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 بتديشمشیربازان نخبه و مبینی اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش
 
 

  4اهللا باقرزاده  فضل – 3پور شهاب پروین -2سعید ارشم  -  1∗سرا جعفر باللی وشمه
علوم ورزشی پردیس بین .1 شکدة تربیت بدنی و  شجوي دکتري رفتار حرکتی، دان شگاه خوارزمی، دان المللی دان

شکدة 3و2تهران، ایران ستادیار، گروه رفتار حرکتی، دان شگاه خوارزمی. ا علوم ورزشی دان دنی و  ، تهران، تربیت ب
شگاه تهران، تهران، ایر4ایران علوم ورزشی دان شکدة تربیت بدنی و  شیار، گروه رفتار حرکتی، دان  ان. دان
  

 
 چکیده

 از است. هدف هاي ورزشیرقابت در کلیدي کسب موفقیت اجزاي آنها، از اجراي از قبل حریف حرکات بینیپیش قابلیت
 این در .بود مبتدي و نخبه و مقایسۀ آن در شمشیربازان بینیپیش عملکرد بر فشار تحت انسداد تعیین اثر حاضر، پژوهش
 دانشجویان از نفر 15 و سال) 16-120( ملی شمشیربازي جوانان ورزشکار نخبۀ تیم 15 هاتجربی، آزمودنینیمه پژوهش
هاي در دسترس قرار گرفتند. صورت نمونهدر دو گروه به تديمب افراد نعنوابه بودند که سال) 18 -22تهران ( دانشگاه

 نفر دو وسطشمشیرباز ت بدن مختلف نقاط به حمله مختلف ضربات از کلیپ ویدئو 100کلیپ از  15 آزمون انجام از قبل
خورد شمشیر از بر هر ویدئوکلیپ (پیش توقف نمایش از شد. پس اجرا و ضبط ایران شمشیربازي ملی تیم خبرة اعضاي از

 را شمشیر ضربۀ فرود بایست محلها میآزمودنی شد ومی ظاهر صفحۀ نمایش روي پاسخنامه تصویر با بدن حریف)،
 ملی تیم مربی با حضور باال فشار رایطش. گرفت انجام طبیعی و باال فشار شرایط دو در کردند. پژوهش حاضرمی بینیپیش

 مرکب عاملی واریانس لیلتح نتایج .گرفت انجام ارزیاب حضور بدون هاکوشش نیز فشار بدون شرایط ارزیاب و در عنوانبه
 بونفرونی تعقیبی آزمون نتایج نیست. دارمعنا گروه و شرایط تعاملی بود، اما اثر دارمعنا گروه، و شرایط اصلی اثر که داد نشان

 همچنین برخوردارند؛ بهتري بینیپیش از عملکرد فشار تحت شرایط به نسبت طبیعی شرایط در بازیکنان که داد نشان نیز
طور کلی، انسداد ه)، اما بP> 05/0( داشتند بهتري بینیپیش در هر دو شرایط، عملکرد مبتدي به نسبت ماهر بازیکنان

 شود.دي میبینی شمشیربازان نخبه و مبتفشار موجب کاهش عملکرد پیش تحت
 

 هاي کلیديواژه
 مبتدي، نخبه. بینی ، شمشیرباز،فشار، پیشانسداد تحت 
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 مقدمه

اي کند که رابطهاولین گام در یادگیري هر مهارتی، ادراك و کسب اطالعات است. شواهد آزمایشی بیان می

ترین هاي ورزشی، احتماالً مهمبین ادراك و اجراي مهارت وجود دارد و ادراك بینایی طی اجراي مهارت

گیري براي اجراي موفق، بینی و تصمیمشناختی مانند پیش -هاي ادراکی. مهارت)1(منبع اطالعاتی است 

در بسیاري از تکالیف حرکتی پیچیده حیاتی و اثرگذار است. براي مثال در ورزش، رانندگی و حتی 

 هوانوردي، توانایی فرد در انتخاب و اجراي عملکرد کارامد با استفاده از اطالعات بینایی، سطح باالیی از

شناسان مربیان و روان ،هاي ورزشیتوجه به باال رفتن سطح رقابت . با)2(دهد عملکرد او را نشان می

روز براي بهبود عملکرد ورزشکاران در تمرینات و مسابقات هاي مناسب و بهدنبال استفاده از روشورزشی به

ترین بینی را تحت تأثیر قرار دهد. از مهمتواند پیشهستند. عوامل بسیاري مانند سطح و نوع مهارت می

رویدادهاي ورزشی طور طبیعی در همۀ مسابقات و به این عوامل شرایط تحت فشار است که این شرایط

 فشارهاي تحت بتوانند اغلب ورزشکاران که طلبدمی را هاییمهارت رقابتی هاي. ورزش)3(وجود دارد 

 مهم خیلی هاییمحیط چنین در باال سطح در اجرا توانایی. دهند بروز را خود هايتوانایی شناختیروان

نیست  غیرعادي نیز نخبه ورزشکاران سوي از حتی انتظار حد از ترپایین اجرایی شرایط این وجود با. است

 آن طی که است فرایندي بینیبینی است. پیششناختی، مهارت پیش –هاي ادراکی از دیگر آموزش .)4(

 کاهش براي راهبردي بینیپیش. زندمی قبل از وقوع آن در محیط حدس را محرك زمان یا نوع مجري فرد

 محرك وقوع از قبل تواندمی بینیپیش با فرد چراکه است، اطالعات پردازش از مراحلی حتی یا زمان

 همکاران و 1هاگمن .)5( است زمانی و فضایی صورت دو به بینیپیش. کند آغاز را اطالعات پردازش مراحل

 سرویس بینیپیش عملکرد بر ویدئویی هايکلیپ در توجه نشانه یک چگونه که کردند بررسی) 2006(

 داده نشان آنها به ايویژه هاينشانه ویدئویی هايکلیپ در که کنندگانیشرکت. است تأثیرگذار بدمینتون

. دادند نشان خود از بودند، ندیده آموزش که گروهی با مقایسه در بینیپیش در معناداري پیشرفت شد،

 پیامدهاي و سرعت نتایجبه تا سازدمی قادر را مبتدي افراد بدن، مختلف نواحی به توجه هدایت بنابراین

 هايرقابت در که کنندمی تمرین انگیزه این با ورزشکاران . تمام)6( کنند بینیپیش را حرکتی الگوهاي

 روانی فشار شرایط در اجرا روازاین. بگذارند نمایش به شکل بهترین به را خود هايتوانایی بتوانند ورزشی

 توانندنمی بزرگ هايرقابت در ورزشکاران است که شده دیده موارد برخی در. رسدمی نظربه ناگزیر امري

                                                           
1. Hagmann  
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 تخریب شدتبه و ناگهانی طوربه عملکردشان و دهند نشان مطلوب طوربه را خود هايمهارت و هاتوانایی

 هايتالش .)8( اندکرده نامگذاري 1»فشار از ناشی انسداد« را پدیده این متخصصان. )7( شودمی

 با اصوالً فشار تحت انسداد زیربنایی پدیدة و درونی سازوکارهاي و اثرات تبیین ايبر گرفتهانجام

 که کنندمی ادعا پرتیحواس هاينظریه طرفداران. است بوده مرتبط حرکت کنترل و توجه سازوکارهاي

 و رویدادها انگاشتن نادیده و اجراکننده توجه تسخیر سبب تکلیف با غیرمرتبط هاينشانه بر تمرکز

تحقیقات . )8(  داشت خواهد را در پی عملکرد افت انسداد و که شودمی تکلیف با مرتبط هايمحرك

 در فشار از ناشی انسداد تأثیرات توجیه براي کافی قدرت پرتیحواس هايدهد که نظریهپیشین نشان می

 وابستگی که تکالیفی حین انجام فشار و در شرایط ندارند را حرکتی هايمهارت ویژهبه ها،مهارت انواع تمام

 این در دیگري هاينظریه رو،ازاین. )9( کندبیشتري بروز می منفی تأثیرات دارند، حافظۀ کاري به زیادي

 پردازش فرضیۀ و مهارت بر تمرکز یا آشکار نظارت هايتوان به نظریهاز جمله می. است شده ارائه خصوص

 کنترل را خود عملکرد گام به گام صورت به فشار شرایط در فرد کنند،می بیان که هوشیار اشاره کرد

 شودمی شدهکنترل به مرحلۀ خودکار از مرحلۀ توجه فرایندهاي تغییر موجب کنترل شکل این و کندمی

 زمان اغلب گیرند،می قرار فشار تحت که ورزشکارانی دادند نشان ،)2013( همکاران و 2مسانگو. )8(

 فرایند که است این دهندةنشان رسدمی نظربه که کنندمی صرف مهارت اجراي یا آمادگی براي بیشتري

 موضوع نیا از یآگاه بااز سوي دیگر،  .)10( است  شده تغییر دچار اطالعات پردازش یا حرکت کنترل

 واسطۀبه کنیباز دید هاورزش یبعض در یحت است، یهیبد يامر ورزشکاران يبرا یینایب تیاهم که

حال باز هم  نیا با شود.می مختل شدتدهد، بهاتفاقات و حرکاتی که در پیرامون محل مسابقه رخ می

موفقیت  که است بدیهی. هاي ورزشی از سوي ورزشکاران هستیمدر محیط متحیرکننده هاياجرا شاهد

عنوان عامل تواند بهبینی می، عملکرد پیشدارد دنید ییتوانا به وابستگی بسیار زیادي یورزش تیفعال در

تواند بر این عملکرد هاي ورزشی مدنظر قرار گیرد. با این حال عوامل دیگري میکلیدي در اجراي مهارت

 .)11( است مدنظر تحقیق این در که فشار تحت انسداد اثرگذار باشد. از جمله گرعنوان عامل مداخلهبه

و  3توان به تحقیق وانگري نیز در راستاي بهبود اجرا انجام گرفته که از آن جمله میالبته تحقیقات دیگ

 آن از مناسبی سطح نگهداري و اجرا ) اشاره کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که توانایی2008همکاران (

                                                           
1 . Choking under pressur 
2 . Mesagno 
3 . Wong 
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 تحت انسداد« پدیدة به توجه اهمیت بر و است حیاتی امري هاحیطه از بسیاري در پرفشار هايمحیط در

 برنامۀ یک ایجاد براي افتد،می اتفاق چرا انسداد اینکه فهمیدن هاحیطه این همۀ در. دارند تأکید »فشار

  .)12( است مفید آن کاهش منظوربه مناسب تمرینی

بینی و انسداد تحت فشار نیز نتایج متفاوتی را براساس نوع گرفته در زمینۀ پیشهاي انجامپژوهش

 و 2و اودجانز )2010( همکاران و 1هاي گوچیاردياند. در پژوهشمهارت و سطح تبحر گزارش کرده

 ،41( انسداد گزارش شده استعنوان عامل پرتی بهباتجربه، حواس ورزشکاران بر روي ،)2011( همکاران

 خودکار هايمهارت گسیختگیازهم موجب را خودمتمرکز توجه) 2007( 3هالت و بیالك همچنین. )31

 بینی،پیش بر اضطراب تأثیر«در پژوهشی با عنوان  ،)2018(همکاران  و 4آلدر .)15( اندکرده معرفی

 در خبره افراد گزارش کردند که »بدمینتون بازیکنان بینایی وجويجست رفتار و توجه، منابع تخصیص

 پژوهش وین در . یا)16( بودند برتر پایین و باال اضطراب شرایط در بینیپیش در مبتدي افراد با مقایسه

 نشان نتایج گزارش گرفت، انجام ساکن چشم تمرین با همراه گلف بازیکنان که روي) 2010( 5ویلسون و

 نتایج. )17( داشتند  فشار تحت شرایط در بهتري عملکرد کنترل گروه به نسبت ساکن چشم گروه که داد

) 2012( 6ویلسون و از جمله نتایج تحقیق وود خبره، و مبتدي ورزشکاران گروه دو در هر هایافته سایر

 سایرین تر ازمتفاوت آن کمی نتایج که ايمطالعه تنها. )18( داده است نشان را هامداخله اثرگذاري این

در مقایسه با گروه کنترل  فوتبال باتجربۀ بازیکنان دادند نشان بود که) 2011ویلسون ( و بود، نتایج وود

 شرایط حفظ در فشار تحت شرایط در اما تري داشتند،اجراي دقیق فشار بدون شرایط در معناداري طوربه

 حالت در مداخالت که دهدمی نشان نتایج کلی طوربه. )19( نکردند عمل پنالتی، موفق ضربات زمان در

پژوهش  دو در .تأثیرگذارند عملکرد پرتی و خودمتمرکز برحواس مدل دو هر براساس فشار تحت انسداد

گرفته روي ورزشکاران مداخالت انجام )2015(و همکاران  مساگنو و) 2014( 7هیل و هازل، کوتریل تجربی

) 2015( همکاران و8بنچ النتن مطالعۀ کهدرحالی ، )20 ،12( نداد نشان فشار تحت عملکرد بر معناداري اثر

. )22( است شده عملکرد افت دچار آنها اجراي داد فشار نشان تحت شرایط تنیس در بازیکنان روي

                                                           
1 . Gucciardi 
2 . Oudejans 
3 . Beilock & Holt 
4 . Alder 
5 . Vine & Wilson 
6 . Wood & Wilson 
7 . Hazell & Cotterill & Hill 
8 . Lautenbach 
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 در که اغلب برداري بودفیلم و شدهسازيشبیه رقابت پاداش، از ناشی فشار شامل هادستکاري مؤثرترین

دنبال محققانی که به براي مهم مفهومی است ممکن »ترکیبی« این راهبرد. روندمی کاربه یکدیگر با ترکیب

 خودکار طوربه خودخوديبه برداريفیلم یا پاداش مانند کاربرد عناصري زیرا باشد، بررسی انسداد هستند

 اضطراب که موضوع این به توجه براساس نتایج تحقیقات  و با. )23 ،24( دهدمی را افزایش اضطراب میزان

 تأثیرات نخبه ورزشکاران دهد، قرار تأثیر تحت را بینیپیش جمله از عملکرد ختلفم اجزاي تواندمی

 با وجود این، کاهش .)25( دهندمی کاهش تکلیف به بیشتر توجه تخصیص طریق از را باال استرس آورزیان

 ها همورزش از بسیاري در ورزشکاران حرکات هنگام اجراي بینی و در نتیجه کاهش عملکردتوانایی پیش

 )27( بسکتبال آزاد پرتاب ،)26( کاراته هایی ماننددر ورزش و هم توسط افراد مبتدي خبرگی در سطح

 سطح جمله از عواملی دستکاري طریق از تحقیقات از کدام هر. است شده گزارش )28( بدمینتون در

 حفظ در خبرگی نقش خستگی، و اضطراب و) اسمش و سرو(تکلیف  نوع ،)ماهر کمتر و ماهر(خبرگی 

 مقایسۀ طریق از تا است آن بر حاضر رو تحقیقازاین. کردند ارزیابی را باال اضطراب فشار تحت عملکرد

 آنها بینیپیش عملکرد بهبود به شمشیربازي ورزش در فشار انسداد تحت شرایط در مبتدي و نخبه افراد

 .کند کمک انسداد شرایط در

 مهمی جنبۀ فشار تحت آمیزموفقیت انجام توانایی رقابت، هر در کنندهتعیین لحظات وقوع به توجه با

بینی مهارت ورزشی در شرایط طور ویژه پیشتاکنون در هیچ تحقیقی به .)29( است ورزشی عملکرد از

آمده از دو شرایط متفاوت فشار، دستگیري و ارزیابی نشده است. با مقایسۀ دو الگوي بهتحت فشار اندازه

توان استنباط کند، میدر خصوص اینکه سطح مهارت و نوع مهارت در شرایط تحت فشار چه تغییراتی می

شود؛ یعنی فرد ه در شرایط تحت فشار ورزشکار نسبت به شرایط طبیعی دچار چالش بیشتري میکرد ک

بینی ورزشکار زمان بیشتري را صرف پردازش تکالیف در وضعیت فشار کرده و در نتیجه در پاسخ به پیش

سطح  توجه به رسد افراد نخبه نسبت به افراد مبتدي بانظر میدچار خطاهاي بیشتري شده است. به

یابد که فرد بخواهد بیشتر اجزاي مهارت سرعت پردازش باالتري دارند و زمانی سرعت پردازش کاهش می

) تأثیر اضطراب 2018ر تحقیق آلدر و همکاران (. د)10 ،30( طور هوشیارانه پردازش کندرا به مهارت خود

بینی بازیکنان بدمینتون بررسی شد که به لحاظ نوع اثرگذاري بر اجراي عملکرد مکانیسم متفاوتی بر پیش

 انسداد مداخالت زمینۀ در تجربی . تحقیقات )16( بینی در شرایط تحت فشار داشتبا اجراي عملکرد پیش

 و مربیان ورزشی هايرقابت سطح رفتن به باال توجه با و اندکرده رشد اخیر هايسال در فشار تحت

 در ورزشکاران عملکرد بهبود براي روزبه و مناسب هايروش از استفاده دنبالبه ورزشی شناسانروان
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 و فنی هايمهارت جسمانی، توانایی  ورزشکاران مذکور، انسداد هايمدل در. هستند مسابقات و تمرینات

 به پاسخ در را توجهی فرایندهاي بلکه دهند،نمی دست از مهم رقابت یک طی در را خود راهبردي دانش

 مهارت روي بر سخت زمانی هايمحدودیت که جایی ورزشی هايمهارت در .دهندمی دست از فشار

 بسیاري در شود.می ورزشکار برتري موجب مهم اقدام یک دقیق بینیپیش توانایی گیرد،می قرار ورزشکار

 همتایان نسبت به حریف اقدامات بینیپیش در خبره ورزشکاران که شده است داده نشان تحقیقات از

 چراکه است، ضروري موفق حرکتی عملکرد در پیشرفته هاينشانه ترند، شناساییدقیق خود ماهر کمتر

 شودمی منجر دیرتر حرکتی واکنش اجراي به حرکت زمان و واکنش زمان خصوص در هامحدودیت اغلب

 کند،می شایانی کمک ادراکی هايمهارت بهبود به هامهارت اجراي ویدئویی سازيشبیه نمایش اگرچه .)2(

 کمتر حیطه این در که است موضوعاتی جزء مهارت، شناختی جنبۀ با ادراکی يهامهارت نوع این تلفیق

 شرایط این. است رفتار پذیرانعطاف سازگاري نیازمند محیطی سریع تغییرات .است شده پرداخته آن به

 حریف سریع اقدامات به سرعتبه شمشیربازان. شودمی تکرار بسیار شمشیربازي مثل هاورزش برخی در

 یک به شدهریزيبرنامه اقدام از سرعتبه آنها حریف، حملۀ با مقابله براي. دهندمی نشان واکنش خود

 حیاتی واکنش مهار و حرکتی واکنش انتخاب و محرك تمایز بنابراین. دهندمی نشان واکنش مناسب اقدام

اي در حال انسداد، از افراد ماهر باشگاهی یا از آنجا که در تعداد زیادي از مطالعات مداخله .)31( است

رو این نیاز اند، ازایناند و مطالعات کمتري روي ورزشکاران نخبه تمرکز کردهدانشگاهی استفاده کرده

شیربازي در شد که روي ورزشکاران نخبه مطالعاتی صورت گیرد. از سوي دیگر ورزش شماحساس می

رو مطالعاتی که بتواند المللی داشته است، ازاینهاي اخیر پیشرفت مناسبی در رویدادهاي بینسال

هاي مرتبط با عملکرد بهتر را بررسی کند مورد نیاز است. نظر به اینکه نتایج تحقیقات گذشته شاخص

ر عملکرد ورزشکار دارد، از طرف بیانگر این مطلب هستند که قرار گرفتن در شرایط فشار تأثیر بسزایی ب

بینی و در نتیجه کسب موفقیت، همچنین اشاره دیگر با توجه به نقش بارز توانایی بینایی بر عملکرد پیش

بینی صورت نگرفته است، به اینکه تاکنون تحقیقی در خصوص تأثیرات انسداد تحت فشار بر مقولۀ پیش

بینی تعیین اثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش محقق بر آن شد تا در تحقیق حاضر به بررسی و

 شمشیربازان نخبه و مبتدي و مقایسۀ آنها با یکدیگر بپردازد.
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 شناسیروش

 کنندگانشرکت

جامعۀ آماري پژوهش عبارت بودند از بازیکنان تیم ملی  تجربی است وروش پژوهش حاضر، از نوع نیمه

اي از این رشته نداشتند و در می که در گذشته هیچ سابقهشمشیربازي جوانان و دانشجویان واحد عمو

صورت ها در دو گروه نخبه و مبتدي به تعداد مساوي و بهاي حضور نیافته بودند. آزمودنیهیچ مسابقه

 انتخابی و در دسترس تقسیم شدند.

و گروه  سال 22تا  18نفر از دانشجویان مرد دانشگاه تهران با دامنۀ سنی  15گروه مبتدي شامل 

سال.  20تا  16نفر از اعضاي تیم ملی شمشیربازي جوانان با دامنۀ سنی  15نخبه نیز عبارت بودند از 

معیارهاي ورود شامل سالمت کامل بینایی، . شدند داشتند، انتخاب را به مطالعه ورود هايمالك که افرادي

که طراب صفتی بود که درصورتیعضویت در تیم ملی، شرکت آگاهانه در آزمون و کسب نمرات پایین اض

ها یکی از این شرایط را نداشتند، از مطالعه حذف شدند. تفاوت سن افراد در دو گروه هریک از آزمودنی

 دلیل حداقل سن ورود به دانشگاه و حداکثر سن افراد حاضر در تیم ملی جوانان است. همچنیننیز به

 خصوصی حریم به تجاوز عدم رازداري، ها،آزمودنی توسط نامهرضایت فرم تکمیل شامل اخالقی موازین

مفاد اجراي این . شد رعایت کامل طوربه نتایج از آگاهی و آزمون جلسات طی هاآزمودنی از مراقبت افراد،

 فناوري و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشگاه سوي پژوهش از

 .شد تأیید اخالقی موازین و منشور مبناي بر )IR.SSRI.REC.1398.486( ایران

 ابزار و روش اجراي پژوهش

بدن ضبط شد.  به شمشیر برخورد از قبل ثانیهمیلی 80 شامل یکصد ویدئوکلیپ آزمون، انجام از پیش

 مربیان از نفر سه ایران زیر نظر شمشیربازي ملی تیم خبرة اعضاي از نفر دو ها توسطویدئوکلیپ تمامی

اصلی و با  دوربین وسیلۀبه ایران، اسالمی جمهوري شمشیربازي فدراسیون شمشیربازي خانۀ در ملی تیم

 هر براي آزمون انجام زمان ).حریف بدن منطقۀ 5 به حمله نوع 3( شد ادیوس تدوین افزاراستفاده از نرم

 .بود دقیقه 45 تا 30 هاآزمودنی از کدام

 و میکس افزارنرم با ژاپن سونی شرکت NX3 مدل دوربین سه توسط هاویدئوکلیپ این برداريفیلم

 :شده بود، انجام گرفت جایگذاري زیر شرح به مختلف هايمکان در که CC2017 پریمایر مونتاژ
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 زمین در گرفت)می انجام دوربین این توسط هاآزمودنی براي هافیلم پخش (که اصلی دوربین .1

 موقعیت در را خود شوندگانآزمون نتیجه در. مستقر شده بود آزمودنی (مدافع)، محل قرارگیري مقابل

 داشته تري از محل برخورد ضربۀ شمشیردقیق بینیپیش توانستندمی و کرده تصور مدافع واقعی یک

 باشند؛

  بدن؛ چپ سمت در ضربه دقیق تعیین براي دوربین دومین .2

 بدن راست سمت در ضربه دقیق تعیین براي دوربین سومین .3

هاي دوم و سوم در دو سمت (براي پوشش کامل ویدئویی از محل اصابت ضربه به بدن مدافع، دوربین

 مستقر شدند). 

 یک ،)ايفلشه حملۀ و ايزاویه حملۀ مستقیم، حملۀ( حمله مختلف ضربات از ویدئوکلیپ 15

) راست پاي مچ و راست پاي تنه، راست، بازوي راست، دست( حریف بدن مختلف نقاط به شمشیرباز

 آشنایی منظوربه نیز ضربات از هریک از ویدئوکلیپ دیگر، سه در ضمن. شد انتخاب تصادفی کامالً صورتبه

 نمایش. شد ها نمایش دادهانتخاب و براي آزمودنی جداگانه صورتبه آزمون نحوة انجام با هاآزمودنی

 هاي هدف در بدنمکان( پاسخنامه تصویر فیلم، توقف هر از بعد که بود صورتبدین هاویدئوکلیپ

 ضربۀ فرود محل دقیق که شدخواسته می هاآزمودنی از و شدمی ظاهر نمایش صفحۀ روي) شمشیرباز

 .)28گرفت) (صحیح انجام می پاسخ درصد براساس دهینمره( کنند بینیپیش را شمشیر

 شرکت CP-EX251N ور مدلپروژکت به متصل کامپیوتر سیستم یک از هاویدئوکلیپ نمایش منظوربه

 استفاده شد،پخش می متر ارتفاع) 5/1متر عرض و  2متر ( 2×5/1 ابعاد با ايصفحه روي ژاپن که هیتاچی

گرفت، و پس از قطع می قرار نمایش صفحۀ از متري دو فاصلۀ به راحتی صندلی روي هر آزمودنی. شد

 و باال فشار شرایط دو در حاضر تحقیق .کردبینی مینمایش ویدئوکلیپ، محل دقیق برخورد را پیش

 ملی تیم مربی از ها،کوشش انجام حین انگیختگی و باال فشار ایجاد شرایط منظوربه. گرفت انجام طبیعی

 حضور بدون تحقیق به مربوط هايکوشش نیز فشار بدون شرایط در. شدمی استفاده ارزیاب عنوانبه

شرایط (شرایط تحت فشار و  از مربوط به هریک کلیپ 15 هاآزمودنی کلی، طوربه. گرفت انجام ارزیاب

 از نیمی ترتیب در نتایج آزمون، اثر از جلوگیري براي. کردندمی تماشا شرایط بدون فشار) را

و  پرفشار ابتدا شرایط دیگر نیمی و پرفشار قرار گرفتند و سپس فشارکم شرایط در ابتدا کنندگانشرکت

 .)31( تجربه کردندرا  فشارکم سپس

  



  51                                                         بینی شمشیربازان نخبه و مبتدياثر انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش
 

 هاروش تحلیل داده

 از هاي گرایش به مرکز و پراکندگی استفاده شد. پسهاي آماري توصیفی در سطح شاخصاز روش

 روي فشار تحت انسداد شرایط تأثیر بررسی منظوربه شاپیروویلک، آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال

 ی بونفرونی استفادهو آزمون تعقیب دوعاملی مرکب طرح یا دوطرفه واریانس تحلیل آزمون از هاآزمودنی

شد. همچنین  گرفته نظر در ≥P 05/0داري معنا و سطح وتحلیلتجزیه SPSS 24 افزارنرم در هاداده .شد

 شاخص اندازة اثر با استفاده از میزان مجذور ایتا محاسبه شد. 

 

 هایافته

ي تعادل و سالمت روان با استفاده از آزمون شاپیرو ویلک بررسی شد هادادهدر ابتدا طبیعی بودن توزیع 

نتایج آمار توصیفی  1). جدول P<05/0( استنرمال  آمدهدستبهي هادادهکه نتایج نشان داد توزیع 

 .دهدیمی را نشان نیبشیپمتغیرهاي 

 ینیبشیپی متغیرهاي فیآمار توص. نتایج 1جدول 

ریمتغ استاندارد انحراف میانگین سن جنس گروه   

ی بدون فشارنیبشیپ  
18-22 مرد مبتدي  00/9  19/1  

16-20 مرد نخبه  53/10  64/1  

فشار تحت ینیبشیپ  
18-22 مرد مبتدي  46/6  40/1  

16-20 مرد نخبه  46/8  35/1  

 

گروه ) و F ،001/0=P ،86/0 =Eta=14/180نتایج تحلیل واریانس عاملی مرکب نشان داد که اثر اصلی شرایط (

)25/13=F ،001/0=P ،32/0 =Eta85/1دار نیست (دار ولی اثر تعاملی شرایط و گروه معنا) معنا=F ،

18/0=P ،06/0 =Eta 2) (جدول.( 
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 2بینگروهی  ) درطبیعی و تحت فشار( شرایط 2 گروهیدروننتایج تحلیل واریانس عاملی  .2 جدول

 شمشیربازان بینیپیش) بر عملکرد ماهر و مبتدي(

 
 شاخص

 منابع تغییرات
درجۀ 
 آزادي

درجۀ 
 آزادي خطا

F 
سطح 

 معناداري
 اندازة اثر

 بینیپیش
 86/0 *001/0 14/180 28 1 اثر شرایط
 32/0 *001/0 25/13 28 1 اثر گروه

 06/0 18/0 85/1 28 1 اثر تعاملی شرایط و گروه
 دار است.معنا ≥P 05/0در سطح *
 

نیز نشان داد که افراد در شرایط طبیعی نسبت به شرایط تحت فشار  نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی

بینی )؛ همچنین افراد ماهر نسبت به مبتدي عملکرد پیش=001/0Pبینی بهتري دارند (عملکرد پیش

  ).1) (شکل =001/0Pبهتري داشتند (

 
مبتدي و ماهر در شرایط طبیعی و  هايگروه بینیپیش. میانگین و انحراف استاندارد عملکرد 1شکل 

ت فشارحت  
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 گیريبحث و نتیجه

 مبتدي و نخبه شمشیربازان بینیپیش عملکرد بر فشار تحت اثر انسداد هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ

بینی افراد نخبه و مبتدي تأثیر معناداري نتایج نشان داد که شرایط انسداد تحت فشار بر عملکرد پیش .بود

 همکاران و 1هاي پژوهش نبلینگشود که با یافتهگذارد و موجب کاهش عملکرد هر دو گروه میمی

 شدن خودکار . با)25 ،32 ،33( همسو بود) 2016( همکاران و 3) و کاکز2007(2، ویکرز و ویلیامز)2012(

 به ورزشکار توجه بیشتر و یابدمی اختصاص تکنیک اجراي به کمتري توجه عملکرد، از خاصی هايجنبه

 بینیپیش مهارت در بینایی رفتار شود، تا از این طریق بر اهمیتمعطوف می آن کاربرد و هانشانه تشخیص

 هاينشانه بر تمرکز که تندهس ادعا این بر پرتیحواس هاينظریه طرفداران .)34( باشند داشته تأکید

 با مرتبط هايمحرك و رویدادها انگاشتن نادیده و اجراکننده توجه تسخیر سبب تکلیف با غیرمرتبط

پژوهش  اي، نتایجطور مقایسهبه ).10( داشت در پی خواهند را عملکرد افت انسداد که شودمی تکلیف

 بر عملکرد خبرگی و اضطراب زمینۀ تأثیر در) 1999(4الیوت و ویلیامز هايپژوهش نتایج با حاضر،

 خبره گروه در هم بهتري عملکرد اضطراب شرایط طوري که در بود، تضاد کاراته در ورزش در بینیپیش

 این. دادند نشان فشار تحت اجراي شرایط در را اجرا بهترین کنندگانشرکت. شد مشاهده مبتدي هم و

 طریق از رقابتی هايورزش در که نخبه کاهايکاراته بینیپیش نتیجۀ برتري در است ممکن تغییرات

 یک در مرتبط اطالعاتی منابع بر بیشتر را خود توجه محیطی دید کردن محدود با و کارامد بینیپیش

براساس نتایج بررسی حاضر،  .)26( است همراه پرتیحواس کمتر افزایش با و کنندمی معطوف خاص زمان

بینی افراد نخبه نسبت به افراد مبتدي تأثیر کمتري داشت. این یافته با شرایط تحت فشار بر دقت پیش

 خصوص در ،)2014( 5اودجانز و . انگلرت)25( مشابه بود )2012(همکاران  و نتایج مطالعات نبلینگ

 انتظار آنها از که گیرندمی قرار شرایطی در ورزشکاران وقتی فشار، بیان کردند که از ناشی افت پدیدة

 را خود حرکات اجراي و شودمی جلب اجرا فرایند سمت به آنها توجه کنند، عمل خوب بسیار رودمی

 سطحی به کندمی مجبور را او فشار شرایط در گرفتن قرار بنابراین. گیرندمی نظر زیر هوشیارانه صورتبه

 تبحر سطح به فرد اگر رسدمی نظربه. کند توجه گام به گام صورتبه خود اجراي به و کند تنزل ترپایین

                                                           
1. Nibbeling  
2. Vickers & Williams  
3. Cocks  
4. Williams & Elliott 
5 . Englert & Oudejans 
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 اکتساب پیوستار در اگر اما شود،می او ماهرانۀ عملکرد در افت و اختالل سبب پسروي این باشد، رسیده

 مهارت اجراي هايبخش به آشکار صورتبه او که کندمی ایجاب فشار شرایط باشد، پایین او سطح مهارت

 روي ماهر افراد برتري عامل مهم براي یک که کندبیان می مطالعاتی شواهد .)35( کند توجه خود

 آوردن دستبه براي غیرماهر افراد به نسبت را آنها توانایی که دارد وجود عمل و درك انتخابی هايجنبه

 توانندنمی یا ندارند را این غیرماهر افراد کهدرحالی برد،می باال ها،نشانه یا هاسرنخ از اطالعات

 اضطراب اثر اي به بررسیمطالعه در ،)2015( همکاران و 1واتر .)31( آورند دستبه را الزم هايهماهنگی

 و ماهر بازیکنان بررسی با پرداختند. محدودشده و پویا شرایط در بینایی وجويجست و بینیپیش بر

 اما کرد، پیدا کاهش عملکرد کارایی اضطراب افزایش با که کردند مشاهده فشار شرایط در فوتبال مبتدي

 آشکار نظارت هاي. نظریه)36( نداشت که نتایج آن در تضاد بود معناداري تفاوت گروه دو در پاسخ دقت

 گام به گام صورتبه فشار شرایط در فرد که کنندمی بیان هوشیار، پردازش فرضیۀ و مهارت بر تمرکز یا

 شده کنترل به خودکار از توجه فرایندهاي تغییر سبب کنترل شکل این و کندمی کنترل را خود عملکرد

 زمان اغلب گیرند،می قرار فشار تحت که ورزشکارانی نشان ،)2013(همکاران  و مسانگو .)8( شودمی

 فرایند که است این دهندةنشان رسدمی نظربه که کنندمی صرف مهارت اجراي یا آمادگی براي بیشتري را

 که داد نشان نتایج لیلوتحتجزیه .)10( است شده تغییر دچار اطالعات پردازش یا حرکت کنترل

. دهندانجام می بینیپیش با ارتباط در بینایی انسداد شرایط در را بیشتري اشتباهات تجربه،بی ورزشکاران

 دادند. ارائه را تريباثبات بینایی وجويجست استراتژي یک باتجربه، ورزشکاران کهدرحالی

نخبه در مقایسه با مبتدي در شرایط تحت بینی شمشیربازان توجه به نتایج در خصوص برتري پیش با

گیرد که بازیکنان توجه بینایی خود را بیشتر بر منابع بینی کارامد زمانی صورت میفشار، یک پیش

بینی از طریق رسد دقت در پیشنظر میکنند. از سوي دیگر بهاطالعاتی در یک زمان خاص معطوف می

هاي شود. اجراکنندگان ماهر با آگاهی، بیشتر جنبهمی ساختارهاي آگاهی خاص تکلیف در حافظه ذخیره

ها، ساختارهاي آگاهی کنند. این تجربههاي خاص در ورزش کسب میمهم نمایش را در زمینۀ تجربه

شود و از این طریق اجراکننده را در تشخیص کنند که در حافظۀ بلندمدت ذخیره میخاصی را تولید می

ها هایی که در طول سالوسیلۀ آگاهیبینی بههاي پیشعبارت دیگر، استراتژي. به)37( کندیاري می

بینی و، احتماالً این عامل به تمایز در عملکرد پیشرشود. ازایناند، کنترل میتمرین رشد پیدا کرده

                                                           
1 . Vater 
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 مهارت روي سخت زمانی هايمحدودیت که جایی ورزشی هايمهارت ها منجر شده است. درآزمودنی

 در شود.می ورزشکار در برتري موجب مهم اقدام یک دقیق بینیپیش توانایی گیرد،می قرار ورزشکار

 نسبت به حریف اقدامات بینیپیش در خبره ورزشکاران که استشده  داده نشان تحقیقات از بسیاري

 است، ضروري موفق حرکتی عملکرد در پیشرفته هاينشانه شناسایی ترند،دقیق خود ماهر کمتر همتایان

دیرتر منجر  حرکتی واکنش اجراي به حرکت زمان و واکنش زمان خصوص در هامحدودیت اغلب چراکه

 بینیپیش عملکرد کاهش موجب فشار تحت انسداد شرایط که رسدمی نظربه کلی، طوربه .)38( شودمی

 بینیپیش دقت بر فشار تحت شرایط این مطالعه، نتایج براساس اما شود،می مبتدي و نخبه گروه هر دو در

بنابراین حضور ورزشکار در چنین موقعیتی سبب  .داشت کمتري تأثیر مبتدي افراد به نسبت نخبه افراد

شود. در چنین موقعیتی انگیزه رسیدن به هدف انگیختگی افزایش فشار براي رسیدن چنین اهدافی می

گام مهارت دهد. از سوي دیگر ارزیابی همزمان اجرا توسط دیگران به اجراي گام به ورزشکار را افزایش می

کند. شود، در نتیجه مهارت خودکار را دچار افت عملکرد میعبارت دیگر نظارت آشکار منجر میو به

شود، در اصل اي به تکلیف در دست انجام متمرکز میکه توجه یک ورزشکار حرفهعبارت دیگر، هنگامیبه

نظر گرفتن  شود. با درداد میپرتی قلماین خود نوعی حواس شود وتوجه وي از تکلیف اصلی منحرف می

 در مربیان به کشید و چالش به را ورزشکاران توانمی فشار تحت مداخالت از استفاده تمام این موارد با

 آنها ادراکی هايتوانایی بهبود به ترتیب این به و رساند یاري سخت شرایط این در ورزشکارانشان ارزیابی

 به توجه هاي آینده بادر پژوهش .کرد کمک پرفشار شرایط این در بینایی هاينشانه از بهینه استفادة و

 و نخبه شمشیربازان در بینیپیش عملکرد بر فشار تحت انسداد اثرگذاري بر مبنی حاضر پژوهش نتایج

 دهند قرار فشار تحت شرایط در را خود ورزشکاران شودمی پیشنهاد ورزشی هايتیم مربیان به مبتدي،

 هاپژوهش تاکنون بیشتر اینکه به توجه با. شوند عملکرد کارایی افت دچار کمتر شرایط این با مواجهه در تا

 رفتار تغییرات بیشتر آینده مطالعات در شودمی پیشنهاد است، بوده متمرکز نتیجۀ اجرا بر حیطه این در

 شود. بررسی رقابت واقعی محیط در بینایی
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Abstract 
One of the key factors for success in sport competitions is the ability to predict 
the movements of an opponent before performing them. The aim of the present 
study was to determine the effect of choking under pressure on predictive 
performance and to compare it between elite and novice fencers. In this quasi-
experimental study, the subjects included 15 elite athletes of the youth fencing 
national team (16-20 years old) and 15 students from University of Tehran 
(18-22 years old) as novice athletes who were assigned to two groups by 
convenience sampling method. Prior to the test, 15 clips out of 100 video clips 
of different attacks on different parts of the fencers' body were performed and 
recorded by two professional members of the Iran National Fencing Team. 
After each video clip was stopped (before the sword hit the opponent's body), 
an answer sheet appeared on the screen and the subjects had to predict the 
location where the sword hit the opponent. The present study was conducted 
under high and normal pressure conditions. The high pressure condition was 
applied by the presence of a national team coach as the evaluator and in the 
non-pressure condition, the efforts were made without the presence of the 
evaluator. The results of mixed factor analysis of variance showed that the 
main effect of condition and group was significant but the interactive effect of 
condition and group was not significant. Bonferroni post hoc test results also 
showed that those players who were in normal condition had better predictive 
performance than those who were under the pressure condition; also, elite 
players had better predictive performance than novices in both conditions 
(P<0.05). But generally, choking under pressure decreases predictive 
performance in both elite and novice fencers. 
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