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Introduction:Lifestyle changes and the increasing trend of children's 
developmental disorders, especially in the field of social interactions have made it 
necessary to conduct research in this field of study. So the present study aimed to 
investigate the action-specific perception in the different focus of attention 
conditions in autistic children.  

Methods: In a quasi-experimental study, 45 people with high-functioning autism 
spectrum disorder were identified and randomly divided into three Internal 
Attention, External Attention, and Control groups (15 people in each group). The 
participant's task was to throw darts and estimate the target size. After the pre-test, 
the groups performed the dart-throwing task in 5 blocks of 10 trials. The focus of 
attention instructions - specific to the experimental groups- were given before each 
trial, and subjects were asked to estimate the target size before performing the tasks 
in each block. For this, participants used a circle shape in Microsoft PowerPoint to 
draw a circle the same size as the darts' target. The next day, retention and transfer 
tests were performed 

Results: The results showed that the Internal Attention group was better than the 
External Attention and Control groups both in dart-throwing performance in 
acquisition, retention, and transfer stages and in action-specific perception (P≤0.05). 

Conclusion: In general, the findings showed that in children with autism spectrum 
disorder, internal attention leads to better performance and learning than external 
attention. Therefore coaches and physical education teachers who work with these 
children should emphasize on benefits of internal focus of attention when designing 
training sessions. 

Cite this article: Hasani, A., Heirani, A., & Sabbaghi, A. (2022). Action -specific Perception in Different Focus of                           

Attention Conditions in Autistic Children. Journal of Sports and Motor Development and Learning, 14 (4), 55-68. 

                          DOI:https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.337990.1939 

                     
                               
                                   © The Author(s).                                                                                 Publisher: University of Tehran Press. 

 

https://orcid.org/0000-0001-8795-6256
https://orcid.org/0000-0001-6011-2264
https://orcid.org/0000-0002-5599-1986
mailto:asterah7265@gmail.com
mailto:ali.heyrani@gmail.com
mailto:ayoobsabaghi@yahoo.com
https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.337990.1639
https://doi.org/10.22059/jsmdl.2023.337990.1639
https://orcid.org/0000-0001-8795-6256�
https://orcid.org/0000-0001-6011-2264�
https://orcid.org/0000-0002-5599-1986�


 

 

Extended Abstract 
 

Introduction  
Autism Spectrum Disorder (ASD) is a lifelong 
developmental condition that is diagnosed during early 
childhood. ASD is characterized by persistent deficits 
in social communication and social interaction as well 
as restricted, repetitive patterns of behaviors, interests, 
and activities. Motor impairment is present in 50–87% 
of children with ASD (1–4), and is a source of 
increasing concern. Delays in fundamental motor 
behaviors (e.g., motor milestones, walking patterns, 
reaching and aiming patterns, postural control, and 
complex motor planning), as well as socially and 
cognitively challenging motor behaviors (e.g., 
difficulties with interpersonal synchrony and 
cooperative actions, praxis, and imitation), are seen in 
individuals with ASD (5–9) which is starting at a 
young age. Motor impairment increases with age and 
persists until age 15 (4). On the other hand, the action-
specific perception account holds that people perceive 
the environment in terms of their ability to act in it. In 
this view, for example, decreased ability to climb a hill 
due to fatigue makes the hill visually appear to be 
steeper. Lifestyle changes and the increasing trend of 
children's developmental disorders, especially in the 
field of social interactions have made it necessary to 
conduct research in this field of study. So this study 
aimed to investigate the Action-specific perception in 
the different focus of attention conditions in autistic 
children.  
 
Methods  
In a quasi-experimental study, 45 people with high-
functioning autism spectrum disorder were identified 
and randomly divided into three Internal Attention, 
External Attention, and Control groups (15 people in 
each group). The participation criteria for this research 
included being in the age range of 8-12 years old, not 
having other disorders such as developmental disorder 
and hyperactivity, parental consent for the child to 
participate in the research, having an autism disorder, 
and getting a score of 22 or higher in the of autism 
spectrum screening questionnaire. 
The participant's task was to throw darts and estimate 
the target size. After the pre-test, the groups performed 
the dart-throwing task in 5 blocks of 10 trials. The 
focus of attention instructions - specific to the 
experimental groups- were given before each trial, and 
subjects were asked to estimate the target size before 

performing the tasks in each block. For this, 
participants used a circle shape in Microsoft 
PowerPoint to draw a circle the same size as the darts' 
target. On the next day, retention and transfer tests 
were performed. 
 
Results  
The results showed that the Internal Attention group 
was better than the External Attention and Control 
groups both in dart throwing performance in 
acquisition, retention, and transfer stages and 
estimation of target size (P≤0.05). 

 
Conclusion  
In general, the findings showed that in children with 
autism spectrum disorder, internal attention leads to 
better performance and learning than external attention. 
This may be due to the collection of irrelevant visual 
cues when adopting an external focus of attention. 
These results were inconsistent with the Limited 
Action Hypothesis that emphasized the benefits of an 
external focus of attention in most previous research. 
Therefore coaches and physical education teachers who 
work with these children should emphasize on benefits 
of internal focus of attention when designing training 
sessions. 
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  ها:واژهکلید
 اختالالت رشدي،

 عمل، ویژه ادراك 
 اوتیسم،

  بیرونی، توجه 
 .درونی توجه

 

 هب نیاز اجتماعی، التتعام حیطۀ در ژهیوبه کودکان رشدي اختالالت روزافزون روند و زندگی سبک تغییر مقدمه:
 شرایط در عمل ةویژ ادراك بررسی حاضر پژوهش هدف روازاین. است هساخت ضروري را حوزه این در پژوهش انجام

 .بود اوتیسم به مبتال کودکان در توجه کانون متفاوت
 گروه سه در تصادفی صورتبه باال عملکرد با اوتیسم طیف اختالالت به مبتال فرد 45 منظوربدینروش پژوهش: 

 از سپ. بود هدف ةانداز مینتخ و دارت پرتاب هاآزمودنی تکلیف. شدند تقسیم کنترل و بیرونی درونی، توجه ةنفر 15
 ه،توج تمرکز هايستورالعملد. دادند انجام را دارت پرتاب تکلیف کوششیده بلوك پنج در هاگروه آزمون،پیش اجراي
 هر در تکالیف اجراي از پیش شدمی درخواست هاآزمودنی از و شده ارائه تجربی هايگروه مختص کوشش هر از پیش

 از دارت، هدف ةاندازهم ايایرهد کشیدن براي کنندگانشرکت منظور، این براي. بزنند تخمین را هدف ةانداز بلوك،
 .دش اجرا انتقال و یادداري هايآزمون بعد روز. کردند استفاده پاورپوینت مایکروسافت در موجود دوایر شکل

 و تدار پرتاب عملکرد نتقالا و اريدیاد و اکتساب مراحل دوي هر در درونی توجه گروه که داد نشان نتایج: هاافتهی
05/0( داشت کنترل و بیرونی توجه گروه به نسبت بهتري عمل ةویژ ادراك≤P.( 

 و عملکرد به درونی توجه ،اوتیسم طیف اختالل به مبتال کودکان در داد نشان هایافته کلی طوربه: يریگجهینت
می کار افراد این با که دنیب تربیت معلمان و مربیان بنابراین. شودمیمنجر  بیرونی توجه به نسبت بهتري یادگیري

 .کنند دیتأک درونی توجه منافع بر باید تمرین جلسات طراحی هنگام ،کنند

 رکتی رشد و یادگیري ح یۀنشر .یسمیوتامتفاوت کانون توجه در کودکان  طیعمل در شرا ةژیوادراك ). 1401( ایوبحیرانی، علی؛ و صباغی،  حسنی، استیره؛: استناد
 .68-55،  14) 4( ،ورزشی          
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ستان                                                                                                    58  1401رشد و یادگیري حرکتی ورزشی، دورة چهاردهم، شمارة چهارم، زم

 

 مقدمه 
 یدگیپاش، اختالل ازهم3نشانگان آسپرگر سم،یشامل اوت ،ندامعروف زین 2ریفراگ یتحول يهااختاللکه به  1اوتیسم فیط يهااختالل

 ۀدامن که افرادي به اشاره اوتیسم براي فیط يهااختالل ).1400؛ قدیمی و همکاران،2014، 5گوها(و اختالل تحولی فراگیرند  4یکودک
در  سمیاوت یجهان وعیش .)2015، و همکاران 6(هاالهان رودمی کاربه ،دارند محیط با محدودشده تعامل و شخصی روابط از اندکی
 دهدیمنتایج تحقیقات نشان  .شده است لیتبد یتحول يهایناتوانانواع  نیترجیرااز  یکی داشته و به يریچشمگ شیافزا ریاخ يهاسال
وجود به ییایمیعدم تعادل مواد ش ای طیشرا ،یروسیو يهاعفونت ،یعصب ستمیدر س بیآس ،يمغز بیاوتیسم از آس فیط يهااختاللکه 

عمده افراد مبتال به  طوربه. )2015، 7بریل( اوتیسم است فیط يهااختالل يبرا یستیعلت ز ةدهندنشان کردهایرو نیا ۀهم. آمده است
در  ریتأخ ف،یضع یاز جمله هماهنگ یدسته از اختالالت حرکت کیمشکل دارند و  در انجام حرکات ماهر اوتیسم فیط يهااختالل

دسته  کیو  هنددیم حرکات ماهر را نشان يو ضعف در اجرا یحرکت يریادگیاز  یناهمگون يالگو ،یحرکت ةدیچیپ يهامهارت يریادگی
و  یحرکت يریادگیاز  یناهمگون يالگو ،یحرکت ةدیچیپ يهامهارت يریادگیدر  ریتأخ ف،یضع یاز جمله هماهنگ یاز اختالالت حرکت

در ) 2021ن (او همکار 9بات). 2021و همکاران،  8انه در افراد مبتال به اوتیسم گزارش شده است (مهدحرکات ماهر يضعف در اجرا
دهد که نشان می هاافتهینشان دادند. این  يان عادکودکسه با یسم را در مقایاوت ان مبتال به اختاللکودک یتکضعف حر زنی خودتحقیق 

بدین دلیل باشد  تواندیم مسئلهی در کودکان مبتال به اوتیسم وجود دارد. این تحرک يهامهارتدر یادگیري  افتهیرییتغ ةویژیک الگوي 
، محدودیت ترفیضعدلیل حرکت بهکه  دهندیماز یادگیري را نشان  يترافتهیرییتغسم میزان کندتر و الگوي که کودکان مبتال به اوتی

 ). 2012و همکاران،  10(ایزاوا استبیشتر در این گروه از کودکان  ۀافتینتوسعهاجتماعی  يهامهارتبیشتر و 
ی کانون توجه افراد دهجهته است. پژوهشگران معتقدند نوع یکی دیگر از مشکالت کودکان طیف اوتیسم، اختالل در تمرکز و توج

تا حدود زیادي به روانی، همسانی، دقت و  اجراکنندهعبارت دیگر کانون توجه بهداشته باشد.  آنهافوري بر اجراي  باًیتقر ریتأث تواندیم
. کانون توجه از بعد )2009ویت و درچ، (حرکت فرد در حین اجراي مهارت بستگی دارد  ۀنتیجکیفیت حرکت مجري اجراي مهارت و 

، و همکاران 13ولفاساس تعریف  بر .)2020(قیصري و همکاران،  شودیمتقسیم  12و توجه بیرونی 11جهت به دو قسمت توجه درونی
اما در کانون توجه بیرونی، فرد توجه خود را به اثري  ،کندیمدر کانون توجه درونی، فرد توجه خود را به حرکات بدنش معطوف  )2001(

مختلف ورزشی مانند  يهامهارتر بهت اجرا و یادگیري سبببیرونی . کانون توجه کندیم، متمرکز گذاردیمبر جاي  که حرکت در محیط
. پژوهشگران و محققان براي تعیین شودیم) 2003و همکاران،  15) و ضربات گلف (پرکینز2007، و همکاران 14پرتاب دارت (مارچانت

مل ع ۀفرضی) 2001ولف و همکاران ( مثال رايب. نداهمتفاوتی را ارائه کرد يهاهیفرضبرتري نوع کانون توجه درونی و بیرونی، 
، دکنحرکت در محیط جلب  ریتأثرا به  اجراکنندهدستورالعمل، توجه  کهیوقترا مطرح کردند. براساس این فرضیه،  16محدودشده

کنترل یندهاي افر از طریقو  شودیممختلف  يهادستگاهبهتر شدن خودسازماندهی  سببشده تسهیلکنترل خودکار یندهاي افر

                                                 
1. Autism Spectrum Disorders 
2. Pervasive developmental disorder 
3. Asperger Syndrome 
4. Childhood Disintegrative Disorder 
5. Guha 
6.Hallahan  
7. Braille 
8.Mohd 
9. Bhat 
10. Izawa 
11. Internal Focus 
12. External Focus 
13. Wulf  
14. Marchant  
15. Perkins-Ceccato  
16. Constrained Action Hypothesis 



سمی   عمل در شرایط متفاوت کانون توجه در کودکان اوتی  59                                                                                                             ادراك ویژة 

 

ه نیاز فرد به درگیري مراکز باالتر سیستم عصبی براي کنترل اندام کاهش و اجراي حرکتی افزایش . در نتیجشودینمهوشیارانه محدود 
استدالل کردند که کانون توجه درونی  2پردازش آشکار ۀفرضی) بر اساس 2002( 1. مکسول و مسترز)2001، و همکاران ولف( ابدییم

. از طرفی توجه به اثر حرکت بیشتر از توجه به حرکات بدن، بر کندیمبیرونی را نیز پردازش  ۀبرجستبر اطالعات درونی، اطالعات عالوه
 ).2007 است (ولف، رگذاریتأث هامهارتیادگیري و اجراي 

؛ 2018و همکاران،  3(فیتزر انددادهسودمند دستورالعمل توجه بیرونی را بر یادگیري حرکتی در کودکان نشان ات تأثیر تحقیقاتبرخی 
 سبب یدرون توجه با سهیمقا در یرونیب توجه، شدهانیب یقیاساس شواهد تحق بر .)2015و همکاران،  5؛ فلورس2016و همکاران،  4بروکن

 ن برینند. همچنکز کتمر تکشتر بر اثر حریتا ب دهدیمنندگان اجازه کابد و به اجرایاهش کت کحر يبه اجرا یتوجه يازهاین تا شودیم
(قیصري و  ندک) را پردازش یرونی(ب یمنبع اطالعات یکفقط  نندهکاجرا شودیمموجب  یرونیانون توجه بکار، کۀ پردازش آشیاساس فرض

انون کسه با یدر مقا يشتریمعطوف به هدف ب یینایاست به توجه ب نکمم یرونیانون توجه بکه کرد کفرض  توانیم. )1399ن، همکارا
 و 6برولند لنک يهاافتهیاساس  را بریند، زکعمل  كژه بر ادرایدة اثر عمل ـ ویعامل ظهور پد عنوانبه منجر شود و احتماالً یتوجه درون

مبتال به  کودکان خصوص دراین با وجود  .استژة عمل یو كظهور ادرا ازینشیپمعطوف به هدف عمل،  یینایب توجه ،)2011(اران کهم
 کهنشان دادند  یسمکودکان مبتال به اوت يرو یقیتحق در )2017( و همکاران رحیمی. صورت گرفته است یاندک يهاپژوهش اوتیسم

 روي مطالعه با) 2022( همکاران و اسدي .شودیم بیرونی توجه با مقایسه در یتعادل مهارت یک یادگیري در برتري سبب بیرونی توجه
با وجود . شودیم پرتاب دقت در بیشتري یادگیري سبب بیرونی توجه درونی، توجه با مقایسه در که دادند نشان اوتیسم به مبتال کودکان

 فیساله) در تکل 12تا  9( سمیدر کودکان مبتال به اوت يشتریب يریادگیسبب  یکه توجه درون ند) نشان داد2019( و همکاران 7تسه این
 .شودیم یمهارت پرتاب

ه اوتیسم و بان مبتال ) در کودکمتفاوت توجه (توجه درونی و بیرونی انواع راتیتأثگرفته در خصوص صورتبا توجه به تحقیقات اندك 
چالش مطلوب را  ۀنقط توانیموجه تبا دستکاري نوع  و پردازندیمجه نوع تو ریتأثن در این پژوهش به بررسی انیز نتایج متناقض، محقق

ع حرکتی در این نو يهامهارتدر یادگیري  آمدهدستبهچالش مطلوب  ۀنقطاز  توانیمدر این نوع کودکان مشخص کرد و در نتیجه 
. میدهیمرار رد توجه قمل را موع ادراكجه بر نوع تو راتیتأثادراك عمل بر یادگیري،  راتیتأثهمچنین با توجه به  کودکان سود برد.

. دهدیم افزایش را بر آن ثرمؤ عوامل و عمل ةویژ ادراك ظهور ياواسطه یندهايافر ةدربار موجود دانش تواندیمتحقیق  این نتایج
ال به در کودکان مبت یرونیب و یدرون توجه انونک طیشرا در هدف اندازة كادرا و اجرا ۀمقایس و یبررس حاضر، تحقیق هدف بنابراین
 ژهیو ـ عمل اثر شیدایپ و ظهور يبرا ياواسطه ندیفرا عنوانبه تواندیم اتخاذشده توجه انونک نوع ایآ هک شود مشخص تا است اوتیسم

 ند. ک عمل كادرا بر

 

 پژوهش یشناس روش
همچنین از لحاظ نتایج در  .استنترل و یک گروه کآزمون با دو گروه آزمایش سپ -آزمونتجربی با طرح پیشاین پژوهش از نوع نیمه

 است.  تحقیقات کاربردي ةزمر

                                                 
1. Maxwell & Masters 
2. Explicit Processing Hypothesis 
3. Fietzer  
4. Brocken 
5. Flôres 
6. Cañal-Bruland 
7. Tseh 
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 کنندگانشرکت

 طوربهنمونه انتخاب شدند و  عنوانبه هدفمند صورتبهمرکز تخصصی شهر کرمانشاه  کودك پسر طیف اوتیسم 45در این پژوهش 
شرایط ورود به تحقیق شامل نفر) قرار گرفتند.  15ر) و گروه کنترل (نف 15نفر)، گروه توجه بیرونی ( 15تصادفی در گروه توجه درونی (

اعالم رضایت والدین براي شرکت  ،یفعالشیو ب ياختالالت مانند اختالل رشد گری، نداشتن دسال 12-8 یسن ۀقرار داشتن در دامن
بود. براي رعایت  1سمیف اوتیاختالالت ط يلگرغربا ۀپرسشنامبه باال در  22 ةنمرو گرفتن  سمیاختالل اوت کودك در تحقیق، مبتال به

ها شرح داده شد و از آنها رضایت ها، نحوه و شرایط اجراي تحقیق براي والدین و آزمودنیاز شروع مداخله و آزمون پیشاصول اخالقی 
 آگاهانه دریافت شد. 

 ابزار

، 2013 نتیورپوپا کروسافتیافزار مانرمي، فرد ازاتیمشخصات و امت ادداشتی يبرا ستیلچکابزار مورد استفاده در تحقیق شامل 
با  سمیودکان اوتک ییشناسا يسم برایف اوتیاختالالت ط يغربالگر ۀپرسشنامفرد، ادراك  سنجشبراي  رهیرسم دا يپروژکتور برادئویو

سؤال  27 املش سمیاوت فیالت طالاخت يغربالگر ۀپرسشنامدیجیتال بود.  ، متر نواري و ترازويدارت کانیدارت و پ ۀصفح، عملکرد باال
و  1، 2نمرات ة دهندب نشانیترتهبر دارد که یو خي ، تا حدیبل ۀینگز. هر سؤال سه شودیمل یا معلم کودکان تکمین یوالد که توسط بود

ل کرده یآن را تکم معلم کهیرتدرصوبه باال و  19 یکل ةل کرده باشند، نمریفرم را تکم نیوالد کهی. درصورتندهستصفر در آن سؤال 
 )1392و همکاران ( یچکاسه طتوس پرسشنامه نی. استسم با عملکرد باالیف اوتیاختالالت طة دهندبه باال نشان 22 ةباشد، نمر

 .ردار استبرخو یقبول بار قابلمناسب و اعتي صور ییاز روا سمیف اوتیاختالالت ط يغربالگرۀ کرد که پرسشنام اعالم يو؛ سنجی شدروا

 پژوهش  يد اجرارون
 طوربهنمونه انتخاب شدند و  عنوانبهنفر  45 طیشرااز بین افراد واجد  پس از کسب مجوزهاي الزم و غربالگري پسران طیف اوتیسم

روش تعیین نقطه گرفتن و مانند ة مهارت پرتاب دارت درباری و جزئ ياهیپاسپس اصول  نفره تقسیم شدند. 15تصادفی به سه گروه 
یک الگوي یکسان نشان داده شد. از یک فیلم  هایآزمودن ۀهمدنبال آن براي بهارائه شد و  کنندگانشرکتدارت به  ۀصفحدي امتیازبن

 صورتبهدستورالعمل توجهی هر گروه  آزمونشیپالگو استفاده شد تا شرایط براي همه یکسان باشد. قبل از  نشان دادن برايآموزشی 
 تیبر موقع ها خواسته شداز آزمودنی قبل از پرتابها به این صورت بود که در گروه توجه درونی عمل گروهجداگانه ارائه شد و دستورال

 آنها گوش دارت پیکان که بیاورند عقب ايتا اندازه را کنند و هنگام پرتاب دست خودتوجه آرنج  يریقرارگ تیوضع وخود  يدست و بازو
پرتاب به هدف  از پیشباشد. دستورالعمل گروه توجه بیرونی به این صورت بود که  صاف باید آرنج نیز پرتاب انتهاي در کند و لمس را

 دستورالعمل گونههیچ کنترل گروه در کنندگانکنند و شرکت توجه کند،می طی دارت پیکان که مسیري نگاه کنند و هنگام پرتاب به
را  دارت پرتاب آزمایشی وششک پنج موردنظرتوجه به دستورالعمل  با کنندگانشرکتکدام از  سپس هر .نکردند دریافت توجهی تمرکز
، آزمونشیپ ۀمرحلسپس در  استراحت کردند. قهیدق سهکنندگان شرکت ،یشیآزما يهاپرتاب يپس از اجرادادند.  انجام گرم کردنجهت 
اکتساب پرداختند  ۀمرحلدند. سپس به اجراي دقیقه استراحت کر 15 آزمونشیپاز  پسکوششی را اجرا کردند و  10یک بلوك  هایآزمودن

خواسته  آنهااز  وکوششی اجرا کردند دهبلوك  پنج هایآزمودناکتساب  ۀمرحلهاي انتقال و یادداري گرفته شد. در و در نهایت از آنها آزمون
و بین  از هر کوشش تکرار شدند پیش توجه تمرکز يهاد و دستورالعملهدف را تخمین بزنن ةاندازدر هر بلوك  فیتکال ياز اجرا شیپ شد

پرتاب دارت را اجرا کردند و به ازاي هر ده پرتاب  50اکتساب  ۀمرحلدر  کنندگانشرکتاز  کدام هر. کردندیمدقیقه استراحت  سه هابلوك
ورپوینت براي کشیدن موجود در مایکروسافت پا ةدایراز شکل  کنندگانشرکتهدف  ةاندازهدف داشتند. براي تخمین  ةاندازیک تخمین 

هدف بالفاصله و در  ةاندازجلوگیري از تأثیر گذر زمان بر ادراك، تکلیف تخمین  منظوربههدف دارت استفاده کردند.  ةاندازهم يارهیدا

                                                 
1. Autism Spectrum Disorders Screening Questionnaire (ASSQ) 



سمی   عمل در شرایط متفاوت کانون توجه در کودکان اوتی  61                                                                                                             ادراك ویژة 

 

دف خواهد ه ةاندازهممعادل و  شدهساخته ةدایر ةاندازاجازه داشتند تا آنجا که احساس کنند  کنندگانشرکتهمان اتاق صورت گرفت و 
نظر  درادراك افراد  عنوانبهترسیم کردند،  هاکوششپیش از اجراي  کنندگانشرکتکه  يارهیداقطر  ةاندازدایره را تغییر دهند.  ةاندازشد، 

بلوك و سپس در همان روز آزمون انتقال را با یک  کوششی اجرا کردنددهآزمون یادداري را با یک بلوك  هایآزمودنبعد  گرفته شد. روز
و  متریسانت 122از زمین  مرکز دارت ۀفاصلدارت طوري روي دیواري نصب شده بود که  ۀصفح .)2019تسه، (کوششی اجرا کردند  10

درصد افزایش یافت یعنی از  30 ۀفاصلانتقال  ۀاما در مرحل ،متر بود 50/1، اکتساب و یادداري آزمونشیپ ۀمرحلفاصله براي پرتاب در 
 متر رسید.  2به  50/1

 يروش آمار

ها و بررسی اریانسه، همگنی وها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. براي بررسی نرمال بودن توزیع دادداده لیوتحلهیتجز منظوربه
 ۀلمرح ها درل دادهستفاده شد. براي تحلیا، آزمون لوین و آزمون ماخلی لکیروویشاپهاي ترتیب از آزمونبهها کرویت داده فرضشیپ

 انتقال و یادداري ۀمرحل در همچنین. شد (بلوك تمرینی) استفاده 5× (گروه)  3 مکرر گیرياندازه با تحلیل واریانس آزمون از اکتساب
 .شد کار گرفتهبه بنفرنی تعقیبی همراه با آزمون یکراهه واریانس تحلیل آزمون

  

 پژوهش  يهاافتهی

 هاي تحقیق آورده شده است.به مشخصات فردي آزمودنیمیانگین و انحراف معیار مربوط  1در جدول 

 الیادداري و انتق ۀمرحلها در عملکرد پرتاب دارت گروه ۀمقایس. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه براي 1جدول 
 (M±SD)میانگین  ±انحراف معیار  متغیر  گروه 

 
 توجه درونی

 

 73/82±55/2 هوشی  ةبهر
ASSQ 15/3±67/31 

 Age 24/1±53/9 سن 
 72/36±48/1  وزن 

 07/137±28/1 قد  
 

 توجه بیرونی
 

 80/81±91/2 بهره هوشی 
ASSQ 96/2±73/30 

 06/10±39/1  سن 
 94/35±11/1 وزن 

 53/136±36/1 قد  
 

 کنترل
 

 40/83±84/2 هوشی  ةبهر
ASSQ 30/2±20/30 

 73/9±03/1  سن 
 57/35±57/1 وزن 
 20/137±47/1 قد  

 
 کنندیمها از توزیع نرمال پیروي که دادهداد ها نشان براي بررسی نرمال بودن توزیع داده لکیروویشاپ آزموننتایج مربوط به        

)05/0P≤ نتایج آزمون ،(F ها نشان داد که واریانسلوین براي بررسی همگنی واریانس) 05/0ها همگن هستندP≤همچنین نتایج .( 
 ). ≥05/0P( ها نیز رعایت شده استکرویت داده فرضشیپنشان داد که  هادادهفرض کرویت اخلی براي بررسی پیشآزمون م
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عمل نشان داد که اثر اصلی  ةژوی(بلوك تمرین) براي متغیر ادراك  5× (گروه)  3گیري مکرر نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه      
 تأثیراتبود. همچنین دار امعن )2η, 001/0=P ،85/7=F=16/0و اثر اصلی بلوك تمرینی ( )2η,  001/0=P ،38/17=F=45/0گروه (

 3گیري مکرر اریانس با اندازهوهمچنین نتایج آزمون تحلیل  .)2η, 001/0=P ،32/2=F=022/0( بوددار امعنتعاملی بلوك تمرین و گروه 
) و اثر اصلی 2η, 001/0=P ،89/25=F=55/0نشان داد که اثر اصلی گروه ( (بلوك تمرین) براي متغیر عملکرد پرتاب دارت 5× (گروه) 

  ,2η=022/0( بود دارامعنروه تعاملی بلوك تمرین و گ تأثیراتبود. همچنین دار امعن) 2η,  001/0=P ،54/22=F=356/0بلوك تمرینی (
001/0=P ،91/6=F(. 

 
 کررگیري م. نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه2جدول 

مجموع  منبع   متغیر 
 مجذورات

درجات 
 آزادي 

میانگین 
 مجذورات

F  سطح
 معناداري

 اثر ةانداز
 

 ةویژادراك 
 عمل

 16/0 001/0 85/7 89/6 4 56/27 بلوك

 10/0 022/0 32/2 03/2 8 26/16 گروه× بلوك 

 45/0 001/0 38/17 16/29 2 32/58 گروه

عملکرد پرتاب 
 دارت
 

 35/0 001/0 54/22 04/1 4 14/4 بلوك

 25/0 001/0 91/6 32/0 8 54/2 گروه× بلوك 

 55/0 001/0 89/25 72/2 2 43/54 گروه

هاي تمرینی رت در بلوكعمل و عملکرد پرتاب دا ةویژد ادراك هاي تمرینی نشان دابلوك ۀمقایسنتایج آزمون تعقیبی بنفرونی براي 
عمل و  ةویژو پنج در ادراك  )، بلوك تمرینی چهار≥05/0P( بهتر بودندداري امعن طوربهسه، چهار و پنج نسبت به بلوك تمرینی یک 

ملکرد پرتاب دارت بلوك تمرینی ع). همچنین در ≥05/0Pبهتر بودند (داري امعن طوربهعملکرد پرتاب دارت نسبت به بلوك تمرینی دو 
 ). ≥05/0Pبود ( بهترداري امعن طوربههاي تمرینی سه و چهار پنج نسبت به بلوك

روه توجه ب دارت بین گو عملکرد پرتا عمل ةویژه در ادراك ها نشان داد کگروه ۀمقایسبنفرونی براي همچنین نتایج آزمون تعقیبی 
رد مل و عملکع ةویژادراك  شدهمحاسبههاي به میانگین با توجهوجود دارد و داري امعندرونی با گروه توجه بیرونی و گروه کنترل تفاوت 

عمل و عملکرد  ةویژین ادراك ). اما ب≥05/0Pپرتاب دارت در گروه توجه درونی نسبت به گروه توجه بیرونی و گروه کنترل بهتر بود (
هاي تمرینی در اثر تعاملی بلوكکه  آنجا). از ≥05/0Pمشاهده نشد (داري امعنپرتاب دارت دو گروه توجه درونی و بیرونی تفاوت 

هاي تمرینی هاي تحقیق در بلوكروهگعمل و عملکرد پرتاب دارت  ةویژبراي بررسی تفاوت ادراك  ،استدار اعنمهاي تحقیق گروه
نج پسه، چهار و  هاي تمرینی دو،مختلف از آزمون تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد در بلوك

یج آزمون تعقیبی ). همچنین نتا≥05/0Pوجود دارد (داري امعنهاي تحقیق تفاوت رت گروهعمل و عملکرد پرتاب دا ةویژبین ادراك 
 طوربهی وه توجه درونو عملکرد پرتاب دارت گر عمل ةویژپنج، ادراك  هاي تمرینی دو، سه، چهار وبنفرونی نشان داد که در بلوك

 رونی و گروه کنترل مشاهده نشدبین گروه توجه بیداري امعنا تفاوت ام ).≥05/0Pگروه توجه بیرونی و کنترل بهتر بود ( ازداري امعن
)05/0P≤ .( 
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 یادداري و انتقال ۀمرحلها در عملکرد پرتاب دارت گروه ۀمقایس. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه براي 3جدول 

 درجات آزادي مجموع مربعات منبع مرحله
 

 میانگین مربعات
 

F  داريامعنسطح 

 
 ريیاددا

 001/0 56/34 96/1 2 91/3 گروهیبین

 6/0 42 38/2 گروهیدرون

 44 29/6 کل 

 001/0 22/50 72/2 2 44/5 گروهیبین انتقال

 05/0 42 77/2 گروهی درون

 44 72/2 کل 

        

نشان  3ل قال در جدوو انت یادداري ۀمرحلدر تحقیق هاي عملکرد پرتاب دارت گروه ۀمقایسنتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه براي 
) تفاوت معناداري P ،22/50=F=001/0) و انتقال (P ،56/34=F=001/0( هاي تحقیق در یادداريداد که بین عملکرد پرتاب دارت گروه

توجه درونی  روه کانونگ اب دارت، عملکرد پرتانتقالیادداري و ۀ مرحلوجود دارد. همچنین نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد در 
کرد پرتاب دارت گروه کانون توجه عمل ). همچنین بینP≥05/0بهتر از گروه کانون توجه بیرونی و گروه کنترل بود (داري امعن طوربه

 )P≤05/0مشاهده نشد (داري امعنبیرونی و گروه کنترل تفاوت 

 

 يریگجهینتبحث و 

 توجه وهیج نشان داد که گراوتیسم بود. نتا طیف کودکان در توجه کانون مختلف رایطش در عمل ةویژ ادراك هدف این تحقیق بررسی
که  داشت نتقالا و کتساب، یادداريامراحل  در کنترل و توجه بیرونی يهاگروه به بهتري نسبت ةویژعملکرد پرتاب دارت و ادراك  درونی

کودکان  يآنها در تحقیقی رواشت. دهمخوانی  ،بوده گرفتتیسم انجام او ویژه روي کودکان طوربهکه  )2019تسه و همکاران (با نتایج 
ي و ریادگیب سب یدرون د که توجهنشان دا جینتا ند.گروه از کودکان پرداخت نیدر ا یمهارت پرتاب يریادگی یبه بررساوتیسم مبتال به 

) و اسدي و 2017( همکاران وت رحیمی ا با نتایج تحقیقاام .دشویم سمیدر کودکان مبتال به اوت یرونیبا توجه ب سهیدر مقا بهتري اجراي
 ست. در تحقیقات دان شدهاستفادهبه دلیل تفاوت در تکالیف  توانیمرا  ناهمخوان بود. این ناهمخوانی) 2022( همکاران

 سراسر در گروه سه هر امتیازات عملکردي( داده شد گروه نشان هر سهاکتساب براي  ۀمرحل در یادگیري تأثیراتاینکه  به با توجه
ی خوببه و انتقالیادداري  يهاآزمون در که مشاهده شد بهتري یادگیري درونی توجه در گروه تنها اما ،)افزایش یافت یادگیري يهابلوك

 فیط اختالل به مبتال کودکان توسط افتهیشیافزا عمقی حس از ناشی است ممکن حاضر يهاافتهی براي احتمالی توضیح. است مشهود
 در موقعیت از آگاهی و تکحر، وضعیت از آگاهی عمقی حس ).2006و همکاران،  2بلکمور؛ 2009 و همکاران، 1باشد (گلیزبروك اوتیسم
 حرکتی تکلیف یک یادگیري براي اوتیسم فیط يهااختالل به مبتال کودکان که است داده نشان قبلی اتتحقیق. است بدن با ارتباط
کنند (گلیزبروك  هدایت را خود حرکات بتوانند تا ندامتکی خود بینایی به نسبت خود درك به بیشتر، جدید محیط با مهارت تطبیق یا جدید

 به مبتال کودکان و رمعمولیغ کودکان از گروهی از) 2015( همکاران و 3مارکومثال  رايب). 2015؛ مارکو و همکاران، 2009 و همکاران،
 ربات یک کنترلة نحو است شده خواسته آنها از که جایی، کنند مشارکت حرکتی تکلیف یک در که خواستند اوتیسم فیط يهااختالل
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 تصادفی طوربه حرکات، آزمایش در بعداً. بگیرند یاد خاص هدف سمت یک به) کامپیوتر ۀصفح روينما (مکان حرکت براي را روباتیک
 يهااختالل به مبتال کودکان که دریافتند شد. محققان دهدا تشخیص بینایی و عمقی حس طریق از حرکتی خطاهاي و شدند مختل

 از خطاها کهیهنگام اما، کنندیم عمل بهتر طبیعی کودکان از ،شودیم هدایت عمقی حس اساس بر حرکات کهیهنگام اوتیسم فیط
 این مورد که .)2015مارکو و همکاران، ( کنندیم عمل ترفیضع داراي رشد عادي نسبت به کودکان، شوندیم داده تشخیص بینایی طریق

 مواردي در ،تحقیق این یجنتا تفسیر هنگام است ممکن ،کنندیم تکیه عمقی حس برشدت به اوتیسم فیط يهااختالل به مبتال کودکان
 .باشند داشته اهمیتاند، کرده عمل ضعیف پرتاب از باالي سر ضربات در که

 این در .)2014 ،و همکاران 1امان(است  حیاتی حرکتی عملکرد بهبود در عمقی حس کهاند داده نشان قبلی اتتحقیق از بسیاري
 حرکتی و حسی ۀتجرب ) که بابازو حرکات بر تمرکز( حرکت خود به را یادگیرنده توجه است ممکن درونی توجه يهادستورالعمل تحقیق

مثال راي ب( جدید شرایط در خود حرکات هدایت براي تا دهدیم امکان آنها به مسئله این. است کرده معطوف، دارد مطابقت آنها
 توجه يها، دستورالعملمقابل در. شوندمند بهره حرکتی عملکرد از نتیجه در و کنند تکیه عمقی حس به ،)انتقال و یادداري يهاشیآزما

ي هاآزمون در خود حرکات تنظیم براي تا کندیم ملزم را آنهاکه  باشد کرده معطوف حرکت اثر به را یادگیرنده توجه است ممکن بیرونی
 کنترل گروه درکنندگان که شرکت آنجا از. شودیم منجر ترفیضع عملکرد به نی؛ بنابراکنند تکیه خود بینایی به بیشتر، انتقال و یادداري

 وابسته خود درك به درونی توجه وهگر درکنندگان شرکتة انداز به باشند نتوانسته است ممکن ،اندنکردهتمرکز دریافت  دستورالعمل هیچ
 همکاران و 2امانوئل .شودمنجر  درونی توجه گروه درکنندگان شرکت با مقایسه در عملکرد گروه کنترل کاهش به تواندیم این امر ؛شوند

 که دریافتند آنها. نددرک بررسی را داراي رشد عادي کودکان در دارت پرتاب عملکرد بر) داخلی مقابل در خارجی( توجه تمرکز اثر) 2007(
 دارند تمایل کودکان که کردند آنها بیان .شودیم انتقال و یادداري يهاآزمون در دارت ترقیدق پرتاب موجب درونیتوجه  يهادستورالعمل

 حرکات به دکانکو توجه هدایت با. کنند استفاده حرکتی آگاهی و حرکتی رفتار بهبود براي بازخورد منبععنوان به حرکتی سیستم یک از
 کهیهنگام، برعکس .)2007، و همکاران امانوئل( شودیم منجر حرکتی بهتر عملکرد به و دابییم بهبود آنها حرکتی سیستم، آنها بدن

 به مربوط اطالعات پردازش براي تا شدیم خواسته آنها از، شدیم معطوف) توجه توجه بیرونی( حرکتی راتتأثی بر تمرکز به کودکان توجه
؛ کردندیم يآورجمع را بینایی يهانهیزم از نامربوط يهانشانه اغلب که جایی، کنند تکیه بیشتر بصري بازخورد به، حرکتی تکلیف یک
 .شد مختل آنها حرکتی عملکرد نیبنابرا

. است حرکتی یادگیري اختالل، مخچه آسیب بارز عالئم از یکی، شود منجر شناختی نقص تعدادي به تواندیم مخچه به آسیب  
 پیامدهاي مغز آن در که دهدیم رخ عمل ي درونیهامدل ساختن طریق از مخچه به وابسته حرکتی یادگیري که است این بر اعتقاد
 خطاي، باشد متفاوت شدهینیبشیپ با واقعی حسی بازخورد اگر. )2012و همکاران،  3ایزاوا( کندیم ینیبشیپ را حرکت یک حسی

 اختالالت از وسیعی گسترة اوتیسم به مبتال افراد .کندیم هدایت را حرکتی یادگیري، درونی مدل یک یروزرسانبه با حاصله ینیبشیپ
 طیف این، بالقوه طوربه تقلید. و ماهرانه حرکات، خطدست، شدهيبندنزما ةساد حرکات در نقص جمله از، شوندیم شامل را حرکتی
 مناسب یادگیري در اوتیسم فیط يهااختالل به مبتال افراد ناتوانی به مربوط، کودکی دوران در حتی، حرکتی اختالالت از ياگسترده

 زیرا، است مفید اوتیسم فیط يهااختالل در درونی يهامدل یادگیري ةنحو درك .)2015مارکو و همکاران، ( است درونی يهامدل
 در حرکتی یادگیري، اخیر برخی تحقیقات درکند.  موازي را اجتماعی يهامهارت و زبان، ارتباطات یادگیري است ممکن حرکتی یادگیري
نتایج . است شدهکنند، بررسی  جبران را اختالل که گرفتند یاد کودکان آن در که مهم یک تکلیف بر تمرکز با ،اوتیسم فیط يهااختالل

 بالقوه طوربه واند ردهک ایجادکنترل سالم  از گروه متفاوت درونی مدل یک اوتیسم فیط يهااختالل به مبتال کودکان نشان داد که
 بزرگساالن و )2013جانسون و همکاران، ( کودکان، مقابل در .)2009ایزاو و همکاران، ( کنندیم تکیه عمقی حس بر معمول ازحدشیب
 آن درکه  دادند نشان ساکاد سازگاري الگوي در را کندتري یادگیري اوتیسم فیط يهااختالل به مبتال )2013مسکونی و همکاران، (
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 به مبتال کودکان، حرکتی یادگیري طول در که دهدیم افزایش را احتمال این هاافتهی این. داشتند بصري کامالً ماهیتی خطاها
 خطاهایی به معمول حد از کمتر و شوندیم احساس عمقی حس طریق از که خطاهایی به طبیعی حد از بیشتر اوتیسم فیط يهااختالل

 برخی در که باشد این اوتیسم مانند اختاللی ۀمطالع يهاجنبه نیترجالب از یکی شاید .باشند وابسته، شوندیم حس بینایی طریق از که
) 2012( همکاران و 1ناکانومثال راي ب. حرکت کنترل داشته باشند مانند افراد سالم روي توانندیم اختالل این به مبتال افراد، تکالیف

 افراد از کهیهنگام. بررسی کردند ءیش یک شناسایی براي حسی اطالعات ادغام براي آنها توانایی در را اوتیسم به مبتال بزرگساالن
 اشتباه کنترل افراد از بیشتراوتیسم  فیط يهااختالل به مبتال افراد، بصري استفاده کنند يهانشانه از شیء تشخیص براي شد خواسته
اوتیسم  فیط يهااختالل گروه، ندده تشخیص ردیابی حسی اساس بر را شیء یک تا شد خواسته آنها از کهیهنگام حال نیا . باکردند

 است ممکناوتیسم  فیط يهااختالل به مبتال افراد که دارد مطابقت ایده این با هاافتهی این. کرد کنترل افراد به نسبت کمتري خطاهاي
 مبتال کودکان هستند. عاديافراد  از بدتر بصري اطالعات از استفاده در اما، باشند عادي افراد از بهتر عمقی حس اطالعات از استفاده در
 به مبتال کودکان همچنین. دهندیم نشان را یادگیري افزایش، عمقی حس بازخوردهاي به پاسخ دراوتیسم  فیط يهااختالل به

 بر مبنی شدهگزارش يهاافتهی با شاید الگو این. دهندیم نشان ضعیفی یادگیري، بصري بازخورد به پاسخ دراوتیسم  فیط يهااختالل
 مبتال افراد، خاص طوربه. باشد سازگار، ندابیولوژیکی حرکت تشخیص یا تقلید به قادر کمتراوتیسم  فیط يهااختالل به مبتال افراد اینکه

 یادگیري توانایی اگر. دهندیم نشان را مشکالتی، حرکتی هدف از تقلید يجابه کینماتیک حرکتی از تقلید دراوتیسم  فیط يهااختالل به
 حرکتی کینماتیک از پیچیده يامجموعه یادگیري توانایی از مانع بالقوه طوربه تواندی، مشود مختل حرکات مورد در بصري ازخوردب از

 .)2015مارکو و همکاران، ( دگیریم انجام دیگران توسط که شود

ترتیب نشان به تحقیقات) همخوانی دارد. این 2009( 2ویت و دورچ ) و2011و  2010(برولند و همکاران  کنل يهاافتهیاین نتایج با 
در اجرا با  يمداکار، یعبارتبه. گذاردیمر یتأثدر پرتاب دارت، فوتبال آمریکایی، گلف و بیسبال  طیژه بر ادراك محیو -عمل دادند که 

را  ییکایخواستند تا اندازة دروازة فوتبال آمر هایآزمودناز ) 2009(ت و دورچ یو مثالراي باز هدف عمل ارتباط دارد.  شدهادراكاندازة 
اندازة دروازه، پس از  ین ادراکیمگزارش کردند که اجرا با تخ آنهان بزنند. یضربات به سمت دروازه تخم يک سری ياز اجرا پس و شیپ

ان کردند که اجرا بر یندارد. آنها ب يارتباط معنادار هاکوشش يش از اجرایاندازة دروازه پ ین ادراکیارتباط دارد و با تخم هاکوشش ياجرا
معطوف به هدف عمل،  یینایان کردند که توجه بیب )2011و همکاران ( برولند . کنلحالت عکس وجود ندارد ی، ولگذاردیمر یادراك تأث

 ، رخاندمرتبطعمل  ییهدف نها که با ییایاش يژة عمل فقط براین ادراك ویژه بر ادراك است. همچنیو-دة اثر عمل یظهور پد ازینشیپ
وجود  رونیددر گروه کانون توجه  هاکوششان ین اندازة هدف در پاین اجرا و تخمیب یق حاضر نشان داد ارتباط مثبتیج تحقینتا. دهدیم

 کهی، درحالنامندیم یختگیعام را اغلب انگ سازوکار. دهدیمل یآن را تشک يرگذاریاد توجه و تأثیدارد. دو سازوکار عام و خاص بن
و مؤثر مد اکار، پردازش سازوکارن ینۀ نخستیر است. در زمیاز محرك درگ یبا تمرکز بر بخش مهم یخاص توجه انتخاب يهاسازوکار

و  یادراک يهاتیقابل، دهدیماگرچه مغز هنگام خواب به پردازش اطالعات ادامه . از داردین یزنگبهگوشو  ياریهوشاطالعات به 
 یعنیگوناگون همزمان است؛  یحس يان دروندادهایر انتخاب از میخاص توجه درگ سازوکار. ابدییمل یتقل یعینحو وسبهآن  يریادگی

. است نامرتبط يهامحرك گرفتن نادیده و مرتبط محرك انتخاب آن ۀنتیج و کندیمم یامربوط تقسمربوط و ن يهامقولهرا به  هامحرك
 مارچانت و همکاران،(دارد  ياژهیوت یادراك اطالعات اهم نیب نیا که در شودیمن ییتع یق اطالعات حسیاز طر يادیتوجه تا حد ز

2007(. 

که  گروه کانون توجه بیرونی و گروه کنترلبه  نسبت واجرا  يشتریت بیف را با موفقی، تکالدرونیگروه کانون توجه این تحقیق در 
 عمل محدودشده کهفرض پردازش آشکار و  ۀیفرضبا این نتایج . کردند یابیتر ارز، اندازة هدف را بزرگاندکردهرا کسب  يت کمتریموفق
 یرونیکه اتخاذ کانون توجه ب کنندیماین فرضیات بیان  مخالف بود. ،داشتند دیتأکقبلی بر مزایاي کانون توجه بیرونی  تحقیقاتر بیشتدر 
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ابد یعمل کاهش  ياجرا یتوجه يازهایتوجه و پردازش قرار دهند و ن را مورد یرونیًال سبب شده تا اجراکنندگان منابع اطالعات باحتما
در این تحقیق گروه کانون توجه درونی  کهیدرحال. شتر نسبت به هدف عمل منجر شده باشدیب ییناین خود ممکن است به توجه بیکه ا

ي هانشانهي آورجمعدلیل به تواندیمبیان شد این امر  کهطورهمانکردند.  یابیتر ارزندازة هدف را بزرگاو  ندعملکرد بهتري داشت
 معطوف) توجه توجه بیرونی( حرکتی تأثیرات بر تمرکز به کودکان توجه کهیهنگامنامربوط بینایی هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی باشد. 

 که جایی، کنند تکیه بیشتر بصري بازخورد به، حرکتی تکلیف یک به مربوط اطالعات پردازش ايبر تا شدیم خواسته آنها از، شدیم
 .)2007امانوئل و همکاران، (شد  مختل آنها حرکتی عملکرد نی؛ بنابراکردندیم يآورجمع را بینایی يهانهیزم از نامربوط يهانشانه اغلب

برجسته  یء از نظر ادراکین شیانجام دهد، ا یء هدف، عملیک شی يکه شخص قصد دارد تا رویزمان، ید ادراکیتأک ۀیفرضاساس 
ان یب )2009مپ (کبرولند و وندرنل ک. شودیمز یمتما یطیمح يهامحركگر ین از دی)؛ بنابراشودیتر ادراك مبزرگ براي مثال( شودیم

 يعمل رو يل اجرایتسه يممکن است برا ی، از جهتشوندیمتر ادراك که اهداف عمل بزرگیزمانر در ادراك، مانند ییکردند که تغ
 هستند آنچه از ترکینزد یا تربزرگ اجسام هاینک ادراکی: یعنی ادراکی (تأکید تأکید که دهدیم نشان ارتباط اینکار روند. بهژه یو یهدف

 شود جرمن موفق يهاکوشش از بیشتري تعداد به است ممکن موفق، کوشش اولین اجراي از پس عمل هدف به نسبت) شوندیم درك
ه درونی ط کانون توجیف در شرایتکل يت در اجراین استنباط کرد که کسب موفقیچن توانیم نیبنابرا؛ )2009و ون درکمپ، کانل برولند (

 .شودیمدن هدف یتر دا بزرگیتر شدن نسبت به هدف منجر شده است که خود موجب برجسته ید ادراکیبه تأک

پیشنهاد  ،ندنترل داشتگروه ک وهتري نسبت به گروه کانون توجه بیرونی اینکه گروه توجه درونی عملکرد پرتاب دارت ب به با توجه
، گروه کانون عمل ةویژ میان ادراك که آنجا از حرکات پرتابی در این کودکان از کانون توجه درونی استفاده شود. هنگام تمرین شودیم

ن پیشنهاد درمانگرا ومربیان  ند، بهدوه کنترل نشان داعمل بهتري نسبت به گروه کانون توجه بیرونی و گر ةویژادراك  توجه درونی،
 نند.ي درونی عمل معطوف کهانشانهعمل کودکان اوتیسم سعی کنند توجه کودك را به  ویژةبهبود ادراك  منظوربه شودیم

کالیف ویژه تبال و تکگلف، بس تحقیقی مشابه با تحقیق حاضر در سایر تکالیف مثل شودیمبا توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد 
 انندمی مهمی شناختروان ملعواحرکتی، بر عملکرد عالوهاینکه  به با توجهمرتبط با نیازهاي کودکان اوتیسم صورت گیرد. همچنین 

ختلف تحت ري تکالیف میادگی تأثیراتشود ارتباطی و ... در کودکان اوتیسم نیز مهم است، پیشنهاد می ،ي زبانیهامهارتپرخاشگري، 
 انواع کانون توجه بر روي بروز یا شدت این رفتارها بررسی شود. ریتأث

 رکر و تشیتقد

تمام  و رمانشاهشهر ک سمیاوت یمرکز تخصصن پژوهشگران از مسئوالمقطع کارشناسی ارشد است.  ۀنامانیپااز  برگرفته این مقاله
 کنند.انی میعزیزانی که در این تحقیق ما را همراهی کردند، صمیمانه تشکر و قدرد
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