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 چکیده
 منظوربود. بدین فشار تحتهش تعیین اثر سطح مهارت بر اجراي مهارت دریبل فوتبال در شرایط انسداد هدف از این پژو

 96-97یلی دانشجوي مبتدي شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحص 20بازیکن ماهر عضو تیم فوتبال دانشگاه و  20
ین تحقیق شرکت کردند. با اسال)، در  18-25ۀ سنی رده بودند (دامنبدنی عمومی دو (فوتبال) را اخذ ککه واحد تربیت 

 د. در پژوهششاستفاده از آزمون ایگلی مهارت دریبل فوتبال در دو مرحلۀ بدون فشار و در شرایط فشار ترکیبی اجرا 
. ه شدبرداري استفادکنندگان و دوربین فیلمشرکت بین رقابت از ترکیب دو نوع فشار، ایجاد فشار شرایط ایجاد براي حاضر

-م سیاهۀ اضطراب رقابتیبا استفاده از نسخۀ دو رقابتی اضطراب سطح شرایط فشار، اعمال از اطمینان منظور حصولبه
هاي گیريها، از روش تحلیل واریانس با اندازهبراي تحلیل داده .گیري شداندازه کنندگانشرکت قلب ضربان تعداد حالتی و

روه در شرایط گمستقل براي مقایسۀ میانگین امتیازات دو  tو همچنین از آزمون  مکرر براي مقایسۀ میانگین امتیازات
فشار ترکیبی استفاده همبسته جهت مقایسۀ میانگین امتیازات دو گروه در شرایط بدون فشار و تحت  tآزمون  بدون فشار و

شار بهبود فوه مبتدي در شرایط ). نتایج نشان داد عملکرد گروه ماهر در شرایط فشار افت و عملکرد گر≥05/0Pشد (
تیجه بهبود نیافت. این احتمال وجود دارد که شرایط فشار در گروه مبتدي سبب افزایش تالش براي اجراي بهتر و در 

طور شاید بتوان گفت نقش انگیزشی شرایط فشار سبب بهبود عملکرد در افراد مبتدي شده است. در عملکرد شد. همین
شوند و ظرفیت کمتري از منبع توجه را در ها درگیر سازوکارهاي تمرکز بر مهارت میرود آنمی افراد ماهر نیز احتمال

 که شواهد تجربی در تأیید تئوري نظارت آشکار است. دهنداختیار اجراي مهارت قرار می
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 مقدمه

در . )1(انسداد، مشاهدة عملکرد زیر بهینه در شرایط فشار، با وجود تالش و انگیزه براي اجراي برتر است 

شده  مطرح ییهادگاهید، شودیفشار دچار انسداد م طیمواقع عملکرد در شرا یچرا برخ نکهیخصوص ا

عملکرد  راتییو کنترل حرکت با تغتوجه  یشناخت يسازوکارها براساسآنها  ۀهم یکل طوراست که به

شده که شامل  از فشار ارائه یشناخت انسداد ناش يبرایی هايتئور زمینه نیدر هم. اندمتمرکز بوده

با کاهش مهارت  ائقس يهاي. اگرچه تئوراست 3توجه يهايتئور و 2يرفتار يهاي، تئور1سائق يهايتئور

اجرا رخ  يخطاها یچرا برخ نکهیا ریتفس يبرا طور کلیبه آنها ،فشار سازگار است تحت گرفتهانجام

مبنی بر چگونگی تغییر اجزاي بیومکانیکی  ییهاهیفرض زین يرفتار يهايتئور. )2( دنمحدود دهد،یم

 هیدر توج ،توجه يهايربتوان گفت که تئو دیشا .)2(کنند حرکت در پاسخ به فشار ایجادشده بیان می

چگونه  تا بیانگر آن باشند که کنندیتالش م هايتئور نیچراکه ا اترند،یاز فشار گو یانسداد ناش ةدیپد

 يتوجه، تئور يهاياز تئور یک. یکندیم رییپرفشار تغ يهاتیمهارت تحت موقع کی یشناخت ییبازنما

، فیتکل ي) فشار بر اجرا1981( 6) و کارور1971( 5نیوا یپرت. براساس مدل حواساست 4یپرتحواس

د گذاریم اثر کند،یم ریشخص را درگ يکار ۀحافظ تیپرت که منابع ظرفحواس طیمح کیخلق  ۀلیوسبه

شود، ممکن است عملکرد،  ختهیگسازهم فیاز تمرکز بر تکل یبانیدر پشت يکار ۀحافظ ییاگر توانا. )3، 4(

اي مرتبط به تکلیف از سمت نشانهکانون توجه  شودیم سببفشار ي، تئور نیا اساسشود. بر بیسدچار آ

. آیزنک و کالو )5( ابدیآن، انتقال  جیو نتا تیموقعدر خصوص  یمانند نگران، مرتبطریغ يهابه سمت نشانه

. این تئوري شامل کنترل )6(پرتی استنتاج کردند را از تئوري حواس 7) تئوري کارایی پردازش1992(

که پردازش فعال و خودتنظیمی را بر عهده دارد. براساس این تئوري اضطراب دو اثر  مرکزي محدود است

دارد. اول اینکه اضطراب سبب اشغال ظرفیت توجه از طریق نگرانی  8بر اجراي مرکزي حافظۀ کاري

ماند، کاهش اي از منابع که براي نیاز تکلیف باقی میشود، دامنهاشغال می که ظرفیت توجهشود. زمانیمی

شود. تالش شود. دوم اینکه اضطراب سبب افزایش تالش مییابد که موجب آسیب به عملکرد میمی

                                                           
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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کند، سبب بهبود عملکرد یافته از طریق مهیا کردن منابع کمکی که توجه به تکلیف را بیشتر میافزایش

بر طبق این تئوري، پردازش ناقص، اجراي ورزشکار را با افت مواجه خواهد کرد، مگر اینکه بر  شود.می

افزایش خواهد داد که این  دیگر، اضطراب عملکردي، سطح تالش ورزشکار راعبارت تالش خود بیفزاید. به

کنترل  ازمندیخودکار که ن یحرکت يهااما در انواع مهارت ؛)7(است  ناکارآمدتالش جبرانی براي پردازش 

. دهدیانسداد به چه صورت رخ م ةدیپد شوند،یکنترل م يکار ۀو خارج از حافظ ستندین داریتوجه پا

به  ،شوندیشناخته م 2(تمرکز بر مهارت) 1آشکار نظارت يکه تحت عنوان تئور هاياز تئور گرید يادسته

 سببفشار  يهاتی) موقع1984( بامیستر 3توجه به خود. براساس مدل اندموضوع پرداخته نیا یبررس

نسبت به  يشتریب ینیو کنترل و بازب ردهمعطوف کد، عملکر يرا به درون اجزا توجهشانافراد  شودیم

مهارت خوب  يهافرآیندگام به بهتوجه آشکار و گام. از طرفی )8-10( اعمال کنند يعاد طیشرا

رساند آسیب می ،فرد است یو آگاه ياریخارج از هش یعیطور طبآن بهخودکار که کنترل  ایشده آموخته

و  یعیطور طبکه به ییساختارها شودیآشکار موجب م ینیبازب نی) ا1992( 4مستر ۀگفت اساسبر. )11(

که یبه زمان هیشب قاًیشوند؛ دق هیمستقل تجز يواحدها وتر کوچک يهایتوال به، شدندیبدون وقفه اجرا م

خودکار به مراحل  ۀپسرفت از مرحل نی. امیکردیم یدهرا سازمان مانیاجراهاي، ریادگیمراحل  لیدر اوا

 يگذارهیسرما يهمراه دارد که تحت عنوان تئور) افت عملکرد را بهیو شناخت ی(تداع يریادگیۀ یاول

 .)12( شودیم شناخته 5مجدد

شده است  . نشان دادهدهدیم شیخاص را افزا تیدر موقع نهیبه ياجرا تیکه اهم عاملی استفشار 

برداشت  يکه بر رو باشداضطراب و استرس در افراد  ،یختگیدر انگ شیشامل افزا تواندعامل می نیکه ا

 و 6. کارورستفشارزا یرونیاز عوامل ب يبردارلمیف نیدورب. )1، 10(د گذاریم ریشده تأثاز فشار ادراك دفر

 نیدهد که ا شیرا افزا یخودآگاه زانیممکن است م يبردارلمیف نیکه حضور دورب افتندیهمکاران در

محققان معتقدند  یبرخ. )3(شود در اجراي تکلیف میاختالل  باعث ط،در پردازش اطالعات مرتب شیافزا

 ،شیفشار نما در خصوص مثال ي. برا)12( ممکن است کاهش در اجرا رخ دهد ،یخودآگاه شیکه با افزا

                                                           
1. Explicit Monitoring theories 
2. Skill-focus 
3. Self-focus 
4. Masters 
5. Reinvestment theories 
6. Carver 
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و فشار  يعاد طیاز افراد ماهر خواسته شد پرتاب آزاد بسکتبال را در دو شرا و همکاران 1اوتن ۀدر مطالع

 يعاد طیفشار نسبت به شرا طینشان داد که افراد در شرا جی) اجرا کنند. نتاییدئوی(ضبط عملکرد بر نوار و

یافته به تمرکز اضطراب افزایش گذاري مجددبراساس تئوري سرمایهجلب کردند و  فیتوجه خود را به تکل

مربوط به انسداد  قاتیاست که در تحق يگریرقابت عامل د. )13(به خود و در نهایت افت عملکرد انجامید 

خودشان  یقبل يبا اجرا ای(آشکار)  گرانیکه عملکرد افراد در آن با د هايموقعیت. رقابت به رودکار میبه

افراد نگران ، رقابت) طی(شرا یورزش يدادهای. اغلب در روشودمی می، تقسگرددمی سهی) مقاآشکار نا(

 نیبرابنا ؛)12-14(شود میموجب انسداد  هاموقعیت نیادراك از ا شیاافز نیبنابرا هستند؛اجرا  ۀجینت

نوع فشار هم  . همچنین)10(است در رقابت  شدهادراكجنبه از فشار  کیاجرا  ۀجیکه نت گفت توانمی

 یپرتحواس يبا استفاده از تئور جهیکه فشار نت یصورتبه ،گذاردیم ریتأثاجرا صورت متفاوت بر به

 نیو در ا شودیجذب م یطیعامل مح کیبه ي، مبتد ادتمرکز افر ادیز احتمال به کهپذیر است توجیه

که توجیه کرد نظارت آشکار  يبا استفاده از تئورتوان را می شیو فشار نما شوندمیحالت دچار انسداد 

 .)5( شوندیصورت افراد ماهر با پردازش خودآگاهانه دچار افت عملکرد م نیدر ا

و  لوكیمثال براي . بدارد یمهارت نقش مهم يافراد در اجرا 2سطح مهارت دهدینشان م جینتا

افراد  یول ،دوگانه عملکردشان افت نکرد فیتکل ي) نشان دادند که افراد ماهر تحت اجرا2002همکاران (

 لیدلن است بهممک ياند افراد مبتدمطالعات نشان داده یبرخ. )15( را نشان دادند یمتفاوت يالگو يمبتد

در  يفرد مبتد یوقت دندهینشان م زین ییهااما در مقابل پژوهش، )16( تمرکز بر خود دچار افت شوند

 یحت ای کندینم يرییعملکردش تغ کند،یمهارتش نظارت م ياجرا يرو اریصورت هشفشار به طیشرا

افت  فیآشکار در توصي نظارت که تئور گفت توانیمپس . )8، 9، 15، 17( ابدیممکن است بهبود 

افت عملکرد افراد  یپرتحواس يتئور کهیتر است، درحالکارآمد يعملکرد افراد ماهر نسبت به افراد مبتد

 .)2(ند کیم فیفشار را بهتر توص طیتحت شرا يمبتد

 ،یپنالت ۀمانند ضرب ،يهامهارت ياجرا نیدر ح یشناختستیو ز يرفتار ،یروان يسازوکارها یبررس

 يبرا ییراهکارها ۀشناخت و ارائ سازنهیزم تواندیفشار م يهاتیدر موقع هامهارت ریفوتبال و سا بلیدر

 ایموجود  يهايتئور ۀو توسع طرف کی ها ازنوع از مهارت نیآن بر عملکرد ا یمنف آثاراز  يریجلوگ

 هک کنندیم نیتمر زهیانگ نیکه تمام ورزشکاران، با ا آنجا حوزه باشد. از نیدر ا دیجد يهاهینظر شنهادیپ

                                                           
1. Otten 
2. Skill level 
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 طیاجرا در شرا روازاینبگذارند،  شیشکل به نما نیخود را به بهتر يهاییبتوانند توانا یورزش يهادر رقابت

مسئله ذکر شده، تحقیق حاضر در پی پاسخگویی طورکه در بیان همان .رسدینظر مبه ریناگز يپرفشار امر

گیرد؟ افراد مبتدي و ماهر در برابر فشار ترکیبی چگونه تحت تأثیر قرار می به این پرسش است که اجراي

 ، درافراد اجراي اثر سطح مهارت را بر مهارت دریبل فوتبال فیتکل محقق بر آن شد تا درمنظور بدین

 کند. یبررس یبیکفشار تر طیشرا

 

 شناسیروش

گروهی بوده است. اجراي دو گروه (ماهر و گروهی و بینتجربی و براساس مقایسۀ درونطرح تحقیق نیمه

ارزیابی شد. در این پژوهش  )مبتدي) در دو شرایط متفاوت (در شرایط فشار ترکیبی و بدون شرایط فشار

دانشجوي  20تیم فوتبال دانشگاه و  بازیکن ماهر عضو 20 گروه کنترل نداشتیم. براساس تحقیقات گذشته،

بدنی عمومی دو (فوتبال) را واحد تربیت  96-97که در نیمسال اول سال تحصیلی  ساله 18-25مبتدي 

اخذ کرده بودند، به شکل نمونۀ در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر براي ایجاد شرایط فشار از 

منظور حصول به. برداري استفاده شدگان و دوربین فیلمکنندترکیب دو نوع فشار، ایجاد رقابت بین شرکت

کنندگان در دقیقه اعمال شرایط فشار، سطح اضطراب رقابتی و تعداد ضربان قلب شرکت اطمینان از

CSAI-( 1حالتی -نسخۀ دوم سیاهۀ اضطراب رقابتی براي تعیین میزان اضطراب افراد از. گیري شداندازه

گویه و سه زیرمقیاس اضطراب شناختی،  27 . این سیاهه شامل)18(اده شد و همکاران، استف 2) مارتنز2

 این سیاهه از مقیاس چهارارزشی در. گویه است 9نفس است که هر یک شامل اضطراب تنی و اعتمادبه

ضریب پایایی که از طریق ضریب همسانی . شده استاستفاده  »کم، نسبتاً زیاد و خیلی زیاد وجه،هیچبه«

سنج الکتریکی پالر مدل اف وسیلۀ ضربانضربان قلب به ، است.90/0تا  79/0 شده، برابردرونی محاسبه 

سیم با حسگري است سنج دیجیتالی قابلیت ارتباط بیین ضربانا. گیري شداندازه TI)-92-(F 3تی آي 92

دهد. و تعداد ضربان قلب را برحسب ضربه در دقیقه نشان می شودکه روي قفسۀ سینۀ فرد بسته می

) استفاده شد 1972دریبل ایگلی (آزمون مهارت کنندگان از گیري عملکرد شرکتهمچنین براي اندازه

ت اس 94/0تا  53/0بین  هاي ایگلیآزمونمجموعه براي  1978در سال  شدهگزارشضریب اعتبار  .)19(

                                                           
1. Competitive State Anxiety Inventory (CSAI-2) 
2. Martens 
3. Polar Electro heart rate monitor, Model F-92-TI 
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کند، زمان از بین موانع عبور می 1آزمودنی از پشت خط استارت، با دریبل فوتبال براساس شکل  .)20(

که آزمودنی خط پایان شود تا زمانی شروع آزمون» رو«اي که با عالمت شده و تعداد خطا را از لحظهطی

 شود.قطع کند، محاسبه می را

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابعاد زمین براي آزمون دریبل فوتبال ایگلی .1شکل 
 

کنندگان، از هر دو گروه ماهر و مبتدي در شرایط بدون فشار نامۀ کتبی از شرکتپس از اخذ رضایت

فوتبال شرکت کردند و گونه فشاري در آزمون دریبل ها بدون هیچکه آزمودنیطوريآزمون گرفته شد، به

گیري شد. در ها و سطح اضطراب رقابتی، اندازهنتایج آن نیز ثبت شد. در این مرحله ضربان قلب آزمودنی

که طوريبه ترکیبی از دو نوع فشار در نظر گرفته شد، مرحلۀ شرایط فشارزا (فشار نمایش و فشار نتیجه)

برداري خواهد شد (فشار نمایش). دریبل آنان فیلم ها گفته شد که از چگونگی اجراي مهارتبه آزمودنی

هایشان مقایسه شده و به نفرات برتر جایزه داده خواهد شد (فشار تیمیهمچنین عملکرد آنها با دیگر هم

ها در شرایط فشار ترکیبی، آزمون مهارت دریبل فوتبال را اجرا نتیجه). پس از شنیدن توضیحات، آزمودنی

ها در چهار روز انجام گرفت. روز گیريطور کلی اندازهافراد نیز دوباره ثبت شد. به تکو نتایج تک کردند

تک افراد گروه، آزمون دریبل را بدون اعمال فشار اجرا کردند. اول از گروه مبتدي آزمون گرفته شد و تک

ل فشار اجرا کردند. تک افراد گروه، آزمون دریبل را بدون اعماروز دوم از گروه ماهر آزمون گرفته شد و تک

بعد از یک فاصلۀ یادداري در روز سوم گروه مبتدي آزمون دریبل فوتبال را با شرایط فشار ایجادشده، اجرا 

کردند. همچنین گروه ماهر در روز دیگر دریبل فوتبال را در شرایط فشارزا اجرا کردند. هر آزمودنی دو بار 
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بار نیز در شرایط فشار ترکیبی دریبل ط بدون فشار و یکبار در شرایصورتی که یکآزمون داده است، به

گیري تعداد ضربان قلب، پر کردن پرسشنامه اضطراب فوتبال را اجرا کردند. کلیۀ شرایط اجرا اعم از اندازه

ها، از روش تحلیل و در دو مرحله مشابه بود. براي تحلیل داده رقابتی و روش امتیازدهی، در دو گروه

مستقل براي مقایسۀ میانگین  tو از آزمون  هاي مکرر براي مقایسۀ میانگین امتیازاتگیريدازهواریانس با ان

همبسته جهت مقایسۀ میانگین امتیازات دو گروه در  tآزمون  امتیازات دو گروه در شرایط بدون فشار و

 ).≥05/0Pفشار ترکیبی استفاده شد (شرایط بدون فشار و تحت 

 

 نتایج

ها در شرایط بدون فشار اختالف ها، نشان داد که میانگین زمانی عملکرد گروهداده توصیفیتحلیل آمار 

نشان  1که نمودار گونهو در شرایط فشار ترکیبی همان معناداري با هم داشته و با یکدیگر فاصله دارد؛

ه شده، ولی به دهد، از این اختالف کاسته شده، به این صورت که از رکورد زمانی گروه مبتدي کاستمی

 شده است. رکورد زمانی گروه ماهر افزوده

 
فشار رقابت و نمایش در . میانگین امتیازات مهارت دریبل فوتبال در شرایط بدون فشار و تحت 1نمودار 

 هاي ماهر و مبتديگروه
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

بدون فشار فشار ترکیبی

مبتدي ماهر
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که در گونههمانها از لحاظ سطح مهارت دریبل فوتبال، مقایسه شدند. ها، گروهپیش از آزمون فرضیه

کننده در آزمون مستقل اختالف معناداري را بین دو گروه شرکت t شود، آزمونمالحظه می 1جدول 

کننده در پژوهش در ابتدا از نظر مهارت دریبل فوتبال در شرایط بدون فشار نشان داد و دو گروه شرکت

کنندگان گروه ماهر بل فوتبال شرکتسطح مهارت در شرایط مشابهی قرار نداشتند. در واقع در مهارت دری

 کنندگان گروه مبتدي داشتند.برتري چشمگیري نسبت به شرکت

 
 . مقایسۀ میانگین امتیازات مهارت دریبل فوتبال در شرایط بدون فشار1جدول 

 میانگین تعداد گروه متغیرها
انحراف 

 معیار

 t مستقل

 داريمعنا مقدار

شرایط امتیاز دریبل فوتبال در 

 بدون فشار

 26820/2 8615/14 20 مبتدي
85/7 001/0 

 15686/1 3875/10 20 ماهر

 

دهد، گروه ماهر در شرایط بدون فشار با نشان می 2وابسته در جدول  tطورکه نتایج آزمون همان

ثانیه مهارت دریبل ایگلی را اجرا کردند و در شرایط فشار عملکردشان تغییر کرد  38/10میانگین زمانی 

صدم ثانیه بر میانگین زمانی  06/1اجرا کردند، یعنی  44/11و مهارت دریبل ایگلی را با میانگین زمانی 

 افزوده شد. آنها

 
. میانگین و انحراف استاندارد امتیازات مهارت دریبل فوتبال گروه ماهر در دو مرحلۀ شرایط 2جدول 

 بدون فشار و شرایط فشار ترکیبی
 گروه           شرایط

 
 انحراف معیار میانگین تعداد

 
t وابسته 
 داريمعنا مقدار

 گروه ماهر
 -447/3 15686/1 3875/10 20 بدون فشار

 
003/0 
 10886/2 4465/11 20 فشار ترکیبی 

 

دهد، گروه مبتدي در شرایط بدون فشار با نشان می 3وابسته در جدول  t طورکه نتایج آزمونهمان

ثانیه مهارت دریبل ایگلی را اجرا کردند و در شرایط فشار عملکردشان تغییر کرد  86/14میانگین زمانی 
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صدم ثانیه از میانگین 53/1ثانیه اجرا کردند، یعنی  33/13با میانگین زمانی  و مهارت دریبل ایگلی را

 زمانی آنها کاسته شد.

 

. میانگین و انحراف استاندارد امتیازات مهارت دریبل فوتبال گروه مبتدي در دو مرحله شرایط 3جدول 
و شرایط فشار ترکیبی بدون فشار  

 انحراف معیار میانگین تعداد شرایط گروه
t وابسته 

 داريمعنا مقدار

 گروه مبتدي
 429/3 26820/2 8615/14 20 بدون فشار

 
003/0 
 83465/1 3365/13 20 فشار ترکیبی 

 

هاي مکرر نشان داد اثر زمان معنادار گیريها با اندازهنتایج تحلیل واریانس بین و درون آزمودنی

). این یافته 4زمان در گروه و اثر گروه معنادار است (جدول نیست. همچنین نتایج نشان داد اثر تعاملی 

صورت متفاوتی بر عملکرد مهارت دریبل فوتبال در دو گروه اثر گذاشته است، دهد که فشار بهنشان می

تکلیف دریبل ایگلی را  86/14صورتی که گروه مبتدي در مرحلۀ بدون فشار با میانگین رکورد زمانی به

ثانیه تکلیف  33/13فشار ترکیبی بهتر عمل کرده و با میانگین زمانی در مرحلۀ تحت اجرا کردند، ولی 

دریبل را اجرا کردند. همچنین گروه ماهر در مرحلۀ بدون فشار، بهتر عمل کردند و با میانگین زمانی 

و با  ثانیه تکلیف دریبل ایگلی را اجرا کردند، ولی در مرحلۀ فشار ترکیبی عملکردشان افت کرد 38/10

 ثانیه تکلیف دریبل را اجرا کردند. 44/11میانگین زمانی 

 
هاي مکرر بین دو گروه گیريها با اندازه. خالصه نتایج تحلیل واریانس بین و درون آزمودنی4 جدول

 ماهر و مبتدي

 هاشاخص                         
 منبع تغییرات 

مجموع 
 مجذورات

درجۀ 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

 
F 
 

Sig 

درون 
 هاآزمودنی

 394/0 743/0 086/1 1 086/1 زمان
 000/0 854/22 385/33 1 385/33 زمان* گروه

   461/1 38 512/55 خطا
بین 
 هاآزمودنی

 000/0 606/35 502/202 1 502/202 گروه
   687/5 38 117/216 خطا
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 بحث و نتیجه گیري

ترکیبی  فشار تحتهدف از این پژوهش، مقایسۀ اثر سطح مهارت بر اجراي مهارت دریبل فوتبال 

(فشار نتیجه و فشار نمایش) و بدون فشار بود. در همین زمینه از دو گروه ماهر و مبتدي فوتبال خواسته 

ر و بار دیگر در بار در وضعیت بدون فشایک فرآیندشد مهارت دریبل ایگلی فوتبال را اجرا کنند. این 

وضعیت فشار ترکیبی اجرا شد. نتایج بیانگر آن بود که گروه ماهر در شرایط بدون فشار عملکرد بهتري 

که گروه مبتدي در شرایط فشار ترکیبی عملکرد بهتري نسبت به شرایط فشار ترکیبی داشتند، درحالی

 یبیفشار ترک طیدر شرا يبر برتر بودن گروه مبتد یمبن قیتحق ۀجینتنسبت به شرایط بدون فشار داشتند. 

و کار  لوكی)، ب2005وز ( ي)، ر2013و همکاران ( ی)، صالح2011و همکاران ( يزاهد قاتیتحق جیبا نتا

همخوانی . )8، 9، 15، 17، 21، 22( )، همسوست2002و کار ( لوكی)، ب1997( ندریو ل زیوای)، ل2001(

نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات باال در مورد افراد مبتدي احتماالً به این دلیل است که افراد مبتدي در 

نگیزشی باال، افزایش تالش و کاهش رکورد شرایط فشار به نظارت هشیار بر مهارت پرداختند و در شرایط ا

آنها (به معناي بهتر شدن اجرا) نتیجۀ عملکرد فیزیولوژیک بهتر در این مهارت است. احتماالً در شرایط 

واقعی مسابقه که فرد مبتدي باید اجراي مهارت را در شرایط چندانتخابی اجرا کند، شرایط پرفشار به 

 نظریۀتوان مرتبط خواهد شد. همچنین در تحلیل نتایج باال می هايعملکرد ضعیف در توجه به محرك

 سطح ناشی از که اجرا کیفیت افت تشریح را مطرح کرد که به 1ها ایستربروكنشانه از برداريبهره

 اجراکننده به است، وسیع ادراکی حوزة و پایین انگیختگی که موقعی. کندمی کمک است، زیاد انگیختگی

 به. اندمربوط مؤثر اجراي به آنها از محدودي تعداد فقط که دارد دسترسی هانشانه از ايگسترده دامنۀ

 به فقط تمرکز و توجه انگیختگی، سطح افزایش موازات به. است ترپایین مطلوب حد از اجرا همین دلیل،

 اجراکننده اینکه دلیلبه روازاین. شودمی نظرصرف نامربوط هاينشانه و از شده معطوف هاي مربوطنشانه

 در و انگیختگی حد از بیش رفتن باال با. یابدمی افزایش کارایی دهد،می پاسخ هاي مربوطنشانه به فقط

 به و شودمی گرفته نادیده هم مربوط هاينشانه از برخی حتی ادراك، دامنۀ شدن بیشتر باریک نتیجه

 جیبا نتا يحاضر در گروه مبتد قیتحق جینتا یاز طرف .)23(بیند آسیب می اجرا کیفیت دلیل همین

 نیرا در ا ناهمخوانی لیبتوان دل دی. شا)16، 24( است ری)، مغا2011، 2010( ایک یتاناکا و س قاتیتحق

متوسط  آنها مطالعۀشده در دو که سطح فشار اعمال اندکرده دییدو محقق خود تأ نیمهم، دانست که ا

                                                           
1. Easterbrook 
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 لیدل نیبه هم دینکرد و شا رییتغ کنندگانشرکت) ی(اضطراب رقابتشناختی روان عواملکه  ییتا جا ،بوده

 قیدر تحق ینشده است. ول رییتغ دستخوشاجراي ضربات گلف  هايشاخصدر افراد مبتدي تمرکز توجه و 

 مگیريضربان قلب حین اجرا افزایش چش یبینشان داد که در فشار ترک گرفتههاي انجامحاضر تحلیل

افزایش سطح اضطراب  سبب یبینسبت به شرایط بدون فشار پیدا کرده است. همچنین شرایط فشار ترک

 کنندگان شده بود.رقابتی شرکت

عملکرد افراد  فیبود که اعمال فشار موجب تضع نیبر ا یحاضر در گروه ماهر مبتن قیتحق جینتا

 جیبا نتا یبیفشار ترک طیبر افت عملکرد گروه ماهر در شرا یمبن قیتحق ۀجینت نی. با وجود اشودمی

)، 2016( انو همکار پرستیزدان)، 2013و همکاران ( نی)، مع2011و همکاران ( يزاهد قاتیتحق

وز و  ي)، ر2009ران ()، اوتن و همکا2011و همکاران ( جری)، کود2015مقدم و همکاران ( انیقاسم

)، بامستر 2004( ي)، گر2008( ماكیو د ياردی)، گوس2005( همکاران)، فورد و 2005همکاران (

باال در  قاتیحاضر با تحق قیقتح جینتا ی. همخوان)13،10، 21، 22، 25 -31( دارد ی)، همخوان1984(

فرد از خود و اعمالش  ياریکه اضطراب باعث باال رفتن سطح هش است لیدل نیبه ا احتماالًمورد افراد ماهر 

 اریطور هششود و فرد به یدهکه کانون توجه فرد به سمت درون جهت شودیم سبب ،یآگاه نی. اشودیم

مهارت، عملکرد  ياجرا ارانهیدنبال کنترل هشآشکار). بهیۀ نظارت (نظر کند رلو کنت ینیعملکردش را بازب

 فرد، افت خواهد کرد.

 ری)، مغا2012)، ازل (2011، 2010( ایتاناکا و سک قاتیتحق جیحاضر در گروه ماهر با نتا قیتحق جینتا

شده، سطح مهارت ورزشکاران، نوع جادیرا در نوع فشار ا ناهمخوانی لیبتوان دل دی. شا)16، 24، 32( است

 یبیما، از دو نوع فشار ترک ۀدانست که با هم متفاوت بود. در مطالع هاآزمودنیتعداد ی و سن ۀدامن ف،یتکل

که یکرد زمان بیانکه ازل  یصورتبه ،ازل متوسط بود ۀشده در مطالعفشار اعمال یول ،باال استفاده شد

 .شودیعملکردشان بهتر م ،رندیفشار قرار گ یورزشکاران باتجربه تحت مقدار کم

عنوان شرایط فشار تلقی شده است که شرایط ایجادشده از سوي افراد به توان ادعا کرد کهمی زمانی

در تحقیقات گذشته مشخص  زمینه. در همین )33( شناختی آنها تغییر مشاهده شودهاي زیستدر پاسخ

ر . اگ)16، 34( یابدمی یشا افزاهگیرند، تعداد ضربان قلب آنشده که وقتی افراد در شرایط فشارزا قرار می

قاعدتاً باید بتواند در فرایند اجراي مهارت مالك ضربان قلب فرد را  ،کافی باال باشد ةاندازشرایط فشار به

فوتبال در  بلیکننده در زمان اجراي درها نشان داد که تعداد ضربان قلب افراد شرکتتر کند. یافتهسریع

ي افزایش یافته است. بنابراین افزایش معنادار طوربهفشار  وننسبت به شرایط بد یبیشرایط فشار ترک
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 یبیکنندگان به شرایط فشار ترکشناختی است که شرکتهاي زیستپاسخ ةدهندتعداد ضربان قلب نشان

در برخی تحقیقات براي حصول اطمینان از شرایط فشار ایجادشده، تغییرات  ،دادند. از سوي دیگر

. به همین منظور براي بررسی اثر فشار روانی بر تغییرات )35-37( شده است گیريدازهشناختی افراد انروان

دوم استفاده شده است. این سیاهه شامل سه  ۀاضطراب رقابتی حالتی نسخ ۀشناختی از سیاهروان

 شاردهد که اثر فمی نفس است. نتایج تحقیق نشانزیرمقیاس اضطراب شناختی، اضطراب تنی و اعتمادبه

 سببتوان گفت که شرایط پرفشار شده معنادار بوده است. بنابراین میهاي بیانبر هر سه زیرمقیاس

کنندگان شده که نفس در شرکتافزایش سطح اضطراب شناختی و اضطراب تنی و کاهش سطح اعتمادبه

آمده دستهاي بهبه یافته وجهبراین با تشناختی افراد در شرایط پرفشار است. بناتغییرات روان ةدهندنشان

بین  شدهفراهم فشاراز ضربان قلب و اضطراب رقابتی در هر سه مقیاس، مطمئن شدیم که ایجاد شرایط 

) در مقایسه با شرایط بدون فشار سبب افزایش سطح یبیکنندگان در طرح تحقیق (فشار ترکشرکت

 انگیختگی افراد شده است.

توان آن را از کند، میتوجیه این پدیده که چرا عملکرد افراد ماهر در شرایط فشار باال افت می در

که افراد به خودکاري . زمانیکرد بررسی )12(و پردازش هشیار  )38(آشکار  نظارت دیدگاه تئوري

 از مهارت خوب اجزاییگیرد و افراد ترین سطح قرار میرسند، کنترل هشیارانه بر اجرایشان در پایینمی

گیرد، که فرد در شرایط فشار باال قرار میاما زمانی ؛کنندصورت خودکار و ناهشیار اجرا میشده را بهآموخته

شود کانون توجه فرد به سمت می سببکه طوريبه ،شودسطح هشیاري فرد از خود و اعمالش بیشتر می

را بازبینی و کنترل کند که این موضوع با آنچه  شهشیار عملکرد طوربهدهی شود و فرد مهارت جهت

شود می سبب. این بازبینی و کنترل خودکار )8( همخوانی دارد ،کندآشکار بیان می نظارتتئوري 

تر و واحدهاي مستقل هاي کوچکشدند، به توالیه اجرا میطبیعی و بدون وقف طوربهساختارهایی که 

بلکه  شود،میکاهش عملکرد  سببتنها ها نههر یک از این قطعه ۀنتجزیه شوند. کنترل فعال و جداگا

 کندفرصتی را براي خطا در هر گذر بین واحدها که در کنترل یکپارچه ساختار حضور ندارند، فراهم می

پردازش آشکار مطرح  فرضیۀ) در قالب 1992شده با آنچه مسترز (ارائه هاياستداللو  هایافته نی. ا)12(

سبب فشار ممکن است  هايموقعیت) استدالل کرده است که 1992دارد. مسترز ( همخوانی ت،کرده اس

 طیصورت که مجري ماهر در شرا نیرفت شود. به ادچار پس ريیادگی فرآیندمراتب شود که فرد در سلسله

تالش براي حفظ  درو  کندمیبازگشت  اریمجدد به سطح هش ار،یجاي استفاده از سطح ناهشاضطراب به

گیري کرد که توان نتیجه. پس می)12( افراد مبتدي است ویژةسطح اجرا از سازوکاري استفاده کند که 
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 ۀنتیج ،یبیفوتبال در شرایط فشار ترک بلیشده گروه ماهر در اجراي درافت عملکرد مشاهدهاحتماالً 

 کنترل هشیار و بازبینی اجراست.

و  يکار ۀحافظ تیکاهش ظرف دگاه،یفشار از دو د طیشرا در يبهبود عملکرد گروه مبتد هیدر توج

در افراد شده که  زهیسبب باال رفتن انگ فشار باال طیشرا احتماالً. ایمکردهاضطراب استفاده  یزشینقش انگ

است. آنچه  بهبود عملکرد شده جهیبهتر و در نت ياجرا يتالش برا شیسبب افزا زهیدر انگ شیافزا نیا

 ینگران شدن دو اثر اصل قالب در یاضطراب شناخت زنگ،یاست که براساس نظر آ یمطالب یۀپا بر شد انیب

 شودمی منجر يعاد طیمنابع پردازش نسبت به شرا لیبه تقل که يکار ۀحافظ تیکاهش ظرف یکی ؛دارد

اضطراب که در اثر آن تالش فرد  یزشینقش انگ وم،د کند؛میپردازش افت  ییکاهش کارا نیکه در اثر ا

 ۀ. نکت)6، 39( جبران کند یکل ای یجزئ طوربهرا  فشارتحت انسداد  تواندمیعملکرد  ییحفظ کارا يبرا

 طیشرا نیعملکرد را بهبود بخشد، منوط بر آنکه ا دتوانمیفشار باال  تیموقع یزشیاست که اثر انگ نیمهم ا

کنترل حرکت در آن سطح  يبرا ازیمورد ن هايپردازشاکتساب مهارت و  وستاریپ دربا سطح مهارت فرد 

 سببفشار  طیباشد، شرا دهینرس يخودکار ۀاگر فرد هنوز به مرحل ،گریعبارت دبه .داشته باشد همخوانی

 اثمر ر نیشتریب اریکنترل هش سازوکارتمرکز کند و از  شتریمهارت ب يفرد بر جزء جزء اجرا شودمی

 شیافزا احتماالًباال  یزشیانگ طی. در شراابدیفشار ممکن است بهبود  طیاجرا در شرا جهی. در نتبردمی

 کرده است ینیعملکرد خود را بازب گامبهگامصورت تمرکز بر مهارت شده و فرد به شیافزا سببتالش 

و مرحله  ارانهیکنترل هش صورتبه برند،میکار مهارت خود به ياجرا يبرا يکه گروه مبتد راهبردي. )39(

 يروش برا نیبهتر یروش کنترل نیحرکت بوده است. ا هايبخشتمام اجرا و توجه به تمام  ۀبه مرحل

فشار  احتماالً. )12، 40، 41(شود میدقت و کاهش خطا در اجرا  شیافزا سبب رایز است، يافراد مبتد

، ستآنها يبرا یعیطب کردیکه رو يتژانوع استر نیاز ا شتریب ةاستفاد يبرا يافراد مبتد قیومحرك تش

از مهارت قرار  یفرد در سطح یگفت که وقت توانمیپژوهش حاضر  جینتا هی. در کل، براي توجبوده است

فوتبال،  بلیمهارت مانند در کینکرده است، در اجراي  دایکامل به سازگاري دست پ طوربهدارد که هنوز 

از توجه خود را  اديیکه بخش ز کندمیتالش  ،انگیزاندمیبراي اجراي بهتر بر افشار که او ر طیدر شرا

 .دهدمی شیکه احتمال اجراي بهتر را افزا کندمیاز مهارت رجوع  یروي هدف متمرکز کند و به سطح

فشار، عملکرد خود را بهبود  شیبا افزا يگروه مبتد کنندگانشرکتمطالعه  نیا هايیافتهبا  مطابق

 ،که گفته شدطورهمانگرفته است؟  تأثیر سازوکاريبهبود از چه  نیکه ا نجاستیا سؤالاما  ؛دندیبخش

هاي که در این پژوهش آزمودنی اشغال حافظۀ کاري براضطراب عالوه ،کارآمدپردازش  يمطابق با تئور
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اند، و عدم نیاز آن به پردازش اطالعات باال از این تأثیر مخرب متأثر نشده مبتدي با توجه به نوع تکلیف

در  احتماالً، پس شودمی یختگیتالش موجب انگ شیافزا نیتالش دارد. ا شیبر افزا یمبن ايثانویه تأثیر

شده  آنها يتمرکز بر مهارت و بهبود اجرا شیافزا سبب یختگیانگ شیافزا يگروه مبتد کنندگانشرکت

 شتریقرار دارند و توجه ب يریادگی فیط يو پوسنر در ابتدا تزیف یۀافراد مطابق با فرض نیچراکه ا ،است

مهارت  قدمبهقدم ياجرا سببافراد  نیا شتری. توجه ب)42( خواهد شد آنها يبه حرکت موجب بهبود اجرا

اضطراب موجب کاهش  شیشده است. در مقابل در افراد گروه ماهر، افزا آنها يبهبود اجرا جهیو در نت

 شیبا افزا همزمان زیگروه ن نیا کنندگانشرکتنشان داد که  جیفشار شد. نتا يدر سطوح باال آنها ياجرا

 .نکرده است یمخرب اضطراب را خنث تأثیرات تالش شیافزا نیاما ا اند،داده شیفشار تالش خود را افزا

اضطراب موجب  شی، افزا)42( اندگرفتهو پوسنر قرار  تزیف يریادگی فیط يدر افراد ماهر که در انتها

 فشارتحت کاهش اجرا  تیصورت توجه آشکار شده و در نهامهارت به يو اجرا آنها کارخروج توجه خود

به  کند تا بتواند در رقابت ورزشی عملکرد مطلوبی راهر ورزشکاري مدت زیادي تمرین می شده است.

هاي تحقیق را به محیط واقعی ورزش تعمیم دهیم، با نمایش بگذارد. در این زمینه اگر بخواهیم یافته

لکرد در هاي تحقیق حاضر که در افراد مبتدي ایجاد شرایط فشار ترکیبی سبب بهبود عمتوجه به یافته

شود که در زمان تمرینات رو به مربیان این رشته توصیه میشود، ازاینهاي فوتبال (دریبل) میمهارت

 بازیکنان مبتدي را در شرایط فشار قرار دهند و رقابت ایجاد کنند تا نتیجۀ بهتري بگیرند.
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Abstract 
The aim of this study was to determine the effect of skill level on the 
performance of dribbling skill in soccer under choking under pressure 
conditions. For this purpose, 20 skilled players of the university soccer team 
and 20 beginner students of the first semester of 2017-2018 who adopted 
general physical education 2 (soccer) (age range 18-25 years old) 
participated in the study. The Egilly soccer dribble skill test was performed 
under two conditions: without pressure and combined pressure. 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 inventory and the heart rate of the participants. To 
analyze the data, analysis of variance with repeated measures was used to 
compare the mean scores, independent t test was used to compare the mean 
scores of the two groups under without-pressure condition and dependent 
test was used to compare the mean scores of the two groups under without-
pressure and combined-pressure conditions (P≤0.05). The results showed 
that the performance of the skilled group decreased under pressure condition 
and the performance of the beginner group improved under pressure 
condition. It is possible that the pressure condition 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 condition has 
improved the performance in beginners. Also, the skilled subjects are likely 
to engage in skill-centered mechanisms and allocate less source of attention 
to perform the skill which empirically verifies the explicit review theory. 
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