
  
  49-56ص ص:                                                   30/10/92پذیرش:                                                       11/06/92دریافت:

  

  شرایط فشار روانی  سرویس والیبال در دقت توجه براثر

 3زهره مشکاتیدکتر ، 2حمید زاهدي،دکتر 1فرزانه معین

  چکیده 

هدف  توجه افراد می تواند تاثیر فوري بر اجراي آن ها داشته باشد.نوع جهت دهی کانون ران و مربیان اعتقاد دارند که گشپژوه :و هدف قدمهم

  است.بررسی اثر کانون توجه مربوط و نامربوط و سطح مهارت بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی  ،تحقیق  این

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد  دختردانشجوي  60 می شود. انجام این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به صورت میدانی روش شناسی:

به  ،) که همگی راست دست و با تکنیک صحیح سرویس تنیسی والیبال آشنا بودند2سال، شرکت کننده در درس تربیت بدنی( 30تا  18سنی  با دامنه

روش نمونه گیري در دسترس به عنوان شرکت کننده در این تحقیق مشارکت کردند. شرکت کننده ها بعد از مشخص شدن اضطراب صفتی، با 

کانون توجه  نفري 30به دو گروه  متجانس کردن افراد شرکت کننده، اد داراي اضطراب صفتی باال و پایین، به منظورو حذف افر SCATسیاهه 

انی از روش مقایسه ن ایفر اندازه گیري، و براي ایجاد شرایط فشار روبا استفاده از آزمو د. دقت سرویس آزمودنی هامربوط و نامربوط تقسیم شدن

  استفاده شد. مجازي

وجود دارد به تفکیک توجه مربوط و نامربوط تفاوت معنادار آماري  ،زمودنی هاآبین نمرات  کهمی دهدنشان  ،آزمون تی مستقلنتایج ته ها:یاف

)05/0p< .() 87/24±35/2و میانگین نمرات دقت سرویس آزمودنی ها با توجه به کانون توجه مربوطM=) 87/31±85/2) و نامربوطM= (است . 

حرکات خود را به  نندتوجه مربوط به تکلیف داشته باشند آن ها سعی می ک وددر این تحقیق وقتی از افراد خواسته می ش: گیري و نتیجه بحث

به افراد اجازه می داد فرآیندهاي خودکار و ناهوشیار حرکات را کنترل کنند، در توجه نامربوط به تکلیف  ،صورت گام به گام کنترل کنند در مقابل

  موثرتري می شد. ر به اجراينتیجه منج

  

  .توجه مربوط و نامربوط، دقت سرویس والیبال، فشار روانی واژه هاي کلیدي:
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  مقدمه

ران و مربیان اعتقاد دارند که گشتوجه بسیار قرار گرفته است. پژوهتاثیر کانون توجه بر اجرا و یادگیري مهارت هاي حرکتی در سال هاي اخیر مورد 

دقت و کیفیت حرکت مجري با  ،توجه افراد می تواند تاثیر فوري بر اجراي آن ها داشته باشد. بدین معنی که در زمان اجرانوع جهت دهی کانون 

قطعاً  1). با توجه به محرك هاي بسیار زیادي که هر فرد همواره با آن ها مواجه می شود، زندگی بدون توجه انتخابی1کانون توجه وي مرتبط است (

نیز از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت عوامل کمی را می توان یافت که در اجراي بهتر ورزش، مهم تر از توانایی تمرکز بر  مشکل است. ورزش

متغیري مهم  ري، توجه به مناسب ترین نشانه ها،). در محیط ورزشی، چه فرد در حال اجرا باشد، چه در حال یادگی2،3. (دنشانه هاي مناسب باش

یکی از مهم ترین عوامل موثر در یادگیري این است که فرا گیرنده بتواند از اطالعات مفید در جهت پیشرفت و بهبود مهارت  است. بدون شک

). توجه یک پیش نیاز شناختی است که براي اجراي موفقیت آمیز در ورزش، حائز اهمیت است. 1استفاده و از اطالعات نامربوط چشم پوشی نماید (

). از آنجایی که 1،4،5که نوع توجه اجرا کننده، نقش مهمی بر اجرا و یادگیري مهارت هاي حرکتی دارد ( می دهدتحقیقات نشان نتایج بسیاري از 

ی، کانون توجه می تواند اثر معنی داري روي اجراي مهارت هاي حرکتی افراد داشته باشد، هدایت توجه در زمان اجراي مهارت تعیین کننده روای

  ). 1( استبه طور کلی کیفیت مهارت اجرا شده همسانی، دقت و 

) فشار روانی را به عنوان 1984( 2). بامیستر10بخش جدا نشدنی تمام مسابقات ورزشی است ( ،بازیکن ازسويتوانایی سازگاري با فشار روانی      

افراد در شرایط فشار روانی باال می فهمند که عملکرد  عامل یا ترکیبی از عواملی که اهمیت اجراي خوب را در شرایط خاص باال می برد، تعریف کرد.

ورزشکاران حوادث  ترتیبهمچنین فشار روانی ممکن است در رفتار و دقت بازیکنان تغییراتی ایجاد کند، بدین  .)11( دارددرست مهارت اهمیت 

 در خصوص پدیده افت ناشی از فشار روانی، این تئوري). 12تجربه می کنند (،نامیده می شود  3نامطلوبی را که اغلب انسداد تحت شرایط فشار روانی

را مطرح است که، وقتی ورزشکاران در شرایطی قرار می گیرند که از آن ها انتظار می رود بسیار خوب عمل کنند، توجه آن ها به سمت فرآیند اج

ن به نظر می رسد اگر فرد به سطح تبحر رسیده باشد، قرار جلب می شود و اجراي حرکات خود را به صورت هوشیارانه زیر نظر می گیرند. بنابرای

گام به گام توجه کند.  هوشیارانه و گرفتن در شرایط فشار روانی او را محبور می کند به سطحی پایین تر تنزل کند و به اجراي خود به صورت

) در قابل فرضیه 1992ره نخواهد بود. این پیش بینی ها را مسترز (باال غیر منتظ روانی بنابراین در این شرایط بهبود عملکرد نسبت به شرایط با فشار

). در نتیجه براساس فرضیه پردازش هوشیارانه، عملکرد دچار مشکل شده یا به طور کامل تخریب می 6پردازش هوشیارانه مطرح کرده است (

وب منعکس کننده یک پس رفت موقتی در مراحل اولیه یادگیري ). استفاده از پردازش کنترل هوشیارانه در اثر فشار روانی براي اجراي خ8،7شود(

  ). 9است(

ولی اخیراً توجه زیادي به آن شده است مثالً تاکنون در تحقیقات ،انسداد یکی از رایج ترین رویدادهایی است که در میادین ورزشی اتفاق می افتد      

ولی در تحقیقات اخیر بیان شده است که ،به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اندقبلی، توجه و اضطراب به عنوان ساختارهاي مرتبط با انسداد 

ت آماده انسداد در ورزشکارانی اتفاق می افتد که خیلی سخت تمرین می کنند و خود را براي مسابقا). 13انسداد ترکیبی از توجه و اضطراب است (

) بیان 1997( 4). لیوزولیندر14ولی در مسابقات اصلی اجراي بدي را خواهند داشت ( ،ددر فصل هاي مسابقه خوب هستن این ورزشکاران می کنند.

ن کنند که انسداد تحت شرایط فشار روانی زمانی اتفاق می افتد که فشار روانی بر روي بازیکن در موقع اجراي مهارت افزایش می یابد، در ایمی

پدیده  ،انسداد می کند) بیان 2005( 5). ریوز15ي را تحمل نمی کند، به نمایش می گذارد (صورت بازیکن اجراي بدتري را نسبت به زمانی که فشار

براي درك ). 16اي است که همراه همه ورزشکاران با هر سطح از مهارت و تخصص است و می تواند امیدها و آرزوهاي ورزشکاران را از بین ببرد (

) پیشنهاد می کند که انسداد تحت 1984بامیستر ( به وسیله 7یا کنترل صریح 6مدل خود متمرکز بهتري از انسداد، مدل هایی توسعه پیدا کرده اند.

). توجه هوشیارانه به سمت 11شرایط فشار روانی بر روي تکالیف خود کار و برنامه هاي حرکتی که نیاز به توجه هوشیار ندارند، اتفاق می افتد (

) براین اساس 1997( ،). مدل حواسپرتی لیوزولیندر17کند و باعث بازداري از پاسخ خودکار می شود ( مهارت خودکار با اجراي آن مهارت مداخله می

است که  8است که انسداد تحت شرایط فشار روانی در مهارت هایی اتفاق می افتد که نیاز به تصمیم گیري و به کار گیري اطالعات از حافظه کاري

). زمانی که ورزشکار روي عالئم نامربوط به تکلیف متمرکز می شود، 15یاز به توجه دارد، آسیب می بیند (در نتیجه مداخله تکلیف دوم که آن هم ن

روان شناسان ورزشی معتقدند که  ،). از سوي دیگر18،19نمی تواند به عالئم مربوط به تکلیف توجه کند و کاهش در عملکرد را تجربه می کند (

). 15،20(استسداد، تغییر دادن توجه آن ها از روي عالئم مربوط به تکلیف به سمت عالئم نامربوط به تکلیف بزرگترین کمک به ورزشکاران دچار ان

) پیشنهاد می کند که ورزشکاران مبتدي در نتیجه حواس پرت شدن از تکلیف در دست اجرا و ورزشکاران ماهر 2002( 9مدل کامل شده انسداد ونگ

  ).14ر دچار انسداد می شوند (در نتیجه بازداري از عملکرد خودکا
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3. Choking under pressure  
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) به این نتیجه رسیدند که  انسداد بیشتر در شرایط توجه مربوط به تکلیف  صورت خواهد گرفت. به 2008و همکاران ( 1در تحقیقی گاکسیاردي

ف بازان ماهر در شرایط توجه که گل ) نشان داد2007( 2نتایج تحقیق لند). 21وجه نامربوط به تکلیف صورت گرفت (عالوه، اجراي بهتر در شرایط ت

) به این نتیجه 2006( 3جکسون وهمکاران ).22ند وانسداد کمتري را تجربه کردند (نامربوط به تکلیف اجراي بهتري را از خود به نمایش گذاشت

نتایج تحقیق  ).18کردند ( یط توجه مربوط، بهتر اجرارسیدند که بازیکنان ماهر هاکی روي چمن در حالت توجه نامربوط به تکلیف نسبت به شرا

 ).12(که توجه نامربوط به تکلیف باعث بهبود در اجراي مهارت می شود و صدمه اي به مهارت نمی زند  می دهد) نشان 2006( 4مساگنو

 اثر معنی داري با توجه به اینکه دقت سرویس والیبال به چگونگی تماس سطح کف دست وبه خصوص انگشتان با توپ دارد، فشار روانی احتماال     

به عضالت ظریف  را بر ارسال پیام ها و فرمان هاي حرکتی به عضالت ظریف انگشتان دست داردکه این امر می تواند برنامه حرکتی ارسال شده

اي در نتیجه دست تحت تاثیر قرار دهد وبر دقت سرویس احتماال اثر گذار خواهد بود.سرویس در والیبال مهارت مهمی است که نقش تعیین کننده 

 مسابقات دارد. ورزشکاران با سطح مهارت متوسط سعی می کنند در مسابقات بیشتر از سرویس تنیسی استفاده کنند. بی شک اجراي این مهارت به

اختصاص  توانایی جسمانی و مهارتی نیاز دارد. به همین سبب اغلب ورزشکاران رشته والیبال در جلسات تمرین وقت زیادي به اجراي این مهارت

ورزشکار به نتیجه دلخواه نمی رسد. فشار روانی  ،ضریب خطاي این مهارت به نسبت زیاد است و در شرایط فشار روانی باال ،دهند، با وجود اینمی

لکرد ورزشی ) ، رضایت مربی و ...، تابع برد و باخت ، و به بیان بهتر عم2006مضاعف می شود که پاداش مالی، تشویق هواداران (مساگنو، وقتی

که تمام ورزشکاران ، با این انگیزه تمرین می کنند که در رقابت هاي ورزشی بتوانند توانایی هاي خود را به بهترین شکل به  ییاز آن جا باشد.

که بتواند در بهترین  نمایش بگذارند، لذا اجرا در شرایط فشارروانی امري ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین کمک به ورزشکار در این شرایط به طوري

 که لزوم تحقیق در این حیطه را بارزتر می کند. استامري مهم  ،اندازه هاي خود ظاهر شود

  .استبررسی توجه مربوط ونامربوط بر دقت سرویس والیبال تحت شرایط فشار روانی  ،هدف از اجراي تحقیق حاضر

  

  شناسیروش 

سالم و راست دست دانشگاه  دختر. جامعه آماري تحقیق حاضر را دانشجویان می شودی اجرا تحقیق حاضر به روش نیمه تجربی و به صورت میدان

ند و والیبال را انتخاب کرد 2دنی . از بین دانشجویانی که درس تربیت بمی دهندسال تشکیل  30تا  18آزاد اسالمی واحد نجف آباد با دامنه سنی 

، به 5جراي آن تسلط داشتند بعد از کسب رضایت نامه و تکمیل سیاهه اضطراب صفتی ایلی نویزند وبر اسرویس والیبال را آموزش دید تکنیک صحیح

 به روش انتخاب شدند. سپس نفر به عنوان شرکت کننده 60منظور متجانس کردن افراد شرکت کننده، به روش نمونه گیري در دسترس؛ تعداد 

سرویس تنیسی انجام داد  10هر آزمودنی جهت مشخص شدن امتیاز اولیه، ط) تقسیم شدند.نفري (توجه مربوط و نامربو 30تصادفی افراد به دو گروه 

براي ایجاد شرایط توجه  تا امتیاز اولیه او مشخص شود. براي اندازه گیري دقت سرویس هاي والیبال از مجموعه آزمون هاي والیبال ایفر استفاده شد.

خود توجه کنند (توجه کردن به توپ والیبال) و از توجه کردن به  به وسیلهبه مهارت در حال انجام به تکلیف از شرکت کنندگان خواسته شد تا مربوط 

رویس از مسائل نامربوط به تکلیف خودداري کنند. براي فهمیدن این مطلب که آیا بازیکنان به مهارت خود توجه کرده اند یا خیر؛ پس از انجام هر س

ثبت می شد. اگر آن قسمتی که بازیکن به آن توجه کرده مربوط  پاسخ شانند ورت خود توجه کردمت از مهابازیکن پرسیده می شد که به کدام قس

به مهارت باشد، جز سرویس هاي مورد آزمون بازیکن حساب می شد و اگر آن قسمت مربوط به مهارت نبود، سرویس مجدداً تکرار می شد. در 

آن  که کنندبیان  می خود گوش داده و در حین اجران خواسته شد تا به محیط از جمله صداي هم تیشرایط توجه نامربوط به تکلیف از شرکت کنندگا

 این کلمات را ،می شد که در موقع اجرا خواستهآن ها  ازند. قبل از شروع آزمون به هم تیمی چند کلمه گفته می شد و ها چه کلمه اي را بیان کرد

).  براي ایجاد شرایط فشار روانی از روش  مقایسه مجازي استفاده شد. با استفاده از 16( است)، 2005کار ریوز (تکرار کنند. این شیوه برگرفته از  بلند

د در این روش آزمودنی ها دو به دو یار یکدیگر شدند به گونه اي که هر آزمودنی به صورت مجازي با یار خود مقایسه شد. به هر آزمودنی گفته ش

درصد بیشتر از میانگین سرویس هاي موفق  20بیشتر امتیاز کسب کند، مشروط به اینکه یار او نیز بتواند  ،از امتیاز اولیه درصد 20صورتی که بتواند 

هزار تومان جایزه نقدي خواهد شد. در لحظه اجراي سرویس و قبل از تکمیل سیاهه  40خود کسب امتیاز کند، موفق به کسب سه نمره پایانی و 

درصد بیشتر از امتیاز اولیه خود کسب امتیاز کند سپس  20بتی به فرد سرویس زننده گفته می شد که یار او موفق شده است؛ رقا –اضطراب حالتی 

فرد اقدام به زدن سرویس می کرد. براي مشخص شدن میزان فشار روانی ادراك شده افراد شرکت کننده، درست قبل از اجراي سرویس و بعد از 

  .استفاده شد 6رقابتی –از پرسش نامه اضطراب حالتی  ایجاد شرایط فشار روانی

  ابزار اندازه گیري

  )SCATایلی نویز ( پرسشنامه اضطراب صفتی

 

1. Gucciardi at all 
2. Land 
3. Jackson at all 
4. Mesagno 
5.Sport competition Anxiety test 
6. Competitive state Anxiety Inventory 
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که بر اساس مقیاس لیکرت سه  دارد) استفاده شد. این پرسش نامه پانزده سوال SCATبراي اندازه گیري اضطراب صفتی، از پرسشنامه ایلی نویز (

ه داده می شود. مجموع نمرات میزان اضطراب فرد را مشخص الت شش و یازده بر عکس نمرو به سوا داردوال ساختگی ارزشی تنظیم شده و پنج س

ورزشکار  2500(اضطراب صفتی زیاد) متغیر است. پایایی این پرسشنامه براساس پاسخ هاي  30(اضطراب صفتی کم) تا  10دامنه نمرات از  ،می کند

درصد با  88تا  73و بزرگساالن سنجیده شده است. پایایی به وسیله بازآزمایی سنجیده شده و ضریب همبستگی به طور جداگانه براي کودکان 

 97تا  95) ضریب همسانی درونی را هم براي کودکان و هم بزرگساالن بین 20KRریچاردسون ( –درصد را نشان داد. فرمول کودر  81میانگین 

  ). 23درصد نشان داد(

  بال ایفرآزمون سرویس والی

توسط ایفر براي اندازه گیري مهارت سرویس  1969براي اندازه گیري دقت سرویس والیبال از آزمون والیبال ایفر استفاده شد. این آزمون در سال 

محل سرویس با والیبال پسران و دختران تهیه شده است. هدف این آزمون اندازه گیري دقت در سرویس والیبال است. در زمان اجراي آزمون، فرد از 

د بار اجراي سرویس و براساس توپ هایی که در هر نقطه فرود می آید، کسب امتیاز می کند. امتیاز هر توپ برابر منطقه اي است که در آن فرو 10

ین منطقه منطقه انتهاي زمین (یک و نیم متري خط عرضی) چهار و دو منطقه کناري (یک و نیم متري خط طولی) سه، منطقه محصور ب ،می آید

بار  10چهار و مناطق سه در نزدیک خط وسط (چهار و نیم متري از خط وسط) یک و مابقی زمین دو امتیاز دارد. حداکثر امتیاز حاصل از مجموع 

). طبق قوانین  23 درصد دارد ( 80است و توپی که از تور عبور نکند یا به بیرون رود، امتیاز ندارد. این آزمون روایی و پایایی قابل قبول  40سرویس،

اجراي  فدراسیون جهانی والیبال، فرد براي اجراي آزمون موظف است از پشت خط انتهایی در طرف دیگر زمین، و از هر نقطه که تمایل دارد اقدام به

  . کندسرویس 

 )CSAI-2( رقابتی –پرسشنامه اضطراب حالتی 

این سیاهه داراي  ).24استفاده شد ( رقابتی –اضطراب حالتی نده ، از پرسشنامه براي مشخص شدن میزان فشار روانی ادراك شده افراد شرکت کن

براي  36تا  9. دامنه امتیازات بین استگویه و سه زیر مقیاس اضطراب شناختی، اضطراب بدنی و اعتماد به نفس است. هر عامل شامل نه مورد  29

که ضریب پایایی هر یک از سه خرده مقیاس آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در  به طوري دارد. این سیاهه پایایی باالیی استهر زیر مقیاس 

ی آن نیز با یبوده و روا / 88- 90/0و اعتماد به نفس  ،/ 82-83/0اضطراب بدنی  ،=79/0-81/0چندین مطالعه براي اضطراب شناختی 

ارتباط و همبستگی بین هر یک از اجزاي سه گانه آن با هشت آزمون مربوط به ،زمان محاسبه شده است. به عبارت دیگر استفاده از روش روایی هم

). ضریب پایایی آزمون خرده مقیاس هاي این سیاهه در آزمون هاي نمونه اي که براساس ضریب 24اضطراب صفتی و حالتی محاسبه گردیده است (

و  83/0، اضطراب بدنی 76/0از اجزاي اضطراب رقابتی در این تحقیق به دست آمد (اضطراب شناختی  آلفاي کرونباخ در خصوص هر یک

  .است) نشان می دهد ضریب پایایی اجزاي اضطراب رقابتی در سطح آلفاي یک درصد معنا دار  88/0اعتماد به نفس 

  روش تجزیه وتحلیل آماري

در سطح معنی  SPSS) با استفاده از نرم افزار مستقل tآزمون و استنباطی ( جزیه و تحلیل اطالعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)براي ت

  استفاده شد.  >05/0pداري 

  نتایج 

مایانگر طبیعی بودن توزیع داده هاست است که ن 05/0سطح معنی داري در تمام متغیرها بزرگتر از  می دهدوف نشان ننتایج آزمون کلموگروف اسمیر

)05/0p> 05/0تفاوت میانگین نمرات آزمودنی ها در مراحل آزمون معنی دار نیست ( می دهد). همچنین نتایج آزمون لوین نشانp>(،  لذا می توان از

دقت سرویس  کنندگان براساس کانون توجه، اطالعات توصیفی شرکت از آمار پارامتریک استفاده شد. بنابراین همسانی واریانس ها اطمینان داشت.

 گزارش شده است. 2 شماره نیز در جدول خالصه نتایج آزمون تی مستقل ارائه شده است. 1شمارهحالتی آن ها در جدول  والیبال و اضطراب

وجود دارد تفاوت معنادار آماري به تفکیک توجه مربوط و نامربوط  ،زمودنی هاآبین نمرات  که می دهدتی مستقل نشان اطالعات حاصل از آزمون

)05/0p<.(  
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  حالتی و دقت سرویس والیبال به تفکیک کانون مربوط به آزمون اضطراب میانگین و انحراف معیار مقادیر )1 شماره (جدول

 توجه مربوط و نامربوط

  آماره                                      

  متغیر
  رانحراف معیا  میانگین  توجه گروه

  اضطراب حالتی شناختی
 01/5 13/21 مربوط

 01/5 70/19 نامربوط

 اضطراب حالتی بدنی
 68/4 13/17 مربوط

 65/3 27/17 نامربوط

 اعتماد به نفس
 91/4 90/22 مربوط

 60/5 20/22 نامربوط

 کل اضطراب حالتی
 14/6 16/60 مربوط

 26/5 16/59 نامربوط

 دقت سرویس
 35/2 87/24 مربوط

 85/2 87/31 نامربوط

 
  نمرات بازیکنان به تفکیک توجه مربوط و نامربوط مستقل tنتایج آزمون  خالصه )2شماره(جدول 

  گروه
  انحراف معیار  میانگین توجه مربوط

میانگین توجه 

  نامربوط
 آماره تی  انحراف معیار

درجه 

  آزادي

سطح 

  معناداري

 87/24 35/2  87/31  85/2 33/7- 58  0001/0 

  

  بحث

می . نتایج حاصل از این تحقیق نشان استهدف از تحقیق حاضر بررسی توجه مربوط و نامربوط  بر دقت سرویس والیبال تحت شرایط فشار روانی 

). میانگین دقت سرویس والیبال در گروه =0001/0pکه اثر توجه بر دقت سرویس تنیسی والیبال تحت شرایط فشار روانی معنی دار بوده است ( دهد

. احتماال وقتی از افراد خواسته می شد توجه مربوط به است) M=87/24±35/2) بیشتر از گروه توجه مربوط (M=87/31±85/2ه نامربوط (توج

کتی تکلیف داشته باشند، آن ها سعی می کردند حرکات خود را به صورت هوشیارانه کنترل کنند. توجه و تمرکز بر خود احتماال خودکاري کنترل حر

). استفاده از پردازش 7ن می برد در نتیجه بر اساس فرضیه پردازش هوشیارانه، عملکرد دچار مشکل شده یا به طور کامل تخریب می شود (را از بی

). در مقابل توجه 8کنترل هوشیارانه در اثر فشار روانی براي اجراي خوب، منعکس کننده یک پس رفت موقتی در مراحل اولیه یادگیري است (

ه افراد اجازه می داد فرآیندهاي خودکار و ناهوشیار حرکات را کنترل کنند، در نتیجه منجر به اجراي موثرتري می شد. این حالت را می نامربوط، ب

یعنی یک ؛بیان می کند زمانی که افراد بر حرکات خود تمرکز می کنند  ،فرضیه عمل محدود شدهاستناد کرد،  1توان به فرضیه عمل محدود شده

جه درونی را انتخاب می کنند، تمایل دارند که هوشیارانه در فرآیندهاي کنترلی که هماهنگ سازي حرکاتشان را تنظیم می کند، تداخل کانون تو

کارآمد  ایجاد کنند. با این وجود، با تالش جهت کنترل فعاالنه ي حرکاتشان، فرآیندهاي خودکاري را که داراي قابلیت کنترل حرکات به طرز موثر و

یعنی انتخاب یک کانون توجه بیرونی، نوع خودکارتري از کنترل ؛ناهوشیارانه تخریب می کنند. بالعکس، متمرکز ساختن توجه به اثر حرکت  ،ندهست

حاصل  طلوبرا ارتقا می بخشد، و این امکان را فراهم می سازد تا فرآیندهاي ناهوشیارانه سریع و بازتابی حرکات را کنترل کند، بنابراین نتیجه ي م

انتخاب یک کانون توجه بیرونی سبب کاهش تداخل هوشیارانه در فرآیندهایی می گردد که حرکاتمان را کنترل کرده و در  ،می گردد. به عبارت دیگر

بت داده می شود لذا برتري توجه نامربوط به استفاده بیشتر اجراکننده از فرآیندهاي خودکار نس ).1نتیجه منجر به عملکرد ویادگیري بهتر می گردد (

ین در مهارت ها، مقدار زیادي اطالعات براي پردازش وجود دارد، بعضی از آن ها به اجرا مربوط می شوند و بعضی دیگر نه؛ مشکل اجرا کننده ا). 12(

مچنین باید توجه خود را به شیوه است که با عوامل مخل و نامربوط کنار بیاید. اجرا کننده باید بیاموزد که در چه زمانی به چه پدیده اي توجه کند، ه

 رفتن باالاي ماهرانه بین وقایع محیط منتقل و جابه جا کند، به حرکات خود نظارت داشته باشد، آن ها را اصالح و حرکت بعدي را طراحی کند. 

تکلیف  به مربوط توجه رفتن باال )1984بامیستر ( نظر ولی طبق ).26می شود ( منجر اجرا در را موفقیت آمیزي پیش بینی تکلیف، به مربوط توجه

زیرا توجه هوشیارانه به سمت مهارت  ؛می شود فرد در انسداد بروز باعث و جلوگیري می کند مهارت بهینه عملکرد از تحت شرایط فشار روانی
 

1. Constratined action Hypothesis 
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با توجه  افراد به نسبت توجه مربوطبا  افراد ). همچنین17خودکار با اجراي آن مهارت مداخله می کند، وباعث بازداري از پاسخ خودکار می شود (

). 14می شوند ( انسداد دچار باال شرایط فشار روانی  تحت افراد همین صورتی که در می کنند، بازي فشار روانی، بهتر بدون شرایط نامربوط تحت

 هوشیارانه توجه فشار روانی، مدل؛ نای طبق بر شد. حرکتی پیشنهاد-حسی تکالیف ) براي1984بامیستر (ازسوي  صریح کنترل یا خود متمرکز مدل

 باعث اجرا فرآیند به هوشیارانه توجه می کند. تخریب  را خودکار مهارت عملکرد افزایش توجه هوشیارانه، این و می دهد افزایش اجرا فرآیند به را

می  پیش بینی مدل این .می شود اجرا تموفقی کاهش به منجر خودکار مهارت کنترل این و باشند مهارت درست انجام افراد درصدد که می شود

که  می شود سبب فشار روانی ). افزایش11می دهد ( نتیجه را اجراي ضعیف تري آنها نامربوط توجه به نسبت افراد مربوط توجه افزایش که کند

زیرا  ؛می دهد کاهش را خودکار مهارت هوشیارانه کیفیت ). توجه27شود ( تقسیم تکلیف به نامربوط عالئم و تکلیف به مربوط عالئم بین فرد توجه

). توجه مربوط موجب بهم خوردن فرآیندهاي کنترل 11می شوند ( تضعیف اجرا، فرآیند با رابطه هوشیار در توجه افزایش با نیز عضالت حرکات

 براي آن فرآیند به کردن توجه ست،ا تکلیف یک اولیه در یادگیري فرد ). زمانی که12حرکت شده وفرآیندهاي پردازش بیشتري را درگیر می کند (

می کند  درست جلوگیري عملکرد بهبود از آن، فرآیند به کردن توجه خودکاري می رسد، حد به تکلیف ولی زمانی که ،است مناسب اجرا بهبود

 از او و باشد، خودکار ک مهارتی اجراي موقع در باال فشار روانی شرایط در بازیکنی اگر که می کند پیش بینی خود متمرکز ). مدل14،15،16،26(

نتایج این تحقیق با مدل کنترل صریح یاخود  .)15داشت ( خواهد پی را در کمتري انسداد نتیجه در شود، منحرف اجرا فرآیند به هوشیار توجه

یري هاي مرکزي قرار نداده و . احتماال توجه نامربوط موجب تسهیل در فرآیندهاي کنترل خودکار شده و آن را در قید تصمیم گاستمتمرکز همسو 

روان شناسان ورزشی معتقدند که بزرگترین کمک به ورزشکاران  ،). از سوي دیگر12اجرا کننده با روانی حرکتی بیشتري به انجام مهارت می پردازد (

). این نتایج با نتایج تحقیقات 15( استدچار انسداد، تغییر دادن توجه آن ها از روي عالئم مربوط به تکلیف به سمت عالئم نامربوط به تکلیف 

. دلیل است) که بیان کردند آزمودنی هادر شرایط توجه نامربوط به تکلیف نسبت به شرایط توجه مربوط بهتر اجرا می کنند،  همخوان 12،15،18،21(

ري دقت مهارت ها تحت شرایط فشار این همخوانی شاید به این علت باشد که تمام این تحقیقات داراي یک نقطه مشترك هستند وآن اندازه گی

) که بیان 16،28،26،22. تحقیق حاضر نیز دقت سرویس والیبال را تحت شرایط فشار روانی سنجیده است. همچنین با نتایج تحقیقات (استروانی 

دلیل این ناهمخوانی می تواند کردند درشرایط فشارروانی ، گروه توجه نامربوط کاهش دقت را، در ضربات خود تجربه می کنند، ناهمخوان است. 

ورزشکار مرد  60) در تحقیق خود از 1391( 2ناشی از سطح مهارت آزمودنی ها، دشواري حرکت، سن وجنس آزمودنی ها باشد. بخشایش و همکاران

 3سال و بیلوك وکر 22تا 18نه سنی بازیکن زن با دام 87) از 2005سال، ریوز ( 35تا  30بازیکن مرد با دامنه سنی  44) از 2007در رده جوانان، لند (

سال  30تا  18، با دامنه سنی دخترولی تحقیق حاضر بر روي دانشجویان  ،سال استفاده کردند 30تا  24بازیکن مرد با دامنه سنی  54) از 2001(

 ).14می افتد ( اتفاق تکلیف با بوطعالئم مر روي متمرکز توجه با مداخله نتیجه در انسداد که است اساس این بر حواسپرتی مدلانجام گرفت.  

 به نیازي که تکالیفی می کند. براي تغییر باال فشار روانی شرایط در تکلیف نامربوط به عالئم سمت به تکلیف به مربوط عالئم روي از توجه تمرکز

 فشار روانی پایین شرایط تحت تی کهصور در دهد. تسکین را انسداد می تواند باال فشار روانی شرایط تحت 4ندارند، حواسپرتی کافی توجه

باعث  می تواند نیستند، مرتبط هم با توجه ساختار نظر از که تکلیفی دو با همزمان ). تمرین12،15می شود ( مهارت شدن بدتر باعث حواسپرتی

 اولیه تکلیف بر عالوه دیگر عالئم به را توجه خود همزمان به طور بتواند و شود سازگار تکلیف) به نامربوط (عالئم حواسپرتی با فرد که شود

توجه  به نیاز است حرکتی مهارت یک یادگیري اولیه مراحل در فرد اگر ).29کاهش یابد ( انسداد یعنی ؛فشار روانی منفی اثرات و دهد اختصاص

 و شود دور تکلیف به کردن توجه از فرد که می شود باعث اولیه تکلیف به نامربوط عالئم به کردن توجه و دارد مهارت گام به گام فرآیند به کردن

می  حواسپرتی پیشنهاد ). مدل26،30نمی رساند ( ضرر آن به مهارت باالي سطوح در کردن توجه تقسیم درصورتی که ).16برسد ( آسیب اجرا به

 عاملی هر می شود. منجر را ضعیفاجراي  و می شود نا مربوط عالئم سمت به تکلیف به مربوط عالئم از فرد توجه تغییر سبب حواسپرتی که کند

). نتایج این تحقیق با مدل حواس پرتی در تضاد قرار 14،15( شود انسداد منجر بهو شود تکلیف به مربوط از عالئم بازیکن حواسپرتی سبب می تواند

بیشتري از فرآیند کنترل خودکار بهره گیرد، گرفت. این تضاد احتماال به این دلیل است که در این تحقیق، توجه نامربوط باعث  شد که فرد به مقدار 

ربوط به در نتیجه عملکرد بهتري را از خود نشان دهد. ولی مدل حواسپرتی پیشنهاد می کند تغییر توجه از عالئم مربوط به تکلیف به سمت عالئم نام

  ).14تکلیف، اجراي ضعیفی را منجر می شود (

و بروز  اتخاذ نوع کانون توجه، ویژگی هاي تکلیف (مثل دقت سرویس والیبال) که ه تاکید داردبر این نکت یافته هاي این تحقیق: نتیجه گیري

به مربیان و ورزشکاران و اثر فشار روانی بر نتیجه عملکرد شاید بتوان  است. با توجه به یافته هاي تحقیقبر نتیجه عملکرد اثر گذار  حالت انسداد

احی کنند که فرد عالوه بر تمرکز بر روي مهارت خود مجبور شود تا در فعالیت هاي نامربوط دیگري نیز پیشنهاد کردکه شرایط تمرین را طوري طر

ین مستمر و درگیر شود. به احتمال زیاد این نوع تمرین می تواند عوارض انسداد ناشی از فشار را کمتر کند. این مهم میسر نمی شود مگر با انجام تمر

در تحقیقی دیگر اثر سرعت، دقت و هماهنگی در استفاده از توجه مربوط و نامربوط  توصیه می شودا شرایط مسابقه. زیاد، یا حداکثر شبیه سازي ب

  مورد بررسی قرار گیرد.   ،تحت شرایط فشار روانی
 

2. Bakhshayesh at all 
3. Beillock & Carr 
4. Distraction 
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