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 چکیده

 اسپین تاپ فورهند ضربة اجرای بر توجه کاری کانونثیر دستانجام اين پژوهش، بررسی تأهدف از 

 15ر و ماه 15نفر ) 30تعداد باال بود.  روانی فشار شرايط در میز روی تنیس مبتدی و ماهر بازيکنان

های توجهی شرايط فشار روانی باال و پايین و کانوندر اين پژوهش شرکت کردند. افراد در مبتدی( 

 و ف دوگانه با توجه بیرونی نامرتبطتکلیفی، تکیف دوگانه با توجه درونی، تکلیحالت يک)مختلف 

 هونتايج نشان داد که گر. ضربة تاپ اسپین را اجرا کردندتکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط( 

 انیافت کمتری در شرايط فشار رو درون هدايت شده بود، سمتها بهدر حالتی که توجه آنمبتدی 

رايط شدر  ،يا نامرتبط( مت بیرون بود )مرتبطسها بهکه توجه آنباال داشتند. در گروه ماهر، زمانی

 ،مچنینهفشار روانی و  اين نتايج با توجه به اثر دوگانةها ديده نشد. فشار باال افتی در عملکرد آن

 آزادی توجیه شد. بحث کنترل درجات

 

 آزادی فشار روانی، تکلیف دوگانه، درجاتکانون توجه،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
اجرای ورزشکاران )حتی ورزشکاران نخبه( در آن  کهزیادی وجود دارند  هایموقعیتدر زمین ورزش 

، شرایط انگیزة کمتوان به خستگی، ها میاین موقعیت ازجملةشود. شرایط دچار تخریب می

هایی که شاید بیشتر افراد درگیر . یکی از موقعیتاشاره کرد فشارتحتشرایط انسداد و  پرتیحواس

بهتر در تمایل به اجرای هرچهاست.  فشارتحتشرایط انسداد  ،اندشده روروبهدر زمین ورزش با آن 

برخالف اینکه فشار اجرا . (1)کند فشار اجرا را ایجاد می ،اهمیت فردی بسیار باال شرایطی با درجة

با اجرا  معموالًکند که شرایطی را فراهم میشود، فشار اغلب از تمایل فرد برای اجرای بهینه ایجاد می

برای توصیف این پدیده استفاده  «فشارتحتانسداد » از عبارتشود. بهینه انجام میسطح زیردر 

تر نسبت به سطح مهارت فرد و در موقعیتی که انگیزه برای اجرای ضعیف بهانسداد  پدیدةشود. می

 . (2، 3)شود گفته می ،اجرای بهینه در حداکثر است

شود. یکی از از راهکارهای مختلفی استفاده می معموالً فشارتحتبرای مقابله با وضعیت انسداد 

است، استفاده از تکلیف دوگانه در شرایط انسداد  شده استفادهمختلف  هایپژوهشراهکارهایی که در 

شود که که در شرایط فشار استفاده از تکلیف دوگانه باعث می معتقدند پژوهشگران. است فشارتحت

 یشود که اجران هدایت شود و همین امر باعث میوسمت بیروجه فرد از فرایند اجرای حرکت بهت

نظر این گفته درست بهدر نگاه اول، . (2، 4)یب نشود حالت بدون فشار دچار تخرافراد نسبت به 

. ندشده همواره درست نیستتوان فهمید که اظهارهای عنوانتر به آن میاما با نگاهی دقیق ؛رسدمی

استفاده از تکلیف  ،ماهر باشند یدر شرایط انسداد افراد قرارگرفتهکه افراد در زمانیتوان گفت می

نشان داده شده است که افراد ماهر از  ،زیرا افت عملکرد شود؛تواند موجب جلوگیری از دوگانه می

یف دوگانه در شرایط لو استفاده از تک (5، 6) برندتوجه بیرونی نسبت به توجه درونی سود بیشتری می

و شود ( میگامبهگامسمت درون )فرایند اجرای موجب جلوگیری از تغییر توجه به فشارتحتانسداد 

مبتدی قرار دارند  یافراد ،دیگرسویدر. (7)کند همین امر از افت اجرا در شرایط فشار جلوگیری می

این افراد از توجه درونی نسبت به توجه بیرونی برای اجرای تکالیف سود  اندنشان داده هاپژوهشکه 

ای که توجه استفاده از تکالیف دوگانه فشارتحترسد که در شرایط نظر میبه. (5، 8)برند بیشتری می

این افراد  ،زیرا ، موجب افت در عملکرد خواهد شد؛دننبیرون هدایت ک سمتافراد مبتدی را به

 زیاد قدراین هاآنکاری  کنند و ظرفیت حافظةکنترل می گامبهگام صورتبهمهارت را  خودخودبه

اساس است که افراد مبتدی بر مهم اینجا نکتة. پردازش کند هم بانیست که بتواند هر دو تکلیف را 

افراد مبتدی گیرند؛ زیرا، ار قر فشارتحتشرایط انسداد  تأثیرنباید تحت (9)های نظارت آشکار نظریه

نیز موجب تغییر توجه از  فشارتحتشرایط کنند و از توجه درونی استفاده می خودخودبه صورتبه



 96                                                                                        ضربه ... اجرای بر توجه کانون کاریدست تأثیر

با این  راستاهم. (3)بر اجرای افراد مبتدی ندارد  تأثیریشود که این امر سمت درون میبیرون به

، در اوایل یادگیری تکلیف گلف هستندحالی مبتدی که درند افراداهنشان داد پژوهشگران ،استدالل

تمرینی است که شرایط  ط در اواخر دورةقگیرند و فشرایط فشار اجرا قرار نمی تأثیرتمرین تحت

نشان داده شده است که افراد  اخیراً ،هابرخالف این یافتهاما  ؛(2) شودایجاد می فشارتحتانسداد 

شرایط فشار اجرا، دچار انسداد  تأثیردر تکلیفی مشابه )ضربة گلف( تحت مبتدی نیز مشابه با افراد ماهر

نشان  2004در سال  (11) 1گری ،مثالعنوانبه ؛(10) شوددچار تخریب می هاآنشوند و عملکرد می

 ؛دنشددچار تخریب نمی ،اجرا بود ای که متمرکز بر نحوةداد که افراد مبتدی در شرایط تکلیف دوگانه

دچار  هاآنعملکرد  ،شدبیرون هدایت می سمتبه هاآنای که تمرکز اما در شرایط تکلیف دوگانه

دهد که این نتایج نشان میافراد مبتدی بود.  برعکس دقیقاً این روند برای افراد ماهر شد. تخریب می

حتی شود و مینسمت درون شود، عملکرد افراد مبتدی تخریب گر شرایطی موجب تغییر در توجه بها

 ،هاپژوهشبا توجه به این  ،اما عملکرد افراد ماهر دچار تخریب خواهد شد. حال ؛تقویت خواهد شد

شرایط  ،(9)مجدد  گذاریسرمایه نظریة بینیپیشاساس براست که اگر  نای شدهمطرح سؤال

چرا افراد مبتدی در این شرایط دچار  ،شودیمسمت درون جه از بیرون بهتوموجب تغییر  فشارتحت

 شوند؟انسداد می

در . (3، 11) ای داشته باشداحتمالی این است که ممکن است شرایط فشار اجرا اثر دوگانه یک دلیل

توجه خود را  فشارتحتدر شرایط ممکن است  ،برخوردارند از سطح مهارت زیادیحالتی که افراد 

بردن دقت تغییر برای باال نامربوط یهاینشانهسمت افکار منفی و بهو  گامبهگامسمت درون و کنترل به

 اینکهدلیلی بهافکار منفدر افراد ماهر، احتمال دارد که دهند و همین امر موجب افت در اجرا شود. 

در توجه  د و فقط تغییرندر عملکرد نشوموجب افت  ،کاری ندارد تکلیف اصلی نیازی به ظرفیت حافظة

تغییر در توجه موجب افت در عملکرد  ،افراد مبتدی هستند کههنگامیموجب افت در عملکرد شود. 

دارد، توجه به افکار و پیامدهای نیاز کاری  ظرفیت حافظةبه اجرا دردست تکلیفاما چون  ؛شودنمی

و همین امر  کنددازش کارآمد تکلیف را اشغال میبرای پر موردنیازظرفیت  ،اصل از اجراحمنفی 

جه افراد ماهر در که تو، باید زمانیددرست باشن شدهبیاناگر این موارد  .شودمیموجب افت در اجرا 

 هاآنکه توجه افت در اجرا دیده شود؛ اما زمانی ،شودمیسمت درون تغییر داده شرایط استرس به

سمت بیرون تغییر داده یف، چه بدون ارتباط با تکلیف( بهمرتبط با تکلای )چه تکلیف دوگانه وسیلةبه

این است که وقتی  بینیپیشدر افراد مبتدی  ،اینبرعالوه. دچار تخریب نشود هاآنعملکرد  ،شودمی

 بودن به نحوةدلیل مربوط، بهکندمیر سمت درون تغییبه هاآنتوجه  فشارتحتدر شرایط انسداد 

                                                           
1. Gray 



 1398تابستان  ،36فتار حرکتی شماره ر                                                                                                  70

دچار  هاآنباید اجرای  ،شدن از افکار منفی نامربوط با اجرای تکلیف، دوراجرای تکلیف و همچنین

موجب  ،کاری ةکردن فضای حافظفکار منفی و اشغالبه پردازش است ممکن اتخریب نشوند؛ هرچند 

وط با تکلیف یا که توجه افراد با استفاده از محرک نامربنیاز شود؛ اما زمانیدیدن مقداری افت در اجرا 

 شوند. ، دچار افت در اجرا میشودمیسمت بیرون هدایت بهمحرک مربوط به تکلیف 

، تغییرپذیری حرکتی است. سنجش است شده بررسی فشارتحتیکی دیگر از متغیرهایی که در انسداد 

نبود حساسیت دلیل شرایط فشار بر اجرا است؛ اما به تأثیراجرا یک روش مستقیم برای بررسی  نتیجة

استفاده از  ،بنابراین ؛(12، 13)د ننشان داده نشو خوبیبهاجرا ممکن است تغییرات  در سنجش نتیجة

شدن بین ، سنجش جفتتری همانند سنجش تغییرپذیری حرکتی و همچنینهای حساسسنجش

فرد در اوایل یادگیری  ،(14)کنترل درجات آزادی  ای مناسبی هستند. از دیدگاه نظریةهمفاصل گزینه

کند؛ اما کردن درجات آزادی استفاده میبرای کنترل تعداد زیاد درجات آزادی از راهکار جفتحرکتی 

کند. اجرای بهتر حرکت آزاد می برایفرد درجات آزادی را  ،رفتن سطح مهارتبا پیشرفت تمرین و باال

به  ،گیردقرار می فشارتحتشرایط انسداد  کرده درعقیده دارد که وقتی فرد تمرین (14) 1برنشتاین

گردد. آمدن بر مشکل پیچیدگی حرکت برمیبا هدف فائقیعنی تثبیت درجات آزادی  ؛قبلی راهبرد

شدن زیرا، جفت ؛تغییرپذیری حرکتی کاهش یابد ،فشارتحتشرایط انسداد انتظار این است که در 

نشان داده  هاپژوهشاما نتایج  ؛(3)ها همراه خواهد بود بین مفاصل با کاهش تغییرپذیری بین اندام

رفتن تغییرپذیری حرکتی موجب باال بالبیس یفی مانند ضربةلدر تک فشارتحتاست که شرایط انسداد 

دست یافتند و  گلف به نتایج مشابهی ، در ضربة(15)و همکاران  2همچنین کوک. (11)خواهد شد 

هنگام ضربه تغییرپذیری زیادی در شتاب چوب و زاویة چوب بهایط استرس باال شرنشان دادند که در 

دادند که در شرایط استرس باال نشان  (16)و همکاران  3کولینز ،هادهد. برخالف این یافتهمی روی

کردن درجات برداران وجود دارد که گواه ثابتبین مفاصل ران و گردن وزنه ییهمبستگی باال رابطة

در شرایط  نشان داده شد کهبال شده ضربة بیسسازی، برای یک تکلیف شبیه. همچنینآزادی است

زدن وجود ای کینماتیکی درگیر در حرکت ضربهتری بین زمان شروع رویدادهقوی استرس باال رابطة

کردند. نتایج نوردان مبتدی بررسی اثر اضطراب را بر صخره (18)و همکاران  4رز. پیجپ(17) دارد

تری نسبت به حالت نوردان حرکات خشکصخره هنگام اضطراب زیاد،نشان داد که به هاآنمطالعة 

                                                           
1. Bernestein 

2. Cooke 

3. Collins 
4. Pijpers 
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توجهی برای مقابله با  از دو راهبرد (12) 1لند و تننبام ،راستادرهمین دهند.عادی از خود نشان می

فشار ابله با انسداد تحتبرای مق اهبرداد که هر دو رنشان د هاآنپژوهش استرس استفاده کردند. نتایج 

 یافته بهبودهای توجهی دستورالعملآن بود که در شرایطی که اجرا در تر مهم مفید هستند؛ اما یافتة

ند دلیل احتمالی توان دید که چمی هاپژوهش با دقت در .، تغییرپذیری در حرکت افزایش یافته بودبود

های منفرد برای از شاخص ذکرشده هایپژوهش ، در همةاول اینکه ند:وجود دار هابرای این تناقض

های است. این سنجش شده بررسیخاص  لحظة یکاست و تغییرپذیری در  شده استفادهتغییرپذیری 

اوم اعتبار های مدگیرند و استفاده از سنجشای قرار میتغییرات لحظه تأثیرتحت راحتیبهمجرد 

اند کرده بررسیشدن بین مفاصل را قبلی، برخی جفت هایپژوهشدر  دوم اینکه، ؛(19) بیشتری دارد

بعد خاصی از حرکت را  هرکداماین دو متغیر اند. تغییرپذیری حرکتی را بررسی کرده ،و برخی دیگر

 . (20)سنجند می

وجه در در این دو حوزه )نقش ت هاپژوهشهای موجود در و تناقض با توجه به اظهارهای ذکرشده

ی با کنترل پژوهشانجام  ،(فشارتحتو نقش تغییرپذیری در شرایط انسداد  فشارتحترایط انسداد ش

سعی شده است که شرایط توجه و  پژوهشدر این  .ی ضروری استپژوهشهای مختلف جنبه

از  زمانهم طوربه ،همچنین. شودآن بر شرایط استرس مشخص  تأثیرتا  شود کاریدست پرتیحواس

ها اقضبه رفع تن طول کل حرکت استفاده شده است تاو تغییرپذیری حرکتی در شدگیجفتشاخص 

 .زمینه، کمک کنددراین
 

 پژوهشروش 
 نان ماهرنفر بازیکن مبتدی تنیس روی میز شرکت کردند. بازیک 15نفر ماهر و  15 ،پژوهشدر این 

از  یکی درحداقل  کردن در این رشته را داشتند و بایدسال سابقة بازی 10تنیس روی میز حداقل 

نتخاب باشند. افراد مبتدی از یک کالس تنیس روی میز اداشته مدال های سنی در سطح ملی رده

از  ،آزمایشجرای قبل از اتاپ اسپین تنیس روی میز را آموزش دیده بودند.  ضربة تازگیبهشدند که 

 کتبی گرفته شد. نامةرضایت کنندگانشرکت همة

هدف و راکت استاندارد تنیس روی میز استفاده شد.  ، میزاز توپ ،تاپ اسپین برای اجرای ضربة

متر سانتی 37×  35درون مستطیلی با ابعاد متر بود که سانتی 14به قطر  قرمزرنگ ، یک دایرةتکلیف

استفاده  2(کوالیسیس) دوربینحرکت شش  آنالیزکت افراد از یک سیستم ثبت کینماتیک حر برایبود. 

کندیل در زائدة آخرومی )شانه(، اپیترتیب مارکر به پنجروی بدن فرد برای ثبت حرکات  ،شد. همچنین
                                                           
1. Land, Tenenbaum 

2. Qualysis 
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 دستیکفاستخوان دوم )مچ(، برجستگی بزرگ ران )ران(، ای زند اعلی نیزه خارجی )آرنج(، زائدة

 استفاده شد. 1(اوکیانداز )ت در پرتاب توپ از یک دستگاه توپثبا برای .ندداده شدقرار )انگشت( 

زده  شدهتعیینسمت هدف باید به هابا حرکت تاپ اسپین بود. این ضربهضربه به توپ  تکلیف،

مساوی بر  تأکیدشد که ها گفته هدف حرکت توضیح داده شد و به آن کنندگانشرکت. به ندشدمی

و با ایین و باال شرایط استرس پ باید در کنندگانشرکتیک از هردقت و سرعت حرکت داشته باشند. 

بط و تکلیف با توجه درونی، تکلیف دوگانة مرتدوگانه  تکلیفتکلیفی، یفی )حالت یکلحالت تکچهار 

انویه نشان داده تکلیف ث ،اجراقبل از هر شرایط . ندکردرا اجرا میتاپ اسپین  یرمرتبط( ضربةغ دوگانة

اجرای  شد. نحوةکردن و آشنایی با تکلیف داده میکنندگان پنج کوشش برای گرمشرکتشد و به می

 زیر بود: صورتبههای مختلف اجرا تلحا

وپ ارسالی را د و سعی داشتند تزدن تمرکز داشتن، افراد فقط بر ضربهدر این حالتتکلیفی: حالت یک

که در  اال بودبازگردانند. این شرایط شامل اجرا در شرایط با استرس پایین و ب موردنظرسمت هدف به

 کردند؛ ضربه را اجرا می 10هر حالت 

که تصور؛ بدینددادنیک صدای بوق پاسخ می بهافراد باید  ،تکلیف دوگانه با توجه درونی: در این حالت

کالمی  صورتبهرا بلند  «عقب»ید کلمة ، باشدحالت حرکت دست به عقب پخش میاگر بوق در 

کالمی  صورتبهرا  «جلو»، باید کلمة شدگفتند و اگر بوق در حالت حرکت دست به جلو پخش میمی

 ،بنابراین جه کنند؛که به فرایند حرکت دست تو کرداین فرایند افراد را وادار میکردند. و بلند ادا می

 10اال و پایین( هر شرایط )استرس بشد. در این حالت نیز افراد در سمت درون جلب میبه هاآنتوجه 

  کردند؛ضربه را اجرا می

تکلیف  عنوانبه تاپ اسپین را ، فرد تکلیف ضربةدر این شرایطنامربوط: با توجه بیرونی تکلیف دوگانه 

از حروف  یتصادفی یک صورتبهکرد و در پاسخ به یک محرک شنیداری )صدای بوق( اولیه اجرا می

، 12) ندشدتکراری ادا می صورتبهحرف الفبا نباید  .کردکالمی بیان می صورتبهالفبای انگلیسی را 

ود. در این حالت نیز در از بلندگو پخش شثانیه  5/1تنظیم شده بود که هر  ایگونهبهصدای بوق . (7

 شد؛زده می موردنظرسمت هدف ضربه به 10شرایط استرس باال و پایین 

سمت هدف زدن بهاولیه شامل ضربه تکلیف ،مرتبط: در این شرایط با توجه بیرونی لیف دوگانهتک

توپ  دقیق لحظة ضربة طوربه باید اجراکنندهشد که اجرا می گونهاینبهبود و تکلیف ثانویه  موردنظر

در  کرد.را بیان می «ضربه»باید با صدای بلند کلمة  ، فردکرد. در این لحظهبه راکت را مشخص می

تاپ اسپین  ، به توجه به اثر حرکت ضربةزیرا یک تکلیف ثانویة بیرونی است؛تکلیف ثانویه  ،این حالت

                                                           
1. Okay 



 37                                                                                        ضربه ... اجرای بر توجه کانون کاریدست تأثیر

سمت هدف ضربه را به 10سترس باال و پایین ط ادر این شرایط نیز هر فرد در شرای. (12)دارد نیاز 

  ؛دادانجام  موردنظر

علی او، شد که براساس عملکرد فایجاد شرایط استرس به فرد گفته می برایایجاد شرایط استرس: 

بلغ م، شودمنجر به مقام اول  دنشبه رسیاگر اجرای وی  است و اجراکنندگاننفر اول  جزو پنج

رایط در ش، این بردن فشار اجرابرای باال ،تعلق خواهد گرفت. همچنینبه او جایزه تومان  500000

یک  کنندگانشرکت در پایان آزمون به همةشد. خانم( انجام  چهارآقا و حضور هشت تماشاگر )چهار 

 شد.جایزه داده  عنوانبهیادبود و  رسمبه شرتتیعدد 

پرسیده  سؤالاز افراد دو  ،حین و در پایان هر بلوکقدار استرس و تالش افراد درقبل، درم بررسیبرای 

پاسخ دهند و براساس مقیاسی  های زیرسؤالشد به (. از افراد خواسته می(21)از  به نقلشد )می

)فشار  10تصمیم نگرفتم( تا  اصالًکنم، فشاری را احساس نمی اصالًبین صفر ) لیکرتی در یک دامنة

 صورتبه هاسؤال. گذاری کنندرا نمره هاآنکنم، خیلی زیاد مصمم بودم( خیلی زیادی احساس می

 زیر بودند:

  کنید؟حاضر چقدر فشار احساس میدرحال

 چقدر مصمم هستید که بهترین تالش خود را انجام دهید؟

های تکلیف حالت ،های بدون استرس و استرس باال و همچنینکه ترتیب حالت است ذکر شودالزم 

های حالت کنندگانشرکتاطمینان از اینکه  برایکانتر باالنس شد.  کنندگانشرکتبین دوگانه، در

 ،شد و سپساجرا می تکلیفیگیرند، ابتدا حالت یکتکلیفی یاد نمیهای یکتکلیف دوگانه را در حالت

شدن با اثر سازش با شرایط استرس و آشنا جلوگیری از برای. ندشدهای تکلیف دوگانه اجرا میحالت

 . (12) ندشدروز از هم اجرا می از شرایط تکلیف با فاصلة چهار هرکدام ،تکلیف دوگانه

استفاده  (22) و همکاران 1که سیداوی یفرمول، سنجش تغییرپذیری الگوی هماهنگی بین مفاصل برای

. این مشهور است 2شدهول به اختالف ریشة میانگین مربعات نرمالشد. این فرم کار بردهکردند، به

تر قدر این شاخص کوچک کند که هرفراهم میفرمول شاخصی برای تغییر هماهنگی بین مفاصل 

دهندة تغییرپذیری کمتری است. این شاخص برای هماهنگی زاویة شانه با آرنج محاسبه ، نشانباشد

د که شدن بین مفاصل شانه و آرنج از شاخص همبستگی استفاده شبرای سنجش میزان جفت د.ش

 . (23) شد استفادهبعدی و برای تحلیل  فیشر( z نمرات آن استاندارد شد )نمرة

                                                           
1. Sidaway 

2. NORMS-D 
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شد ه میداد دوکردند امتیاز قرمز برخورد می هایی که در دایرةبه توپ ،برای سنجش دقت حرکت افراد

 به شد وامتیاز یک داده می ،گرفتنداما داخل مربع قرار میهایی که در خارج از دایره توپبه و 

برای  یازهاامت ،برای هر فردشد. امتیاز صفر داده می ،کردندهایی که به خارج از مربع برخورد میتوپ

 شد.مینظر گرفته نمرة دقت فرد در آن شرایط در عنوانبهشد و هر بلوک میانگین می

یک طرح  سطح استرس و تالش در اجرای تکلیف، از بررسیهای مربوط به داده وتحلیلبرای تجزیه

 4× )شرایط استرس، باال و پایین(  2× )سطح مهارت ماهر و مبتدی(  2تحلیل واریانس مرکب با 

)مراحل  3× بیرونی مرتبط(  توجه توجه درونی، توجه بیرونی نامرتبط و)شرایط توجهی، شرایط کنترل، 

های تکراری حین و بعد از اجرا( استفاده شد که در سه عامل آخر خود دارای اندازهدرقبل، آزمون در

)سطح  2از یک طرح تحلیل واریانس مرکب با  ،عملکرد افرادهای دقت داده وتحلیلبرای تجزیه .است

توجه )شرایط توجهی، شرایط کنترل،  4× ( )شرایط استرس، باال و پایین 2× مهارت ماهر و مبتدی( 

توجه بیرونی مرتبط( استفاده شد که در دو عامل آخر خود دارای  درونی، توجه بیرونی نامرتبط و

های تغییرپذیری در الگوی آماری داده وتحلیلکه برای تجزیهذکر است  شایان. های تکراری استاندازه

های دقت استفاده از آزمون آماری مشابه با داده ،هاندامشدن بین اهای جفتداده ،حرکتی و همچنین

 شد.

 

 نتایج

اطمینان از  ابتدا برای:  بودن افراد برای انجام بهترين تالشمیزان استرس و مصمم بررسی

نتایج این . تحلیل شدند های مربوط به استرسداده ،اینکه شرایط استرس ایجاد شده است یا خیر

 F  ،0.0001 = P ،0.46(1 , 28) = 23.89)است  معناداراثر اصلی سطح فشار روانی تحلیل نشان داد که 

= p
2ηنیستند معناداردیگر  از اثرهای کدامهیچاما نتایج این آزمون نشان داد که  (؛ ( 1همه > F) .

اند شرایط با استرس باال فشار بیشتری را درک کردهها در ها نشان داد که گروهمیانگین مقایسة

 (. 41/3=  ، فشار روانی پایین87/5=  ها، فشار روانی باال)میانگین

بودن افراد برای انجام بهترین تالش خود نشان داد ج آزمون تحلیل واریانس برای مصممنتای ،همچنین

F ،0.0001 = p ،0.60=p (1 , 28) = 42.88)است  معنادارکه اثر اصلی سطح فشار روانی 
2η)اما  ؛

افراد در شرایط  کهها نشان داد میانگین مقایسة. (F < 1همه ) نبودند معناداردیگر  از اثرهای کدامهیچ

 ا، فشار روانی باالهاند که بهترین تالش خود را انجام دهند )میانگینفشار روانی باال بیشتر مصمم بوده

 .(44/6 = ، فشار روانی پایین63/8 =



 57                                                                                        ضربه ... اجرای بر توجه کانون کاریدست تأثیر

دهد. ها را در شرایط مختلف نشان میعملکرد دقت حرکت گروهیک نمودار شمارة شکل : دقت حرکت

                                  بود معنادارسطح مهارت نشان داد که اثر اصلی  واریانسنتایج آزمون تحلیل 

(1036 = (28 , 1)F ،0.0001 =P ،0.97 = p
2η) .سطح فشار نتایج نشان داد که اثر اصلی ، همچنین

F ،0.0001 = P ،0.88 = p(1 , 28) = 220.47) روانی
2η)  (3 , 84) = 5.63)اثر اصلی توجه وF،           

0.001 = P ،0.16 = p
2η) ر سطح مهارتاثر تعاملی توجه ب ،همچنیناست.  معنادار                   

(179.291 = (84 , 3) F ،0.0001 = P ،0.86 = p
2η (3 , 84) = 68.108)(، سطح فشار روانی در توجهF ،

0.0001 = P ،0.70= p
2η)  (3 , 84) = 55.201)در سطح فشار روانی در توجه و تعامل سطح مهارتF ،

0.0001 = P ،0.66 = p
2η) نبود معنادارر سطح فشار روانی اما اثر تعاملی سطح مهارت ب ؛بودند معنادار 

(1 > F.) 

ها نشان داد که گروه ماهر نسبت به گروه مبتدی عملکرد میانگین برای اثر اصلی سطح مهارت، مقایسة

برای اثر اصلی سطح فشار  (.153/6=  ، مبتدی139/15=  ها، ماهرمیانگین) داشته است بهتریدقت 

ها در شرایط فشار روانی پایین نسبت به فشار روانی باال ها نشان داد که گروهمیانگین ، مقایسةروانی

بررسی برای (. 46/9=  ، فشار روانی باال83/11=  ها، فشار روانی پایین)میانگیناند دقت بیشتر داشته

ها در حالت توجه عملکرد دقت گروهکه نتایج آن نشان داد  آزمون تعقیبی اجرا شد. ،اثر اصلی توجه

ها تفاوت اما بین سایر حالت (؛ P< 0.05 همه) داشت معنادار یهای توجهی تفاوتدرونی با سایر حالت

ها در حالت توجه ها نشان داد که گروهمیانگین مقایسة. (P > 0.05همه ی وجود نداشت )معنادار

=  درونی ، تکلیف دوگانة61/10=  تکلیفیها، حالت یکاند )میانگیندرونی دقت کمتری داشته دوگانة

  (.86/10=  بیرونی مرتبط دوگانة تکلیف، 83/10=  بیرونی نامرتبط ، تکلیف دوگانة27/10
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 ها در شرايط مختلفنمودار دقت حرکت گروه -1شکل 

 

سطح  براثر تعاملی سطح مهارت  در شدهگزارشتعاملی  تمام اثرهایاینکه دلیلبرای اثرهای تعاملی، به

فقط  ،شدن این قسمتجلوگیری از تکرار نتایج و طوالنیدلیل شوند، بهمی بررسیتوجه  برفشار روانی 

، آزمون تعقیبی توجه برسطح فشار روانی  بربرای اثر تعاملی سطح مهارت شود. این اثر گزارش می

رتبط و نامرتبط( نسبت به گروه مبتدی در شرایط توجه بیرونی )مکه نتایج آن نشان داد اجرا شد. 

ج نشان نتای، همچنین (.P < 0.05 همه) ی داشته استمعنادارتکلیفی و توجه درونی تفاوت حالت یک

 (. مقایسةP < 0.05) بوده است معناداردوگانه درونی نیز  تکلیفتکلیفی و داد که تفاوت بین حالت یک

ت لتوجه بیرونی نسبت به حالت توجه درونی و حا حالتها نشان داد که این گروه در میانگین

یفی لبه حالت یک تک درونی نیز نسبت و در حالت تکلیف دوگانة تکلیفی دقت کمتری داشته استیک

، 71/7=  ، تکلیف دوگانه با توجه درونی95/8=  تکلیفیها، یک)میانگین نیز دقت کمتری داشته است

نتایج آزمون  ،همچنین(. 12/6=  بیرونی مرتبط ، تکلیف دوگانة34/6=  بیرونی نامرتبط تکلیف دوگانة

با توجه درونی دقت  ،حالت تکلیف دوگانه جزبههای با فشار روانی باال تعقیبی نشان داد که تمام حالت

ها میانگین مقایسة (.P < 0.05همه ند )ی دارمعناداراین گروه نسبت به شرایط بدون فشار روانی تفاوت 

 اندداشتهها دقت بهتری شرایط توجه درونی و فشار روانی باال نسبت به سایر حالتداد که در  نشان
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، تکلیف دوگانه با توجه 86/4=  تکلیفی فشار روانی باال، یک95/8=  تکلیفی فشار روانی پایین)یک

، تکلیف 38/7=  ، تکلیف دوگانه با توجه درونی و فشار روانی باال71/7=  درونی و فشار روانی پایین

، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط و  34/6=  دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط و فشار روانی پایین

، تکلیف 12/6=  ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی پایین11/4=  روانی باالفشار 

آزمون تعقیبی  ،در سطح ماهر ،همچنین(. 72/3=  دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی باال

سبت به ن ،شودسمت درون تغییر داده میوقتی توجه افراد به در شرایط استرس پاییننشان داد که 

ها میانگین (. مقایسةP < 0.05همه شود )دیده می هاآنی در دقت حرکت معنادارها تفاوت سایر حالت

 ،تکلیفی و توجه بیرونی )مرتبط و نامرتبط(حالت توجه درونی نسبت به حالت یکنشان داد که در 

دوگانه و توجه  تکلیف، 02/17=  تکلیفیها، یک)میانگین انددقت کمتری در اجرای حرکت داشته

 ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط54/16 = ، تکلیف دوگانه و توجه بیرونی نامرتبط13/15=  درونی

توجه افراد توسط تکلیف نتایج نشان داد که در شرایط فشار روانی باال وقتی ، همچنین(. 78/16= 

تکلیفی و تکلیف دوگانه ها )حالت یکالتنسبت به سایر ح ،است شده دادهسمت بیرون تغییر دوگانه به

در  نتایج نشان داد که، همچنین (.P <0.05 همه ) ی وجود داشته استمعناداربا توجه درونی( تفاوت 

تکلیفی و تکلیف دوگانه با توجه درونی نسبت به شرایط فشار حالت فشار روانی باال در شرایط یک

ه توجه افراد با تکلیف اما در حالتی ک (؛P < 0.05همه شود )ی دیده میمعنادارروانی پایین تفاوت 

ها میانگین مقایسة. (P > 0.05همه ) نبود معناداراین تفاوت  ،است شده هدایتسمت بیرون دوگانه به

سمت د با استفاده از تکلیف دوگانه بهنشان داد که در شرایطی که فشار روانی باال بوده است و توجه افرا

تکلیفی با فشار اند )حالت یکها دقت بهتری داشتهنسبت به سایر حالت ،است شده هدایتبیرون 

، تکلیف دوگانه با توجه درونی و 62/11=  تکلیفی با فشار روانی باال، حالت یک02/17=  روانی پایین

دوگانه با ، تکلیف 84/10=  ، تکلیف دوگانه با توجه درونی و فشار روانی باال13/15=  فشار روانی پایین

، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط و فشار 54/16=  توجه بیرونی نامرتبط و فشار روانی پایین

، تکلیف دوگانه 78/16=  ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی پایین34/1/6=  روانی باال

 مهم دیگری مشاهده نشد. رمعنادااثر  (.80/16=  با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی باال

ییرپذیری در هماهنگی نمودار تغ شمارة دوشکل : عضویتغییرپذيری در هماهنگی درون

 .دهدها را در مراحل مختلف نشان میعضوی گروهدرون
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 ها در شرايط مختلف.. نمودار تغییرپذيری هماهنگی درون عضوی برای گروه2شکل 

، F(1 , 28) = 359.629) بود معناداراثر اصلی سطح مهارت نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که 

0.0001 =P ،0.92 = p
2η) .266.495) فشار روانیاین نتایج نشان داد که اثر اصلی سطح  ،همچنین = 

(28 , 1) F ،0.0001 = P ،0.90 = p
2η) (3 , 84) = 37.65) و اثر اصلی توجه F، 0.0001 = P ،0.57= 

p
2η) ر سطح مهارت بتعاملی نیز نشان داده شد که اثر تعاملی سطح  برای اثرهای. بودند معنادار

F ،0.02 =P ،16.0 = p (1 , 28) = 5.63) فشار روانی
2η،) 84) = 298.809) سطح مهارت در توجه , 

3) F ،0.0001 = P ،0.91 = p
2η)، (3 , 84) = 79.158) سطح فشار روانی در توجهF ،0.0001 = P ،

0.73 = p
2η)  (3 , 84) = 114.28) مهارت در سطح فشار روانی در توجهو تعامل سطحF ،0.0001 = 

P ،0.80 = p
2η) بودند معنادار. 

ها نشان داد که افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی میانگین ، مقایسةبرای اثر اصلی سطح مهارت

 ،همچنین(. 15/47=  ، مبتدی76/28=  ها، ماهراند )میانگینداشتهتغییرپذیری کمتری در حرکت خود 

ها نشان داد که در شرایط فشار روانی باال نسبت میانگین ر اصلی سطح فشار روانی نیز مقایسةبرای اث

ها، فشار روانی تغییرپذیری بیشتری در حرکت افراد دیده شده است )میانگین ،به فشار روانی پایین

نتایج  آزمون تعقیبی بونفرونی اجرا شد.برای اثر اصلی توجه (. 22/41=  ، فشار روانی باال69/34=  پایین
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(، P > 0.05ونی نامرتبط و حالت بیرونی مرتبط )تفاوت بین حالت توجه بیر جزبهکه آن نشان داد 

ها نشان میانگین مقایسة (.P < 0.05 همه) استبوده  معنادارهای توجهی دیگر حالت تفاوت بین همة

ت تکلیف لتکلیفی و حاتبط یا نامرتبط( نسبت به حالت یکها در حالت توجه بیرونی )مرداد که گروه

=  تکلیفیها، حالت یکاند )میانگینتغییرپذیری کمتری در حرکت خود داشته ،دوگانه با توجه درونی

، 84/36 = توجه بیرونی نامرتبط ، تکلیف دوگانه با99/39=  ، تکلیف دوگانه با توجه درونی23/38

 (. 75/36=  تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط

سطح  براثر تعاملی سطح مهارت در  شدهگزارشتعاملی  ، چون همة اثرهایمشابه با متغیر دقت حرکت

شدن این قسمت فقط ار نتایج و طوالنی، برای جلوگیری از تکرشوندمی بررسیفشار روانی در توجه 

سطح  برقیبی برای اثر تعاملی سطح مهارت نتایج آزمون تع گزارش این اثر پرداخته خواهد شد.به 

های مختلف بین حالت مبتدی در حالت فشار روانی پایین گروه برای توجه نشان داد که برفشار روانی 

اما تفاوت بین توجه بیرونی مرتبط و توجه  (؛P < 0.05 همهشود )مشاهده می معنادار یتفاوتتوجهی 

های توجهی حالت ها نشان داد که همةمیانگین (. مقایسةP > 0.05) نبود معناداربیرونی نامرتبط 

ت تکلیف دوگانه لها در حاگروه ،و همچنین تکلیفی تغییرپذیری بیشتری داشتندنسبت به حالت یک

، هامیانگین) تغییرپذیری بیشتری داشتند توجه درونی،ا با توجه بیرونی نسبت به تکلیف دوگانه ب

 دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط تکلیف، 62/44=  دوگانه با توجه درونی تکلیف، 71/40=  تکلیفییک

تکلیف دهد که حتی اگر این نتایج نشان می(. 93/45=  ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط17/46= 

تکلیفی تغییرپذیری را رای افراد مبتدی نسبت به حالت یکب تمرکز کند،متوجه را به درون دوگانه 

 ،آزمون تعقیبی نشان داد که برای گروه مبتدی در شرایط فشار روانی باال ،همچنین باال خواهد برد.

های دیگر حالت (، تفاوت بین همةP > 0.05) الت توجه بیرونی مرتبط و نامرتبطتفاوت بین ح جزبه

 همة ،این نتایج نشان داد که در شرایط فشار روانی باال ،همچنین (.P < 0.05است )همه بوده  معنادار

 ی داشتندمعنادارتفاوت تکلیفی با فشار روانی پایین( وجهی نسبت به حالت پایه )حالت یکهای تحالت

های توجهی حالت ، همةاین نتایج نشان داد که در شرایط فشار روانی باال ،همچنین (.P < 0.05)همه 

نسبت به حالت متناظر خود در شرایط فشار  (،P > 0.05الت تکلیف دوگانه با توجه درونی )ح جزبه

ها نشان داد که در شرایط میانگین مقایسة (.P < 0.05)همه  اندی داشتهمعنادارروانی پایین تفاوت 

ییرپذیری کمتری در تغ ،مبتدی در حالت توجه درونی نسبت به سایر حاالت گروه ،فشار روانی باال

رفتن شرایط فشار روانی باال موجب باالاین مقایسه نشان داد که  ،همچنین .حرکت خود داشته است

تکلیفی با فشار روانی پایین(؛ اما وقتی توجه یکتغییرپذیری نسبت به حالت پایه شده است )حالت 

ها کمتر بوده شرایط فشار روانی نسبت به سایر حالت تأثیر ،رون تغییر داده شده استسمت دافراد به
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، 96/48=  تکلیفی فشار روانی باال، یک71/40=  تکلیفی با فشار روانی پایینها، حالت یکمیانگیناست )

و فشار روانی ، تکلیف دوگانه با توجه درونی 62/44=  تکلیف دوگانه با توجه درونی و فشار روانی پایین

تکلیف دوگانه با ، 17/46 = ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط و فشار روانی پایین34/44=  باال

دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی  تکلیف، 10/53 = توجه بیرونی نامرتبط و فشار روانی باال

 (. 36/53=  روانی باال ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار93/45=  پایین

در شرایط فشار روانی پایین بین حالت توجه درونی نتایج آزمون تعقیبی برای گروه ماهر نشان داد که 

 معنادارها اما تفاوت بین سایر حالت (؛P < 0.05همه ) ی وجود داشتمعنادارها تفاوت با سایر حالت

افراد ماهر در حالت توجه درونی نسبت به که ها نشان داد میانگین (. مقایسةP > 0.05)همه  نبود

دوگانه  تکلیف، 71/22=  تکلیفیها، حالت یکاند )میانگینها تغییرپذیری بیشتری داشتهسایر حالت

، تکلیف دوگانه با توجه 13/24=  دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط تکلیف، 21/29=  با توجه درونی

هایی در حالتایط فشار روانی باال نشان داد، تعقیبی برای شرنتایج آزمون  (.01/24=  بیرونی مرتبط

ها تفاوت سمت بیرون متمرکز شده است )مرتبط و نامرتبط( نسبت به سایر حالتکه توجه افراد به

 معناداراما تفاوت بین حالت توجه بیرونی مرتبط و نامرتبط  (؛P <  0.05همه) وجود داشتی معنادار

تکلیفی و حالت تکلیف دوگانه با توجه ، نشان داده شد که در حالت یکاینبرعالوه (.P > 0.05نبود )

تکلیفی و فشار روانی پایین( و سایر ت یکلدرونی در شرایط فشار روانی باال نسبت به حالت پایه )حا

ه (؛ اما وقتی توجP < 0.05همه ) ی وجود داشتمعنادارتفاوت  ،های توجهی با فشار روانی پایینحالت

های متناظر خود در شرایط فشار نسبت به حالت پایه و حالت سمت بیرون متمرکز شده بود،افراد به

ماهر  نشان داده شد که گروه ،اینبرعالوه (.P > 0.05همه ی وجود نداشت )معنادارروانی پایین تفاوت 

سمت به هاآنیا توجه  اندداشتهتکلیفی قرار افراد در حالت یک کهوقتیدر شرایط فشار روانی باال و 

 مقایسة (.P > 0.05همه ) ن افراد ماهر و مبتدی وجود نداشتتفاوتی بی ،درون متمرکز شده است

سمت بیرون متمرکز شده که توجه افراد بهر روانی باال، وقتیها نشان داد که در شرایط فشامیانگین

ها، حالت )میانگین اندد داشتهحرکت خوها تغییرپذیری کمتری در نسبت به سایر حالت ،است

، تکلیف دوگانه 53/40=  تکلیفی و فشار روانی باال، حالت یک71/22=  تکلیفی و فشار روانی پایینیک

، 80/41=  ، تکلیف دوگانه با توجه درونی و فشار روانی باال21/29=  با توجه درونی و فشار روانی پایین

 ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی13/24=  و فشار روانی پایین نامرتبط تکلیف دوگانه با توجه بیرونی

، 01/24=  تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی پایین، 96/23=  و فشار روانی باال نامرتبط

مهم دیگری مشاهده  معناداراثر (. 71/23=  تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی باال

 .نشد
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ها در شرایط شدن بین مفاصل را برای گروهدار جفتوسه نمشمارة شکل : شدن بین مفاصلجفت

 دهد.مختلف نشان می
 

 
 ها در شرايط مختلفشدن بین مفاصل برای گروهنمودار جفت -3شکل 

 

، F(1 , 28) = 277.282) بود معنادارنتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اثر اصلی سطح مهارت 

0.0001 = P ،0.90 = p
2η.) (1 , 28) = 191.622)اثر اصلی سطح فشار روانی  ،همچنین F،              

0.0001 = P ،0.87 = p
2η) معناداراما اثر اصلی توجه  ؛بود معنادار ( 1نبود > F) .تعاملی  اثرهای یبرا

F ،0.0001 = P ،0.61 = p (3 , 84) = 44.809) سطح مهارت در توجهنشان داده شد که تعامل 
2η)، 

F ،0.0001 = P ،0.46 = p (3 , 84) = 23.895)سطح فشار روانی در توجه 
2η) ،هارت و تعامل سطح م

F ،0.0001 = P ،0.60 = p (3 , 84) = 42.889)در سطح فشار روانی در توجه 
2η) ولی  ؛بودند معنادار

  (.F < 1نبود ) معنادارر سطح فشار روانی اثر تعاملی سطح مهارت ب

ها نشان داد که گروه ماهر نسبت به گروه مبتدی میانگین مقایسة ،برای اثر اصلی سطح مهارت

 ،همچنین (.66/9 = ، مبتدی78/6 = ها، ماهر)میانگین کمتری در مفاصل خود داشته است شدگیجفت

ها در شرایط فشار روانی باال ها نشان داد که گروهمیانگین ، مقایسةبرای اثر اصلی سطح فشار روانی
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ها، فشار روانی )میانگین بیشتری در مفاصل خود داشتند شدگیجفتنسبت به فشار روانی پایین 

 (. 85/8=  ، فشار روانی باال60/7=  پایین

شدن قسمت نتایج فقط اثر دلیل جلوگیری از طوالنیمشابه با دو متغیر قبل، به ،تعاملی برای اثرهای

اثر شامل بررسی سایر این  ،زیرا شود؛توجه گزارش می برسطح فشار روانی  برتعاملی سطح مهارت 

 رافراد مبتدی در شرایط فشابررسی این اثر تعاملی نشان داد که شود. تعاملی دیگر نیز می اثرهای

نسبت به  ،ده است )مرتبط و نامرتبط(سمت بیرون تغییر داده شبه هاآنتوجه  کهوقتیایین روانی پ

اما  (؛P <  0.05)همه  داشتندی معنادارتفاوت  درونیشرایط توجه  حالت پایه )شرایط یک تکلیفی( و

ها نشان داد که میانگین مقایسة. (P > 0.05نبود ) معنادارتفاوت بین توجه بیرونی مرتبط و نامرتبط 

کمتری  شدگیجفتها توجه درونی نسبت به سایر حالتتکلیفی و شرایط افراد مبتدی در شرایط یک

، 89/8 = دوگانه با توجه درونی تکلیف، 33/8=  تکلیفیها، شرایط یک)میانگین داشتنددر مفاصل خود 

 الآزمون تعقیبی در شرایط فشار روانی با(. 41/9 = ، توجه بیرونی مرتبط49/9 = توجه بیرونی نامرتبط

        )همه داشته استها وجود ی بین شرایط توجه درونی با سایر حالتمعنادارنشان داد که تفاوت 

0.05 >P همه  معنادارها اما تفاوت بین سایر حالت (؛( 0.05نبود < P) .این نتایج نشان داد همچنین ،

های متناظر خود در شرایط با حالت (،P > 0.05) حالت توجه درونی جزبههای توجهی حالت که همة

حالت توجه  جزبهها حالت (. همچنین همةP < 0.05همه ) داشتند معنادارفشار روانی پایین تفاوت 

             همهی داشتند )معنادارو فشار روانی پایین( تفاوت  تکلیفیبا حالت پایه )شرایط یک درونی

0.05 > P) .ها گروه در شرایط توجه درونی نسبت به سایر حالتها نشان داد که این میانگین مقایسة

فقط در شرایط توجه درونی بود که ، کمتری در مفاصل خود داشته است و همچنین شدگیجفت

حالت پایه شرایط فشار روانی پایین و بین مفاصل در فشار روانی باال مشابه با  شدگیجفتمیانگین 

 = تکلیفی و فشار روانی باال، حالت یک33/8=  و فشار روانی پایین تکلیفیها، حالت یکبود )میانگین

، تکلیف دوگانه با توجه درونی با 89/8=  ، تکلیف دوگانه با توجه درونی و فشار روانی پایین70/10

، تکلیف 49/9=  دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط و فشار روانی پایین تکلیف، 56/8=  فشار روانی باال

، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و 79/10=  توجه بیرونی نامرتبط و فشار روانی باال دوگانه با

برای گروه (. 05/11=  ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و فشار روانی باال41/9 = فشار رونی پایین

سمت درون تغییر بهوقتی توجه افراد آزمون تعقیبی نشان داد که  ،ماهر در شرایط فشار روانی پایین

اما سایر  (؛ P< 0.05) ی وجود داشتمعنادارتکلیفی تفاوت ، نسبت به حالت یکداده شده است

حالت توجه درونی ها نشان داد که افراد در میانگین مقایسة. ( P> 0.05همه ) نبودند معنادارها تفاوت

ها، حالت )میانگین بیشتری در مفاصل خود داشتند شدگیجفتتکلیفی نسبت به حالت یک
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=  ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط66/6=  دوگانه با توجه درونی تکلیف، 83/5=  تکلیفییک

نتایج آزمون تعقیبی برای شرایط با فشار روانی (. 16/6=  ، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط09/6

تکلیفی و حالت توجه مرتبط( با حالت یکنی )مرتبط و ناتوجه بیرو هایبین حالتباال نشان داد که 

اما تفاوتی بین حالت توجه بیرونی مرتبط و  (؛P < 0.05همه ) ی وجود داشتمعناداردرونی تفاوت 

نشان داد  بین شرایط فشار روانی باال و پایین مقایسة ،همچنین. (P > 0.05ود نداشت )نامرتبط وج

در شرایط فشار روانی باال تفاوتی با شرایط  ،است سمت بیرون متمرکز شدهکه وقتی توجه افراد به

               همه ) وجود نداشتتکلیفی و فشار روانی پایین( و حالت پایه )حالت یکفشار روانی پایین 

0.05 < Pی با حالت پایه و معنادار طوربه ،تکلیفی و تکلیف دوگانه با توجه درونیاما حالت یک (؛

 ،همچنین. (P < 0.05 همه) و فشار روانی پایین تفاوت داشتند توجه درونیحالت تکلیف دوگانه با 

 هاآنهستند یا توجه  تکلیفیحالت یک ، وقتی افراد درنشان داده شد که در شرایط فشار روانی باال

ها میانگین مقایسة. (P > 0.05همه ، تفاوتی با افراد مبتدی ندارند )شودسمت درون تغییر داده میبه

نسبت به  ،سمت بیرون تغییر داده شده استط استرس باال وقتی توجه افراد بهداد که در شراینشان 

ها، شرایط )میانگین ری در مفاصل افراد ماهر وجود داشته استکمت شدگیجفتها سایر حالت

با  ، تکلیف دوگانه15/8=  تکلیفی و فشار روانی باال، حالت یک83/5=  تکلیفی و فشار روانی پایینیک

، تکلیف 96/8=  تکلیف دوگانه با توجه درونی و فشار روانی باال، 66/6=  توجه درونی و فشار روانی پایین

، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط و 09/6=  دوگانه با توجه بیرونی نامرتبط و فشار روانی پایین

، تکلیف 16/6=  فشار روانی پایین، تکلیف دوگانه با توجه بیرونی مرتبط و 22/6=  فشار روانی باال

 (.21/6=  بیرونی مرتبط و فشار روانی باال توجهدوگانه با 
 

 گیریو نتیجه بحث
فورهند تاپ اسپین  کانون توجه بر اجرای ضربة کاریدست تأثیربررسی  ،حاضر پژوهشانجام هدف از 

نشان داد  پژوهشنتایج این بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز در شرایط فشار روانی باال بود. 

 ،اند و همچنینفشار بیشتری را درک کرده ،شده برای فشار روانی باالکاریدستکه افراد در شرایط 

، شدهارائه انجام دهند. این دو مشخصةخود را  اند که بهترین تالشاین شرایط تالش بیشتری کردهدر 

داده  برای متغیر دقت حرکت نشان. (3) هستند فشارتحتاصلی از ویژگی شرایط انسداد  دو مشخصة

سمت بیرون هدایت به هاآنتوجه  کهوقتی ،گرفتن شرایط فشار روانیشد که افراد مبتدی بدون درنظر

توجه  کهوقتیو  رای افراد ماهر این اثر معکوس استاما ب ؛شودمشاهده می هاآنافت در دقت  ،شودمی

 تأییدکنندة نوعیبهاین نتایج مشاهده خواهد شد.  هاآنسمت درون تغییر یابد افت در عملکرد افراد به
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گروه  ،روانی قرار گرفتند فشارتحتکه افراد زمانی. (5، 6) زمینه استهای قبلی دراینپژوهشنتایج 

حالت نسبت به حالت پایه )حالت ای را نشان دادند. افراد مبتدی در این ماهر و مبتدی رفتار جداگانه

سمت درون به هاآنتوجه  کهتکلیفی و فشار روانی پایین( دچار افت در دقت شدند؛ اما وقتییک

. این نتایج برای نسبت به سایر حاالت توجه بیرونی این مقدار افت در دقت کمتر بود ،متمرکز شد

سبت نکرد. تغییرپذیری در الگوی حرکتی نیز در حالت فشار روانی متغیرهای کینماتیک نیز صدق می

 اتدهندة تثبیت درجنشانبین مفاصل نیز افزایش یافت که  شدگیجفترفت و  باالتربه حالت پایه 

اما در حالت توجه درونی این مقدار کمتر بود. این نتایج  آزادی و بازگشت به حالت غیرکارآمد است؛

اعتقاد بر این است که شرایط انسداد  .(3) است فشارتحتشرایط انسداد  دهندة اثر دوگانةنشان نوعیبه

 پردازش افکار منفی است براثرتغییر در توجه و هم  براثرای خواهد داشت که هم اثر دوگانه فشارتحت

سمت درون تغییر داده شده است، امکان دارد به هاآنتوجه  کهوقتی ،افراد مبتدی زمینةدر. (3، 24)

؛ هرچند شده باشد هاآنکاری برای پردازش افکار منفی باعث افت در اجرای  نیاز به فضای حافظة

تغییر داده شده  ،وجهی مفید برای افراد مبتدی است(سمت درون )که کانون تبه هاآنکانون توجه 

 حالت درشدن این مقدار افت در شرایط توجه درونی ، یک دلیل احتمالی برای دیدهبنابراین ؛(5) باشد

کاری توسط افکار منفی  اری از فضای حافظةشدن مقدتواند درگیرباال در افراد مبتدی میفشار روانی 

 شدهگرفتهکارروش تکلیف دوگانة بهتواند به اما دلیل احتمالی دیگر می فشار روانی باال باشد؛حاصل از 

کاری را اشغال  ، فضای حافظةنیاز به پردازش تکلیف ثانویهکه بازگردد. احتمال دارد  پژوهشدر این 

باعث افت در  ،سمت درون تغییر داده شده استتوجه افراد نیز به کهوقتیباشد و همین موضوع  کرده

  عملکرد شده باشد.

در حالتی  ،معرض شرایط با فشار روانی باال قرار گرفتندکه افراد ماهر درافراد مبتدی، وقتی برخالفاما 

مرتبط با تکلیف( امرتبط یا ن کز شده بود )خواه با تکلیف دوگانةسمت بیرون متمربه هاآنکه توجه 

افت در اجرا دیده شد که یا دستورالعمل توجهی  ط زمانیجرای حرکت مشاهده نشد و فقافت در دقت ا

. این اثر در متغیرهای کینماتیک سمت درون تغییر داده شده بودبه هاآنتوجه دریافت نکرده بودند یا 

اساس بر. است فشارتحتشرایط انسداد  دهندة اثر دوگانةنشان نوعیبهاین نتایج نیز  شد. مشاهده نیز

روانی باال توجه افراد ماهر توجیه کرد که چون در شرایط فشار  گونهاینتوان این نتایج را این نظر می

جلوگیری شده است و چون  عامل اول )توجه( براثراز افت اجرا  ،سمت بیرون تغییر داده شده استبه

وجود افکار منفی و تکلیف دوگانه  ،(3)ندارد نیاز به پردازش زیادی در این افراد اجرا تکلیف دردست

مشاهده  هاآنو همین امر موجب شده است که افتی در اجرای  اندبر اجرای تکلیف نداشته تأثیری

راهکاری برای مقابله با شرایط  عنوانبهتواند کانون توجه می کاریدست ،اساس این نتایجبرنشود. 
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 اند،هآن متمرکز بودها بر پژوهشو بیشتر  ه استدتصور ش تاکنون آنچه. استفاده شود فشارتحتانسداد 

نشان  پژوهشاما در این  ؛مفید است فشارتحتاین بود که کانون توجه بیرونی برای شرایط انسداد 

هارت مجه برای مقابله با شرایط فشار روانی باال تابعی از سطح وداده شد که استفاده از نوع کانون ت

خوان هم (9)مجدد  گذاریسرمایه نظریة هایبینیپیشاین نتایج با بخشی از  ،همچنین. افراد است

شرایط  تأثیراز کانون توجهی درونی نباید تحت گیریبهرهدلیل ، افراد بهاساس این نظریهنیست. بر

مبتدی نیز مانند افراد ماهر  نشان داده شد که افراد پژوهشگیرند؛ اما در این قرار  فشارتحتانسداد 

از کانون توجه  برداریبهره هرچند ؛شوندشرایط فشار روانی دچار تخریب در عملکرد می تأثیرتحت

 فشارتحتشرایط انسداد  برطرف کند. این نتایج با نظریة اثر دوگانةحدودی این اثر را تواند تادرونی می

 . (3، 25)خوانی دارد بیشتر هم

شدن بین حرکتی و جفت تغییرپذیریبررسی اثر شرایط فشار روانی باال بر  ،پژوهشهدف دیگر این 

ر کمتر از تغییرپذیری حرکتی برای افراد ماه طورکلیبه نشان داد که پژوهشنتایج این مفاصل بود. 

شدن بین مفاصل نیز برای افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی کمتر است. افراد مبتدی است و جفت

شدن ، جفتتغییرپذیری حرکتی و همچنینبا افزایش سطح فشار روانی  نتایج نشان داد که، همچنین

خوانی هم (14)آزادی  درجاتمتی از این نتایج با دیدگاه قس ،در نگاه اول. یابدبین مفاصل افزایش می

رفتن با این دیدگاه تناقض دارد )باال این نتایج ،شدن بین مفاصل( و در بخشی دیگردارد )جفت

رفتن تغییرپذیری حرکتی دهندة باالنشانبخشی از این نتایج که  ،همچنینتغییرپذیری حرکتی(. 

ند کاهش در تغییرپذیری حرکتی در شرایط فشار روانی ی قبلی که نشان دادهابا برخی یافته ،است

وقتی فرد در اوایل یادگیری حرکتی  ،آزادی درجاتبراساس دیدگاه . (12، 17)خوانی ندارد هم ،است

رفتن کند که با تمرین و باالمی اقدام هاآنبه تثبیت آزادی  درجاتبر مشکل  آمدنبرای فائق ،است

که فرد در شرایط فشار روانی ؛ اما زمانی(14)خواهد کرد اقدام  هاآنبه رهاسازی  کمکم ،سطح مهارت

 ،اساسبراین آزادی بازخواهد گشت؛ درجات؛ یعنی تثبیت قبلی خود هبرددوباره به را ،گیردباال قرار 

بیشتر بین مفاصل تغییرپذیری  شدگیجفتدلیل که در شرایط فشار روانی باال به شودمی بینیپیش

نشان  پژوهشنتایج این  هرچند ین چیزی نشان نداد؛چن پژوهشحرکتی کاهش یابد؛ اما نتایج این 

در دفاع )تثبیت( بیشتری در مفاصل خود دارند.  شدگیجفتداد که افراد مبتدی نسبت به افراد ماهر 

 متغیرهایاز  هرکدام ،زیرا این نظریه در تضاد نیستند؛توان گفت که این نتایج با ها میاز این یافته

های قبلی نشان . پژوهشکنندجنبة خاصی از حرکت را ارزیابی می پژوهشدر این  شدهگیریاندازه

دادن ثبات در هماهنگی ؛ اما برای نشانهماهنگی بین مفاصل است دهندةاند که همبستگی نشانداده

شدن است و نشان داده شده است که جفت از شاخص انحراف استاندارد مقادیر همبستگی استفاده شده
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نیز کمتر  هاآنانحراف استاندارد است و شاخص  اد ماهر برخالف افراد مبتدی، کمبین مفاصل در افر

باشد  شدن بین دو مفصل در یک فرد کمی است که ممکن است جفتمعنین بدان. ا(20)است 

 ،بنابراینگی بین دو مفصل تغییر زیادی نکند؛ شدنجفت؛ اما در تکرارهای مختلف این )هماهنگی(

 ،همچنین شود.منجر نمی تغییرپذیریبه کاهش در  لزوماًشدن بین مفاصل که جفت گفتتوان می

یری در شرایط کاهش تغییرپذ دهندةنشانهایی که یافته ها بادلیل احتمالی برای تناقض این یافته

 هایپژوهشباشد. در  هاپژوهشدر  شدهگرفتهکارگیری بهتواند نوع اندازهمی فشار روانی باال هستند،

لحظة خاص  یک ها فقط درای استفاده شده است که این سنجشهای نقطهبیشتر از سنجش ،قبلی

کنند و نمی بررسیها تمامی طول حرکت را . این نوع سنجشاندشده بررسی)سرعت در لحظة ضربه( 

از سنجش  پژوهشاما در این  باشد؛ ی مختلفپژوهشهای همین امر دلیل تناقض بین یافتهممکن است 

غییرپذیری در ت دهندةنشان شدهمحاسبهتوان گفت عدد تمام الگوی حرکت بهره گرفته شد که می

های ان این است که سنجشپژوهشگرنظر برخی . یک نقطة خاص فقطنه تمام الگوی حرکتی است؛

 .(19) دادن تغییرپذیری هستندطول حرکت معیار بهتری برای نشان تمام

 ای که کانون توجه فرد رااستفاده از تکلیف دوگانهنشان داد که  پژوهشنتایج این  ،طورکلیبه

؛ اما این راهکار باید با شرایط فشار روانی سطح باال است برای مقابل مؤثر یراهکار کند،کاری میدست

نشان داده شد که افراد مبتدی از کانون توجهی  پژوهش. در این شود استفادهبا توجه به سطح مهارت 

اما  ؛برنددرونی نسبت به کانون توجه بیرونی سود بیشتری برای مقابله با شرایط فشار روانی باال می

سمت بیرون هدایت کند )بدون را به هاآنای که کانون توجه برعکس، افراد ماهر از تکلیف دوگانه

در شرایط فشار روانی باال سود  ،اجرا(نبودن تکلیف ثانویه با تکلیف دردست بودن یادرنظرگرفتن مرتبط

در این  ،همچنین .گانه شرایط فشار روانی توجیه شداثر دوبرند. این نتایج با توجه به بیشتری می

شدن ب افزایش تغییرپذیری حرکتی و جفتموج فشار روانیافزایش سطح نشان داده شد که  پژوهش

تایج نیز با توجه به دیدگاه درجات آزادی توجیه . این نشودبین مفاصل در افراد ماهر و مبتدی می

 .شد
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Abstract 
The purpose of this study was to examine the effect of manipulating attentional 

focus on performance of top-spine strike of skilled and novice table tennis players 

under high psychological pressure. Thirty (15 skilled and 15 novices) persons 

participated in this study. Participants performed top-spine strike under high/low 

psychological pressure and different attentional focus conditions (single task, dual 

task with internal focus, dual task with irrelevant external attention, dual task with 

relevant external attention). Results revealed that novice group experienced lower 

decrease during high psychological pressure when their attentional focus was 

directed internally. No decrease was observed in the performance of skilled group 

when their attention was directed externally (relevant or irrelevant) during high 

pressure. These results were explained according to the dual effect of 

psychological pressure and the notion of controlling degrees of freedom. 
 

Keywords: Attentional Focus, Psychological Pressure, Degrees of Freedom 
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