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 ومحرّك  نقش قدرت دست و تغییرات سطح انگیختگی با گوش دادن به موسیقی

  بازوـ  بخش در عملکرد آزمون ثبات دست آرام

  3زهرا انتظاري، 2بهروز عبدلیدکتر ، 1علیرضا فارسیدکتر

  

   چکیده

 هدف، اند دقیقگیري  که نیازمند هدفهایی  بازو در ورزشـ  به نقش مهم ثبات دستتوجه  با: تحقیقزمینه و هدف 

 بازو در افراد با قدرت باال و پایین دست در سطوح انگیختگی باال و پایین وـ  ثبات دست تحقیق حاضر بررسی

  . ی در عملکرد بودجنسیتهاي   بررسی تفاوتهمچنین 

 40، ها این تحقیق کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی بودند که از بین آناري جامعۀ آم :شناسی روش

انجام آزمون قدرت به چهار گروه قدرت باال و  پس از دست راست) سال 26 ـ 18یسنّ دامنۀ( و دختر پسر دانشجوي

یک بار ، ثبات را اجرا کردند آزموندو بار کنندگان  سپس همه شرکت. تقسیم شدند پایین با در نظر گرفتن عامل جنس

و کند که منجر بخش  شد و یک بار با موسیقی آرام می باال رفتن سطح انگیختگی و تند که منجر بهمحرّك  با موسیقی

، )سطح انگیختگی( 2× ) قدرت( 2× ) جنس( 2 از طرح عاملی مرکب. شد می به پایین آمدن سطح انگیختگی

  . استفاده شدها  براي تحلیل آماري داده، ل آخرتکراري در عامهاي   ازهاند با

اثر تعاملی همچنین  و) 1Fوp=57/9 =30, 005/0(انگیختگی×جنسیتنتایج نشان داد تنها اثر تعاملی : ها یافته

  )1Fوp= ،732/5=30 007/0(. بوددار  معنی انگیختگی×قدرت

  :گیري نتیجه

افراد با قدرت باال نمرات خطاي بیشتري در ثبات ، گیختگی باالشد که در شرایط انمشخّص  نیزها  از مقایسه میانگین

تعامل  میانگین در ةهمچنین با بررسی نمر. در حالی که افراد داراي قدرت پایین بهتر عمل کردند ؛اند داشته

  . شد که زنان در شرایط انگیختگی باال عملکرد بهتري نسبت به مردان داشتندمشخّص  )75/0( انگیختگی×جنسیت

  

   موسیقی، انگیختگی، قدرت گرفتن دست، بازوـ  آزمون ثبات دست: کلیديهاي   واژه
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  مقدمه

اساسی در هاي   به وجود تواناییبا این حال ا ام ؛گیرد می از طریق تمرین صورتها  یادگیري مهارت

 از. دشون می محسوبها  به عنوان پایه و اساس رشد مهارتها  بنابراین توانایی .فرد وابسته است

به عملکرد ها  توانایی حرکتی به صفت یا ظرفیت عمومی فرد که بر حسب تنوع مهارت، این میان

در ، عواملی را که با عملکرد انسان مرتبط است) 1967( 1فالیشمن .)1(شود می گفته، مربوط باشد

هم را به عنوان یکی از عوامل م 2بازوـ  تکلیف حرکتی امتحان کرد و ثبات دست 200بیش از 

 ثبات دست ـ بازو این گونه تعریف کرد که هاست اجراي انسانی که متفاوت از دیگر توانایی

یابی دقیق با جلوگیري از نوسانات که براي  موقعیت توانایی براي ایجاد حرکاتعبارت است از 

الیف تواند زمانی که توانایی افراد را در اجراي تک می بنابراین ثبات دست. عملکرد دستی مهم است

  .)2( ارزشیابی شود، دهیم می دستی مورد ارزیابی قرار

مثل ( و ثبات عمومی بدن 3گیري است که نیازمند هدفهایی  یکی از اجزاي مهم مهارت، ثبات     

بازو توانایی نگه داشتن بازو ـ  در واقع ثبات دست. باشند می )کمانگیري و پرتاب دارت، تیراندازي

عوامل زیادي  .)3(کوتاه است زمانی نسبتاً ةخاص براي یک دور موقعیت و دست فرد در یک

قدرت . است جنسیت، یکی از عوامل مهم. بازو اثر گذار استـ  وجود دارد که بر ثبات دست

 گذارد و از آنجا که زنان به طور عمومی قدرت باالتنه می اثر 4حرکتیـ  بدنی بر توانایی ادراکی

در مقابل  .)4 و 5(رسد ثبات کمتري نیز داشته باشند می نظربه ، کمتري نسبت به مردان دارند

بازو ـ  ی معناداري در عملکرد ثبات دستجنسیتهاي   به این نتیجه رسید که تفاوت) 1988( 5هوگن

با ) 2007( 6همچنین کاور و ساندو و ساندو .)6(با برتري عملکرد زنان نسبت به مردان وجود دارد

این امر را عادت نداشتن زنان به مصرف الکل و سوء علّت ، ات زناننشان دادن برتري عملکرد ثب

نشان داد که تفاوت جنسی در ) 1997( در تحقیق دیگري کریستوفر .)3(استفاده دارویی دانستند

، است بنابراین تحقیقات زیادي که در این زمینه صورت گرفته .)7(بازو وجود نداردـ  ثبات دست

  . دنقیصی رسیدن و به نتایج ضد

  

1. Fleishman 
2. Arm-hand steadiness 
3. Aiming 
4. Perceptual  motor  abilities 
5. Hudgens 
6. Kaur and  Sandhu 
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 تواند بر ثبات دست می ام فوقانی نیزاند طول، قد، مثل وزن 1پیکرسنجیهاي   پارامتر عالوه بر این    

هاي   رسد کاهش در اکثر سیستم می دیگر سن است که به نظر مؤثّر عامل .)3(بازو تاثیرگذار باشدـ 

هاي   مختلف مثل داروهاي   دارو .)3(بدن و عملکردشان به دنبال افزایش سن بر ثبات نیز اثر بگذارد

نیز موجب تغییراتی  3مصنوعیهاي   هورمون و 2سیستم عصبی مرکزيهاي   كمحرّ، ضد افسردگی

میزان سرو صدا در محیط و رطوبت ، شرایط محیطی نظیر تغییرات دماحتی  .)8(شود می در ثبات

رسی تاثیر تغییر دما بر با بر )1995(و همکارانش  4مثال الکی براي. نیز ممکن است اثر گذار باشد

 لرزش دست را کاهش ةازاند ، لرزش دست نشان دادند که سرد کردن عضو به طور معناداري

حاالت ذهنی  .)9(در حالی که گرم کردن عضو با افزایش در لرزش دست همراه است ؛دهد می

نی مثل حالت ذه. پوشی کرد توان از آن چشم است که نمی مؤثّر افراد نیز یکی از عوامل مهم

تواند بر نمرات ثبات  می کمبود تمرکز و یا اختالل در چرخه خواب و بیداري، افسردگی، اضطراب

مصرف الکل اثر مستقیم بر همچنین  قهوه و، کافئین موجود در چاي، مصرف سیگار. اثر بگذارد

در  یکی از عوامل برتري زنان را، )2007( ساندهوو ساندهو، به طوري که کور ؛)3(دنثبات دار

شرایط مختلف تمرینی را همچنین ها  آن .ثبات به عادت نداشتن آنان به مصرف الکل نسبت دادند

م کردند که در آن گروهی که تحت شرایط تمرینی سخت و منظّمعرّفی  عامل مهم اثرگذار بر ثبات

  .)10و 3(بودند بیشترین ثبات را داشتند

روانی و حرکات بدنی بستگی هاي   ترکیب فراینداست که به  5حرکتیـ  روانی ةپدید یک، ثبات     

حرکتی است که این توانایی نه تنها به ـ  روانیهاي   به دلیل وجود همین فرایند. بستگی دارد

. در تمرکز داشتن بر هدف نیز بستگی داردها  آن بلکه به توانایی ذهنی ،استعداد عضالنی افراد

در نتیجه کسانی که به  ؛ی عضالنی نیاز دارندمختلف به درجات متفاوتی از توانایهاي   یتفعال

قدرت عضالنی و استقامت خود را در آن ، پردازند می متوالیهاي   سالتمرینات خاص در طول 

نشان ) 1981( 6در تایید این مطلب بورگ و جوبرگ. دهند می هی بهبودرشته به طور قابل توج

ا به هر حال ام ،یابد بدنی افزایش نمیکار شدت  دادند که ثبات دست به صورت خطی با افزایش

  .)11(بدنی به صورت شتاب مثبت است یتفعال منحنی رابطه بین لرزش دست و سطح دشواري

  

1. Kin anthropometric 
2. Central  nervous system stimulants 
3. Artificial hormones 
4. Lakie 
5. Psycho-Motor 
6. Borg,&.Sjoberg 



74   91پاییز و زمستان/ شماره شانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش  

بر 2تاثیر تمرینات قدرتی به همراه استفاده از داروي جاتامانسی ) 2008( 1الیشرام وکومار      

گروه تمرین قدرتی بیشترین پیشرفت که  با این، را بررسی کردندگیران  کاهش لرزش دست کمان

قدرت بازو . مصرف داروي جاتامانسی نیز تاثیر معناداري در بهبود ثبات داشت، را در ثبات داشت

لرزش دست و  منجر به کاهش نیاز است که براي کنترل کمان حین کشیدن و نگه داشتن آن

سازي  هبراي آمادمکمل  تمرینات مقاومتی اختصاصی ورزشی باید یکی از اجزا. دشو میخستگی 

ثبات . زیرا اثر مستقیم بر افزایش قدرت عضالنی و در نتیجه عملکرد ورزشی دارد ،ورزش باشد

مداخله تمرینات قدرتی و تمرین دهی . تمرین و تجربه پیشرفت کند ۀتواند به وسیل می دست نیز

تواند بر خستگی  یم یابد که می کاهش مؤثّر ی ثابت کرد که لرزش دست به طورعضالت تنفس

 3مطابق با میچائیل لینسن، این تحقیقهاي   یافته. عضالنی و سطح اضطراب کمانگیران غلبه کند

باشد که توضیح داد دقت یک کمانگیر به طور زیادي به توانایی او در ثابت نگه داشتن کمان در  می

  .)8(هنگام کشیدن کامل کمان بستگی دارد که نیازمند قدرت بیشتر عضالت است

مهمی  آمادگی روانی نیز در این توانایی نقش بسیار، آمادگی جسمانیهاي   عالوه بر فاکتور     

از در طول اند براي مثال عوامل بسیاري وجود دارد که باعث افزایش فشار روانی براي یک تیر، دارد

ندازان وجود در چنین شرایطی که تفاوت چندانی در سطح مهارت تیرا مطمئناً. شوند می مسابقه

در . روانی موجود داشته باشدهاي   پیروزي با فردي است که توانایی بیشتري در کنترل فشار، ندارد

اند و در  دانسته% 90اندازان را تا موفّقیت تیر تیراندازي نقش عوامل ذهنی و روانی در، اکثر متون

خته شده است که وجود سطح ترین عوامل روانی شنامؤثّر به عنوان یکی از 4انگیختگی، این میان

مفهوم انگیختگی و ارتباط آن با . تواند تا حد زیادي عملکرد را بهبود دهد می مطلوبی از آن

این رابطه  ی ورزشی است که تا کنون نظرات مختلفی درشناس روانیکی از مباحث مهم ، عملکرد

و تئوري  7مدل فاجعه ،6فرضیه یوي وارونه، 5تئوري سائق: اند ارائه شده است که از آن جمله

که هر کدام به نحوي سهمی در توصیف ارتباط بین میانگین انگیختگی و عملکرد  8بازگشتی

کند که بهترین عملکرد در سطح متوسطی از  می بینی از این میان فرضیه یوي وارونه پیش. اند داشته

  

1. Kumar 
2 .Jatamansi 
3. Michael Linsen 
4. Arousal 
5. Drive theory 
6. Inverted U hypothesis 
7. The catastrophe model 
8. Reversal theory 
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. شوند می گی مشاهدهضعیف در سطوح پایین یا باالي انگیختهاي   دهد و عملکرد می انگیختگی رخ

. یابد می انگیختگی مطلوب براي عملکرد بهینه با افزایش دشواري یا پیچیدگی تکلیف کاهش

 در سطوح کم تا، تشخیص و کنترل عضالنی ضعیف هستند، قضاوت، وظایفی که مستلزم تمرکز

  . )12(شوند می انگیختگی بهتر انجاممتوسط 

تحقیقات . ه در سطح انگیختگی کم عملکرد ثبات بهتر باشدرود ک می انتظار، هیاین نظر بنابر     

و به نتایج متفاوتی  اند ازان را به چالش کشیدهاند دي ارتباط بین سطح انگیختگی و عملکرد تیرمتعد

ازي با کمان اند در پژوهشی ارتباط بین انگیختگی و اجراي تیر) 1998( و همکارانش1کر . رسیدند

 حاالت هدفمندي و، بود نظریۀ بازگشتیدر این تحقیق که بر اساس . را مورد بررسی قرار دادند

ازي تحت اند ه که عملکرد تیراین نظری، هدفی و سطح انگیختگی مورد دستکاري قرار گرفت بی

داري  معنی دیگر تفاوتهاي   رد شد و بین زوج، شود می هدفمندي بهتر شرایط انگیختگی کم و

 خود را تحت چهارهاي   آزمودنی، در آزمایش خود) 2007( 2گدر مقابل کلو .)13(مشاهده نشد

که حاالت هیجانی را تجربه هایی  هیجانی مختلف قرار داد و به این نتیجه رسید که گروه موقعیت

  .)14(کردند ثبات کمتري نسبت به گروه کنترل داشتند

بدنی گرفته تا هیجان سازي  فعالاز . گیرد می مختلفی صورتهاي   ایجاد انگیختگی از طریق راه     

وسیعی از  ۀبه کار رفته براي تنظیم انگیختگی شامل دامنهاي   در نتیجه استراتژي. شناختی

به طور مستقیم با کاهش  تنظیم انگیختگی معموالً. استشناختی  فیزیولوژیکی و روانهاي   روش

افزایش انگیختگی هاي   استراتژي. در ارتباط است، شود می که باعث تخریب عملکرد سطح هیجان

 ی است که اغلب ورزشکاران قبل از مسابقه به آنیتفعال گوش دادن به موسیقی. کمتر رایج هستند

ثیر این عامل أمیزان ت .)15(ثیرات کاهشی یا افزایشی انگیختگی استأت ةدهند پردازند و نشان می

و  3براي مثال کاراجوراگیس. بستگی به عواملی مثل نوع موسیقی و موسیقی ترجیحی شنونده دارد

 سطح انگیختگی افراد را تغییر، بیان کردند که موسیقی هماهنگ و برانگیزاننده )1999( همکاران

در برخی  .)16( ده می اجرا را افزایش، دهد و با کاهش میزان درك فشار و بهبود وضعیت روانی می

 فشار خون و، ضربان قلب براي افزایشمحرّك  عامل، مطالعات موسیقی با ضرب آهنگ تند

معرّفی  مذکورهاي   کاهش دهنده سازو کار، و موسیقی کند)EMG( 4برق نگاري عضالنی یتفعال

  

1. Kerr 
2. Kellogg 
3. Karageorghis 
4. Electromyography 
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با  .)17(توان از موسیقی براي دستکاري سطح انگیختگی افراد استفاده کرد می بنابراین. شده است

ف مختلف بسته به نوع گوش دادن به موسیقی در تکالی ۀوسیله دستکاري انگیختگی باین حال 

  . اثرات متفاوتی بر عملکرد داشته استها  فردي آزمودنیهاي   موسیقی و ویژگی

سطح انگیختگی مطلوب براي عملکرد با همچنین  تاکنون تحقیقی که رابطه قدرت و ثبات و     

رین و مورد بررسی قرار دهد انجام نشده است و از آن جا که در شرایط واقعی تم ثبات را تواماً

هاي   تدر این تحقیق نقش این دو فاکتور در شد. مسابقه عوامل مختلف بر عملکرد اثرگذار هستند

ی به این سواالت بود که یمختلف بر ثبات مورد بررسی قرار گرفت و این تحقیق در صدد پاسخگو

 د تغییرتوان گفت رابطه بین سطح انگیختگی و عملکرد ثبات بسته به سطح قدرت دست افرا می آیا

عملکرد ثبات افرادي که داراي قدرت باال هستند تحت کدام حالت ، تر یا به طور دقیق. کند می

تحت  ،افرادي که داراي قدرت پایین هستندهمچنین . خواهد بود بهتر) باال یا پایین( انگیختگی

 انگیختگی ازبراي دستکاري سطح . عملکرد ثبات بهتري دارند) باال یا پایین( کدام حالت انگیختگی

موسیقی  ج و یامستقل موسیقی استفاده شد که به صورت گوش دادن به موسیقی تند و مهی متغیر

عالوه به دلیل تناقضاتی که در تحقیقات ه ب. در حین اجراي آزمون ثبات دست بودبخش  کند و آرام

ی نیز مد جنسیتهاي   بررسی تفاوت ،ی در عملکرد ثبات وجود داردجنسیتگذشته در مورد تفاوت 

  . نظر قرار گرفته شد

  

  تحقیقشناسی  روش

بدنی دانشگاه شهید بهشتی رشتۀ تربیت  این تحقیق کلیه دانشجویان جامعۀ آماري :ها آزمودنی

سن . به طور داوطلبانه شرکت کردند) مرد 20زن و20( نفر 40ها  آن تهران بودند که از میان

همچنین . ام باالیی بودنداند سالم و بدون سابقه آسیبها  آن همه بوده سال 18ـ 25بین ها  آزمودنی

هایی  عدم سابقه مصرف دارو. قبل از اجراي تست کنترل شد، هنام پرسشیک به وسیلۀ  موارد زیر

که ممکن است بر ثبات ( عدم مصرف مواد نیکوتین دار مثل سیگار، گذارد می که بر ثبات اثر

با دست ها  آن همهضمناً . در شب قبل از آزمون داشتند خواب کافیهمچنین  و، )تاثیرگذار باشد

  . برتر خود آزمون را اجرا کردند
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. استفاده شد 1در دستگاه وینا MLSآزمون  3Sبازو از فرمـ  ثبات دستگیري  ازهاند  براي:ابزار و تکلیف

MLS  15*300*300برنجی با ابعاد  –یک پانل آلومینیومی mm هاي   ازهاند  یک سري حفره با متشکل از

تایی دایره  20دو ردیف ، دو صفحه فلزي کوچک، با چند شکل هندسی مختلف )شیار( یک مسیر، مختلف

تایی حفره کوچک در سمت راست و چپ و دو عدد قلم که به هر کدام از  25دو ردیف ، کوچک

  .)1شکل ( )قلم قرمز سمت چپ، قلم مشکی سمت راست( پانل متصل استهاي   کناره

  
  MLSدستگاه . 1شکل 

حرکتی ظریف در تکالیف ایستا و پویا براي حرکات هاي   تواناییگیري  ازهاند جهتاین دستگاه 

بایست برروي یک میز که  می پانل. سال به باال قابل استفاده است 7دست و انگشت از سن ، بازو

در محیط . ري باشددسته دار و اب، صندلی فرد نباید چرخان. ارتفاع آن قابل تنظیم است قرار گیرد

یکی از خرده  )یک یا دو دست( آزمون ثبات. کافی وجود داشته باشد ةازاند  نور بهد بای آزمایش

مدت  به صورت عموديه قلم را بد بای در این آزمون آزمودنیاست که  MLSآزمون هاي   آزمون

و کف ها  که قلم با کناره شده در قسمت باالي پانل وارد کند بدون این تعیینهاي   ثانیه در حفره 20

. شود می منجر به سطوح متفاوت دشواري تکلیفها  تفاوت در قطر دایره. برخورد کندها  حفره

  .)2شکل (میلی متري بود 8/5حفره  s3حفره مورد استفاده در فرم 

  

1.Vienna 



78   91پاییز و زمستان/ شماره شانزدهم/ سال هشتم/ نامۀ مدیریت ورزشی و رفتارحرکتی پژوهش  

   
  بازو -آزمون ثبات دست . 2شکل

  .)3شکل(دستی استفاده شد قدرت انگشتان و گرفتنگیري  ازهاند  براي 1از دستگاه دینامومتر

  
  دستگاه دینامومتر. 3شکل

  

  

1.dynamometer 
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هنگ تند اثر کالسیک ال گرو اساي آ(، یک رایانه و هدست براي گوش دادن به موسیقی     

اثر کالسیک ادانته موزارت با اهنگ ، هنگ کندآمترونوم و  180و سرعت  8/6موزارت با اهنگ 

 )مترونوم 60و سرعت  2/1

کشور  2ساخت شرکت تاوت تکنولوژي 1)پروکامپ اینفینیتی( بیو فیدبک دستگاه قابل حمل     

  .)4شکل (کانادا براي ثبت سطح هدایت الکتریکی پوست و ضربان قلب مورد استفاده قرار گرفت

   
  کدستگاه بایوفیدب. 4شکل

  

  هدایت الکتریکی پوست، مقیاس توانایی پوست در هدایت جریان الکتریسیته است که براي ثبت

این حسگر داراي دو الکترود بود که به بند . شود از حسگر اس سی ـ فلکس پرو استفاده می آن

) ʂµ( 3هدایت الکتریکی بر اساس میکروسیمن. انگشتان میانه و اشاره دست غیر برتر نصب شد

 . شود سنجیده می

  

1.biofeedback(Procomp Infinity) 
2.Thought Technology 
3.micro-Siemens 





 

 

 

 روش اجراي تحقیق

انتخاب شده بر هاي   ي موسیقیابتدا میزان اثر گذار. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود

. دستگاه بایو فیدبک بر روي دو آزمودنی مورد آزمایش قرار گرفتبه وسیلۀ  تغییر انگیختگی

دستگاه بایو فیدبک نشان  حاصل ازهاي   داده. دوآزمودنی به هر دو موسیقی تند و کند گوش دادند

برابر  3ضربان قلب را تا  دادند که گوش دادن به موسیقی تند سطح هدایت الکتریکی پوست و

همه . چندانی نداد در حالی که موسیقی کند این مقادیر را تغییر، بیشتر از حالت استراحت باال برد

به وسیلۀ ها  آن ات فردي را تکمیل کردند و سپس قدرت انگشتاناطّالعفرم کنندگان  شرکت

نرم  ۀوسیله جداگانه بنمرات قدرت پسران و دختران به طور . شدگیري  ازهاند  دینامومتر

قرار گرفتند از  55تا  45که بین درصد  هایی هبر روي منحنی طبیعی قرار گرفت و نمر 16spssافزار

داشتند به عنوان افراد داراي % 55باالتر از هاي  هآزمون حذف شدند و بر این اساس افرادي که نمر

. قدرت پایین در نظر گرفته شدند بودند به عنوان افراد داراي %45قدرت باال و افرادي که زیر 

و افراد باقیمانده به چهار گروه مستقل ، بنابراین از هر گروه زنان و مردان سه آزمودنی حذف شدند

نفر  9ـ مردان داراي قدرت باال 3نفر  9داراي قدرت پایین  زنانـ 2نفر  8زنان داراي قدرت باال ـ 1

و  جنسیتصرف نظر از ها  آن سپس همه. دندتقسیم ش، نفر 8مردان داراي قدرت پایین  ـ4و 

و تند و محرّك  یک بار در حین گوش دادن به موسیقی، قدرت دو بار آزمون ثبات را اجرا کردند

به صورت یکی در میان یک ها  آزمودنی 1براي برقراري تعادل. و کندبخش  یک بار با موسیقی آرام

 آزمودنی در آزمون ثبات. موسیقی کند و برعکس دادند و بعد به می بار ابتدا به موسیقی تند گوش

تعیین شده در قسمت باالي هاي   ثانیه در حفره 20مدت  به عموديبه صورت  بایست قلم را می

امتیاز دهی . برخورد کندها  و کف حفرهها  که قلم با کناره داشت بدون این می پانل وارد کرده نگه

انجام  )برخورد قلم با کف و بدنه حفره: خطا( خطاهازمان ـ مدت 2ـ تعداد کل خطاها 1براساس 

  . شد

  

  

  

  

1. counter-balance 
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  روش آماري

استفاده شد که ) جنس*قدرت*سطح انگیختگی( 2*2*2در این تحقیق از تحلیل واریانس مختلط 

بنابراین . عوامل بین آزمودنی و سطح انگیختگی عامل درون آزمودنی بود جنسیتدر آن قدرت و 

. استفاده شد تکراريهاي   ازهاند  از روش تحلیل واریانس مختلط باا ه براي تجزیه و تحلیل داده

  . انجام گرفت =α 05/0. کلیه عملیات آماري در سطح

  

  :تحقیقهاي   یافته

  تعداد خطاي تماس میانگین و انحراف استاندارد. 1جدول

  عوامل    

  

 انگیختگی

 کل دختر پسر

قدرت  قدرت باال قدرت پایین قدرت باال

 پایین

قدرت  قدرت باال

 پایین

انگیختگی 

 باال

  

13/0±44/3 

  

7/0±4/2 

  

1/0±9/1 

  

7/0±6/1 

  

14/0±1/2 

  

2/0±4/1 

انگیختگی 

 پایین

  

42/0±56/1 

  

06/0±75/2 

  

2/0±2 

  

44/3±4/4 

  

72/0±79/1 

  

3/0±7/3 

در شرایط  افراد داراي قدرت باال 1 جدول شمارةات به دست آمده از اطّالعبر اساس       

افراد داراي قدرت پایین صرف نظر از . خطاي بیشتري در ثبات داشتند ها، انگیختگی باال نمره

زنان در شرایط همچنین . خطاي بیشتري داشتند ها هتحت شرایط انگیختگی پایین نمر، جنسیت

  . انگیختگی باال عملکرد بهتري نسبت به مردان داشتند

   

  آزمودنی عامل بین در عامل تعداد خطا براي مختلط واریانس تحلیل آزمون. 2جدول 

 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه ازادي منابع

 127/0 45/2 66/11 33و1 انگیختگی

 005/0 98/8 65/42 33و1 جنسیت*انگیختگی
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 سطح معناداري F میانگین مجذورات درجه ازادي منابع

 007/0 29/8 60/2 33و1 قدرت*انگیختگی

 464/0 55/0 218/0 33و1 قدرت*جنسیت*انگیختگی

   74/4 33 خطا

    

  آزمودنی عامل درون در عامل تعداد خطا براي مختلط واریانس تحلیل آزمون. 3جدول  

میانگین  درجه ازادي منابع

 مجذورات

F سطح معناداري 

 278/0 219/1 157/10 30و1 قدرت

 352/0 894/0 451/7 30و1 جنسیت

 318/0 030/1 584/8 30و1 جنسیت* قدرت

   332/8 30 خظا

اثر ، تعداد خطا متغیر شد که درمشخّص  3و  2 جدول شمارةساس نتایج به دست آمده از بر ا     

 278/0(. نبوددار  معنی اثر اصلی قدرت)1Fوp= ،45/2= 33 127/0(. نبوددار  معنی اصلی انگیختگی

p= ،219/1= 301وF( ت معنیاثر اصلینبوددار  جنسی .)352/0 , p=894/0=301وF( تاثر تعاملیجنسی 

. بوددار  معنی انگیختگی* جنسیتاثر تعاملی . F( 1و318/0p= ،03/1= 30( نبوددار  معنی قدرت*

)005/0 p= ،98/8 = 331وF(  بوددار  معنی انگیختگی*اثر تعاملی قدرت .)007/0 p= ،29/8 = 

 رمتغی در )1Fوp= ،55/0 = 33 464/0(. نبوددار  معنی قدرت*انگیختگی* جنسیتاثر تعاملی )1Fو33

  . دیده نشدها  یک از گروه بین هیچداري  معنی زمان خطا تفاوتمدت 

  

  گیري بحث و نتیجه

با قدرت متفاوت که هاي   بازو درآزمودنیـ نمرات ثبات دستهاي   تحقیق حاضر به بررسی تفاوت

در واقع هدف اصلی این تحقیق . تحت شرایط انگیختگی باال و پایین قرار داشتند پرداخته است

سی این موضوع بوده است که عملکرد ثبات افرادي که داراي قدرت باال هستند تحت کدام برر

افرادي که داراي قدرت پایین هستند همچنین . بهترخواهد بود) باال یا پایین( حالت انگیختگی
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بعالوه به دلیل تناقضاتی که . عملکرد ثبات بهتري دارند) باال یا پایین( تحت کدام حالت انگیختگی

هاي   ی در عملکرد ثبات وجود دارد بررسی تفاوتجنسیتتحقیقات گذشته در مورد تفاوت  در

  . ی نیز از اهداف این تحقیق بودجنسیت

روانی و حرکات بدنی بستگی هاي   حرکتی است که به ترکیب فرایندـ  پدیده روانی یک ،ثبات     

ایی نه تنها به استعداد عضالنی افراد بلکه به حرکتی این توانـ  روانیهاي   به دلیل وجود فرایند. دارد

بنابراین در بررسی عملکرد ثبات . در تمرکز داشتن بر هدف نیز بستگی داردها  آن توانایی ذهنی

در تحقیقات قبلی نشان داده شده . داشتتوجه  بازو افراد باید به هر دو بعد بدنی و روانیـ  دست

مرینات قدرتی با افزایش عملکرد ثبات رابطه مستقیم داشته تبه وسیلۀ  بود که افزایش قدرت افراد

سالمند خود هاي   در تحقیق خود به آزمودنی)2001( و همکارانشان 1لودك، وینوك .)18(است

   تمرینات مهارتی انگشتان دادند و مشاهده کردند که سالمندان تمرین دیده به طور معنا داري

)05/0p< (حفظ وضعیت با ثبات دست و ، وي زیر بیشینه چنگ زدنتوانایی خود را در کنترل نیر

تحقیقاتی که رابطه ثبات  ،با این حال .)19(کوچک با انگشتان بهبود دادند يجایی سریع اشیاه ب جا

 و اکثر اند عامل مهم روانی را در نظر نگرفته اند بازو را با قدرت دست به چالش کشیدهـ  دست

بازو را مد نظر قرار ـ  تمرینات قدرتی را بر عملکرد ثبات دست مختلفهاي   تنها تاثیر دورهها  آن

انگیختگی  ،است مؤثّر دست بازوـ  مهم روانی که بر عملکرد ثباتهاي   یکی از فاکتور. اند داده

  . است

عوامل روانی شناخته شده است که وجود سطح مطلوبی  ترین مؤثّر انگیختگی به عنوان یکی از     

یکی ، مفهوم انگیختگی و ارتباط آن با عملکرد. ا حد زیادي عملکرد را بهبود دهدتواند ت می از آن

ی ورزشی است که تا کنون نظرات مختلفی دراین رابطه ارائه شده است شناس رواناز مباحث مهم 

طبق فرضیه یوي وارونه انگیختگی مطلوب براي عملکرد بهینه با افزایش دشواري یا پیچیدگی 

تشخیص و کنترل عضالنی ضعیف ، قضاوت، وظایفی که مستلزم تمرکز. بدیا می تکلیف کاهش

مختلفی که هاي   از میان استراتژي. شوند می انگیختگی بهتر انجاممتوسط  در سطوح کم تا، هستند

ی است که اغلب یتفعال دهند گوش دادن به موسیقی می سطح انگیختگی را افزایش یا کاهش

پردازند و نشان دهنده تاثیرات کاهشی یا افزایشی انگیختگی  می آن ورزشکاران قبل از مسابقه به

میزان تاثیر این عامل بستگی به عواملی مثل نوع موسیقی و موسیقی ترجیحی شنونده . )15(است

  

2. Vinoth and Vlodek 
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 ،دي که در زمینه تاثیر موسیقی بر عملکرد ورزشکاران صورت گرفته استتحقیقات متعد. دارد

هاي   با افزایش سطح انگیختگی و پاسخمحرّك  ه موسیقی تند ود این مطلب هستند کهمگی مؤی

در صورتی که گوش دادن به موسیقی کند و  ،فیزیولوژیکی نظیر ضربان قلب همراه بوده است

گوش به وسیلۀ  توان می بنابراین. سطح انگیختگی و ضربان قلب را کاهش داده استبخش  آرام

در همچنین  .)25و 24و  23و 22و21و  20(کرد دادن به موسیقی سطح انگیختگی را دستکاري

موسیقی به  نیز ،اند تحقیقاتی که در زمینه اثر بخشی موسیقی بر عملکرد تکالیف مختلف انجام شده

طور غیر مستقیم و از طریق اثر آن بر سطح انگیختگی و سپس تاثیر تغییر سطح انگیختگی بر 

یق حاضر نیز براي دستکاري سطح انگیختگی از بنابراین در تحق .)26(عملکرد اثرگذار بوده است

  . استفاده شدبخش  و آراممحرّك  گوش دادن به دو نوع موسیقی

سوال اینجا بود که اگر افراد داراي قدرت متفاوت در معرض شرایط انگیختگی متفاوت قرار      

د داراي سطح شدکه افرامشخّص  از نتایج تحقیق حاضر. باز هم رابطه فوق بر قرار است ،بگیرند

بازو بپردازند ـ  قدرت مختلف اگر تحت شرایط مختلف انگیختگی به اجراي آزمون ثبات دست

بین نمرات ثبات افرادداراي قدرت . آورند می بازو به دستـ  نتایج متفاوتی در عملکرد ثبات دست

تگی باال تفاوت وجود دارد به این صورت که در شرایط انگیخ، باال تحت شرایط انگیختگی مختلف

این افراد نیازمند ، بنابراین براي عملکرد بهینه. اند این افراد نمرات خطاي بیشتري در ثبات داشته

چرا که وظایفی که ، باشند که در راستاي فرضیه یوي وارونه است می شرایط انگیختگی پایین

ط متوس در سطوح کم تا، تشخیص و کنترل عضالنی ضعیف هستند، قضاوت، مستلزم تمرکز

 کلوگ بنابراین از این جهت نتایج این تحقیق موافق با تحقیق. شوند می انگیختگی بهتر انجام

اما درمقابل افراد داراي . در تناقض است) 1998( باشد و با نتایج کر و همکارانش می )2007(

. تحت شرایط انگیختگی پایین نمرات خطاي بیشتري داشتند، جنسیتقدرت پایین صرف نظر از 

باشند که با فرضیه یوي وارونه  می این افراد نیازمند افزایش انگیختگی، ابراین براي عملکرد بهتربن

در عملکرد ثبات تحقیقات زیادي انجام شده است  جنسیتدر مورد نقش همچنین . در تقابل است

کاور و ساندو و ، 1997کریستوفر ،1988فاتکین( اند که به نتایج ضد و نقیصی رسیده

 وهی وارد )1986( تحقیقات کالرك )1988، ؛هوگن1986، ؛ کالرك1986، هی وارد؛2007ساندو

در تضاد با این نتایج . نشان داد که زنان ثبات دست بازوي کمتري نسبت به مردان دارند) 1986(

بازو بین مردان و ـ  در تحقیق خود نشان داد که تفاوت معناداري در ثبات دست) 1988( هوگن
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تفاوت جنسی در ثبات )1997( که نتایج تحقیق کریستوفر در حالی؛ ع زنان وجود داردزنان اما به نف

شد که زنان در شرایط انگیختگی مشخّص  جنسیتدرتحقیق حاضر با بررسی عامل . را نشان نداد

چرا که ، که این خود موید نتایج قبلی این تحقیق است. باال عملکرد بهتري نسبت به مردان داشتند

ور کلی ازقدرت پایین تري نسبت به مردان بر خوردارند و همین طور که گفته شد افراد زنان به ط

نتایج ، بنابراین در شرایط انگیختگی باال. کنند می با قدرت پایین در شرایط انگیختگی باال بهتر عمل

ان تفاوت در عملکرد ثبات مردها  آن .کند می را تایید) 1988( فاتکین، تحقیق حاضر تحقیق هوگن

به  با این حال ایجاد شرایط مختلف انگیختگی. قابل تعمیم و به نفع زنان دانستند، و زنان را پایدار

در حالی که در شرایط واقعی مسابقه شکل ، گیرد می مثبت آن را در بر موسیقی تنها جنبهوسیلۀ 

است عملکرد آید که ممکن  می وجوده ب ،تري از انگیختگی که با اضطراب و تنش همراه است منفی

رسد لزوم انجام تحقیقاتی که در  می بنابراین به نظر. دیگر تحت تاثیر قرار دهدهاي  ثبات را به گون

  . شرایط واقعی عملکرد را بسنجند غیر قابل انکار است
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The effect of hand strength and change in arousal level with listening to the motive and relaxed music,  

on arm  - hand steadiness test performance  
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Abstract 

Introduction and Purpose: With the respect of the important role of arm-hand steadiness in sports which 

relevant to precision aiming ,The purpose of the present study was to investigate the impress of high and low 

strength in high and low levels of arousal in arm ـhand steadiness and to investigate gender differences in 

performance.  

Methodology: Forty rights handed male and female physical education students from shahid Beheshti 

University performed strength test and then equally assigned to one of the four different groups with high or 

low strength with differ in gender. All subjects performed arm ـ hand steadiness test twice, once by exited or 

fast music and second by relaxed or slow music. A mixed anova 2(gender)*2( strength)* 2(arousal level) with 

repetitive measures in last factor was used for statististic analysis of dataes.  

Results and Conclusions: The results show significant difference between gender* arousal interaction effect 

(p=0.005, F(1,30) =9.57), significant strength*arousal interaction effect (p=0.007 ،F (1,30)=5.732) was found. 

Comparing of means showed that in high level of arousal state, subjects with high level of strength have more 

error scores than subjects with low level of strength. Assessing of mean scores in arousal*gender interaction 

(0.75) indicated the better performance of females than males in high level of arousal.  

 

Key words: arm ـ hand steadiness test, hand grip strength, arousal. 

 


