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چکيده
هدف از اين پژوهش تعیین اثر سطح مهارت بر اجرای مهارت دريبل فوتبال در شرايط انسداد تحت فشار بود .بدينمنظور
 20بازيکن ماهر عضو تیم فوتبال دانشگاه و  20دانشجوی مبتدی شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
که واحد تربیت بدنی عمومی دو (فوتبال) را اخذ کرده بودند (دامنۀ سنی  18-25سال) ،در اين تحقیق شرکت کردند .با
استفاده از آزمون ايگلی مهارت دريبل فوتبال در دو م رحلۀ بدون فشار و در شرايط فشار ترکیبی اجرا شد .در پژوهش
حاضر برای ايجاد شرايط فشار از ترکیب دو نوع فشار ،ايجاد رقابت بین شرکتکنندگان و دوربین فیلمبرداری استفاده شد.
بهمنظور حصول اطمینان از اعمال شرايط فشار ،سطح اضطراب رقابتی با استفاده از نسخۀ دوم سیاهۀ اضطراب رقابتی-
حالتی و تعداد ضربان قلب شرکتکنندگان اندازهگیری شد .برای تحلیل دادهها ،از روش تحلیل واريانس با اندازهگیریهای
مکرر برای مقايسۀ میانگین امتیازات و همچنین از آزمون  tمستقل برای مقايسۀ میانگین امتیازات دو گروه در شرايط
بدون فشار و آزمون  tهمبسته جهت مقايسۀ میانگین امتیازات دو گروه در شرايط بدون فشار و تحت فشار ترکیبی استفاده
شد ( .) P≤0/05نتايج نشان داد عملکرد گروه ماهر در شرايط فشار افت و عملکرد گروه مبتدی در شرايط فشار بهبود
يافت .اين احتمال وجود دارد که شرايط فشار در گروه مبتدی سبب افزايش تالش برای اجرای بهتر و در نتیجه بهبود
عملکرد شد .همین طور شايد بتوان گفت نقش انگیزشی شرايط فشار سبب بهبود عملکرد در افراد مبتدی شده است .در
افراد ماهر نیز احتمال میرود آنها درگیر سازوکارهای تمرکز بر مهارت میشوند و ظرفیت کمتری از منبع توجه را در
اختیار اجرای مهارت قرار میدهند که شواهد تجربی در تأيید تئوری نظارت آشکار است.

واژههای کليدی
انسداد ،اجرا ،دريبل فوتبال ،سطح مهارت ،فشار.

 نویسندۀ مسئول :تلفن09139156949 :

Email: a.esmaili6949@yahoo.com
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مقدمه
انسداد ،مشاهدۀ عملکرد زير بهینه در شرايط فشار ،با وجود تالش و انگیزه برای اجرای برتر است ( .)1در
خصوص اينکه چرا برخی مواقع عملکرد در شرايط فشار دچار انسداد میشود ،ديدگاههايی مطرح شده
است که بهطور کلی همۀ آنها براساس سازوکارهای شناختی توجه و کنترل حرکت با تغییرات عملکرد
متمرکز بودهاند .در همین زمینه تئوریهايی برای شناخت انسداد ناشی از فشار ارائه شده که شامل
تئوریهای سائق 1،تئوریهای رفتاری2و تئوریهای توجه3است .اگرچه تئوریهای سائق با کاهش مهارت
انجامگرفته تحت فشار سازگار است ،آنها بهطور کلی برای تفسیر اينکه چرا برخی خطاهای اجرا رخ
میدهد ،محدودند ( .)2تئوریهای رفتاری نیز فرضیههايی مبنی بر چگونگی تغییر اجزای بیومکانیکی
حرکت در پاسخ به فشار ايجادشده بیان میکنند ( .)2شايد بتوان گفت که تئوریهای توجه ،در توجیه
پديدۀ انسداد ناشی از فشار گوياترند ،چراکه اين تئوریها تالش میکنند تا بیانگر آن باشند که چگونه
بازنمايی شناختی يک مهارت تحت موقعیتهای پرفشار تغییر میکند .يکی از تئوریهای توجه ،تئوری
حواسپرتی 4است .براساس مدل حواسپرتی واين )1971( 5و کارور )1981( 6فشار بر اجرای تکلیف،
بهوسیلۀ خلق يک محیط حواسپرت که منابع ظرفیت حافظۀ کاری شخص را درگیر میکند ،اثر میگذارد
( .)3 ،4اگر توانايی حافظۀ کاری در پشتیبانی از تمرکز بر تکلیف ازهمگسیخته شود ،ممکن است عملکرد،
دچار آسیب شود .براساس اين تئوری ،فشار سبب میشود کانون توجه از سمت نشانهای مرتبط به تکلیف
به سمت نشانههای غیرمرتبط ،مانند نگرانی در خصوص موقعیت و نتايج آن ،انتقال يابد ( .)5آيزنک و کالو
( )1992تئوری کارايی پردازش 7را از تئوری حواسپرتی استنتاج کردند ( .)6اين تئوری شامل کنترل
مرکزی محدود است که پردازش فعال و خودتنظیمی را بر عهده دارد .براساس اين تئوری اضطراب دو اثر
بر اجرای مرکزی حافظۀ کاری 8دارد .اول اينکه اضطراب سبب اشغال ظرفیت توجه از طريق نگرانی
میشود .زمانیکه ظرفیت توجه اشغال میشود ،دامنهای از منابع که برای نیاز تکلیف باقی میماند ،کاهش
میيابد که موجب آسیب به عملکرد میشود .دوم اينکه اضطراب سبب افزايش تالش میشود .تالش
1. Drive theories
2. Behavioral theories
3. Attentional theories
4. Distraction theories
5. Wine
6. Carver
7. Processing efficiency theory
8. Working memory
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افزايشيافته از طريق مهیا کردن منابع کمکی که توجه به تکلیف را بیشتر میکند ،سبب بهبود عملکرد
میشود .بر طبق اين تئوری ،پردازش ناقص ،اجرای ورزشکار را با افت مواجه خواهد کرد ،مگر اينکه بر
تالش خود بیفزايد .بهعبارت ديگر ،اضطراب عملکردی ،سطح تالش ورزشکار را افزايش خواهد داد که اين
تالش جبرانی برای پردازش ناکارآمد است ()7؛ اما در انواع مهارتهای حرکتی خودکار که نیازمند کنترل
توجه پايدار نیستند و خارج از حافظۀ کاری کنترل میشوند ،پديدۀ انسداد به چه صورت رخ میدهد.
دستهای ديگر از تئوریها که تحت عنوان تئوری نظارت آشکار(1تمرکز بر مهارت)2شناخته میشوند ،به
بررسی اين موضوع پرداختهاند .براساس مدل توجه به خود 3بامیستر ( )1984موقعیتهای فشار سبب
میشود افراد توجهشان را به درون اجزای عملکرد ،معطوف کرده و کنترل و بازبینی بیشتری نسبت به
شرايط عادی اعمال کنند ( .)10-8از طرفی توجه آشکار و گامبهگام به فرآيندهای مهارت خوب
آموختهشده يا خودکار که کنترل آن بهطور طبیعی خارج از هشیاری و آگاهی فرد است ،آسیب میرساند
( .)11براساس گفتۀ مستر )1992(4اين بازبینی آشکار موجب میشود ساختارهايی که بهطور طبیعی و
بدون وقفه اجرا میشدند ،به توالیهای کوچکتر و واحدهای مستقل تجزيه شوند؛ دقیقاً شبیه به زمانیکه
در اوايل مراحل يادگیری ،اجراهايمان را سازماندهی میکرديم .اين پسرفت از مرحلۀ خودکار به مراحل
اولیۀ يادگیری (تداعی و شناختی) افت عملکرد را بههمراه دارد که تحت عنوان تئوری سرمايهگذاری
مجدد5شناخته میشود (.)12
فشار عاملی است که اهمیت اجرای بهینه در موقعیت خاص را افزايش میدهد .نشان داده شده است
که اين عامل میتواند شامل افزايش در انگیختگی ،اضطراب و استرس در افراد باشد که بر روی برداشت
فرد از فشار ادراکشده تأثیر میگذارد ( .)1 ،10دوربین فیلمبرداری از عوامل بیرونی فشارزاست .کارور6و
همکاران دريافتند که حضور دوربین فیلمبرداری ممکن است میزان خودآگاهی را افزايش دهد که اين
افزايش در پردازش اطالعات مرتبط ،باعث اختالل در اجرای تکلیف میشود ( .)3برخی محققان معتقدند
که با افزايش خودآگاهی ،ممکن است کاهش در اجرا رخ دهد ( .)12برای مثال در خصوص فشار نمايش،

1. Explicit Monitoring theories
2. Skill-focus
3. Self-focus
4. Masters
5. Reinvestment theories
6. Carver
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در مطالعۀ اوتن1و همکاران از افراد ماهر خواسته شد پرتاب آزاد بسکتبال را در دو شرايط عادی و فشار
(ضبط عملکرد بر نوار ويدئويی) اجرا کنند .نتايج نشان داد که افراد در شرايط فشار نسبت به شرايط عادی
توجه خود را به تکلیف جلب کردند و براساس تئوری سرمايهگذاری مجدد اضطراب افزايشيافته به تمرکز
به خود و در نهايت افت عملکرد انجامید ( .)13رقابت عامل ديگری است که در تحقیقات مربوط به انسداد
بهکار میرود .رقابت به موقعیتهای که عملکرد افراد در آن با ديگران (آشکار) يا با اجرای قبلی خودشان
(نا آشکار) مقايسه میگردد ،تقسیم میشود .اغلب در رويدادهای ورزشی (شرايط رقابت) ،افراد نگران
نتیجۀ اجرا هستند؛ بنابراين افزايش ادراک از اين موقعیتها موجب انسداد میشود ()14-12؛ بنابراين
میتوان گفت که نتیجۀ اجرا يک جنبه از فشار ادراکشده در رقابت است ( .)10همچنین نوع فشار هم
بهصورت متفاوت بر اجرا تأثیر میگذارد ،بهصورتی که فشار نتیجه با استفاده از تئوری حواسپرتی
توجیهپذير است که به احتمال زياد تمرکز افراد مبتدی ،به يک عامل محیطی جذب میشود و در اين
حالت دچار انسداد میشوند و فشار نمايش را میتوان با استفاده از تئوری نظارت آشکار توجیه کرد که
در اين صورت افراد ماهر با پردازش خودآگاهانه دچار افت عملکرد میشوند (.)5
نتايج نشان میدهد سطح مهارت 2افراد در اجرای مهارت نقش مهمی دارد .برای مثال بیلوک و
همکاران ( )2002نشان دادند که افراد ماهر تحت اجرای تکلیف دوگانه عملکردشان افت نکرد ،ولی افراد
مبتدی الگوی متفاوتی را نشان دادند ( .)15برخی مطالعات نشان دادهاند افراد مبتدی ممکن است بهدلیل
تمرکز بر خود دچار افت شوند ( ،)16اما در مقابل پژوهشهايی نیز نشان میدهند وقتی فرد مبتدی در
شرايط فشار بهصورت هشیار روی اجرای مهارتش نظارت میکند ،عملکردش تغییری نمیکند يا حتی
ممکن است بهبود يابد ( .)8 ،9 ،15 ،17پس میتوان گفت که تئوری نظارت آشکار در توصیف افت
عملکرد افراد ماهر نسبت به افراد مبتدی کارآمدتر است ،درحالیکه تئوری حواسپرتی افت عملکرد افراد
مبتدی تحت شرايط فشار را بهتر توصیف میکند (.)2
بررسی سازوکارهای روانی ،رفتاری و زيستشناختی در حین اجرای مهارتهای ،مانند ضربۀ پنالتی،
دريبل فوتبال و ساير مهارتها در موقعیتهای فشار میتواند زمینهساز شناخت و ارائۀ راهکارهايی برای
جلوگیری از آثار منفی آن بر عملکرد اين نوع از مهارتها از يک طرف و توسعۀ تئوریهای موجود يا
پیشنهاد نظريههای جديد در اين حوزه باشد .از آنجا که تمام ورزشکاران ،با اين انگیزه تمرين میکنند که
1. Otten
2. Skill level
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در رقابتهای ورزشی بتوانند توانايیهای خود را به بهترين شکل به نمايش بگذارند ،ازاينرو اجرا در شرايط
پرفشار امری ناگزير بهنظر میرسد .همانطورکه در بیان مسئله ذکر شده ،تحقیق حاضر در پی پاسخگويی
به اين پرسش است که اجرای افراد مبتدی و ماهر در برابر فشار ترکیبی چگونه تحت تأثیر قرار میگیرد؟
بدينمنظور محقق بر آن شد تا در تکلیف مهارت دريبل فوتبال اثر سطح مهارت را بر اجرای افراد ،در
شرايط فشار ترکیبی بررسی کند.

روششناسی
طرح تحقیق نیمهتجربی و براساس مقايسۀ درونگروهی و بینگروهی بوده است .اجرای دو گروه (ماهر و
مبتدی) در دو شرايط متفاوت (در شرايط فشار ترکیبی و بدون شرايط فشار) ارزيابی شد .در اين پژوهش
گروه کنترل نداشتیم .براساس تحقیقات گذشته 20 ،بازيکن ماهر عضو تیم فوتبال دانشگاه و  20دانشجوی
مبتدی  18-25ساله که در نیمسال اول سال تحصیلی  96-97واحد تربیت بدنی عمومی دو (فوتبال) را
اخذ کرده بودند ،به شکل نمونۀ در دسترس انتخاب شدند .در پژوهش حاضر برای ايجاد شرايط فشار از
ترکیب دو نوع فشار ،ايجاد رقابت بین شرکتکنندگان و دوربین فیلمبرداری استفاده شد .بهمنظور حصول
اطمینان از اعمال شرايط فشار ،سطح اضطراب رقابتی و تعداد ضربان قلب شرکتکنندگان در دقیقه
اندازهگیری شد .برای تعیین میزان اضطراب افراد از نسخۀ دوم سیاهۀ اضطراب رقابتی-

حالتیCSAI-(1

 )2مارتنز2و همکاران ،استفاده شد ( .)18اين سیاهه شامل  27گويه و سه زيرمقیاس اضطراب شناختی،
اضطراب تنی و اعتمادبهنفس است که هر يک شامل  9گويه است .در اين سیاهه از مقیاس چهارارزشی
«بههیچوجه ،کم ،نسبتاً زياد و خیلی زياد» استفاده شده است .ضريب پايايی که از طريق ضريب همسانی
درونی محاسبه شده ،برابر  0/79تا  ،0/90است .ضربان قلب بهوسیلۀ ضربانسنج الکتريکی پالر مدل اف
 92تی آی)3 (F-92-TIاندازهگیری شد .اين ضربانسنج ديجیتالی قابلیت ارتباط بیسیم با حسگری است
که روی قفسۀ سینۀ فرد بسته میشود و تعداد ضربان قلب را برحسب ضربه در دقیقه نشان میدهد.
همچنین برای اندازهگیری عملکرد شرکتکنندگان از آزمون مهارت دريبل ايگلی ( )1972استفاده شد
( .)19ضريب اعتبار گزارششده در سال  1978برای مجموعه آزمونهای ايگلی بین  0/53تا  0/94است

)1. Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2
2. Martens
3. Polar Electro heart rate monitor, Model F-92-TI
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( .)20آزمودنی از پشت خط استارت ،با دريبل فوتبال براساس شکل  1از بین موانع عبور میکند ،زمان
طیشده و تعداد خطا را از لحظهای که با عالمت «رو» آزمون شروع شود تا زمانیکه آزمودنی خط پايان
را قطع کند ،محاسبه میشود.

شکل  .1ابعاد زمين برای آزمون دريبل فوتبال ايگلی

پس از اخذ رضايتنامۀ کتبی از شرکتکنندگان ،از هر دو گروه ماهر و مبتدی در شرايط بدون فشار
آزمون گرفته شد ،بهطوریکه آزمودنیها بدون هیچگونه فشاری در آزمون دريبل فوتبال شرکت کردند و
نتايج آن نیز ثبت شد .در اين مرحله ضربان قلب آزمودنیها و سطح اضطراب رقابتی ،اندازهگیری شد .در
مرحلۀ شرايط فشارزا (فشار نمايش و فشار نتیجه) ترکیبی از دو نوع فشار در نظر گرفته شد ،بهطوریکه
به آزمودنیها گفته شد که از چگونگی اجرای مهارت دريبل آنان فیلمبرداری خواهد شد (فشار نمايش).
همچنین عملکرد آنها با ديگر همتیمیهايشان مقايسه شده و به نفرات برتر جايزه داده خواهد شد (فشار
نتیجه) .پس از شنیدن توضیحات ،آزمودنیها در شرايط فشار ترکیبی ،آزمون مهارت دريبل فوتبال را اجرا
کردند و نتايج تکتک افراد نیز دوباره ثبت شد .بهطور کلی اندازهگیریها در چهار روز انجام گرفت .روز
اول از گروه مبتدی آزمون گرفته شد و تکتک افراد گروه ،آزمون دريبل را بدون اعمال فشار اجرا کردند.
روز دوم از گروه ماهر آزمون گرفته شد و تکتک افراد گروه ،آزمون دريبل را بدون اعمال فشار اجرا کردند.
بعد از يک فاصلۀ يادداری در روز سوم گروه مبتدی آزمون دريبل فوتبال را با شرايط فشار ايجادشده ،اجرا
کردند .همچنین گروه ماهر در روز ديگر دريبل فوتبال را در شرايط فشارزا اجرا کردند .هر آزمودنی دو بار
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آزمون داده است ،بهصورتی که يکبار در شرايط بدون فشار و يکبار نیز در شرايط فشار ترکیبی دريبل
فوتبال را اجرا کردند .کلیۀ شرايط اجرا اعم از اندازهگیری تعداد ضربان قلب ،پر کردن پرسشنامه اضطراب
رقابتی و روش امتیازدهی ،در دو گروه و در دو مرحله مشابه بود .برای تحلیل دادهها ،از روش تحلیل
واريانس با اندازهگیریهای مکرر برای مقايسۀ میانگین امتیازات و از آزمون  tمستقل برای مقايسۀ میانگین
امتیازات دو گروه در شرايط بدون فشار و آزمون  tهمبسته جهت مقايسۀ میانگین امتیازات دو گروه در
شرايط بدون فشار و تحت فشار ترکیبی استفاده شد (.)P≤0/05

نتایج
تحلیل آمار توصیفی دادهها ،نشان داد که میانگین زمانی عملکرد گروهها در شرايط بدون فشار اختالف
معناداری با هم داشته و با يکديگر فاصله دارد؛ و در شرايط فشار ترکیبی همانگونهکه نمودار  1نشان
میدهد ،از اين اختالف کاسته شده ،به اين صورت که از رکورد زمانی گروه مبتدی کاسته شده ،ولی به
رکورد زمانی گروه ماهر افزوده شده است.
ماهر

مبتدی
16
14
12
10
8
6
4
2
0
بدون فشار

فشار ترکیبی

نمودار  . 1ميانگين امتيازات مهارت دريبل فوتبال در شرايط بدون فشار و تحت فشار رقابت و نمايش در
گروههای ماهر و مبتدی

رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،دورة  ،11شمارة  ،4زمستان 1398

466

پیش از آزمون فرضیهها ،گروهها از لحاظ سطح مهارت دريبل فوتبال ،مقايسه شدند .همانگونهکه در
جدول  1مالحظه میشود ،آزمون  tمستقل اختالف معناداری را بین دو گروه شرکتکننده در آزمون
مهارت دريبل فوتبال در شرايط بدون فشار نشان داد و دو گروه شرکتکننده در پژوهش در ابتدا از نظر
سطح مهارت در شرايط مشابهی قرار نداشتند .در واقع در مهارت دريبل فوتبال شرکتکنندگان گروه ماهر
برتری چشمگیری نسبت به شرکتکنندگان گروه مبتدی داشتند.
جدول  . 1مقايسۀ ميانگين امتيازات مهارت دريبل فوتبال در شرايط بدون فشار
 tمستقل

انحراف

متغيرها

گروه

تعداد

ميانگين

امتیاز دريبل فوتبال در شرايط

مبتدی

20

14/8615

2/26820

بدون فشار

ماهر

20

10/3875

1/15686

معيار

مقدار

معناداری

7/85

0/001

همانطورکه نتايج آزمون  tوابسته در جدول  2نشان میدهد ،گروه ماهر در شرايط بدون فشار با
میانگین زمانی  10/38ثانیه مهارت دريبل ايگلی را اجرا کردند و در شرايط فشار عملکردشان تغییر کرد
و مهارت دريبل ايگلی را با میانگین زمانی  11/44اجرا کردند ،يعنی  1/06صدم ثانیه بر میانگین زمانی
آنها افزوده شد.
جدول  . 2ميانگين و انحراف استاندارد امتيازات مهارت دريبل فوتبال گروه ماهر در دو مرحلۀ شرايط
بدون فشار و شرايط فشار ترکيبی
گروه

گروه ماهر

شرايط

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

بدون فشار

20

10/3875

1/15686

فشار ترکیبی

20

11/4465

2/10886

 tوابسته
مقدار

معناداری

-3/447

0/003

همانطورکه نتايج آزمون  tوابسته در جدول  3نشان میدهد ،گروه مبتدی در شرايط بدون فشار با
میانگین زمانی  14/86ثانیه مهارت دريبل ايگلی را اجرا کردند و در شرايط فشار عملکردشان تغییر کرد
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و مهارت دريبل ايگلی را با میانگین زمانی  13/33ثانیه اجرا کردند ،يعنی 1/53صدم ثانیه از میانگین
زمانی آنها کاسته شد.

جدول  . 3ميانگين و انحراف استاندارد امتيازات مهارت دريبل فوتبال گروه مبتدی در دو مرحله شرايط
بدون فشار و شرايط فشار ترکيبی
گروه
گروه مبتدی

شرايط

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

بدون فشار

20

14/8615

2/26820

فشار ترکیبی

20

13/3365

1/83465

 tوابسته
مقدار

معناداری

3/429

0/003

نتايج تحلیل واريانس بین و درون آزمودنیها با اندازهگیریهای مکرر نشان داد اثر زمان معنادار
نیست .همچنین نتايج نشان داد اثر تعاملی زمان در گروه و اثر گروه معنادار است (جدول  .)4اين يافته
نشان میدهد که فشار بهصورت متفاوتی بر عملکرد مهارت دريبل فوتبال در دو گروه اثر گذاشته است،
بهصورتی که گروه مبتدی در مرحلۀ بدون فشار با میانگین رکورد زمانی  14/86تکلیف دريبل ايگلی را
اجرا کردند ،ولی در مرحلۀ تحت فشار ترکیبی بهتر عمل کرده و با میانگین زمانی  13/33ثانیه تکلیف
دريبل را اجرا کردند .همچنین گروه ماهر در مرحلۀ بدون فشار ،بهتر عمل کردند و با میانگین زمانی
 10/38ثانیه تکلیف دريبل ايگلی را اجرا کردند ،ولی در مرحلۀ فشار ترکیبی عملکردشان افت کرد و با
میانگین زمانی  11/44ثانیه تکلیف دريبل را اجرا کردند.
جدول  .4خالصه نتايج تحليل واريانس بين و درون آزمودنیها با اندازهگيریهای مکرر بين دو گروه
ماهر و مبتدی
مجموع

درجۀ

ميانگين

شاخصها

مجذورات

آزادی

مجذورات

زمان

1/086

1

1/086

0/743

زمان* گروه

33/385

1

33/385

22/854

0/000

خطا

55/512

38

1/461

گروه

202/502

1

202/502

35/606

0/000

خطا

216/117

38

5/687

منبع تغييرات
درون
آزمودنیها
بین
آزمودنیها

F

Sig
0/394
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بحث و نتیجه گیری
هدف از اين پژوهش ،مقايسۀ اثر سطح مهارت بر اجرای مهارت دريبل فوتبال تحت فشار ترکیبی
(فشار نتیجه و فشار نمايش) و بدون فشار بود .در همین زمینه از دو گروه ماهر و مبتدی فوتبال خواسته
شد مهارت دريبل ايگلی فوتبال را اجرا کنند .اين فرآيند يکبار در وضعیت بدون فشار و بار ديگر در
وضعیت فشار ترکیبی اجرا شد .نتايج بیانگر آن بود که گروه ماهر در شرايط بدون فشار عملکرد بهتری
نسبت به شرايط فشار ترکیبی داشتند ،درحالیکه گروه مبتدی در شرايط فشار ترکیبی عملکرد بهتری
نسبت به شرايط بدون فشار داشتند .نتیجۀ تحقیق مبنی بر برتر بودن گروه مبتدی در شرايط فشار ترکیبی
با نتايج تحقیقات زاهدی و همکاران ( ،)2011صالحی و همکاران ( ،)2013ری وز ( ،)2005بیلوک و کار
( ،)2001لیوايز و لیندر ( ،)1997بیلوک و کار ( ،)2002همسوست ( .)8 ،9 ،15 ،17 ،21 ،22همخوانی
نتايج تحقیق حاضر با تحقیقات باال در مورد افراد مبتدی احتماالً به اين دلیل است که افراد مبتدی در
شرايط فشار به نظارت هشیار بر مهارت پرداختند و در شرايط انگیزشی باال ،افزايش تالش و کاهش رکورد
آنها (به معنای بهتر شدن اجرا) نتیجۀ عملکرد فیزيولوژيک بهتر در اين مهارت است .احتماالً در شرايط
واقعی مسابقه که فرد مبتدی بايد اجرای مهارت را در شرايط چندانتخابی اجرا کند ،شرايط پرفشار به
عملکرد ضعیف در توجه به محرکهای مرتبط خواهد شد .همچنین در تحلیل نتايج باال میتوان نظريۀ
بهرهبرداری از نشانهها ايستربروک 1را مطرح کرد که به تشريح افت کیفیت اجرا که ناشی از سطح
انگیختگی زياد است ،کمک میکند .موقعی که انگیختگی پايین و حوزۀ ادراکی وسیع است ،اجراکننده به
دامنۀ گستردهای از نشانهها دسترسی دارد که فقط تعداد محدودی از آنها به اجرای مؤثر مربوطاند .به
همین دلیل ،اجرا از حد مطلوب پايینتر است .به موازات افزايش سطح انگیختگی ،توجه و تمرکز فقط به
نشانههای مربوط معطوف شده و از نشانههای نامربوط صرفنظر میشود .ازاينرو بهدلیل اينکه اجراکننده
فقط به نشانههای مربوط پاسخ میدهد ،کارايی افزايش میيابد .با باال رفتن بیش از حد انگیختگی و در
نتیجه باريک شدن بیشتر دامنۀ ادراک ،حتی برخی از نشانههای مربوط هم ناديده گرفته میشود و به
همین دلیل کیفیت اجرا آسیب میبیند ( .)23از طرفی نتايج تحقیق حاضر در گروه مبتدی با نتايج
تحقیقات تاناکا و سی کیا ( ،)2011 ،2010مغاير است ( .)16 ،24شايد بتوان دلیل ناهمخوانی را در اين
مهم ،دانست که اين دو محقق خود تأيید کردهاند که سطح فشار اعمالشده در دو مطالعۀ آنها متوسط

1. Easterbrook
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بوده ،تا جايی که عوامل روانشناختی (اضطراب رقابتی) شرکتکنندگان تغییر نکرد و شايد به همین دلیل
در افراد مبتدی تمرکز توجه و شاخصهای اجرای ضربات گلف دستخوش تغییر نشده است .ولی در تحقیق
حاضر تحلیلهای انجامگرفته نشان داد که در فشار ترکیبی ضربان قلب حین اجرا افزايش چشمگیری
نسبت به شرايط بدون فشار پیدا کرده است .همچنین شرايط فشار ترکیبی سبب افزايش سطح اضطراب
رقابتی شرکتکنندگان شده بود.
نتايج تحقیق حاضر در گروه ماهر مبتنی بر اين بود که اعمال فشار موجب تضعیف عملکرد افراد
میشود .با وجود اين نتیجۀ تحقیق مبنی بر افت عملکرد گروه ماهر در شرايط فشار ترکیبی با نتايج
تحقیقات زاهدی و همکاران ( ،)2011معین و همکاران ( ،)2013يزدانپرست و همکاران (،)2016
قاسمیان مقدم و همکاران ( ،)2015کوديجر و همکاران ( ،)2011اوتن و همکاران ( ،)2009ری وز و
همکاران ( ،)2005فورد و همکاران ( ،)2005گوسیاردی و ديماک ( ،)2008گری ( ،)2004بامستر
( ،)1984همخوانی دارد ( .)13،10 ،21 ،22 ،25 -31همخوانی نتايج تحقیق حاضر با تحقیقات باال در
مورد افراد ماهر احتماالً به اين دلیل است که اضطراب باعث باال رفتن سطح هشیاری فرد از خود و اعمالش
میشود .اين آگاهی ،سبب میشود که کانون توجه فرد به سمت درون جهتدهی شود و فرد بهطور هشیار
عملکردش را بازبینی و کنترل کند (نظريۀ نظارت آشکار) .بهدنبال کنترل هشیارانه اجرای مهارت ،عملکرد
فرد ،افت خواهد کرد.
نتايج تحقیق حاضر در گروه ماهر با نتايج تحقیقات تاناکا و سکیا ( ،)2011 ،2010ازل ( ،)2012مغاير
است ( .)16 ،24 ،32شايد بتوان دلیل ناهمخوانی را در نوع فشار ايجادشده ،سطح مهارت ورزشکاران ،نوع
تکلیف ،دامنۀ سنی و تعداد آزمودنیها دانست که با هم متفاوت بود .در مطالعۀ ما ،از دو نوع فشار ترکیبی
باال استفاده شد ،ولی فشار اعمالشده در مطالعۀ ازل متوسط بود ،بهصورتی که ازل بیان کرد زمانیکه
ورزشکاران باتجربه تحت مقدار کمی فشار قرار گیرند ،عملکردشان بهتر میشود.
زمانی میتوان ادعا کرد که شرايط ايجادشده از سوی افراد بهعنوان شرايط فشار تلقی شده است که
در پاسخهای زيستشناختی آنها تغییر مشاهده شود ( .)33در همین زمینه در تحقیقات گذشته مشخص
شده که وقتی افراد در شرايط فشارزا قرار میگیرند ،تعداد ضربان قلب آنها افزايش میيابد ( .)16 ،34اگر
شرايط فشار بهاندازۀ کافی باال باشد ،قاعدتاً بايد بتواند در فرايند اجرای مهارت مالک ضربان قلب فرد را
سريعتر کند .يافتهها نشان داد که تعداد ضربان قلب افراد شرکتکننده در زمان اجرای دريبل فوتبال در
شرايط فشار ترکیبی نسبت به شرايط بدون فشار بهطور معناداری افزايش يافته است .بنابراين افزايش
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تعداد ضربان قلب نشاندهندۀ پاسخهای زيستشناختی است که شرکتکنندگان به شرايط فشار ترکیبی
دادند .از سوی ديگر ،در برخی تحقیقات برای حصول اطمینان از شرايط فشار ايجادشده ،تغییرات
روانشناختی افراد اندازهگیری شده است ( .)37-35به همین منظور برای بررسی اثر فشار روانی بر تغییرات
روانشناختی از سیاهۀ اضطراب رقابتی حالتی نسخۀ دوم استفاده شده است .اين سیاهه شامل سه
زيرمقیاس اضطراب شناختی ،اضطراب تنی و اعتمادبهنفس است .نتايج تحقیق نشان میدهد که اثر فشار
بر هر سه زيرمقیاسهای بیانشده معنادار بوده است .بنابراين میتوان گفت که شرايط پرفشار سبب
افزايش سطح اضطراب شناختی و اضطراب تنی و کاهش سطح اعتمادبهنفس در شرکتکنندگان شده که
نشاندهندۀ تغییرات روانشناختی افراد در شرايط پرفشار است .بنابراين با توجه به يافتههای بهدستآمده
از ضربان قلب و اضطراب رقابتی در هر سه مقیاس ،مطمئن شديم که ايجاد شرايط فشار فراهمشده بین
شرکتکنندگان در طرح تحقیق (فشار ترکیبی) در مقايسه با شرايط بدون فشار سبب افزايش سطح
انگیختگی افراد شده است.
در توجیه اين پديده که چرا عملکرد افراد ماهر در شرايط فشار باال افت میکند ،میتوان آن را از
ديدگاه تئوری نظارت آشکار ( )38و پردازش هشیار ( )12بررسی کرد .زمانیکه افراد به خودکاری
میرسند ،کنترل هشیارانه بر اجرايشان در پايینترين سطح قرار میگیرد و افراد اجزايی از مهارت خوب
آموختهشده را بهصورت خودکار و ناهشیار اجرا میکنند؛ اما زمانیکه فرد در شرايط فشار باال قرار میگیرد،
سطح هشیاری فرد از خود و اعمالش بیشتر میشود ،بهطوریکه سبب میشود کانون توجه فرد به سمت
مهارت جهتدهی شود و فرد بهطور هشیار عملکردش را بازبینی و کنترل کند که اين موضوع با آنچه
تئوری نظارت آشکار بیان میکند ،همخوانی دارد ( .)8اين بازبینی و کنترل خودکار سبب میشود
ساختارهايی که بهطور طبیعی و بدون وقفه اجرا میشدند ،به توالیهای کوچکتر و واحدهای مستقل
تجزيه شوند .کنترل فعال و جداگانۀ هر يک از اين قطعهها نهتنها سبب کاهش عملکرد میشود ،بلکه
فرصتی را برای خطا در هر گذر بین واحدها که در کنترل يکپارچه ساختار حضور ندارند ،فراهم میکند
( .)12اين يافتهها و استداللهای ارائهشده با آنچه مسترز ( )1992در قالب فرضیۀ پردازش آشکار مطرح
کرده است ،همخوانی دارد .مسترز ( )1992استدالل کرده است که موقعیتهای فشار ممکن است سبب
شود که فرد در سلسلهمراتب فرآيند يادگیری دچار پسرفت شود .به اين صورت که مجری ماهر در شرايط
اضطراب بهجای استفاده از سطح ناهشیار ،مجدد به سطح هشیار بازگشت میکند و در تالش برای حفظ
سطح اجرا از سازوکاری استفاده کند که ويژۀ افراد مبتدی است ( .)12پس میتوان نتیجهگیری کرد که
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احتماالً افت عملکرد مشاهدهشده گروه ماهر در اجرای دريبل فوتبال در شرايط فشار ترکیبی ،نتیجۀ
کنترل هشیار و بازبینی اجراست.
در توجیه بهبود عملکرد گروه مبتدی در شرايط فشار از دو ديدگاه ،کاهش ظرفیت حافظۀ کاری و
نقش انگیزشی اضطراب استفاده کردهايم .احتماالً شرايط فشار باال سبب باال رفتن انگیزه در افراد شده که
اين افزايش در انگیزه سبب افزايش تالش برای اجرای بهتر و در نتیجه بهبود عملکرد شده است .آنچه
بیان شد بر پايۀ مطالبی است که براساس نظر آيزنگ ،اضطراب شناختی در قالب نگران شدن دو اثر اصلی
دارد؛ يکی کاهش ظرفیت حافظۀ کاری که به تقلیل منابع پردازش نسبت به شرايط عادی منجر میشود
که در اثر اين کاهش کارايی پردازش افت میکند؛ دوم ،نقش انگیزشی اضطراب که در اثر آن تالش فرد
برای حفظ کارايی عملکرد میتواند انسداد تحت فشار را بهطور جزئی يا کلی جبران کند ( .)6 ،39نکتۀ
مهم اين است که اثر انگیزشی موقعیت فشار باال میتواند عملکرد را بهبود بخشد ،منوط بر آنکه اين شرايط
با سطح مهارت فرد در پیوستار اکتساب مهارت و پردازشهای مورد نیاز برای کنترل حرکت در آن سطح
همخوانی داشته باشد .بهعبارت ديگر ،اگر فرد هنوز به مرحلۀ خودکاری نرسیده باشد ،شرايط فشار سبب
میشود فرد بر جزء جزء اجرای مهارت بیشتر تمرکز کند و از سازوکار کنترل هشیار بیشترين ثمر را
میبرد .در نتیجه اجرا در شرايط فشار ممکن است بهبود يابد .در شرايط انگیزشی باال احتماالً افزايش
تالش سبب افزايش تمرکز بر مهارت شده و فرد بهصورت گامبهگام عملکرد خود را بازبینی کرده است
( .)39راهبردی که گروه مبتدی برای اجرای مهارت خود بهکار میبرند ،بهصورت کنترل هشیارانه و مرحله
به مرحلۀ تمام اجرا و توجه به تمام بخشهای حرکت بوده است .اين روش کنترلی بهترين روش برای
افراد مبتدی است ،زيرا سبب افزايش دقت و کاهش خطا در اجرا میشود ( .)12 ،40 ،41احتماالً فشار
محرک تشويق افراد مبتدی برای استفادۀ بیشتر از اين نوع استراتژی که رويکرد طبیعی برای آنهاست،
بوده است .در کل ،برای توجیه نتايج پژوهش حاضر میتوان گفت که وقتی فرد در سطحی از مهارت قرار
دارد که هنوز بهطور کامل به سازگاری دست پیدا نکرده است ،در اجرای يک مهارت مانند دريبل فوتبال،
در شرايط فشار که او را برای اجرای بهتر برمیانگیزاند ،تالش میکند که بخش زيادی از توجه خود را
روی هدف متمرکز کند و به سطحی از مهارت رجوع میکند که احتمال اجرای بهتر را افزايش میدهد.
مطابق با يافتههای اين مطالعه شرکتکنندگان گروه مبتدی با افزايش فشار ،عملکرد خود را بهبود
بخشیدند؛ اما سؤال اينجاست که اين بهبود از چه سازوکاری تأثیر گرفته است؟ همانطورکه گفته شد،
مطابق با تئوری پردازش کارآمد ،اضطراب عالوهبر اشغال حافظۀ کاری که در اين پژوهش آزمودنیهای
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مبتدی با توجه به نوع تکلیف و عدم نیاز آن به پردازش اطالعات باال از اين تأثیر مخرب متأثر نشدهاند،
تأثیر ثانويهای مبنی بر افزايش تالش دارد .اين افزايش تالش موجب انگیختگی میشود ،پس احتماالً در
شرکتکنندگان گروه مبتدی افزايش انگیختگی سبب افزايش تمرکز بر مهارت و بهبود اجرای آنها شده
است ،چراکه اين افراد مطابق با فرضیۀ فیتز و پوسنر در ابتدای طیف يادگیری قرار دارند و توجه بیشتر
به حرکت موجب بهبود اجرای آنها خواهد شد ( .)42توجه بیشتر اين افراد سبب اجرای قدمبهقدم مهارت
و در نتیجه بهبود اجرای آنها شده است .در مقابل در افراد گروه ماهر ،افزايش اضطراب موجب کاهش
اجرای آنها در سطوح باالی فشار شد .نتايج نشان داد که شرکتکنندگان اين گروه نیز همزمان با افزايش
فشار تالش خود را افزايش دادهاند ،اما اين افزايش تالش تأثیرات مخرب اضطراب را خنثی نکرده است.
در افراد ماهر که در انتهای طیف يادگیری فیتز و پوسنر قرار گرفتهاند ( ،)42افزايش اضطراب موجب
خروج توجه خودکار آنها و اجرای مهارت بهصورت توجه آشکار شده و در نهايت کاهش اجرا تحت فشار
شده است .هر ورزشکاری مدت زيادی تمرين میکند تا بتواند در رقابت ورزشی عملکرد مطلوبی را به
نمايش بگذارد .در اين زمینه اگر بخواهیم يافتههای تحقیق را به محیط واقعی ورزش تعمیم دهیم ،با
توجه به يافته های تحقیق حاضر که در افراد مبتدی ايجاد شرايط فشار ترکیبی سبب بهبود عملکرد در
مهارتهای فوتبال (دريبل) میشود ،ازاينرو به مربیان اين رشته توصیه میشود که در زمان تمرينات
بازيکنان مبتدی را در شرايط فشار قرار دهند و رقابت ايجاد کنند تا نتیجۀ بهتری بگیرند.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of skill level on the
performance of dribbling skills in soccer choking under pressure conditions.
For this purpose, 20 skilled players of the university football team and twenty
beginner students in football (with age range 18-25 years old) participated in
the study. The Egilly soccer dribble skill test was performed in two stages:
without pressure condition and combined pressure condition. In the present
study, the combination of two types of pressure, competition between
participants and camcorders were used to create pressure condition. In order
to ensure that the pressure conditions were applied, the level of competitive
anxiety was measured using the second version of the competitive state
anxiety and the heart rate of the participants. To analyze the data, repeated
measures analysis of variance was used for comparing the mean scores and
independent t-test was used to compare the mean scores of two groups without
pressure condition (p0/05). The results showed that the performance of the
skilled group, decrease under pressure conditions and the performance of the
beginner group improved under pressure conditions. It is possible that the
pressure conditions in the beginner group would increase the effort to perform
better and thus improve performance. It can also be said that the motivational
role of pressure conditions has improved performance in beginners. In skilled
persons, they are also likely to engage in skill-centered mechanisms that give
less skill to the source of attention which is empirically evident in verifying
the explicit review theory.
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