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 چکیده 

  مختلف هایدستورالعمل تاثیر بررسی حاضر، پژوهش از هدف: هدف

 پاییرآموزش ذهنای تاوان کا  دختاران در شاانه باایی از پرتاا  مهارت یادگیری و اجرا بر توجه کانون

  .باشدمی

 هدفمناد صاورت باه ساا  41 تاا 9 سانی دامنه با مبتال آموزدانش 03 تجربی نیمه مطالعه این در:روش

 تقسی  دور، بیرونی تمرکز و نزدیک بیرونی تمرکز درونی، تمرکز گروه سه در تصادفی صورت به و انتخا 

  .بود عمودی هدف یک در برتر دست با توپ پرتا  شامل نظر مورد تکلیف. شدند

 اکتساا  مرحلاه در گاروه ساه هایآزمودنی عملکرد که داد نشان واریانس تحلیل آزمون نتایج: ها¬یافته

 کاه داد نشاان هایافته همچنین .(05.0)نشد حاصل هاگروه بین معناداری تفاوت اما کرد پیدا بهبود

  .(05.0دارد) وجود هاگروه بین معناداری تفاوت انتقا ، و یادداری مرحله در

 مرحلاه در گروه سه هر کنندگانشرکت عملکرد که داد نشان حاضر پژوهش از حاصل نتایج: گیری نتیجه

 در همچناین(. p=753/3 و F=75/3) نشاد مشاهده هاگروه بین معناداری تفاوت امّا یافت، بهبود اکتسا 

 هااگاروه باین معناداری تفاوت ،(p=344/3 و F=49/7) انتقا  و( p=330/3 و F=41/5) داری یاد مرحله

 نزدیاک بیرونی توجه گروه و درونی توجه گروه به نسبت دور بیرونی توجه گروه کهطوری به شد، مشاهده

 توجاه گاروه باین ولای. دادناد نشاان خود از بهتری یادگیری و آوردند دست به را دقت میانگین بایترین

 .نشد حاصل معناداری تفاوت نزدیک بیرونی توجه گروه و درونی

 ذهنی توانک  کودکان -کالمی دستورالعمل توجه،-شانه بایی پرتا  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 آینده ی برای هاگیاریسرمایه بهترین و مسائل مهمترین از استثنایی کودکان خصوص به جامعه یک کودکان به کامل توجه

 توجه مورد ذهنی توانک  کودکان خصوص به استثنایی کودکان بشری جوامع تمام در امروزه. می شود محسو  جامعه آن

 تولد 533 هر در یک ایران در آن شیوع که ایگونه به داده اختصاص خود به را بیشتری تعداد که چرا اند،گرفته قرار خاصی

 در بارز نقص هایشان،خانواده به افراد این زیاد بسیار وابستگی و حرکات کندی(. 4011 حیدری،) است شده گزارش زنده

 ایجاد بر عالوه که باشد¬می گروه این هایویژگی از اجتماعی تعامالت در شدید اختال  و دیگران با ارتباط برقراری یتوانای

می  فراه  افراد این های¬خانواده برای را اضطرا  و استرس پر محیطی مبتال، افراد بر جسمانی و روانی روحی، آسیب های

 (.4344 کوسینکی،) کند

 یا وقفه دچار رشد فرایند از مرحله ای در او ذهنی رشد که می کنند تعریف کودکی را ذهنی توان ک  کودک پژوهشگران،

 می دهند ادامه طبیعی رشد به که خود ه  سن عادی کودکان با مقایسه در ذهنی نظر از کودک این زمان آن از و شده کمبود

 حیدری،) نیستند خود سن با متناسب سازگاری های و فعالیت ها انجام به قادر که طوری به کنندمی پیدا ماندگیعقب

 سایر بر حرکتی هایمهارت یادگیری و آموزش است حرکتی هایواکنش کودک واکنش های نخستین اینکه به توجه با(. 4011

 . است مقدم تر ابتدایی سنین در مهارت ها

. دارد حرکتی یادگیری و اجرا در مهمی نقش ندهکن اجرا توجه کانون که اندداده نشان زیادی مطالعات اخیر هایسا  در

 روانی، که معنی بدین باشد، داشته اجرا بر نیز فوری تقریباً تآثیر تواندمی فرد توجه کانون که دارند عقیده مربیان و محققان

 حین در کننده، رااج توجه کانون زیاد مقدار به فرد، حرکت نتیجه ها،این از ترمه  و مهارت اجرای کیفیت و دقت همسانی،

 (.4335 ولف،) شودمی داده فرد به که است بازخوردهایی و هادستورالعمل از برخاسته که دارد بستگی مهارت اجرای

 و تدریس برای هاآن از معمویً مربیان و باشند داشته هدف به اطالعات انتقا  در مهمی اثر توانندمی آموزشی هایدستورالعمل

 هایدستورالعمل مه  کارکردهای از یکی(. 4334هوجزوفرانکس،) کنندمی استفاده سطوح همه در حرکتی عملکرد اصالح

 بیرونی یا( خود بدن حرکات به تمرکز) درونی تواندمی دهیجهت این. باشدمی فرد توجه کانون به بخشیدن جهت آموزشی،

 نوع این که اندداده نشان مطالعات(. 4343،همکاران ولف،) باشد( آن پیامدهای یا محیط در حرکت اثرات بر تمرکز)

 .شوند دهنیتوان ک  کودکان حرکتی عملکرد افرایش به منجر تواندمی هادستورالعمل

 کانون هایدستورالعمل از که ذهنی توانک  کودکان روی بر تحقیقی طی ،(4344) همکاران و چیویاکوفسکی راستا همین در

 .است داشته بیشتری افزایش درونی تمرکز گروه به نسبت بیرونی تمرکز گروه در یادگیری که دریافتند کردند استفاده توجه

 حرکت اثر به را کننده اجرا توجه توجهی دستورالعمل که هنگامی ،(4339همکاران، ولف،) شده محدود عمل فرضیه اساس بر

 مختلف هایدستگاه بهتر دهیمانساز خود تسهیل موجب شده تسهیل خودکار کنتر  فرایندهای کند، جلب محیط در

 عصبی بایتر مراکز درگیری به فراگیر نیاز نتیجه در. شودنمی محدود و مقید هوشیارانه کنتر  فرایندهای توسط و شوندمی

 توجه نیازهای بیرونی توجه دهیجهت در دیگر، عبارت به یابد،می افزایش حرکتی یادگیری و اجرا کاهش و اندام کنتر  برای

 و هشیارانه کنتر  و شودمی درگیر بیشتری پردازشی فرآیندهای درونی توجه دهیجهت در که حالی در یابد،می کاهش

 ترتیب بدین. شودمی آزادی درجات و حرکتی سیست  کردن محدود به منجر یافته،افزایش حرکت اجرای به توجه نیازهای

 (.4011 طهماسبی، ،4090 پشابادی،) شودمی ضعیف اجرا و هشد مختل روان و دقیق اجرای برای را یزم خودکاری

 و فوتبا  بسکتبا ، نظیر هاورزش از بسیاری در موجود(  FMS) بنیادی هایمهارت ترینکارکردی از یکی پرتا  این بر عالوه

 در آبشار و بدمینتون طاس تنیس، سرویس نظیر ورزشی هایمهارت الگوی از بخشی پرتا  حرکت همچنین است، کریکت

 و است دستکاری بنیادی مهارت یک پرتا  اینکه به توجه با( 4917 هنسلی، و ایست ،4990 لوویس باترفالید،) است والیبا 

 آموزشی هایدستورالعمل و محیطی عوامل تأثیر مورد در ناچیزی اطالعات. باشدمی یافتهسازمان هایورزش از بسیاری زیربنای
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 با ارتباط در پرتا  بیومکانیکی عوامل نقش به راستا این در شدهانجام مطالعات و دارد وجود بنیادی مهارت این رشد بر

 سوا  این به پاسخگویی پی در حاضر پژوهش شده،ارائه مطالب به توجه با بنابراین(. 4344 گایهو،) اندپرداخته ساینبزرگ

 توانک  دختران در شانه بایی از پرتا  مهارت یادگیری و ااجر بر تأثیری چه توجه کانون مختلف هایدستورالعمل که است

 .خواهدشد تربهینه یادگیری و اجرا توجهی شرایط کدام تحت و داشت خواهد پییرآموزش ذهنی
 روش تحقیق 

 بار توجاه کاانون مختلاف هایدساتورالعمل آن در استکه کاربردی مطالعات نوع از هدف مبنای بر تجربی نیمه حاضر، پژوهش

 تاوانک  کودکان شامل تحقیق این آماری جامعه. دهدقرارمی موردبررسی را پییرآموزش ذهنی توانک  دختران اجرا و یادگیری

 مبتال دختر 03 تعداد میان این از که باشدمی 91 ا 97 تحصیلی سا  در اهواز شهرستان 4 ناحیه استثنایی هایدبستان ذهنی

 .شدند انتخا  هدفمند بصورت سا ، 9-41 سنی دامنه با( 53 تا 73 هوشی هرهب) ریون هوش آزمون از استفاده با

 تماامی کردناد، پیادا حضور تکلیف انجام جهت هاآزمودنی کلیه آزمونپیش مرحله در که بود صورتبدین تحقیق اجرای روش

 ثبات جداگاناه صاورت باه فارد رها توسط شدهکسب امتیاز و دادند انجام سیبل سمت به متری 4 فاصله از را پرتا  43 هاآن

 کاه صاورتبدین( درونی توجه نزدیک، بیرونی توجه دور، بیرونی توجه) گروه سه در تصادفی صورتبه هاآزمودنی سپس. گردید

 .شدند تقسی  بود نفر 43از متشکل گروه هر

 از پاس و یکساان ندگانکنشارکت تماامی بارای پرتاا  حرکات و تکلیف هدف جهت کلی هایدستورالعمل است ذکر به یزم

 متمرکاز خاود پرتابی دست حرکت روی را توجهشان که شد خواسته درونی توجه گروه در هاآزمودنی از کلی، هایدستورالعمل

 حرکات حاا  در تاوپ روی را خاود تمرکاز کاه شد خواسته نیز نزدیک بیرونی توجه گروه در کنندگانشرکت از سپس کنند،

 گرآزماون. کنند متمرکز سیبل روی را خود توجه که بوده این دور بیرونی توجه گروه در ندگانکنشرکت تکلیف کنند، متمرکز

 انتظاار حاد در اوسات نظار مد راکه چیزی آن شد خواسته هاآزمودنی از و داشته کامل اطمینان تکلیف دستورالعمل تفهی  از

 حاین در کاه اسات ذکار قابل. کنند لمس را نظر مورد هدف بتوانند که شد داده اجازه این هاآزمودنی به همچنین دهند، انجام

 هااآزمودنی باود، آزمونپیش از بعد روز اکتسا  مرحله. شدمی داده توجهی تمرکز یادآوری کنندگانشرکت به هاکوشش انجام

. گردید ثبت شدهبکس امتیازات و دادند انجام متری 4فاصله از را بود بلوک 7 شامل که کوششی 43 پرتا  73 گروه سه هر در

 باوده هادف سامت باه پرتاا  43شاامل آزماودنی تکلیاف. شد انجام تمرین جلسه از پس( ساعت 11) روز دو یادداری مرحله

 و اکتساا  مرحله بین زمانی فاصله در که شد خواسته کنندگانشرکت از البته. گردید ثبت گرآزمون توسط شدهکسب امتیازات

 تکلیاف شاد، انجاام یااداری از بعاد روز انتقاا  مرحلاه. ندهناد انجام آزمون این مشابه کوششی یا و تمرین گونههیچ یادداری

 تغییار متار 0 باه 4 از هادف تاا هاآزمودنی فاصله که تفاوت این با گیشته مراحل مشابه بود هدف سمت به پرتا  43آزمودنی

 انجاام جداگانه روز دریک هرکدام انتقا  و یادداری ،(اکتسا ) تمرین آزمون،پیش مراحل تمامی که ذکراست به یزم. بود کرده

 .شد

 شاعاع باا متحادالمرکز دایاره 43دارای صافحه ایان شاد استفاده سیبل صفحه از هاآزمودنی نمرات دقت میزان سنجش جهت

 ارزیاابی بارای منااطقی عنوانباه هادف اطراف در ترتیب به 433 ،93 …03 ،43 ،43 شعاع با دوایر این که بوده مترسانتی43

 کهدرصاورتی شاد،می ثبات آزمودنی برای 433 امتیاز کردبرخوردمی هدف مرکز به توپ اگر. شد گرفته کار به هاآزمودنی دقت

 خاوردبر دوایار از خاار  باه پرتاا  چنانچاه. شادمی ثبت منطقه آن امتیاز برحسب کردمی اصابت سیبل دیگر مناطق به توپ

 .شدمی ثبت وی برای صفر نمره و ردهنک کسب امتیازی آزمودنی کردمی

 صاائمی و ذهنای تاوانک  بیماران روی بر( 4344) چیویاکوفسکی توسط خارجی مشابه تحقیقات در آزمون این روایی و پایایی

 به مبتال کودکان روی بر( 4090) زمانی محمدحسین توسط داخلی تحقیقات در و فعا بیش بیماران روی بر( 4340) همکاران

 از خاام هاای¬داده آماری تحلیل تجزیه و بررسی برای است ذکر به یزم. است بوده آمیزموفقیت و گرفته انجام اوتیس  اختال 

 رسا  و کمای هاای¬مقیااس پراکنادگی، و مرکزی شاخص محاسبه برای توصیفی آمار. شد استفاده استنباطی و توصیفی آمار
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 لاوین آزماون از ساپس بررسی، هاتوزیع بودن نرما  ویلک -شاپیرو آزمون از دهاستفا با ابتدا استنباطی، آمار و جداو  نمودارها،

 تفاوت تعیین برای توکی آزمون از و هاگروه میانگین بررسی برای واریانس تحلیل از و هاواریانس برابری فرضپیش بررسی برای

 (.05.0) شد استفاده گروه ها میانگین

 یافته ها

 همگن هانمونه که شودمی مشخص جدو  به توجه با است شده ارائه هاآزمودنی شناختی جمعیت مشخصات( 4) جدو  در

 .باشندمی
 

 هاآزمودنی شناختی جمعیت مشخصات( 1) جدول
 

 درونی توجه نزدیک بیرونی توجه دور بیرونی توجه متغیر

 سن
M 43/44 73/44 13/44 

SD 34/4 10/4 55/4 

 قد
M 03/413 13/410 3/411 

SD 53/9 19/6 64/9 

 وزن
M 13/05 93/06 63/06 

SD 74/9 45/9 51/6 

 

 آزمون،پیش مراحل طی پییرآموزش ذهنی توانک  دختران در شانه بایی از پرتا  مهارت اجرای میانگین توزیع

 که شودمی مشخص ودارنم به توجه با. است شده داده نشان 4 نمودار در مختلف هایگروه در یادداری و اکتسا 

 است داده نشان خود از هاگروه سایر به نسبت انتقا  و یادداری مرحله در بهتری عملکرد دور بیرونی توجه گروه

 (.یک نمودار)

65

70

75

80

85

90

ن مو ز آ ی   لو  پ و  1ب ل لو   ب لو   ب لو   ب ری  ب ا د د ا ل ی ا ق ت ن  ا

 توجه بیرونی دور توجه بیرونی ن دی  توجه درونی

 
 

 هاگروه در انتقا  و یادداری ا ،اکتس آزمون،پیش مراحل طی هاآزمودنی شانه بایی از پرتا  مهارت اجرای میانگین توزیع(  4) نمودار
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 نتایج و شد استفاده راهه یک واریانس تحلیل آزمون از تحقیق های فرضیه بررسی جهت که است ذکر به یزم

 این اما( p=753/3 و F=75/3) نشد یافت اکتسا  مرحله در هاگروه نمرات در معناداری تفاوت که است آن از حاکی

 :پرداخت خواهی  آن بررسی به ادامه در که بود چشمگیر نتقا ا و یادداری مرحله در تفاوت

 یادداری مرحله در راههی  واریانس تحلیل آزمون نتایج(   ) جدول
 

 یداریسطح معن F ن مجذوراتیانگیم یدرجه آزاد مجموع مجذورات 

 6/ 66* 7/   0 06/1    9 /06 بین گروهی

   6 /0  7  7  /16 گروهیدرون

    9  6 76/0 کل

 

 هایدستورالعمل بین( p=330/3 و F=41/5) آزمون آماره به توجه با شود،می مشاهده 4 جدو  در که طورهمان

 وجود معناداری تفاوت پییرآموزش ذهنی توانک  دختران شانه بایی از پرتا  مهارت یادداری بر توجه کانون مختلف

 گردیده ارائه 0 جدو  در نتایج که گردید استفاده توکی پیگردی آزمون از هاتفاوت جایگاه بررسی منظوربه. دارد

 .است
 

 هاتفاوت جایگاه بررسی منظوربه توکی آزمون هایافته( ی ) جدول
 

 داریمعنی سطح استاندارد خطای هامیانگین تفاوت (J) گروه (I) گروه

 درونی توجه
 917/6  /61 06/6 ن دی  بیرونی توجه

 6/ 61*  /61 -6/0  دور بیرونی توجه

 6/ 66*  /61 -66/7 دور بیرونی توجه ن دی  بیرونی توجه

 
 

 و( =P 340/3) درونی توجه هایگروه با دور بیرونی توجه گروه بین شود،می مشاهده 0 جدو  در که طورهمان

 بیرونی توجه هگرو و درونی توجه گروه بین ولی. دارد وجود داریمعنی تفاوت( =P 337/3) نزدیک بیرونی توجه

 .نشد افتی داریمعنی تفاوت( =P 945/3) نزدیک
 

 انتقال مرحله در راههی  واریانس تحلیل آزمون نتایج(  ) جدول
 

 داریمعنی سطح F جذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع 

 6/ 61*  /9  10 /06   7  /06 گروهی بین

   1 /   7  6/1110  گروهیدرون

    9     66/1 کل

 

 هایدستورالعمل بین( p=344/3 و F=49/7) آزمون آماره به توجه با شود،می مشاهده 1 جدو  در که طورهمان

 وجود معناداری تفاوت پییرآموزش ذهنی توانک  دختران شانه بایی از پرتا  مهارت انتقا  بر توجه کانون مختلف

 .گردید استفاده توکی پیگردی آزمون از هاتفاوت جایگاه بررسی منظور به دارد
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 هاتفاوت جایگاه بررسی منظور به توکی آزمون هایافته( ی ) جدول
 

 داریمعنی سطح استاندارد خطای هامیانگین تفاوت (J) گروه (I) گروه

 درونی توجه
 997/6  /07 -6/6  ن دی  بیرونی توجه

 6/  6*  /07 -6/0  دور بیرونی توجه

 0/6 6*  /07 -66/0 دور بیرونی توجه دی ن  بیرونی توجه
 

 و( =P 344/3) درونی توجه هایگروه با دور بیرونی توجه گروه بین شود،می مشاهده 7 جدو  در که طورهمان

 بیرونی توجه گروه و درونی توجه گروه بین ولی. دارد وجود داریمعنی تفاوت( =P 346/3) نزدیک بیرونی توجه

 .نشد افتی داریمعنی اوتتف( =P 995/3) نزدیک
 

 

  گیریبحث و نتیجه
 است فرایندی توجه. است توجهی هایدستورالعمل از مناسب استفاده حرکتی، عملکرد و یادگیری فرایند در مه  عوامل از یکی

 باه دهشا ارائاه هایدساتورالعمل(. 4335 ولاف،) بگیرناد قارار حاواس دساترس در اطالعات تا کندمی هدایت را ما آگاهی که

  و یادگیرنده

 بار یاا( بیرونای) محایط بر حرکت اثرات بر تمرکز به هاآن توجه نمودن هدایت مثا  طور به باشد، متفاوت تواندمی کننده اجرا

 تفااوت اسات، مشابه درونی و بیرونی تمرکز شرایط در هدف. کندمی ایجاد را حرکت که( درونی) بدن هایقسمت سایر حرکات

 از حاصال نتایج(. 4331 همکاران، و ویس) است حرکت به مربوط بیرونی یا درونی هایبخش بر تمرکز گونگیچ در شرایط بین

 باین معنااداری تفااوت امّاا یافات، بهباود اکتسا  مرحله در گروه سه هر کنندگانشرکت عملکرد که داد نشان حاضر پژوهش

 و F=49/7) انتقاا  و (p=330/3 و F=41/5) داری یااد مرحلاه در همچناین (. p=753/3 و F=75/3) نشد مشاهده هاگروه

344/3=p،) گاروه و درونای توجه گروه به نسبت دور بیرونی توجه گروه کهطوری به شد، مشاهده هاگروه بین معناداری تفاوت 

 توجاه گاروه نبای ولای. دادناد نشاان خاود از بهتری یادگیری و آوردند دست به را دقت میانگین بایترین نزدیک بیرونی توجه

  .نشد حاصل معناداری تفاوت نزدیک بیرونی توجه گروه و درونی

 اماا یافات بهباود گاروه سه هر کنندگانشرکت عملکرد اکتسا ، مرحله در که داد نشان پژوهش نتایج شد اشاره که طورهمان

 مرحلاه در ،(4340) همکااران و میصاائ مطالعاه نتاایج با پژوهش از بخش این نتایج. نشد حاصل هاگروه بین معناداری تفاوت

 بیرونای توجه کانون دستورالعمل از استفاده با را حرکتی مهارت یادگیری افزایش خود پژوهش در هاآن. بود ناهمخوان اکتسا 

 گاروه دو هار عملکارد کاه داد نشان اکتسا  مرحله در نتایج. کردند بررسی فعا بیش کودکان در درونی توجه کانون به نسبت

 تمرکاز گاروه باه نسابت باایتری دقات امتیازات بیرونی تمرکز گروه اما یافته بهبود تمرینی هایبلوک سراسر در مداوم ورطبه

 .کردند کسب درونی

 تاوانمی را( 4340) همکااران و صاائمی پاژوهش باا اکتساا  مرحلاه در حاضار پژوهش هاییافته غیرهمسویی دییل از یکی

 شد، استفاده متری 4 فاصله در دیوار روی بر هدف یک از حاضر پژوهش در کهطوری به دانست هرفت کار به مهارت نوع اختالف

 دیگر دلیل. بود شده استفاده متری 0 فاصله در زمین روی بر هدف یک از( 4340) همکاران و صائمی پژوهش در کهصورتی در
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 باین دارمعنای تفااوت عدم باعث تمرین جلسات تعداد دنبو ک  است ممکن که کرد استنباط گونهاین توانمی را همسویی غیر

 شااهد بود ممکن شدمی ارائه بیشتری تمرین مقدار اگر که حالی در باشد شده اکتسا  مرحله در توجه کانون هایدستورالعمل

 ،(4340) ارانهمکا صاائمی پاژوهش در کاه است حالی در این باشی  نیز اکتسا  مرحله در هاگروه بین داریمعنی هایتفاوت

 .شد استفاده پژوهش این هایبلوک و هاکوشش به نسبت بیشتری هایبلوک و هاکوشش

 شاانه باایی از پرتاا  مهاارت یاادداری بار توجه کانون مختلف هایدستورالعمل بین شد، اشاره هایافته بخش در که همانطور

 توجاه گاروه باه نسابت دور بیرونای توجه گروه کهطوری هب. داشت وجود معناداری تفاوت پییر آموزش ذهنی توانک  دختران

 و چیویاکوفساکی مطالعاات نتاایج باا هایافته از بخش این. دادند نشان خود از را بهتری یادگیری نزدیک بیرونی توجه و درونی

 .باشدمی همسو فعا بیش کودکان در( 4340) همکاران و صائمی ذهنی، ناتوان کودکان در ،(4344) همکاران

 کنترلای سیسات  در افاراد کاه شودمی آگاهانه کنتر  نوع یک باعث درونی تمرکز شده، محدود عمل فرضیه طبق این بر عالوه

 کنتر  طریق از را بیشتر خودکاری بیرونی تمرکز مقابل در. شوندمی محدود خودکار کنتر  فرآیندهای با تداخل وسیله به خود

 بیرونای راهبردهاای هافرضایه این طبق بر. دهدمی ترویج ناخودآگاه و سریع رفلکسی، تر کن فرآیندهای بردن کار به وسیله به

( انادام حرکت چگونگی و وضعیت) درونی راهبردهای با مقایسه در را( خارجی هایمحرک و فعالیت ابزار به توجه) توجه تمرکز

 .است مفیدتر افراد در بیرونی توجه تمرکز ایهدستورالعمل معتقدند و دانندمی کارآمدتر مهارت، یادگیری و اجرا در

 باایی از پرتاا  مهاارت انتقاا  بار توجه کانون مختلف هایدستورالعمل بین که بود این حاضر پژوهش هاییافته از دیگر یکی

 بیرونای توجاه کاانون گاروه هاایآزمودنی که طوری به. داشت وجود معناداری تفاوت پییرآموزش ذهنی توانک  دختران شانه

 در حاضار پاژوهش نتاایج. دادند نشان خود از مؤثرتری یادگیری ،(نزدیک بیرونی توجه و درونی توجه) دیگر گروه دو به نسبت

 .باشدمی همسو شده انجام ذهنی توانک  کودکان روی بر که( 4344) همکاران چیویاکوفسکی پژوهش نتایج با انتقا  مرحله

 بار تمرکاز فرضیه، این طبق بر. است( 4334 همکاران، ولف) دسترس در منابع فرضیه مینه،ز این در مطرح هایفرضیه از یکی

 مؤثرتری نتیجه باعث( درونی تمرکز) حرکت اجرای نحوه حرکت، جزئیات بر تمرکز به نسبت ،(بیرونی تمرکز) عمل اثر و نتیجه

 باا فارد و کنادمی بیشاتری توجاه منابع از استفاده به قادر را یادگیرنده تکلیف، یک اجرای برای توجه به نیاز کاهش و شودمی

 مناابع از بیشاتری اساتفاده باعاث( بیرونای توجه) حرکت نتایج به تمرکز همچنین. شد نخواهد مواجه توجه محدودیت مشکل

  .شودمی درونی تمرکز با مقایسه در توجه

 را کنناده اجارا توجاه آموزشای دساتورالعمل کاهیهنگام گفت، توانمی توجهی کانون دستورالعمل نقش مورد در کلی طور به

 کاهحالی در شاده، خودکاار کنتار  فرآینادهای خوردن ه  به موجب ،(درونی توجه) کند معطوف حرکت، درگیر اندام سویبه

 فرآینادهای شاده، خودکاار کنتار  فرآینادهای در تسهیل موجب نماید، معطوف بدن از بیرون به را خود توجه آزمودنی وقتی

. کندمی پیدا افزایش یادگیری سرعت نتیجه در شده بهتر بدن مختلف هایدستگاه دهیسازمان شوند،می درگیر کمتری ر کنت

 نسابت ساازدمی معطوف بدن از بیرون به را کننده اجرا توجه که هایدستورالعمل داد نشان حاضر پژوهش نتایج که طورهمان

 منجار بهتاری یاادگیری به نمایدمی منتقل بدن درون به یا و سازدمی نزدیک بدن به را آزمودنی توجه که هایدستورالعمل به

 هایدساتورالعمل و باازخورد یارائاه باا یادگیری، فرآیند تسهیل برای درمانگران و مربیان شود،می پیشنهاد رو این از. شودمی

 باه منجار تاا کنناد دور مخال عوامال از را آنها مرکزت و کرده، فراه  آموزش در موثر عوامل به را افراد توجه آموزشی گوناگون

 .شوند آموزش روند تسریع و تسهیل
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