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  02/02/1393تاریخ پذیرش:                             14/5/1392تاریخ دریافت: 

  چکیده 

بررسی اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی  ،حاضر پژوهشهدف از اجراي 

 60 که به صورت میدانی اجرا شد. بودهاز نوع نیمه تجربی  ،پژوهشاین  بود.والیبال تحت شرایط فشار روانی 

که همگی  2کننده در درس تربیت بدنیسال شرکت30تا  18آباد با دامنه سنی دانشجوي زن دانشگاه آزاد نجف

به عنوان  ،گیري در دسترسبه روش نمونه ،بودند سرویس تنیسی والیبال آشناو با تکنیک  دست راست

با سیاهه  اضطراب صفتیها بعد از مشخص شدن کنندهپژوهش مشارکت کردند. شرکتکننده در این شرکت

SCAT کننده با توجه به و حذف افراد داراي اضطراب صفتی باال و پایین به منظور متجانس کردن افراد شرکت

ی به و پایین و هر گروه به صورت تصادف باالنفري سطح مهارت  30آزمون، به دو گروه  پیش مبناي سطح مهارت بر

با استفاده از آزمون  هاآزمودنی دقت سرویسط و نامربوط تقسیم شدند. نفره کانون توجه مربو 15دو زیر گروه 

یج تحلیل واریانس . نتااستفاده شد انی از روش مقایسه مجازي و براي ایجاد شرایط فشار رو گیرياندازه ،دایفر

س تعامل کانون توجه و سطح مهارت بر دقت سروی و) P<0.0001،1.07=F( سطح مهارتاثر عاملی نشان داد 

افراد با سطح  نشان دادنتایج  ).P=0.0001 ،92.52=Fبود ( معنادار ،والیبال تحت شرایط فشار روانیتنیسی 

دچار  ،شرایط توجه مربوط به تکلیف مهارت پایین در شرایط توجه نامربوط به تکلیف و افراد با سطح مهارت باال در

گذار بوده بر دقت سرویس والیبال اثر ،جرا در فشار روانیاین امر احتماال بیانگر این مطلب است که ا انسداد شدند.

  .است

  

  .دقت سرویس والیبال، فشار روانی ، سطح مهارت، مربوط و نامربوط توجه کلیدي: گانواژ

                                                             
 :zaneh.moin@yahoo.com FarEmail                                  نویسنده مسئول                               * 
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  مقدمه

را به خود جلب  گرانپژوهشهاي اخیر توجه بسیاري از در دهه ،انسداد عملکرد در شرایط فشار

اند و تالش به بررسی افت عملکرد در شرایط فشار روانی پرداختههاي زیادي کرده است. پژوهش

سال است  20بیش از  ،هاي زیربنایی آن را جستجو کنند. مناظره درباره علت انسداداند مکانیزمکرده

از آن جا که تمام  .به طول کشیده و هنوز ادامه دارد آنکه به علت جستجوي عوامل مخل در 

هاي خود را به هاي ورزشی بتوانند تواناییکنند که در رقابتزه تمرین میبا این انگی ،ورزشکاران

در رسد. لذا، اجرا در شرایط فشار روانی امري ناگزیر به نظر می ؛بهترین شکل به نمایش بگذارند

آوردگاه  مانند یاي در شرایط حساسهاي حرفهشده که ورزشکاران و تیمدیده  ،بعضی از مواقع

به هاي خود را نشان دهند و عملکردشان ها و مهارتتواناییتوانند اي جهانی، نمیهو جامالمپیک 

رزشکار و تیم مبتدي ظاهر همانند یک و ،اي کهبه گونه .شودطور ناگهانی و به شدت تخریب می

 و دهند بسیار شگفت انگیزندهاي ورزشی روي میاین اتفاقات که در بیشتر رقابت ).1( شوندمی

متخصصین این پدیده را انسداد ناشی از  شوند.در ورزش میهاي تاریخی یل به صحنهتبد ،اغلب

 ، رویکردي است که در شرایط فشارروانی فشارشرایط انسداد تحت ). 2،1اند (گذاري کردهنام 1فشار

آن بوده است و این ي که بازیکن قادر به انجام شود عملکردافتد و باعث میباال اتفاق می روانی

در  را اجرا کند (سطحی از عملکرد که بازیکن قبال رود که بتواند این سطح از عملکردمی تظار از اوان

پی برد این آن چه باید به آن  .)3،4دچار افت شود (ها دست یافته است) جلسات تمرینی خود به آن

در زمان  وانی ودر شرایط اجرا تحت شرایط فشار راست که چرا ورزشکاران با داشتن حد بهینه اجرا، 

  ) 5،6شود؟ (اي اجرایشان با شکست مواجه میبه طور غیر منتظره ،باالي دیگران انتظارات

تواند بر است که احتماال می ايشده هاي شخصیتی مشخصترین ویژگیاضطراب صفتی یکی از مهم

و  2توسط وانگي که ا). مطالعه5گذار باشد (اثر ،هاي حرکتی و نتیجه عملکردسازماندهی فرمان

 ،صورت گرفت نشان داد ورزشکارانی که داراي اضطراب بدنی باالیی هستند 2004همکاران در سال 

فشار روانی را به  2001در سال  3). بیلوك وکر7ند (وشهاي ورزشی دچار انسداد میدر موقعیت

به ورزشکاران  .نداههایی که سطح مهارت باال است تعریف کردبه نگرانی در موقعیتعنوان تمایل 

 هاي خود و قابلیتورزشی و یا تفاوت میان تواناییدالیل مختلف از جمله اهمیت کسب موفقیت 

به عنوان یک عامل منفی در عملکرد  ،4اضطراب .)8،6شوند (مضطرب می ،مورد نیاز اجراي ورزشی

                                                             
1. Choking under pressure 
2. Wang 
3. Beillock & Carr 
4. Anxiety  
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ار والدین، مربیان و تواند ناشی از فشاضطراب باالي ورزشکاران می .)3،7کند (ورزشکاران دخالت می

عامل یا ترکیبی از عوامل که اهمیت اجراي خوب را به عنوان روانی فشار  .)9،10ها باشد (تیمیهم

و اضطراب باال  روانی توانایی سازگاري با فشار .)1،8،11شود (برد، تعریف میدر شرایط خاص باال می

ممکن است روي سطح مسابقه  .)9،11( نشدنی تمام مسابقات ورزشی استدابخش ج ،توسط بازیکن

تواند از آن جایی که کانون توجه می .)1،3گذار باشد (تاثیر ،و ایجاد انسدادروانی ادراك شده فشار 

 ،هاي حرکتی افراد داشته باشد، هدایت توجه در زمان اجراي مهارتي روي اجراي مهارتمعناداراثر 

 هايپژوهشباشد. کیفیت مهارت اجرا شده میکننده روایی، همسانی، دقت و به طور کلی تعیین

برخی از  ،هر چند .کندد که در سطوح مختلف مهارت، کانون توجه بهینه فرق میندهکمی نشان می

دهد که اثر کانون توجه ممکن است بستگی نتایج نشان می ؛ اما،گرددمیبه این مساله بر هاپژوهش

   .)12ه باشد (به مقدار تجربه فرد در یک تکلیف مشخص داشت

هدایت  خود ها به جزئیات حرکاتتوافق عمومی وجود دارد که عملکرد افراد ماهر وقتی که توجه آن

افتد که فردي در شرایط فشار روانی عمل این مورد اغلب وقتی اتفاق می .شود، دچار اختالل میشود

اي پدیده ،نی عمل کنندروافشار  شرایط وقتی که ورزشکاران بایستی تحت 1کند. وقوع پدیده انسداد

کند می 2پرتیایجاد حواس ،عقیده دارند که فشار روانی گرانپژوهشبرخی  .)2( معمول است

فشار روانی، توجه افراد از  اجرا تحت شرایط این مفهوم به آن معناست که هنگام ).2،13،14(

نامربوط به تکلیف  شود کهحرف شده یا بر چیزهایی متمرکز میهاي مرتبط با تکلیف مننشانه

. فرض بر این است که چنین افکاري علت درباره عملکرد و نتایج احتمالینگرانی  مانند: ؛هستند

تواند یکی از عوامل اصلی پرتی میحواس کهحالیعملکرد ضعیف تحت شرایط فشار روانی باشد. در

افراد و  3شیاريوه ودتحت تاثیر خ ،براي این ضعف عملکرد باشد، شواهدي وجود دارد که انسداد

  ). 1،11باشد (نگرانی بیش از حد با اجراي گام به گام آن تکلیف می

توسط  5یا کنترل صریح 4متمرکزاند. مدل خودهایی توسعه پیدا کردهبراي درك بهتر از انسداد، مدل

بر روي تکالیف روانی فشار  شرایط کند که انسداد تحتپیشنهاد می 1984در سال  6بامیستر

شیارانه به و). توجه ه1( افتدر ندارند، اتفاق میاشیوهاي حرکتی که نیاز به توجه هکار و برنامهودخ

                                                             
1. Choking 
2. Distraction 
3. Self-Consciousness 
4. Self-Focus Model 
5. Explicit Monitoring 
6. Baumeister  
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شود کند و باعث بازداري از پاسخ خودکار میبا اجراي آن مهارت مداخله می ،سمت مهارت خودکار

شرایط تحت است که انسداد  مبنااین  بر 1997در سال  1پرتی توسط لیوزولیندر). مدل حواس15(

گیري اطالعات از حافظه گیري و بکارافتد که نیاز به تصمیمهایی اتفاق میدر مهارت ،روانی فشار

). 11بیند (مداخله تکلیف دوم که آن هم نیاز به توجه دارد آسیب می ،که در نتیجه دارند 2کاري

د به عالئم مربوط به توانشود، نمیزمانی که ورزشکار روي عالئم نامربوط به تکلیف متمرکز می

شناسان روان ،از سوي دیگر ).16،17کند (کند و کاهش در عملکرد را تجربه میتکلیف توجه 

ها از روي ترین کمک به ورزشکاران دچار انسداد، تغییر دادن توجه آنورزشی معتقدند که بزرگ

شده . مدل کامل)9- 11،17باشد (ه سمت عالئم نامربوط به تکلیف میعالئم مربوط به تکلیف ب

 شدنکند که ورزشکاران مبتدي در نتیجه پرتپیشنهاد می 2002در سال  انسداد توسط ونگ

دچار انسداد  ،ورزشکاران ماهر در نتیجه بازداري از عملکرد خودکار و از تکلیف در دست اجرا حواس

  ). 18شوند (می

هاي مبتدي در که تایپیست به این نتیجه رسیدند 2007در سال بیلوك وهمکاران  یپژوهشدر 

دچار انسداد شدند  ،شرایط توجه نامربوط به تکلیف و افراد ماهر در شرایط توجه مربوط به تکلیف

بازان ماهر در شرایط توجه نامربوط به نشان داد که گلف 2007در سال  3لند پژوهش). نتایج 3(

جکسون . )19ري را تجربه کردند (د وانسداد کمتاجراي بهتري را از خود به نمایش گذاشتن ،تکلیف

در حالت توجه  ،به این نتیجه رسیدند که بازیکنان ماهر هاکی روي چمن 2006در سال همکاران  و

   ).  16بهتر اجرا کردند ( ،نامربوط به تکلیف نسبت به شرایط توجه مربوط

  

  ژوهشپ روش

حاضر را  پژوهشه آماري تجربی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعبه روش نیمه ،پژوهشاین 

سال 30تا  18با دامنه سنی  آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف دست سالم و راست دانشجویان زن

تکنیک  ووالیبال را انتخاب کرده بودند  2تشکیل دادند. از بین دانشجویانی که درس تربیت بدنی

نامه بعد از کسب رضایت ،لط داشتندتسبر اجراي آن  را آموزش دیده بودند وصحیح سرویس والیبال 

کننده، به روش به منظور متجانس کردن افراد شرکت 4و تکمیل سیاهه اضطراب صفتی ایلی نویز

اب شدند. هر آزمودنی جهت کننده انتخنفر به عنوان شرکت 60تعداد گیري در دسترس نمونه

                                                             
1. Lewis & Linder 
2. Working Memory 
3. Land 
4. Eli Nuys 
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هاي موفق او صد سرویسسرویس تنیسی والیبال انجام داد تا در10 مشخص شدن سطح مهارت،

افراد با سطح مهارت  سرویس موفق داشتند، در گروه اجراي به باال %70افرادي که  .مشخص شود

قرار  با سطح مهارت پایین موفق داشتند، در گروه افراد سرویسو کمتر  %30و افرادي که  باال

تقسیم هارت باال و پایین سطح منفري  30به دو گروه  تجربهها با توجه به سطح آزمودنیگرفتند. 

نفري (توجه مربوط و نامربوط)  15گروه اعضاي هر گروه به دو زیر ،شدند که به روش تصادفی

  تقسیم شدند. 

نامه این پرسش .) استفاده شدSCATنامه ایلی نویز (پرسش زا ،گیري اضطراب صفتیبراي اندازه

سوال ساختگی  5شی تنظیم شده و داراي ارزسه 1سوال است که بر اساس مقیاس لیکرت 15 داراي

میزان اضطراب فرد را  ،تشود. مجموع نمراه داده میعکس نمربر ،11و  6است و به سواالت 

 .زیاد) متغیر است صفتی(اضطراب  30کم) تا  صفتی(اضطراب  10دامنه نمرات از  .کندمشخص می

طور جداگانه براي کودکان و بزرگساالن ورزشکار به  2500هاي نامه براساس پاسخپایایی این پرسش

با   %88تا  73سنجیده شده و ضریب همبستگی  ،سنجیده شده است. پایایی به وسیله بازآزمایی

) ضریب همسانی درونی را هم براي 20KR( 2ریچاردسون ـرا نشان داد. فرمول کودر  %81میانگین 

  .)20(نشان داد  %97تا  95بین  ،کودکان و هم بزرگساالن

این آزمون در سال  .استفاده شد 3داز آزمون والیبال ایفر ،گیري دقت سرویس والیبالبراي اندازه 

. )7( گیري مهارت سرویس والیبال پسران و دختران تهیه شده استبراي اندازه دتوسط ایفر 1969

محل  دقت در سرویس والیبال است. در زمان اجراي آزمون، فرد از گیرياندازه ،دف این آزمونه

 امتیاز کسب د،نآیه در هر نقطه فرود میهایی کتوپ مبناي بار اجراي سرویس و بر 10سرویس با 

و  منطقه انتهاي زمین (یک .آیداي است که در آن فرود میمنطقهبا برابر  ،کند. امتیاز هر توپمی

ور بین طقه محصمن ،3م متري خط طولی) دو منطقه کناري (یک و نی ،4نیم متري خط عرضی) 

 2 ،و مابقی زمین 1و نیم متري از خط وسط)  در نزدیک خط وسط (چهار منطقه چهار و مناطق سه

است و توپی که از تور عبور نکند یا  40 بار سرویس، 10امتیاز دارد. حداکثر امتیاز حاصل از مجموع 

طبق قوانین  ).21د (دار %80و پایایی قابل قبول روایی  ،به بیرون رود امتیاز ندارد. این آزمون

فدراسیون جهانی والیبال، فرد براي اجراي آزمون موظف است از پشت خط انتهایی در طرف دیگر 

  اقدام به اجراي سرویس نماید.  ،زمین و از هر نقطه که تمایل دارد

                                                             
1. Likert 
2. Coder - Richardson 
3. eiferd 
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تر سرویس و بعد از ایجاد شرایط فشار روانی به منظور نزدیکاضطراب حالتی درست قبل از اجراي 

رقابتی  ـبه وسیله سیاهه اضطراب حالتی  ،شناختیو بوم هر چه بیشتر به شرایط واقعیشدن 

)2-CSAT1کننده مشخص شودگیري شد تا میزان فشار روانی ادراك شده افراد شرکت) اندازه 

اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اعتماد به مقیاس زیرسه و  گویه 29این سیاهه داراي  .)22(

اس مقیبراي هر زیر 36تا  9باشد. دامنه امتیازات بین مورد می 9شامل  ،عاملنفس است. هر 

ضریب پایایی هر یک از سه  ،باشد. این سیاهه از پایایی باالیی برخوردار است به طوري کهمی

 مقیاس آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در چندین مطالعه براي اضطراب شناختیخرده

0.81-0.79=α، 0.82=-0.83 اب بدنیاضطرα 0.88-0.90 و اعتماد به نفس=α ی آن یبوده و روا

ارتباط و همبستگی بین  ،زمان محاسبه شده است. به عبارت دیگربا استفاده از روش روایی هم ،نیز

گانه آن با هشت آزمون مربوط به اضطراب صفتی و حالتی محاسبه گردیده هر یک از اجزاي سه

اي که براساس هاي نمونههاي این سیاهه در آزمونمقیاسآزمون خرده ). ضریب پایایی23است (

به دست آمد  پژوهشضریب آلفاي کرونباخ در خصوص هر یک از اجزاي اضطراب رقابتی در این 

دهد ) نشان میα=0.88 و اعتماد به نفس α=0.83 ، اضطراب بدنیα=0.76  (اضطراب شناختی

گزارشی  ،این سیاهه .باشدمی معنادار %1در سطح آلفاي  ،راب رقابتیضریب پایایی اجزاي اضط

  ).24- 26باشد (پایایی مناسب می ش داراي اعتبار ومرتبط با ورز

حظه اجراي . در ل)27( استفاده شد 2006در سال  2براي ایجاد شرایط فشار روانی از روش ارلنشپیل

شد که یار او موفق زننده گفته مید سرویسبه فر ،سیاهه اضطراب حالتی سرویس و قبل از تکمیل

فرد اقدام به زدن سرویس  بعد از آن، .بیشتر از امتیاز اولیه خود کسب امتیاز کند %20شده است 

هر آزمودنی به  ،اي کهها دو به دو یار یکدیگر شدند. به گونه، آزمودنیبا استفاده از این روش کرد.می

از امتیاز  %20د. به هر آزمودنی گفته شد در صورتی که بتواند صورت مجازي با یار خود مقایسه ش

 ،کسب کند، مشروط بر اینکه یار او نیز امتیاز بیشتر (با توجه به امتیاز سطح مهارت خود) اولیه

هاي موفق خود کسب امتیاز کند، موفق به کسب سه نمره بیشتر از میانگین سرویس %20بتواند 

  نقدي خواهد شد.  جایزه تومان 40000 پایانی و

کنندگان خواسته شد تا به مهارت در حال انجام از شرکت ،به تکلیفتوجه مربوط  براي ایجاد شرایط

توجه کنند (توجه کردن به توپ والیبال) و از توجه کردن به مسائل نامربوط به تکلیف  ،توسط خود

پس  ،اند یا خیرد توجه کردهخودداري کنند. براي فهمیدن این مطلب که آیا بازیکنان به مهارت خو

و  اندشد که به کدام قسمت از مهارت خود توجه کردهاز بازیکن پرسیده می از انجام هر سرویس

                                                             
1. Competitive state Anxiety Inventory 
2. erlnshpil 
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ست مربوط به مهارت باشد، . اگر آن قسمتی که بازیکن به آن توجه کرده اشدثبت میها پاسخ آن

، مربوط به مهارت نبودقسمت شد و اگر آن هاي مورد آزمون بازیکن حساب میسرویس ءجز

کنندگان خواسته شد تا از شرکت ،شد. در شرایط توجه نامربوط به تکلیفتکرار می دوباره سرویس

ها بیان دارند که آن سرویس می خود گوش داده و در حین اجرايتیبه محیط از جمله صداي هم

ها  شد و به آنمه گفته میتیمی چند کلبه هم ،اند. قبل از شروع آزموناي را بیان کردهچه کلمه

در سال  1این شیوه برگرفته از کار ریوز شد که در موقع اجرا این کلمات را تکرار کنند.بیان می

  ).6باشد (می 2007

استنباطی (تحلیل از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و  ،براي تجزیه و تحلیل اطالعات

  استفاده شد.  >P 0.05 يمعناداردر سطح  16نسخه SPSS افزار) با استفاده از نرمعاملیواریانس 

  

 نتایج

است  05/0ي در تمام متغیرها بزرگتر از معنادارکلموگروف اسمیروف نشان داد سطح  نتایج آزمون

ها از آمار آزمون فرضیه، در بنابراین ؛)P=0.099ست (ا هانمایانگر طبیعی بودن توزیع داده که

ها در نشان داد تفاوت میانگین نمرات آزمودنی 2نتایج آزمون لوین ،چنینهم .پارامتریک استفاده شد

ها اطمینان توان از همسانی واریانسمی ،لذا ؛)P=0.402( نبود معنادار ،مراحل آزمونهیچکدام از 

 و اساس سطح مهارت، کانون توجه، اضطراب صفتی کنندگان براطالعات توصیفی شرکتداشت. 

خالصه نتایج تحلیل واریانس عاملی جهت بررسی ارائه شده است.  1ها در جدولآن حالتی

عاملی  واریانس اطالعات حاصل از آزمون تحلیلگزارش شده است.  2در جدول ،پژوهشهاي فرضیه

بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط  )P<  ،1.07=F 0.0001( سطح مهارتاثر  نشان داد

تعامل کانون توجه و سطح مهارت بر دقت سرویس  ،1به شکل با توجه و بود معنادارفشار روانی 

  ).P= ،92.52=F 0.0001(بود  معنادار ،نیز تحت شرایط فشار روانیتنیسی والیبال 

  

  

  

 

                                                             
1. riyoz 
2. Loien 
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اطالعات توصیفی اضطراب صفتی، حالتی و دقت سرویس والیبال در شرایط فشار روانی با توجه به  ـ1جدول 

  سطح مهارت و نوع کانون توجه
  

  تعداد  انحراف معیار  میانگین  سطح مهارت  متغیر

  توجه مربوط
  سطح مهارت باال

  سطح مهارت پایین

86/24  35/2  15  

60/11  84/1  15  

  توجه نا مربوط
  15  85/2  86/31  سطح مهارت باال

  15  59/1  60/7  سطح مهارت پایین

  اضطراب صفتی
  30  42/3  63/18  سطح مهارت باال

  30  24/3  00/21  سطح مهارت پایین

  اضطراب حالتی
  30  41/5  43/58  سطح مهارت باال

  30  79/5  90/60  سطح مهارت پایین
  

  

  پژوهشهاي خالصه نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی جهت بررسی فرضیه ـ2جدول
  

  F P  میانگین مجذورات  درجه آزادي  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0001/0 07/1 81/5282 1 82/5282  سطح مهارت

  011/0  88/6  75/33  1  75/33  اثر توجه مربوط و نامربوط

 0001/0 51/92 75/453 1 75/453  مهارتسطح × کانون توجه

 -  -  90/4 56 66/274  خطا
  

  

  
کنندگان در شرایط فشار روانی با توجه به سطح میانگین دقت سرویس تنیسی والیبال شرکت ـ1شکل

  امربوطمهارت باال و پایین و توجه مربوط و ن
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   و نتیجه گیري بحث

بررسی اثر کانون توجه (مربوط و نامربوط) و سطح مهارت (باال و پایین)  ،پژوهشهدف از انجام این 

 سطح مهارتشان داد که اثر ایج نتحت شرط فشار روانی بود. نتبر دقت سرویس تنیسی والیبال 

)P<0.0001،1.07=F(  ویس تنیسی والیبال تحت توجه و سطح مهارت بر دقت سرو تعامل کانون

  .) P=0.0001 ،92.52=F( بود معنادار ،شرایط فشار روانی

دهد اثر سطح مهارت (باال و پایین) بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت نشان می پژوهشنتایج 

ها در میانگین دقت سرویس آزمودنی .)P<0.0001،1.07=F(دار بوده است شرایط فشار روانی معنا

  مهارت پایین با سطح) نسبت به گروه افراد M=28.36±4.39ا سطح مهارت باال (گروه افراد ب

)2.64±9.60=Mشان)  بیشتر بود. احتماال در افراد با سطح مهارت باال، مهم بودن شرایط برای ،

ها بیشتر از افراد نمره پایانی باعث شد که میانگین دقت سرویس در آن 3وجود انگیزه مالی و کسب 

سطح مهارت پایین به دلیل این که از خود انتظار زیادي  در افراد با اما، ؛هارت پایین شودم با سطح

شرایط را براي خود مهم قلمداد نکرده بودند، عملکرد نسبتا ضعیفی را از خود  ،احتماال نداشتند و

ت شرایط که بیان کردند بازیکنان ماهر تح )17،28-30( هايبا یافته پژوهشنشان دادند. نتایج این 

با کنند همسو است و دقت بیشتري نسبت به بازیکنان مبتدي اجرا می با فشار روانی ضربات خود را

 د.باشمیمغایر ) 25هاي (یافته

                تعامل توجه (مربوط و نامربوط) و سطح مهارت (باال و پایین) بر  ،1با توجه به شکل

). P=0.0001،92.52=Fبود (معنادار  ،ر روانیدقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشا

 کنندگان با سطح مهارت باالمیانگین دقت سرویس شرکت توان گفت در حالت توجه نامربوط،می

)2.85±31.86=M7.60±1.59کنندگان با سطح مهارت پایین () نسبت به شرکت=M بیشتر (

کنند، فرآیندهاي کنترلی ف استفاده میوقتی افراد با سطح مهارت باال از توجه نامربوط به تکلی بود.

کنند دارند تر و بسیار خودکارتري در مقایسه با وقتی که از توجه مربوط به تکلیف استفاده میسریع

اي به دلیل توجه ناهوشیارانه به سمت مهارت در حال اجرا در گروه توجه چنین نتیجه ،). احتماال6(

ها در گروه کانون توجه مربوط با سطح مهارت کنندهرکتنامربوط با سطح مهارت باال بوده است. ش

) M=11.60±1.84کنندگان با سطح مهارت پایین () نسبت به شرکتM=24.86±2.35باال (

شود، به نوعی اهمیت اجراي عملکرد بهتري را از خود نشان دادند. زمانی که فشار روانی زیاد می

نگرانی فرد در مورد چگونگی اجرا باال رود. این  شود کهباعث می ،در نتیجه و رودخوب باال می

اجراي برخی  ،شود در حالی که در همان شرایطواقعیت که عملکرد برخی از افراد دچار انسداد می

شدن در هاي فردي در گرایش به نگرانتوان به نوعی به دلیل تفاوتشود را میدیگر تخریب نمی
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ه بروانی بیشتري را نسبت فشار  ،افراد با سطح مهارت پایین ). احتماال2شرایط فشار روانی دانست (

رار کننده مورد مقایسه قی که دو اجرارقابت در اجراهای ،زیرا ؛اندافراد با سطح مهارت باال درك کرده

 پژوهشنتایج این  ).5کند (گیرند، در افراد با سطح مهارت پایین، فشار روانی بیشتري ایجاد میمی

 مهارت باال با سطحگین دقت سرویس والیبال در حالت توجه نامربوط در افراد نشان داد میان

)31.86±2.85=Mمهارت باال  با سطحکنندگان درگروه توجه مربوط ) نسبت به شرکت

)2.35±24.86=Mبودن  اي به دلیل بروز شرایط انسداد، مهمچنین نتیجه ،)  بیشتر بود. احتماال

مهارت باال  با سطحبه سمت مهارت در حال اجرا در گروه توجه مربوط  توجه هوشیارانه نتیجه اجرا و

 ،بوده است و اجرا تحت شرایط فشار روانی بر روي افراد با سطح مهارت باال در گروه توجه مربوط

با . میانگین دقت سرویس والیبال در حالت توجه مربوط در افراد ه استباعث تخریب عملکرد شد

 با سطحمربوط کنندگان درگروه توجه نا) نسبت به شرکتM=11.60±1.84مهارت پایین ( سطح

اي به دلیل عدم مهم بودن چنین نتیجه ،)  بیشتر بود. احتماالM=7.60±1.59مهارت پایین (

نتیجه و توجه گام به گام به مهارت در حال اجرا در گروه توجه مربوط با سطح مهارت پایین بوده 

باعث  ،وانی بر روي افراد با سطح مهارت پایین در گروه توجه مربوطاست و اجرا تحت شرایط فشار ر

پدیده تخریب ناشی از فشار روانی، این تئوري مطرح است  ارتباط با. در ه استتسهیل عملکرد شد

رود بسیار خوب عمل کنند، ها انتظار میگیرند که از آنکه وقتی ورزشکاران در شرایطی قرار می

شود و اجراي حرکات خود را به صورت هوشیارانه زیر نظر آیند اجرا جلب میها به سمت فرتوجه آن

قرار گرفتن در  ،رسد اگر فرد به سطح مهارت باال رسیده باشدبه نظر می ،بنابراین ؛)11گیرند (می

تر تنزل کند و به اجراي خود به صورت گام کند به سطحی پایینشرایط فشار روانی او را مجبور می

غیر  ،در این شرایط بهبود عملکرد نسبت به شرایط با فشار روانی باال ،بنابراین ؛توجه کندبه گام 

در قالب فرضیه پردازش هوشیار  1992در سال 1ها را مسترزبینیاین پیش .منتظره نخواهد بود

هاي فشار روانی ممکن است باعث او این گونه استدالل کرده است که موقعیتمطرح کرده است. 

دچار پسرفت شود. به این صورت که مجري ماهر در  ،رد در سلسله مراتب فرآیند یادگیريشود ف

شرایط اضطراب به جاي استفاده از سطح ناهوشیار آگاهی، مجدد به سطح هوشیار بازگشت کند و 

در تالش براي حفظ سطح اجرا از ساز و کاري براي کنترل حرکاتش استفاده کند که ویژه افراد 

نتایج حاصل از این  .کندحمایت می از فرضیه پردازش هوشیار ،این نتیجه ).31(مبتدي است 

ها با نتایج این یافته باشد.می 2002در سال ط ونگ شده انسداد توسیدي بر مدل کاملیتا ،پژوهش

نشان داد افراد با سطح  هاپژوهشباشد. نتایج این همسو می نیز، )3،4،9،28- 30( هايپژوهش

                                                             
1. Masters 
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ر شرایط توجه مربوط به تکلیف و افراد با سطح مهارت پایین در شرایط توجه نامربوط مهارت باال د

خوان است. ناهم )19،32( هايپژوهشبا نتایج  و این، شوندبه تکلیف، بیشتر دچار انسداد می

به سطح مهارت  ،بیان شده هايپژوهشحاضر با  پژوهشبیشترین احتمال براي ناهمخوانی نتیجه 

کنندگان با سطح مهارت از شرکت ،پژوهشگردد. در این میبر هاپژوهشد استفاده در  بازیکنان مور

قبلی از  هايپژوهشدر  ،اما ؛تجربه بازي باالیی نداشتند ،باال و پایین استفاده شده است که این افراد

ح نشان داد افراد با سط پژوهشبازیکنان ماهر و مبتدي استفاده شده است. به طور کلی نتایج 

مهارت باال در شرایط توجه مربوط به تکلیف و افراد با سطح مهارت پایین در شرایط توجه نامربوط 

  به تکلیف، دچار انسداد شدند.

هاي فردي از جمله میزان اضطراب حالتی، صفتی، د آن بود که ویژگییمو پژوهشهاي این یافته

والیبال) و بروز حالت انسداد در افراد هاي تکلیف (مثل دقت سرویس اتخاذ نوع کانون توجه، ویژگی

گذار بوده است. ي متفاوتی بر نتیجه عملکرد اثرهابه روش ،با سطح مهارت باال و سطح مهارت پایین

شاید بتوان پیشنهاد کرد که در  ،روانی بر نتیجه عملکردو اثر فشار هاي پژوهش با توجه به یافته

عضالت ظریف دست باید کنترل نهایی را داشته  سرویس تنیسی والیبال که مانندهایی مهارت

براي افراد  را تا حد امکان شرایط فشار روانی بر عملکرد ،به مسابقه د، با ایجاد شرایطی شبیهنباش

و با تکرار شرایط سعی شود میزان سازگاري ورزشکاران تحت شرایط فشار روانی باال رود  کردفراهم 

اثر سرعت، دقت  ،ی دیگرپژوهششود در یتر شود. توصیه مرنگحالت انسداد کم ،تا در شرایط واقعی

  و هماهنگی در استفاده از توجه مربوط و نامربوط تحت شرایط فشار روانی مورد بررسی قرار گیرد.   
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Abstract 
  
The aim to the present project is to study the effects of associative and dissociative 
focus of attention and skill level on the accuracy of tennis service of volleyball 
under pressure. This research is a semi-experimental one which was field-
implemented. 60 female student were selected from Azad Islamic University of 
Najafabad, between ages 18 to 30, whom participated in course of physical 
education2, and all were right-handed knowing the accurate technique of tennis 
service of volleyball; they participated in this research by access sampling. After 
identifying the trait anxiety with SCAT inventory and emitting the individuals 
with high and low trait anxiety, in order to match the participants, considering 
their levels in the pre-test, they were divided into two high and low skill level 
groups consisting 30 members, and each group randomly into two sub-groups (15 
members each group) of associative and dissociative focus of attention. The 
subjects, service accuracy was measured in pressure conditions using AAHPERD 
test; and to make pressure condition method of figurative comparison was used. 
The results of agents variance analysis suggested that the effect skill level 
(F=1.07, P=0.0001), and the interacting between attention focus and skill level, 
on the accuracy of tennis service in volleyball under pressure condition were 
signification (F=92.51, P=0.0001). These results indicated that the participants 
with low skill level in dissociative attention to exercises, and those with high 
associative attention to exercises, were more obstructed. These results indicated 
that performance under psychological pressure had been impacted on accuracy 
tennis service.  
 
Keywords: Associative and dissociative attention, Skill level, Accuracy of 
volleyball service, pressure. 
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