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  چكيده
هدف اصلي اين تحقيق . شود به احساساتي كه يك ورزشكار در خصوص اجرا در يك موقعيت رقابتي دارد، فشار گفته مي

اي  حرفـه  بيسـت تنيسـور مـرد نيمـه    . بررسي تغييرات سينماتيكي سرويس تنيس نسبت بـه افـزايش فشـار رقـابتي بـود     
ضـربان قلـب و   (فشـار    بررسـي . و فشار رقـابتي بـاال اجـرا كردنـد    ) عادي(پايين سرويس را تحت فشار  120دست  راست

اجرا و پارامترهـاي  . ها در مرحلة فشار پايين و باال انجام گرفت پيش از اجراي سرويس) شده ادراكاضطراب حالتي رقابتي 
يط فشار افـزايش معنـاداري را   دستكاري شرا. گيري شد ها نيز اندازه سرويس) وتحليل دوبعدي حركت تجزيه(سينماتيكي 

) >001/0P(از افت عملكـرد  . )>001/0P(از شرايط فشار پايين به فشار باال نشان داد  شده ادراكدر ضربان قلب و فشار 
 طـور  بـه هـا   نتايج نشان داد تحـت فشـار، ارتفـاع سـرويس    . گيري شد كه اثر انسداد تحت فشار مشاهده شده است نتيجه

در ايـن پـژوهش تغييـرات    . )<05/0P(، ولي سرعت تـوپ بـدون تغييـر بـاقي مانـد      )>001/0P(معناداري كاهش يافت 
  . عملكرد تحت فشار رقابتي با استفاده از فاكتورهاي سينماتيكي تبيين شد

  
 هاي كليديواژه

  .انسداد، انسداد ناشي از فشار، رقابت، سرويس تنيس، سينماتوگرافي
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  مقدمه
براي مثال، ورزشكاران در رويدادهاي . بيني است را كمتر قابل پيشوقتي فشار رواني باال باشد، اج

. شوند مسابقة تنيس دچار خطا مي 1ساز در امتياز آخر ورزشي حساس مانند اجراي سرويس سرنوشت
اين تعريف، فشار هر عامل يا  براساس. اند تعريف كاملي براي فشار ارائه كرده) 1( 2بامستر و شاورز

. دهد هاي ويژه افزايش مي گيزشي است كه اهميت يك اجراي خوب را در موقعيتتركيبي از عوامل ان
عبارت است از انسداد، . شود فرد پديدة انسداد را تجربه كند اين عامل انگيزشي در شرايطي موجب مي

مقابله با افت عملكرد تحت شرايط فشار چالشي است كه هر ). 6(ضعف و افت ناگهاني عملكرد 
  .شود مواجه مي ورزشكاري با آن

شناختي،  ، بيشتر بر تأثيرات فشار بر سه جنبة زيست3تحقيقات در زمينة پديدة انسداد ناشي از فشار
فشار اثرهاي متفاوتي بر اجراي ) 2( 4به گفتة بيلوك و گري. شناختي و رفتاري متمركز بودند روان

هاي  ، تغيير ويژگي نند كنترل توجهي تأثير آن از زواياي مختلف ماسازوكارهاهاي حركتي دارد و  مهارت
فهم اينكه چگونه فشار اثرهاي خود را اعمال . بيومكانيكي، تالش ذهني و اضطراب قابل بررسي است

شود، به شناخت  كند و چگونه اجراي يك مهارت حركتي پيچيده در شرايط فشار دچار تغيير مي مي
اغلب اثر فشار بر عملكرد را با استفاده از  تحقيقات گذشته. كند تر اين پديده كمك مي بهتر و دقيق

نتيجة اجرا براي ورزشكاران و مربيان اهميت بسياري دارد؛ پيامد اجرا . شاخص نتيجة اجرا بررسي كردند
انكارناپذير است و بيشتر  اما آنچه . استشاخصي مهم و معتبر براي بررسي سازوكارهاي موجود 

شوند، اين است كه هميشه اجراي خوب منجر به  مواجه ميورزشكاران در رويدادهاي ورزشي با آن 
متغيرهاي متفاوتي مانند واكنش و آمادگي حريف . شود نتيجة موفق و اجراي ضعيف باعث شكست نمي

نظر   ينا از. اند هاي ورزشي كننده براي موفقيت در اجراي مهارت يينتعو شرايط مختلف محيطي عاملي 
هاي سينماتيكي  به  گيري تغييرات مرتبط با اجرا مانند تغيير ويژگي دازهبررسي نتيجة اجرا همراه با ان

همچنين شناخت . كند فهم دقيق اثرهاي فشار بر اجراي يك مهارت حركتي پيچيده كمك مي
كند تا اين اثرها را تعديل  ي مربوط به انسداد ناشي از فشار  به مربيان و ورزشكاران كمك ميسازوكارها

  . كنند

                                                           
1. Match point 
2. Baumeister & Showers 
3. Choking under pressure 
4. Beilock & Gray 
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هاي سينماتيكي مرتبط به اجرا  يبه اين پرسش كه چگونه شرايط فشار سبب تغيير ويژگدر پاسخ 
بر  - اضطراب-اثر شرايط فشار) 9( 1راي مثال مولن و هارديب. شود، تحقيقاتي انجام گرفته است مي

آنها براي ايجاد شرايط . هاي سينماتيكي اجراي ضربة گلف افراد ماهر و مبتدي را بررسي كردند ويژگي
نتايج تحقيق آنها . فشار از تركيب ارزيابي عملكرد توسط بازيكنان نخبه و پاداش مالي استفاده كردند

) دامنة حركت، سرعت، شتاب(هاي سينماتيكي  نشان داد شرايط فشار اثر معناداري بر نتيجه و ويژگي
هاي  ويژگي اثرهاي فشار رقابتي بر) 3(و همكاران  2اي ديگر كوك در مطالعه. ضربة گلف نداشت

يلة پاداش مالي و ارزيابي وس بهشرايط فشار . سينماتيكي ضربة گلف را در افراد مبتدي بررسي كردند
نتايج نشان داد تحت فشار عملكرد افراد افت كرد و شتاب سر باتون در حركت . اجتماعي دستكاري شد

كنندگان افراد ماهر و مبتدي  ، شركت)10( 3تاناكا و سيكيا  در مطالعة. چرخش رو به پايين كاهش يافت
نتايج . اجرا كردند -پاداش مالي و حضور تماشاچي - بودند كه تكليف ضربه گلف را تحت شرايط فشار

اما دامنة حركات دست و باتون هر دو . يك از دو گروه عملكرد افت نكرد تحقيق آنها نشان داد در هيچ
سرعت حركت دست و باتون در چرخش رو . گروه در چرخش رو به پايين در شرايط فشار كاهش يافت

هاي سينماتيكي  در مطالعة ديگري اثرهاي فشار بر ويژگي) 4(و همكاران  4گري. به باال نيز كاهش يافت
به فشار، خطاهاي اجرا افزايش و  پاسخنتايج نشان داد در . اي را بررسي كردند ضربة گلف بازيكنان حرفه

تيكي ضربه تحت شرايط فشار به اين صورت تغيير كرد كه دامنة هاي سينما ويژگي. عملكرد كاهش يافت
اين كاهش در دامنة چرخش و فاصله، با تغييرات در . چرخش رو به پايين و فاصلة ضربه كاهش يافت

  . دقت مرتبط بود
تحقيقات مرورشده از چند ديدگاه قابل بررسي است؛ اول اينكه در خصوص اثرهاي بيومكانيكي 

ناشي از ) سينماتيك حركت(در برخي تحقيقات تغييرات رفتاري . يض استضدونقهاي  فشار يافته
). 11(اند  كه برخي ديگر به نتايج متفاوتي دست يافته يدرحال، )3، 4(شرايط فشار گزارش شده است 

هاي تحقيقات پيشين نشان دادند فشار سبب تغييرات بيومكانيكي شده است، ولي  دوم اينكه برخي يافته
كنندگان تحت فشار افت  با توجه به اينكه عملكرد شركت). 11(جرا بدون تغيير مانده است نتيجة ا

شده مربوط به پديدة انسداد  توان استدالل كرد تغييرات سينماتيكي گزارش سختي مي نكرده است، به

                                                           
1. Mullen & Hardy 
2. Cooke  
3. Tanaka & Sekiya  
4. Gray  
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از يجادشده ادليل حضور عوامل غيرمربوط باشد يا موقعيت  به شده مشاهدهممكن است تغييرات . باشد
در اين تحقيقات از حضور تماشاچي  اگرچه. عنوان شرايط فشار تلقي نشده است كنندگان به سوي شركت

تواند موجب  هاي مالي براي دستكاري شرايط فشار استفاده شده است، حضور تماشاچي هم مي و پاداش
آزمايشگاهي در محيط ) 3، 4، 11(سوم اينكه تحقيقات مرورشده ). 8(تسهيل يا تضعيف عملكرد شود 

در آن شرايط  كه هايي اجراي مهارت در اين تحقيقات كمتر به محيط  شرايط و روش. اند انجام گرفته
رسد در شرايط آزمايشگاهي سطح روايي  نظر مي به. شبيه است) مثل مسابقه(واقعي رقابت وجود دارد 

ة حركتي در دنياي واقعي شك اجراي يك مهارت پيچيد يب. يابد كاهش مي) شناختي روايي بوم(بيروني 
گيري و نشانگرها براي  از طرف ديگر، استفاده از وسايل اندازه. بسيار متفاوت از شرايط آزمايشگاهي است

شود، كمتر  رو مي شود ورزشكار شرايط واقعي را كه در مسابقه با آن روبه ثبت سينماتيكي سبب مي
 هاي محيطدر شرايط و  شود پديدهتالش ي بايد تشناخ بومبنابراين براي باال بردن روايي . تجربه كند

 فهم درك و به ميداني مطالعاتشك  بي. شود بررسيافتد،  اتفاق مي افت ناشي از فشار كهطبيعي 

   .كرد پديده كمك خواهد ياتيجز
با توجه به آنچه بيان شد، هدف پژوهش حاضر بررسي اثر شرايط فشار رقابتي بر نتيجة اجرا و 

  . استاتيكي مرتبط با اجراي سرويس تنيس در بازيكنان تنيس ماهر هاي سينم ويژگي

  
  يشناس روش
  كنندگان شركت

 اخذ با داوطلبانه و صورت دست به راست) ماهر(اي  حرفه يمهن مرد بازيكن تنيس 20 در اين تحقيق
ن اين بازيكنا. كردند شركت) سال 26/26± 99/4ميانگين ( 17-32 سني با دامنة كتبي نامة رضايت

  . كشور شركت فعال و مستمر داشتند قهرماني مسابقات فصل در 60/10± 94/5طور متوسط  به
  گيري اندازه ابزار و ها شاخص

منظور  به. شد استفاده كنندگان تحقيق حاضر براي ايجاد شرايط فشار از ايجاد رقابت بين شركت در
در كنندگان  عداد ضربان قلب شركتحصول اطمينان از اعمال شرايط پرفشار، سطح اضطراب رقابتي و ت

  ةسياهنسخة دوم براي تعيين ميزان اضطراب افراد از . شد گيري و پرفشار اندازه فشار كمدو وضعيت 
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اين سياهه . استفاده شداند،  تهيه كرده) 9(كه مارتنز و همكاران  (CSAI_2) 1حالتي-اضطراب رقابتي
كه هر يك شامل  است نفس و اعتمادبه ضطراب تني سه زيرمقياس اضطراب شناختي، اگويه و  27شامل 

استفاده شده  "زياد و خيلي زياد نسبتاًوجه، كم،  يچه به"در اين سياهه از طيف چهارارزشي . اند گويه 9
تا  79/0ضريب همساني دروني مناسبي، آلفايي بين ورزش  ةاين سياهه ويژ شدت سه زيرمقياس. است
دو هاي گذشته، در اين تحقيق تنها از   با توجه به هدف پژوهش و مشابه پژوهش. )2(، دارد 90/0

ضريب آلفاي كرونباخ براي دو زيرمقياس ). 5(استفاده شد اضطراب تني  و اضطراب شناختيزيرمقياس 
قلب  ضربان .بود) 79/0تا  73/0(قبول  فشار و پرفشار در تحقيق قابل مورد استفاده در دو وضعيت كم

 ضربان ساعت اين .شد گيري ، اندازه)F-92-TI(آي  تي- 92-اف مدل پالر الكتريكي سنج ربانض توسط

 و دارد شود، مي بسته فرد سينة روي قفسة كه با حسگري را سيم بي ارتباط قابليت ديجيتالي سنج قلب
  .دهد مي نشان دقيقه در ضربه حسب بر را قلب ضربان تعداد

ن افراد ماهري بودند كه در مسابقات ليگ كشوري حضور كنندگا طوركه بيان شد، شركت همان
در روند اين تحقيق از اين افراد كه در اجراي سرويس تنيس مهارت كافي داشتند، . مستمر داشتند

بنابراين پروتكل . خواسته شد كه تعداد محدودي سرويس را در شرايط فشار عادي و رقابتي اجرا كنند
ران وجود نداشت و تنها پس از گرم كردن عمومي خود در فرايند اي براي اين ورزشكا تمريني ويژه

كنندگان در زمين تنيس خاك رس كه با شرايط  اجراهاي شركت ةكلي. كردند اجراي آزمون شركت مي
كنندگان در اجراي سرويس از  براي امتيازدهي عملكرد شركت. گرفتانجام  ،مطابقت داشت المللي ينب

سرويس اجرا  12مجموع  در اين آزمون در. )7( ي تنيس استفاده شدآزمون سرويس فدراسيون جهان
 اجرا صورتي در دوم تنها سرويس. كند اجرا سرويس دو تواند مي ورزشكار مسابقه، شرايط مشابه .شود مي
 12تواند اين آزمون را با اجراي  كه هر ورزشكار مي يطور بهباشد، رفته   دست از اول سرويس كه شود مي

سرويس  24يا با اجراي ) هاي اول به امتياز تبديل شود كه همة سرويس يصورتدر(سرويس 
 تكرار شود، 2لت سرويس اگر. به پايان برساند) هاي اول از دست برود يس كه همة سرو يدرصورت(

توپ ) شدت(و دوم ) دقت(فرود اول  ةبراساس نقطدارد كه دو معيار اين آزمون امتيازدهي . شود مي
 EXILIM EX-ZR200كنندگان با استفاده از دوربين ديجيتال كاسيو مدل اجراي شركت .شود لحاظ مي
دوربين در خارج از . برداري شد فريم بر ثانيه تصوير 120باال، با فركانس   يربرداري فركانستصوبا قابليت 

                                                           
1 .Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) 
2 . Let:  صحيح فرود آيد ةپس از برخورد به تور در منطق ويسسر  
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ديد  گر براي ورزشكار در فرايند تحقيق نباشد و ميدان محدودة زمين قرار گرفت تا عاملي مداخله
 مشاهده  قابل وضوح بهنحوي انتخاب شد تا اجراي سرويس  ي دوربين بهعدسنماي  دوربين و مقدار بزرگ

هاي سينماتيكي  هاي موفق و ناموفق تنيس ويژگي براساس نتايج تحقيقات اخير در اجراي سرويس. باشد
آزمون به شرايط مسابقه و نزديك كردن شرايط  منظور بهبنابراين ). 12(ماند  حركات بدن بدون تغيير مي

روي بدن ورزشكاران نصب نشد و تنها موقعيت توپ ) ماركر(افزايش روايي بيروني، نشانگري 
آناليز حركت  افزار نرمبراي پردازش تصاوير و محاسبة پارامترهاي سينماتيكي از . وتحليل شد تجزيه
هاي مربوط  افزار فريم استفاده از اين نرمبا . نويسي شد، استفاده شد افزار متلب برنامه ي كه در نرمدوبعد

افزار بر روي توپ كه در  با استفاده از نشانگر نرم. شد ترتيب و پشت سرهم نشان داده مي به هر اجرا به
 1شكل . در يك فايل ذخيره شود) u,v(شد تا مختصات پيكسلي توپ  تصاوير مشخص بود، كليك مي

  .دهد اري توپ در اجراي سرويس را نشان ميگذ افزار براي نشانه نمايي از محيط نرم

 
  گذاري توپ در اجراي يك سرو افزار و نشانه نمايي از محيط نرم. 1شكل 

منظور به حداقل رساندن ميزان خطا در فرايند كاليبره كردن، تبديل اطالعات به  در اين تحقيق به
) قامت(هاي ورزشكاران  و اندامو جلوگيري از خطاي ديد زمينه از مختصات  استفاده  قابلهاي  داده
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سپس با وارد كردن مختصات و اندازة قامت براي كاليبره كردن تصاوير، مختصات واقعي . استفاده شد
سپس . شد بود، ذخيره ) توپ(براي محورهاي افقي و عمودي كه حاوي اطالعات سينماتيك خطي ماركر 

اجراي سرويس هم شامل حركات . نجام گرفتياز ان موردشده محاسبات  يرهذخبا استفاده از اطالعات 
استفاده از يك دوربين (دليل شرايط حاكم بر تصويربرداري  اما به. جايي و هم حركات چرخشي است جابه

سرعت (شود  اي كه از راكت جدا مي ، تنها سرعت حركت افقي توپ در لحظه)وتحليل دوبعدي و تجزيه
هاي  عنوان شاخص به) ارتفاع سرويس(بت به زمين و ارتفاع لحظة برخورد توپ با راكت نس) توپ

  . گيري شد بيومكانيكي مرتبط با اجرا اندازه
 

  اجـرا شرايط آزمايشي و روش
اين طرح شامل دو مرحله آزمون بود كه در دو . بود 1طرح تحقيق، طرح آزمايشي با تكرار سنجش

قل شرايط فشار بود كه در دو سطح در طرح تحقيق متغير مست. شرايط عادي و فشار رقابتي انجام گرفت
وابسته   عنوان متغير امتيازهاي عملكرد مهارت سرويس و سرعت توپ و ارتفاع سرويس به. دستكاري شد

تعداد ضربان قلب و سطح اضطراب رقابتي  شده اعمالبراي ارزيابي سطح فشار . گيري شد اندازه
  .ي شدگير كنندگان در شرايط عادي و فشار رقابتي اندازه شركت

 از پيش .ها را اجرا كردند هاي استاندارد سرويس كنندگان با استفاده از راكت شخصي و توپ شركت
خواسته  ورزشكار از شد و سپس  داده توضيح كننده شركت هر براي آزمون اجراي مراحل كلية شروع،

و ساعت حسگر مربوط به ضربان قلب روي سينه . شد به سياهة اضطراب رقابتي حالتي پاسخ دهد
 را خود بدن دقيقه شد ده شد، سپس از ورزشكار درخواست مي ديجيتالي به مچ دست ورزشكار نصب مي

   .كند اجرا خود كردن گرم براي كند و تعداد محدودي سرويس را گرم
 توضيح هر ورزشكار براي امتيازدهي روش. گرفتبه اين شرح انجام شرايط عادي گيري در  اندازه

هر ورزشكار  .كنند كسب را ممكن امتياز بيشترينمجموع  در كنند سعي شد گفته هاآن به و شده داده
اجرا طور اختصاصي  را به سرويس 60تايي در مجموع  كوشش دوازدهپنج دسته در  با دست برتر خود

اجراي  .شد ميگيري و ثبت  كنندگان در حين اجراي سرويس اندازه تعداد ضربان قلب شركت .كرد مي 
 12 هر اجراي از پس كنندگان شركت خستگي، از جلوگيري براي. شد برداري مي يز فيلمورزشكار ن

                                                           
1 .Repeated Measures Experimental Design 
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توسط  امتيازها .يافت مي ادامه آزمون آمادگي اعالم از پس تنها و كردند مي استراحت دقيقه دو سرويس
   .ثبت شد ملي تنيس داور

 محيط رقابتي تغيير كرد؛ اي اجراي آزمون براي ايجاد زمينه ، شرايطعاديپس از آزمون در شرايط 
رقابت . شودبين دو ورزشكار، شرايط پرفشار اعمال  1سعي شد با ايجاد رقابت آشكاربه اين صورت كه 
پيش از ايجاد اين . )3( شود كه عملكرد افراد با هم مقايسه مي شود مي گفتههايي  آشكار به موقعيت

ميانگين  عاديهر دو ورزشكاري كه در اجراي آزمون در شرايط ي، ساز همسانمنظور  به، شرايط
شرايط و نحوة اجراي . با هم جفت شدند ،داشتند) يا تقريباً مساوي( مساويشده  امتيازهاي كسب

پس اوت كه هر ورزشكار بود؛ با اين تفمشابه با شرايط معمولي سرويس در جلسة آزمون در شرايط فشار 
 هايامتياز. گروهي خود بود شاهد اجراي ورزشكار هم ،استراحتكوشش در فاصلة از اجراي هر دسته 

اش  گروهي شد تا ايجاد انگيزه و حس رقابت در او و هم مي اعالم ويكننده به  هر شركت ةشد كسب
گفته شد جفت ن، به هر كنندگا همچنين براي ايجاد فشار رواني بيشتر بين شركت. بيشتر شود

  . شود مقايسه مي ورزشكارانعملكردشان با ساير 
  وتحليل آماري  تجزيه

سرويس و  براي بررسي اثر فشار رقابتي بر سطح اضطراب رقابتي، تعداد ضربان قلب، عملكرد
 سطح. تي زوجي استفاده شد از آزمون) سرعت توپ و ارتفاع سرويس(هاي سينماتيكي ضربه  شاخص

  .شد گرفته نظر در 05/0آماري  هاي آزمون در يمعنادار
 

  نتايج
هاي اضطراب شناختي و اضطراب تني، تعداد  شامل ميانگين و انحراف معيار نمره شده اطالعات ثبت

سرعت (هاي بيومكانيكي مرتبط به اجراي ضربة سرويس  و شاخص شده كسبضربان قلب، امتيازهاي 
  . شده است  ارائه 1جدول  در) فشار باال(و رقابتي ) شار پايينف(در شرايط عادي ) توپ و ارتفاع سرويس

عنوان شرايط  ن بهاكنندگ از سوي شركت يجادشدهارقابتي  موقعيتابتدا الزم بود مشخص شود آيا 
، >P 001/0(  هاي اضطراب شناختي نتايج مؤيد افزايش معنادار نمره. پرفشار تلقي شده است يا نه

78/5)=19(t( و اضطراب تني )001/0 P< ،08/13)=19(t( از جلسة اجرا در شرايط كنندگان  شركت

                                                           
1. Explicit competition 
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افزايش تعداد  موجبطور معناداري  بهرقابتي نتايج نشان داد فشار  از طرف ديگر،. فشار به پرفشار بود كم
  .)P<  ،52/20) =19(t 001/0(  كنندگان شده است ضربان قلب شركت

در شرايط  كنندگان شده توسط شركت رويس، نتايج نشان داد امتيازهاي كسبدر مورد عملكرد س
از سوي ديگر ارتفاع سرويس در شرايط فشار  .)P<  ،29/22) =19(t 001/0( ده است كرافت  فشار

كه  يدرحال. )P<  ،03/19) =19(t 001/0( رقابتي نسبت به شرايط عادي به ميزان معناداري كمتر بود
  .)P  ،90/1) =19(t=072/0( معناداري بر سرعت سرويس نداشت فشار رقابتي اثر

هاي اضطراب شناختي و اضطراب تني، تعداد ضربان  نمرهرقابتي بر شرايط فشار  تأثير .1جدول 
  )N=20( بازيكنان تنيس قلب، عملكرد سرويس، سرعت توپ و ارتفاع سرويس

    MSD  

  شرايط عادي  

 49/3 10/13 اضطراب شناختي
 02/1 00/10 ب تنياضطرا

 50/13524/5 )ضربه در دقيقه(ضربان قلب
 28/14  95/71 عملكرد سرويس
 02/0 56/1 ارتفاع سرويس
 02/15830/16 سرعت سرويس

شرايط رقابتي

 79/2 40/17 اضطراب شناختي
 21/1 30/13 اضطراب تني
 79/5 66/154 )ضربه در دقيقه(ضربان قلب

 98/14 75/57 عملكرد سرويس
 02/0 50/1 ارتفاع سرويس

 04/15334/13 سرعت توپ
  

  گيري بحث و نتيجه

هاي سينماتيكي مرتبط با اجراي سرويس تنيس  هدف تحقيق حاضر بررسي اثر فشار رقابتي بر ويژگي
به همين منظور از بازيكنان ماهر تنيس خواسته شد تعداد محدودي سرويس را در دو شرايط فشار . بود
  . ين و باال اجرا كنندپاي

 كه است شده تلقي فشار شرايط عنوان به افراد سوي از يجادشدها شرايط كه كرد ادعا توان مي زماني

ماهيت رقابتي . )3 ،4( شود مشاهده تغيير آنها شناختي زيست هاي پاسخشناختي و  سازوكارهاي رواندر 
هاي هيجاني به اين عوامل  پاسخ ةاساس مطالع ينبر ا. گذارد مختلفي بر ورزشكار مي آثارو پرفشار ورزش 
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اضطراب  .)2( تواند ماهيت شرايط رقابتي را تا حدودي مشخص كند اضطراب رقابتي، مي يژهو پرفشار، به
 ةتجرب. داردآن بر عملكرد و موفقيت ورزشي اهميت زيادي  يدكنندةدليل تأثير مستقيم و تهد رقابتي به

رواني اضطراب است و با انتظارات منفي و  ةاضطراب شناختي مؤلف .ي داردمتمايز ابعاداضطراب رقابتي 
مشخص ) مانند احتمال شكست(عيت و پيامدهاي احتمالي خود، موق ةهاي شناختي دربار نگراني

شناختي  هاي زيست جسماني اضطراب است و ادراك فرد از پاسخ ةاضطراب تني مؤلف. شود مي
 شده  مشخص گذشته تحقيقات در زمينه همين در .دهد و برانگيختگي منفي را نشان مي) فيزيولوژيك(

 و سطح اضطراب رقابتي  )3، 11(ب قل ضربان تعداد يرند،گ مي قرار فشار شرايط در ورزشكاران كه وقتي
طوركه بيان شد در برخي تحقيقات براي ايجاد شرايط فشار از حضور  همان. كند مي آنها تغيير )3، 5(

تماشاچي و پاداش  معتقدند كه حضور) 2011(و همكاران  1ملندرز. تماشاچي و پاداش مالي استفاده شد
هاي مالي  از طرفي آنها اظهار دارند كه پاداش). 8(تواند سبب تسهيل يا تضعيف عملكرد شود  مالي مي

). 8(پرتي ورزشكار شود و انگيزة دروني آنها را كاهش دهد  وابسته به اجرا ممكن است سبب حواس
اغلب در . شود انسداد استفاده ميرقابت عامل ديگري است كه در دستكاري فشار در تحقيقات مربوط به 

بنابراين افزايش . كنند افراد دربارة نتيجة اجرا احساس نگراني مي )شرايط رقابت( رويدادهاي ورزشي
با توجه به اين نكته در اين پژوهش همانند تحقيق ). 8(شود  ادراك از اين تهديدها موجب انسداد مي

ها  يافته. كنندگان رقابت ايجاد شد باال، بين شركت براي اعمال شرايط فشار) 2011(كوك و همكاران 
 تعداد ضربانو  اضطراب تني ،افزايش سطح اضطراب شناختي سبب شده اعمالرقابتي فشار  داد نشان

 شده فراهماين نتايج اطمينان حاصل شد كه شرايط رقابتي  به توجه بنابراين با. كنندگان شد شركت قلب
  . عنوان شرايط پرفشار تلقي شده است ان بهكنندگ در طرح تحقيق توسط شركت

ي سرويس تنيس اجرانتيجة  روي اثري، چه يجادشدها فشار شرايط كه بود اينديگر  مهم ةمسئل
هاي تحقيقات پيشين نشان دادند فشار موجب تغييرات  كه بيان شد، برخي يافته گونه همان .گذارد مي

با توجه به اينكه عملكرد ). 11(نده است بيومكانيكي شده، ولي نتيجة اجرا بدون تغيير ما
توان استدالل كرد تغييرات سينماتيكي  سختي مي كنندگان تحت فشار افت نكرده است، به شركت
دليل حضور عوامل  به شده مشاهدهممكن است تغييرات . شده مربوط به پديدة انسداد باشد گزارش

  .    عنوان شرايط فشار تلقي نشده است ان بهكنندگ يجادشده از سوي شركتاغيرمربوط باشد يا موقعيت 

                                                           
1. Melendres 
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كننده امتيازهاي كمتري نسبت به  نتايج نشان داد در شرايط فشار باال ورزشكاران ماهر شركت
هاي  بنابراين  همراستا با يافته. اند دچار افت عملكرد شده عمالًشرايط فشار پايين كسب كرده و 

توان استدالل كرد كه چون عملكرد در شرايط فشار باال در  مي) 11(و مغاير با تحقيق ) 3، 4(تحقيقات 
را مرتبط با پديدة انسداد  شده مشاهدهتوان تغييرات سينماتيكي  كند، مي مقايسه با شرايط عادي افت مي

در خصوص اينكه عملكرد افراد ماهر در شرايط ) 3، 4(هاي تحقيقات  نتايج اين پژوهش با يافته. دانست
در طرح  شده فراهمهمچنين مشخص شد كه با شرايط . كند، همخواني داشت افت ميفشار رواني باال 

   .سازي و مشاهده شد يهشبتحقيق، پديدة افت ناشي از فشار در محيط واقعي ورزش 
يابد، مهارت را  سطح مهارت افراد افزايش مي كه يزمان. كنندگان اين تحقيق افراد ماهر بودند شركت

رسد در اجراي مهارت سرويس تنيس  نظر مي با توجه به اين نكته به). 13(كنند  خودكار اجرا مي طور به
مانند بينايي و (كند، بسته به اطالعاتي كه از منابع مختلف  ورزشكار توپ را به هوا پرتاب مي كه يزمان

آورد، لحظة مناسب براي ضربه به توپ را انتخاب  مي دست بهدر خصوص ارتفاع توپ ) حس عمقي
ها و حركت راكت، زمان و  براي انجام اين مهم، احتماالً ورزشكار با تغييراتي جزئي در اندام .كند مي

ير پردازش شود يا پردازش آن با تأخاما اگر اطالعات دريافتي با . كند ارتفاع مطلوب ضربه را انتخاب مي
افراد  كه يزماناد دهد؟ در بررسي سينماتيك حركت، نتايج نشان د خطا همراه باشد، چه اتفاقي رخ مي

تري به توپ  در شرايط فشار رواني باال نسبت به شرايط فشار رواني پايين قرار گرفتند، در ارتفاع پايين
يگر ارتفاع توپ در لحظة برخورد با راكت در شرايط فشار باال كاهش د  عبارت به. ضربه زدند شده پرتاب

كه   آنجا از. از راكت بدون تغيير ماند از طرفي سرعت حركت توپ در لحظة جدا شدن. يافته است
) عادي(ها در شرايط فشار پايين تري نسبت به سرويس ها در شرايط فشار باال از ارتفاع پايينسرويس

اگر . رسد براي رد شدن از تور بايد زاوية كمتري نسبت به خط افق داشته باشند نظر مي زده شدند، به
زند، الگوي حركت و تاب راكت را تر به توپ ضربه مي رتفاع پايينورزشكار در شرايط فشار باال كه در ا

عبارتي زاوية حركت توپ نسبت به خط افق همانند شرايط عادي باشد، سرويس او به  تغيير ندهد، يا به
از سوي ديگر، اگر فرض شود كه ورزشكار متوجه اين كاهش ارتفاع شود و در . تور برخورد خواهد كرد

دنبال آن تغيير زاوية حركت توپ نسبت به خط افق، بخواهد تنها  ر الگوي راكت و بهلحظة آخر با تغيي
پس . كرد كنندگان افت مي شد و عملكرد شركت توپ را از تور رد كند، نتيجة اجرا نبايد دچار تغيير مي

حركت راكت  رسد بازيكنان الگوي نظر مي كه عملكرد افراد در شرايط فشار رواني باال افت كرد، به  آنجا از
زدند، در  اي كه در شرايط عادي به توپ ضربه مي را در شرايط فشار باال تغيير ندادند و با همان زاويه
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كنندگان الگوي حركت را تغيير ندادند و  با توجه به اينكه شركت. شرايط فشار باال نيز به توپ ضربه زدند
افراد در موقعيت فشار رواني باال قرار  كه يمانزرسد  نظر مي تري به توپ ضربه زدند، به در ارتفاع پايين

اين تأخير سبب . است شده  پردازشكنند، با تأخير  عنوان بازخورد دريافت مي گيرند، اطالعاتي كه به مي
كنندگان  در نتيجه شركت. بندي حركت راكت تا لحظة قبل از برخورد دچار تغيير شود شود كه زمان مي

بيني اشتباه سبب بروز خطا  اين پيش. بيني كنند ي پيشدرست بهبا راكت را نتوانستند لحظة برخورد توپ 
نتايج اين . كند شود و در نتيجه عملكرد نسبت به شرايط عادي افت مي در روند اجراي سرويس مي

تواند سبب تغيير  مي نشان داد شرايط فشار ) 3، 4، 11، 12(هاي تحقيقات مشابه  پژوهش همانند يافته
تواند بر اجرا اثر بگذارد  اين تغييرات سينماتيكي مي. هاي سينماتيكي مرتبط با اجرا شود ژگيبرخي از وي

هاي پيشين در  نتايج تحقيق، يافته. و موجب افت عملكرد شود تا فرد پديدة انسداد را تجربه كند
  ).3، 4، 11(كند  هاي سينماتيكي اجرا تحت شرايط فشار را تأييد مي خصوص تغيير ويژگي

منظور عملي شدن شرايط آزمون پژوهشگر  به. هايي وجود داشت انجام پژوهش حاضر محدوديت در
جمله اينكه سعي شد  از. ي مزاحم نگه داردصدامجبور بود تا حد امكان محيط آزمون را ساكت و بدون 

. دي باشداشته شود و شرايط آزمون شبيه به شرايط محيط واقع  تا حد امكان سطح روايي بيروني باال نگه
در  سرويس تنيس اجراي شرايط مشابه ق،تحقيدر  شده فراهم آزمايشي شرايط شك ين بيا وجود با

، عوامل مختلفي مانند شرايط جوي، ميزان خستگي بازيكنان. نيست )شرايط مسابقه( واقعي رقابت
وجود دارد كه بر  و غيره گيري حضور حريف، شرايط حاكم بر مسابقه، استفاده از ابزار مختلف براي اندازه

شود شرايط موجود در مسابقه تا حدودي با  اين عوامل سبب مي .سرويس اثرگذارند ةاجرا و نتيج ةنحو
محيط آزمايشگاهي متفاوت باشد؛ ولي براي حفظ دقت و روايي دروني تحقيق، نياز است پژوهش در 

 متغيرهاي اين تابع واندت مي عملكرد روي فشار تأثير نتيجه در. شرايط آزمايشگاهي انجام گيرد

توان نتايج  بنابراين نمي. دهد ميشده توسط ورزشكاران را تغيير  ادراك فشار سطح وباشد  كننده يلتعد
توان حدس زد كه در شرايط  كامل به شرايط محيط واقعي تعميم داد و تنها مي طور بهتحقيق حاضر را 

شود و احتماالً با افت عملكرد  خوش تغيير ميهاي سينماتيكي اجرا دست فشار رواني باال برخي ويژگي
  .همراه است

هاي آتي كه در اين حوزه انجام  شود در پژوهش با توجه به آنچه بيان شد، به محققان توصيه مي
 و مطالعه بررسي ،كند مي توليد را آن واقعاً كه هايي محيط در را افت عملكرد تا تالش كنند ،دگير مي

اي مانند دشواري تكليف يا سطح مهارت ورزشكاران در  برخي متغيرهاي زمينه تأثير بايدهمچنين . ندكن
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رسد حضور حريف و حركاتش در زمين عاملي اثرگذار بر فرايند  نظر مي به. شرايط فشار بررسي شود
دهد،  اجراي سرويس تنيس است و شرايط را به محيط واقعي اجرا و آنچه در عمل در مسابقه رخ مي

از . شود در تحقيقات بعدي اين عامل اثرگذار نيز بررسي شود به همين دليل توصيه مي. دكن تر مي نزديك
براي تأييد . وتحليل شد طرفي در اين تحقيق تغييرات بيومكانيكي مرتبط با اجرا در دو بعد تجزيه

هاي  شود ديگر شاخص هاي اين پژوهش و بررسي بيشتر تغييرات سينماتيك حركت توصيه مي يافته
وتحليل شود تا مشخص شود كه در شرايط فشار باال  گيري و تجزيه ط با اجرا در سه بعد اندازهمرتب

  .شود الگوهاي اجرا دستخوش چه تغييراتي مي
در اين پژوهش تغييرات عملكرد تحت فشار رقابتي با استفاده از تغييرات سينماتيكي الگوي اجرا 

در كه  ودش افزايش خطا در اجرا موجب تواند باال مي شرايط فشار رواني توان گفت در كل مي. تبيين شد
 . همراه دارد را به هاي سينماتيكي مرتبط به اجرا و تغيير برخي از ويژگي نهايت افت عملكرد
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