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A b s t r a c t

The performance of the elderly is related to different psychological and phys-
ical factors. The focus of attention is one of the effective factor on move-
ment performance. This systematic review study is designed to focus on and 
achieve performance of the elderly. This study is systematic review of articles 
about focus of attention in older adults’ performance that it was done in 
September 2021. Persian and English articles were searched in SID, IranDoc, 
Noormags, PubMed, Wiley, ScienceDirect databases with the keywords fo-
cus of attention, internal attention, external attention, performance, ageing, 
and Movement and 144 articles were identified. After removing duplicate 
records and reading titles, 42 articles remained and after reading abstracts 
10 articles were included in the study based on eligibility criteria. The re-
sults showed that the focus of Internal attention was to reduce performance. 
Adopting external focus can increase performance and reduce the risk of falls 
in the elderly.
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چکیده
 عملکــرد ســالمندان بــه عوامــل روانــی و جســمی مختلــف مربــوط می شــود. کانــون توجــه 
ــر  ــر عملکــرد حرکتــی اســت .ایــن مطالعــه مــروری نظام منــد ب یکــی از عوامــل اثرگــذار ب
مقــاالت مربــوط بــه کانــون توجــه در عملکــرد ســالمندان اســت کــه در شــهریور ســال 1400 
 SID،IranDoc ، Noormags ، ــای ــی در پایگاه ه ــی و انگلیس ــاالت فارس ــد. مق ــام ش انج
ــی،  ــه درون ــه، توج ــون توج ــای کان ــد واژه ه ــا کلی PubMed، Wiley ، ScienceDirect ب
توجــه بیرونــی، عملکــرد، ســالمندی و حرکــت جســتجو شــد و 144 مقالــه شناســایی شــد. 
ــی  ــه در بررس ــد ک ــی مان ــه باق ــوان، 42 مقال ــی عن ــراری و بررس ــوارد تک ــذف م ــس از ح پ
چکیــده تعــداد 10 مقالــه بــر اســاس معیارهــای ورود بــه مطالعــه وارد شــدند. نتایــج حاصــل 
نشــان داد کــه کانــون توجــه درونــی ســبب کاهــش عملکــرد گردیــده و اتخــاذ کانــون توجــه 

ــود.  ــالمندان ش ــقوط س ــر س ــش خط ــرد و کاه ــش عملک ــبب افزای ــد س ــی می توان بیرون

واژه های کلیدیواژه های کلیدی:: کانون توجه بیرونی، سالمندی، کانون توجه درونی

ســالمندی را می  تــوان این گونــه تعریــف کــرد: تغییــرات فیزیولوژیــک 
ــه در  ــت ک ــودی و غیرقابل بازگش ــده و خودبه خ ــی، پیش رون طبیع
ــه  ــی رو ب ــو قابل توجه ــه نح ــر دو ب ــی ه ــمی و روان ــوای جس آن ق
ــر از  ــا باالت ــه ی ــک ب ــر نزدی ــه عم ــالمندی ب ــذارد. س ــان می  گ نقص
ــی  ــش پایان ــن بخ ــاره دارد و بنابرای ــر اش ــر بش ــول عم ــن ط میانگی
ــد  ــای تجدی ــالمند قابلیت ه ــراد س ــات انســان اســت. اف ــه حی چرخ
ــا توجــه بــه مراتــب تحــول  قــوای محــدودی دارنــد )1(. بنابرایــن ب
رشــدی، دوره ســالمندی مرحلــه پایانــی بــه شــمار مــی  رود )2(. در 
ــه باالتریــن حــد خــود می  رســد، و از طرفــی  ــه کمــال ب ایــن مرحل
بــه علــت پشــت سرگذاشــتن مرحلــه میانســانی و ورود بــه مرحلــه 
ســالمندی، ضعف  هــای زیــادی در فــرد ایجــاد می  شــود )3(. افزایــش 
ســن عملکــرد دســتگاه  های مختلــف بــدن را دچــار مشــکل نمــوده 
و ســبب ضعــف جســمانی می  شــود )4(. ایــن تغییــرات شــامل 
کاهــش عملکــرد سیســتم عصبــی عضالنــی، کاهــش قــدرت بدنــی، 
ــود  ــل می  ش ــت مفاص ــه حرک ــتقامت و دامن ــی و  اس ــوده عضالن ت

)5(. عــالوه بــر ایــن بــا آغــاز دوره ســالمندی سیســتم عصبــی هــم 
کــه حفــظ تعــادل را ســازمان  دهی می  نمایــد دچــار تغییــرات 
فراوانــی می  شــود )6( کــه یکــی از عوامــل خطــر آفریــن افتــادن را 
شــامل می  شــود. آســیب  های حاصــل از افتــادن کــه ســبب کاهــش 
ــردد  ــز می  گ ــرگ نی ــع ســبب م ــی و در بعضــی مواق ــت، ناتوان فعالی
)7(. در افــراد مســن، افتــادن یــک خطــر جــدی محســوب می  شــود. 
تقریبــاً دو ســوم مرگ هــای ناشــی از صدمــات غیــر عمــدی در افــراد 
ــل  ــن خــوردن ایجــاد می  شــود )8(. ســقوط عام ــر زمی مســن در اث
اصلــی شکســتگی اســتخوان اســت و یــک ســوم افــراد مســن بــاالی 
ــار در ســال می  افتنــد. در نتیجــه،  65 ســال جامعــه حداقــل یــک ب
ــد )9(.  ــل می کن ــان تحمی ــر جه ــادی را ب ــار اقتصــادی زی ــادن ب افت
تعــداد فزاینــده  ای از تحقیقــات نشــان داده اســت کــه افزایــش ســن 
ــای  ــیاری از حوزه   ه ــرونده در بس ــرد پیش ــت دادن عملک ــا از دس ب
شــناختی، از جملــه ســرعت ذهنــی، حافظــه اپیزودیــک، و عملکــرد 
ــده  ــه ش ــترده پذیرفت ــور گس ــه ط ــت )10(. ب ــط اس ــی مرتب اجرای
اســت کــه کنتــرل اجرایــی، توانایــی برنامه  ریــزی، هدایــت اقدامــات 
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پیچیــده هدفمنــد شــامل اجــزای کنتــرل جداگانــه ماننــد هماهنگــی 
ــانی  ــه روز رس ــزا، ب ــردازش مج ــای پ ــا جریان  ه ــز ی ــف متمای وظای
و مهــار نظــارت دارد )11(. ورگان1 و همکارانــش یکــی دیگــر از 
ــای  ــه از فرآینده ــد ک ــایی کردن ــه را شناس ــرل پای ــای کنت فرآینده
ــز  ــد، متمای ــال کار می  کن ــه فع ــر روی حافظ ــه ب ــی ک ــی قبل اجرای
اســت، وجــود یــک فرآینــد تغییــر کانــون توجــه را می  تــوان از مــدل 

ــرد )12(.  ــتنباط ک ــه کاری کاون2 اس حافظ
ــت  ــم حرک ــات در عل ــد تحقیق ــوزه روبه رش ــک ح ــه ی ــون توج کان
ــوده اســت. شــواهد قابل توجهــی وجــود  انســانی در دهــه گذشــته ب
دارد کــه نشــان می دهــد توجــه بیرونــی بــه تأثیــر یــک حرکــت بــر 
ــف(  ــوپ در گل ــاب ت ــر روی پرت ــون ب ــال، کان ــط )به عنوان مث محی
عملکــرد را در مقایســه بــا توجــه درونــی روی حــرکات بدنــی 
کــه در اجــرای مهــارت حرکتــی دخیــل هســتند )مثــاًل کانــون بــر 
ــون  ــت کان ــود می بخشــد. مزی ــف( بهب ــازی گل ــا در ب ــت بازوه حرک
توجــه بیرونــی نســبت بــه کانــون توجــه  درونــی به خوبــی در طیــف 
ــن،  ــر ای ــا ثبــت شــده اســت )13(. عــالوه ب گســترده ای از مهارت  ه
تعــدادی از مطالعــات نشــان داده انــد کــه کانــون توجــه بیرونــی کــه 
ــا می شــود،  ــای آزمایشــگر الق ــق دســتورالعمل ها و بازخورده از طری
ــد  ــود می بخش ــده بهب ــرل نش ــرایط کنت ــه ش ــبت ب ــرد را نس عملک
ــای  ــرای انجــام مهارت ه ــی ب ــون توجــه بیرون ــت کان )14، 15(. مزی
ــان  ــات نش ــت. مطالع ــادق اس ــی ص ــای بالین ــی در جمعیت ه حرکت
ــی و  ــری حرکت ــرای یادگی ــی ب ــه بیرون ــون توج ــه کان ــد ک می  ده
عملکــرد مهارتــی بهینــه اســت، اگرچــه بحث  هایــی در مــورد کانــون 
ــازه کار  ــراد ت ــا اف ــه ب ــر در مقایس ــراد ماه ــرای اف ــه ب ــه توج بهین
وجــود دارد )16(. پیشــنهاد شــده اســت کــه کانــون توجــه درونــی 
ــه پاییــن در هماهنگــی حرکــت ایجــاد  ــاال ب ــی را از ب محدودیت های
ــت  ــوع حرک ــالت و تن ــفتی عض ــورد س ــات در م ــد. تحقیق می  کن
نشــان می  دهــد کــه ایــن شــواهد ممکــن اســت تــا حــدی درســت 
باشــد. بــا ایــن حــال، نتایــج تحقیقــات قبلــی نشــان مــی دهــد کــه 
توجــه بیرونــی و درونــی محدودیت  هایــی از بــاال بــه پاییــن بــر روی 

ــد)13، 17(.  ــال می کنن ــی اعم ــتم حرکت ــی سیس هماهنگ
ــه  ــا توج ــش، ب ــات پژوه ــی در ادبی ــه بیرون ــری توج ــم برت علی رغ
تفاوت هــای بالقــوه بدنــی و شــناختی افــراد ســالمند بــا جوانــان کــه 
ســبب یــک مکانیســم کنتــرل آگاهانــه در ایــن افــراد می  شــود کــه 
به نوعــی اتخــاذ توجــه درونــی اســت )18، 19(، تحقیــق حاضــر بــه 
دنبــال ایــن ســوال اساســی اســت کــه کانــون توجــه  جهــت عملکــرد 

حرکتــی بهینــه افــراد ســالمند بــه چــه صــورت مــی باشــد؟

1. Verhaeghen
2. Cowan

روش شناسیروش شناسی

ایــن تحقیــق از نــوع نیمــه آزم پژوهــش صورت گرفتــه از نــوع 
ــه ای و  ــع کتابخان ــر مناب ــز ب ــا تمرک ــوده و ب ــد ب ــروری نظام من م
ــا 2021  ــال 2002 ت ــدوده س ــی در مح ــی و انگلیس ــاالت فارس مق
انجــام شــد. هــدف ایــن تحقیــق مــرور و جمع بنــدی مقــاالت 
ــای  ــود. کلیدواژه ه ــالمندان ب ــرد س ــه در عملک ــون توج ــوزه   کان ح
عملکــرد حرکتــی ســالمندان، کانــون توجــه بیرونــی، کانــون توجــه 
 SID،IranDoc ، ایرانــی  ســایت های  در  ســالمندی  درونــی، 
 Elderly function, external و کلیدواژه هــای Noormags
 focus, internal focus, elderly ، Older  adult, ageing
 PubMed ، Wiley ، ScienceDirect ــی ــای خارج در پایگاه ه

جســتجو شــد. 
معیارهای انتخاب مقاالت عبارت بود از:

1.مقاالت از نوع کیفی و کمی  در سال های 2002 تا 2021 
ــالت  ــده در مج ــاپ ش ــی زبان چ ــی و انگلیس ــاالت فارس 2. مق
ــالمندان در   ــه س ــه توج ــوط ب ــی مرب ــی و خارج ــی داخل علم
ــود،  ــترس ب ــا در دس ــل آنه ــن کام ــه مت ــی ک ــرد حرکت عملک
باتوجه بــه وســیع بــودن حــوزه توجــه، در ایــن مقالــه مــروری 
فقــط بــه حیطه هــای کانــون توجــه بیرونــی و درونــی و اثــرات 
ــه شــد. ــی ســالمندان پرداخت ــرل وضعیت ــر عملکــرد و کنت آن ب

معیارهای خروج مقاالت عبارت بود از:
ــی،  ــه داروی ــا دارای مداخل ــم ی ــه بســیار ک ــا حجــم نمون ــاالت ب مق
ــود،  ــی مشــخص نشــده ب ــا نحــوه اجــرا به خوب ــه در آنه ــی ک مقاالت
ــام  ــاص انج ــاران خ ــی و بیم ــن ذهن ــر روی معلولی ــه ب ــی ک مقاالت

ــود.  شــده ب
در جســتجوی اولیــه 144 مقالــه یافــت شــد کــه از ایــن تعــداد 44 
مــورد بــه دلیــل تکــراری بــود حــذف شــد. از 100 مقالــه در بخــش 
ــده  ــه باقی مان ــد. از 42 مقال ــذف ش ــه ح ــوان 58 مقال ــی عن بررس
ــر  ــن مقــاالت ب ــرار گرفــت کــه از بیــن ای چکیــده مــورد بررســی ق
اســاس معیارهــای ورود تعــداد 10 مقالــه وارد مطالعــه شــده و بقیــه 

مقــاالت حــذف شــدند.

کیوان مالنوروزی و همکاران
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بحثبحث
ــه شــد.  ــه وارد مطالع ــد جســتجو 10 مقال ــودار فراین ــا نم ــق ب مطاب
نتایــج حاصــل از ایــن مقــاالت در جــدول 1 ارائــه گردیــد. در 
ــه  ــیار موردتوج ــی بس ــرد حرکت ــود عملک ــالمند، بهب ــت س جمعی
آســیب های  از  ناشــی  مرگ هــای  ســوم  دو  تقریبــاً،  اســت. 
اســت  زمین خــوردن  از  ناشــی  مســن تر  افــراد  در  غیرعمــدی 
ــه  ــناختی ک ــل روانشناختی/ش ــه عوام ــی ب ــل توجه ــه قاب )9(. عالق
عملکــرد راه رفتــن و در نتیجــه خطــر ســقوط را تعییــن می کننــد، 
ــد کــه عملکــرد  ــی نشــان داده ان ــات قبل ــج تحقیق وجــود دارد. نتای
حرکتــی در افــرادی کــه ســطح توجــه آگاهانــه باالتــری نســبت بــه 
ــرادی  ــی اف ــد، ول ــش یاب ــن اســت کاه ــد، ممک ــود دارن ــرکات خ ح
کــه حــرکات آنهــا خودکارتــر باشــد و بــه کنتــرل آگاهانــه کمتــری 
ــد )20(.  ــری دارن ــی بهت ــرد حرکت ــاز داشــته باشــد ســطح عملک نی
ــی  ــدن زمان ــر ش ــمت آگاهانه ت ــه س ــرکات ب ــرل ح ــرات کنت تغیی

اتفــاق می افتــد کــه دانــش اعالمــی موجــود در برنامه ریــزی و 
ــه کار گرفتــه شــود. مســترز و همــکاران )1993(  اجــرای حــرکات ب
ایــن پدیــده را بازپــردازش نامیدنــد. تصــور می شــود کــه بازپــردازش 
زمانــی آشــکار می شــود کــه فــرد تحــت فشــار باشــد یــا در حرکــت 
مشــکل داشــته باشــد )21(. در حــال حاضــر، شــواهد فراوانــی وجــود 
ــت  ــر حرک ــر نتیجه/اث ــه ب ــون توج ــد کان ــان می ده ــه نش دارد ک
ــی و  ــرد حرکت ــود عملک ــه بهب ــر ب ــی"( منج ــه بیرون ــون توج )"کان
یادگیــری می شــود، در حالــی کــه توجــه بــه خــود اجــرای حرکــت 
ــل  ــری را مخت ــی"( عملکــرد حرکتــی و یادگی ــون توجــه درون )"کان
ــد  ــان دادن ــکاران )2010( نش ــکی و هم ــد )22(. چیویاکوفس می کن
ــی  ــرای ارزیاب ــدار ب ــا اســتفاده از تختــه تعــادل ناپای ــر ب ــن اث کــه ای
عملکــرد تعــادل، بــه یادگیــری کنتــرل تعــادل در جمعیــت ســالمند 
تعمیــم می یابــد )7(. کانــون توجــه بیرونــی می توانــد عملکــرد 
ــک  ــش از ی ــی بی ــه بیرون ــای توج ــد. مزای ــود بخش ــی را بهب حرکت

شکلشکل11.. نمودار فرایند جستجو و ورود مقاالت 

طریــق  از  شــده  شناســایی  مقــاالت  تعــداد 
)23( داده  خارجــی  پایگاه هــای 

تعــداد مقــاالت شناســایی شــده از طریــق 
ــی داده )121( ــای داخل پایگاه ه

یی
سا

شنا

تعداد کل مقاالت شناسایی شده )144(

حذف مقاالت تکراری )۴۴(

مقاالت حذف شده در بررسی عنوان )58(

حذف به دلیل نداشتن معیارهای ورود )32(

مقاالت انتخاب شده )۱۰۰(

مقاالت وارد شده با متن کامل )۴2(

مقاالت وارد شده با بررسی )۱۰(
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ــوان  ــه عن ــود )ب ــده می ش ــت دی ــی حرک ــی در کارای ــه درون توج
ــی  ــی عروق ــخ های قلب ــرو، پاس ــد نی ــی، تولی ــت عضالن ــال، فعالی مث
و غیــره(. بــه طــور خــاص، کارایــی فیبــر عضالنــی، افزایــش تولیــد 
نیــرو، و هماهنگــی حرکــت موثرتــر تحــت یــک توجــه بیرونــی بــه 
طــور بالقــوه می توانــد ســرعت حرکــت را افزایــش دهــد )23(. طبــق 
"فرضیــه عمــل محــدود شــده"3کانون توجــه درونــی ممکــن اســت 
کنتــرل آگاهانــه ای را القــا کنــد کــه بــا هماهنگــی خــودکار تداخــل 
می کنــد و باعــث آســیب عملکــرد می شــود. برعکــس، کانــون 
توجــه بیرونــی بــه نفــع فرآیندهــای ناخــودآگاه، ســریع و انعکاســی 
ــق  ــود. طب ــتر می ش ــی بیش ــیالیت حرکت ــه س ــر ب ــه منج ــت ک اس

3. Constrained action hypothesis

"فرضیــه عمــل محــدود شــده"، اثــرات مفیــد یــک توجــه بیرونــی بــه 
ویــژه در کارهــای دشــوار برجســته اســت، زمانــی کــه افــراد ســعی 
ــالل  ــبب اخت ــانند، س ــام برس ــه انج ــر کار را ب ــد آگاهانه ت می کنن
ــن اســت توجــه  ــالمندان ممک ــوند )23(. س ــدن می ش ــت ب در حرک
بیرونــی بیشــتری را بــه عنــوان یــک راهبــرد بــرای بهبــود عملکــرد 
حمایتــی اتخــاذ کننــد، بــه ویــژه هنگامــی کــه ثبــات راه رفتــن بــه 
چالــش کشــیده شــود و عملکــرد راه رفتــن کاهــش یابــد. عــالوه بــر 
ــی  ــتورالعمل  های درون ــد از دس ــل دارن ــت ها تمای ــن، فیزیوتراپیس ای
ــه  ــد ، ک ــتفاده کنن ــن اس ــوزی راه رفت ــتر در بازآم ــورد بیش و بازخ

ممکــن اســت یادگیــری حرکتــی را تضعیــف کنــد )24(. 

کیوان مالنوروزی و همکاران

3. Constrained action hypothesis

نتایجشرکت کننده هاتکلیفعنواننویسنده و سال

ونگ و همکاران، 2008
)25(

بازپردازش و سقوط در سالمندان 
افراد مسن ممکن است تمایل بیشتری به 52 سالمند 65 سال به باالآزمون زمان بندی شده برخاستن و رفتنساکن در جامعه

کنترل آگاهانه حرکات خود داشته باشند.

چیویاکوفسکی و همکاران 
2010
)7(

توجه بیرونی، یادگیری تعادل را 
32 فرد سالمند 85ساله  تعادل روی استواری سنج در سالمندان افزایش می دهد

)24 زن و 8 مرد(

توجه بیرونی  منجر به یادگیری حرکتی 
مؤثرتر و خودکاری بیشتر نسبت به توجه 

درونی شد.

مک نوین و
همکاران، 2013

)24(

اثرات کانون توجه و سن بر  
عملکرد تکلیف فراوضعی  و 

کنترل وضعیتی

شرکت کنندگان به صورت دستی یک 
هدف فراوضعی پیگردی را ردیابی 

کردند و دستورالعمل هایی را دریافت 
کردند که بر توجه درونی و توجه 

بیرونی تمرکز کنند.

24 فرد سالم )12 جوان 
25 سال، 12 سالمند 80 

سال(

صرف نظر از دشواری تکلیف فراوضعی 
پیگردی، اتخاذ توجه بیرونی سبب بهبود 

کنترل وضعیتی سالمندان می شود.

پورآقایی اردکانی و 
همکاران،1392

)26(

تأثیر کانون توجه و دست کاری 
حس پیکري بر شاخص های 

کنترل قامت سالمندان

حفظ تعادل بر روي دستگاه بایودکس 
در سه حالت ایستادن معمولي، ایستادن 

روي فوم و ایستادن روي بالشتک 

34 مرد سالمند سالم با
سن 80 سال

کانون توجه بیرونی می تواند نوسانات 
قامت را کم کرده و تعادل را بهبود بخشد. 
این یافته ها فرضیة عمل محدودشده را 

مورد تأیید قرار می دهد.

اشتری و همکاران،1394 
)27(

اثر کانون توجه درونی و بیرونی 
بر فراگیری و یادداری مهارت 
پرتاب دارت سالمندان 68ساله 

شهر همدان

تکلیف مورداستفاده در تحقیق حاضر 
شامل پرتاب دارت از فاصله 2/37 متر و 

ارتفاع 1/70 متر به سمت هدف بود.
بزرگساالن یادگیری بهتری را از کانونی 27 مرد با سن 68 سال

نمودن توجه به صورت بیرونی می برند.

دی ملکر و همکاران، 2017
)30(

تأثیر کانون توجه، بازپردازش و 
سابقه افتادن بر ثبات راه رفتن 

سالمندان

یک پارادایم شامل اغتشاشات مکانیکی 
گذرا در یک محیط پیاده روی مجازی 

28 سالمند سالم )8 مرد، 
20 زن، 65 سال(

مزایای بالقوه توجه بیرونی ممکن است 
برای راه رفتن که یک مهارت مداوم و 
بدون هدف خاصی هست صدق نکند، 

زیرا حرکات راه رفتن در جهت دستیابی 
به یک اثر محیطی مشخص مانند تکالیف 

هدف گیری نیست.

ارسطو و
همکاران، 1397

)28(

بررسی تأثیر مداخله تکلیف 
دوگانه و نوع کانون توجه بر 

تعادل سالمندان شهر اهواز در 
سال 1397

تعادل ایستا و  
پویا 

همراه با تکلیف ثانویه شناختي 
)شمارش معکوس اعداد( 

40 سالمند مرد باالی 
60 سال

توانایی سالمندان در حفظ تعادل با 
انجام فعالیت شناختی تغییرمی کندو 

کانون توجه درونی میزان کارایی و تعادل 
سالمندان را کاهش می دهد

سنگاری و همکاران،1397
)29(

نقش جنسیت و کانون توجه بر 
کنترل وضعیت بدن سالمندان

حفظ وضعیت قامت همراه با
تکلیف شناختی شمردن معکوس 

80 سالمند )40 مرد و 40 
زن(، با سن 80 سال

توانایی تخصیص منابع توجه ممکن است 
با افزایش سن کاهش یابد. یافته ها مزایای 
توجه بیرونی در مقایسه با توجه درونی 

را نشان دادند.

جدولجدول11.. نتایج بررسی مطالعات در مورد کانون توجه در عملکرد سالمندان
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نتیجه گیرینتیجه گیری
ــبب  ــی س ــه درون ــون توج ــده کان ــام ش ــات انج ــه مطالع باتوجه ب
کاهــش عملکــرد گردیــده و اتخــاذ کانــون توجــه بیرونــی می توانــد 
ــادن  ــش افت ــث کاه ــد و باع ــود بخش ــالمندان را بهب ــرد س عملک
آنهــا شــود؛ بنابرایــن بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده الزم اســت 
ســالمندان را در حیطــه  کانــون توجــه آمــوزش داد تــا بــراي افزایش 
ــی و محیطــی توجــه  ــع بیرون ــه مناب ــرد خــود ب ــدی و عملک توانمن
کننــد. مطالعــه در حیطــه ســالمندان نشــان داد کــه کانــون توجــه 
بیرونــی، منجــر بــه یادگیــری حرکتــی مؤثرتــر و خــودکاری بیشــتر 
ــران  ــن درمانگ ــود. همچنی ــی می ش ــون توجــه درون ــه کان نســبت ب
حــوزة توان بخشــی ســالمندان می تواننــد در هنــگام بازتوانــی و 
ــا ارائــة دســتورالعمل هایی توجــه ســالمندان را بــه  توانمندســازی  ب

ــد.  ــی معطــوف نماین ــع بیرون مناب

مالحظات اخالقیمالحظات اخالقی

حامی مالیحامی مالی
ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تأمیــن مالــی 

در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان
ــل داده،  ــش، تحلی ــی پژوه ــده و طراح ــوروزی: ای ــوان مالن کی

تفســیر نتایــج و تاییــد نهایــی دست نوشــته

ــش  ــه و ویرای ــل داده ، تهی ــع آوری و تحلی ــی: جم ــه گروئ فرزان
دست نوشــته

تعارض منافعتعارض منافع
بنابراظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

نتایجشرکت کننده هاتکلیفعنواننویسنده و سال

بنی اسدی و همکاران، 
1398
)31(

اثر کانون توجه درونی و بیرونی 
بر نوسان در تکالیف وضعی و 

فراوضعی در سالمندان

تکلیف وضعی )ایستادن روی دستگاه 
پایداری بایودکس( و فراوضعی 

)نگهداری ظرف پر آب( 
20 مرد سالمند 59 سال

کانون توجه بیرونی نسبت به کانون توجه 
درونی به کاهش  نوسان های وضعی در 
هر سه مؤلفة کنترل قامت منجر می شود.

پینتو و همکاران،2021
)32(

کانون توجه بر عملکرد نشستن 
به ایستادن در بزرگساالن جوان 

و مسن تأثیر نمی گذارد

نشستن به ایستادن و ایستادن به 
نشستن درحالی که یک فنجان در دست 
داشتند، در سه سطح دشواری )فنجان 
خالی یا پر، با سرعت معمولی یا سریع( 

80 سالمند )40 مرد و 40 
زن(، با سن 80 سال

کانون توجه بیرونی برای عملکرد افراد 
جوان یا مسن در فعالیت های روزمره 
زندگی ممکن است همواره مفید نباشد.

ادامه جدولادامه جدول11.. نتایج بررسی مطالعات در مورد کانون توجه در عملکرد سالمندان
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