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چکیده
اتخاذ کانون توجه درونی /بیرونی به عملکرد های متفاوتی می انجامد ،اما از مکانیزم فیزیولوژیک این
تفاوت اطالعات چندانی در اختیار نیست .فرضیه های تحقیق حاضر اشاره می کنند که کانون های توجه
متفاوت ،با ایجاد سطوح متفاوتی از فعال سازی ،به عملکرد های متفاوتی در تکلیف تعادلی منجر می
شوند .سطح هدایت الکتریکی پوست (سهاپ) به عنوان شاخص انگیختگی سی و هفت دانشجوی تربیت
بدنی در تکلیف تعادلی ایستا هنگام اتخاذ دو کانون توجه بیرونی و درونی بر روی دستگاه تعادل سنج
بایودکس ثبت و برای محاسبه فعال سازی استفاده شد .نمرات عملکرد تعادلی ایستا و فعال سازی در دو
حالت توجه بیرونی و درونی با آزمون تی همبسته مقایسه و رابطه بین فعال سازی و عملکرد در دو حالت
کانون توجه بیرونی و درونی با آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد .اتخاذ کانون توجه بیرونی
منجر به عملکرد بهتری نسبت به اتخاذ کانون توجه درونی شد ..بین فعال سازی و عملکرد تعادلی ایستا
فقط هنگام اتخاذ کانون توجه درونی همبستگی منفی وجود داشت ،به این ترتیب با افزایش فعال سازی
عملکرد تعادلی بهتر شد .نتایج با یافته های سایر مطالعات مقایسه و در چارچوب فرضیه های مربوط
مورد بحث قرار گرفته است.
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مقدمه
تحقی قات نشان داده است که تمرکز بر آثاری که حرکت بر محیط می گذارد (کانون توجه
بیرونی) و بازخورد های ناشی از آن در مقایسه با تمرکز بر حرکات بدن (کانون توجه درونی) برای اجرا و
یادگیری مهارت حرکتی سودمندتر است .مفید بودن دستورالعمل هایی که توجه را به آثار حرکت
می کند در تحقیقاتی که تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی را بر کنترل قامت و حفظ تعادل
معط وف
7
آزموده اند نشان داده شده است()77 ،79 ،30 ،38 ،31 ،34؛ ولف ،مک نوین  ،و شی ( )3557برای
توجیه این تأثیرات فرضیه عمل محدود شده 3را پیشنهاد کردند ( .)37بر اساس این فرضیه ،زمانی که
افراد بر حرکات بدن خود تمرکز می کنند استفاده از فرایندهای پردازشی هوشیارانه در کنترل حرکت
افزایش یافته و فرایندهای پردازشی خودکار بازداری می شوند؛ اما معطوف ساختن توجه به آثار حرکت
موجب تسهیل فرایندهای پردازشی خودکار شده و نیاز فرد را به درگیری فرایندهای هوشیارانه که توسط
مراکز باالتر عصبی کنترل می شوند کاهش می دهد .در نتیجه دستگاه های مختلف درگیر در حرکت
بهتر سازماندهی شده و نیازهای توجهی کاهش می یابند (.)34
9
ایده کنترل موثر حرکات هنگامی که توجه به منابع بیرونی متمرکز شده از مطالعات جیمز
( )7435برگرفته شده است .طبق نظریه ایده حرکتی 8جیمز ،توجه به تأثیرات حرکت در مقایسه با نحوه
انجام حرکت بازنمایی پایدارتری از یادگیری و اجرای مهارت ایجاد می کند ( .)33فرضیه دیگری که
توسط مسترز و مکسول 0پیشنهاد شده است بیان می کند که در توجه بیرونی فقط یک منبع اطالعاتی
که نسبت به اجراکننده بیرونی است پردازش می شود؛ اما در توجه درونی ،همراه با پردازش اطالعات
درونی اطالعات بیرونی برجسته نیز پردازش می شوند؛ در نتیجه بار کاری بیشتری بر حافظه اعمال شده
که با اجرای ضعیف تر همراه است ،اما در پردازش بیرونی این بار کاهش یافته و اجرا بهتر می شود.
براساس این فرضیه منبع تفاوت بین توجه درونی و بیرونی ،بار کاری اعمال شده بر حافظه است (،70
 .)78با این حال ،مسترز و مکسول نشان دادند که عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی
و درونی یکسان است (.)78
بررسی در ادبیات رفتار حرکتی نشان می دهد که فعال سازی موجب تقویت یا پیشرفت جنبه هایی
از عملکرد می شود .بری 7و همکارانش ( )3550با پیروی از زیر بنای عصب شناختی که پریبرام و مک
گینس 1پیشنهاد کرده بودند ،فعال سازی را از انگیختگی جدا کرده و آن را تغییر در سطح انگیختگی (از
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یک سطح پایه اختیاری تا سطح مورد نیاز برای اجرای تکلیف) تعریف کردند ( .)7انگیختگی با استفاده
از سطح هدایت الکتریکی پوست( 7سهاپ) سنجیده می شود ،در واقع سهاپ مقیاس طالیی سنجش
انگیختگی است ( .) 1بری و همکاران فعال سازی را با تفریق سطح پایه از سهاپ به دست آورده و اظهار
کردند که فعال سازی ،نه انگیختگی ،عملکرد را پیش بینی می کند .نتایج آن ها نشان داد که فعال
سازی توانست عملکرد را پیش بینی کند ( .)7در تحقیق واعظ موسوی و اصانلو )3577( 3از یک تکلیف
تعادلی ایستا به منظور بررسی تأثیرات متفاوت فعال سازی و انگیختگی بر عملکرد استفاده شد .بیست و
نه شرکت کننده به مدت سی ثانیه بر روی یک صفحه تعادل سنج دیجیتال ایستادند ،در حالی که سطح
هدایت الکتریکی پوست به عنوان شاخص انگیختگی و شاخص نوسان به عنوان عملکرد ثبت شد .در
حالی که انگیختگی ارتباطی با عملکرد نداشت ،رابطه خطی منفی بین فعال سازی و عملکرد یافت شد
( .) 39همبستگی قابل توجه فعال سازی با عملکرد و قابلیت زیاد آن برای پیش بینی عملکرد ،در
مطالعات دیگری نیز که از تکالیف آزمایشگاهی و میدانی استفاده شده است ،مورد تایید قرار گرفت (،33
 .)9 ،73 ،35 ،37با توجه به ایده باریکی ادراکی 9که توسط کانمن )7319( 8توصیف شده است ،افزایش
انگیختگی باعث باریکی کانون توجه شده و موجب حذف دروندادهای بیرونی محیط می شود .عالوه بر
کاهش دامنه نشانه ها که ناشی از افزایش انگیختگی است تعداد انتقاالت توجه به منابع مختلف
دروندادی افزایش می یابد ،که کانمن آن را حواس پرتی مضاعف نامید .بنابراین سطوح باالی انگیختگی
موجب می شود افراد توجه خود را در هر لحظه به منابع مختلف معطوف کنند؛ برخی از این منابع
اطالعات نامربوطی را فراهم می کنند که منجر به نادیده گرفتن نشانه های مربوط شده و در نتیجه
کیفیت اجرا افت می کند ( .)7روشن است که تشخیص نشانه های مربوط به تکلیف که اکثرا توسط
محیط بیرونی فراهم می شوند ،موجب بهبود عملکرد می شود و در شرایطی که انگیختگی باالست
احتماالً این تشخیص آسیب می بیند.
بر این اساس انتظار می رود که کانون توجه درونی و بیرونی از طریق ایجاد سطوح متفاوتی از فعال
سازی در اجرای بهینه یا ضعیف عملکرد مشارکت کنند .زنتگرف 0و همکاران ( )3553جهت توجیه
فیزیولوژیک اثرگذاری متفاوت اتخاذ کانون توجه بیرونی و درونی از تکنیک تصویر برداری رزونانس
مغناطیسی 7استفاده کردند .نتایج نشان داد که در قسمت های حسی پیکری اولیه و قشر حرکتی مغز
1
فعال سازی بیشتری در گروه تمرکز بیرونی نسبت به درونی مشاهده شد ( .)97مکی و مک لوری
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( )7337تأثیر انگیختگی و توجه را بر کنترل نوسانات قامتی مطالعه کردند .آنها از  93جوان سالم
خواستند تا تکالیف ثانویه شناختی را در طول ایستادن قائم انجام دهند؛ به طور همزمان انگیختگی
فیزیولوژیک و حواس پرتی توجهی در آنها مطالعه شد .مکی و مک لوری بر اساس یافته های خود
پیشنهاد کردند که تغییرات در خم شدن رو به جلو با تغییرات در انگیختگی فیزیولوژیک مرتبط است.
آنان اضافه کردند که اثرات کانون توجه با تاثیرات انگیختگی در حین انجام تکلیف در هم می آمیزد
(.)73
7
رادلو و همکاران ( ) 3553از راهبردهای توجهی افراد ماهر استفاده کردند تا تأثیر آن را بر عملکرد
افراد مبتدی مشاهده کنند .عالوه بر این ،مشخص کنند که آیا افرادی که از این راهبردها استفاده می
کنند نیمرخ فیزیولوژی روانی مشابهی با افراد م اهر نشان می دهند؟ به این منظور تأثیرات دو راهبرد
توجهی (توجه بیرونی و توجه درونی) بر فعالیت الکتریکی مغز ،ضربان قلب و عملکرد ،در تکلیف پرتاب
دارت بررسی شد .از دیدگاه رفتاری ،گروه توجه بیرونی نسبت به گروه توجه درونی خطای کمتری
داشتند .از دیدگاه فیزیولوژی رو انی ،دامنه توان آلفا در گروه توجه بیرونی به طور معنی داری کمتر از
گروه توجه درونی بود .در خصوص ضربان قلب ،گروه توجه بیرونی کاهشی سریع را در ضربان قلب
درست قبل از رها کردن دارت تجربه کردند ،در حالی که گروه توجه درونی افزایشی در ضربان قلب نشان
دادند .این ی افته ها پیشنهاد می کند که راهبرد تمرکز توجه بیرونی با فرکانس مطلوب آلفا و کاهش
ضربان قلب با اجرای تکلیف حرکتی خود آغاز ارتباط دارد ( .)77ترمین 3و بری ( )3557در مطالعات
خود در خصوص ارتباط توجه به محرک بیرونی و پاسخ های فیزیولوژیک مربوط به آن ،کاهشی را در
ال گوی پاسخ های فیزیولوژیک مانند ضربان قلب هنگام توجه به محرک بیرونی نشان دادند ( .)74با توجه
به مبانی نظری ارتباط انگیختگی با کانون توجه و کیفیت اجرا که توسط کانمن ارائه شده است و شکل
گیری نظریه هایی که ارتباط انگیختگی و اجرا را تبیین می کنند ،مطالعه مکانیزم فیزیولوژیک اثرگذاری
کانون توجه بر عملکرد ضروری به نظر می رسد.
این مطالعه به افزایش دانش ما در باره کیفیت اثرگذاری کانون توجه بر عملکرد خواهد انجامید.
بنابراین در تحقیق حاضر قصد بر این است که با اعمال متغیر مستقل کانون توجه (در دو سطح بیرونی و
درونی) تغی یرات فعال سازی و عملکرد در تکلیف تعادلی مطالعه شده و با عنایت به نتایج ،رابطه بین
فعال سازی و عملکرد تعادلی در شرایط تمرکز توجه بیرونی و درونی که پیش از این مطالعه نشده،
بررسی شود .به این ترتیب ،فرضیه های تحقیق حاضر بر محور این مفهوم شکل گرفته اند که کانون های
توجه متفاوت ،با ایجاد سطوح متفاوتی از فعال سازی ،به عملکرد های متفاوتی در تکلیف تعادلی منجر
می شوند.

-Radlo
-Tremayne
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روش تحقیق
تعداد  91دانشجوی تربیت بدنی ( 74مرد 73 ،زن؛ دامنه سنی  35تا  (95در این تحقیق شرکت
کردند .این تعداد برای حصول توان آماری  5/4در سطح معنی داری  5/50کفایت کرد ( .)0هر شرکت
کننده تکلیف تعادلی ایستا را یک مرتبه در وضعیت کانون توجه بیرونی و بار دیگر در وضعیت کانون
توجه درونی به مدت  95ثانیه انجام داد .از دستگاه تعادل سنج بایودکس برای ارزیابی عملکرد تعادلی
ایستا استفاده شد .این دستگاه دارای قابلی ت های متعددی به منظور طراحی تمرین و اجرای آزمون های
تعادلی مختلف ،برای افراد در سنین مختلف و برخوردار از سطوح متفاوتی از مهارت و سالمت جسمانی
است .هینمن )3555( 7ضریب پایایی آزمون -باز آزمون از نمرات کلی تعادل ایستا دستگاه تعادل سنج
بایودکس به دست آورد .ضریب همبستگی درون طبقه ای تست های تعادل ایستا  5/43گزارش شد (.)4
در پژوهش حاضر با توجه به اهداف محقق ،از آزمون پایداری قامتی دستگاه بایودکس استفاده شد.
عملکرد با استفاده از نمرات کلی شاخص نوسان ارزیابی شد ،به طوری که نمره کمتر نشان دهنده نوسان
کمتر و در نتیجه عملکرد بهتر می باشد .از دستگاه قابل حمل "بیوگراف اینفینیت" ساخت شرکت
"تاوت تکنولوژی کانادا" برای ثبت متغیر فیزیولوژیک سطح هدایت الکتریکی پوست (سهاپ) 3استفاده
شد .برای ثبت سهاپ الکترود های "اس سی – فلکس /پرو" بر روی بند اول انگشتان اشاره و وسط
دست غیر برتر آزمودنی ها نصب شد ( .)35کلیه داده ها با فرکانس  307هرتز گردآوری و با فرکانس 93
هرتز دخیره شدند .از پرسشنامه اضطراب صفتی حالتی اشپیلبرگر که توسط مهرام ( )7913در ایران
استاندارد سازی و ضریب پایایی آن  5/37گزارش شده است ( ،)3به منظور کنترل سطح اضطراب شرکت
کن ندگان استفاده شد .به این ترتیب اطالعات مربوط به دو نفر از شرکت کنندگان به دلیل نمره باالی
اضطراب حذف و محاسبات آماری با اطالعات  90نفر انجام شد .الکترودها هنگامی که شرکت کنندگان
روی صندلی نشسته بودند ،نصب شد .در دقایقی که شرکت کنندگان به وجود الکترود ها خو می گرفتند
پرسشنامه های سنجش اضطراب را نیز پر کردند .پس از آن شرکت کنندگان به مدت  70دقیقه در
وضعیت استراحت قرار گرفتند و سطح پایه سهاپ به طور مداوم برای هر نفر ثبت شد (،35 ،37 ،39،33
 . )73سپس ،شرکت کنندگان با دستورالعمل های دوگانه کانون توجه بیرونی و درونی آشنا شده و بر
روی صفحه تعادل سنج دستگاه ایستادند و پس از یک کوشش تمرینی ،طبق دستورالعمل کانون توجه
آزمون تعادلی را اجرا کردند .به منظور جلوگیری از اثر ترتیب ،نیمی از شرکت کنندگان به ترتیب کانون
توجه بیرونی سپس درونی را هنگام اجرای تکلیف اتخاذ کردند ،و نیمی دیگر به طور معکوس عمل
کردند .بازخورد بینایی در تمامی شرایط برای شرکت کنندگان یکسان بود .میانگین هر نیم ثانیه سهاپ
در مدت سی ثانیه اجرای تکلیف به دست آمد و میانگین میانگین ها به عنوان سهاپ در نظر گرفته شد .

-Hinman
-Skin Conductance Level

1
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میانگین دو دقیقه از پایین ترین سطح سهاپ در هنگام استراحت به عنوان سطح پایه در نظر گرفته شد .
میزان فعال سازی از طریق کسر این دو مقدار از یکدیگر حاصل شد ( .)7نرمال بودن توزیع داده ها از
طریق آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد .از آزمون تی همبسته به منظور مقایسه میانگین عملکرد
تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کان ون توجه بیرونی و درونی و مقایسه میانگین میزان فعال سازی هنگام اتخاذ
کانون توجه بیرونی و درونی استفاده شد .ارتباط بین عملکرد تعادلی ایستا با فعال سازی هنگام اتخاذ
کانون توجه بیرونی و کانون توجه درونی از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون آزموده شد .برای
پیش بی نی نمرات عملکرد تعادلی ایستا توسط نمرات فعال سازی هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی و
درونی از مدل تحلیل رگرسیون خطی ساده استفاده شد.
یافته ها
میانگین نمرات اضطراب حالتی شرکت کنندگان  85/11و میانگین نمرات اضطراب صفتی آنها
 83/98بود که نشان می دهد شرکت کنندگان در تحقیق حاضر در وضعیتی عادی قرار داشتند .آزمون
کولموگروف اسمیرنوف نشان داد که نمرات فعال سازی هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی (،)P=5/753
فعال سازی هنگام اتخاذ کانون توجه درونی ( ،)P=5/080عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه
بیرونی ( ،)P=5/540و عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه درونی ( )P=5/375از توزیع نرمال
برخوردار هستند ( .)P<5/50بنابراین استفاده از آمار پارامتریک توجیه منطقی یافت.
نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که علی رغم بیشتر بودن نمرات فعال سازی هنگام اتخاذ کانون
توجه درونی ،تفاوت مشاهده شده بین اثر کانون توجه بیرونی بر فعال سازی با اثر کانون توجه درونی
معنی دار نیست (.)P=0/611 ،P>5/50
نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی بهتر از
عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه درونی است (.)P=0/010 ،P>5/50
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شکل  . 7نمرات فعال سازی در دو موقعیت کانون توجه بیرونی و درونی ،تصویر راست ،مقایسه شده اند .افزایش فعال سازی
هنگام توجه درونی معنی دار نبود .نمرات عملکرد در دو موقعیت کانون توجه بیرونی و درونی ،تصویر چپ ،مقایسه شده اند؛
نوسان قامت هنگام توجه درونی بیشتر بود.

وجود همبستگی بین فعال سازی و عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی توسط
آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد .نتایج حاکی از آن بود که بین فعال سازی و عملکرد
تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی همبستگی وجود ندارد (.)P=5/370 ،r=-5/573
نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فعال سازی و عملکرد تعادلی ایستا هنگام
اتخاذ کانون توجه درونی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد( ،)P=5/558 ،r=-5/845به این ترتیب
با افزایش فعال سازی عملکرد تعادلی بهتر می شود.
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شکل  .3ارتباط بین فعال سازی و عملکرد تعادلی ایستا را در دو موقعیت کانون توجه بیرونی (تصویر باال) و درونی (تصویر
پائین) نشان می دهد.

با توجه به وجود همبستگی معنی دار بین فعال سازی و عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ
کانون توجه درونی ،از مدل تحلیل رگرسیون خطی ساده به منظور بررسی توانایی نمرات فعال سازی
برای پیش بینی نمرات عملکرد تعادلی هنگام اتخاذ کانون توجه درونی استفاده شد .نتایج حاکی از آن
بود که که فعال سازی عملکرد تعادلی را هنگام اتخاذ کانون توجه درونی پیش بینی می کند.
بحث و نتیجه گیری
یافته های تحقیق حاضر مش خص کرد که بین عملکررد تعرادلی ایسرتا هنگرام اتخراذ کرانون توجره
بیرونی /درونی تفاوت وجود دارد و این تفاوت نشان دهنده عملکرد بهتر هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونری
است؛ شاخص نوسان هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی کاهش اما هنگام اتخاذ کانون توجه درونی افرزایش
یافت .یافته ه ای تحقیق حاضر با یافته های قبلی در خصروص سرودمندی اتخراذ کرانون توجره بیرونری
نسبت به درونی در یادگیری و اجرای تکالیف تعادلی ایستا ( )79،77 ،38 ،31،34هم راستا است .با ایرن
حال این یافته ها با یافته های تحقیق مسترز و مکسول ( )3553که گزارش کردند تفاوتی برین عملکررد
تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی و درونی وجود ندارد مخالف است .آنهرا تفسریر کردنرد کره
تکلیف تعادلی مطالبات توجهی زیادی ندارد و با توجه به اینکه بار حافظه کاری منبع تفراوت هرای اجررا
هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی و درونی می باشد ،تکلیف تعادلی بار اضافی بر منرابع تروجهی وارد نمری
کند .اما ،یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که اجرای تکلیف تعادلی ایستا متراثر از معطروف کرردن
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توجه به منابع اطالعاتی خاص است به طوری که معطوف کردن توجه بره منرابع درونری منجرر بره افرت
عملکرد تکلیف تعادلی ایستا می شود .از این رو ،به نظر می رسد تکلیف تعادلی نیاز به استفاده از منرابع
توجهی دارد.
تناقض در یافته های تحقیق حاضر و یافته های مسرترز و مکسرول ( )3553ممکرن اسرت حاصرل
کمبود اطمینان در به کار بردن دستورالعمل های ارائه شده در خصوص منابع اطالعاتی بیرونی و درونری
توسط شرکت کنندگان باشد که از مشکالت اساسی ادبیات تمرکز توجه است و توسط ولرف ،وایگلرت 7و
مک نوین ( )3559مطرح شده اسرت ( .)95در تحقیرق مسرترز و مکسرول ( )3553نرود درصرد شررکت
کنندگان از اطالعات کانون تمرکز بیرونی به جای اطالعات درونی استفاده کرده بودند؛ بره ایرن دلیرل در
تحقیق حاضر تکلیف تعادلی پس از اطمینان از درک دستورالعمل کانون توجره بیرونری و درونری توسرط
شرکت کننده اجرا شد؛ هم چنین نیمی از شرکت کنندگان تکلیف تعادلی را ابتدا با اتخراذ کرانون توجره
بیرونی سپس درونی انجام دادند و نیمی دیگر به طور معکوس عمل کردنرد ،و اثرر ترتیرب بردین صرورت
کنترل شد .منابع اطالعاتی بیرونی و درونی ارائه شده در تحقیق حاضر از مطالعات پیشرین الهرام گرفتره
شده و کامال مربوط به اجرای تکلیف بوده است.
یافته های تحقیق بین نمرات فعال سازی هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونری و درونری تفراوت نشران
می دهد .میانگین فعال سازی هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونیو هنگام اتخاذ کانون توجره درونری برود .برا
این حال ،این تفاوت ،برخالف یافته های پیشین که اثر فعال سازی بر عملکرد را سنجیده انرد (،33 ،97
 ،) 73،73 ،37به تفاوت معنی داری در عملکرد منجر نشد .به نظر مری رسرد کره مفیرد اسرت تحقیقرات
بعدی ،این احتمال را که مطالبات بدنی متفاوت تکلیف تعادلی ممکن است علت این امر باشرد بیازماینرد.
همچنین به نظر می رسد در نظر گرفتن بعد فیزیولوژیک انگیختگی به تنهایی برای نشان دادن تغییررات
انگیختگی کافی نبوده است .به این ترتیب در نظر گرفتن بعد روان شناختی انگیختگی از طریق سرنجش
های مربوطه ،درک ما را نسبت به شیوه اثر گذاری این متغیر بر عملکرد افزایش می دهد .در نظر گررفتن
این احتمال که ارائه دستورالعمل های اطالعاتی بیرونی و درونی و تاکید محقق بر تمرکز توجه افراد فقط
بر روی منابع اطالعاتی ارائه شده ،بر مقیاس های خلقی شرکت کنندگان و حتی بر اضطراب حرالتی آنهرا
تأثیرگذار بوده است نیز بر رویکردهای پژوهشی آینده اثر گذار خواهرد برود .بره ایرن ترتیرب ،اسرتفاده از
سنجش های روان شناختی مربوط برای کنترل خلق و اضطراب ضرورت خواهد یافت .یافته های تحقیرق
حاضر کمتر بودن نمرات فعال سازی هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی نسبت به درونی را نشان مری دهرد.
این یافته ها با یافته های واعظ موسوی و مختاری ( )7944که سطوح فعال سرازی کمترری را در پرتراب
های خوب نسبت به پرتاب های بد افراد ماهر و تفاوت عمرومی در سرطح فعرال سرازی دو گرروه مراهر و
مبتدی گزارش کردند ،هم راستا است .یافته های تحقیق حاضر و یافته هرای مطالعراتی کره در خصروص

-Weigelt
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ارتباط توجه به محرک بیرونی و پاسخ های فیزیولوژیک مربوط به آن ( )75 ،77انجام شده انرد ،کاهشری
را در الگوهای فیزیولوژیک مانند ضربان قلب و سطح هردایت الکتریکری پوسرت هنگرام توجره بره منرابع
اطالعاتی بیرونی نشان می دهند.
علی رغم کمتر بودن نم رات فعال سازی هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونری یافتره هرا نشران داد کره
ارتباطی بین نمرات فعال سازی و عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی وجود ندارد .نظرر
به این که تنظیم تعادل در شرایط عادی خودکار است و تحت کنترل هوشریارانه نیسرت ( ،)8مری تروان
گفت نمرات فعال سازی (افزایش انگیختگی از سطح پایه تا سطح مورد نیاز بررای تکلیرف) هنگرام اتخراذ
کانون توجه بیرونی مربوط به انجام تکلیف حرکتی است که به طور طبیعری بیشرتر از سرطح انگیختگری
پایه می باشد و ارتباطی با اتخاذ کانون توجه بیرونی ندارد .به نظر می رسد به دلیل ضروری بودن کنتررل
بهینه تعادل ایستا برای انجام فعالیت های حرکتی روزمره ،این تکلیف حرکتری کرامال بره طرور خودکرار
سازماندهی و کنترل می شود .نتایج تحقیق حاضر نشان داد که نمرات فعرال سرازی ،عملکررد تعرادلی
ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه درونی را پیش بینی می کند .با افزایش فعال سازی شاخص نوسان هنگرام
اتخاذ کانون توجه درونی کاهش یافت و منجر به بهبود عملکرد تعادلی ایستا شد .تفسریر یافتره هرا ایرن
گونه است که با وجود کنترل خودکار تکلیف تعادلی ایستا ( ،)8معطوف کردن توجه بره منرابع اطالعراتی
درونی منجر به افزایش نیاز به ظرفیت توجه برای کنترل تعادل می شود.
با توجه به مدل مفهومی مسترز و مکسول ( )3559در خصوص تفاوت عملکرد در اتخاذ کانون توجه
بیرونی و درونی ،بار حافظه کاری منبع تفاوت های اجرا هنگام اتخاذ کانون توجه بیرونی و درونی است به
طوری که هنگام اتخاذ کانون توجه درونی ،ضمن توجه به اطالعات درونی اطالعات برجسته بیرونری نیرز
پردازش می شوند و بار شناختی بیشتری بر منابع توجهی و ظرفیت حافظه کراری اعمرال مری شرود؛ در
نتیجه عملکرد تکلیف تعادلی ایستا با افزایش نوسان های قامت و جابه جرایی زاویره ای بیشرتر در مرکرز
ثقل همراه می شود و اجرا افت می کند .می توان این یافته ها را با توجه به فرضریه عمرل محردود شرده
ولف و همکاران ( )3557که در مطالعات متعددی آزموده شده است نیز توجیه کرد .اجرای تکلیف تعادلی
هنگام اتخاذ کانون توجه درونی ،منجر به سوق دادن کنترل تعادل ایستا به سروی فراینردهای پردازشری
هوشیار می شود و نیاز به مداخالت هوشیارانه افزایش یافته و سیستم های حرکتی کمتر به طور خودکار
سازماندهی می شوند ،در نتیجه ظرفیت بیشتری از منابع توجهی به اجرای تکلیرف اختصراص داده مری
شود .با عنایت به نظریه کانمن ( )7319در خصوص تخصیص منعطف ظرفیت توجه ،ظرفیت کلی توجره
متناسب با ویژگی های شخص ،تکلیف ،و موقعیت تغییر می کند .با این حال میزان دسترسی به ظرفیت
توجه متناسب با انگیختگی فرد تغییر می کند به طوری که با افزایش انگیختگی میرزان انتقرال توجره از
منابع اطالعاتی بیرونی به منابع اطالعاتی درونی افزایش پیدا می کند؛ منرابع بیرونری و درونری اطالعرات
مرتبط با تکلیف را در اختیار شخص قرار می دهند و بدیهی است به دلیل افزایش تعرداد انتقراالت توجره
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بین این منابع اطالعاتی ،بخشی از اطالعات مرتبط هر یک از این منابع از دست رفته و عملکرد افت مری
کند.
یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که با افزایش فعال سازی (تغییرات انگیختگی از سطح پایره
تا تکلیف در حال اجرا) عملکرد تعادلی ایستا هنگام اتخاذ کانون توجه درونی بهتر می شود .این یافته هرا
را می توان این گونه تفسیر کرد که هنگرام اتخراذ کرانون توجره درونری برار شرناختی حاصرله از منرابع
اطالعاتی و نیاز به استفاده از فرایند های پردازشی هوشیارانه برای کنترل تعادل افزایش پیردا مری کنرد؛
فعال سازی به عنوان پیامد کنترل هوشیارانه افزایش یافته ،کانون توجه باریک شده ،تعرداد انتقراالت بره
منابع درونی افزایش یافته ،ودر نهایت برای کاهش بارکاری حافظه از منابع اطالعاتی بیرونی چشم پوشری
می شود .بدین ترتیب توجهی که معطوف عملکرد تعادلی می شود تأثیر بار شناختی بر عملکررد تعرادلی
را تعدیل می کند .هرچند تعدادی از تحقیقات نشان می دهد که تعادل ایستا در شرایط طبیعی به طور
خودکار و غیر هوشیارانه سازماندهی و کنترل می شود ( ،)71با این حال شواهد تجربی نشران مری دهرد
که توجه ممکن است تا اندازه ای برای یکپارچه سازی حسی و جبران آشفتگی ها در مکرانیزم کنتررل
تعادل مورد نیاز باشد ( .)3با توجه به یافته های تحقیق حاضر در خصوص عملکررد تعرادلی بهترر هنگرام
اتخاذ کانون توجه بیرونی از یک طرف ،و نبود ارتباط بین نمرات فعال سرازی و عملکررد تعرادلی هنگرام
اتخاذ کانون توجه بیرونی از طرف دیگر ،و هم چنین در نظر گرفتن نقش توجه در کنترل تعادل ایستا که
پیش از این بیان شد به نظر می رسد تکلیف تعادلی ایستا به طور خودکار از منابع بیرونری اسرتفاده مری
کند چرا که طبق فرضیه عمل محدود شده معطوف شدن توجه به منرابع بیرونری منجرر بره اسرتفاده از
فرایندهای پردازشی ناهوشیار و سازماندهی خودکار کنترل تعادل توسط سیستم های حرکتی مری شرود،
در نتیجه برای کنترل تعادل ایستا از حداقل ظرفیت توجه استفاده شده و عمده ظرفیت منابع توجهی به
تکالیف دیگر که همزمان با کنترل تعادل ایستا انجام می شوند ،اختصاص داده می شود.
در تحقیق حاضر شرکت کنندگان از ارایه منابع اطالعاتی بیرونی برای اجرای تکلیف تعرادلی ایسرتا
سودی نبرده اند چرا که این منابع اطالعاتی همان منابع همیشرگی مرورد اسرتفاده بررای کنتررل تعرادل
ایستا می باشند ،در نتیجه اتخاذ کانون توجه بیرونی بار شناختی قابل توجهی را بر سیستم کنترل تعادل
اعمال نکرده است و یا ممکن است به دلیل مشابهت با منابع قابل استفاده ترجیحی هنگام تنظیم قامت و
کنترل تعادل ،از آنها چشم پوشی شده باشد .یافته های تحقیق ویولرم و نفاتی ( )3551نیز از این تفسیر
حمایت می کند؛ در تحقیق آنها تکلیف تعادلی ایستا در دو گروه کنترل و دستورالعمل توجه اجررا شرد و
فقط منابع اطالعاتی درونی به عنوان منبع توجهی به گروه دسرتورالعمل توجره ارائره شرد .نترایج نشران
دهنده عملکرد بهتر تعادلی و گویای استفاده ناهوشیار و خودکار از منابع اطالعاتی بیرونی به عنوان منبع
ترجیحی برای حفرظ و کنتررل تعرادل ایسرتا در گرروه کنتررل برود .یافتره هرای ایرن تحقیرق مکرانیزم
فیزیولوژیک اثرگذاری کانون توجه بر عملکرد را با تمرکز بر متغیر فعال سازی نشان می دهد .ادامه ایرن
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 بره درک، شناختی متفراوت باشرد- ادراکی/ به طوری که شامل تکالیفی با مطالبات بدنی،مسیر پژوهشی
.بهتری از عملکرد انسان منجر خواهد شد
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