

درجات

آزادي

میانگین

مجذورات
F 

وضعیت قرارگیری 
COG 

36/2 7 42/2 71/9* 
34/7 72 66/2 
83/62 73 - 

  112/1داری در سطح معنی*
COG: Centre of gravity 

 

های زوجی  نشان داد که تفاوت 4در جدول  Duncanنتایج آزمون تعقیبی 
در گروه مردان با کانون توجهی بیرونی در تکالیف  COGمتغیر بین میانگین 

دار بود و مردان، کانون توجهی بیرونی در تکالیف  عملکردی و شناختی معنی
های مردان و زنان  عملکردی و شناختی، کنترل وضعیت بهتری نسبت سایر گروه
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داشتند. زنان با کانون توجهی بیرونی در تکالیف عملکردی و شناختی، 
داری داشتند و زنان با کانون توجهی بیرونی در تکالیف  زوجی معنیهای  تفاوت

عملکردی و شناختی، عملکرد کنترل قامت بهتری نسبت به گروه مردان و زنان 
با کانون توجه درونی داشتند. همچنین، مردان با کانون توجهی درونی و تکلیف 

و مردان با کانون  داری داشتند های زوجی معنی ها تفاوت عملکردی، با سایر گروه
و تکلیف عملکردی نسبت به گروه مردان با کانون توجهی درونی  بیرونیتوجهی 

های زنان با کانون توجهی درونی در تکالیف  در تکلیف عملکردی و گروه
 (. 1شناختی و عملکردی، کنترل وضعیت بهتری داشتند )شکل 

 
یانگینجهتمقایسهزوجیمDuncan.نتایجآزمونتعقیبی4جدول

(هشتگروهCOGیاCentre of gravity)متغیروضعیتقرارگیري

ساالندرآزمونیادداريآزمایشیمیان

تعدادهاگروه
50/5=α 

2ردیف1ردیف

  42/2 62 تکلیف عملکردی -کانون توجهی بیرونی -مرد

  47/2 62 تکلیف شناختی -کانون توجهی بیرونی -مرد

 32/2 32/2 62 تکلیف عملکردی -بیرونیکانون توجهی  -زن

 37/2 37/2 62 تکلیف شناختی -کانون توجهی بیرونی -زن

 13/2 13/2 62 تکلیف عملکردی -کانون توجهی درونی -مرد

 82/2  62 تکلیف شناختی -کانون توجهی درونی -مرد

 86/2  62 تکلیف شناختی -کانون توجهی درونی -زن

 33/2  62 تکلیف عملکردی -کانون توجهی درونی -زن

 

گروه مردان با کانون توجهی بیرونی در تکلیف عملکردی بهترین عملکرد 
 را در یادگیری کنترل وضعیت داشتند. 

 

 
متغیروضعیتقرارگیري.مقایسهزوجیمیانگین1شکل

(Centre of gravityیاCOGهشتگروهآزمایشیمیان)ساالندر

آزمونیادداري

 
های زنان با کانون توجهی درونی در تکالیف  بین میانگین عملکرد گروه

دار بود و زنان با  های زوجی معنی ها تفاوت شناختی و عملکردی با سایر گروه

کانون توجهی درونی در تکالیف شناختی و عملکردی، کنترل وضعیت 
 توجهی درونی در تکالیف شناختی وتری نسبت به مردان با کانون  ضعیف

عملکردی داشتند. مردان با کانون توجهی درونی در تکلیف شناختی با سایر 
داری داشتند و زنان با کانون توجهی درونی در  های زوجی معنی ها تفاوت گروه

ترین عملکرد در یادگیری کنترل وضعیت را داشتند  تکلیف شناختی، ضعیف
 (.4)جدول 

کانون توجهی بیرونی های زوجی نشان داد که مردان و زنان در  مقایسه
( و 2دارای کنترل وضعیت بهتری نسبت به کانون توجهی درونی بودند )شکل 

مردان در تکالیف شناختی و عملکردی، دارای کانون توجهی بهتری نسبت به 
 (. 3زنان بودند )شکل 

 

.اثرتعاملیجنسیت)زنانومردان(ونوعكانونتوجه2شکل

)درونیوبیرونی(

 

 بحث
جنسیت و تمرین شناختی و عملکردی بر  ریتأثتحقیق حاضر، با هدف بررسی 

 انجام شد. سال انیمکنترل وضعیت افراد 

 

.اثرتعاملیجنسیت)زنانومردان(ونوعتکلیف3شکل

)شناختیوعملکردي(
 

با کانون توجه بیرونی و  FSPTهای  آزمودنینتایج تحقیق نشان داد که 
با کانون  CSPTهای  درونی، عملکرد کنترل وضعیت بهتری نسبت به آزمودنی
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با کانون  FSPTهای مرد در  توجه بیرونی و درونی داشتند. همچنین، آزمودنی
توجهی بیرونی، بهترین عملکرد کنترل وضعیت را داشتند. عملکرد کنترل 

 از کانون توجهی درونی است.وضعیت در کانون توجهی بیرونی بهتر 
گروه مردان با  COGنشان داد بین میانگین  Duncanنتایج آزمون تعقیبی 

ها  کانون توجهی بیرونی در تکالیف عملکردی و شناختی نسبت به سایر گروه
تعادل بهتری داشتند. مردان با کانون توجهی بیرونی در تکلیف عملکردی، 

ل وضعیت داشتند. نتایج این تحقیق، پیرامون بهترین عملکرد را در یادگیری کنتر
(، 17و همکاران ) Wulfهای  برتری کانون توجه بیرونی با نتایج پژوهش

McNevin ( 18و همکاران ،)Wulf ( 15و همکاران ،)Flores ( 28و همکاران )
 همسو است.

همچنین، برتری دستورالعمل کانون توجهی بیرونی برای تکلیف فراقامتی 
و  Boulanger(، 29و همکاران ) Rodriguesها با نتایج مطالعات  در آزمودنی
در تالش برای توضیح علت ( همسو است. 11) Huangو  Yu( و 9همکاران )

نسبت به کانون توجه درونی  در تکالیف فراقامتی حرکتی برتری کانون توجه بیرونی
Wulf  وPrinz شده  عمل محدود ی ، فرضیه(Constrained action hypothesis)  را

مطرح کردند. بر اساس این فرضیه، وقتی دستورالعمل و بازخورد توجهی، توجه 
یندهای کنترل خودکار اکند، فر یده کننده را به اثر حرکت در محیط جهت اجرا

 یده در جهت شود. ییندهای کنترل هشیارانه محدود نماتسهیل شده و توسط فر
توجه  یده در جهت که ی حال ، دریابد ینیازهای توجه کاهش م ،توجه بیرونی

خودکاری  ،و بدین ترتیب شود ییندهای پردازشی بیشتری درگیر مافر ،درونی
 .(31) شود یالزم برای اجرای حرکتی دقیق و روان مختل و اجرا ضعیف م

انون توجهی بیرونی در تکالیف ها، زنان با ک همچنین، بر اساس یافته
داری بهتر از گروه زنان با کانون توجهی  طور معنی عملکردی و شناختی به 

درونی در تکالیف عملکردی و شناختی بودند. زنان با کانون توجهی درونی در 
های مردان و زنان  ترین تعادل را نسبت به سایر گروه تکالیف شناختی، ضعیف

های  ن برتری کانون توجهی بیرونی با نتایج پژوهشی پیرامو داشتند. یافته
Wulf ( 11و همکاران ،)Chiviacowsky ( 13و همکاران ،)Jackson و 

Holmes (31 ،)McNevin ( 18و همکاران ،)Flores ( همسو 28و همکاران )
 کنترل به عمدهطور   به بیرونی توجه تمرکز با مرتبط یادگیری است. مزایای

شود  یم مربوط بدن حرکات از دور و حرکتبراثر  تمرکز از ناشی خودکار حرکت
 دارند درونی تمرکز به تمایل افراد بیرونی، تمرکز یها دستورالعمل بدون. (32)

 حد مطلوب از کمتر یادگیری یجه،نت در ؛(همکاران و Polskaia ،مثال  عنوان  )به
 در ی تمرکز بیرونیها دستورالعمل مستقیم تأثیر بر عالوه. (14)خواهد بود 

یر غ مزایای که رسد یم نظر بهها  پژوهشبر اساس نتایج  یادگیری، و عملکرد
انجام تکالیف  درها  آن توانایی در فراگیراننفس   به اعتماد افزایش با مستقیمی

 ای یجهعنوان نت  به رود می احتمال معنا که این به. دهد یم بهینه را نشان طور  به
 و است یافته  یشافزا یاد گیرندگان خودکارآمدی تمرکز بیرونی،مؤثر  عملکرد از

  .(16)دهد  یم افزایش بیشتر را یادگیری مزایای یاد،ز  احتمال  به این
نتایج پیرامون برتری دستورالعمل بیرونی در تکلیف عملکردی با نتایج 

(، 27و همکاران ) Chiviacowsky(، 26و همکاران ) Burcalی ها پژوهش
Rodrigues ( 31و همکاران ،)Boulanger ( 9و همکاران )Yu  وHuang (11 )

باشد. در این شرایط،  همراه پردازش کارایی کاهش با همسو است. فرایند پیری
 منابع یآزادسازهمراه با  به خودکاری تکلیف است ممکن عملکردی تمرین

 را حرکتی اجرای است ممکن تمرینی مداخالت بنابراین،. شود منجر شناختی

 منابع باشد و خودکاری تکلیف عملکردی انجام بخشد، منوط به این که بهبود
، اما پیرامون برتری عملکرد مردان نسبت به زنان، (33)کند  آزاد را ذهنی

در زنان  وضعیت با فرایند گذران سنعنوان نمود که کاهش کنترل  توان یم
. همچنین، (34) باشدمردان نسبت به ممکن است به دلیل ضعف عضالنی بیشتر 

چالش  شرایط در مردان رود می احتمالو همکاران،  Sullivanبر اساس پژوهش 
 .(35)یدارترند پا زنان به نسبت برانگیزتر،

زنانی که در تکلیف شناختی توجه درونی داشتند و مردانی که در هر دو 
کنترل وضعیت  ها گروه سایر با مقایسه تکلیف توجه درونی داشتند، در

زنان با کانون توجهی درونی در تکلیف شناختی  .دادند نشان را تری ضعیف
بر  تمرکز که ترین عملکرد در یادگیری کنترل وضعیت را داشتند. هنگامی ضعیف
SPT نگه  یا و مداوم کوتاه پیام مثال، عنوان  به ) فیزیکی صحت دقت نیازمند که

 جبرانی مکانیسم به توجه با وضعیت قامت ثبات است، (دو دستی گوشی داشتن 
 این اما یابد، می ثبات است، بهبود ی کننده  تضمین که مرکزی عصبی سیستم در
های  کینماتیک شناختی، . بر خالف تکالیف(33)شود  نمی مشاهده CSPTدر  اثر

شناختی، سیستم  بنابراین، در تکالیف. تکلیف عملکردی است  بیشتر آماده قامتی،
ثبات  ارادی طور باید به  (CNSیا  Central nervous system) عصبی مرکزی

ثباتی  بی فراقامتی، که موجب عملکرد افت از جلوگیری منظور به  قامت را
 دوگانه، در تکلیف منابع اشتراک چارچوب به توجه . با(34)شود، افزایش دهد  می
تکلیف  به بیشتری دسترس در منابع کننده زمانی که  تسهیل الگوی یک

یف در اجرای تکل دقت. (36)شود  می مشاهده است، یافته اختصاص فراقامتی
 .کند کمک نوسان برای کاهش قامتی تنظیمات به تواند می فراقامتی،

 

 ها محدودیت
 کنترل درها  آزمون انجام از پیش ها یآزمودن تغذیه و استراحت خواب، وضعیت

 دیگر یها گروه دستورالعمل از ها یآزمودن نشدن نبود. همچنین، مطلع پژوهشگر

 .نبود مسیر مطلقطور   به

 

 پیشنهادها
های انتقال تحت شرایط مختلف فشار انجام  پژوهش با آزمون شود یمتوصیه 

شامل آزمونی است که در شرایط مشابهی با شرایط انتقال،  ها، شود. این آزمون

فشار با تقویت مثبت یا هیجان مثبت، شود.  روانی خاص انجام می فشار  تحتاما 

فاصله زمانی بین مرحله ای که طی مطالعه،  باشد؛ به گونه مؤثربر نتایج  تواند یم

کمتر یا بیشتر کردن  ریتأثکاری شوند و  ی یادداری دستها و آزموناکتساب 

زمان بین اکتساب و یادداری بررسی گردد و تأثیر این متغیر بر یادگیری مهارت 

 .حرکتی مورد سنجش قرار گیرد

 

 گیری نتیجه
 نتایج توسط تمرین عملکردی و شناختیوضعیت با  بهبود کنترل طور کلی، به 

 های توجهی در تکلیف استفاده از دستورالعمل .قرار گرفت این تحقیق مورد تأیید
وضعیت نسبت به تکلیف شناختی برای گروه  عملکردی، تأثیر بیشتری بر کنترل

 ها یافته .شود دارد و باعث کاهش نوسانات قامت در این گروه می ساالن میان
زمان با کنترل  هم تکلیف شناختی اجرای با توجهی تقاضای افزایش که داد نشان
سال دارد و باعث افزایش  وضعیت افراد میان کنترل بر بیشتری تأثیر قامت،
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شود. همچنین، از نتایج پژوهش، عملکرد وضعیت بهتر  ها می نوسان قامت در آن
مرتبط با پیری بر ی تأثیر بیشتر عوامل  دهنده مردان نسبت به زنان بود که نشان 

مربیان و  راهنمای تواند می ها، یافته های قامتی در زنان است. این مکانیسم
 سن، جنسیت و نوع دادن قرار مد نظر با فراگیران تعادل افزایش درمانگران برای

 .انجام تکلیف دوگانه باشد و افتادن از گیری پیش برای توجهی دستورالعمل
 

 تشکر و قدردانی
ی دکتری ماندانا  نامه ی بخشی از پایان این مطالعه بر اساس تحلیل ثانویه

ی تربیت بدنی و  ( در دانشکدهIR.SSRI.REC.1397.285سنگاری )کد اخالق 
علوم ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی تنظیم گردید. نویسندگان مراتب 

هالل احمر قدردانی خود از ریاست و کارکنان محترم مرکز کاردرمانی مرکز 
 .نمایند ها نقش داشتند، اعالم می آوری داده تهران که در جمع

 

 نقش نویسندگان
ارزیابی ، خدمات تخصصی آمارپردازی مطالعه،  و ایده طراحیدکتر واعظ موسوی، 

ی نسخه نهایی اتأیید محتو، نوشته از نظر مفاهیم علمی تخصصی دست
پردازی  و ایده طراحیبه دفتر مجله، ماندانا سنگاری،  نوشته برای ارسال دست

فراهم کردن تجهیزات و ، خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعهمطالعه، 
، نوشته تنظیم دست، تحلیل و تفسیر نتایج، ها آوری داده جمع، های مطالعه نمونه

گویی به  سخیند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پااولیت حفظ یکپارچگی فرؤمس
ارزیابی زاده، جذب منابع مالی برای انجام مطالعه،  ، دکتر نمازینظرات داوران

ی نسخه نهایی اتأیید محتو، نوشته از نظر مفاهیم علمی تخصصی دست
 .به دفتر مجله را بر عهده داشتند نوشته برای ارسال دست

 

 منابع مالی
نامه دکتری ماندانا سنگاری )با  این مطالعه بر اساس تحلیل ثانویه بخشی از پایان

( بوده است که با حمایت مالی دانشگاه IR.SSRI.REC.1397.285کد اخالق 
آوری  آزاد تهران مرکزی تنظیم گردید. دانشگاه آزاد تهران مرکزی در جمع

تأیید نهایی مقاله برای نوشته و  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن داده
 .انتشار اعمال نظر نداشته است

 

 تعارض منافع
زاده،  باشند. دکتر مهدی نمازی  هیچ یک از نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

بودجه انجام مطالعات پایه مرتبط با این مقاله را از دانشگاه آزاد تهران مرکزی 
حرکتی در این دانشگاه مشغول به عنوان استاد رفتار  1393جذب نمود و از سال 

سال  تا نیم 1393باشد. نویسنده مسؤول، ماندانا سنگاری از سال  به فعالیت می
دانشجوی دکتری رشته یادگیری حرکتی دانشکده تربیت بدنی  1396-97دوم 

 .باشد دانشگاه تهران مرکزی می
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Abstract 
 

Introduction: Postural control changes with ageing, and it is essential to study aging-related mechanisms. The aim 

of this research was to investigate the effects of gender, and functional and cognitive training on balance control in 

middle-aged people. 

Materials and Methods: This was a practical study with subimpirical method. The participants were 80 middle-

aged people (40 men and 40 women), who were selected according to inclusion criteria, and randomly assigned to 

eight groups of internal and external focus guidelines in cognitive and functional supra-postural tasks. The postural 

status was evaluated by measuring the alignment of centre of gravity (COG) through a master balancing system 

using modified clinical test of sensory interaction and balance (mCTSIB). 

Results: Based on one-way analysis of variance, men and women who took the focal point of external attention in 

both functional and cognitive tasks had better postural control (P = 0.002). Men with external focus in functional task 

had better postural control than the other groups, and Women with internal focus in cognitive tasks had the weakest 

postural control function. Totally, men in functional and cognitive tasks had a better postural control function than 

women (P = 0.002). 

Conclusion: Adopting functional supra-postural strategy is better than cognitive supra-postural strategy in both 

middle-aged men and women in order to maintain balance. Regarding the fact that women with cognitive tasks with 

internal focus showed a significant difference in postural control than other groups, it is advisable to focus on stress 

management methods under stressful conditions for instructors. It seems that these findings are useful for mentors 

and therapists to design equilibrium exercises by considering age, gender, and type of attention instruction to avoid 

falling and performing dual tasks. 
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