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ABSTRACT 

Background and Aims: Jump-landing is one of non-contact movements that occur 
frequently in soccer. Since the focus of attention has important influence on jump-landing 
performance, the purpose of the current study was to compare knee kinematic factors between 
dominant and non-dominant leg in jump-landing task after the internal and external focus of 
attention in male soccer players. 

Materials and Methods: A total of 19 male soccer players (mean age: 19/16±1/119) were 
objectively selected. Participants performed jump-landing task in two instructions of internal 
and external focus of attention with dominant and non-dominant leg. Motions were recorded 
via motion analysis system and the values of knee valgus, knee flexion, and jump height were 
calculated using MATLAB software. Repeated measures ANOVA was used for statistical 
analysis. 

Results: The results showed that there were significant differences in the dominant and non-
dominant knee valgus between internal and external focus of attention (p=0/04), knee valgus 
between dominant and non-dominant in internal focus of attention (p=0/01), and in external 
focus of attention (0/003) and jump height between internal and external focus of attention 
(0/001). But there were no significant deferences in dominant knee valgus between internal 
and external focus of attention (p=0/889), dominant maximum knee flexion between internal 
and external focus of attention (p=0/235), and non-dominant maximum knee flexion 
(p=0/297) and dominant and non-dominant maximum knee flexion in internal focus of 
attention (0/114) 

Conclusion: It seems that the use of transcranial direct current stimulation can be a useful 
clinical tool in improving social communication and social response in children with autism 
spectrum disorder. 
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 چکیده

افتد. با توجه به شود که در فوتبال زیاد اتفاق میپرش و فرود یکی از حرکات غیربرخوردی محسوب میمقدمه و اهداف: 

فرود دارد، هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه پارامترهای منتخب -این که کانون توجه تاثیر مهمی بر اجرای حرکت پرش

بال فرود با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی در بازیکنان فوت-مفصل زانو بین پای برتر و غیربرتر در حرکت پرشکینماتیکی 

   .بود

صورت هدفمند و در دسترس سال( به۱۶/۱۹±۱۱۹/۱بازیکن فوتبال مرد )سن  ۱۹در تحقیق حاضر ها: و روش مواد

ها حرکت پرش و فرود با پای برتر و غیربرتر را در دو شرایط اعمال کانون توجه درونی و بیرونی به انتخاب شدند. آزمودنی

 Raptor-H Digital Real Time Systemنمایش گذاشتند. حرکات توسط سیستم تصویربرداری آنالیز حرکت مدل 

ارتفاع مرکز ثقل محاسبه شد. جهت افزار متلب مقادیر والگوس زانو، خم شدن زانو و حداکثر ثبت شد و توسط نرم

 .تحلیل آماری آزمون سنجش مکرر ترکیبی مورد استفاده قرار گرفتوتجزیه

(، P=۰۴/۰ها نشان داد که در مقایسه والگوس زانو در پای غیربرتر بین شرایط توجه درونی و بیرونی )یافتهها: یافته

( همچنین در شرایط توجه بیرونی بین پای برتر P=۰۱/۰غیربرتر )والگوس زانو در شرایط توجه درونی بین پای برتر و 

( از نظر آماری تفاوت معناداری وجود P=۰۰۱/۰(، ارتفاع پرش بین شرایط توجه درونی و بیرونی )P=۰۰3/۰وغیربرتر )

ر فلکشن مفصل (، حداکثP=۸۸۹/۰انوی پای برتر در شرایط توجه درونی و بیرونی )زدارد، اما در متغیرهای والگوس مفصل 

انوی پای غیربرتر ز(، همچنین حداکثر فلکشن مفصل P=۲3۵/۰انوی پای برتر در شرایط توجه درونی و بیرونی )ز

(۲۹۷/۰=P و حداکثر فلکشن مفصل )ز( ۱۱۴/۰انوی پای برتر و غیربرتر در شرایط توجه درونی=P تفاوت معناداری )

   .مشاهده نشد

کانون توجه بیرونی اثر مثبتی بر برخی فاکتورهای کینماتیکی تحقیق حاضر دارد. با  رسد اعمالبه نظر میگیری: نتیجه

شود از بازخوردهای کانون توجه توجه به این که این فاکتورها نقش مهمی در بروز آسیب در ناحیه زانو دارند، پیشنهاد می

 .فرود استفاده گردد-خارجی در حین حرکت پرش

 فرود-بیرونی؛ کانون توجه درونی؛ کینماتیک؛ پای برتر و غیربرتر؛ پرشکانون توجه های کلیدی: واژه

 

 

 



...مقایسه پارامترهای منتخب کینماتیکی مفصل زانو بینو همکاران/  مظفری نژادراوری  

 

۹-۱۵، صفحات 3، شماره ۹، دوره ۹۹ پاییزپژوهشی طب توانبخشی، -فصلنامه علمی  ۱۱ 

مقدمه و اهداف

میلیون بازیکن فعال  ۲۴۰فوتبال با بیش از 
موفقیت در  ]۱[شود.مشهورترین ورزش در دنیا محسوب می

های فوتبال به فاکتورهایی از قبیل شرایط اجرای مهارت
های های تکنیکی، تاکتیکی و ویژگیبدنی، مهارت

-های روانشناختی بهویژگی ]۲[روانشناختی بستگی دارد.

عنوان یکی از عوامل مهم در موفقیت بازیکنان فوتبال 
های های اخیر مهارتدر سال ]3[شناخته شده است.

ای اهمیت روانشناختی برای فوتبال در سطح حرفه
 هایبیشتری پیدا کرده است. امروزه بسیاری از باشگاه

های روانشناختی در بهبود نقش مهارتای به حرفه
محققان  ]۴[اند.عملکرد بازیکنان در بازی فوتبال پی برده

اند که فاکتورهای روانشناختی از جمله گزارش کرده
نفس، کنترل اضطراب، آمادگی روانی و انگیزه، اعتمادبه

ها دارند. از توجه نقش مهمی را در عملکرد فوتبالیست
توجه به معنی انتخاب ذهنی یک  ۱دیدگاه ویلیام جیمز

موضوع از بین موضوعات متعدد یا یک فکر از میان انبوهی 
درونی )تمرکز بر  تواندتوجه می ]۵[باشد.از افکار می

ناشی  و پیامدهای اثرات برحرکات بدن( یا بیرونی )تمرکز 
کانون توجه خارجی  ]۶[.در محیط ( باشد ات بدنحرکاز 

نتیجه و اثر ناشی از حرکات  یعنی معطوف شدن تمرکز به
در تحقیقی  ۲والف ]۷[بدن نه تمرکز بر روی خود حرکت.

انجام داد به این نتیجه رسید که مزیت  ۲۰۱3که در سال 
 ها نسبتاستفاده از کانون توجه خارجی در اجرای تکنیک

 ]۸[تواند کارآمدتر و بیشتر باشد.به کانون توجه داخلی می
های ارجی در اجرای مهارتکارگیری کانون توجه خبه

ورزشی از قبیل ضربه زدن به توپ تنیس، سرویس والیبال، 
 ]۹[شوت بسکتبال و شوت فوتبال تاثیر مثبت دارد.

هایی است که همچنین پرش و فرود یکی دیگر از مهارت
های توان شاهد مزیتبا اعمال کانون توجه خارجی می

 ]۱۰[کینتیکی و کینمانیکی در اجرای حرکت باشیم.

هایی که آسیب ٪۷۰شده بیش از طبق تحقیقات انجام
افتد ناشی از حرکات در فوتبال در ناحیه زانو اتفاق می

خم شدن  ]۱۱[باشد.غیربرخوردی مانند پرش و فرود می
-کمتر زانو، والگوس بیشتر زانو و نیروی عمودی عکس

العمل بیشتر زمین در هنگام فرود از جمله مهمترین موارد 
ب باشد که فشار و احتمال آسیکینتیکی و کینماتیکی می

پا از جمله فرود تک ]۱۲[دهد.در ناحیه زانو را افزایش می
حرکاتی است که در بسکتبال، والیبال، بدمینتون و فوتبال 

بازیکنان فوتبال در طول بازی برای  ]۱3[افتد.زیاد اتفاق می
یک پا  دریافت، کنترل و ضربه زدن به توپ معموال از

در واقع پای برتر،  ]۱۴[کنند.بیشتر از پای دیگر استفاده می
پایی است که معموال بیشتر از پای دیگر برای ضربه زدن 

ن عنواگردد و پای دیگر که غالبا بهبه توپ استفاده می
گیرد را پای غیربرتر گاه مورد استفاده قرار میتکیه

های مختلف به هرچند تحقیقات زیادی از جنبه ]۱۱[گویند.

                                                           
1 William James 

ند، ابررسی تاثیر توجه بر اجراهای مختلف ورزشی پرداخته
اما تحقیقی یافت نشد که از جنبه کینماتیکی به مقایسه 
بین پای برتر و غیربرتر با اعمال کانون توجه درونی و 

فرود پرداخته باشد؛ لذا در تحقیق -بیرونی در حرکت پرش
 ین پارامترهایحاضر به دنبال این سوال هستیم که آیا ب

منتخب کینماتیکی مفصل زانوی پای برتر و غیربرتر با 
فرود -اعمال کانون توجه درونی و بیرونی در حرکت پرش

 های جوان تفاوتی وجود دارد یا خیر.در فوتبالیست

 هامواد و روش

تجربی بود. جامعه آماری تحقیق تحقیق حاضر از نوع نیمه
کرمان بود که در سه  های مرد جوان شهرشامل فوتبالیست

سال گذشته حداقل سابقه یک سال بازی در لیگ برتر فوتبال 
نفر(.  ۱3۰اند )حدودا کشور در رده سنی مورد نظر را داشته

سال سابقه بازی فوتبال را دارا  ۵همه این بازیکنان حداقل 
نفر از بازیکنان فوتبال مرد )سن  ۱۹بودند. نمونه آماری را 

متر، جرم سانتی ۶3/۱۷۸±۱۲/۷قد سال،  ۱۱۹/۱±۱۶/۱۹
صورت کیلوگرم( تشکیل دادند که به ۴۶۵/۷±۲۱/۶۸

هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. معیارهای ورود به 
جلسه  3، حداقل ۲۱تا  ۱۷تحقیق حاضر شامل سن بین 

دیدگی در اندام تحتانی تمرین منظم در هفته و عدم آسیب
نامه را فرم رضایت هاماه گذشته بود. تمامی آزمودنی ۶در 

 گیری پر کرده بودند.قبل از شرکت در تست

 گیری کینماتیکیاندازه
ها با نحوه اجرای آزمون ابتدا به منظور آشناسازی آزمودنی

ها خواسته شد دو روز قبل و محیط آزمایشگاه از آزمودنی
گیری در محل آزمایشگاه حضور از شروع پروتکل تست

و کلیات طرح پژوهش برای آنها  یابند. روند اجرای آزمون
ها خواسته طور کامل شرح داده شد، سپس از آزمودنیبه

شد تا بر اساس زمانبندی محقق به آزمایشگاه مراجعه 
گیری تماما در نوبت صبح انجام کنند. قابل ذکر است تست

-گرفت. به منظور از بین بردن اثر یادگیری، روند تست

صورت تصادفی انجام شد، ها کامال بهگیری بین آزمودنی
به نحوی که ترتیبی در فرود با پای برتر و غیربرتر و اعمال 

 کانون توجه وجود نداشت.
و  هانیدوربفرآیند کالیبراسیون استاتیک و دینامیک 

اجرا  هایآزمودنتعریف فضای آزمون دقایقی قبل از ورود 
ها به آزمایشگاه تعویض لباس را شد. پس از ورود آزمودنی

دادند. سپس قد و وزن آزمودنی توسط آزمونگر انجام 
 ی و درریگاندازهمتر نواری و ترازوی دیجیتال  لهیوسبه

دقیقه  ۱۰فرم اطالعات فردی ثبت شد. آزمودنی به مدت 
ندام بر ا دیتأکگرم کردن همراه با انجام حرکات کششی  با 

 داد.تحتانی را انجام 

2 Wulf 
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 ابلدر مقرتر، توپی تعیین پای برتر و غیرب منظوربه
آزمودنی قرار داده شد و از آزمودنی خواسته شد توپ را با 
پای خود به دورترین نقطه ممکن شوت کند. پایی که 

عنوان پای برتر و کرد، بهآزمودنی با آن توپ را شوت می
داد برای ضربه روی آن بایستد و از پایی که ترجیح می

پای غیربرتر وی در  منزلهبهزننده حمایت کند، پای ضربه
در ادامه با استفاده از دستگاه پرش  ]۱۵[نظر گرفته شد.

-سارجنت حداکثر میزان پرش عمودی هر آزمودنی اندازه

شد. حداکثر میزان پرش عمودی هر آزمودنی گیری 
 بهترین رکورد از سه تالش در نظر گرفته شد. 

های اولیه، مارکرگذاری به شیوه گیریپس از اندازه
بعدی مطابق با کتاب روش تحقیق در بیومکانیک وینتر سه

تنه در هر دو پا انجام شد. در نقاط آناتومیکی پایین
صورت مارکرها روی قسمت خارجی ران و ساق به

راستا قرار گرفتند؛ به شکلی که سه مارکر روی ران غیرهم
و سه مارکر روی ساق چسبانده شد )با استفاده از کالستر، 

قسمت خارجی ساق و ران هر دو پا قرار داده  مارکرها در
 نیز مارکرگذاری شد.  L5شدند(. همچنین مهره 

 اجرای پروتکل
در تحقیق حاضر حرکت پرش و فرود در دو شرایط مختلف 
اجرا شد. از پرش کانترموومنت در این تحقیق استفاده گردید. 
جهت اعمال کانون توجه خارجی یک توپ باالی سر آزمودنی 
از سقف آویزان شد. ارتفاع توپ برای هر فرد به شکل جداگانه 

 ۵د فرشد؛ به شکلی که به حداکثر پرش عمودی هر تنظیم 
آمده دستگردید و سپس توپ در ارتفاع بهمتر اضافه سانتی
شد. پس از آماده شدن شرایط اجرای آزمون، آزمودنی نصب 

در زیر توپ قرار گرفت. جهت اعمال کانون توجه خارجی این 
بازخورد به آزمودنی داده شد که پرش را با حداکثر تالش 

ماس پیدا کند، خود انجام دهد و سعی کند که سر با توپ ت
پا را به اجرا بگذارد )سه مرتبه با پای سپس یک فرود تک

 برتر و سه مرتبه با پای غیربرتر(.

برای اعمال کانون توجه درونی توپ کنار گذاشته شد و به 
آزمودنی این بازخورد داده شد که حداکثر تالش خود را به کار 

زانو  لبگیرد و تمرکزش را به این نکته معطوف کند که مفاص
و مچ را با نهایت سرعت باز کند و با یک پا فرود را انجام دهد 

نظور م)سه مرتبه با پای برتر و سه مرتبه با پای غیربرتر(. به
جلوگیری از اثر خستگی بین هر اجرا یک دقیقه به آزمودنی 
استراحت داده شد. بهترین حرکات و اجراها که آزمودنی 

 ]۱۶[شد.ثبت بیشترین میزان پرش را داشته، 

بعدی آنالیز 3برداری و ثبت حرکات از سیستم جهت فیلم
 ۶با   Raptor-H Digital Real Time Systemحرکت مدل

دوربین، ساخت کشور آمریکا استفاده شد. در پایان میانگینی 
شده مورد استفاده قرار گیریاز فرودها برای فاکتورهای اندازه

برای به دست آوردن زوایای  MATLABافزار گرفت. از نرم
تحلیل وجهت تجزیه ۲۲نسخه  SPSSافزار مورد نظر و از نرم

  آماری استفاده گردید.

 جینتا

 نشان داد که ۱نتایج آزمون آماری سنجش مکرر ترکیبی
جه انوی پای برتر در حالت توزمیانگین حداکثر فلکشن مفصل 

طور (. همینP=۲3۵/۰درونی و بیرونی تفاوت معناداری ندارد )
انوی پای غیربرتر در حالت توجه درونی و زدر مورد مفصل 

 (.P=۲۹۷/۰بیرونی تفاوت معناداری دیده نشد )

 انوی پای برتر و غیربرتر در دو شرایط توجه درونی و بیرونیزمقایسه حداکثر فلکشن . 1جدول 

 Mean SD F Partial Eta Squared Sig کانون توجه متغیر کینماتیکی

حداکثر فلکشن زاتو در پای 
 برتر )درجه(

 ۸۴/۱۴ ۹۸/۶۹ درونی
۵۱۰/۱ ۰۷۷/۰ ۲3۵/۰ 

 ۸۵/۱3 ۰۹/۵۹ بیرونی
 حداکثر فلکشن در پای

 غیربرتر )درجه(
 3۱/۱۰ ۷3/۵۸ درونی

۱۵۲/۱ ۰۶۰/۰ ۲۹۷/۰ 
 ۸۲/۱۲ ۴۹/۵۵ بیرونی

 
میانگین حداکثر فلکشن مفصل  ۲با توجه به جدول شماره 

( و P=۱۱۴/۰انوی پای برتر و غیربرتر در حالت توجه درونی )ز
نظر آماری  ز( اP=۴۵۶/۰همچنین در حالت توجه بیرونی )

 باشد.معنادار نمی

 انو با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی بین دو اندام برتر و غیربرترزمقایسه حداکثر فلکشن  .۲جدول 
 Mean SD F Partial Eta Squared Sig اندام متغیر کینماتیکی

حداکثر فلکشن زاتو در حالت توجه 
 درونی )درجه(

 ۸۴/۱۴ ۹۸/۶۹ برتر
۷۵۱/۲ ۱33/۰ ۱۱۴/۰ 

 ۸۵/۱3 ۰۹/۵۹ غیربرتر
حداکثر فلکشن در حالت توجه 

 بیرونی )درجه(
 3۱/۱۰ ۷3/۵۸ برتر

۵۸۱/۰ ۰3۱/۰ ۴۵۶/۰ 
 ۸۲/۱۲ ۴۹/۵۵ غیربرتر

 
انوی پای زهای آماری بین میانگین والگوس مفصل داده

و توجه بیرونی تفاوت معناداری را برتر در حالت توجه درونی 
انوی پای ز(، اما در مورد مفصل P=۸۸۹/۰نشان ندادند )

                                                           
1 Repeated Measures ANOVA 

غیربرتر در حالت توجه درونی و توجه بیرونی از نظر آماری 
 (.P=۰۴/۰باشد )معنادار می
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 درونی و بیرونیانوی پای برتر و غیربرتر در دو شرایط توجه زمقایسه والگوس . ۳جدول 
 Mean SD F Partial Eta Squared Sig کانون توجه متغیر کینماتیکی

حداکثر واگوس زاتو در پای برتر 
 )درجه(

 ۴۲/۷ ۴۸/۱۸ درونی
۹۱۹/۴ ۲۱۵/۰ ۸۸۹/۰ 

 ۵۶/۸ ۱۷/۱۸ بیرونی
حداکثر والگوس زاتو در پای 

 غیربرتر )درجه(
 3۰/۸ 3۲/۱۶ درونی

۰۲۰/۰ ۰۰۱/۰ ۰۴/۰ 
 ۵۹/۶ ۴۸/۱۲ بیرونی

 
 انویزمیانگین والگوس مفصل  ۴با توجه به جدول شماره 

ا ترتیب برابر بپای برتر و غیربرتر در حالت توجه درونی به
باشد نظر آماری معنادار می زبوده که ا 3۲/۱۶و  ۴۸/۱۸

(۰۱/۰=Pهمین .) طور در حالت توجه بیرونی والگوس پای برتر
باشد نظر آماری معنادار می زبوده و ا ۴۸/۱۲و غیربرتر  ۱۷/۱۸

(۰۰3/۰=P.) 

 انو با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی بین دو اندام برتر و غیربرترزمقایسه والگوس  .۴جدول 
 Mean SD F Partial Eta Squared Sig اندام متغیر کینماتیکی

زاتو در حالت توجه حداکثر والگوس 
 درونی )درجه(

 ۴۲/۷ ۴۸/۱۸ برتر
۵۴۰/۱۱ 3۹۱/۰ ۰۱/۰ 

 ۵۶/۸ 3۲/۱۶ غیربرتر
حداکثر والگوس زاتو در حالت توجه 

 بیرونی )درجه(
 3۰/۸ ۱۷/۱۸ برتر

۴۰۱/۸ 3۱۸/۰ ۰۰3/۰ 
 ۵۹/۶ ۴۸/۱۲ غیربرتر

 
آمده میانگین حداکثر ارتفاع دستبا توجه به نتایج به

بوده که این مقدار در  ۵۱/۵۰پرش در شرایط توجه درونی 
ایش یافته است که این زاف 33/۵۴شرایط توجه بیرونی به 

 (.P=۰۰۱/۰باشد )نظر آماری معنادار می زایش ازاف

 درونی و بیرونیمقایسه حداکثر ارتفاع پرش در دو شرایط توجه  .۵جدول 
 SD T Df Sig میانگین کانون توجه میانگین متغیر

حداکثر ارتفاع پرش 
 متر()سانتی

۸۹/۵۱ 
 ۸۶/۵ ۵۱/۵۰ درونی

۵۲۷/۸- ۱۸ ۰۰۱/۰ 
 ۹۲/۵ 33/۵۴ بیرونی

 
 بحث

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه پارامترهای منتخب 
پای برتر و غیربرتر در حرکت کینماتیکی مفصل زانو بین 

فرود با اعمال کانون توجه درونی و بیرونی در بازیکنان -پرش
آمده نشان داد که در فاکتور دستبود. نتایج به فوتبال

والگوس زانو با اعمال کانون توجه بیرونی و کانون توجه 
درونی اختالف معناداری بین پای برتر و غیربرتر مشاهده شد. 

برتر اختالف معناداری بین میانگین  همچنین در پای
والگوس زانو در دو شرایط اعمال کانون توجه درونی و کانون 
توجه بیرونی دیده شد، اما حداکثر والگوس زانوی پای 
غیربرتر در دو شرایط کانون توجه درونی و کانون توجه 
بیرونی از نظر آماری اختالف معناداری نداشت. فاکتور 

قیق مورد ارزیابی قرار گرفت، حداکثر دیگری که در این تح
فلکشن مفصل زانو بود که اختالف معناداری بین پای برتر و 
غیربرتر با اعمال کانون توجه درونی و همچنین کانون توجه 
بیرونی وجود نداشت. حداکثر فلکشن زانوی پای برتر و 
همچنین پای غیربرتر در دو شرایط اعمال کانون توجه درونی 

جه بیرونی نیز اختالف معناداری را نشان نداد. و کانون تو
فاکتور دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت، 

آمده نشان داد که دستحداکثر ارتفاع پرش بود. نتایج به
اختالف معناداری بین حداکثر ارتفاع پرش در دو شرایط 

 کانون توجه درونی و کانون توجه بیرونی وجود دارد.

                                                           
1 Oliver Ludwig et al 

حداکثر والگوس مفصل زانوی پای برتر و در مقایسه 
غیربرتر در دو شرایط کانون توجه درونی و بیرونی اختالف 

 دلیل استفاده بیشتر بازیکنانرسد بهمشاهده شد. به نظر می
فوتبال از پای غیربرتر برای تکیه قرار دادن در هنگام شوت 

ها عضالت این اندام نسبت و تحمل بار بیشتر در تغییر جهت
تر عمل کرده و به عضالت پای مقابل )برتر(، بهتر و قوی به

همین دلیل از والگوس بیشتر بیش از اندازه پا جلوگیری 
ا با پکنند. نتایج این تحقیق نیز نشان داد که در فرود تکمی

-پای غیربرتر، والگوس ایجادشده نسبت به پای برتر کمتر می

تحقیق حاضر با باشد و از نظر آماری معنادار است. نتایج 
باشد. همسو می ۱(۲۰۱۶نتایج پژوهش الدوینگ و همکاران )

 ها با اعمالپای فوتبالیستاین محقق با بررسی فرود تک
 پا تفاوتتوجه درونی و بیرونی گزارش کرد که در فرود تک

معناداری بین والگوس پای برتر و غیربرتر وجود دارد و پای 
 ]۱۱[گیرد.غیربرتر والگوس کمتری می

در تحقیق حاضر اختالف معناداری بین حداکثر فلکشن 
مفصل زانوی پای برتر و غیربرتر در دو شرایط کانون توجه 
درونی و کانون توجه بیرونی دیده نشد. از دیدگاه کنترلی، 

توجه بیرونی منجر به  ۲مطابق با فرضیه عمل محدودشده
شود. بر اساس این افزایش کنترل حرکتی خودکار می

کنند گاه، زمانی که افراد روی حرکاتشان تمرکز میدید
)مانند شرایط توجه درونی تحقیق حاضر(، تمایل دارند تا 

2 Constrained Action Hypothesis  
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طور آگاهانه در فرآیندهای کنترلی که هماهنگی حرکات به
کنند، مداخله نمایند؛ بنابراین با تالش در کنترل را تنظیم می

 دکاری کههوشیارانه حرکات، آنها ناخواسته به فرآیندهای خو
طور موثرتر و مفیدتر حرکات را کنترل نمایند، توانند بهمی

زنند. برعکس زمانی که روی پیامد حرکت تمرکز لطمه می
کنند )مانند شرایط توجه بیرونی تحقیق حاضر(، باعث می

شوند که این نوع پردازش ارتقاء یک نوع کنترل خودکار می
بازتابی کنترل خودکار، فرآیندهای غیرآگاهانه، سریع و 

 ]۱۷[شود.حرکات را در پی دارد و باعث نتیجه مطلوبی می

شده درباره توجه درونی و بیرونی یکی دیگر از فرضیات ارائه
باشد. این فرضیه علت افزایش فعالیت می ۱فرضیه نقطه کور

عضالنی با توجه درونی را توجه مجری حرکت به نقاط کور 
اثر توجه به اثر عمل، یک داند. بر اساس این فرضیه بر می

د. گردای متوالی از اثرها است، تشکیل میقطعه که زنجیره
طور صحیح به دنبال یکدیگر قرار زمانی که اثرات عمل به

گرفته و یک زنجیره را تشکیل دهند، اثر نهایی کنترل همه 
زنجیره را به عهده خواهد داشت. اگر کانون توجه از اثر نهایی 

ممکن است به اثرات واسط زنجیره حرکت منحرف شود 
)نقاط کور( هدایت شود که توجه به این نقاط کور سبب 

 گیری از خواص تکلیفافزایش فعالیت عضالنی و کاهش بهره
یا ایجاد تغییرات جبرانی در رسیدن به هدف نهایی )در این 
تحقیق منظور رسیدن به توپ است که از سقف آویزان شده( 

آید اعمال توجه درونی باعث شده می به نظر ]۱۸[خواهد شد.
ها از اثر نهایی حرکت )ضربه سر به توپ( تمرکز آزمودنی

منحرف شده و به نقاط کور هدایت شده باشد که همین نقاط 
کور باعث معنادار نشدن تفاوت میزان خم شدن مفصل زانو 

 در شرایط اعمال کانون توجه درونی با بیرونی شده است.
ارتفاع پرش با اعمال کانون توجه  در مقایسه حداکثر

بیرونی افزایش معناداری نسبت به اعمال کانون توجه درونی 
مشاهده شد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج پژوهش محققین 

که  ]۲۰[پاک و همکارانو دامن ]۱۹[ادهزجمله شفیع زداخلی ا
ارش کرده بودند اجرای مهارت در شرایط اعمال کانون زگ

تاثیر توجه بیرونی است تا توجه درونی،  توجه بیشتر تحت
ارش کردند که در زباشد. پاکدامن و همکاران گهمسو می

شی اعمال کانون توجه بیرونی منجر به تولید زاجراهای ور
بیان کرده بود در  زاده نیزشود و شفیعنیروی بیشتر می

مانبندی و هماهنگی دارند، کانون زبه  زهایی که نیامهارت

دیگر  زی تاثیر بیشتری خواهد داشت. اتوجه بیرون
ارش زهایی که نتایجی همسو با این تحقیق را گپژوهش

اخری و زو  ۲توان به پژوهش ونس و همکارانکردند می
-اشاره کرد؛ آنها به این نتیجه رسیدند که به 3همکاران

م نیروی زکارگیری کانون توجه بیرونی در تکالیفی که مستل
تر سبت به کانون توجه درونی کاربردیاند ندیک به بیشینهزن

 ۴(۲۰۰۷در پژوهش دیگری وولف و همکاران ) ]۲۲-۲۱[است.
با بررسی تاثیر کانون توجه بر ارتفاع پرش به این نتیجه 

ابی به ایی در دستیزرسیدند که کانون توجه بیرونی نقش بس
پورتر و  ۲۰۱۰همچنین در سال  ]۹[ارتفاع باالتر را دارد.

هایی که توجه را به بیان کردند دستورالعمل ۵همکارانش
های کنند نسبت به دستورالعملمی زعوامل بیرونی متمرک

در همین  ]۲3[ایش دهند.زتوانند عملکرد را افدرونی، بهتر می
سال وولف اعالم کرد کانون توجه بیرونی موجب کاهش 

راستا که هم ]۲۴[شودایش ارتفاع پرش میزفعالیت عضالت و اف
 آید.نتایج این تحقیق به حساب میبا 

 گیرینتیجه
 دهنده تاثیر سودمند وطور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشانبه

کارآمد تمرکز توجه بیرونی بر عملکرد پسران فوتبالیست 
حین انجام تکلیفی است که نیاز به استفاده از تولید نیروی 

ر موجود دهای ها و فرضیهباشد. این نتایج، نظریهحداکثر می
کنند تمرکز بر پیامد حرکت موجب این زمینه که بیان می

عضالنی و ارتقاء یک نوع کنترل -افزایش هماهنگی عصبی
ها )در شود را تایید و قابل تعمیم به فوتبالیستخودکار می

 کند.تکلیف پرش عمودی( می
آمده به مربیان فوتبال دستهمچنین با توجه به نتایج به

د که بر روی تعادل پای برتر تمرکز بیشتری انجام شوپیشنهاد می
 های احتمالی در ناحیه زانو جلوگیری شود.دهند تا از آسیب

 تشکر و قدردانی
نامه کارشناسی ارشد محمدرضا مقاله حاضر برگرفته از پایان

های تحقیق جهت باشد. از تمامی آزمودنیمظفری می
زاده، امیر فالح همکاری با محقق و همچنین از آقایان میالد

زاده و سعید مالحسینی جهت همکاری در روند عباس
 .شودتحقیق تشکر و قدردانی می
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