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  14/10/1392تاریخ پذیرش:          05/05/1392تاریخ دریافت: 

  چکیده

 نیـروي پـاي برتـر    تولیـد  کنتـرل  بـر  سازيفعال مختلف سطوح تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف

 اتتـأثیر  داراي کـه  روانـی  مهـارت  یک عنوانبه سازيفعال ،پژوهش این در بود. کشور تکواندوکاران

 تشـخیص حرکـت   یـا  تمـایز  حس مؤلفه نوانعبه ،نیرو تولید کنترل و شد استفاده است فیزیولوژیک

سـنی   میانگین با تکواندوکار 20تعداد  ،حاضر در لیگ برترمرد میان تکواندوکاران از .شد نظر گرفتهدر

 اجـراي  حـین  پوسـت در  الکتریکـی  هدایت سطح .صورت تصادفی انتخاب شدندبه سال) 24 5/2±(

 عنـوان بـه  ،درخواسـتی  مقـادیر  با تولیدي یروين مقدار اختالف و انگیختگی شاخص عنوانبه ،تکلیف

 شـد.  اسـتفاده  بـایودکس  ایزوکنیتیک دستگاه از نیرو عمالا تکلیف براي شد. ثبت نیرو تولید خطاي

 انجـام  19نسـخه   spss افـزار نرم کمک به طرفهیک س واریان تحلیل استفاده از روش با هاداده تحلیل

سازي هاي فعال) و گروهP=0.007( سازي باال و متوسطفعال هايوهتفاوت معنادار میان گر هایافته .شد

ین یسازي متوسط و پاهاي فعالهمچنین تفاوت معنادار میان گروه ) را نشان داد.P=003.0( ینیباال و پا

تغییرات انگیختگی بر کنتـرل نیـرو    افزایش دامنه منفی تأثیربیانگر  ،نتایج). P=0.851( مشاهده نشد

توانـایی تولیـد نیـروي دقیـق      سازي،شدن عدد مربوط به فعال کوچکتر با همراه کهصورتیناهب .بود

 عملکـرد  ،نهایـت در و نیـرو  تولید کنترل در خطا افزایش سبب تواندمی باال سازيفعال .افزایش یافت

ـ   شود براي بهبود عملکرد ورزشکاران بـه پیشنهاد میبنابراین  ؛شود نامناسب االي ویـژه در سـطوح ب

   استفاده شود. انگیختگیمیزان  کنترل هاياز روش ،مهارتی

   

  حس تشخیص حرکت، سطح هدایت الکتریکی پوست نیرو، تولید کنترل سازي،فعال :واژگان کلیدي
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  مقدمه

از  ها در دنیا تبدیل شده است.هاي کشورورزش به ابزاري قدرتمند براي شناساندن تواناییامروزه 

در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از  مؤثرشرفت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل هاي بارز پیجنبه

 مؤثردر پیروزي ورزشکاران است. عدم شناخت عوامل  مؤثرهاي مختلف و ظرفیت عملکردي ویژگی

دنبال خواهد  هاي زیادي را بههدر داده و هزینه و ورزشکاران، انرژي و زمان را به هادر موفقیت تیم

 ؛هاي تاکتیکی وابسته نیستاي فقط به آمادگی جسمانی و جنبه. موفقیت در ورزش حرفهداشت

 .)1(اي روانی نیز وابسته است هبلکه به مهارت

 پژوهشگرانتوجه بسیار مورد ،حرکتی در ورزشکاران ـ هاي روانیامروزه اهمیت شناخت نقش مهارت

حرکتی ورزشکاران از  ـ هاي روانیی مهارتعلوم ورزشی قرار گرفته است. اهمیت شناخت و ارزیاب

 ـ زیاد است. یکی از قابلیت هاي روانیهاي آموزشی، غربالگري، استعدادیابی و قهرمانی بسیارجنبه

). 2در ورزشکاران است ( 1"تشخیص یا تمایز حس حرکت" ها درگیر استحرکتی که در اکثر ورزش

اجراي دقیق  ،دارد. در بسیاري از مسابقات ورزشی ارتباط زیادي با دقت اجراي تکالیف ،این مهارت

  ). 3کننده برنده یا بازنده مسابقه است (حرکت تعیین

درك و تنظیم تولید نیروي عضالت و حس  ،درك حرکت اندام مؤلفهواقع داراي سه حس حرکت در

رتابی و هاي پهاي ورزشی چون مهارت. اجراي موفق بسیاري از مهارتاندام و بدن استیابی جهت

نیازمند تنظیم دقیق نیرو و زاویه  ،گیري در تیراندازيقبیل پرتاب آزاد بسکتبال و هدفگیري ازنشانه

ها، بر گذشته از مزایاي تکنیکی در ورزش ،بهینه ي). توانایی حفظ تولید نیرو4دست هستند (

در  ،حرکت که حس انداست. همچنین مطالعات دهه اخیر نشان داده مؤثراقتصاد حرکت نیز 

نقش مهمی داراي که این عامل چرا ؛توجه استدیدگی ورزشکاران موردبازتوانی و جلوگیري از آسیب

  ).2( باشددیدگی میدر بازیابی مجدد کنترل حرکتی مناسب پس از آسیب

شرایط موقتی روانی  تأثیرتواند تحت دهد کنترل ارادي تولید نیرو میی اخیر نشان میپژوهششواهد 

هاي مطالعات رفتاري، مدارهاي عصبی حرکتی و که طبق یافتهچرا ؛)5یجانی افراد قرار گیرد (و ه

). بروز حاالت هیجانی 6لحاظ آناتومیکی و کارکردي با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند ( هیجانی به

 پذیري مسیر حرکتیتواند موجب افزایش دامنه تولید ارادي نیرو و همچنین افزایش تحریکمی

حاالت روانی  تأثیرتحت  ،دهد حس حرکت). اگرچه شواهد مذکور نشان می7ی شود (عنخا ـ قشري

هاي تشخیص مؤلفهروشنی مشخص نشده این است که ارتباط  اما آنچه هنوز به ؛گیردافراد قرار می

 . در اجراي)8( هاي روانی و هیجانی افراد و مخصوصا ورزشکاران چگونه استحس حرکت با ویژگی

                                                   
1  . kinaesthetic differentiation 
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هاي ورزشی امري عادي ان ناشی از آن در بسیاري از رشتهحرکات ورزشی، انگیختگی، تنش و هیج

شدن و خطر باختن در مسابقه، منابع مختلف انگیختگی احساسی بازیکنان  باشد. اصرار به پیروزمی

به نوع  ،شود و این اثرواقع تغییرات انگیختگی تا حد بخصوصی باعث بهبود اجرا میدر د.نباشمی

ظریف نیاز داشته باشد (مانند ورزش تیر مهارت نیز بستگی دارد. اگر مهارت به کنترل عضالنی بسیار

گیري مهم باشد (مانند پاسور در بازي والیبال)، سطح انگیختگی یا داراي عوامل تصمیم و کمان)

دو  هر ،کمیاد و بسیارزانگیختگی بسیار ،دالیل متفاوت باید پایین باشد. نکته مهم این است که به

ها را با بنابراین براي مربی اهمیت زیادي دارد که هم مهارت ؛باشدثمر و نامطلوب میبی ايپدیده

بندي کند و هم سطح مطلوب انگیختگی را براي گیري و ظرافت کنترل حرکتی دستهدرجه تصمیم

ها و سازي دستگاهاز فعالعبارت است  انگیختگی ).9( وجود آوردهر مهارت در ورزشکاران به

کارهایی که تحت کنترل دستگاه عصبی خودکار قرار دارد و در پیوستاري از حالت کما تا سازو

  ).10( هیجان شدید متفاوت است

سازي را تغییرات فعال و خاص هدر لحظ 2فعالانگیختگی را حالت  ه) واژ2005( 1بري و همکاران

شخص در اجراي تکلیفی درگیر  هنگامی کهانگیختگی  ،کلیطورمربوط به تکلیف تعریف کردند. به

 را یابد و این تغییر در سطح انگیختگی (از پایه تا تکلیف)شود از سطح پایه افزایش میمی

حالت  ،انگیختگی در تعریفی دیگر چنین بیان شده که. )10( نامندسازي وابسته به تکلیف میفعال

سازي شود. فعالگیري میدر همان لحظه اندازهSCL3 سطخاص است که تو هفرد در یک لحظ فعال

  .)11( شودنظر اطالق میبه تغییرات انگیختگی از سطح پایه تا تکلیف مورد ،مربوط به تکلیف

درون نخاع یک  ،هاي حرکتیسیستم لیمبیک و نرون رابطعنوان به سیستم عصبی کبتشکیالت مش

سزایی در اجراي حرکتی هتواند نقش بهیجان می ،وسیله آورند که بدینوجود میارتباط حقیقی به

  ).9( داشته باشد

سازي بر روي سطوح فعال تأثیر هاي ادراکی و حرکتی،توجه به ارتباط بین سیستم با پژوهشدر این 

نظر گرفته عنوان متغیر مالك دربه پژوهشتولید نیرو که در این کنترل دقت تولید نیرو مطالعه شد.

هاي پرتابی و چون مهارتهمهاي ورزشی اجراي موفق بسیاري از مهارتبناي زیر ،شده است

  .)4( استگیري نشانه

 گونههمان تماشاگران .است یافته جدید ارزشی و شده مطرح مدرن ورزشی عنوانبه تکواندو امروزه

 این که دادند نشان المپیک در ،کنندمی شرکت هیجان و شور با جهانی و کشوري مسابقات در که

                                                   
1. Barry, R.J.et al 
2. Energetic 

3. Skin conductance Level 
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 ششصدو  میلیون یک از بیش جمعیت .است جهان سراسر در بسیاري هواداران داراي رزمی هنر

 هماهنگی ،جهانی مختلف میادین در ورزشکاران چشمگیر هايپیروزي و ایران تکواندو نفري هزار

 مهارت عنوانبه نیرو کنترل اینکه به توجه با). 12( نمایدمی بیان را سرزمین این با تکواندو فرهنگی

 هايویژگی با هاآن ارتباط شناسایی ،شودمی قلمداد ورزشی تکالیف اکثر در دخیل حرکتی ـ روانی

 تکواندو هايمهارت آموزش و استعدادیابی هايجنبه در تواندمی خبره ورزشکاران هیجانی و روانی

  ).13( باشد سودمند

 هوگوهاي از استفاده و تکواندو رشته انورزشکار حفاظتی تجهیزات نوع در تغییر به توجه با

 توانمی ،ورزشی رشته این داوري در انسانی عوامل دخالت عدم و مسابقات برگزاري در الکترونیکی

 در اضافی نیروي و انرژي اتالف از تواندمی پا فنون اجراي هنگام در مناسب نیروي اعمال نمود بیان

  .شود مناسب نتایج کسب و انرژي از نآنا وريبهره افزایش سبب و کاسته مسابقات

سطوح  از متأثر ،حاضر فرض بر این است که کنترل تولید نیروي پا در تکواندوکاران پژوهشدر 

یا دنبال پاسخ دادن به این سوال هستند که آبه پژوهشگران اساساینبر ؛باشدمی سازيمختلف فعال

سازي (باال و پایین) متفاوت است و فعال کاران در سطوح مختلفخطاي تولید نیروي پاي تکواندو

گذاري بر میزان خطاي ورزشکار در این تأثیرتواند عامل سازي میعبارتی آیا سطوح مختلف فعالبه

  حرکت باشد یا خیر.

  

  پژوهش روش

سنی  میانگیننفر و  140تعداد  کاران مرد حاضر در لیگ برتر کشور بهتکواندو ،پژوهشجامعه 

انتخاب و  دسترسدرصورت نفر به 20قبلی  مشابه هايپژوهشبه  توجه . باودندب سال) 5/2±24(

این تعداد براي  ،رفتهکاربه روش آماري به توجه با . )11،14(د شدن پژوهشاوطلب شرکت در این د

 پژوهشکنندگان قبال در تکلیف این کدام از شرکتهیچ .)15( کافی بود 8/0حصول توان آماري 

و  هنداشتآسیب جدي به جمجمه و  جراحی زانو عملسابقه  یکهیچ ،. همچنینده بودندشرکت نکر

  د.در روز قبل از آزمون استراحت کافی داشتن

ها نسبت به اهداف توجیه آن پس ازو  فرم اطالعات فردي را تکمیل کردند کنندگانشرکتابتدا در 

تهاجمی به عدم مداخله تهاجمی و غیر وجهت نامه کتبی اخذ شد. باها رضایتاز همه آن ،و روش کار

آوري براي جمع ها کافی بود.نامه کتبی براي مشارکت آزمودنینظر رسید رضایتبه ،پژوهشدر این 

 pert-2000x ساخت کشور اتریش مدل 1از دستگاه بایوفیدبک شوفریدسازي ي مربوط به فعالهاداده

                                                   
1. biofeedback schufried 
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 براي ،تعریقو  مقدار رسانایی سطح پوستبه دلیل حساسیت حسگرهاي دستگاهبه .استفاده شد

 انجامآزمایشگاه مجهز به تهویه در ها گیريکلیه اندازه ،انگیختگی واقعیبر میزان  مؤثرکنترل عوامل 

به بند دوم انگشت میانی دست  ،سنسور کیت ورا با پنبه الکل تمیز نموده  محل اتصالبتدا اشد. 

تا انگیختگی  طور نشسته استراحت کردنددقیقه به 20مدت بهها سپس آزمودنی. برتر متصل شدغیر

 ،سازي شرایط مسابقهبراي باالبردن انگیختگی و شبیه ،در ادامه .)16( گیري شودپایه آنان اندازه

  .دویدندصورت هوازي روي تردمیل دقیقه به 15مدت به هاآزمودنی

استفاده  850مدل پرو سیستم 1یک بایودکسهاي کنترل نیرو از دستگاه ایزوکینتاجراي آزمونبراي 

سپس اهرم اعمال نیرو  .ابتدا از آزمودنی درخواست شد در حالت نشسته روي دستگاه قرار گیرد .شد

برتر سوال شده (در پرسشنامه اطالعات فردي از آزمودنی پاي برتر و غیر روي پاي غالب آزمودنی

 3و پس از  شد تنظیمات اولیه انجام ،ستگاهالعمل دبه دستور توجه سپس با .شد است) فیکس

خواسته شد حداکثر قدرت خود را  هاآناز  ،کوشش براي آشنایی آزمودنی با دستگاه و پروتکل

 %75و  %5، %25هاي اعمال کنند. پس از مشخص شدن حداکثر قدرت، میزان قدرت را با شاخص

در حین . )17( ن مقادیر را تولید کندکه نیرویی معادل ای درخواست شدو از آزمودنی شد محاسبه 

 هايپژوهشدر  .ها متصل بودآزمودنیدست  سنجش انگیختگی بهحسگر  ،ل نیرورکنتآزمون اجراي 

در این  .باشدمی موسیقی با ریتم تنداستفاده از  ،افزایش انگیختگیهاي آزمایشگاهی یکی از راه

العمل طبق دستور ،ي شرایط مسابقهسازنیز براي افزایش میزان انگیختگی و شبیه پژوهش

باالترین از تفاضل  .)18،19( استفاده شداز موسیقی اکسیژن  مشابه هايپژوهشاستفاده در مورد

دست هها بسازي آزمودنینمره فعال ،پایهانگیختگی و کنترل نیرو آزمون مقدار انگیختگی در حین 

  .و ثبت شد آمد

 ـ استفاده از آزمون کولموگروف با ها استفاده شد.یل دادهبراي تحل 19نسخه  SPSSافزار از نرم

منظور و به کنندگان اطمینان حاصل شدبودن توزیع نمرات عملکرد شرکت طبیعیاز  ،اسمیرنف

از آزمون تعقیبی سپس طرفه استفاده شد. ها با یکدیگر از آزمون تحلیل واریانس یکمقایسه گروه

 α=05.0داري معناسطح در ها تمام آزمون شد.استفاده ها براي مشخص شدن محل اختالفتوکی 

  انجام شدند. 

  

  

  

                                                   
1  . Isokinetic Biodex 
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 نتایج

این تغییرات در هنگام اجراي تکلیف  .ها تغییرات زیادي داشتمیزان انگیختگی پایه در آزمودنی

اطالعات  ها منجر شد.سازي در بین آزمودنیبه تغییرات فعال درنهایتاعمال نیرو نیز مشاهده و 

 نمایش داده شده است. 1جدولهاي مختلف در سازي گروهخصوص وضعیت فعالی درتوصیف

 
  سازيهاي مختلف در فعالاطالعات توصیفی گروه ـ1جدول

  گروه تعداد کمترین بیشترین میانگین انحراف معیار

 ینیسازي پافعال 7 64/0 42/1 12/1 303/0

 سازي متوسطفعال 6 47/1 80/3 31/2 906/0

 سازي باالفعال 7 37/4 73/8 6 46/1

 
افزایش کلی  .بودمیکروسیمن  732/8حداکثر و  648/0ها سازي بین آزمودنیحداقل فعال

  وجود آورد. سازي را بهفعال ،تکلیف يحین اجرا درانگیختگی از حالت پایه 

، متوسط و سازي باالها به سه گروه فعالآزمودنی سازي،از بدست آمدن عدد مربوط به فعال پس

نیوتن و  30/7ها حداقل خطاي کنترل تولید نیرو بین آزمودنی .)1جدول( ین تقسیم شدندیپا

  نیوتن بود. 25حداکثر 

از تحلیل  هاگروه جهت سنجش معناداري تفاوت بین کنترل تولید نیرو و سطوح مختلف انگیختگی

ها براي مشخص شدن محل تفاوت از آزمون تعقیبی توکی ،ادامهطرفه استفاده شد و درواریانس یک

  :که نتایج نشان داد گردیداستفاده 

سازي مختلف فعالتحت شرایط گروهی در خطاي تولید نیرو هاي بیندهنده تفاوتنشان 2جدول

  است.

 و) P=0.003(سازي ین فعالیپا و اختالف معناداري در خطاي کنترل تولید نیرو در سطوح باال

همچنین تفاوت  .)3جدول( سازي وجود داشتفعال )P =0.007( متوسط و همچنین سطوح باال

  .)P = 0.851(دار نبود معناسازي ین فعالیخطاي کنترل تولید نیرو در سطوح متوسط و پا
  

 آمده از آزمون تحلیل واریانسدستهنتایج ب ـ2جدول

  داريمعناسطح  F  هامربع میانگین  درجه آزادي  کارکرد

  کنترل نیرو

  277/494  2  گروهیبین

  248/791  17  گروهیدرون  002/0*  9/481

  526/286  19  مجموع

  * α=0.05 
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 هازمون تعقیبی توکی جهت مقایسه گروهآآمده از نتایج بدست ـ3جدول

  سازي پایینفعال  سازي متوسطفعال  سازي باالفعال  

  -  -  -  سازي باالفعال

  -  -   007/0*  سازي متوسطفعال

  -  851/0  003/0*  سازي پایینفعال

  * α=0.05 

  

  گیريو نتیجه بحث

 که دارد تکالیف اجراي دقت با زیادي ارتباط ،ورزشکاران در حرکت حس تمایز یا تشخیص توانایی

 نیروي تولید حین شدهایجاد تالش همچنین درك و عضالت نیروي تولید تنظیم و درك اجازه ما به

 بر ها،ورزش در تکنیکی مزایاي از گذشته ،بهینه ينیرو تولید حفظی توانای .دهدمی را عضالنی

 .)20( است مؤثر نیز حرکت اقتصاد

روانی  موقتی شرایط تأثیر تحت تواندمی نیرو تولید ارادي کنترل کندگذشته بیان می هايپژوهش

 بر سازيفعال اثر تغییرات بررسی ،نتیجه هدف از انجام این مطالعهدر .)8،11( گیرد قرار ورزشکاران

از تحلیل نتایج مشاهده گردید بین  که پس بود کشور تکواندوکاران برتر پاي نیروي تولید کنترل

داري وجود معناسازي تفاوت توانایی کنترل تولید نیروي پاي تکواندوکاران در سطوح مختلف فعال

سازي متوسط و پایین لهاي با سطح فعاها به استثناي گروهبین تمامی گروه ،این تفاوتو  دارد

توانایی بهتري در  ،سازي پایین و متوسطکاران با سطح فعالکه تکواندو معنا وجود داشت. بدین

 پژوهشبا نتایج  این پژوهش هايیافته .سازي باال داشتندگروه فعال به نسبتکنترل تولید نیرو 

نظامی و هامر در حوزه  )2004( 2، والینوس و همکاراندر حوزه پزشکی )2003( 1مورتی و همکاران

و نشان از تسهیل کارکردهاي  )22،12،18( در حوزه ورزشی همسو است )2001( 3میستر و بورتون

وسیله حالت هیجانی تحت  صورت منفی بهتواند بهو حتی می داردهاي هیجانی حرکتی با حالت

مدارهاي عصبی هاي اینکه چرخهدلیل توان گفت بهاین مورد میتوجیه  . در)8( قرار گیرد تأثیر

هیجانی با بار زیاد  تغییرات ،)6( هم پیوند دارند از نظر آناتومیکی و یا کارکردي باحرکتی و هیجانی 

نظر  از هیجانی طبیعی هايچرخه که بیان این گردد. عملکرد به صدمه و نقص تواند منجرمی

 سازيشبیه مطالعات و رفتاري مطالعات یلهوسبه دارند، پیوند هم با کارکردي یا و آناتومیکی

 سیستم هیجانات، که دهندمی نشان هااین که گیردمی قرار پشتیبانی مورد ترانسکرانیال مغناطیس

                                                   
1  . Moorthy et al   
2. Wallenius et al 
3. Hammermeister & Burton  
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 اختیاري نیروي تولید دامنه ؛دهندمی را کاهش واکنش زمان؛ سازندمی آماده اقدام براي را حرکتی

 افزایش را 1کورتیکوسپینال حرکتی ـ عصبی رهايتا پذیريتحریک قابلیت و داده افزایش را

کومبس  )،2005( 3، فلیکت)1986( 2توسط دانشمندانی مانند: فریجدا يدیگر هايپژوهش. دهندمی

با  سوانجام گرفته است که هم )2010( 5ون و همکارانو  )2009،2012( 4و همکارانکومبس 

پذیري تارهاي در اثر تحریک ارادي باشد و نشان از افزایش دامنه نیروي تولیديحاضر می پژوهش

باشد برداري از مغز نیز گویاي این امر و یافته میباشد و تصویرحرکتی کورتیکواسپینال می ـ عصبی

  ).7،8،16،17،23کثر متناسب است (هاي هیجانی با افزایش تولید نیروي حداکه افزایش فعالیت

)، واعظ موسوي 1390غالمی ()، 1388( رانبهرامی و همکاداخلی  مطالعاتبا  این پژوهشهمچنین 

نشان داد که  مطالعاتنتایج این  .)11،18،24( سو بوده است) هم1389( و شهبازي) 1387(

 ها مبنیهاي آنیدي بر یافتهیها شد و این پژوهش تاب تخریب عملکرد آزمودنیبس سازي باالفعال

کند که هاي اخیر پیشنهاد مینتایج پژوهش .باشدتغییرات انگیختگی بر عملکرد ورزشی می تأثیربر 

  قرار دهد. تأثیرجز توجه و حافظه، ادراك را تحت تواند بهسازي میفعال

وکمان ایتالیا تیم ملی تیر يبا مطالعه رابطه بین انگیختگی و عملکرد اعضا )1998(6روبازا و همکاران

رابطه وجود دارد که این نتایج همسو با  ،به این نتیجه رسید که بین انگیختگی باال و عملکرد ضعیف

 برخیحاضر در این بخش با  پژوهشهاي یافته ،ترتیباین). به25( باشدحاضر می پژوهش

دهند در ین نسبت مییهاي دقیق را به انگیختگی پای که عملکرد بهتر در مهارتیهاپژوهش

  راستا قرار دارد. یک

اي است که به کنترل عضالنی دقیق وابسته دهمهارت پیچی ،اجراي حرکات پا در تکواندو

 ،دلیلهمینباشد. بهشناختی متعددي در اجراي صحیح حرکت دخیل می ـ باشد و عوامل ادراکیمی

  باشد. سازي کوچک در این رشته کامال محسوس مینیاز به انگیختگی پایین و عدد فعال

ل روانی که در شرایط عادي وجود دارد، انگیختگی باال با کنتر )1976( 7هانتوینبرگ و به گفته 

 )2001( 8. ترمین و بري)26( کندگیري تداخل پیدا میهمچنین با کنترل ظریف عضالنی و تصمیم

سازي قبل حاضر ارائه داده بودند که نشان از کاهش فعال پژوهشسویی با نتایج هم خود پژوهشدر 

                                                   
1. Cortico- spinal 
2. Frijda 
3. Flykt 
4. Coombes et al 
5. van Loon et al 
6. Robazza et al 
7. Weinberg  & Hunt 
8.Tremayne& Barry  
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ترتیب بدین .)27( تیراندازي بوده استهاي بد در عملکرد به کوشش هاي خوب نسبتاز کوشش

هایی که عملکرد خوب را با انبوه پژوهش ،هاي ترمین و بريیافتهتأیید حاضر ضمن  پژوهش نتایج

گذاري بر دلیل اثرباال به سازيفعال .موافق است) 19،28(دهد سازي پایین نسبت میبه فعال

پاي تکواندوکاران اثر بگذارد  يملکرد تولید نیروتواند بر عضروري میعضالت و افزایش انقباضات غیر

تواند باعث ادراك سبب تغییر در تمرکز و توجه ورزشکاران گردد و این عدم تمرکز و توجه می ،و نیز

دهد کنترل ارادي ی اخیر نشان میپژوهش). شواهد 6( شودغلط فرد از مقدار نیروي درخواستی 

که طبق چرا ؛)5موقتی روانی و هیجانی افراد قرار گیرد (شرایط  تأثیرتواند تحت تولید نیرو می

 لحاظ آناتومیکی و کارکردي با حرکتی و هیجانی به ،هاي مطالعات رفتاري، مدارهاي عصبییافته

رادي تواند موجب افزایش دامنه تولید ا). بروز حاالت هیجانی می6یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند (

  .)8نخایی شود ( ـ پذیري مسیر حرکتی قشرينیرو و همچنین افزایش تحریک

لیگ برتر تکواندو بودند  افراد حاضر دراز  شرکت کردند پژوهشتوجه به این که افرادي که در این  با

دلیل تجربه باالي خود توان گفت این افراد بهها ورزشکاران تیم ملی نیز وجود داشت میو در بین آن

سازي خود و استفاده از سطح مطلوب ر به کنترل اضطراب و فعالقاد ،در مسابقات جهانی و المپیک

 ،توجه به انبوه ادبیات موجود با باشند که(متوسط و پایین) در حین مسابقه و تمرین می سازيفعال

خود  غالبپاي  يتواند تسلط کافی بر عملکرد را ایجاد و بازده فرد را در تولید نیرواین امر می

حد براي کسب ازبیش اعمال نیروياقتصاد انرژي در حین مسابقه شده و از افزایش داده و سبب 

  امتیاز جلوگیري نماید. 

به عملکرد بهتر و تولید نیروي بهینه  یابیدست شودگیري مینتیجه ،به نتایج این پژوهش توجه با

 ،نتیجهباشد. درمستلزم توانایی در کنترل سطح انگیختگی و حفظ آن در شرایط مسابقه می

 کنترل نیروي بهتري نسبت به رقباي خود دارند. ،سازي پایین و متوسطکاران با سطح فعالتکواندو
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the effects of different levels of 
activation on the force production control of Iranian elite Taekwondo players. In 
this study, activation was used as a psychological skill with physiological effects. 
Control of the force production of the leg is considered as one component for 
detection of motion. This descriptive study was performed on 20 male Taekwondo 
players (ages 24±2.5 years), these players randomly selected from Taekwondo 
Superior League of Iran. The electrical conductivity of skin during the task was 
recorded as arousal index, and the difference between produced and requested 
force was recorded as force production error. For the task of force production, 
isokinetic dynamometer (Biodex S4) was used. One-way analysis of variance was 
used for data analyzing by SPSS 19 software. The results revealed a significant 
difference between high and low activation in the control of force generation. 
Also, Taekwondo players with lower and moderate activation have fewer errors 
in control of force generation of their feet. However, the results shown that elite 
Taekwondo players with lower and moderate activation had better performance 
in compare with high activation level in the same conditions and High activation 
has the negative effect on the force production control. High activation can 
increase errors in force production control and ultimately lead to poor 
performance. This study suggests that coaches monitor taekwondo players’ 
activation level to optimize their ability to control force production. 
  
Keywords: Activation, Force production control, Skin conductivity level, 
Detection of motion 
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