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چكيده                                                  دريافت: 1394/1/25     پذيرش: 1394/5/7
هدف: هدف از اين مطالعه بررسى تأثير كانون توجه بيرونى بر ميزان فعاليت عضالت كمربند شانه اى هنگام 

ضربه فورهند درايو بازيكنان تنيس روى ميز بود. 
روش ها: 12 بازيكن حرفه اى تنيس روى ميز با ميانگين سن 26/5 سال به صورت داوطلبانه در اين مطالعه 
شركت كردند. فعاليت الكتريكى عضالت كمربند شانه اى با استفاده از دستگاه الكتروميوگرافى MA300 و 
ابتدا بدون هيچ  بيرونى ثبت شد.  با كانون توجه  الكترودهاى دو قطبى سطحى تحت شرايط بدون توجه و 
نوع راهنمايى، ضربات فورهند درايو توسط آزمودنى ها اجرا گرديد (بدون توجه) و سپس در حالت كانون 
توجه بيرونى از وى خواسته شده تا توجه خود را بر منطقه تعيين شده، براى فرود توپ معطوف نمايد (كانون 
توجه بيرونى). فعاليت عضالت در دو مرحله آمادگى و مرحله ضربه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براى 
مشخص نمودن اين دو مرحله از دستگاه تحليل حركتى سه بعدى Vicon (200 HZ) با چهار دوربين سرى

T20 استفاده شد. داده ها با روش تحليل واريانس ويژه داده هاى تكرارى (Repeated Measure) و سطح 
معني داري p <0/05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

يافته ها: نتايج نشان دادند در ضربه فورهند درايو شدت فعاليت عضالت در هر دو حالت كانون توجه بيرونى 
و درونى يكسان بود؛ درحالى كه اختالف درون گروهى در عضالت منتخب معنى دار بود و همچنين بين دو 
فاكتور توجه و عضالت تأثير متقابل معنى دار وجود دارد (p =0/03)، يعنى نوع آموزش توجهى توانسته است 
تأثير معنى دارى بر تغيير شدت انقباض عضالت نسبت به يكديگر داشته باشد. همچنين شدت فعاليت عضالت 

  .(p>0/05) در مرحله آمادگى و ضربه متفاوت بود
نتيجه گيرى: در اجراى تكنيك فورهند درايو، عضله دلتوئيد قدامى بيشترين فعاليت را داشت. نوع كانون توجه 
كاهش  بر روى  تأثير  بيشترين  و  داشت  يكديگر  به  نسبت  فعاليت عضالت  تغيير شدت  بر  معنى دارى  تأثير 
فعاليت عضله تحت خارى بود. اعمال اين نوع كانون توجه خستگى را به تأخير مى اندازد و نشانگر افزايش 

كارايى عصبى- عضالنى در اجراى مهارت مى باشد.
كليد واژگان: كانون توجه بيرونى، توجه انتخابى، فورهند درايو، فعاليت عضالنى

مقدمه
تأثير كانون توجه بر اجراى مهارت هاى ورزشى از جمله موضوعات 
پژوهشى است كه در طى سال هاى اخير مورد توجه محققان بوده، به 
طورى كه تحقيقات گسترده اى در اين حوزه انجام شده است. يافته ها 
نشان داده اند كه نوع كانون توجه بر اجرا و يادگيرى حركتى تأثيرگذار 
است (1). توجه بر حركات بدن در حين اجراى مهارت هاى حركتى، 

كانون توجه درونى ناميده مى شود. در مقابل، تمركز بر نتيجه حركت 
كانون توجه بيرونى مى باشد (2, 3).  

ــط  ــون توجه توس ــت كان ــورد جه ــارب در م ــن تج ــى از اولي يك
ــه از تكليف ديدارى-  ــد. در اين پژوهش ك Baumeister انجام ش
ــه به درون  ــان داد كه هدايت توج ــد، محقق نش ــتفاده ش حركتى اس
ــتگاه)  ــبت به توجه بيرونى (كنترل حركت دس ــت) نس (حركت دس
ــد (4). نتايج  ــراى تكليف خواهد ش ــتباه در اج ــب افزايش اش موج
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ــان داده اند كه آموزش هاى كالمى كه توجه را به سمت  تحقيقات نش
ــه توجه را به  ــبت به آموزش هايى ك ــت جلب مى كنند، نس اثر حرك
ــرى و افزايش دقت  ــت مى كنند، در يادگي ــمت خود حركت هداي س
ــرويس واليبال (6)، شوت هاى فوتبال (7) پرتاب  پرتاب گلف (5) س
ــت. همچنين در مطالعاتى  ــكتبال (8) تأثير بيشترى داشته اس آزاد بس
ــته است (9, 10) آموزش تمركز  كه هيچ آموزش توجهى وجود نداش
ــبت به حالت بدون آموزش يا تمركز درونى نتايج بهترى  بيرونى نس
ــت. اين نتايج پيشنهاد مى كنند كه كانون توجه بيرونى  در برداشته اس

موجب افزايش يادگيرى مى گردد.
ــكاران (11-13) در توضيح برتري كانون توجه بيروني،  Wulf و هم
 (Constrained action hypothesis) فرضية عمل محدود شده
ــز بر نتيجه حركت،  ــاس اين فرضيه، با تمرك ــرح كردند؛ بر اس را مط
ــوند  ــودكار براي اجراي عمل فعال مي ش ــيار و خ فرآيندهاي ناهوش
ــود. بنابراين اين  ــب، يادگيري و اجرا مؤثرتر خواهد ب ــه اين ترتي و ب
ــتم حركتى اجازه مى دهد كه به طور طبيعى تر خود  نوع توجه به سيس
ــرايط اتخاذ كانون توجه  ــازماندهى نمايد (14). در مقابل، در ش را س
دروني، كنترل هوشيارانه بر اجراي حركت وجود دارد كه به تثبيت يا 
  (Freezing degree of freedom) محدود شدن درجات آزادى

منجر مي شود و در نتيجه، اجرا ضعيف خواهد بود (13). 
ــان داده است كه عملكرد تعادلى هنگامى  به عالوه تعدادى مطالعه نش
كه فرد تمركز بيرونى داشته است، افزايش يافته است (10, 11, 15). 
ــى تقاضاهاى  ــز براى ارزياب ــكاران (12) ني ــه Wulf و هم در مطالع
ــنج، زمان واكنش در  توجهى همزمان با حفظ تعادل بر روى ثبات س
ــون توجه درونى (توجه به پاها) و كانون توجه بيرونى  دو حالت كان
ــد. شركت كنندگان  (توجه به عالئم روى تخته تعادلى) اندازه گيرى ش
ــبت به شركت كنندگان با  با توجه بيرونى، زمان واكنش كوتاه ترى نس
توجه درونى داشتند، كه نشان دهنده درجه خودكارى بيشتر در شرايط 
ــنج در  ــد. به عالوه تواتر حركات ثبات س كانون توجه بيرونى مى باش
ــت تمركز بيرونى باالتر بود. تواتر باال در تعديل حركات يكى از  حال
نشانه هاى خودكارى بيشتر است، كه نشانه تعديل بر اساس رفلكس ها 

و در نتيجه پاسخ هايى با هماهنگى و ظرافت بيشتر است (16). 
ــرايط بدون آموزش  ــون توجه درونى، بيرونى و ش ــه تأثير كان مقايس
ــف، دارت، تنيس، فوتبال  ــى مثل گل ــى در مهارت هاى ورزش توجه
ــودمندى  ــه توجه بيرونى در اكثر مواقع س ــان داده اند ك و واليبال نش

بيشترى داشته است (6, 19-17). 

ــادل (20)، توانايى پريدن (21)  و  ــاده اى مثل حفظ تع در تكاليف س
آزمون اندازه گيرى نيرو (2, 19)، كانون توجه بيرونى سودمندتر بوده 
است. همچنين در شرايط كلينيكى مثل، بازتوانى بعد از سكته، بيماران 
پاركينسون و يا آسيب هاى عضالنى- اسكلتى توجه بيرونى مفيد واقع 
ــت (22, 23). در نهايت مطالعه اخير Vance و همكاران   گرديده اس
نشان داد كه فعاليت EMG هنگامى كه شركت كنندگان كانون توجه 
بيرونى (توجه به خم كردن ميله) نسبت به كانون توجه درونى (توجه 
به عضله دو سر) داشتند، كاهش يافت. اين نتايج بيان مى كنند، كانون 
توجه بيرونى نه فقط حركات را به شكل خودكار كنترل مى كند، بلكه 

همچنين الگوى حركت را كارآمدتر مى كند (24).
ــى قرار داده اند،  ــب مطالعاتى كه تأثير كانون توجه را مورد بررس اغل
ــكى) (9)، دقت  ــاز اس ــت (25) دامنه حركات (شبيه س ــه حرك نتيج
ــچرى (10, 26) را مورد بررسى قرار  ــانات پوس حركات (5, 6) نوس
 (production measures) ــده ــاى توليد ش ــد؛ اما اندازه ه داده ان
ــان دهنده چگونگى سازماندهى و كنترل  مثل عملكرد EMG كه نش
ــتم عصبى است و مى تواند از كانون توجه تأثير  حركات توسط سيس
ــده است. همچنين توجه  بپذيرد تا اين زمان كمتر مورد توجه واقع ش
ــراً مورد توجه محققين  ــت كه اخي خود انتخابى از جمله مواردى اس
قرار گرفته است و تحقيقات كمى در اين رابطه انجام شده است. لذا 
ــتورالعمل توجه  ــى تأثير آموزش دس هدف از انجام اين تحقيق بررس
ــانه اى در اجراى ضربه  ــر ميزان فعاليت عضالت كمربند ش بيرونى ب
ــه آن در حالت بدون آموزش  فورهند درايو تنيس روى ميز و مقايس

توجهى مى باشد. 

روش شناسى

ــهر همدان  جامعه آمارى اين پژوهش بازيكنان مرد تنيس روى ميز ش
ــال،  ــن: 3/7±26/5 س بودند. 12 بازيكن حرفه اى تنيس روى ميز (س
ــانتى متر و سابقه بازى  جرم: 9/5±65/5 كيلوگرم، قد: 6/5±176/5 س
ــركت كردند.  ــال) به صورت داوطلبانه در اين مطالعه ش 1/3±6/5 س
ــل جراحى در اندام  ــيب ديدگى و يا عم آزمودنى ها فاقد هرگونه آس
ــات الزم در  ــد. پس از توضيح ــانه بودن ــى و ناحيه كمربند ش فوقان
ــركت كنندگان رضايت نامه شركت  خصوص نحوه انجام آزمون ها ش

در پژوهش را امضا نمودند. 
ــه سربازويى،  ــر بازويى، س  فعاليت الكترومايوگرافى عضالت دو س

محمدرضا حاتمى و همكاران
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ــه فوقانى، تحت خارى و فوق خارى  دلتوئيد قدامى و خلفى، ذوزنق
ــخ به توپ هاى  ــكل 1) طى اجراى ضربات فورهند درايو در پاس (ش
ــتفاده از دستگاه 16 كاناله EMG  مدل 16- پيچ زير و پيچ رو با اس
ــس نمونه بردارى 1000 هرتز و  ــاخت آمريكا (با فركان MA 300، س

پهناى باند 500 هرتز) ثبت شد.
ــرار دادن الكترودها بر روى عضالت جهت كاهش مقاومت  قبل از ق
ــيده شده و با  ــت، موى هاى زائد نقاط مورد نظر تراش الكتريكى پوس
ــت عضالت در  ــى فعالي ــد. جهت ثبت و بررس ــكل و پنبه تميز ش ال
 SENIAM ــا طبق پروتكل ــراى تكنيك فورهند درايو الكتروده اج
ــتخوان  ــه عضالت هدف و الكترود زمين به زائده آخرمى اس (27) ب

كتف، متصل شدند.
ــود. دو مهارت مربوط به ضربه  ــامل چهار مهارت ب اجراى آزمون ش
فورهند درايو در پاسخ به پيچ رو و دو مهارت مربوط به ضربه فورهند 
ــخ به پيچ زير بود. هر آزمودنى 12 ضربه فورهند درايو  درايو در پاس
در پاسخ به پيچ رو در دو دوره شش تايى با استراحت 5 دقيقه اى اجرا 
نمود. به طورى كه ابتدا از آزمودنى خواسته شد 6 ضربه فورهند درايو 
در پاسخ به پيچ رو را با كانون توجه انتخابى به ميز مقابل پاسخ دهد. 
ــش ضربه فورهند درايو در  ــتراحت، آزمودنى ش بعد از پنج دقيقه اس

پاسخ به پيچ رو به سمت راست ميز مقابل با دستورالعمل كانون توجه 
بيرونى اجرا مى كرد. دستورالعمل توجهى در اين ضربه به اين صورت 
بود كه آزمودنى بايد با دقت به مربعى به ابعاد30×30 سانتى متر در ميز 
ــفيد كه قابل رويت براى آزمودنى بود، ضربه  ــب س مقابل، كه با چس
ــخ به پيچ زير نيز  مى زد. براى دو مهارت ضربه فورهند درايو در پاس
مراحل اشاره شده انجام مى گرفت. در طول اجراى مهارت ها فعاليت 

الكتروميوگرافى عضالت ثبت گرديد.
ــچ زير و پيچ رو در دو مرحله  ــخ به پي ضربات فورهند درايو در پاس
1) مرحله آمادگى، لحظه شروع حركت تا زمانى كه دست در انتهاى 
حركت به سمت عقب قرار داشت و 2) مرحله ضربه، از لحظه شروع 
حركت دست به جلو تا انتهاى حركت به سمت جلو بود، مورد تجزيه 
ــخص نمودن اين دو مرحله از دستگاه  و تحليل قرار گرفتند. براى مش
 Vicon Peak, Oxford,)مVicon ــه بعدى ــى س ــل حركت تحلي
ــرىT20 با فركانس 200 هرتز استفاده شد.  UK) با چهار دوربين س
 Upper Right Limb) ــدل ماركرگذارى براى اين منظور، طبق م
ــه هر يك از نقاط  Model Set, Vicon Peak, Oxford, UK) ب
ــتى، بر روى بخش فوقانى دسته  مهره هفتم گردنى، مهره دوازدهم پش
ــينه، انتهاى تحتانى استخوان جناغ، زائده آخرومى،  استخوان جناغ س
سه ماركر مثلث شكل بر روى تنه بازو، كنديل داخلى و خارجى بازو، 
ــمت ميانى و خارجى مچ دست و  ــاعد، قس بخش ميانى و خارجى س
ــتخوان كف دستى، ماركرها متصل شدند.  ــومين اس بر روى انتهاى س
 1,8,2 Nexus) ــه بعدى 13 ماركر با استفاده از نرم افزار حركات س
ــور تعيين مراحل آمادگى و ضربه  , Vicon, Oxford, UK) به منظ

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 EMG Analysis ــزار ــتفاده از نرم اف ــه و تحليل داده ها با اس تجزي
 high pass filterو Low pass filter ــر صورت پذيرفت. مقادي
ــدند. براى حذف  ــز تعيين ش ــر 500 هرتز و 10 هرت ــب براب به ترتي
ــتفاده گرديد. اطالعات  ــچ فيلتر 50 هرتز اس ــهرى از نات نويز برق ش
ــيوه ميانگين ريشه مربعى (RMS) تحليل  الكترومايوگرافى خام با ش
ــيگنال هاى الكترومايوگرافى،  ــكل 2). براى نرمااليز كردن س شد (ش
ــى اجراى هر مهارت به مقدار حداكثر  اطالعات RMS هر عضله ط
ــپس در  ــيم و س انقباض ارادى ايزومتريك (MVIC) آن عضله تقس

عدد صد ضرب گرديد.
ــامل، عامل توجه (با  اين مطالعه داراى چهار فاكتور درون گروهى ش
ــى و بدون آموزش توجهى)،  ــطح آموزش با كانون توجه بيرون دو س
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ــطح پاسخ به پيچ رو و پيچ زير) عامل مرحله  عامل نوع ضربه (با دو س
(با دو سطح مرحله آمادگى قبل از ضربه و مرحل ضربه) عامل عضله 
(كه شامل 7 عضله سر شانه) بود. به منظور بررسى تأثير متقابل در اين 
 Repeated) عوامل از روش تحليل واريانس ويژه داده هاى تكرارى
ــتفاده گرديد. همچنين  ــرم افزار آمارى SPSS اس Measure) و از ن

سطح معني داري نيز p<0/05 در نظر گرفته شد.

نتايج 

نتايج نشان داد كه به طوركلى نوع كانون توجه تأثيرى بر شدت فعاليت 
عضله نداشت. به بيان ديگر تفاوت شدت فعاليت عضالت در دو حالت 
بدون آموزش توجهى و حالت آموزش با كانون توجه بيرونى، معنى دار 
نمى باشد (p=0/6 ،F =0/28) ميانگين كل شدت انقباض عضالت با هم 
متفاوت بود. شدت انقباض در عضله سه سر بازو به طور معنى دارى كمتر 
از ساير عضالت بود و عضله دلتوئيد قدامى بيشتر از ساير عضالت فعاليت 

داشت (نمودار 1).  

نوع  عامل  دو  بين  است،  شده  آورده  شماره2  نمودار  در  كه  همان طور 
كانون توجه و عامل عضالت تأثير متقابل معنى دار وجود داشت (0/92= 
p=0/03 ، F=7/85  ،Eta)، يعنى نوع آموزش توجهى تأثير معنى دارى بر 
شدت انقباض عضالت داشت. شدت فعاليت عضالت كمربند شانه در 
شرايط مختلف كانون توجه تفاوت معنى دارى با هم داشتند. در شرايط 
بدون آموزش توجهى ميزان فعاليت در عضالت دلتوييد قدامى و خلفى، 
فوق خارى و تحت خارى افزايش يافته بود كه در مورد تحت خارى اين 

.(p<0/05) اختالف معنى دار بود
 ،Eta =0/96) همچنين تعامل بين دو فاكتور مرحله و عضالت معنى دار بود
p=0/008 ، F=16/7). به بيان ديگر شدت فعاليت عضالت در مرحله 

آمادگى و ضربه تفاوت معنى دارى داشت (جدول 1).
پيچ رو  و  پيچ  زير  تكنيك  دو  اجراى  حالت  در  فعاليت عضالت  شدت 
يكسان بود (p=0/8 ،F= 0/04). اما تحليل عاملى نشان داد، دو فاكتور نوع 
ضربه و مرحله داراى تعامل مى باشند. نوع تكنيك موجب ايجاد تفاوت 
در شدت فعاليت عضالت در مرحله آمادگى و ضربه مى گردد (نمودار 
3)؛ به بيان ديگر ميزان اختالف در شدت فعاليت عضالت در اين دو 

نمودار1. ميزان فعاليت عضالت كمربند شانه اى در ضربه فورهند درايو
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.(p=0/009 ، F=11/7 ،Eta =0/55) مرحله بستگى به نوع تكنيك دارد

بحث 

اين تحقيق با هدف بررسي تأثير نوع كانون توجه بر فعاليت عضالت 
ــخ به  ــه فورهند درايو در پاس ــگام اجراى ضرب ــانه اى هن ــد ش كمربن
ــد. نتايج اين  ــر و پيچ رو در تنيس روى ميز اجرا ش ــاى پيچ زي توپ ه
ــر دو حالت آموزش  ــراى اين مهارت در ه ــان داد كه اج مطالعه نش
ــد؛ اما با تغيير  ــان مى باش توجه بيرونى و بدون آموزش توجهى يكس
ــدت انقباض عضالت نسبت به يكديگر  در وضعيت كانون توجه ش
ــاس يافته هاى اين پژوهش شدت فعاليت در عضله  تغيير كرد. بر اس
ــد، دلتوئيد قدامى 26 درصد، ذوزنقه  تحت خارى حدود 63/3 درص
ــبت به توجه انتخابى كاهش  23/6 درصد در كانون توجه بيرونى نس

نشان داده است. 
ــه بيرونى مطابق با  ــش در ميزان فعاليت عضالنى در كانون توج كاه
ــد. در مطالعه Vance و همكاران  ــين مى باش يافته هاى مطالعات پيش
ــازو در حركت دادن يك  ــر ب ــه س ــر بازو و س (24) دو عضله دو س
چكش و رساندن آن به هدف تعيين شده، مورد ارزيابى قرار گرفت. 
ــركت كردند، آزمون تمركز  ــه آزمايش ش در پژوهش آنها افراد در س
ــان داد كه افراد در  بيرونى، درونى و بدون آموزش توجهى. نتايج نش
ــر  ــدت انقباض كمتر در عضله دو س آزمايش تمركز بيرونى داراى ش
ــند. همچنين در مطالعه Zachry و همكاران (3) فعاليت  بازو مى باش
چند عضله در حركت پرتاب آزاد بسكتبال مورد بررسى قرار گرفت. 
ــر بازو و سه سر بازو در دو حالت  ــان دادند عضالت دو س نتايج نش
ــان داده اند. در حالى كه  ــه بيرونى و درونى تفاوت معنى دارى نش توج
عضله رادياليس و دلتوئيد تفاوت معنى دارى را نشان ندادند. همچنين 
ــت عضالنى را در  ــه بر فعالي ــر كانون توج ــكاران، تأثي Wulf و هم
اجراى پرش عمودى مورد بررسى قرار دادند. نتايج بررسى آنها نشان 
ــش مى يابد (28). بر  ــى در توجه بيرونى كاه ــه فعاليت عضالن داد ك
ــاس اين مطالعات افزايش همزمان در دقت و بهبود در عملكرد به  اس
همراه كاهش در فعاليت عضالت اتفاق مى افتد كه به عنوان كارآمدى 
عصبى– عضالنى تفسير شده است. يكى از عللى كه مى توان در مورد 
عدم اختالف در شدت فعاليت عضالت در اثر كانون توجه درونى و 
بيرونى ارائه كرد، اين است كه عضالت مؤثر در ضربه درايو فورهند، 
ــد، در نتيجه نوع كانون  ــمت حركت را حمايت مى كنن ــترين قس بيش

ــته است. كاهش در  توجه تأثيرى بر ميزان فعاليت اين عضالت نداش
فعاليت عضالت به دليل افزايش كارايى در توليد حركت در اثر كانون 
ــد (3) و از طرف ديگر طبق پژوهش هاى پيشين  توجه بيرونى مى باش
(12, 29) توجه درونى منجر به محدود كردن درجات آزادى مى گردد 

و در نتيجه شدت انقباض افزايش مى يابد. 
ــت عضالت منتخب در  ــدت فعالي ــان داد كه ش نتايج اين مطالعه نش
ــت. بيشترين  مرحله آمادگى و در حين ضربه اختالف معنى دارى داش
ــد، اما رتبه بندى  ــه دلتوئيد قدامى ثبت گردي ــدت انقباض از عضل ش
ــن دو مرحله آمادگى و ضربه به  ــدت فعاليت عضالت بي در تغيير ش
ــه سر  ــامل عضله دلتوئيد خلفى (حدود 230/2 درصد)، س ترتيب ش
ــر بازو (80/3  ــارى (150/4 درصد)، دو س ــازو (175/2)، تحت خ ب
درصد)، فوق خارى (74/5 درصد)، ذوزنقه (50/4 درصد) و دلتوئيد 
قدامى (35/3 درصد) مى باشد. با توجه به اين نتايج، عضالت دلتوئيد 
ــر بازو و تحت خارى با انقباض اكسنتريك در مرحله  ــه س خلفى، س
ضربه نقش كاهش دهنده شتاب حركت را دارند، در حالى كه در مرحله 
ــد. عضله دوسر  آمادگى انقباض اين عضالت در كمترين حد مى باش
ــى به عنوان حركت دهنده اصلى در هر دو مرحله  بازو و دلتوئيد قدام
ــدت فعاليت  ــته اند. بنابراين اختالف ش آمادگى و ضربه فعاليت داش
ــد.  ــالت در اين دو مرحله كمتر از عضالت مخالف مى باش اين عض
ــف در تمام مراحل  ــه به عنوان تثبيت كننده كت ــن عضله ذوزنق همچني

اجراى ضربه درايو فورهند فعاليت داشته است.
ــنجش تأثير توجه بر فعاليت عضالنى،   نتايج اين مطالعه عالوه بر س
ــدت فعاليت عضالت در دو  ــه توجه تأثيرى در تغيير ش ــان داد ك نش
ــه ندارد. همچنين تأثير كانون توجه در اجراى  مرحله آمادگى و ضرب
ضربه درايو فورهند در پاسخ به توپ داراى پيچ رو و زير يكسان بوده 
ــت. به بيان ديگر فعاليت عضالنى و نوع كانون توجه در پاسخ به  اس
ــته است. اين نتايج با يافته هاى مطالعه  اين دو نوع ضربه تفاوتى نداش
ــو مى باشد. آنها نتيجه گرفتند كه  Yoshida و همكارارن (30) همس
ــدت انقباض و الگوى انقباض عضالنى در ضربه فورهند در پاسخ  ش

به انواع چرخش ها يكسان مى باشد. 
اين تحقيق از برخى محدوديت هاى پژوهشى رنج مى برد. در گروهى 
ــه خاصى بود، هنگام اجراى  ــه آموزش مهارت بدون تأكيد بر توج ك
ــترس نبود و  ــك از نوع و كانون توجه آزمودنى اطالعى در دس تكني
ــت. بهتر بود در  نمى توان قطعًا تصور نمود كه فرد فاقد توجه بوده اس
اين تحقيق گروهى نيز تحت عنوان كانون توجه درونى اضافه مى شد.
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نتيجه گيرى نهايى

ــون توجه بيرونى موجب  ــان داد كه كان در مجموع مطالعه حاضر نش
ــدت فعاليت عضالنى مى شود. در آينده با بررسى جنبه هاى  كاهش ش
كينماتيكى و الكتروفيزيولوژيكى مى توان توضيح دقيق ترى از تغييرات 
مرتبط با كانون توجه ارائه داد. ارائه تمركز بيرونى در افراد ماهر منجر 

ــيب كمتر در حين  ــدت فعاليت عضالت و در نتيجه آس به كاهش ش
ــن كانون توجه بيرونى با  ــود. بنابراي اجراى مهارت در اين افراد مى ش
ــودكار مهارت و همچنين  ــل كنترل كننده مثل اجراى خ تأثير بر عوام
ــت در بهبود اجراى تكنيك هاى  افزايش كارايى در عضالت ممكن اس

تنيس و ورزش هاى مشابه مؤثر باشد.

محمدرضا حاتمى و همكاران
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Objective: The aim of this study was to evaluate the impact of the external focus 
of attention on the rotator cuff muscle activity for the timely hit forehand drive by 
table tennis players.
Methods: Twelve professional table tennis players with mean age of 26.5 years 
voluntarily participated in this study. The electrical activities of the muscles of the 
shoulder girdle using M.A 300 machine and bipolar electrodes surface under two 
conditions .First with external focus of attention and then without such attention 
were recorded, first without any guidance blows forehand drive was carried out by 
subjects (without focus). Then such subject was asked to focus their attention on 
the area marked for the ball landing (external focus of attention). Muscle activities 
in both preparation and tapping phases were analyzed the three –dimensional (200 
Hz, Vicon, with four camera series T) motion analysis system was used to obtain 
the data. Data was analyzed by running reported measures ANOVA at a signifi-
cance level of p<05.
Results: In without external attention situation, muscle activity did not change 
significantly compared with the external focus of attention situation (p>0.05) but 
the different between the intensity of muscle activity was meaningful. This sug-
gests that there is a mutual influence between the two attention factors and muscles 
(p=0.03), that is, orientation can have a significant effect on the severity of muscle 
contraction. Intensities of muscle contraction in the preparation and tapping were 
different (p<0.05).
Conclusion: On the forehand drive technique, the anterior deltoid muscle has the 
most activity. The type of focus and attention had a significant impact on the change 
of activity of muscles relative to each other, and the greatest impact is on the reduc-
tion of activity of the infraspinatus muscle. This type of focus delays fatigue and 
results in an increase in the efficiency of neuromuscular in the activities of skills. .  
Keywords: External focus, Selective attention, Forehand drive, Muscle activity
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ــته   آقاى محمدرضا حاتمى فارغ التحصيل رش
ــگاه آزاد اسالمى  ــى از دانش بيومكانيك ورزش
ــال 1392، داراى مدرك  ــد بروجرد در س واح
ــته ورزشى تنيس روى  مربيگرى ممتاز در رش
ــن داراى مدرك ملى داورى اين  ميز و همچني
ــته بوده و از سال 1378 تاكنون مشغول به  رش
ــد. همچنين ايشان از سال  ــته ورزشى مى باش آموزش و تدريس اين رش
ــگاه پتروشيمى بندر امام  ــرمربى تيم تنيس روى ميز باش 1376 تاكنون س
ــه در همايش هاى  ــت. ارائه 6 مقال ــور اس خمينى (ره) در ليگ برتر كش
ــت. از جمله  ــى خود داراس ــه پژوهش ــى را در كارنام ــى و بين الملل مل
ــان تجزيه و تحليل بيومكانيكى مهارت هاى ورزش  عالئق پژوهشى ايش

پينگ پنگ مى باشد. 

ــال 1385عضو  ــى، از س ــدى مجلس ــاى مه آق
ــروه تربيت بدنى و  ــى تمام وقت گ هيأت علم
ــالمى واحد  ــگاه آزاد اس ــى دانش علوم ورزش
ــد. در حال حاضر ايشان عالوه  همدان مى باش
بر تدريس دروس حركت شناسى و بيومكانيك 
در رشته تربيت بدنى، در سمت معاون آموزشى 
ــگاه بيومكانيك ورزشى اين  ــئول آزمايش ــكده علوم انسانى و مس دانش
ــب عنوان مقاله برتر در جشنواره  ــگاه مشغول به فعاليت است. كس دانش
فرهيختگان در سال 1394، انتخاب به عنوان مدرس و پژوهشگر برتر در 
ــالمى همدان در طى چند سال اخير از جمله افتخارات  دانشگاه آزاد اس
ــر داخلى و  ــش از 13 مقاله در مجالت معتب ــد. چاپ بي ــان مى باش ايش
ــاى داخلى و خارجى را در  ــى و ارائه چندين مقاله در همايش ه خارج
ــى خود دارد. تعادل و كنترل پوسچر، تجزيه و تحليل راه  كارنامه پژوهش
ــى از  رفتن در جمعيت هاى كلينيكى، تجزيه و تحليل مهارت هاى ورزش

جمله عاليق پژوهشى ايشان مى باشد.   

ــرادى، متولد  ــريف م ــوان ش ــر كي ــاى دكت آق
ــتان اصفهان،  ــه اس ــهر كوهپاي ــال 1357 ش س
ــى از گروه  ــل بيومكانيك ورزش فارغ التحصي
ــگاه بوعلى سينا در سال  ــى دانش حركت شناس
ــتاديار گروه  ــر اس ــال حاض 1393، وى در ح
تربيت بدنى دانشگاه كاشان و مدرس درس هاى 
ــگاه مى باشد. زمينه تحقيقاتى  ــى در اين دانش بيومكانيك و حركت شناس
ــالمند، فعاليت عضالنى اندام تحتانى،  ــان، ارزيابى راه رفتن افراد س ايش
ــد. وى داراى 5 مقاله علمى پژوهشى به  ــچر مى باش تعادل و كنترل پوس

زبان فارسى و 1 مقاله به زبان انگليسى مى باشد.

تأثير كانون توجه در فعاليت عضالت شانه هنگام ضربه فورهند 
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