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 تاثير فشار رواني بر توجه به منابع مرتبط و نامرتبط با اجراي پرش ارتفاع

 
 3حسین برهانی،  4محمد کاشفسید،  9* مالک احمدی

 
  چکيده

در حین اجرای مهارتهای حرکتی منجر به هدایت تمرکز توجه به منابع مختلفی فشار روانی مقدمه و هدف: 

شود. شناسایی این منابع می تواند در استفاده از دستورالعمل های مناسب توجهی، مفید واقع گردد. هدف از تحقیق 
 فاع بود.حاضر، بررسی تاثیر فشار روانی بر توجه به منابع توجهی مرتبط و نامرتبط با اجرای پرش ارت

بدنی دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی پسر تربیت 33تجربی می باشد. روش تحقیق از نوع نیمه روش شناسي:

سال، تکلیف پرش ارتفاع را در دو شرایط با فشار روانی کم و زیاد اجرا کردند. برای  40تا 90ارومیه، با محدوده سنی 
اعمال فشار روانی از روشهای مقایسه اجتماعی و محرکهای محیطی و جوایز استفاده شد. اضطراب حالتی رقابتی، 

ط )درونی، بیرونی(، و منابع نامرتبط )نگرانی از عملکرد، عوامل محیطی(، و نیز عملکرد تمرکز توجه به منابع مرتب
 در نظر گرفته شد.  85/8پرش ارتفاع مورد سنجش قرار گرفت. سطح معناداری، 

و  1M=54/23±84/3نتایج آزمون تی همبسته نشان داد فشار روانی باعث کاهش عملکرد پرش ارتفاع ) :هایافته

33/3±33/24=2M( ،افزایش در میزان تغییر توجه به منابع مرتبط با تکلیف نسبت به منابع نامرتبط ،)1=13/5MD 

 -52/4و  1MD=29/3(، و افزایش در میزان تغییر توجه به منابع درونی نسبت به منابع بیرونی )2MD= -20/4و 

=2MDمی ،)( 85/8شود>P.) 

شرایط  باشد و بیانگر آن است کههای تمرکز بر مهارت میهمراستا با نظریهها در کل، یافته :گيرينتيجهبحث و 

 فشار روانی منجر به تغییرات توجهی به منابع مرتبط با تکلیف به ویژه منابع درونی مرتبط، بیشتر می شود.
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 مقدمه  -1
فشار روانی  و استرس، اغلب در اجرای مهارتهای حرکتی و ورزشی وجود دارند. اکثر ورزشکاران  شرایط مختلف

دهند تا روزی در شرایط مسابقه بتوانند بهترین اجرای خود را فرسایی را انجام میتمرینات بدنی سخت و طاقت
اثر شرایط موجود و خاص در طول داشته باشند و نتیجه تمرینات خود را بگیرند. با این وجود، بعضی مواقع در 

دید، انسداد کنند. به این پمسابقه، عملکرد آنها ضعیف شده و حتی ضعیفتر از آنچه که در تمرینات داشتند، عمل می
ر دهد و باعث افت دای است که در اثر شرایط با فشار زیاد رخ میمی گویند. انسداد تحت فشار پدیده 9تحت فشار

(. این شرایط منجر به افزایش نیازها 4و9بازیکن قبأل در تمرینات قادر به انجام آن بوده است )شود که عملکردی می
دهی توجه را به منابع تواند جهتشود. این نیازها میو درخواستهای محیطی و درونی از منابع توجهی ورزشکار می

، افکار، ط، جمعیت حاضر، تجهیزات، هیجاندرونی و بیرونی مرتبط با تکلیف، و منابع نامرتبط با تکلیف همچون محی
 احساسات و نگرانی از اجرای مهارت سوق دهد.

مترین اند. مهچندین نظریه با رویکردهای متفاوت، سازوکارهای پدیده انسداد در شرایط فشار را توصیف کرده
باشند. این دو نظریه، ( می35،3،) 3های حواسپرتی( و نظریه9،3،2) 4های نمایش آشکارها مربوط به نظریهاین نظریه

 2(. نظریة مربوط به کنترل توجهی4گیرند )بیشتر نقش اختصاص توجه به منابع مختلف اجرای مهارت را در نظر می
هایی است که نقش هیجان و عواطف را در پدیده انسداد مورد توجه قرار داده است. نظریة ( نیز از دیگر نظریه3)

گیرد که در آن شرایط با فشار زیاد از طریق انتقال وقعیتهای دانشگاهی سرچشمه میحواسپرتی، از مطالعات در م
توجه افراد به افکار نامرتبط با تکلیف، همچون نگرانی درباره موقعیت و نتایج و پیامدهای آن، موجب افت در عملکرد 

( بیان کردند که شرایط فشار 9113) 5(، و ایزینگ، درخشان، سانتوز و کالوو9114(. ایزینگ و کالوو )3،98،1شود )می
شود توجه افراد از تکلیف اصلی مورد نظر به محرکهای نامرتبط با تکلیف همچون نگرانی درباره روانی باعث می

(. این جریان انتقال توجه، منجر به 3و  3عملکرد تکلیف و یا جمعیت و محیط اجرای تکلیف انتقال داده شود )
 (. 1،98،99،94شود )یی اجرای تکلیف شده و منجر به افت در عملکرد حرکتی میاختالل در اثربخشی و کارا

با وجود اینکه شواهدی وجود دارد که نشان می دهند فشار از طریق حواسپرتی توجه از اجرای مهارت به منابع 
یان هارت، بهای نمایش آشکار یا تمرکز بر متواند منجر به افت در عملکرد حرکتی شود، نظریهحواسپرتی، می

شود که آن هم نتیجه در کنند که شرایط فشار منجر به افزایش خودآگاهی فرد درباره اجرای صحیح مهارت میمی
(. فرض براین 3شود )دهی تمرکز اجرا کننده به اجرای مهارت به منظور اطمینان از یک نتیجه مطلوب میجهت

 ریزی شده که ذاتأ خارج ازیادگیری و اجرای فرآیند برنامهاست که توجه آشکار از طریق فرآیند مرحله به مرحله، 
 (. 90،93،2کند )شود، را مختل میآگاهی هوشیارانه انجام می

های مربوط به تاثیر فشار روانی بر عملکرد حرکتی انسان، از متغیر اضطراب حالتی برای تعیین میزان در پژوهش
(، دقت پرتاب دارت 92،95ای حرکتی مختلف مانند ضربه گلف )فشار روانی در انسداد و افت عملکرد در مهارته

-اند. نتایج اولیه روی مهارتهای حرکتی همچون مهارت حسی( استفاده کرده93،90( و پرتاب آزاد بسکتبال )93)
های تمرکز بر مهارت حمایت ( از نظریه48(، و ضربه بیسبال )91(، دریبل هاکی )90(، دقت ضربه گلف )94حرکتی )

 

1   . Choking under pressure 

2   . Explicit monitoring theories 

3   . Distraction theories 

4   . Attentional Control Theory  

5   . Eysenck, Derakshan, Santos, & Calvo 
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ط ای به شبیه ساز بیسبال در شرای(، چگونگی ضربه بازیکنان بیسبال حرفه4882) 9اند. به عنوان مثال، گریکرده
فشار کم و زیاد را مورد آزمایش قرار داد. نتایج آنان بیانگر افزایش ضربه خطا و تغییرپذیری حرکت در شرایط فشار 

که بازیکنان در شرایط فشار باال دربارة حرکت خود تخمین  زیاد نسبت به فشار کم بود. نتایج جالب توجه آن بود
( چنین استنباط کرد که در شرایط فشار باال ضربه زننده به طور آشکاری توجه خود را 4882درستی داشتند. گری )

ت فهای تمرکز بر مهارت، سازوکارهای متفاوتی را برای ا(. بنابراین، نظریه48دهد )به عناصر مهارت ضربه سوق می
جه و دور کنند که فشار باال از طریق انتقال توهای حواسپرتی بیان میکنند. در حالیکه نظریهدر عملکرد پیشنهاد می

کنند های نمایش آشکار بیان میکردن منابع حافظه کاری از انجام تکلیف، منجر به افت عملکرد می شود، نظریه
 شود. یند مهارت و طرح حرکتی میکه فشار باال منجر به انتقال توجه بیشتر به فرا

تحقیقات مختلفی در زمینه کانون توجه درونی و بیرونی و عملکرد حرکتی مهارتهای مختلف انجام شده است 
(. همچنین، چندین مطالعه نقش کانون توجه بر عملکرد 49و بیانگر مزیت کانون توجه بیرونی نسبت به درونی است )

( بر عملکرد ضربه 4881) 4مورد مطالعه قرار دادند. مثال، نتایج مطالعه بل و هاردیحرکتی در شرایط فشار روانی را 
گلف نشان داد بدون در نظر گرفتن شرایط فشار روانی، عملکرد در کانون توجه بیرونی بهتر از کانون توجه درونی 

افراد مبتدی باعث بهبود ( نشان دادند که فشار روانی بر عملکرد 4888زاهدی، شجاعی، و صدقی) (.92باشد )می
(. با این وجود، تحقیقات اندکی منابع توجه 93شود )عملکرد شده ولی در افراد ماهر باعث تخریب عملکرد می

( گزارش کردند 4898) 3اند. گاکسیاردی و دیموکمختلف را در شرایط فشار روانی کم و زیاد مورد مطالعه قرار داده
کنند ربوط به حواسپرتی و نگرانی از عملکرد را در شرایط فشار زیاد تجربه میکه گلف بازان ماهر بیشتر عوامل م

( بر اساس نوع تکلیف متناقض بود. در شرایط فشار 4881و  4880) 2(. یافته های مساگنو و مارچانت و موریس94)
ه متمرکز بر مهارت جزیاد، تکلیف پرتاب بولینگ تاثیر عوامل حواسپرتی و در تکلیف پرتاب آزاد بسکتبال تاثیر تو

(، تاثیر فشار بر انسداد عملکرد سرویس تنیس در بازیکنان نیمه ماهر 4892) 5(. انگلرت و ادجانز43،44بیشتر بود )
(. نتایج آنان نشان داد که عوامل مربوط به 1را بر اساس نظریه حواسپرتی و خودتمرکزی مورد مطالعه قرار دادند )

یر فشار روانی بر کاهش عملکرد داشته که حمایتی بر نظریه حواسپرتی بود. اودجانز ای در تاثحواسپرتی نقش واسطه
های خودتمرکزی و حواسپرتی، افکار و منابع توجهی ( بر اساس نظریه4899)  3و کویچ پرز، کوچمن، و باکر

دادند. نتایج هر  مورد مطالعه قرار 3شناسی گزارش کالمی و نقشه مفهومیورزشکاران در شرایط فشار را با دو روش
ت باشد و به ندرت بر اجرای حرکها میدو روش بیانگر آن بود که در شرایط فشار، توجه ورزشکاران اغلب بر نگرانی

اند که با نمایش مثبت حرکت، سعی در حفظ عملکرد دارند. آنان توجه دارند. همچنین، ورزشکاران گزارش کرده
های عملکرد کند و توجه به نگرانیبیشتر از نظریه حواسپرتی حمایت می گیری کردند که این یافته هاچنین نتیجه

 (.   98شود )است که منجر به انسداد می
با وجود برخی مطالعات در حیطه تمرکز منابع توجهی و عملکرد تحت شرایط فشار روانی، چند مسأله مطالعه 

های مختلف ذکر شده در باال، متناقض می باشد و های پژوهشکند. اوال، یافتهبیشتر در این زمینه را ایجاب می
 

1  . Gray 
2  . Bell & Hardy 

3  . Gucciardi & Dimmock 

4  . Mesagno, Marchant, & Morris 

5  . Englert & Oudejans 

6  . Oudejans, Kuijpers, Kooijman & Bakker 

7  . Concept Mapping 
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هنوز کامال مشخص نیست که آیا افت در عملکرد حرکتی ناشی از فشار روانی مربوط به عوامل حواسپرتی است یا 
های توجهی استفاده شده است. به نظر می رسد که خودتمرکزی. همچنین، در بیشتر مطالعات قبلی از دستورالعمل

گیری کننده بتواند اطالعات بیشتری در مورد جهتهای خودگزارشی توسط اجراها، مانند روشر روشاستفاده از دیگ
تمرکز توجه به منابع مختلف ارائه دهد. بنابراین، در تحقیق حاضر، سعی بر آن شده است تا با روش خودگزارشی از 

    مورد بررسی قرار گیرد. اجراکننده، تاثیر فشار روانی بر تغییرات تمرکز توجه به منابع مختلف

 

 روش پژوهش
 آزمودنیباشد که به روش میدانی انجام شده است. طرح تحقیق، درونتجربی میروش پژوهش از نوع نیمه

 33کنندگان شامل باشد. شرکتگیری مکرر در دو شرایط با فشار روانی زیاد و کم میشامل یک گروه با اندازه
( بودند که به طور 29/9و انحراف معیار =  54/49 =اه آزاد ارومیه )میانگیندانشجوی پسر تربیت بدنی دانشگ

 داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند.  
 
 گيريابزار اندازه 

اضطراب حالتی رقابتی: به منظور حصول اطمینان از ایجاد فشار روانی باال )ایجاد رقابت، استفاده از دوربین 
مورد  9ها با استفاده از سیاهه اضطراب حالتی رقابتیاضطراب حالتی رقابتی آزمودنیفیلمبرداری و بازخورد منفی(، 

گویه دارد که سه خرده مقیاس اضطراب شناختی، اضطراب بدنی، و اعتماد به  43این سیاهه  سنجش قرار گرفت.
  نفس را اندازه گیری می کند. در این تحقیق، از مولفه اضطراب جسمانی استفاده نشد.

تگاه کننده ها استفاده شد. این دسد پرش ارتفاع: از دستگاه ورتک برای ثبت ارتفاع پرش عمودی شرکتعملکر
متر در سانتی 98باشد که خطوط قرمز و مشخص به فاصله متر میسانتی 921دارای یک صفحه لمسی به ارتفاع 

ظیم در باشد و قابلیت تنمیبین خطوط سفید آن تعبیه شده است. این صفحه لمسی قابل نصب بر روی دیوار 
باشد که با توجه به قامت افراد در ارتفاع مناسب نصب می گردد. همچنین این دستگاه ارتفاعات مختلف را دارا می

 باشد. دارای یک سیستم نمایشگر دیجیتال برای نمایش فاصله بین دو نقطه لمس شده می
لیف در ها به منابع مختلف مرتبط و نامرتبط با تکندهکنچک لیست منابع توجه: برای تعیین تمرکز توجه شرکت

(، از چک لیستی استفاده شد که منابع مرتبط 45( )4898) 4طول انجام پرش ارتفاع، بر اساس مطالعه استیون و دایانا
با تکلیف شامل منابع درونی )میزان توجه به حرکت دست و پا(، و منابع بیرونی مرتبط با تکلیف ) میزان توجه به 

و  راهداف مدرج در ابزار( بود؛ و منابع نامرتبط با تکلیف که شامل منابع محیطی )میزان توجه به آزمونگر یا ابزا
وسایل موجود در محیط(، و منابع نگرانی از عملکرد )میزان توجه به نتایج عملکرد و پیامدهای ناشی از آن( بود. 

دهی درصدی به ها ابتدا چهار مورد منابع مورد نظر را مطالعه و در نظر می گرفتند و سپس به روش نمرهآزمودنی
 باشد.  988 که جمع نمرات،طوریدادند بهچهار منبع امتیاز می

 Panasonic)دوربین فیلمبرداری: برای اعمال شرایط فشار در شرایط فشار زیاد، از دوربین فیلمبرداری مدل 

SV50 متری تعبیه شده بود. 5( استفاده شد که در روبروی محل اجرای پرش ارتفاع در فاصله 
 

 

1  . Competitive State Anxiety Inventory-2 

2  . Steven & Diana 
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 روش اجراي تحقيق   
ورد انجام آزمون توضیحاتی ارائه شد که مربوط به شرایط با در اولین جلسه، در یک سالن ورزشی سرپوشیده در م

شود کنندگان آگاه شدند که نتایج حاصل از این آزمون، برای یک کار پژوهشی استفاده میفشار روانی کم بود. شرکت
ی ی موقعیتکنندگان پرسشنامه اضطراب حالتباشد. سپس، شرکتو تکلیف یک حرکت پرش ارتفاع با حداکثر توان می

کنندگان آزمون پرش ارتفاع را انجام دادند. آزمونگر بعد از ثبت امتیاز عملکرد، را تکمیل کردند. در ادامه، شرکت
 کردند. یکنندگان آن را تکمیل مداد و شرکتتوضیحاتی در مورد چگونگی تکمیل چک لیست منابع توجهی ارائه می

کنندگان در محل قبلی حاضر شدند. برای اعمال شرکت دو هفته بعد از جلسه اول )شرایط فشار کم(، دوباره
( 9113، 9شرایط فشار زیاد از طریق ارزیابی اجتماعی و محرکهای محیطی )همانند مطالعه هاردی، مولن و جانز

( انجام شد. ابتدا اطالعاتی 43( )4889، 4(، و محرکهای جایزه و پاداش )همانند مطالعه وودمن وودمن و هاردی43)
هدف از انجام آزمون ارائه شد. به آنان اطالع داده شد که انجام این آزمون نیز جنبه پژوهشی دارد با این  در مورد

رات باشد و به نفدانشگاهی میتفاوت که عملکرد آنان در آزمون پرش ارتفاع، یک مسابقة آمادگی جسمانی درون
برداری برای ضبط میزان پرش آنان استفاده شد. برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. همچنین از وجود دوربین فیلم

از طرفی، به آنان بازخورد اشتباه داده می شد که در مرحله قبل، عملکرد رقیبان نسبت به آنان تا حدی بهتر بود. 
های اضطراب حالتی رقابتی تکمیل شده و در ادامه آزمون پرش ارتفاع را انجام دادند. بعد از ثبت نامهسپس، پرسش

ز عملکرد توسط آزمونگر، شرکت کنندگان چک لیست منابع توجه را تکمیل کردند. در هر مرحله، آزمودنی امتیا
 داد و امتیاز نهایی، میانگین هر دو اجرا  محاسبه گردید. تکلیف پرش ارتفاع را دو بار انجام می

رر و اریانس با اندازه گیری مکاز آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد برای توصیف داده ها و از تحلیل و
تی همبسته برای سنجش تفاوت در میزان تغییرات منابع توجه در دو شرایط فشار روانی کم و زیاد استفاده شد. کلیه 

 انجام شد.  91نسخه  SPSSعملیات آماری با استفاده از نرم افزار 
 

 نتایج
ابع بیرونی، درونی، نگرانی از عملکرد، و عوامل ، میانگین و انحراف معیار میزان نسبت توجه به من9در جدول 

 محیطی در شرایط فشار روانی کم و زیاد، آمده است. 
ميانگين و انحراف معيار ميزان توجه شرکت کنندگان به منابع مختلف در شرایط فشار رواني . 1جدول

 کم و زیاد

 

 منابع توجه

 فشار رواني کم فشار رواني زیاد
 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 91/3 35/40 08/3 99/43 بیرونی مرتبط با تکليف

 50/0 99/39 03/0 54/32 درونی

نامرتبط با 

 تکليف

 15/0 81/43 13/1 35/43 نگرانی از عملکرد

 35/3 92/93 53/5 49/95 عوامل محیطی

 

1  . Hardy, Mullen, & Jones 

2  . Woodman & Hardy 
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شار بودن توزیع داده ها در شرایط فبه منظور بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا برای رعایت پیش فرض طبیعی 
روانی کم و باال، از آزمون کالموگروف اسمیرنف استفاده شد. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف حاکی از توزیع 

(. برای اطمینان از ایجاد P>85/8های متغیرهای مورد مطالعه در دو شرایط فشار روانی کم و زیاد بود )طبیعی داده
 کنندگان در دو شرایط فشار روانیرقابتی شرکت-طریق مداخالت اعمال شده، نمرات اضطراب حالتیفشار روانی از 

ابتی ناشی از رق-با روش آماری تی همبسته مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بیانگر افزایش میزان اضطراب حالتی
 (. - 91/8، اختالف میانگین= 34، درجه آزادی=  -09/3، آماره تی= 889/8باشد )سطح معناداری= مداخالت می

همچنین، برای مقایسه عملکرد پرش ارتفاع، از آزمون تی همبسته استفاده شد که نتایج بیانگر کاهش عملکرد 
 (. 4( )جدول P<85/8) پرش ارتفاع در شرایط فشار روانی باال است

 

 یط فشار رواني کم و. نتایج آزمون تي همبسته براي مقایسه عملکرد پرش ارتفاع در دو شرا2جدول 

 زیاد  
اختالف  انحراف معيار ميانگين مراحل آزمون

 ميانگين

درجه 

 آزادي

 سطح معناداري آماره تي
شرایط فشار روانی 

 کم

54/23 84/3 91/9 34 93/3 883/8 
شرایط فشار روانی 

 زیاد

33/24 33/3 
 

ر روانی توجه، تفاضل نمرات منابع توجهی شرایط فشابرای تعیین تاثیر فشار روانی اعمال شده بر تغییرات منابع 
زیاد و کم استفاده شد. نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسه میزان توجه به منابع مرتبط و نامرتبط با تکلیف نشان 

 (.  3( )جدول P<85/8) می دهد که تغییرات به منابع توجه مرتبط با تکلیف به طور معناداری افزایش داشته است
 

. نتایج آزمون تي همبسته براي مقایسه نمرات تفاضل ميزان تغيير توجه به منابع مرتبط و 3دولج

 نامرتبط با تکليف در شرایط فشار رواني کم و زیاد  

 انحراف معيار ميانگين منابع توجه
اختالف 

 ميانگين

درجه 

 آزادي

آماره 

 تي

سطح 

 معناداري

 05/93 13/5 مرتبط با تکلیف 
22/0 34 31/3 889/8 

 13/93 -20/4 نامرتبط با تکلیف

 

همچنین، برای مقایسه میزان تغییرات توجه به منابع درونی نسبت به منابع بیرونی مرتبط با تکلیف، و نیز 
مقایسه منابع نامرتبط نگرانی از عملکرد نسبت به عوامل محیطی، از آزمون تی همبسته برای تفاضل نمرات استفاده 

آمده است. نتایج بیانگر آن است که میزاتن تغییر توجه به منابع درونی نسبت به بیرونی  2در جدول  شد که نتایج آن
 (. P<85/8) افزایش یافته است
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. نتایج آزمون تي همبسته براي مقایسه نمرات تفاضل ميزان تغيير توجه به منابع مختلف در 4جدول

 شرایط فشار رواني کم و زیاد  

 ميانگين منابع توجه
انحراف 

 معيار

اختالف 

 ميانگين 

درجه 

 آزادي

آماره 

 تي

سطح 

 معناداري

 882/8 10/4 34 15/5 83/98 29/3 منابع درونی 
 18/99 -52/4 منابع بیرونی 

 39/8 84/9 34 -30/9 49/93 55/8 نگرانی از عملکرد 
 58/94 13/9 منابع محیطی 

 

 بحث و نتيجه گيري
پژوهشی با استفاده از ارائه دستورالعملهای توجهی، از نظریه های تمرکز بر مهارت و حواسپرتی  برخی یافته های

در توصیف مکانیسم پدیده انسداد حمایت کرده اند. برای بدست آوردن نتیجه گیری علی، استفاده از روشهای 
منابع  فشار روانی بر توجه بهرسد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر تر به نظر میخودگزارشی و کیفی مناسب

کننده مهارت حرکتی بود. مهمترین مرتبط و نامرتبط با اجرای پرش ارتفاع، با استفاده از روش خودگزارشی اجرا
های پژوهش حاضر بیانگر آن بود که فشار روانی ایجاد شده باعث افت در عملکرد پرش ارتفاع، و توجه بیشتر یافته

 نابع درونی مرتبط با تکلیف می شود. به منابع مرتبط به وبژه م

ایجاد فشار روانی بر اساس دستکاری اعمال شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 
دستکاری اعمال شده باعث تغییر در اضطراب رقابتی شده است. به طوری که میزان اضطراب رقابتی در شرایط 

ی کم، افزایش داشته است. در تحقیق حاضر، بر اساس مبانی نظری موجود، از فشار روانی زیاد نسبت به فشار روان
روشهای استفاده از دوربین، دادن امتیاز به نمرات باالتر و اعالن آن در گروه تربیت بدنی، و ایجاد حالت رقابتی برای 

( و 43،43ه شده است )اعمال موقعیت فشار استفاده شد. این روشها در مطالعات قبلی نیز توسط محققان استفاد
 نتیجه در اعمال موقعیت فشار نشان داده شده است. 

یکی از یافته ها بیانگر افت عملکرد حرکتی در تکلیف پرش ارتفاع در شرایط فشار روانی زیاد بود. این یافته 
(، 4882ی )(. گر9،92قبال نیز مکررأ نشان داده شده است و بیانگر انسداد عملکرد تحت شرایط فشار می باشد )

ساز بیسبال در شرایط زیاد باعث افزایش ضربه خطا و نشان داد که ضربه بازیکنان بیسبال حرفه ای به شبیه
هایی همچون نظریه تمرکز بر مهارت و نظریه نظریه تغییرپذیری حرکت می شود. این افت در عملکرد باعث ظهور

 (.  48حواسپرتی در توصیف مکانیسمهای ایجاد پدیده انسداد شده است )

نتایج مربوط به تاثیر فشار روانی بر میزان تغییر در تمرکز توجه به منابع مختلف در پژوهش حاضر، جالب و قابل 
ف توجه به منابع مرتبط به ویژه منابع درونی مرتبط با تکلیبحث می باشد. با افزایش فشار روانی، میزان تغییرات 

بیشتر شده بود، درحالیکه، تغییرات در توجه به منابع بیرونی، نگرانی از عملکرد، و عوامل محیطی معنادار نبود. این 
ه ( و ضرب91(، دریبل هاکی )92یافته با برخی یافته های قبلی در تکالیف حرکتی مختلف همچون ضربه گلف )

( که نشان داده بودند شرایط فشار روانی زیاد باعث افزایش میزان توجه به منابع درونی مرتبط با تکلیف 48بیسبال )
(، نشان داد که در شرایط فشار روانی زیاد، ضربه بازیکنان بیسبال 4882می شود، همسو است. به عنوان مثال، گری )
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ا و تغییرپذیری حرکت و نیز با تخمین درست حرکت همراه بود. ای به شبیه ساز بیسبال با افزایش ضربه خطحرفه
آنان چنین پیشنهاد کردند که در شرایط فشار باال ضربه زننده به طور آشکاری توجه خود را به عناصر مهارت ضربه 

وجانز (، انگلرت و ا4899ها همچون اودجانز و همکاران )(. با این وجود، یافته های برخی پژوهش48دهند )سوق می
(، بیانگر توجه بیشتر به منابع نامرتبط حواسپرتی 4880) (، و مساگنو و همکاران4898(، گاسیاردی و همکاران )4892)

(. همچنین، نتایج برخی پژوهش ها با 98،1،94،44همچون نگرانی از عملکرد نسبت به منابع مرتبط تکلیف بود )
ها به منابع مختلف، بیانگر آن است که تمرکز توجه چشم به مطالعه تغییرات کانون توجه با تغییرات تمرکز چشم

منابع مربوط به تکلیف در شرایط فشار روانی و اضطراب کاهش می یابد. به عنوان مثال، ویلسون و همکاران 
( نشان دادند که در شرایط اضطراب بیشتر، میزان تمرکز توجه چشم شرکت کنندگان به منابع مربوط به 4881)

(. با این حال، به نظر نمی رسد که بتوان از 90پنالتی کاهش و به منابع نامربوط افزایش می یابد ) تکلیف ضربه
طریق حرکات چشم، استدالل کرد که تمرکز توجه به منابع نامربوط بیشتر می شود. زیرا تمرکز توجه یک متغیر 

 نتایج معتبر تری ارائه می دهد.   شناختی است و مطالعه شناختی که در ذهن و افکار فرد وجود دارد  -روانی
عدم همراستا بودن یافته های این تحقیق با برخی یافته های قبلی و نظریه های حواسپرتی را می توان به 
تکلیف مورد استفاده نیز نسبت داد. در تحقیق حاظر از تکلیف پرش ارتفاع استفاده شده است که دانشجویان تربیت 

ته بودند. از آنجایی که مهارتهای خوب یادگرفته شده ورزشی برنامه ریزی شده هستند، بدنی آن را به خوبی یاد گرف
آنها نسبت به فرضیات تئوری حواسپرتی مقاوم هستند. به ویژه، اگر مهارتهای ورزشی پیچیده که نیازمند ساختارهای 

، جکسون، آشفورد، ل، کیناردیکنترلی بیشتری باشند، بیشتر مستعد کاهش های تکلیف دوگانه هستند. به عنوان مثا
(، نشان دادند زمانی که مهارتهای ورزشی نیازمند تصمیم گیری زیاد هستند، تغییرات توجه به منابع 4898بیشوپ، )

 (. 40مختلف، بیشتر از نظریه حواسپرتی حمایت می کنند )

ند باشد که بیان می کیافته های تحقیق حاضر در راستای نظریه های نمایش آشکار یا تمرکز بر مهارت می 
شرایط فشار زیاد منجر به افزایش خودآگاهی فرد درباره اجرای صحیح مهارت می شود که آن هم منجر به جهت 

(. با این وجود، یافته 90دهی تمرکز اجرا کننده به اجزاء مهارت به منظور اطمینان از یک نتیجه مطلوب می شود )
زا باعث پرشدن ظرفیت پردازش اطالعات با ض می کند شرایط فشارهای این تحقیق با نظریه حواسپرتی که فر

( همراستا نمی باشد. با در نظر گرفتن 90،0محرکهای نامربوط با تکلیف همچون اضطراب و خودتردیدی شود )
گیری قویتر، پیشنهاد می شود پژوهشگران با در نظر گرفتن سطح تبحر محدودیتهای این پژوهش، برای نتیجه

دگان و نیز استفاده از دو گروه مجزا در دو شرایط فشار روانی متفاوت، مطالعات دیگری را در مهارتهای شرکت کنن
  حرکتی با سطح پیچیدگی متفاوت، انجام دهند.
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Abstract 

Background & Purpose: Psychological pressure while performing motor 

skills can be result in focus of attention on various sources. Identification of 

these sources would be useful in applying appropriate instructions.The aim of 

this study was to examine the effects of psychological pressure on attention 

to related and unrelated attentional sources of vertical jump performance. 
Methodology: The research method was quasi-experimental design. 63 male 

physical education from Urmia Islamic Azad University students performed 

vertical jump task in two different psychological pressure situations. Social 

comparison, contextual and reward incentives were used to create the 

psychological pressure. Competitive state anxiety, attentional focus on task 

related (internal, external) and unrelated (performance worries and 

environmental factors), and vertical jump performance were assessed. 

Results: The paired-samples t test results showed that psychological pressure 

resulted in decrease of vertical jump performance (M1=43.52±02/6, 

M2=42.33±37/6), more orientation of attentional focus on task related sources 

rather than unrelated sources (MD1 =5.96, MD2= -2.48), and more orientation 

of attentional focus on internal sources rather than external sources (MD1 

=3.41, MD2= -2.54),  (P>0.05). 

Conclusion: At whole, the findings are in line with skill-focused theory and 

suggest that the attention focus leads to attentional changes to task-related 

sources, especially internal task related sources. 
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