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  چكيده

هدف از تحقيق حاضر، مقايسة سطح و الگوي نيازهاي توجه سرويس پرشي واليبال با استفاده از روش زمان واكنش كاوش 
عنوان تكليف اصلي و اجراي سرويس به. برتر خود اجرا كردند سرويس را با دست 60چهارده بازيكن واليبال نخبه و جوان، . بود

نتايج بيانگر الگوي غيرخطي . گيري شدعنوان تكليف ثانويه اندازهشد، بهزمان واكنش كاوش كالمي كه در چهار موقعيت ارائه مي
و فرود ) موقعيت كاوش اول(اب ترتيب، پيش از پرتهاي واكنش بهدر نيازهاي توجه اجراي سرويس بود، به اين صورت كه زمان

ترتيب به) موقعيت كاوش سوم(و پيش از ضربه ) موقعيت كاوش دوم(بيشترين، و در گام برداشتن به جلو ) موقعيت كاوش چهارم(
 كه الگوي نيازهاي توجهدرحالي. هاي ناموفق كمتر از موفق بودبنابر نتايج، سطح توجه در سرويس. كمتر از دو موقعيت ديگر بود

  .استدالل ما اين بود كه احتماالً يكي از داليل از دست رفتن سرويس نقصان توجه است. اين دو مشابه بود
  

  هاي كليديواژه

  .توجه، روش كاوش، زمان واكنش، سرويس پرشي، واليبال
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  مقدمه
اين  اهميت). 13(نقش فرايندهاي سطح باالي توجه در به نتيجه رسيدن اجراهاي ورزشي بسيار مهم است 

ها بوده و هستند كه اجراي موفق و دقيق دنبال يافتن پاسخ اين پرسشموضوع به حدي است كه پژوهشگران به
هاي مربوط يا نامربوط قرار هاي ورزشي در ورزشكاران نخبه چقدر تحت تأثير ميزان توجه آنها به محركمهارت

رسد كه فرد فقط به يك هدف توجه سطح دقت ميو اينكه آيا تنها وقتي عملكرد ورزشي به بيشترين   گيرد؟مي
، )تقسيم توجه(كند؟ همچنين آيا اگر فرد همزمان توجه خود را روي چندين نشانة مرتبط با اجرا متمركز كند 

عنوان يك مثال عيني، آيا آميز خواهد بود؟ بهتوان تضمين كرد كه نتيجة عملكرد او دقيق و موفقيتباز هم مي
تواند همزمان نسبت پيچيده و مشكل مانند سرويس جهشي، ميل در اجراي يك مهارت بهيك بازيكن واليبا

طور هاي مرتبط با اجرا معطوف كند؟ بههاي مختلف مهارت وديگر نشانهتوجه خود را به اجراي صحيح بخش
بندي صحيح هاي خود پيش از پرش و زمانتواند همزمان با تنظيم تعداد گامتر اين بازيكن چگونه ميمشخص

براي تماس با توپ در نقطة اوجج به نقاط مختلف زمين حريف و ارتفاع تور نيز توجه كرده و سرويس خود را به 
  درستي و با دقت زياد اجرا كند؟

هاي مطرح شده از روشي به نام رفتار حركتي براي پاسخ به برخي از پرسشهاي  پژوهشدر مرور پيشينة 
كاربرد الگوي تكليف دوگانه در تحقيقات از آن نظر مفيد است كه با استفاده از . دشوتكليف دوگانه استفاده مي

هاي ورزشي، و همچنين تأثير متغيرهاي مختلف بر نيازهاي توجه توان ميزان نيازهاي توجه مهارتاين روش مي
طورم عمول به(ثانويه  در اين روش نيازهاي توجه تكليف اصلي با استفاده از پاسخ فرد به تكليف. را ارزيابي كرد
فرض پايه و اصلي در اين روش بر محدود بودن ظرفيت توجه و نظرية منبع . شودارزيابي مي) زمان واكنش
براساس اين نظريه توجه محدود است و منبع مركزي ثابتي . )5( استوار است) 1973( 2كانمن 1مركزي توجه

بنابراين اجراي همزمان چند تكليف ). 5(پردازند رقابت ميها براي دسترسي به آن با هم به دارد و همة فعاليت
براين اساس تكليفي . بر ظرفيت محدود توجه شود) استفاده بيش از حد(تواند موجب ايجاد اضافه باري مي

كه نيازمند توجه زيادي بر اجراست، فضاي پردازش مركزي بيشتري را به خود اختصاص داده است و ) اصلي(
در نوع خاصي از تكليف دوگانه كه به روش زمان واكنش . شودن اجراي تكليف ثانويه ميتر شدموجب ضعيف

                                                            
1  - Central Resource Capacity Theory 
2  - Kahneman 
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، در نقطة معيني از )تكليف كاوش(نيز معروف است، محقق با ارائة يك تكليف ثانوية مجرد شناختي  1كاوش
وش در تكليف چنانچه اجراي موقعيت مورد كا. كنداجراي تكليف اصلي سطح نياز توجه آن بخش را ارزيابي مي

تري از ظرفيت توجه محدود افراد باشد، آنگاه تنها بخش كوچكي از ظرفيت توجه براي اصلي نيازمند بخش بزرگ
تر از وقتي خواهد ماند و در نتيجه زمان واكنش كاوش طوالنيتخصيص در جهت اجراي تكليف ثانويه باقي مي

اما اگر در حين اجراي موقعيت كاوش مورد . پاسخ داده است) زمان واكنش پايه(بود كه فرد تنها به تكليف ثانويه 
نظر بتوان ظرفيت توجه را بين دو تكليف تقسيم كرد، زمان واكنش كاوش بايد مشابه يا بسيار نزديك به زمان 

  ).9(واكنش پايه باشد 

استفاده هاي ورزشي در تحقيقات گذشته در موارد متعددي از اين روش براي تعيين نيازهاي توجه مهارت
، از اين روش براي شناسايي زمان اوج توجه در چندين مهارت )1988( 2كاستيلو و اميلتا ،براي مثال. شده است

نتايج تحقيق آنها . استفاده كردند) متر با مانع 110و  100دريافت سرويس در واليبال و تنيس و دوهاي (ورزشي 
. هاي واليبال و تنيس باالست، اما نه به يك نسبتويسنشان داد كه سطح نياز توجه در همة مراحل دريافت سر

حريف در حال (كاوش اول  با اينكه زمان واكنش كاوش در همة مراحل دريافت افزايش يافته بود، تنها موقعيت
تر انجام نيازمند توجه كمتري بود و پاسخ به محرك كاوش سريع) توپ روي تور(و كاوش دوم ) اجراي سرويس

-با الگوي خطي افزايش مي) ميزان توجه(زديك شدن زمان دريافت توپ، زمان واكنش كاوش گرفت و با نمي

متر با مانع، كاستيلو و اميلتا دريافتند كه زمان واكنش كاوش در آغاز و  110متر سرعت و  100در دو . يافت
وجه در اجراي اين دو پايان هر دو رشته، به  نسبت وسط اجرا كندتر است و نتيجه گرفتند كه الگوي نيازهاي ت

نيز نشان دادند كه در شليك تپانچه، زمان واكنش به ) 1990( 3روز و كريستينا). 3(مهارت غيرخطي است 
كه بيشترين نياز توجه در بخش پايايي اجراست طورييابد، بهصورت خطي افزايش ميتكليف كاوش شنيداري به

تحقيقات انجام گرفته در دنياي ورزش هستند كه در آن از  ارزش اين دو پژوهش از ان نظر است كه اولين). 11(
اند هاي مختلف حركات ورزشي استفاده شد و توانسته- روش تكليف دوگانه براي ارزيابي نيازهاي توجه به بخش

                                                            
1 - Probe Reaction Time Technique 
2  - Castiello & Umilta  
3  - Rose & Christina  
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اهميت و كاربرد روش كاوش را براي تعيين سطح و روند تغيرات نيازهاي توجه  تكاليف مختلف ورزشي نشان 
  .دهند

اند با استفاده از روش تكليف هاي انجام گرفته پس از اين دو مطالعه، محققان سعي كردهب پژوهشدر اغل
در همين راستا پرزوهي و . دوگانه تأثير برخي از متغيرها بر الگوي نيازهاي توجه تكاليف ورزشي را بررسي كنند

ب نعل اسب را در دو سطح مشكل و با استفاده از روش زمان واكنش كاوش نيازهاي توجه پرتا) 2001( 1اتنير
و كوتاه ) آسان(به اين صورت كه افراد ماهر بايد نعل اسب را به سمت ميلة هدف بلند . ساده بررسي كردند

  .)9( كردندپرتاب مي) مشكل(

نتايج اين تحقيق نشان داد كه سطح توجه مورد نياز در طول تكاليف مشكل بيشتر از تكاليف آسان است 
نيز نشان دادند كه در آبشار واليبال، تصميم براي انتخاب مكان فرود توپ در زمين ) 2004( 2اتنير سيبلي و). 9(

). 12(شود حريف، در مقابل انتخاب آزاد، موجب افزايش نيازهاي توجه اجرا و كاهش دقت نتيجة آبشار مي
جربة فرد تأثيري بر الگوي خطي نيز اخيراً به اين نتيجه رسيدند كه سطح مهارت و ت) 2009( 3پرايس و همكاران

هاي ابتدايي پرتاب ماهر تنها روي قسمتنيازهاي توجه پرتاب آزاد بسكتبال ندارد و هر دو گروه افراد ماهر و نيمه
در جديدترين تحقيق انجام ). 10(كنند صورت خودكار اجرا ميهاي ديگر را بهآزاد بسكتبال توجه كرده و بخش

قرار : مرحلة آمادگي(گانة ضربة پنالتي فوتبال نشان داد كه در بين مراحل سه) 8( 4ركانيز  2010گرفته در سال 
زننده و مرحلة پيش از گام آخر پيش از ضربه با پاي ضربه: دادن پاي اتكا در كنار توپ قبل از ضربه، مرحلة مياني

ر مراحل به توجه نياز دارد و اين ، مرحلة آمادگي بيش از ديگ)زننده به توپتماس، لحظة قبل از تماس پاي ضربه
  ).12(الگوي خطي در ضربه با پاي برتر و غيربرتر يكسان است 

هاي مختلف از ديدگاه نظري محققان حيطة رفتار حركتي تأثير عوامل مختلف بر الگو و نيازهاي توجه مهارت
ا و عوامل مؤثر برن نتيجة تري در زمينة سازوكارهاي اجركنند و از اين راه درك عميقورزشي را بررسي مي

  در همين راستا، بيان شده كه الگوي نيازهاي توجه در هريك از . آوردنددست ميهاي ورزشي، بهمهارت

                                                            
1  - Prezuhy & Etnier 
2  - Sibley & Etnier 
3  - Price & et al 
4  - Carr 
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هاي ظريف، هاي قبلي نيز ديديم، در اغلب مهارتكه در مرور پژوهشگونههمان. هاي ورزشي متفاوت استمهارت
هاي درشت ، الگوي نيازهاي توجه خطي، و در مهارت)1990(نا مانند شليك تپانچه در تحقيق روز و كريستي

 1پرزوهي و اتنير. غيرخطي است، اما اين موضوع جامعيت ندارد) 1988(مانند دو در پژوهش كاتسيلو و اميلتا (
بندي دقت كافي ندارد و بيش از حد كلي است و بهتر است تكاليف را براساس معتقدند كه اين تقسيم) 2001(

هاي درشت، مانند پرتاب نعل اسب را مهارت. هاي محيطي دارند، تفكيك كردو شكل تعاملي كه با محركميزان 
اي توان در شاخهكردني، دريافت سرويس در واليبال يا تنيس را مياي با عنوان تكاليف پرتابتوان در شاخهمي

هاي مهارت. بندي كردزدني تقسيميف ضربهكردني، ضربات كاشتة فوتبال را با عنوان تكالبه نام تكاليف دريافت
  .بندي كردگيري تقسيمتوان با عنوان تكاليف نشانهظريفي مانند شليك با تپانچه را هم مي

ورزشكاران ماهر . اي در نتيجة مسابقات داردكنندهسرويس در واليبال مهارت مهمي است كه نقش تعيين
شك اجراي اين مهارت به بي. از سرويس پرشي استفاده كنند كنند در مسابقات بيشتررشتة واليبال سعي مي

به همين سبب اغلب ورزشكاران رشتة واليبال در جلسات تمرين وقت . توانايي جسماني و مهارتي باال نياز دارد
دهند، با وجود اين ضريب خطاي اين مهارت به نسبت زياد است و زيادي را به اجراي اين مهارت اختصاص مي

طور براي درك بيشتر سازوكارهاي توجه در اجراي اين مهارت و به. رسددلخواه نمي ي سرويس به نتيجةدر موارد
اثر بگذارد، ) بهبود يا افت آن(تواند بر نتيجة اجراي ورزشكار ويژه پاسخ به اين پرسش كه تمركز توجه چگونه مي

و بررسي زمان واكنش به اين تكليف، ) كاوشعنوان تكليف به(در اين پژوهش با استفاده از يك تكليف شنيداري 
هاي مختلف اجراي سرويس پرشي واليبال در افراد ماهر، سطح و الگوي توجه پس از ارزيابي نيازهاي توجه بخش

  .هاي موفق و از دست رفته ارزيابي شدسرويس

  

  تحقيقروش 

با ( 19تا  17امنة سني از پسر ورزشكار نخبة رشتة ورزشي واليبال با د 14كنندگان اين تحقيق، شركت
همة آنها از بازيكنان نخبة اين رشته بودند و در زمان اجراي . سال بودند) 40/18± 22/0ميانگين و انحراف معيار 

                                                            
1  - Prezuhy & Etnier 
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با (صورت داوطلبانه همة اين افراد به. اي شركت داشتندصورت حرفههاي واليبال باشگاهي بهتحقيق در رقابت
تحقيق شركت كردند و بنا بر اظهارنظر شخصي و تأييد مربي حداقل دو سال  در اين) نامة كتبياخذ رضايت

پيش از انتخاب ورزشكاران، مربيان در مورد توانايي . هاي سني كشور را داشتندهاي ملي ردهسابقة حضور در تيم
االيي از داشت ورزشكار مورد نظر در سطح بكه رمبي اظهار ميآنان در اجراي سرويس نظر دادند و درصورتي
  .شدمهارت قرار دارد، جزو نمونة تحقيق انتخاب مي

گذاري آزمون در اين پژوهش تكليف اصلي سرويس پرشي واليبال بود كه براي ارزيابي آن از روش نمره
در اين آزمون زمين واليبال به صورتي خاص . استفاده شد) 1(هاي واليبال ايفر سرويس واليبال از مجموعه آزمون

چهار ) ونيم متري خط عرضييك(منطقة انتهاي زمين . شودده  در هر منطقه امتياز آن نوشته ميكشي شخط
منطقة محصور بين منطقة چهار امتيازي . سه امتياز دارند) ونيم متري خط طولييك(امتياز و دو منطقة كناري 

و مابقي زمين دو امتياز يك امتياز ) چهارونيم متري از خط وسط(و مناطق سه امتيازي در نزديك خط وسط 
تكليف ثانويه نيز زمان پاسخ كالمي به يك محرك . شودرفته نيز امتيازي داده نميهاي ازدستبه سرويس. دارد

-موقعيت(تكليف كاوش مورد نظر در چهار نقطة مشخص و قابل تفكيك از سرويس . بود) تكليف كاوش(صوتي 

موقعيت . پيش از پرتاب توپ در مرحلة دورخيز بود) PP1(موقعيت كاوش اول . ارائه شد) 1ppهاي كاوش 
پيش از ) PP3(در انتهاي گام برداشتن به جلو درست پيش از پرش، موقعيت كاوش سوم ) PP2(كاوش دوم 

عالمت . پس از ضربه در مرحلة فرود بود) PP4(ضربه به توپ در نقطة اوج پرش، و موقعيت كاوش چهارم 
ثانيه بود كه از بلندگو  9/0با تواتر دو كيلو هرتز و مدت زمان ) ه صداهاي ويندوزصداي بيپ از مجموع(شنيداري 

ورزشكار موظف بود پس از شنيدن اين صدا، با گفتن واژة . شدمي) لب تاپ(متصل به رايانة قابل حمل پخش 
طه به دهان ترين نقسيم كه روي صورت و در نزديكپاسخ فرد از طريق ميكروفون بي. توپ، به آن پاسخ دهد

در شرايط واقعي، صداهايي از جمله . شدگرفت، تشخيص داده شده و به رايانة قابل حمل منتقل ميقرار مي
توان صداي مي. ويژه هنگام اجراي سرويس وجود داردصداي تماشاگران، مربي و ديگر صداها در حين بازي و به

. كندد كه به روايي بيروني نتايج تحقيق كمك ميشده از بلندگو را به نوعي مشابه اين شرايط تصور كرپخش
هاي كاوش، با استفاده از دوربين ديجيتال دستي سوني براي اطمينان از ارائة صحيح تكليف كاوش در موقعيت

                                                            
1 - Probe Position (PP)  
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تصاوير با . برداري شدكنندگان فيلمهاي شركت، از كلية تالش1آي 1080 – 150آر اكس –آر ديمدل اچ
كه قابليت نمايش تصاوير با سرعت كم و  Power DVD 9.0ويژة پخش تصاوير ويديويي  افزاراستفاده از نرم

گيري آوري اطالعات و براي اندازهدر جريان جمع. به شكل فريم به فريم با جزئيات كامل را داشت، بازبيني شد
- ي و پاسخ شركتها، صداهاي توليدشده در محيط شامل عالمت شنيدارهاي واكنش در زمان اجراي آزمونزمان

افزار تحت ويندوز ويژه ضبط و ويرايش با استفاده از نرم...) و البته صداهاي ناشي از ضربه زدن به توپ و (كننده 
توان افزار ميازاين طريق نرم. وتحليل قرار گرفتضبط و مورد تجزيه) 7( 1،3،12صدا با عنوان آداسيتي نسخة 

براي اين منظور، مطابق . شده در آن تحليل كردسنجي تعبيهنات طيفشده را با استفاده از امكااصوات ضبط
محور (شده برحسب زمان ضبط) بلمحور عمودي بر حسب دسي(افزار طيفي از شدت صوت ، در نرم1شكل 

توليد و نمايش داده ) افقي، با دقت حداكثر يك ميليونيم ثانيه كه در اين تحقيق دقت رو يكي هزارم تنظيم شد
هاي توان نقاطي را كه در آن شدت صوت تغيير كرده تشخيص داد، فاصلهبر اينكه ميدر اين طيف عالوه. شودمي

نيز ) 8، 7، 6(در تحقيقات پيشين . توان با دقت بسيار زياد مشخص و محاسبه كردزماني اين تغييرات را نيز مي
اي از طيف اصوات نمونه. ر استفاده شدها ستافزاهاي ورزشي از اين روش و نرمبراي تعيين نيازهاي توجه مهارت

  .نشان داده شده است 1افزار در شكل شده با نرمضبط

  
 

  هاي انجام گرفتهشده در يكي از كوششهاي اصوات ضبطبندياي از ترتيب و زماننمونه – 1شكل 
)A : ،آماده باشB : ،اصطكاك كفشC :شده در عالمت شنيداري كاوش ارائهPP3 ،D :خ صوتي ورزشكار، پاسE : ،ضربه به توپF : فرود

  )ديگر صداهاي محيط مانند برخورد توپ با زمين يا تور: Gورزشكار، 
                                                            
1  - Sony handy cam HDR-XR150 camcorder – 1080i 
2  - Audacity 1.3.1 
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. كشيددقيقه طول مي 30مراحل مختلف آزمون براي هر فرد در يك جلسة اختصاصي انجام گرفت كه حدود 
ورزشي خالي از تماشاگر اجرا شد كه  آزمون در سالن. ثانيه بود 30در كلية مراحل آزمون، فاصلة بين كوششي 

پيش . المللي واليبال، كلية استانداردهاي يك زمين واليبال در آن رعايت شده بودبراساس قوانين فدراسيون بين
از هر ورزشكار خواستيم با بيشترين سرعت ممكن و با . از شروع، كلية مراحل اجراي آزمون توضيح داده شد

سپس به ورزشكار اجازه داديم با انجام . شده در حين اجراي سرويس پاسخ دهدگفتن واژة توپ به صداي پخش
كلية مراحل آزمون . تمرينات كششي، دويدن آرام و كار كردن با توپ به مدت ده دقيقه بدن خود را گرم كند

ويس، پس از اعالم آمادگي ورزشكار و قرار گرفتن در پشت خط سر. انجام گرفت) پژوهشگر(توسط يك آزمونگر 
گيري كرديم، به اين صورت كه ابتدا ميكروفون شد، اندازهابتدا زمان واكنش پاية او را كه در آن سرويس زده نمي

سپس آزمونگر با گفتن واژة آماده و گذشت دو تا چهار ثانيه . گرفتسيم در محل مناسب، روي سر قرار ميبي
ده موظف بود تا با حداكثر سرعت به اين صدا پاسخ كننشركت. كرد، محرك شنيداري را ارائه مي)دورهپيش(

ثبت  BL-RT(1(عنوان زمان واكنش پايه آمده بهدستاين عمل پنج بار تكرار و ميانگين زمان واكنش به. دهد
بالفاصله پس از اجراي . بيني جلوگيري شودصورت تصادفي تغيير داديم تا از پيشدوره را بهزمان پيش. شدمي

گرمي اجرا عنوان دستكننده اجازه داده شد تا پنج سرويس پرشي را بهن واكنش پايه، به شركتهاي زماكوشش
شد كه ده سرويس اول در حالتي اجرا مي. كردسرويس اجرا مي 60پس از آن هر فرد با دست برتر خود . كند

شد و تنها ارائه نمي) بدون ثبت زمان واكنش(تمام شرايط آزمون رعايت شده بود، ولي هيچ محرك شنيداري 
صورت تصادفي انتخاب و ميانگين ها پنج سرويس بهاز بين اين سروس. شدها ثبت ميامتياز اين سرويس
توانست حداقل كه فرد ميتنها درصورتي. شدعنوان امتياز عملكرد پايه در نظر گرفته ميامتيازهاي آنها به

. گرفتهاي بعدي انجام مياجرا كند، آزمون) داخل زمين(را با موفقيت ) شش سرويس(ها درصد اين سرويس60
  ها در جريان اين سرويس. كردسرويس ديگر را اجرا مي 50كنندة واجد شرايط ادامة آزمون، سپس شركت

ارائه و متعاقب آن عملكرد  PP1, PP2, PP3, PP4هاي كاوش صورت تصادفي محرك شنيداري در موقعيتبه
. در نظر گرفته شد) كوشش 40در مجموع (هاي كاوش ده سرويس هريك از موقعيتبراي . شدسرويس ثبت مي

كرد و تنها پس كننده پس از هر ده سرويس حدود سه دقيقه استراحت ميبراي جلوگيري از خستگي، هر شركت
در آنها  اي كهشدههاي ضبطكننده، ابتدا فيلم كوششبراي هر شركت. يافتاز اعالم آمادگي او آزمون ادامه مي

                                                            
1 - Base Line Reaction Time (BL-RT) 
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كه در كوششي محرك درصورتي. درصد سرعت عادي بازبيني شد 20محرك شنيداري ارائه شده بود، با 
ها و پس از بازبيني فريم به فريم فيلم. شنيداري در موقعيت مورد نظر ارائه نشده بود، نتايج آن كوشش حذف شد

شد، با استفاده صورت تصادفي انتخاب ميهاي واكنش پنج سرويس كه بهاطمينان از صحت اجراي آزمايش، زمان
كننده در عنوان زمان واكنش هر موقعيت كاوش براي هر شركتافزار آدسيتي محاسبه و ميانگين آنها بهاز نرم

هاي موفق و از در مورد جداسازي سرويس). RT-PP1, RT-PP2, RT-PP3, RT-PP4(شد نظر گرفته مي
هاي صورت تصادفي انتخاب و ميانگين زمانكاوش پنج سرويس موفق به ، براي هر موقعيت)ناموفق(دست رفته 

طور هاي واكنش هر موقعيت كاوش بههاي ناموفق نيز ميانگين زماندر مورد سرويس. واكنش آنها ثبت شد
صورت تصادفي در ده سرويس كنندگان، بهبيني شركتبراي جلوگيري از پيش. جداگانه محاسبه و ثبت شد

  ).گيريهاي مچكوشش(شد ارائه نميمحرك صوتي 

) اوليه(طور خالصه در روش كاوش از روي عملكرد فرد در تكليف ثانويه نيازهاي توجه تكليف اصلي به
بنابراين براي بررسي سطح توجه اختصاص داده شده به اجراي مهارت سرويس پرشي واليبال در . شودارزيابي مي
نين مشخص كردن روند تغيير نيازهاي توجه، از روش تحليل واريانس با شده در طرح تحقيق، و همچنقاط تعريف

هاي واكنش ميانگين زمان در اين طرح كه پنج سطح داشت، . استفاده شد Fهاي تكراري و آزمون اندازه
با ميانگين زمان واكنش پايه ) RT-PP1, RT-PP2, RT-PP3, RT-PP4(هاي چهارگانة كاوش موقعيت

)BL-RT (در صورت معنادار شدن نسبت . دمقايسه شF هاي چندگانة برنامهدر تحليل واريانس، از مقايسه-

يك از سطوح با يكديگر از نظر آماري ساده و تكرارشونده براي تعيين اينكه كدام 2هايبا روش مقابله 1شدهريزي
هاي اده شده به سرويسبراي مقايسة سطح توجه و الگوي نيازهاي توجه اختصاصي د. تفاوت دارند، استفاده شد

در اين طرح، . گروهي استفاده كرديماز نوع درون) 4×  2(موفق و از دست رفته با طرح تحليل واريانس عاملي 
هاي كاوش گروهي دوم موقعيتو عامل درون) رفتهموفق؛ از دست(گروهي اول نتيجة سرويس عامل درون

)PP1, PP2, PP3, PP4 (سطح معناداري . هاي واكنش كاوش بودغير وابسته زمانها متدر همة تحليل. بودند
  .در نظر گرفته شد α=  05/0نيز 

  
                                                            
1  - Planned Mutliple comparisons 
2  - Contrasts 
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  و يافته هاي تحقيق  نتايج

 1در جدول ) BL-RT(و زمان واكنش پايه ) RT-PP(هاي واكنش كاوش ميانگين و انحراف معيار زمان
استفاد از آزمون  و روش تحليل واريانس هاي واكنش كاوش با زمان واكنش پايه با مقايسة زمان. آورده شده است

شده از نظر آماري تفاوت هاي واكنش بررسيهاي تكراري، نشان داد كه در كل بين ميانگين زمانبا اندازه
هاي هاي ساده نشان داد كه ميانگين زمانآزمون مقابله .F) 4و001/0p<  ،08/463 ) =52معناداري وجود دارد 

، >RT-PP2 ،001/0 p؛ دوم F) 1وRT-PP1، 001/0 p< ،86/1758 ) =13ل هاي كاوش اوواكنش موقعيت
، >RT-PP4 ،001/0 p، و چهارم F) 1و13= ( RT-PP3 ،001/0 p< ،12/1494؛ سوم F) 1و13= ( 7/1059

بر آن، آزمون عالوه. است BL-RTتر از زمان واكنش پايه ، به مقدار معناداري بزرگF)1و13= ( 50/1041
طور معناداري به RT-PP1رارشونده نشان داد كه ميانگين زمان واكنش در موقعيت كاوش اول هاي تكمقابله

. F) 1وp<  ،37/162 ) =13 001/0بوده است  RT-PP2بيشتر از زمان واكنش در موقعيت كاوش دوم 
كنش در طور معناداري بيشتر از ميانگين زمان وانيز به RT-PP2ميانگين زمان واكنش در موقعيت كاوش دوم 

و در نهايت ميانگين زمان واكنش در  F) 1وp< ،17/42 ) =13 001/0بود  RT-PP3موقعيت كاوش سوم 
  بود  RT-PP4موقعيت كاوش سوم  به مقدار معناداري كمتر از زمان واكنش در موقعيت كاوش چهارم 

)001/0 p< ،91/253 ) =131و (F.  

  )برحسب هزارم ثانيه(ش در چهار موقعيت كاوش و پايه هاي واكنميانگين و انحراف معيار زمان – 1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  شرايط

  RT-PP1(  *88/1481  31/103(موقعيت كاوش اول 

  RT-PP2(  *11/891  54/100(موقعيت كاوش دوم 

  RT-PP3(  *88/714  92/51(موقعيت كاوش سوم 

  RT-PP4(  *91/1158  71/111(موقعيت كاوش چهارم 

  BL-RT(  40/202  93/16(پايه 

  )>p 001/0تفاوت معنادار نسبت به زمان واكنش پايه  *
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هاي هاي واكنش برحسب وضعيتزمان درصد 95هاي اطمينان به انضمام دامنه(نيز ميانگين  2در شكل 
  .و پايه براي مقايسه رسم شده است  PP1, PP2, PP3, PP4كاوش 

 

 ,PP1زمان واكنش در چهار موقعيت كاوش ) CI %95(درصد  95هاي اطمينان منهتغييرات ميانگين و دا – 2شكل 

PP2, PP3, PP4  و زمان واكنش پايهBase line reaction time  

  

رفته در جدول هاي موفق و ازدستدر سرويس) RT-PP(هاي واكنش كاوش ميانگين و انحراف معيار زمان
رفته با استفاده از روش تحليل هاي موفق و ازدستاوش سرويسهاي واكنش كمقايسة زمان. آورده شده است 2

) رفتهموفق، در مقابل ازدست(گروهي نشان داد كه اثر اصلي نتيجة سرويس از نوع درون) 2×  4(واريانس عاملي 
هاي اثر اصلي موقعيت. P< ،40/56 ) =13/1 (F 001/0(بر ميانگين زمان واكنش كاوش معنادار بوده است 

در مقابل اثر تعاملي نتيجة سرويس در . P< ،33/183 ) =39/3 (F 001/0(يز از نظر آماري معنادار بود كاوش ن
  .P ،29/0 ) =39/3 (F=  83/0(هاي كاوش معنادار نبود موقعيت
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  رفتههاي موفق و ازدستهاي كاوش در سرويسميانگين و انحراف معيار زمان واكنش موقعيت – 2جدول 
  )انيهبرحسب هزارم ث( 

  انحراف معيار  ميانگين  شرايط

  موفق  )RT-PP1(موقعيت كاوش اول 

  رفته  ازدست

188/1481  

57/1333  

19/100  

47/154  

  موفق   )RT-PP2(موقعيت كاوش دوم 

  رفته ازدست

11/891  

64/759  

61/119  

69114  

  موفق   )RT-PP3(موقعيت كاوش سوم 

   رفته ازدست

88/714  

86/540  

56/51  

82/63  

  موفق   )RT-PP4(اوش چهارم موقعيت ك

  رفته ازدست

91/1158  

29/1024  

15/92  

35/116  

  

هاي واكنش دهد كه در كل زمانمعنادار بودن اثر اصلي نتيجة سرويس و معنادار نبودن اثر متقابل نشان مي
يف براساس منطق استفاده از تكل. هاي موفق بوده استتر از سرويسرفته كوتاههاي ازدستكاوش در سرويس

هاي رفته، كمتر از سرويسهاي ازدست، سطح توجه مجري در سرويس2دوگانه، و در نظر گرفتن مقادير جدول 
توان نتيجه گرفت هاي كاوش و معنادار نبودن اثر متقابل مياز معنادار بودن اثر اصلي موقعيت. موفق بوده است

بنابراين الگوي غيرخطي . ابه بوده استهاي واكنش كاوش مشكه در هر دو نوع سرويس الگوي تغيير زمان
باتوجه به كاهش سطح توجه در ). 3شكل (طور مشابه تكرار شده است شده در هر دو نوع سرويس بهمشاهده
توان نتيجه گرفت كه اين نقصان توجه احتماالً يكي از داليل به نتيجه نرسيدن سرويس هاي ناموفق ميسرويس

توان اينگونه استدالل كرد كه الگوي رخطي الگوي در هر دو نوع سرويس ميبوده است، اما از تكرار شكل غي
  .نيازهاي توجه اجراي سرويس پرشي در واليبال مستقل از نتيجة اجراست

هاي واكنش برحسب نتيجة سرويس و زمان) درصد95هاي اطمينان به انضمام دامنه(، ميانگين 3در شكل 
  .استهاي كاوش براي مقايسه رسم شده وضعيت
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 ,PP1هاي كاوش زمان واكنش برحسب موقعيت) CI %95(درصد  95هاي اطمينان تغييرات ميانگين و دامنه – 3شكل 
PP2, PP3, PP4  هاي موفق در سرويس)Successful service (رفته و ازدست)Failed service(  

  

  

  گيريبحث و نتيجه

مختلف اجراي سرويس پرشي واليبال و مقايسة سطح هاي هدف از تحقيق حاضر تعيين نيازهاي توجه بخش
در اين تحقيق مشابه برخي . رفته با استفاده از روش تكليف دوگانه بودهاي موفق و ازدستو الگوي توجه سرويس

نتايج . عنوان عملكرد تكليف ثانويه در نظر گرفته شد، زمان واكنش كاوش به)12، 10، 2(هاي پيشين پژوهش
هاي واكنش در هر چهار موقعيت كاوش به لحاظ آماري از زمان واكنش پايه بشتر انگين زماننشان داد كه مي

. خواه استتوان نتيجه گرفت كه اجراي مهارت سرويس پرشي در كل توجهبنابر منطق تكليف دوگانه مي. است

ش
اكن
ن و

زما
)

m
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(  
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ليكن از . ه استبود PP1ترين زمان واكنش مربوط به موقعيت كاوش اول بر اين مشخص شد كه طوالنيعالوه
ترتيب كاهش يافت، اما اين سير نزولي زمان واكنش به PP3 و سوم PP2 به دوم PP1 موقعيت كاوش اول 

به افزايش زمان واكنش داد ولي به هر حال سطح  PP4، به چهارم PP3جاي خود را از موقعيت كاوش سوم 
هاي واكنش كاوش غيرخطي لگوي تغيير زمانبنابراين ا. نرسيد و از آن كمتر بود PP1به  PP4زمان واكنش در 

پيش (ترتيب در مرحلة دورخيز بنابر منطق تكليف دوگانه، در سرويس پرشي واليبال بيشترين نياز توجه به. است
در انتهاي گام (برداري مرحلة گام. است) پس از ضربه، در حال فرود(و سپس مرحلة فرود ) از پرتاب توپ

كه فرد در اوج پرش پيش از ضربه زدن به توپ، زماني(و سپس مرحلة پرش ) پرشبرداشتن به جلو و پيش از 
-بنديدر قياس با تقسيم. نيز نياز به توجه دارند، ليكن ميزان اين توجه كمتر از دو مرحلة ديگر است) قرار دارد

- رح داده شد، ميبراي بررسي نيازهاي توجه تكاليف مختلف كه در مقدمه ش) 9(هاي پيشنهادي پرزوهي و اتنير 

توان گفت كه سرويس پرشي واليبال مهارت درشتي است كه در هر دو مقولة پرتاب كردن و ضربه زدن جاي 
) 9(بندي پرزوهي و اتنير ببيني تقسيمبنابراين مشاهدة الگوي غيرخطي در سرويس پرشي واليبال پيش. گيردمي

اند ورزشكاران در بخش ابتدايي بايد گفت تحقيقات نشان دادهدر مورد باال بودن بار توجه اجراي . كندرا تأييد مي
قبل از شروع ) 8(يا ضربات گلف ) 2(، ضربة پنالتي فوتبال )4(هاي بسته مانند پرتاب آزاد بسكتبال اجراي مهارت

-كنند، مدت كوتاهي تمركز ميمنظور كاهش اضطراب و حذف عوامل مزاحمي كه اجرا را تخريب ميحركت به

مانند چند با چرخاندن يا (اي اند كه اگر اعمال ويژهتجربه دريافتهشود كه برخي ورزشكاران بهديده مي). 4(كنند 
آل هميشه پيش از اجرا تكرار كنند، اغلب به وضعيت ايده 1ايصورت كليشهرا به) دريبل توپ در سرويس واليبال

هاي مختلف ي است كه اغلب ورزشكاران در رشتهها، روشمكث هميشگي يا تكرار اين كليشه. رسنددر اجرا مي
اين رويه به افزايش تمركز ورزشكار، كاهش اضطراب، كنار گذاردن عوامل مزاحم و آماده . برندكار ميورزشي به

دهد تا قبل از برخي نيز معتقدند اين كارها به ورزشكار اين فرصت را مي). 4(كند شدن بر اجراي موفق كمك مي
بر اين، در مورد خاص اجراي سرويس عالوه). 4(ناسب فيزيولوژيكي و ذهني را در خود فعال كند اجرا حاالت م

پرشي واليبال، بازيكن بيشتر تمركزش روي اين مسئله است كه چه مقدار توپ را پرتاب كند كه توپ به بهترين 
ل به افزايش سطح استفاده از اين اعما  رسد همةنظر ميدليل استفاده هرچه باشد، به. نقطه براي ضربه برسد

  .شودظرفيت محدود توجه منجر مي
                                                            
1 - Routine  
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اي پيش از اجرا، و ملزومات رسيدن به اجراي بهينه، پس از توجه و نگاه دقيق به مكث، انجام اعمال كليشه
تحقيق حاضر . جا دارد به اهميت تقسيم نكردن توجه و نقش تمركز كردن در اجراي سرويس پرشي بپردازيم

شود، و بيشترين بار توجه به مرحلة صورت خودكار اجرا نمييك از مراحل سرويس پرشي بهه هيچنشان داد ك
هاي كارامد عنوان مربي با فراهم آوردن شرايط مناسب، ارائة روشبنابراين بايد به. شوددورخيز اختصاص داده مي

تمركز توجه در اين مرحله تجهيز  هاي مناسب به ورزشكاران كمك كنيم تا با سازوكارهايو دادن دستورالعمل
. كاهش يافته است PP3و  PP2ترتيب بار توجه در ، به PP1بخش ديگري از نتايج نشان داد كه پس از . شوند

  توان كاهش بار توجه اين دو مرحله را توجيه كرد؟ در ادامه از دو جنبه به اين بخش از نتايج چگونه مي
همچنين پس از آغاز حركت و انجام پرش بار . نيست PP1ازة مرحلة دورخيز از يك طرف، آن به اند. ايمپرداخته
بندي صحيح، - جايي است كه فرد در نقطة اوج پرش بايد با زمان PP3. يابدباز هم كاهش مي  PP3توجه در

. داردرسد كه اين مرحله به توجه زيادي نياز نظر ميدر نگاه اول، به. براي زدن ضربة صحيح و مناسب آماده شود
 PP2يافته است كه در توان اينگونه استدالل كرد كه اجراي سرويس پرشي بخشي از برنامة حركتي تعميممي

اين برنامه با نياز به توجه كمتر يا دخالت كمتر سازوكارهاي ) PP3(به احتمال زياد در ادامه . فعال شده است
  هاي بيشتري در زمينة تأييد آن بايد بررسي اين يك استنتاج ابتدايي است و براي. شودبازخورد اجرا مي

دة روند تغيير نيازهاي توجه در هاز جنبة ديگر، علت مشا. هاي كنترلي سرويس پرشي واليبال انجام گيردويژگي
PP2  وPP3 مانند واليبال، (هاي توپي تحقيقات نشان داده در ورزش .توان توضيح دادرا به اين صورت مي

چون فرد با تعقيب مسير توپ زمان تماس با توپ را درست تخمين بزند، توجه روي دورة .) ..بال و تنيس و بيس
براساس اين تحقيقات اين افزايش زمان واكنش در سرويس پرشي را ). 14، 6(معيني از پرواز توپ اهميت دارد 

پي كه خود آن را پرتاب توان اينگونه توضيح داد كه بازيكن بايد با در نظر گرفتن ميزان ارتفاع و سرعت تومي
استفاده از ظرفيت به براي انجام اين كارها او بنابراين . برداري به جلو را تخمين بزندكرده، زمان مناسب براي گام

تكليف (موجب كاهش ظرفيت در دسترس توجه براي واكنش به محرك دوم  هااين كار .توجه نياز دارد
ربه، در نقطة ضپيش از ( PP3در ارزيابي زمان واكنش . شودمي و افزايش زمان واكنش به اين محرك) شنيداري
اين . است )BL-RT( ه، نيز نشان داده شد كه زمان واكنش در اين نقطه بيشتر از زمان واكنش پاي)اوج پرش

 آنها نشان دادند كه. روي آبشار واليبال، توضيح داد) 12(توان با استفاده از تحقيق سيبلي و اتنير موضوع را مي
شود زمان موجب مي) هاي مرتبطنشانه(گيري در مورد تعيين نقطة فرود توپ همزمان با زدن آبشار تصميم
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هاي مرتبط بنابراين توجه به نشانه. شود افزايش يابدگيري اجرا ميواكنش نسبت به زماني كه آبشار بدون تصميم
- زمان واكنش به محرك كاوش را افزايش مي شود وبا اجراي مهارت موجب ايجاد اضافه بار بر ظرفيت توجه مي

بر توجه به موقعيت خود نسبت به بازيكن قبل از ضربه به توپ، عالوه. نيز وجود دارد PP3اين مسئله در . دهد
. هاي ديگري مانند ابعاد زمين، ارتفاع تور، و مقدار نيروي الزم براي ضربه زدن نيز توجه كندتوپ، بايد به نشانه

- يابد كه نشانن واكنش به محرك كاوش در اين موقعيت نسبت به زمان واكنش پايه افزايش ميدر نتيجه زما

توان در مورد كمتر بودن بار توجه اين اما چه توجيهي مي. خواه بودن اجراي اين موقعيت استدهندة توجه
در . پايه ارائه داد ها و نزديك بودن زمان واكنش اين موقعيت به زمان واكنشموقعيت نسبت به ديگر موقعيت

صورت به PP3توان گفت كه يافته بيان شد، ميراستاي منطقي كه پيشتر در مورد اجراي برنامة حركتي تعميم
در نتيجه به نسبت بقية مراحل ظرفيت توجه كمتري براي اجراي اين مرحله از . شودخودكار اجرا مينيمه

  .شودسرويس پرشي تخصيص داده مي

در نگاه اول . به ناگاه افزايش يافته است) PP4(، بار توجه در مرحلة فرود  PP3اد كه پس از ها نشان ديافته
تر به مرحلة فرود ليكن نگاه دقيق. رسد كه پس از ضربه به توپ بايد ظرفيت بااليي از توجه خالي باشدنظر ميبه

در جريان تحقيق و پس از اجرا، . دكنآمده و در جريان اجراي تحقيق نكات مهمي را مشخص ميدستو نتايج به
اول اينكه آنها ابراز داشتند . كنندكننده سؤال شد كه در هر مرحله به چه مواردي بيشتر توجه مياز افراد شركت

اين مطلب با . بعد از ضربه توجه و نگاهشان به مسير حركت توپ بوده است تا نتيجة كار خود را مشاهده كنند
تواند موجب اند دنبال كردن مسير توپ ميهمخواني داشت كه نشان داده) 12، 3(ينه تحقيقات قبلي در اين زم

توجه به اين نشانه . از طرف ديگر، پس از زدن ضربه حفظ تعادل اهميت زيادي دارد. افزايش بار توجه شود
يز افزايش بار ن) 12( 1سيبلي و اتنير. كندمرتبط با اجراي مهارت نيز اضافه باري بر ظرفيت توجه تحميل مي

  .اندتوجه پس از اجراي آبشار واليبال را به اهميت حفظ وضعيت تعادل بازيكن در لحظة فرود نسبت داده

رفته با هم مقايسه شد و هاي موفق و ازدستهاي واكنش كاوش در سرويسدر بخش ديگري از تحقيق، زمان
عبارت ديگر، به. ين دو نوع سرويس ديده نشدهاي واكنش كاوش در اتفاوت معناداري بين الگوي غيرخطي زمان

) هاي جوهريويژگي(هاي كاوش جزء ملزومات هاي موجود در سطح توجه موقعيتتوان گفت كه تفاوتمي

                                                            
1 - Sibley & Etnier 
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اين يافته تأييد ديگري است . اجراي مهارت سرويس بوده و الگوي غيرخطي توجه مستقل از نتيجة سرويس است
اما . يافته بر اجراي سرويس پرشي در واليبالد كنترل يك برنامة حركتي تعميمشده در موربر درستي برهان ارائه

  براساس نتايج . هاي موفق بودتر از سرويسرفته كوتاههاي ازدستهاي واكنش كاوش در سرويسدر كل زمان
  رفته نسبت به هاي ازدستآمده و منطق حاكم بر تكليف دوگانه، سطح توجه مجري در سرويسدستبه

اين يافته تأييدي است بر اين گفته كه به احتمال زياد سطح توجه مورد نياز . هاي موفق افت كرده استسرويس
توان اين افت اي ديگر مياز جنبه. گذارندبراي اجراي يك مهارت حركتي با نتيجة اجرا بر يكديگر اثر متقابل مي

كه موجب شده سرويس به نتيجة دلخواه نرسد ) لالبته نه تنها دلي(عنوان يكي از داليلي سطح توجه را به
وجوي محقق، تا پيش از اين تحقيق، در هيچ پژوهشي نيازهاي توجه عملكردهاي موفق براساس جست. برشمرد

هاي باتوجه به آنكه در مورد رابطة نيازهاي توجه حين اجرا و نتيجة اجراي مهارت. و ناموفق مقايسه نشده بود
هاي بيشتري در اين زمينه انجام گيرد تا بتوان نتايج انجام نگرفته، نياز است تا پژوهش حركتي و ورزشي تحقيقي

به هر حال، ما از اختالل توجه . گرفته در تحقيق حاضر را با آنها مقايسه كردهاي صورتآمده و استنباطدستبه
موضوع فراهم كنند كه ذهن بشر  بر اجرا، آگاهي داريم، اما مطالعات آينده ممكن است شواهد بيشتري براي اين

كند و چگونه ورزشكاران منابع توجه را به نيازهاي هاي متفاوتي از اطالعات ورودي را مديريت ميچگونه شكل
  .دهندتكاليف مختلف اختصاص مي

هاي تحقيق حاضر كه در تحقيقات مشابه نيز پيش از بحث در مورد كاربردهاي تحقيق بايد به محدوديت
شرايط آزمايشي ايجادشده به احتمال بسيار زياد شبيه شرايط اجراي سرويس پرشي در . ، اشاره كنيموجود دارد

هاي مختلف بسيار پيچيده و در رقابت واليبال، اجراي سرويس پرشي در موقعيت. رقابت واقعي واليبال نيست
حظة اجرا، حضور تماشاچي، سطح رقابت، سطح مهارت بازيكن، سطح انگيزش و نتيجة مسابقه در ل. متفاوت است

طور مستقيم و غيرمستقيم بر نحوة اجرا و اند كه بهاز جمله عواملي... وجود بازيكنان رقيب، ميزان خستگي و 
تواند بر الگوي تنهايي، و همچنين تركيب آنها ميهريك از اين عوامل به. گذارندنتيجة سرويس پرشي اثر مي

طور توان نتايج تحقيق حاضر را بهبنابراين نمي. سرويس پرشي تأثير بگذاردتوجه مورد نياز براي اجراي مهارت 
توان حدس زد كه الگوي توجه سرويس پرشي در شرايط كامل به شرايط محيط واقعي تعميم داد، و تنها مي

اند توبه هر صورت، اطالعاتي از اين دست مي. شده در تحقيق حاضر باشدتواند شبيه الگوي مشاهدهواقعي مي
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  توان براي مربيان و ورزشكاران رشتةمي. براي مربيان، ورزشكاران و محققان بسيار مفيد و حايز اهميت باشد
تا از آن در آموزش اجراي هرچه بهتر مهارت سرويس در شرايط تمريني و  واليبال يك مدل يا راهكار ارائه داد

هاي يك طور انتخابي روي كدام بخشتوجه خود را به توان به ورزشكاران توصيه كرد كهمي. رقابت استفاده كنند
شود توجه بيشتر هاي تحقيق حاضر، توصيه ميهاي قبلي و يافتهباتوجه به پژوهش. مهارت خاص متمركز كنند

  تر، كلية طور مشخصبه. اي پيش از پرتاب متمركز شودروي مرحلة دورخيز و اعمال و رفتارهاي كليشه
جرا در اين مرحله انجام گيرد و سعي شود مراحل بعدي مطابق آنچه در تمرينات ملكة ها براي اگيريتصميم

اگر بازيكن ياد بگيرد كه مهارت سرويس را در هر . اجرا شود) شدهحركتي تثبيت براساس برنامة(ذهن شده 
تواند موجب ينم... عنوان تكليف اصلي حفظ كند، شلوغي جمعيت، افراد تيم مقابل، شرايط رقابت و شرايط به

همچنين اگر بياموزد براي اجراي سرويس موفق به . شودتقسيم توجه او شود و اختاللي در عملكردش ايجاد نمي
هاي مهارت بايد بيشتر توجه كند، به احتمال زياد ضريب چه ميزان توجه نياز است و نيز بداند به كدام بخش

  .يابدموفقيتش افزايش مي

براي درك بيشتر سازوكارهاي . گذارندامل زيادي بر الگوي نيازهاي توجه اثر ميكه بيان شد، عوهمانگونه
  در . شودتوجه و نقش اين عوامل در الگوي نيازهاي توجه مهارت سرويس پرشي در واليبال، توصيه مي

بة تحقيق حاضر از يك جن. هاي بعدي تأثير اين عوامل بر الگوي نيازهاي توجه اين مهارت بررسي شودپژوهش
شك بي. كننده از جمله ورزشكاران بسيار سطح باال در رشتة واليبال بودندويژگي داشت و آن اينكه افراد شركت

شود تحقيق به همين دليل توصيه مي. سطح مهارت و تجربه بر نيازهاي توجه اجراي يك مهارت اثرگذار است
ربه و مهارت كمتر نيز انجام گيرد تا امكان مقايسة كنندگاني باتجديگري با شرايط مشابه، اما با استفاده از شركت

  .اثر سطح توجه بر الگوي توجه سرويس پرشي مهيا شود
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