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 چکيده

هاي هاي اخير توجه زيادي به جنبهدر سال. هاي روزانه و استقالل حركتي افراد داردكنترل پاسچر نقش مهمي در فعاليت

هدف پژوهش حاضر، بررسي . ه و فرايندهاي شناختي براي عملكرد بهينه تعادلي شده استهوشيارانة كنترل پاسچر مثل توج

خلفي، مياني  –جايي قدامي به اين منظور جابه. هاي مرتبط با سن در شرايط توجه دروني و بيروني در كنترل پاسچر استتفاوت

مرد جوان  22و ( 22/2= و انحراف معيار  59/95= ميانگين )مرد سالمند  22( COP)جانبي و سرعت حركت مركز فشار پاهاي  –

صورت هدفمند و در ، كه از ميان دانشجويان و كاركنان دانشگاه شهيد چمران به(61/2= و انحراف معيار  21/22= ميانگين )

جه بيروني اي در شرايط توثانيه 03اي در شرايط توجه دروني و سه كوشش ثانيه 03طي سه كوشش . دسترس انتخاب شده بودند

ها به روش كلوموگروف اسميرنوف و برابري بعد از بررسي نرمال بودن داده. گيري شدبا استفاده از دستگاه فورس پلت فوم اندازه

. ها به روش تحليل واريانس چندمتغيري، تحليل واريانس يكطرفه در متن مانوا تحليل شدها با استفاده از آزمون لون، دادهواريانس

در شرايط توجه بيروني ثبات پاسچر بيشتري نسبت به شرايط توجه گروه جوانان و سالمندان آمده نشان داد هر دو دستنتايج به

كند، همچنين در هر دو شرايط توجه بيروني و هاي عمل محدودشده و پردازش هشيار حمايت مياين نتايج از فرضيه. دروني دارند

تر سالمندان نسبت به جوانان رسد عملكرد ضعيفنظر ميبه. نسبت به سالمندان داشتندثبات پاسچر بيشتري  انتوجه دروني، جوان

 .حركتي باشد –هاي حسي در هر دو شرايط توجه بيروني و دروني ناشي از آثار افزايش سن بر سيستم

 
 

 های کليدیواژه

 .توجه دروني، توجه بيروني ، سالمندي، جوانان، كنترل پاسچر

 

                                                           
  Email :parhizkarjavad@yahoo.com                                                                         41345582128 :تلفن : ندة مسئول نويس - 99
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 مقدمه

 هاي روزانه و تكاليف حركتي ضروري است، در طول دوران كودكي، براي انجام دادن فعاليت تعادل كه

فردي كه كودك به از طرف ديگر، بسياري از رفتارهاي تعادلي، درحالي. شودصورت مركزي كنترل ميتدريج بهبه

خود اخر بزرگسالي، خودبهبا وجود اين، اين فرايند در او. شودنحوي خودكار ميشود، بهبزرگسال تبديل مي

تر از آنچه پيشتر در زندگي بوده است، تدريج مستلزم تالش هوشيارانهدر اين دوره، تعادل به. شودمعكوس مي

از آن پس تا تقريباً دهة ششم، كنترل ايستاي . شودتدريج تصفيه ميدر دوران كودكي، نوسان قامتي به. شودمي

 (.2، 6)كند د، سپس كنترل پاسچر مسير نزولي را طي مييابطور معمول بهبود ميپاسچر به

شك با افزايش بي. اي از سير طبيعي زندگي انسان انگاشتتوان آن را مرحلهاي است كه ميسالمندي پديده

هاي عملكردي افراد و نيز قدرت حواس و ادارك آنها هاي حاد و مزمن افزايش يافته و تواناييسن، خطر بيماري

تا . كنداين تغييرات در حيطة زيستي، رواني و اجتماعي كيفيت زندگي افراد سالمند را تهديد مي. ابديكاهش مي

كاهش توانايي كنترل پاسچر در سالمندان كه (. 21)دارد هاي روزمره نيز باز ميجايي كه آنها را از اجراي فعاليت

موجب بروز عوارض ناگواري همچون زمين دهد، ها يا در اثر فرايند سالمندي رخ ميمتعاقب برخي بيماري

. زمين خوردن در جمعيت در حال رشد سالمندان، مشكل شايعي است. شودخوردن و از دست دادن تعادل مي

درصد از زمين  23نزديك به . كننددرصد سالمندان يك بار در سال زمين خوردن را تجربه مي 03تقريباً 

درصد از جمعيت سالمند آسيب  1در . شودر بيمارستان منجر ميسال به بستري شدن د 19هاي باالي خوردن

بر اين، تحقيقات مروري بيانگر آنند كه از عالوه(. 20)انجامد دهد كه در برخي موارد به مرگ ميجدي رخ مي

طور معمول با ومير در جمعيت سالمندان است كه بهدست دادن تعادل و زمين خوردن، ششمين علت مرگ

برابر افراد عادي در  23خورند، كه افراد مسني كه زمين ميطوريها همراه است، بهها و ناتوانيبرخي بيماري

توان به نقش مهم باتوجه به عوارض زمين خوردن و از دست دادن تعادل، مي(. 22)شوند بيمارستان بستري مي

 (.1)است  رو شناسايي عوامل اثرگذار بر آن اهميت زياديكنترل پاسچر پي برد، ازاين

، با اين حال تحقيقات اخير آن را (8)شد عنوان يك پاسخ خودكار در نظر گرفته ميها بهكنترل پاسچر مدت

توجه (. 28، 25)اند كه نيازمند فرايندهاي توجه نيز است بندي كردهترين تكاليف طبقهترين تا پيچيدهبين ساده

كند و متمركز ساختن ي ادراك دنياي خارج استفاده ميفرايندي است كه فرد از طريق آن از حواس خود برا
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، (29)كارگيري اين منابع توجه به سن ، به(2)نظر كردن از ديگر موارد توجه يعني آگاه شدن از يك امر و صرف

-و تمركز توجه ارادي به نوسان( 28)، سطح مهارتي (26)، پيچيدگي تكليف تعادلي (22)اطالعات حسي موجود 

 .بستگي دارد( 26)هاي بدن 

هاي هوشيارانة كنترل پاسچر مثل توجه، فرايندهاي شناختي براي هاي اخير توجه زيادي به جنبهدر سال

ها در آزمودني( ب 2556) 2هاي شاموي كوك و همكارانبراساس يافته(. 25)عملكرد بهينة تعادلي شده است 

همچنين نشان داده . راحتي انجام دهندرا به توانند تكاليف تعادليحين اجراي يك تكليف شناختي ساده مي

كند و سالمندان براي اجتناب از زمين خوردن مقدار بيشتري از شده كه همگام با پيري اين توانايي افت پيدا مي

از طرفي تحقيقات نشان داده تمركز روي توجه از طريق (. 20)كنند توجه خود را صرف حفظ تعادل مي

، ضربة (22)ها از جمله افزايش دقت ضربات گلف اي در يادگيري و اجراي مهارتندهكندستورالعمل نقش تعيين

 .دارد( 22)، ضربة شوت در فوتبال (02)، سرويس واليبال (00)تنيس 

براي مثال ويلرم و . در تحقيقات مختلفي تأثير كانوني كردن توجه روي كنترل پاسچر بررسي شده است

دهندة آزمودني جوان را در دو شرايط توجه دروني و بدون توجه، نتايج نشان 13كنترل پاسچر ( 2336) 2نافاتي

كنترل پاسچر مبتاليان به پاركينسون ( 2335) 0ولف و همكاران(. 26)افزايش نوسان در حالت توجه دروني بود 

كمتر پاسچر اين را در دو حالت توجه دروني و بيروني ارزيابي كردند و دريافتند كه كانون توجه بيروني به نوسان 

تعادل ايستا و پوياي سالمندان را در دو حالت توجه ( 2322)حسيني و همكاران (. 02)شود بيماران منجر مي

همچنين . دروني و بيروني بررسي كردند و نشان دادند كه بين توجه دروني و بيروني تفاوت معناداري وجود دارد

تعادل )نسبت به تأثير تعاملي توجه بيروني و حركت ساده ( پويا تعادل)تأثير تعاملي توجه بيروني و حركت دشوار 

 (.22)معنادارتر است ( ايستا

هنگام اجراي مهارت حركتي از سوي بسياري از محققان ( اتخاذ كانون دروني)تمركز بر حركات بدن فرد 

ار حركات وي بر محيط هايي كه توجه اجراكننده را بر آثكه دستورالعملبيهوده تشخيص داده شده است، درحالي

با اين حال برخي مطالعات (. 21، 03)شود كند، به اجراي مؤثرتر منجر ميمعطوف مي( اتخاذ كانون بيروني)

                                                           
1 . Shumway – Cook & et al  

2 . Vullerme and Nafati 

3 . Wulf & et al 
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در اين راستا از ميان تحقيقاتي كه تأثير كانون توجه را . انداثر تشخيص دادهكانوني كردن توجه را روي اجرا بي

اشاره كرد كه نقش كانون توجه را در ( 2323) 2توان به كالف و همكاراناند، ميروي كنترل پاسچر بررسي كرده

نتايج اين تحقيق نشان داد كه كانون . اجراي تكاليف شناختي و حركتي همزمان با كنترل پاسچر بررسي كردند

ختي هاي قامتي افراد ندارد، ولي تكليف همزمان حركتي و شناتوجه دروني و بيروني تأثيري در مقدار نوسان

 (.23)شود هاي قامتي ميموجب كاهش تغييرپذيري نوسان

كنند، جاي تمركز بر خود حركت اشاره ميها به سودمندي تمركز بر تأثيرات حركت بهبا اينكه اغلب نظريه

مسترز  0ولف و فرضية پردازش هوشيار 2در اين زمينه فرضية عمل محدودشدة. به داليل اين برتري اشاره ندارند

 .هاي اخير مورد توجه قرار گرفته استدر سال 2لو ماكسو

در تالش براي توضيح اينكه چرا كانون توجه بيروني نسبت به كانون توجه دروني ( 2336)  ولف و همكاران

شود براساس اين فرضيه وقتي از افراد خواسته مي. اندمؤثرتر است، به فرضية عمل محدودشده استناد كرده

. صورت هوشيارانه كنترل كنندكنند حركات خود را بهدروني اتخاذ كنند، آنها سعي مي دستورالعمل كانون توجه

دهد فرايندهاي خودكار و ناهوشيار در مقابل تمركز بر اثر حركت يا اتخاذ دستورالعمل توجه بيروني اجازه مي

رتري كانون توجه به استفادة رو بازاين. شوددر نتيجه، اين امر به اجراي مؤثرتر منجر مي. حركت را كنترل كنند

 (.03، 02)بيشتر اجراكننده از فرايندهاي خودكار نسبت داده شده است 

و فرضية پردازش هوشيار توضيح  9مسترز و ماكسول براساس مفهوم يادگيري حركتي آشكار و پنهان

توجه بيروني يادگيرنده  به اين ترتيب كه كانون. دهندمتفاوتي در مورد علت برتري كانون توجه بيروني ارائه مي

كند، ولي اتخاذ كانون را به تمركز بر اطالعات دروني و احتماالً برخي اطالعات مهم و برجستة بيروني هدايت مي

شود و بار شناختي بيشتري را بر منابع توجهي يا حافظة كاري توجه دروني موجب كنترل آگاهانه و هوشيار مي

، 25، 23)كنند تر در افرادي است كه بر عوامل دروني تمركز ميي ضعيفكند كه علت احتمالي اجراتحميل مي

28.) 

                                                           
1  . Cluff & et al 

2  . Limited action hypothesis 

3  . Conscious processing hypothesis 

4 . Masters & Maxwell 

5 . Explicit and Implicit learning 
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هاي چشمگير در مورد سالمند و سالمندشناسي در جهان، در ايران نگاه به اين پديده با وجود پيشرفت

منظور ارتقاي بينش و اطالعات گيرد و فقر منابع علمي در اين زمينه بهصورت سنتي انجام ميهمچنان به

هاي شك طراحي برنامهبي. هاي آنان براي دستيابي به اهداف پيشگيرانه بسيار محسوس استسالمندان و خانواده

تحقيقات (. 2)اي دارد مناسب بهداشتي، درماني و توانبخشي متناسب با نيازهاي اين قشر از جامعه، جايگاه ويژه

برند، از جمله زمين اي مختلف جسماني رنج ميهدهد كه سالمندان از بيماريوزارت بهداشت ايران نشان مي

از عوارض ناشي از زمين . خوردن و از دست دادن تعادل كه بيشتر سالمندان ايراني به ويژه زنان با آن درگيرند

ها از جمله ها و در نتيجه بروز ناتوانيتوان ابتال به انواع بيماريخوردن و از دست دادن تعادل در افراد سالمند مي

هاي سنگين حركتي و از كارافتادگي و بروز مشكالت روانشناختي را نام برد كه به تحميل هزينهتگي و بيشكس

هاي ايمن، مناسب كارگيري شيوهرو تعيين و بهازاين(. 22)شود درماني به دولت، فرد و خانوادة سالمند منجر مي

باتوجه به اينكه . فتادن در سالمندان ضروري استمنظور ارزيابي و درمان پارامترهاي مربوط به اهزينه بهو كم

، شناسايي عوامل اثرگذار بر استقالل حركتي سالمندان اهميت (9)جمعيت سالمند كشور رو به افزايش است 

هاي مرتبط با سن در كنترل پاسچر بپردازد و به بررسي تفاوت. بنابراين پژوهش حاضر درصدد است. زيادي دارد

اميد است به كمك نتايج . در شرايط توجه دروني و بيروني براي كنترل پاسچر بررسي كند هاي موجود راتفاوت

 .اين تحقيق بتوان گام مهمي در بهبود وضعيت كنترل پاسچر در سالمندان برداشت

 

 روش تحقيق

مطالعات مقطعي اين امكان را براي محقق . اي استمقايسه –روش تحقيق حاضر از نوع تحقيقات مقطعي 

. آوري كنندهاي متفاوت در سطوح سني متغير و در يك مقطع زماني جمعكند كه اطالعات را در گروههم ميفرا

از آنجا كه در اين تحقيق، (. 2)هاي مربوط به سن در رفتار است هدف اصلي مطالعات از اين نوع، سنجش تفاوت

پردازد، مي( سالمند و جوان)دو گروه سني هاي مرتبط با كانون توجه به كنترل پاسچر در محقق به بررسي تفاوت

 .اي نيز استاز نوع مقايسه

 



 9312 زمستان، 4شمارة ، 5دورة ورزشی، _نشرية رشد و يادگيری حرکتی                                                        

 

45 

 جامعه و نمونة آماری

جامعة آماري اين تحقيق كلية دانشجويان، كاركنان و استادان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال تحصيلي 

مرد سالمند  22ق شامل صورت هدفمند و در دسترس انجام گرفت و نمونة تحقيگيري بهنمونه. بودند 53 – 52

افراد مورد بررسي سابقة سرگيجه، شكستگي يا جراحي، دفورميتي شديد اندام تحتاني، . مرد جوان بود 22و 

رفتند و قادر به سكتة مغزي، نوروپاتي، پاركينسون، ام اس، مشكل ذهني و ديابت نداشتند، بدون كمك راه مي

 .درك و اجراي كلية مراحل آزمايش بودند

 گيریاندازه ابزار

 strain gageمتر نوع سانتي 23×  13ابزار مورد استفاده در اين تحقيق دستگاه فورس پلت فورم به ابعاد 

 .انگلستان بود MITساخت شركت  Bertecمدل 

 جمع آوری اطالعات 

، (0)ها آوري شد و براي از بين بردن تأثير زمان روز بر كنترل پاسچر آزمودنياطالعات در دو روز جمع

همچنين براي تعديل اثر . عمل آمدآزمون در هر دو روز در يك ساعت و با شرايط دمايي و رطوبت مشخصي به

در روز اول (. نفر 22هر نيمه )هاي توجه روي هم، هر گروه سني به دو نيمة الف و ب تقسيم شد تقابلي كانون

قيقه استراحت بين آنها در شرايط توجه دروني و د 9اي با فاصلة ثانيه 03از هر دو گروه سه كوشش ( الف)نيمة 

دقيقه استراحت بين آنها در شرايط توجه بيروني  9اي با فاصلة ثانيه 03هر گروه سني سه كوشش ( ب)نيمة 

دقيقه استراحت بين آنها  9اي با فاصلة ثانيه 03از هر دو گروه سه كوشش ( الف)در روز دوم نيمة . انجام دادند

 9اي با فاصلة ثانيه 03از هر دو گروه سه كوشش ( الف)در روز دوم نيمة . بيروني انجام دادند در شرايط توجه

 9اي با فاصلة ثانيه 03هر گروه سني سه كوشش ( ب)دقيقه استراحت بين آنها در شرايط توجه بيروني و نيمة 

 .دقيقه استراحت بين آنها در شرايط توجه دروني انجام دادند

ها توضيحاتي در مورد كار و هدف آن داده شد و براي آشنايي با تكليف قبل كليف به آزمودنيقبل از اجراي ت

در حين اجراي . هاي اصلي، چند بار روي دستگاه قرار گرفتند تا با نحوة كار دستگاه آشنا شونداز اجراي كوشش

ها راحت در كنار بدن قرار دست ها باز وها خواسته شد در وضعيتي كه پاها به اندازة شانهتكليف از آزمودني
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جانبي و سرعت حركت مركز فشار  –خلفي، مياني  –جايي قدامي جابه. اند، روي فورس پلت فورم بايستندگرفته

توجه به حركت )و توجه بيروني ( هاي بدنتوجه به نوسان)هر آزمودني در دو حالت توجه دروني ( COP)پاهاي 

ميانگين سه كوشش هر آزمودني در هر يك از شرايط توجه . گيري شداندازه( همركز فشار پاها در مانيتور دستگا

 .عنوان معيار عملكرد كنترل پاسچر فرد محاسبه شددروني و بيروني به

 روش آماری

پيش از بررسي . عنوان آمار توصيفي استفاده شدوتحليل آماري از ميانگين و انحراف معيار بهبراي تجزيه

ها ها و از آزمون لون براي برابري واريانسكلوموگروف اسميرنوف براي بررسي توزيع نرمال دادهها از آزمون داده

-ها را نشان ميتوزيع نرمال داده( sig ،20/2  =Z=  38/3)اسميرنوف  –نتايج آزمون كلوموگروف . استفاده شد

بعد از بررسي . ها پي بردي واريانستوان به برابرمي( p ،29/2  =F=  35/3)دهد و باتوجه به آمارة آزمون لون 

هاي ها در گروهها از تحليل واريانس چندمتغيري براي مشخص كردن تفاوتها و برابري واريانستوزيع نرمال داده

جايي ها در جابهسني و كانون توجه و از تحليل واريانس يكطرفه در متن مانوا براي مشخص كردن جايگاه تفاوت

ها با داده. جايي مركز فشار استفاده شدجانبي و سرعت جابه –خلفي، مركزي  –دامي مركز فشار در محور ق

 .وتحليل شدتجزيه 21نسخة  SPSSافزار استفاده از نرم

 

 های تحقيق و يافته نتايج

بر  21/260± 82/6بر حسب سال، قد   59/95±22/2با ميانگين سني )مرد سالمند  22پژوهش حاضر در ميان 

برحسب سال،   21/22±61/2با ميانگين سني )جوان  22و ( برحسب كيلوگرم  53/69± 85/0تر و وزن محسب سانتي

 .انجام گرفت( برحسب كيلوگرم  10/62±28/8متر و وزن برحسب سانتي  22/262±86/9قد 

ي مستقل براي همسان tها بر كنترل پاسچر از آزمون براي اطمينان از عدم تأثيرگذاري وزن و قد آزمودني

و  sig 00/3-  =t=  60/3نتايج آزمون  مستقل تفاوت معناداري را بين دو گروه از لحاظ قد . ها استفاده شدگروه

جدول . بنابراين دو گروه از لحاظ قد و وزن همسان هستند. دهدنشان نمي sig 12/2-  =t=  23/3از لحاظ وزن 

 .دهدالت كانون توجه دروني و بيروني نشان ميها را در آزمون كنترل پاسچر در حمشخصات توصيفي گروه 2
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جانبی و  –خلفی، مرکزی  –جايی مرکز فشار در سطح قدامی توزيع ميانگين و انحراف معيار جابه – 9جدول 

 جايی مرکز فشار افراد جوان و سالمند در شرايط مختلف کانون توجهسرعت جابه
 رانحراف معيا ميانگين تعداد کانون توجه گروه متغير

 جابه جايی

 –قدامی  

 خلفی

 جوان
 93/4 43/4 22 درونی

 93/4 34/4 22 بيرونی

 سالمند
 98/4 49/4 22 درونی

 94/4 44/4 22 بيرونی

 جابه جايی 

 -مرکزی 

 جانبی

 44/4 91/4 22 درونی جوان

 45/4 95/4 22 بيرونی

 93/4 35/4 22 درونی سالمند

 99/4 21/4 22 بيرونی

 سرعت

 وانج
 29/4 44/9 22 درونی

 98/4 85/4 22 بيرونی

 سالمند
 21/4 41/9 22 درونی

 23/4 31/9 22 بيرونی

 

كنندگان سالمند در دو كنندگان جوان در مقايسه با شركتدهد، شركتنشان مي 2طور كه جدول همان

شود در طور كه مشاهده مي، همانبر اينعالوه. حالت كانون توجه دروني و بيرون كنترل پاسچر بهتري داشتند

توجه . هر دو گروه سالمند و جوان كنترل پاسچر طي كانون توجه بيروني نسبت به كانون توجه دروني بهتر است

هاي كمتر كنترل جاييدهد، جابهجايي را از مركز فشار نشان ميداشته باشيد كه چون امتيازات ميزان جابه

 .دهدپاسچر بهتري را نشان مي

 .دهدنتايج تحليل واريانس چندمتغيري را در شرايط مختلف كانون توجه و شرايط سني نشان مي 2جدول 

 نتايج تحليل واريانس چندمتغيری در شرايط مختلف سنی و کانون توجه – 2جدول 

 Fمقدار ارزش نام آزمون متغير
درجة آزادی 

 فرضيات

درجة 

 آزادی خطا

 سطح

 داری معنی

 شرايط سنی

 مبدارويلکز ال

39/4 44/54 3 82 *449/4 

 449/4* 82 3 94/94 55/4 کانون توجه

  *شرايط سنی

 کانون توجه
15/4 444/9 3 82 24/4 
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و كانون توجه  sig 62/13  =F=  332/3دهد، در شرايط مختلف سني نشان مي 2طور كه جدول همان

332/3  =sig 26/22  =F ها از آزمون تحليل شدن جايگاه تفاوتبراي مشخص . تفاوت معناداري وجود دارد

 .ارائه شده است 0واريانس يكطرفه در متن مانوا استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

 نتايج تحليل واريانس يکطرفه در متن مانوا – 3جدول 

 متغير نوع اثر
مجموع 

 مجذورات

درجة 

 آزادی

ميانگين 

 مجذورات
 Fمقدار 

 سطح

 داری معنی

 شرايط سنی

 449/4* 25/54 95/9 9 95/9 خلفی  –قدامی 

 449/4* 45/48 44/4 9 44/4 جانبی  –مرکزی 

 449/4* 58/949 43/5 9 43/5 سرعت

 کانون توجه

 449/4* 85/35 42/4 9 42/4 خلفی  –قدامی 

 44/4* 33/4 44/4 9 44/4 جانبی  –مرکزی 

 49/4* 44/5 35/4 9 35/4 سرعت 

 

جايي در جابه( جوان و سالمند)دهد، باتوجه به آمارة آزمون در شرايط سني نشان مي 0طور كه جدول همان

جانبي  –جايي مركز فشار محور مياني ، جابه(sig ،21/96  =F=  332/3)خلفي  –مركز فشار محور قدامي 

(332/3  =sig ،69/28  =F )جايي مركز فشار و سرعت جابه(332/3  =sig ،98/232  =F ) تفاوت معناداري

جايي مركز فشار باتوجه به آمارة آزمون در جابه( دروني و بيروني)بر اين در شرايط كانون توجه عالوه. وجود دارد

، sig=  32/3)جانبي  –جايي مركز فشار محور مياني ، جابه(sig ،89/09  =F=  332/3)خلفي  –محور قدامي 

00/2  =F )جايي مركز فشار و سرعت جابه(32/3  =sig ،23/1  =F )براي مشخص . تفاوت معناداري وجود دارد

 .ارائه شده است 2 شكلها شدن بهتر جايگاه تفاوت
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جايی مرکز فشار در دو گروه جانبی و سرعت جابه –خلفی، مرکزی  –جايی مرکز فشار در محور قدامی جابه – 9 شکل 

 سالمند و جوان و توجه درونی و بيرونی

 

 يریگبحث و نتيجه

اين منظور به. هاي مرتبط با سن و كانون توجه در كنترل پاسچر بودهدف از اين پژوهش، بررسي تفاوت

از آنجا كه شكل . كنترل پاسچر دو گروه آزمودني جوان و سالمند در دو شرايط توجه دروني و بيروني ارزيابي شد

است و تعادل نسبت معكوسي با ارتفاع مركز  هاي قامتي مؤثربر پاسخ( طول پا و پهناي پا)و ساختار بدن فرد 

ها بر كنترل منظور كنترل اثر قد و وزن آزمودني، در پژوهش حاضر به(5)تودة بدن نسبت به سطح اتكا دارد 

نتايج آزمون  تفاوت معناداري در قد و . هاي سني از طريق آزمون  مستقل مقايسه شدپاسچر آنها، قد و وزن گروه

 .ها از لحاظ قد و وزن همگن بودندرو گروهنشان نداد، از اين هاي سنيوزن گروه

 سالمند
 جوان

X X Y S Y S 
X   خلفی  –جايی قدامی جابه 
Y   جانبی  –جايی ميانی  به  جا 
S    يیجا به   سرعت جا 
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تحقيق روي كنترل پاسچر سالمندان، اغلب با تعريف محققان از سالمندي و ناتواني آنها براي تفكيك 

رو در ازاين. شودتر ميشناختي، پيچيدههاي سالمند داراي شرايط آسيبهاي سالمند سالم و آزمودنيآزمودني

 .شناختي مرتبط با كنترل پاسچر كنترل شودها از لحاظ شرايط آسيباضر سعي شد تا شرايط آزمودنيتحقيق ح

نتايج نشان داد كه هر دو گروه جوان و سالمند در شرايط كانون توجه بيروني عملكرد بهتري داشتند كه با 

. همخواني دارد( 2336)يلرم و نافاتي و و( 2335)، ولف و همكاران (2322)نتايج تحقيقات حسيني و همكاران 

عملكرد بهتر در شرايط كانون توجه بيروني احتماالً به اين دليل است كه توجه بيروني به كنترل ناهوشيارانه 

شود آزمودني به ظرفيت توجه كمتري نياز داشته باشد و بيشتر از كنترل خودكار بهره منجر شده و سبب مي

شده در مورد كانون توجه در كنترل حركتي هاي ارائهاين نتايج با ديدگا .بگيرد و در نتيجه عملكرد بهبود يابد

همچنين نتايج اين . عنوان حمايت بيشتر از فرضية عمل محدودشده تفسير كردتوان آن را بهمطابقت دارد و مي

توجه بيروني  توان از ديدگاه فرضية پردازش هشيار نيز مورد بحث قرار داد، به اين صورت كه كانونتحقيق را مي

شود، ولي به استفادة بهينه از اطالعات حسي مورد نياز براي كنترل پاسچر منجر شده و موجب اجراي مؤثرتر مي

اتخاذ كانون توجه دروني به فرايند كنترل هوشيار منجر شده و بار شناختي غيرضروري زيادي بر منابع شناختي 

 .شودكند كه موجب افت عملكرد ميتحميل مي

ها در شرايط توجه بيروني نسبت به شرايط توجه دروني بر برتري عملكرد آزمودنيج تحقيق حاضر مبنينتاي

جوان را با تكاليف  23كالف و همكاران كنترل پاسچر . تضاد دارد( 2323)با نتايج تحقيق كالف و همكاران 

به اين نتيجه رسيدند كانوني كردن  ثانوية شناختي و حركتي در دو شرايط توجه دروني و بيروني ارزيابي كردند و

ها ندارد، ولي اجراي همزمان تكاليف ثانوية هاي پاسچر آزمودنيتوجه همراه با تكاليف ثانويه تأثيري بر نوسان

تضاد نتايج كالف و . شوندهاي پاسچر منجر ميشناختي و حركتي بدون كانوني كردن توجه به كاهش نوسان

اجراي تكليف ثانوية حركتي يا شناختي همراه با : گونه تفسير كردتوان اينرا مي همكاران با نتايج تحقيق حاضر

شود كه فرايندهاي خودكار كنترل كنترل پاسچر موجب معطوف ساختن منابع توجهي به تكليف ثانويه مي

پاسچر و پاسچر را انجام دهند و در حقيقت تكليف ثانويه در نقش كانون بيروني عمل كند و موجب كنترل بهتر 

بر توان نتايج كالف و همكاران را مبنيهمچنين باتوجه به نتايج تحقيق حاضر مي. پاسچر شود ياهكاهش نوسان

در تحقيق . تأثير بودن كانوني كردن توجه روي تكاليف ثانوية همزمان با كنترل پاسچر، مورد بحث قرار دادبي
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بود و كانوني كردن توجه در شرايط دروني شامل صورت افقي كالف تكليف حركتي نگه داشتن يك ميله به

تأثير بودن بي. ها و در شرايط بيروني شامل متمركز ساختن توجه روي ميله بودمتمركز ساختن توجه روي دست

كانوني كردن توجه در هريك از حاالت مذكور احتماالً به اين دليل است كه كانوني كردن توجه روي تكليف 

 .دهد نه كنترل پاسچر راانويه را تحت تأثير قرار ميثانويه نتيجة تكليف ث

شدة مربوط به گيريآزمون تحليل واريانس يكطرفه در متن مانوا نشان داد كه از بين سه پارامتر اندازه  نتايج

ها در دو شرايط توجه دروني و بيروني، جوانان در هر سه پارامتر بين شرايط توجه دروني و مركز فشار آزمودني

 جايي هاي سالمند در دو شرايط توجه تنها در پارامتر جابهوني تفاوت معناداري دارند، ولي آزمودنيبير

 تحقيقات گذشته نشان داده است كه چندين فرايند . خلفي مركز فشار تفاوت معناداري داشتند –قدامي

بينايي، وستيبوالر و  –حركتي در حفظ تعادل انسان مشاركت دارند كه از بين آنها اطالعات حسي  –حسي 

بنابراين آسيب ديدن هريك از اين منابع حسي به دشوارتر شدن كنترل (. 20)پيكري نقش مهمي دارند  –حسي 

هاي حسي درگير در كنترل پاسچر دچار تغييرات از آنجا كه با افزايش سن سيستم(. 29)شود تعادل منجر مي

از (. 29)كند چنين توانايي استفاده از منابع توجه افت ميشوند، ميزان اطالعات حسي موجود و همپسرونده مي

هاي حسي مورد نياز براي تعديل نوسانات پاسچر در مخچه سازي اطالعات سيستمدانيم كه يكپارچهطرفي مي

، بنابراين ممكن است افزايش سن (6)شود هاي مخچه ميگيرد و افزايش سن سبب كاهش تعداد سلولانجام مي

سازي اين براي كنترل پاسچر و همچنين توانايي پردازش و يكپارچهنياز ش اطالعات حسي مورد از طريق كاه

 .اطالعات، اثربخشي كانوني كردن توجه در سالمندان را كاهش دهد

نتايج اين تحقيق نشان داد كه اتخاذ كانون توجه بيروني به پايداري بيشتر پاسچر در جوانان و سالمندان 

هاي حركاتي كه نيازمند حفظ شود كه در آموزش مهارترو به مربيان و معلمان پيشنهاد مينشود، ازايمنجر مي

هاي بدن تأكيد خاص دارند، از هايي كه بر كنترل حركت اندامجاي استفاده از دستورالعملتعادل است، به

جسماني كه با سالمندان ها و درمانگران همچنين به كاردرمان. هاي جلب توجه بيروني بهره گيرنددستورالعمل

شود آنان را به اتخاذ كانون توجه بيروني كنند، توصيه ميحركتي مرتبط با تعادل كار مي –دچار مشكالت حسي 

بر ثبات باتوجه به نتايج تحقيق مبني. صورت خودكار انجام گيردتشويق كنند تا فرايندهاي كنترلي پاسچر به

هاي تمريني بهينه منظور ارائة دستورالعملشود تحقيقات بيشتري بهميپاسچر در شرايط توجه بيروني پيشنهاد 



  های مرتبط با سن و کانون توجه در کنترل پاسچر تفاوت

 

 

53 

بر اين، عالوه. كارگيري كانون توجه بيروني براي بهبود عملكرد تعادلي افراد در سنين مختلف انجام گيردبا به

 نهاد دهند، پيشباتوجه به اعالم نظر وزير بهداشت كه زنان بخش اعظم جمعيت سالمند كشور را تشكيل مي

همچنين پيشنهاد . هاي مرتبط با كانون توجه در كنترل پاسچر زنان سالمند نيز بررسي شودشود كه تفاوتمي

حركتي مثل ام اس، پاركينسون،  –هاي مرتبط با كانون توجه در افراد مبتال به مشكالت حسي شود كه تفاوتمي

 .بررسي شد... نوروپاتي حسي و 
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