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 چکيده
 گیریهدف تمهار یادگیری بر خودمختاری حمایت و بیرونی توجه کانون دستورالعمل تأثیر بررسی حاضر، پژوهش از هدف

ساله )میانگین  10-14کودک  48توان ذهنی شهر اهواز، منظور، از بین تمامی کودکان کمبدین .بود ذهنی توانکم کودکان
کوشش( در  10آزمون )گیری در دسترس انتخاب شدند و براساس نمرات پیشبه روش نمونه (سال 81/11±2/1سنی 

 شامل فچهار گروه توجه بیرونی، حمایت خودمختاری، توجه بیرونی+حمایت خودمختاری و کنترل جای گرفتند. تکلی
 شده نصب دیوار روی بر دگانکننشرکت از متری دو فاصلة در که بود هدفی سمت به گرم 100 کیسة لوبیا به وزن پرتاب

ده دقیقه پس از آخرین دادند.  انجام کوششی راهشت بلوک پنج شامل کوشش 40کنندگان در مرحلة اکتساب شرکت .بود
 آزمون اکتساب، مرحلة از پس ساعت 48 انجام دادند. آزمونپس عنوانبهپرتاب را  10 کنندگانشرکتبلوک اکتساب، 

 .آمد عملبه کنندگانشرکت از یادگیری تأثیرات بررسی برای آزمونپیش با مشابه دقیقاً شرایطی با( کوشش 10) یادداری
 22انس دوراهه در مرحلة اکتساب و آزمون تحلیل واری 522از آزمون تحلیل واریانس مرکب ها برای تحلیل داده

 چهار هرن داد که نشا استفاده شد. نتایج P≤05/0و در سطح معناداری  SPSS22 افزارنرمدر مرحلة یادداری از طریق 
 باالترین خودمختاری نیز مایتبیرونی+ح توجه گروه اند.، بهبود معناداری در عملکرد داشتههای تمرینیطی بلوک گروه

اری بهترین خودمخت بیرونی+حمایت توجه(. در آزمون یادداری نیز گروه P≤05/0)در مرحلة اکتساب کسب کرد  را نمرات
گیری مهارت هدف ادگیریی و عملکرد بهبود برای شودمی رو پیشنهادازاین (.P≤05/0)عملکرد را به نمایش گذاشت 

 .شود استفاده خودمختاری یتو حما بیرونی توجه ترکیب از ذهنی توانکم کودکان
 

 های کليدیواژه

 ، یادداری.توان ذهنیکودکان کمتوجه بیرونی، حمایت خودمختاری، گیری، تکلیف هدف
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 مقدمه

دهد و به مفهوم کسب یک مهارت یا بازآموزی یمیادگیری حرکتی اساس زندگی و فعالیت انسان را تشکیل 

در یادگیری تأثیر فراوانی  ها و صفات مهم انسان کهیژگیو. یکی از (1)آن مهارت با استفاده از تمرین است 

اند. این کمبود ی و ظرفیتی محروماز داشتن چنین توانای هاانساندارد، عقل و هوش است که معدودی از 

کند یمیازهای مختلفی را تحمیل نرا از بقیة افراد متفاوت ساخته و در نتیجه بر آنان  آنهایا محرومیت، 

ی رفتارهانارسایی در عملکرد هوشی و  صورتبه، اختالل فرایند رشدی است که 1ی ذهنیتوانکم. (2)

 توانکمکان های کودیژگیوشود. از جمله یمهای اجتماعی، عملی و ادراکی تعریف ینهزمسازشی در 

ی حرکتی درشت، نقص هامهارتی حرکتی ظریف و نقص در اجرای هامهارتتوان به اختالل در یمذهنی 

یری راهبردهای مؤثر برای کارگبهذهنی در  توانکمکودکان  .(3)یابی اشاره کرد جهتدر درک فضایی و 

شوند، این امر به یمبه حافظة بلندمدت با مشکل مواجه  مدتکوتاهگهداری و انتقال اطالعات از حافظة ن

. از سوی دیگر، (4)تواند تأثیر معناداری بر یادگیری حرکتی این کودکان داشته باشد یمنوبة خود 

تواند عملکرد حرکتی یمذهنی  توانکمتنه در میان کودکان یینپای باالتنه و هااندامهماهنگی دشوار بین 

تحت تأثیر قرار دهد، این تأثیر مخرب بر عملکرد حرکتی در دوران کودکی و معناداری  طوربهآنان را 

 .(5) استبزرگسالی قابل مشاهده 

کفایتی و تأخیر در کسب دانش یبذهنی،  توانکمی اصلی کودکان سالم با کودکان هاتفاوتیکی از 

ی حرکتی در میان هامهارتی مختلفی نیز با هدف بررسی و مقایسة هاپژوهش. (6) هاستمهارتو 

دهد که یمنشان  هاپژوهشرای مثال، نتایج برخی بذهنی انجام گرفته است،  توانکمکودکان عادی و 

تکاری دارند تی، حرکات ظریف و دسی حرکهامهارتذهنی، تأخیر معناداری در کسب  توانکمکودکان 

توان ذهنی و کودکان سالم، برای درک بهتر میزان تفاوت موجود در یادگیری حرکتی کودکان کم. (7 ،8)

تواند بسیار مفید باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که یم (5)و همکاران  توجه به پژوهش گاالبوویچ

تری از افراد سالم یینپاهای حرکتی، نمرات یتفعالو  هابرنامهذهنی با وجود شرکت در  توانکمکودکان 

نی ناشی از ذه توانکمکسب کردند. پژوهشگران معتقدند که ارائة عملکرد حرکتی ضعیف توسط کودکان 

، سبک (10) های موجود در رشد حرکتییتمحدود، (9)توانایی ذهنی محدود و ظرفیت توجه پایین 

 . است (12)و نداشتن انگیزۀ کافی برای ارائة عملکردی خوب  (11) تحرککمزندگی 

                                                           
1. Intellectual Disability 
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های یتفعالذهنی، نیاز به جنبش، فعالیت بدنی و شرکت در  توانکمیازهای اساسی کودکان نیکی از 

های روانی، سالمت جسمانی و فرایند یتفظرهای منظم بدنی در شکوفایی یتفعالتفریحی و ورزشی است. 

توان گفت یمشود. در واقع یمهای مرتبط تلقی یزیربرنامهنیازی حیاتی در یشپاجتماعی شدن کودکان، 

های روانی و روابط اجتماعی تأثیرات شگرفی داشته یژگیوهای یادگیری، یطهحورزش و تربیت بدنی در 

کلی  طوربه. (13)یازهای خاصی دارند، حائز اهمیت است نو توجه به این موضوع در میان افرادی که 

 آنهاکند، ذهن آنان را تقویت کرده و به یمینکه آمادگی بدنی افراد را بهتر ای تربیت بدنی ضمن هابرنامه

 درمان نیست، قابل ذهنی یتوانکم نقص ینکها به توجه . با(14)کند یمجهت سازگاری با محیط کمک 

 یهادرمان جمله ازآنهاست.  آموزش و توانبخشی بیماران، از دسته این مورد در اصلی و مهم راهکار روازاین

های ورزشی منظم است یتفعالذهنی، انجام  یتوانکم عارضة بهبود و توانبخشی برای مناسب و ینههزکم

 1حرکتی بهینه یادگیری نظریة از استفاده . از سوی دیگر، برای داشتن یادگیری حرکتی بهینه،(15)

 تیتقو یلةوسبه یتوجه و یزشیانگ عوامل نه،یبه ی حرکتیریادگی یةنظر براساستواند مفید باشد. یم

در این نظریه،  .(16)شوند یم منجر یحرکت یریادگی و عملکرد بهبود به ،عمل با اهداف شدن جفت

شوند. یم تلقی حرکتی یادگیری در ، عواملی کلیدی4توجه بیرونی و 3، خودمختاری2شدهیتتقوامیدواری 

هایی برای افزایش انتظارات یادگیرندگان یتموقعشده، فراهم ساختن یتتقومنظور از امیدواری  در واقع

تواند یمی بعدی احساس کند که هاکوششنحوی که یادگیرنده در از عملکرد خود در آینده است، به

ی افزایش انتظارات هاروشعملکردی بهتر ارائه دهد و انتظاراتش از عملکرد خود افزایش پیدا کند. یکی از 

 .(16) استخورد هنجاری مثبت یادگیرندگان نیز استفاده از باز

 (17)و همکاران  6توسط ولف 5محدودشدهیرات مختلف کانون توجه، فرضیة عمل تأثبرای بررسی 

توجه شود و در مقابل، یممنجر به اختالل در پردازش خودکار کند توجه درونی یممطرح شد که عنوان 

یی نیز، هاپژوهشکند. در یم لیبهبود کنترل خودکار حرکات تسه لیدلرا به یعملکرد حرکتی رونیب

یی که توجه اجراکننده را به آثار حرکت در محیط معطوف کند، بهبود بیشتری هادستورالعملاستفاده از 

، در پی داشت کندیی که توجه فراگیر را به خود حرکت معطوف هادستورالعملرا در عملکرد نسبت به 

                                                           
1. Optimal Theory of Motor Learning 

2. Enhancing Expectancies 

3. Autonomy Support 

4. External Focus 

5 . Constraned Action Hypothesis 

6. Wulf 
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ی کانونی کردن توجه بر یادگیری اثربخشرای مثال، در پژوهش لطفی و همکاران با هدف بررسی ب. (18)

ذهنی، از یادگیرندگان در گروه توجه بیرونی و درونی خواسته شد تا توجه خود  توانکمحرکتی کودکان 

وار پرتاب دارت و خم و باز کردن آرنج معطوف کنند. نتایج حاکی از آن یسهمترتیب به سمت مسیر را به

رت بود که گروه توجه بیرونی در مرحلة یادداری و انتقال تغییرپذیری کمتر و دقت بیشتری در پرتاب دا

ذهنی،  توانکمکودکان  نیز در پژوهشی دیگر روی (19). شهریاری و همکاران (18)به نمایش گذاشتند 

به این نتیجه رسیدند که استفاده از دستورالعمل کانون توجه بیرونی، تأثیر مثبت و معناداری بر یادگیری 

تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد حرکتی یمحمایت خودمختاری نیز  حفظ تعادل پویا دارد. از سوی دیگر،

. برای بررسی تأثیر حمایت خودمختاری بر یادگیری افراد نیز تحقیقاتی انجام گرفته (20) باشدداشته 

نیاز یادگیرندگان برای خودکنترلی  آنهاه در های تمرینی کیتوضع، نتایج حاکی از آن است که است

 ها شاملیتوضعی حرکتی خواهد داشت. این هامهارت، تأثیرات مثبت و پایداری بر یادگیری شودحمایت 

و اجازه دادن به یادگیرندگان برای  (22)ی آموزشکمک، استفاده از وسایل (21) میزان تکرار اجرای مهارت

( به یادگیرندگان در گروه حمایت 22رای مثال، در پژوهش هارتمن )ب. است (23)کنترل دریافت بازخورد 

ی نیاز دارند، در مقابل به آموزشکمکیله وسبهخودمختاری اجازه داده شد تا تعیین کنند چه زمانی 

حق انتخاب داده نشد. نتایج نشان داد که گروه حمایت خودمختاری  شدهجفتدر گروه  نندگانکشرکت

. جانل و همکاران (22)شده در تکلیف تعادلی به نمایش گذاشت عملکرد مؤثرتری نسبت به گروه جفت

نیز عنوان کردند که اعطای حق انتخاب به یادگیرندگان برای کنترل دریافت بازخورد آگاهی از اجرا سبب 

 کنندگانشرکت. حمایت از نیازهای (23)شود یمف پرتابی بهبود عملکرد و یادگیری آنان در یک تکلی

با اجرای تکلیف ارتباط  مستقیم طوربهحتی اگر  آنهای کم به هاانتخابیلة دادن وسبهبرای خودمختاری، 

که در پژوهش ولف و همکاران به یادگیرندگان اجازه داده گونههمانباشد، بر یادگیری تأثیر دارد،  نداشته

اختیاری از دست برتر خود استفاده کنند، این امر متعاقباً به یادگیری  صورتبهیی هاکوشششد تا در 

 . (24)گونه حق انتخابی نداشتند یچهمؤثرتری نسبت به زمانی منجر شد که یادگیرندگان 

حمایت خودمختاری را بر  بیرونی توجه و تمرکز دستورالعمل مثبت ی دیگری نیز تأثیرهاپژوهش 

. از سوی دیگر عواملی مانند محرومیت اجتماعی، (25 ،26)ند ی حرکتی گزارش دادهامهارت یادگیری

شود که یمیی هاخانواده، گریبانگیر هاخانوادهی والدین، بیشتر از سایر ناآگاهفقر، وضعیت معیشتی و 

برای کاهش  هاخانوادهدارای افرادی با نیازهای خاص هستند. همین موضوع موجب شده است این 

بر این موضوع، کمبود تر به مراکز کاردرمانی مراجعه کنند. افزونهای حرکتی فرزندان خود، کمیتمحروم
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های زیاد این ینههزنیروهای متخصص را باید در نظر گرفت؛ تعداد کم افراد متخصص در این حیطه، 

کردن والدین از مراجعه به این مراکز  نظرصرفجلسات و عدم دسترسی همة افراد به این مراکز موجب 

ی حرکتی هامهارتنیازی برای انجام یشپی حرکتی بنیادی، هامهارتینکه یادگیری اه شود. با توجه بیم

گروهی  عنوانبهشده و اهمیت این کودکان های مطرحیدشوارو با در نظر گرفتن مسائل و  استپیشرفته 

و  ای دارند، هدف از این پژوهش بررسی تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونییژهوخاص که نیازهای 

یری این کودکان است تا افراد متخصص و کاردرمانان و گهدفحمایت خودمختاری بر یادگیری مهارت 

های یتفعالها و یبازاند، بتوانند در ارتباط با کلی افرادی که با این دسته از کودکان در ارتباط طوربه

را در پی دارند، استفاده کنند. ی تمرینی که باالترین سطح یادگیری هاروشو  هادستورالعملجسمانی، از 

شایان ذکر است که تاکنون پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی نظریه یادگیری حرکتی بهینه در میان 

 ذهنی انجام نگرفته است. توانکمکودکان 

 

 شناسی پژوهشروش

این  .بود همراه با آزمون یادداریآزمون پس -آزمونیشپ طرح با تجربینیمه نوع از طرح پژوهش حاضر

ذهنی شهر  توانکم. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة افراد استپژوهش از لحاظ هدف نیز کاربردی 

 81/11 ± 2/1سال )میانگین سنی  10-14ذهنی با دامنة سنی  توانکمکودک  48از جامعة موردنظر، اهواز بودند. 

صورت در دسترس انتخاب شدند. مالک انتخاب از آموزشگاه استثنایی مهر واقع در شهر اهواز به (سال

و نداشتن نقص قابل توجه  (18 ،25)براساس مقیاس هوش وکسلر  69تا  51شامل بهرۀ هوشی در دامنة 

 ادراکی )بینایی و شنوایی( بود. مالک خروج نیز شامل غیبت در جلسات آزمون بود.

 گيریابزار اندازه 

در  شدهاستفادهدر این پژوهش مشابه با تکلیف  کاررفتهبهتکلیف آزمون دقت پرتاب از باالی شانه:  -

یر انجام گرفته است. پذآموزشذهنی  توانکمبود که با کودکان  (25)پژوهش چیویاکوفسکی و همکاران 

متری  2متر بود که در فاصلة یسانت 100، ...، 30، 20، 10ی هاشعاعدایرۀ متحدالمرکز با  10هدف شامل 

متر از سطح زمین باالتر بود. از این یسانت 120(. مرکز هدف نیز 1قرار داشت )شکل  کنندگانشرکتاز 

گرمی به مرکز هدف برخورد  100. اگر کیسة شداستفاده  هاضربهمقیاسی برای ارزیابی دقت  عنوانبهدوایر 

امتیاز و  9کرد، ترین دایره به مرکز برخورد مییکنزدشد، چنانچه کیسه به یمامتیاز لحاظ  10کرد، یم
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 1، ... و در دورترین دایره نسبت به مرکز نیز امتیاز 6، 7، 8ترتیب دورتر به هاییرهدادر صورت برخورد به 

 شد.ینمگرفت، امتیازی لحاظ یمصورت  محدودهشد. اگر برخورد خارج از این یملحاظ 

 

 (2013گيری )چيوياکوفسکی و همکاران، . تکليف سنجش مهارت هدف1شکل 

 روش اجرا

دیداری نمایش داده شد.  صورتبهیرنده گآزمونکالمی و سپس توسط  صورتبهابتدا نحوۀ پرتاب 

آزمون، افراد در یشپپرتاب انجام دادند. سپس براساس نمرات  10 کنندگانشرکتبرای آشنایی با تکلیف، 

جای  کنترل و ی + حمایت خودمختاریرونیب توجه ،حمایت خودمختاری ،یرونیب توجهچهار گروه مساوی 

گروه حمایت خودمختاری + توجه بیرونی با گروه توجه بیرونی و گروه حمایت  کنندگانشرکتگرفتند. 

پرتاب شامل پنج بلوک  40 کنندهشرکتخودمختاری با گروه کنترل جفت شدند. در مرحلة اکتساب، هر 

 عنوانبهپرتاب را  10 کنندگانشرکتکوششی را انجام دادند. ده دقیقه پس از آخرین بلوک اکتساب،  8

بررسی  یبراکوشش(  10ساعت پس از مرحلة اکتساب، آزمون یادداری ) 48انجام دادند.  آزمونپس

توانند یمی سختبهذهنی  توانکمینکه کودکان ا. با توجه به آمدعمل به کنندگانشرکتی از ریادگی تأثیرات

(، در 25ی تمرکزشان مختل شود )آسانبهی معینی معطوف کنند و ممکن است هامحرکتوجه خود را به 

شده توجه یینتعشد تا به مرکز هدف یمشرایط کانون توجه بیرونی بعد از هر سه کوشش، از آنان خواسته 

درک بهتر حق انتخاب و قدرت  منظوربهکنند. از سوی دیگر، در شرایط حمایت خودمختاری نیز 
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در هر بلوک اجازۀ انتخاب هر بلوک(  یهاکوشش)نیمی از  8تا  5ی هاکوششگیری، تنها در یمتصم

ی رونیب توجه(. در گروه 20هایی با رنگی غیر از رنگ اصلی )رنگ سفید( داده شد )رنگ آبی و قرمز( )یسهک

های رنگی در یسهکبر اعطای حق انتخاب به یادگیرندگان برای انتخاب + حمایت خودمختاری نیز عالوه

شده توجه کنند. یینتعشد تا به مرکز هدف یمشش از آنان خواسته ، بعد از هر سه کوهاکوششنیمی از 

های رنگی یسهکمعنا که که ذکر شد، گروه کنترل با گروه حمایت خودمختاری جفت شد، بدینگونههمان

 کنندگانشرکتکردند، بدون نظرخواهی به یمدر گروه حمایت خودمختاری انتخاب  کنندگانشرکتکه 

 شد.یم در گروه کنترل داده

 آماری روش 

های میانگین و انحراف از شاخصی مورد مطالعه، هاگروهاز  آمدهدستبهبرای تحلیل اطالعات 

برای  ویلک برای بررسی توزیع طبیعی استفاده شد.-ها و از آزمون شاپیرواستاندارد برای توصیف داده

ترتیب از تحلیل واریانس دوراهه و آزمون بهآزمون و اکتساب یشپنیز در مرحلة  هادادهتحلیل استنباطی 

)توجه بیرونی: 2)حمایت خودمختاری: بله،خیر(5ی تمرینی(هابلوکتحلیل واریانس مرکب )

در مرحلة یادداری  هادادهوتحلیل یهتجز منظوربهبا سنجش مکرر بر عامل سوم استفاده شد.  2بله،خیر(

نسخة  1اس.پی.اس.اس افزارنرمفاده شد. در کلیة مراحل از است 22نیز از آزمون تحلیل واریانس دوراهه 

 استفاده شد. P≤05/0و در سطح معناداری  22

 

 نتایج

از P). ≥05/0)در تمامی مراحل آزمون بود  هادادهیلک حاکی از طبیعی بودن توزیع و-نتایج آزمون شاپیرو

در  هاگروهتفاوت بین  2)توجه بیرونی(  2طریق آزمون تحلیل واریانس دوراهه )حمایت خودمختاری(

در مرحلة  هاگروهکه بین  (P ، 12/0=(44،1)F=73/0)داد  آزمون تحلیل شد. نتایج این آزمون نشانیشپ

قبل  هاگروهگونه تفاوت معناداری وجود نداشته است. این موضوع دلیلی بر همگن بودن یچهآزمون، یشپ

 دهد. یمنتایج آزمون توصیفی را نشان  1جدول  از ورود به اجرای پروتکل حاضر بود.

ی مختلف تمرین، هابلوکتوان دریافت که )در ظاهر( با پیشرفت در یم 1در نگاهی کلی به جدول 

بر این طی مراحل مختلف تمرین و آزمون یادداری، یری افزایش یافته است، عالوهگهدفدقت کودکان در 

                                                           
1. SPSS 
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اختالف وجود دارد، گروه توجه بیرونی + حمایت خودمختاری نیز ی مختلف در مقدار دقت هاگروهبین 

 .توانست باالترین نمرات را کسب کند

 

 در مراحل مختلف هاگروهانحراف استاندارد نمرات پرتاب از باالی شانۀ  وميانگين  .1جدول 

 گروه

 مراحل               
 کنترل خودمختاری

توجه بيرونی+ 

 خودمختاری
 توجه بيرونی

 9/3 ± 39/0 14/4 ± 55/0 75/3 ± 48/0 08/4 ± 43/0 آزمونیشپ

 51/4 ± 9/0 64/5 ± 1/1 64/4 ± 43/0 24/4 ± 6/0 1اکتساب 

 87/4 ± 65/0 75/5 ± 88/0 75/4 ± 55/0 42/4 ± 7/0 2اکتساب 

 98/4 ± 98/0 98/5 ± 89/0 97/4 ± 5/0 67/4 ± 69/0 3اکتساب 

 3/5 ± 66/0 15/6 ± 03/1 15/5 ± 47/0 95/4 ± 54/0 4اکتساب 

 67/5 ± 67/0 3/6 ± 07/1 54/5 ± 54/0 23/5 ± 54/0 5اکتساب 

 37/5 ± 63/0 15/6 ± 95/0 83/4 ± 62/0 13/5 ± 56/0 آزمونپس

 84/4 ± 51/0 54/5 ± 89/0 18/4 ± 44/0 62/4 ± 52/0 یادداری

 

در مرحلة اکتساب، از آزمون تحلیل واریانس مرکب  هاتفاوتبرای تعیین وجود یا نبود معناداری این 

با سنجش مکرر بر  2)توجه بیرونی: بله،خیر(2)حمایت خودمختاری: بله،خیر(5ی تمرینی(هابلوک)

( P≤05/0) کرویت فرض شدن معنادار به توجه با که است ذکر (. شایان2عامل سوم استفاده شد )جدول 

شود، یممالحظه  2که در جدول طورهمان .شد استفاده گیزر-گرینهاوس اپسیلون ضریب یهاشاخص از

( و همچنین اثر تعاملی گروه P=002/0(، اثر اصلی گروه توجه بیرونی )P=0001/0اثر اصلی اکتساب )

( معنادار و بقیة اثرات اصلی و تعاملی معنادار گزارش نشدند P=003/0گروه توجه بیرونی )×خودمختاری

(05/0<P.) 

استفاده  هاگروهبرای بررسی تفاوت بین  22 دوراههدر مرحلة یادداری نیز از آزمون تحلیل واریانس 

 و( خودمختاری حمایت بدون و با) خودمختاری حمایت گروه اصلی (. نتایج نشان داد اثر3شد )جدول 

 بین تعامل .آمد دستبه معنادار( P≤05/0) یادداری آزمون در( بیرونی توجه بدون و با) بیرونی توجه گروه

 (.P>05/0)نشد  معنادار نیز هاگروه
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 در مرحلۀ اکتساب 2×2×5. نتايج آزمون تحليل واريانس مرکب 2جدول 

 های آماریشاخص       

 منبع تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

مجذور 

 ميانگين
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 51/0 0001/0 46/85 5/8 06/3 09/26 اکتساب

 01/0 72/0 46/0 07/0 54/3 26/0 گروه خودمختاری× اکتساب 

 003/0 94/0 14/0 03/0 06/3 08/0 گروه توجه بیرونی× اکتساب 

    19/0 71/134 26/25 خطا )اکتساب(

 05/0 13/0 37/2 49/5 1 49/5 گروه خودمختاری

 2/0 002/0 29/11 2/26 1 2/26 گروه توجه بیرونی

 18/0 003/0 59/9 26/22 1 26/22 گروه توجه بیرونی×خودمختاری گروه 

    32/2 44 12/102 خطا )گروه(

 
 مرحلۀ يادداری برای بررسی تفاوت بين دو گروه در 2×2گروهی های تحليل واريانس بيننتايج آزمون. 3جدول 

های شاخص            

 آماری

 منبع تغييرات

مجموع 

 مجذورات

درجۀ 

 آزادی

مجذور 

 ميانگين
F 

سطح 

 معناداری

مجذور 

 اتا

 19/0 003/0 12/10 85/3 1 85/3 گروه حمایت خودمختاری

 31/0 0001/0 75/19 52/7 1 52/7 گروه توجه بیرونی

گروه توجه ×گروه خودمختاری

 بیرونی
21/0 1 21/0 56/0 46/0 01/0 

 
 . مقايسۀ بين دو گروه در مرحلۀ آزمون يادداری4جدول 

های شاخص

 آماری
 با/ بدون متغير

تفاوت 

 هاميانگين

خطای 

 استاندارد

سطح 

 معناداری
 

 آزمون یادداری

 003/0 18/0 57/0 بدون حمایت خودمختاری _ با

 0001/0 18/0 79/0 بدون توجه بیرونی_  با
 

 

 یادداری، مرحلة در و همچنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی مشخص شد که 4 جدول نتایج با توجه به

 اجرای (51/4 ± 12/0) خودمختاری حمایت بدون گروه به نسبت (07/5 ± 12/0) خودمختاری حمایت دارای گروه
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بیرونی  توجه بدون گروه به نسبت (19/5 ±12/0بیرونی ) توجه با گروه همچنین. است داشته بهتری

 عملکرد بهتری به نمایش گذاشته است.  (،4/4± 12/0)

 مراحل در و مختلف یهاگروه در راکنندگان شرکت نمرات میانگین شماتیکصورت به 1 نمودار

 .دهدیم نشان آزمون متفاوت

 

 

 

 ميانگين نمرات پرتاب از باالی شانه افراد در گروه و مراحل مختلف آزمون. 1نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دستورالعمل کانون توجه بیرونی و حمایت خودمختاری بر یادگیری 

های پژوهش حاضر نشان داد استفاده از ذهنی انجام گرفت. یافته توانکمیری کودکان گهدفمهارت 

یری گهدفرت دستورالعمل توجه بیرونی و حمایت خودمختاری، تأثیر معناداری بر اکتساب و یادداری مها

، چیویاکوفسکی (19)ی شهریاری و همکاران هاپژوهشهای ذهنی دارد. این نتایج با یافته توانکمکودکان 

پور یعبدالهو  (24)، ولف و همکاران (28) ، ذوالفقارزاده و همکاران(27) و همکاران1، کال(25)و همکاران

 توانکمدر پژوهشی روی کودکان  (25) و همکاران چیویاکوفسکیدر یک راستاست.  (20)و همکاران 

                                                           
1. Kal   
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ی، عنوان کردند کودکانی که از دستورالعمل توجه بیرونی استفاده کردند، توانستند عملکرد و یادگیری ذهن

. برای تبیین ستبهتری را در مرحلة یادداری به نمایش بگذارند. این یافته با نتایج پژوهش حاضر همسو

رد. براساس اشاره ک (29) 1مسترز و مکسولتوان به مفاهیم یادگیری حرکتی آشکار و پنهان یماین یافته 

کنند، تنها یک منبع از اطالعات را یمبیرونی معطوف  صورتبهاین مفاهیم، افرادی که توجه خود را 

شود، اطالعات یمینکه توجه به اطالعات درونی معطوف اکنند، اما در توجه درونی، ضمن یمپردازش 

و یادگیری افراد را تحت تأثیر قرار  تواند عملکردیمشوند. طبیعتاً این امر یمبرجستة بیرونی نیز پردازش 

عنوان کردند که توجه به آثار حرکت در مقایسه با توجه نحوۀ  (16)دهد. از سوی دیگر، ولف و همکاران 

شود و بازنمایی پایدارتری را برای یمانجام آن، موجب برانگیخته شدن سیستم حرکتی برای تولید حرکت 

 کند.یمیادگیری ایجاد 

ر یادگیری بنیز با هدف بررسی تأثیر حمایت خودمختاری و توجه بیرونی  (24)پژوهش ولف و همکاران 

بودند. با وجود  تکلیف پرتاب از باالی شانه انجام گرفت، اما یادگیرندگان در پژوهش مذکور، جوانان سالم

دهد یمهای پژوهش حاضر بود که نشان همسو با یافته (24)های پژوهش ولف و همکاران این یافته

شود. توجه به پژوهش رضاییان ینماثربخشی توجه بیرونی و حمایت خودمختاری تنها به افراد سالم محدود 

معتقد بودند یکی از  (9)مکاران ها کمک کند. رضاییان و هتواند به تبیین این یافتهیم (9) و همکاران

ن افراد است. از ذهنی، محدود بودن ظرفیت توجه ای توانکمر تخریب عملکرد کودکان عوامل تأثیرگذار د

ی کمی نیاز دارند، که گفته شد افراد برای استفاده از توجه بیرونی به ظرفیت توجه گونههمانسوی دیگر 

شود. در واقع استفاده یماین امر به کاهش بار اطالعاتی و متعاقباً موجب بهبود عملکرد حرکتی افراد منجر 

 (27)تر حرکت و روانی بیش (17)از فرایند کنترل خودکار موجب افزایش استفاده از اصالح بازتابی حرکت 

 شود.یم

 واقع در، بود( همسو 20پور و همکاران )یعبدالههای پژوهش های پژوهش حاضر نیز با یافتهیافته 

بیرونی به ارائة عملکردی بهتر نسبت به شرایط  صورتبههمراه معطوف ساختن توجه اعطای حق انتخاب به

شود. از سوی دیگر، در پژوهش حاضر اثربخشی ناشی از یم بدون انتخاب در میان کودکان سالم منجر

است که بیانگر  ذهنی مشاهده شده توانکمترکیب توجه بیرونی و حمایت خودمختاری در میان کودکان 

توان عنوان کرد که با توجه به انگیزش یمی مختلف است. اجامعهدر میان  ذکرشدهیید یافتة پژوهش تأ

                                                           
1. masters  &  maxwell 
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تواند از طریق یم، حمایت خودمختاری (13) ذهنی برای ارائة عملکردی قابل قبول توانکمپایین کودکان 

حوۀ اجرای تکلیف و افزایش گیری دربارۀ شرایط و نیمتصماعطای حق انتخاب به یادگیرندگان برای 

شود و متعاقباً های خود منجر میییتوانا، به ایجاد احساسی از اعتماد به (30)خودکارامدی و انگیزش افراد 

یابد. این امر سبب بهبود عملکرد و یادگیری یمآنان برای انجام تکالیف افزایش  نفساعتمادبه

ی خنثی کرده نوعبهذهنی را  توانکمپایین در کودکان تواند انگیزش یمشود. این امر یم کنندگانشرکت

 و آنان را برای ارائة عملکردی بهتر ترغیب کند.

شود که برای سالمت روانی و باال یمتلقی  (32)و زیستی  (31)در واقع خودمختاری یک نیاز روانی 

ذهنی  توانکمضروری است، اما این امر در میان کودکان  (33)بردن کیفیت زندگی جوانان و سالمندان 

تقویت خودمختاری  (34)های ذهنی و رشدی آمریکا یتمعلولی که انجمن اگونهبهاهمیتی دوچندان دارد، 

گیرد، یمرا یکی از اهداف اساسی قلمداد کرده و توصیه کرده است در مداخالتی که با این کودکان انجام 

ی ذهنی خفیف در مقایسه با افراد سالم توانکمیاهای آنان مدنظر قرار گیرد. افراد دارای رؤنیازها، عالیق و 

ی برای یادگیری ابالقوهتوانند موانع یمتری دارند. این عوامل یینپامعموالً اضطراب بیشتر و انگیزش ذاتی 

ند تأثیرات سودمند و مؤثری بر میزان توایمتکالیف جدید باشند، از سوی دیگر، حمایت خودمختاری 

. در تبیین نتایج پژوهش حاضر (35)های حرکتی داشته باشد یتفعالاضطراب و میل آنان برای شرکت در 

یل استفاده از کنترل خودکار حرکات و نیاز دلبهتوان گفت استفاده از دستورالعمل کانون توجه بیرونی یم

 توانکمگیری به کودکان یمتصمهای توجه و از سوی دیگر اعطای حق انتخاب و قدرت یتظرفکمتر به 

یری در پی خواهد داشت. در گهدفذهنی، بهبود در عملکرد، دقت باالتر و یادگیری بهینه را در مهارت 

ن است که ترکیب توجه بیرونی و حمایت خودمختاری، اثربخشی واقع یافتة جدید این پژوهش بیانگر ای

ذهنی در  توانکمبیشتری نسبت به استفادۀ جداگانه و منفرد از این عوامل در یادگیری حرکتی کودکان 

 تکالیف پرتابی دارد. 

شود برای بهبود عملکرد کودکان یمبه پژوهشگران، کاردرمانان و مربیان مدارس استثنایی پیشنهاد 

یری، از ترکیب توجه بیرونی + حمایت خودمختاری استفاده گهدفهای یبازو  هامهارتذهنی در  توانکم

تعامالت  تنهانهذهنی فرصت مهمی است که  توانکمی ورزشی برای کودکان هامهارتکنند. موفقیت در 

ی حرکتی خود را نیز دهد شایستگیمدهد، بلکه به آنان اجازه یمآنان را افزایش  نفسعزتاجتماعی و 

ی سنی و هاگروهشامل پسران بود. برای تعمیم این نتایج در بین سایر  صرفاًافزایش دهند. این پژوهش 

تر و در اقشار مختلف نیاز است. در پژوهش یعوسی هانمونه با ییهاپژوهشی جنسیتی، به هاتفاوتبررسی 
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شود با توجه به تأثیر حمایت یمیری نشد. پیشنهاد گاندازه کنندگانشرکتحاضر خودکارامدی 

یری و بررسی شود. براساس گاندازهی بعدی این سازه هاپژوهشخودمختاری بر خودکارامدی افراد، در 

شده یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در یادگیری حرکتی یتتقونظریة یادگیری حرکتی بهینه، امیدواری 

 ی بعدی هر سه عامل بررسی شود. هاپژوهششود در یمشد، پیشنهاد که در پژوهش حاضر بررسی ن است
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of external focus of attention 
instruction and autonomy support on learning of an aiming task in mentally 
retarded children. Therefore, 48 children with the age range of 10-14 years 
among all of the mentally retarded children of Ahvaz, were selected by 
convenience sampling. Participants performed 10 throws as a pre-test and 
afterward, according to their scores on pre-test, they were equally divided into 
four groups (external attention, autonomy support, external attention-
autonomy support control group). The acquisition phase consisted of throwing 
100 gram beanbags into a goal that was mounted at a distance of 2 meters from 
the participants on the wall. Ten minute after the last acquisition block, the 
participants performed 10 trials as post-test. 48 hours after the acquisition 
phase, retention test (10 trials) was performed to examine the learning effects 
of the participants. The data analyzed by Mix-ANOVA 2×2×2 on acquisition 
phase and two-way ANOVA 2×2 on retention data with using SPSS22 at 
significant level P≤0.05. The results of this study showed that in the 
acquisition phase, all of four groups gradually increased their accuracy 
(P≤0.05) and the external attention+autonomy support group gain the best 
scores in this phase. Also Results showed significant difference between the 
groups in the retention test (P≤0.05) and the external attention+autonomy 
support group presented the greatest throwing accuracy. Therefore, it is 
suggested that combination of autonomy support and external attention should 
be used to improve the performance and learning in mentally retarded 
children. 
 
Keywords 

External Focus, Autonomy Support, Mentally Retarded children, Aiming 
Task, Retention. 

 

                                                           
 Corresponding Author: Email: r.abedanzadeh@scu.ac.ir, Tel: +989132620144 
 

mailto:r.abedanzadeh@scu.ac.ir

