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های کینماتیک سالح و دقت عملکرد تأثیر ابعاد مختلف فشار بر ویژگی
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 چکیده
ها بر دقت عملکرد نآاین پژوهش ابعاد انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب شناختی شرایط عادی و فشار و تأثیر در 

ت انگیختگی فیزیولوژیک با سطح هدای .سالح در دو گروه نخبه و نوآموز بررسی شد های کینماتیک حرکتو ویژگی
جایی حرکت، اوج سرعت سالح، جابه )زمانهای کینماتیک سالح الکتریکی پوست ثبت شد. دقت عملکرد و ویژگی

افزایش انگیختگی . شد آزمونهای تکراری تحلیل واریانس مرکب با اندازه توسط( در دو گروه در محور افقی و عمودی
دهنده ایجاد شرایط فشار بود. افزایش بیشتر انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب حالتی از شرایط عادی به فشار نشان

جایی در محورعمودی و کاهش دقت عملکرد فیزیولوژیک در گروه نوآموز منجر به افزایش اوج سرعت سالح و جابه
جایی در محور افقی و عمودی افزایش یافت. گروه نخبه با کاهش جابهشد. در مقابل، در شرایط فشار دقت عملکرد 

مدل فاجعه که بر اساس ارتباط عملکرد حرکتی با انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب شناختی  بینیها از پیشیافته
 سازی شده، حمایت کرد. مفهوم

 ه، تیراندازی با تپانچهمهارت، مدل فاجعانگیختگی فیزیولوژیک، سطح هدایت الکتریکی پوست، سطح  ها:کلیدواژه
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 مقدمه
کنترل فشار در ورزش برای اجرای بهینه از عوامل 

شناسان مهمی است که مربیان، ورزشکاران و روان
عواملی است که ورزش به آن توجه دارند. فشار از 

توان در سه سطح تأثیرش بر عملکرد حرکتی را می
(، 1966، 1فیزیولوژیکی )اسپنس، اسپنس و اشپیلبرگر

و  (2004، 2شناختی )بیالک، کالپ، هالپ و کارروان
را عامل  4( فشار1984) 3رفتاری مشاهده کرد. باومیستر

یا ترکیبی از عوامل تعریف کرده که منجر به افزایش 
شود و اهمیت اجرای خوب در یک موقعیت خاص می

افت اجرای حرکتی متعاقب فشار را پدیده انسداد تحت 
ورزش، فشار معموآل در  چنینهمتوصیف کرد.  5فشار

بر اثر وجود تماشاگران، پاداش، ارزیابی توسط افراد مهم 
ورزشکاران در  .آیدجتماعی به وجود میو مقایسۀ ا

اند، اما سطوح مختلف مهارت فشار را تجربه کرده
احتمال دارد چگونگی مقابله یا استفاده بهینه از آن منبع 

 ها باشد.لکرد حرکتی آنتفاوت بین عم
ارتباط فشار با عملکرد حرکتی بر اساس مفهوم کلی 

و پاسخ   7ههای یو وارونتوسط فرضیه  6انگیختگی
ها روابط حال یافتهتوجیه شده است، با این 8غالب
اند. ها را به خوبی نشان ندادهبینی شده این فرضیهپیش

که بر اساس فرضیه پاسخ غالب و  9اخیرا مدل فاجعه
و اضطراب شناختی  10ارتباط انگیختگی فیزیولوژیک

تواند توضیحی مناسب برای پیشنهاد شده است، می
اثرگذاری فشار بر عملکرد باشد. این فرضیه چگونگی 

ک وژییولکند با افزایش انگیختگی فیزپیشنهاد می

                                                           
1. Spence, Spence, & Spilberger 

2. Beilock, Kulp, Holt, & Carr  

3. Baumeister 

4. Pressure  

5. Chocking Under Pressure   

6. Arousal  

7. Inverted U Hypothesis 

8. Dominant Response  

یابد، با این های غالب افزایش میاحتمال تسلط پاسخ
حال افزایش اضطراب شناختی در کنار افزایش زیاد 
انگیختگی فیزیولوژیک منجر به  افت ناگهانی عملکرد 

؛ بیالک و 1991، 11شود )هاردی و پارفیتحرکتی می
، 2013) 13دانکن، اسمیت و لیونز. (2007، 12گری

مدل و اضطراب شناختی مختلف فشار شرایط( در 2014
ها از این مدل به آزمون گذاشتند و یافتهفاجعه را 

(. با این 2014؛ 2013حمایت کرد )دانکن و همکاران، 
های این بینیاین دلیل که آزمون تجربی پیشحال به

یست سال اخیر در است، مطالعات کمی در ب مدل دشوار
 این زمینه انجام شده است.

های کینماتیک ابزار در تکالیفی مانند کنترل ویژگی
گلف، انواع تیراندازی و تنیس روی میز بخشی ضروری 

حال، با این ناپذیر از چگونگی اجرا است.و جدایی
های ویژگیتاثیر شرایط فشار را بر هایی که پژوهش

های کینماتیک ابزار ند اجرا از طریق مطالعه ویژگیفرای
کوک، کاواسانو، دارند.  تناقضها یافتهاند، سنجیده

( افزایش شتاب سر چوب 2010) 14مکینتایر و رینگ
گلف و عدم تغییر سرعت حداکثر چوب در شرایط فشار 

بازان مبتدی را همراه با کاهش دقت عملکرد در گلف
( کاهش دقت 2000و هاردی )گزارش کردند. اما، مولن 

های کینماتیک عملکرد را بدون تغییر در ویژگی
ماهر در تکلیف مشابه گزارش بازان نیمهعملکرد گلف

، و همکاران ؛ کوک2000، 15کردند )مولن و هاردی
( 2016پرست، صالحی و لنجان نژادیان )یزدان .(2010
های کینماتیک سرویس تنیس روی میز افراد ویژگی

شرایط فشار بررسی و نشان دادند افت  ماهر را در مهنی

9. Catastrophe Model  

10. Physiological arousal 

11. Hardy & Parfitt 

12. Beilock and Gray 

13. Duncan, Smith, & Lyonse 

14. Cooke, Kavaussanu, McIntyre, 

&Ring 

15. Mullen & Hardy 
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ها همراه بود اما عملکرد با کاهش ارتفاع سرویس
سرعت حرکت توپ بدون تغییر باقی ماند )یزدان پرست 

 1(. کازر، هولمز، اسمیت و ویلیامز2016و همکاران، 
( عملکرد افراد ماهر در تکلیف تیراندازی به 2011)

های کینماتیک با بررسی ویژگی سمت اهداف پروازی را
حرکات سالح در شرایط فشار مطالعه و نشان دادند در 

جایی حرکات سالح در محور افقی و شرایط فشار جابه
جایی در محور عمودی عمودی افزایش یافت، اما جابه

های ناموفق نسبت به موفق بیشتر بود. در شلیک
و  چنین در شرایط فشار اوج سرعت سالح افزایشهم

در (. 2011زمان حرکت کاهش یافت )کازر و همکاران، 
اودجنس و  ،های کاهش دقت عملکردمقابل گزارش

تمرین افراد ( در مطالعه خود نشان دادند 2009) 2پرزپیج
با فشار شرایط  نجر به مقابلهمنخبه در شرایط فشار 

 شود.در این شرایط می عملکرد حرکتی و حفظرقابت 
( با بررسی 2010) 3تایر و جونزهایسلیپ، پتری، مکن

تأثیر شرایط فشار در سه سطح مهارتی کم، متوسط و 
زیاد ضربه گلف نشان دادند افراد ماهر اضطراب رقابتی 

و  داشتهکمتری نسبت به افراد با مهارت کم و متوسط 
 عملکرد بهتری در شرایط رقابت داشتند. 

تی یکی از ابعاد اثرگذاری شرایط فشار بر عملکرد حرک
افزایش انگیختگی فیزیولوژیک است. مورایاما، سکیا و 

ای جامع با بررسی عوامل ( در مطالعه2010) 4تاناکا
مرتبط با فشار در ورزش گزارش کردند افزایش 
انگیختگی فیزیولوژیک یکی از عواملی است که ارتباط 
قوی با کاهش کنترل حرکتی و متعاقب آن افت 

عد فیزیولوژیک شرایط مطالعات باکثر . دارد عملکرد
 6یستولفشار خون س  و 5فشار را با افزایش ضربان قلب

                                                           
1. Causer, Holmes, Smith, & Wiliams 

2. Oudejans and Pijpers 
3. Hayslip, Petrie, MacIntire, & Jones 

4. Murayama, Sekiya & Tanaka 

5. Heart Rate  

6. Systolic Blood Pressure  

7. Tonic 

با . (2010اند )مورایاما و همکاران، گزارش کرده
به چشم های انگیختگی سنجشدر ناهمسانی حال، این
( نشان دادند 1970. لیسی و لیسی )خوردمی

)ضربان قلب و  7های مختلف انگیختگی تونیکمقیاس
سطح هدایت الکتریکی پوست( در کنار سنجش یک 

های متفاوت دیگری را نیز پدیده مشترک، پدیده
( ضربان 1996بری ) کنند. بر این اساسگیری میاندازه

که حالت توجهی  8زنگیقلب را شاخص گوش به
مستقل از انگیختگی است و سطح هدایت الکتریکی 

در نظر گرفت.  پوست را شاخص سنجش انگیختگی
که ارزیابی تونیک از  9سطح هدایت الکتریکی پوست

نوسانات کندحالت انگیختگی هنگام رفتار شناختی، 
هیجانی و بدنی است، در فیزیولوژی روانی به عنوان 
ابزاری طالیی برای ارزیابی سطح انگیختگی به کار 

 (.2007، 10و کالرک بریرود )واعظ موسوی، می
ها ارتباطی ، پژوهشفیزیولوژیکگیختگی بر انعالوه

قوی بین پدیده انسداد تحت فشار و صفات شخصیتی 
باال نشان  12و اضطراب صفتی 11مانند خودآگاهی

(. تغییرات احساسی 2010اند )مورایاما و همکاران، داده
و کاهش اعتماد به  13مانند افزایش اضطراب حالتی

شناختی هستند که بر عملکرد نفس از عوامل روان
 (.2010ت فشار اثرگذار هستند )تاناکا و سکیا، تح

های مطالعاتی که فرایند و نتیجه وجود تناقض در یافته
اند ممکن است به دالیل مختلفی مانند اجرا را سنجیده

های روش کنندگان، استفاده ازسطح مهارت شرکت
های و استفاده از شاخص مختلف سنجش فرایند اجرا

تگی فیزیولوژیک باشد. با توجه متفاوت سنجش انگیخ
( مبنی بر امکان 2010به پیشنهاد کوک و همکاران )

8. Vigilance   

9. Skin Conductance Level  

10. VaezMousavi, Barry, Clarke 

11. Self-Consciousness   

12. Trait Anxiety  

13. State Anxiety 
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کننده ارتباط عملکرد های متفاوت توجیهوجود مکانیزم
رسد بررسی و فشار در سطوح مختلف مهارت به نظر می

بتواند عنوان متغیری اثرگذار مهارت به سطوح مختلف
شد. از سوی دیگر ها باکننده منبع تفاوت در یافتهروشن

های زمان دقت عملکرد و ویژگیبا مطالعه هم
کینماتیک تکلیفی مانند تیراندازی که کسب موفقیت 

های در آن بستگی زیادی به کنترل برخی از ویژگی
جایی لوله سالح در محور کینماتیکی سالح مانند جابه

نسبت به خط اشاره سالح به مرکز  افقی و عمودی
توان دارد، می (2000؛1و التاش)شولز، شونر  هدف

اثرگذاری فشار بر فرایند و نتیجه عملکرد را با دقت 
جا که سنجش آنچنین ازبیشتری مطالعه کرد. هم

ها با تغییرات انگیختگی فیزیولوژیک در اغلب پژوهش
کننده نعکسکه م استفاده از شاخص ضربان قلب

رسد بوده، به نظر می نیازهای توجهی تکلیف است
عنوان بههدایت الکتریکی پوست  استفاده از سطح

مناسب انگیختگی فیزیولوژیک و مطالعه آن  شاخص
طور مستقل از فرایندهای توجهی به کشف به

دن روابط های زیربنایی و مشخص کرمکانیزم
کمک کند. ها مانند مدل فاجعه بینی شده فرضیهپیش

سعی دارد با بررسی عملکرد رو، مطالعه حاضر از این
شرایط عادی و فشار  در تیراندازان تپانچه نخبه و مبتدی

اثر تغییرات انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب حالتی 
 را با درنظر گرفتن عامل سطح مهارت تعیین کند.

 

 روش پژوهش
تجربی و با استفاده از روش طرح پژوهش از نوع نیمه

در این پژوهش، نمرات دقت است.  گیری مکرراندازه
های کینماتیک عملکرد )امتیاز کسب شده( و ویژگی

)لحظه  2کل حرکت ثبت شده از سالح شامل زمان 

                                                           
1. Scholz, Schoner, & Latash 
2. Total Movement Time 

3. Peak Velocity  

سالح  3شروع حرکت تا شلیک(، سرعت حداکثر
)بیشترین سرعت مطلق سالح از لحظه شروع حرکت 

سالح در محور افقی و عمودی  4جاییتا شلیک(، جابه
( 2011؛ کازر و همکاران، 2000)شولز و همکاران، 

تیراندازان نوآموز و نخبه در دو شرایط عادی و فشار 
 بررسی شد. 

 کنندگانشرکت
کنندگان یازده تیرانداز تپانچه مرد نخبه با شرکت

( و ده تیرانداز 81/32 ± 48/7میانگین سنی )سال 
( بودند که 7/22 ± 6/1نوآموز با میانگین سنی )سال 

دسترس انتخاب شدند. در هدفمند گیریبا روش نمونه
تیراندازان تپانچه حاضر در تمام  کنندگان نخبه،شرکت

ماه(  54/98 ± 64/22تیم ملی با سابقه تیراندازی )
بودند که در آخرین مسابقات رسمی کشوری رکورد 

کنندگان نوآموز کسب کرده بودند. شرکت 560باالتر از 
شجویان کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بودند که دان

پس از شش جلسه آموزش تکنیک توسط مربی و 
 ورود تیرانداز تیم ملی در پژوهش شرکت کردند. معیار

های نداشتن سابقه بیماری به پژوهش کنندگانشرکت
شناختی، عدم مصرف داروهای ضد عصبی و روان

بی، عدم اضطراب و افسردگی، عدم استفاده از عینک ط
ساعت قبل از شرکت در  48مصرف کافئین و نیکوتین 

و کسب نمره اضطراب صفتی در بازه مشخص  پژوهش
( بود. 5نامه اضطراب صفتی اشپیلبرگر)استفاده از پرسش

ها بین بازه زمانی شرکت در پژوهش )انجام آزمون
ظهر( برای تمامی بعداز 17الی  13ساعت 

فته شد. فرایند کنندگان یکسان در نظر گرشرکت
های زیستی در پژوهش پژوهش توسط کمیته اخالق

 تایید شد. دانشگاه شهید بهشتی

 

4. Displacement  

5. Spielberger’s Trait Anxiety 

Inventory 
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 ابزار
از اشپیلبرگر:  اضطراب صفتی و حالتی ۀنامپرسش
اشپیلبرگر برای  1اضطراب صفتی و حالتی ۀنامپرسش

کنندگان قبل از ورود به بررسی اضطراب صفتی شرکت
فرایند پژوهش استفاده و از کسانی که نمره اضطراب 

داشتند برای شرکت  50و حداکثر  25صفتی  حداقل 
نامه پرسشدر پژوهش دعوت شد. ضریب آلفای این 

های مختلف در مقیاس اضطراب در ایران در گروه
گزارش  91/0اس اضطراب حالتی و در مقی 9/0صفتی 

 نامه(. پرسش2013شده است )تقوی و همکاران، 
اضطراب حالتی در شرایط عادی پیش از شلیک تیرهای 

های کینماتیک و قلق و قبل از شروع ثبت داده
فیزیولوژیک تکمیل شد. درشرایط فشار، این 

نامه پس از ارائه دستورالعمل و توضیحات پرسش
ها پژوهشگر و پیش از شلیک تیرهای قلق و ثبت داده

 تکمیل شد.
: از این دستگاه برای 2دستگاه تمرین تیراندازی اسکت

ثبت دقت عملکرد تیراندازی در شرایط آزمایشگاهی 
استفاده شد. دستگاه اسکت ساخت کشور روسیه شامل 

شود، سخت افزار لیزری که بر لوله سالح متصل می
قاب سیبل حساس به لیزر که سیبل استاندارد تیراندازی 

گیرد و اتصاالتی است که این سخت درون آن قرار می
ای که نرم افزار اسکت در آن ار را به سیستم رایانهافز

افزار اسکت سیبل کند. نرمنصب شده متصل می
تیراندازی را بر نمایشگر نشان داده و از زمانی که سالح 

های مرتبط با در راستای حسگر لیزر قرار بگیرد، ویژگی
دهد. از این دستگاه برای شلیک را در اختیار قرار می

های شلیک توسط ازان و بررسی ویژگیتمرین تیراند
علت ثبت  شود.در پژوهش حاضر به مربیان استفاده می

                                                           
1. Trait and State 

2. SCATT Shooting Trainer 

3. Biofeedback  

4. Biograph Infinite 

5. Thought Technology  

ها در آزمایشگاه از این دستگاه استفاده و از نتیجه داده
نهایی شلیک که عدد ثبت شده بر سیبل بود برای 

 سنجش دقت عملکرد استفاده شد.
بیوگراف " 3دستگاه قابل حمل بازخورد زیستی

تاوت ": این دستگاه ساخت شرکت "4اینفینیت
های است و قابلیت ثبت داده "کانادا 5تکنولوژی

های مختلف بدن را داراست. فیزیولوژیک از قسمت
برای ثبت سطح هدایت الکتریکی پوست از الکترودهای 

میلی متر استفاده  75با  قطر  "6فلکس/پرو -اس سی"
 شد. 

: این سیستم ساخت کشور 7سیستم تحلیل حرکات
های کینماتیک از حرکت است. و ویژه ثبت داده 8آمریکا

های این سیستم دارای سخت افزاری شامل دوربین
 240برداری برداری مادون قرمز با سرعت عکسعکس

افزاری به نام ها در نرمعکس در ثانیه است. عکس
سازی و تبدیل به حرکت شبیه 5/2نسخه  9کورتکس

اتیک حرکت از های کینمسه بعدی شدند و ویژگی
طریق آن محاسبه شد. در پژوهش حاضر یک نشانگر 

متر بر قسمت جلویی میلی 25کننده نور با قطر منعکس
و کنار لوله سالح و یک نشانگر به ماشه سالح متصل 

های کینماتیک شد و از هفت دوربین برای ثبت داده
ها با سیستم سالح استفاده شد. شروع و پایان ثبت داده

 زیستی همزمان شده بود.  بازخورد

  هاگردآوری داده ةشیو
کنندگان پیش از حاضر شدن در جلسه آزمون شرکت

اضطراب صفتی را تکمیل و از اشخاصی که  ۀنامپرسش
شده اضطراب صفتی بودند برای تعیین ةدر محدود

ها در آوری دادهشرکت در پژوهش دعوت شد. جمع
علوم ورزشی  ةآزمایشگاه مجهز به نور و تهویه دانشکد

6. SC-Flex/pro 

7. Motion Analysis System 

8. United States of America 

9. Cortex 
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و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. 
ای انفرادی در آزمایشگاه کنندگان در جلسهشرکت

نامه آگاهانه کتبی و حاضر و پس از تکمیل رضایت
فردی آماده اجرای تکلیف شدند. نامه اطالعاترسشپ

پژوهشگر هدف پژوهش را بررسی کینماتیک تکنیک 
تیراندازی بیان کرد. در این پژوهش دو شرایط عادی و 
فشار با هدف ایجاد تغییر در انگیختگی فیزیولوژیک و 
اضطراب حالتی در نظر گرفته شد و سطح هدایت 

ه و وسط دست الکتریکی پوست از انگشتان سباب
غیربرتر تیراندازان در هر دو شرایط ثبت شد. نشانگر 

های کینماتیک روی لوله و ماشه سالح برای ثبت داده
کننده قرار گرفت. در نصب و سالح در اختیار شرکت

کنندگان بدون دریافت هیچ شرایط عادی شرکت
ها را در فاصله دستورالعملی از سوی پژوهشگر شلیک

تر به سمت سیبل استاندارد انجام دادند، استاندارد ده م
اما در شرایط فشار دستورالعملی با ترکیب ارزیابی، 

( ارائه و به 1984مقایسه اجتماعی و پاداش )باومیستر، 
ها های آنکنندگان اعالم شد میانگین شلیکشرکت

های نسبت به دیگران کمتر بوده و باید میانگین شلیک
چنین نمرات عملکرد سه نفر بعدی را افزایش دهند. هم

اول در اختیار مربی تیم ملی قرارخواهد گرفت و نهایتآ، 
 ۀنامنفر اول پاداش مالی دریافت خواهد کرد. پرسش

اضطراب حالتی در شرایط عادی قبل از انجام 
های قلق و در شرایط فشار پس از دریافت شلیک

دستورالعمل و قبل از انجام شلیک قلق تکمیل شد. در 
کنندگان پس از انجام پنج یک از شرایط شرکت هر

شلیکی با فاصله استراحت  10شلیک قلق، در دو بلوک 
 پنج دقیقه، تکلیف را اجرا کردند. 

 هاروش پردازش داده

های کینماتیک و سطح زمان شروع و پایان ثبت داده
  طوهدایت الکتریکی پوست همزمان شده بود، به

                                                           
1. Vaez-Mousavi, Hashemi-Masoumi, 

Jalali 

های کینماتیک، شلیک از داده که با محاسبه لحظهری
های سطح هدایت الکتریکی شلیک در داده ۀلحظ

های سطح هدایت الکتریکی پوست به دست آمد. داده
)واعظ  (شلیک پوست نیم ثانیه قبل از شلیک تا لحظه

( و با نرخ 2008، 1موسوی، هاشمی معصومی و جاللی
هرتز تحلیل شد. پس از استخراج  256  2نمونه برداری

های مرتبط با دو نشانگر نصب شده بر سالح، دهدا
های کینماتیک حرکت سالح توسط برنامه متلب ویژگی
از فیلتر  نویزو برای حذف  محاسبه شد 2014نسخه 

گذر مرتبه چهار با نقطه عبور پائین 3باترورس دوسویه
. زمان کل حرکت از لحظه شروع شش هرتز استفاده شد

نشانگر متصل به لوله  حرکت )اولین لحظه عبور شتاب
سالح از صفر در محور عمودی یا افقی( تا لحظه شلیک 

نشانگر متصل به ماشه از  ۀحداکثر شدن فاصل ۀ)لحظ
سالح(، اوج سرعت سالح  ۀنشانگر متصل به لول

جایی جابه ،)بیشترین سرعت مطلق در طول حرکت(
سالح در راستای محور افقی و عمودی نسبت به 

سالح به مرکز هدف در هر شلیک  ةاشار موقعیت
اشاره سالح به مرکز هدف قبل  موقعیت محاسبه شد.

از یک ثبت کینماتیک جداگانه برای ها از شروع شلیک
کننده با سالح هر یک از شرایط محاسبه شد. شرکت

کمک دستیار پژوهشگر به  بهو نشانگرگذاری شده 
 گیری کرد. در این موقعیتسمت مرکز سیبل نشانه

. از موقعیت دقیقا به مرکز سیبل اشاره داشتح سال
محاسبه نقطه اشاره به  نشانگر متصل بر سالح برای

ها توزیع داده ةبررسی نحو مرکز هدف استفاده شد. 
توسط آزمون شاپیروویلک نشان داد که به جز متغیر 
 زمان کل حرکت گروه نوآموز که توزیع نرمال نداشت 

(05/0>Pسایر متغیرها توز ،) یع نرمال داشتند
(05/0<Pاز این .)ها با برای توصیف آماری داده رو

ها با توزیع نرمال از میانگین و انحراف معیار، و داده

2. Sampling Rate 
3. Bidirectional Butterworth Filter 



 391                                                                                       ...کینماتیک یهایژگیو بر فشار مختلف ابعاد ریتأث

توزیع غیرنرمال از چارک اول، میانه و چارک سوم 
استفاده  شد. به منظور سنجش متغیرهای اضطراب 
حالتی، انگیختگی فیزیولوژیک، دقت عملکرد، 

جایی در محور افقی محور عمودی، جابه جایی درجابه
 2و اوج سرعت سالح از طرح تحلیل واریانس مرکب 

های )شرایط عادی و فشار( با اندازه 2 ×)سطح مهارت(
های تعقیبی مناسب برای تکراری بر عامل دوم و آزمون

یافتن منبع تفاوت استفاده شد. برای سنجش زمان کل 
دی و فشار از آزمون حرکت گروه نوآموز در دو شرایط عا
های مبتدی و نخبه ویلکاکسون و برای مقایسه گروه

در هر یک از شرایط از آزمون یومن ویتنی استفاده شد. 
از آزمون تی زوجی برای سنجش زمان کل حرکت 
گروه نخبه از شرایط عادی به فشار استفاده شد. تحلیل 

انجام شد  22 ۀنسخاس.پی.اس.اس ها توسط نرم افزار 
در نظر  05/0 و در تمامی تحلیل ها سطح معناداری

 گرفته شد.

 

 هایافته
ا به میانگین و انحراف معیار تمام متغیره 1در جدول 

جز متغیر زمان کل حرکت گروه نوآموز توصیف شده 
 است.

 انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب حالتی
نتایج نشان داد که اثر اصلی شرایط 

(554/0=001،η2/0=P  ،569/23 ( =19،1 )F و اثر )

 ،η2/0=P ،035=213/0) تعاملی شرایط و گروه
130/5( =1،19 )F معنادار بود، اما اثر اصلی گروه )

η2/0=P ،471/1( =19،1 ) ،240=072/0معنادار نبود )
Fهای آزمون تی زوجی نشان داد انگیختگی (. یافته

نوآموز  فیزیولوژیک از شرایط عادی به فشار در گروه

(005/0=P ،720/3 - ( =9 )t و گروه نخبه )
(008/0=P ،286/3 - ( =10 )t افزایش معناداری )

ها است. برای پیدا کردن محل تفاوت بین گروه داشته
ها نشان داد بین ازآزمون تی مستقل استفاده و یافته

انگیختگی فیزیولوژیک دو گروه نوآموز و نخبه در 
( و شرایط P ،01/0 ( =19 )t=992/0شرایط عادی )

( تفاوت معناداری P ،710/1- ( =19)t=103/0فشار )
 وجود ندارد. 

 نتایج تحلیل واریانس مرکب  متغیر اضطراب حالتی

، η2/0=P ،001= 677/0نشان داد اثر اصلی شرایط )
786/39 ( =19،1 )Fگروه  ( معنادار بود، اما اثر اصلی

(182/0=054، η2/0=P ،236/4 ( =91،1 )F و اثر )
، η2/0=p ،855=002/0تعاملی گروه و شرایط )

035/0( =1،19 )Fشرایط  ( معنادار نبود. برای اثر اصلی
دهنده ها برای هر دو گروه نشانمقایسه میانگین

شار افزایش اضطراب حالتی از شرایط عادی به شرایط ف
 (.1بود )جدول 

 دقت عملکرد 
روه نتایج تحلیل واریانس مرکب نشان داد اثر اصلی گ

(745/0 =001، η2/0=P  ،60/55 ( =19،1 )F و اثر )
 η2/0=P ،001= 572/0تعاملی گروه و شرایط )

409/25 ( =19،1 )F رایط ش( معنادار بود اما اثر اصلی

(035/0 =416، η2/0=P ،691/0( =19،1 )F معنادار )
وآموز نشان داد در گروه ننبود. نتایج آزمون تی زوجی 

طور معناداری از شرایط عادی به فشار دقت عملکرد به
وه (، اما در گرP ،725/3 ( =9 )t=005/0کاهش یافت )

=  - P ،343/3=007/0به افزایش معناداری داشت )نخ
(10 )t نتایج آزمون تی مستقل در شرایط عادی .)
(001/0=P ،457/5 ( =19 )t و شرایط ) فشار
(001/0=P ،476/8 ( =19 )tنشان ) دهنده تفاوت

 معنادار دقت عملکرد بین دو گروه بود.
 زمان کل حرکت

های زمان کل حرکت توزیع نرمال در گروه نوآموز داده
( و نتایج آزمون ویلکاکسون 2نداشت )جدول 

(959/0=P ،051/0- =Z نشان داد که بین زمان  )
کل حرکت در شرایط عادی و فشار تفاوت معناداری 

ها توزیع نرمال وجود ندارد. در گروه نخبه که داده
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( نیز نتایج آزمون تی زوجی نشان داد 1داشتند )جدول 
تفاوت معناداری بین زمان کل حرکت در شرایط عادی 

 (.P ،308/0- ( =10 )t=764/0و فشار وجود ندارد )
نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه متغیر زمان کل 

حرکت بین دو گروه نوآموز ونخبه در شرایط عادی 
(001/0=P  ،310/3- =Z  و شرایط فشار )
(001/0=P  ،662/3- =Z  تفاوت معناداری را نشان )

 داد. 
 

 ها به تفکیک سطح مهارتداده توصیف. 1جدول
 شرایط عادی شرایط فشار

 متغیر گروه
 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

انگیختگی فیزیولوژیک  نوآموز 42/10 96/6 80/22 43/14
 نخبه 44/10 76/3 95/14 74/4 )میکروسیمن(

 نوآموز 90/25 55/2 60/28 09/3
 اضطراب حالتی

 نخبه 63/29 96/4 18/32 21/5
 نوآموز 34/7 98/0 87/6 93/0

 دقت عملکرد
 نخبه 15/9 36/0 49/9 28/0
 زمان کل حرکت )ثانیه( نخبه 15/9 36/0 49/9 28/0
 اوج سرعت سالح  نوآموز 01/1 35/0 33/1 31/0

 نخبه 94/0 23/0 97/0 26/0 متر بر ثانیه(میلی)
جایی در محور افقی جابه نوآموز 16/2 25/0 25/2 18/0

 نخبه 81/1 43/0 44/1 46/0 ( مترمیلی)
جایی در محور عمودی جابه نوآموز 70/6 64/0 25/7 57/0

 نخبه 07/4 32/0 62/3 59/0 (مترمیلی)

 وزهای زمان کل حرکت )ثانیه( گروه نوآم. توصیف داده2
 شرایط عادی شرایط فشار آزمون ویلکاکسون

سطح 

 Z معناداری   مهارت
چارک 

 سوم
 میانه

چارک 

 اول

چارک 

 سوم
 میانه

چارک 

 اول

 نوآموز 40/7 97/7 54/9 14/7 80/7 99/9 -051/0 959/0

 جدول اوج سرعت سالح

 η2/0 ،004= 361/0نتایج نشان داد اثر اصلی شرایط )
=P ،726/10 ( =1،19 )F و اثر تعاملی گروه و شرایط )

(282/0 =013، η2/0=P ،448/7( =19،1 )F معنادار )
η2 ،= 149/0بود، اما اثر اصلی گروه )

084/0=P،324/3 ( =1،19 )F معنادار نبود. نتایج )
آزمون تی زوجی نشان داد در گروه نوآموز از شرایط 

طور معناداری عادی به فشار اوج سرعت سالح به
(، اما در P ،897/2 - ( =9 )t= 018/0افزایش یافت )

، P= 124/0گروه نخبه تفاوت معناداری مشاهده نشد )

679/1 - ( =10 )tمستقل در شرایط  (. نتایج آزمون تی

( عدم تفاوت P ،523/0- ( =19 )t=607/0عادی )

P ،846/2- ( =19 )=01/0معنادار و در شرایط فشار )
tدهنده تفاوت معنادار اوج سرعت سالح بین دو ( نشان

 گروه بود.
 فقی و عمودیجایی در محور اجابه

جایی در محور افقی نشان داد اثر اصلی نتایج متغیر جابه

( η2/0=P،419/20 ( =19،1 )F ،001= 851/0گروه )
 η2/0 ،021= 248/0و اثر تعاملی گروه و شرایط )

=P،277/6 ( =1،19 )F معنادار بود اما اثر اصلی )



 411                                                                                       ...کینماتیک یهایژگیو بر فشار مختلف ابعاد ریتأث

( η2/0 =P،140/2 ( =19،1 )F ،130= 117/0شرایط )
معنادار نبود. نتایج آزمون تی زوجی نشان داد در گروه 

جایی سالح در نوآموز از شرایط عادی به فشار جابه
، P= 267/0محور افقی تفاوت معناداری نداشته است )

185/1 - ( =9 )tجایی در محور افقی گروه (، اما جابه
، P= 045/0نخبه کاهش معناداری داشته است )

297/2  ( =10 )tتایج آزمون تی مستقل در شرایط (. ن
( و شرایط فشار P ،159/2- ( =19 )t= 044/0عادی )

(001/0=P ،365/5- ( =19 )tنشان ) دهنده تفاوت
جایی سالح در محور افقی بین دو گروه بود معنادار جابه

 (.1)شکل 
جایی در محور نتایج تحلیل واریانس مرکب متغیر جابه

 η2/0 ،001= 933/0عمودی نشان داد اثر اصلی گروه )

=P ،261/264 ( =1،19 )F و اثر تعاملی گروه و )
η2/0 = P،501/12 ( =19،1 ) ،002= 397/0شرایط )

F( معنادار بود اما اثر اصلی شرایط )006/0 =، η2

732/0=P،121/0( =1،19 )Fعنادار نبود. نتایج ( م
آزمون تی زوجی نشان داد در گروه نوآموز از شرایط 

جایی سالح در محور عمودی عادی به فشار جابه
( و در P ،623/2 - ( =9 )t=028/0افزایش معنادار )

، p= 040/0گروه نخبه کاهش معناداری داشته است )
359/2  ( =10 )tتی مستقل در شرایط  (. نتایج آزمون

( و در شرایط P ،936/11- ( =19 )t=001/0عادی )
( تفاوت معنادار P ،168/14 -( =19 )t=001/0ار )فش

جایی سالح در محور بین دو گروه را در متغیر جابه
 (.1عمودی نشان داد )شکل 

 

 هاجایی سالح در محور افقی و عمودی در شرایط عادی و فشار به تفکیک گروه. جابه1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه

ها نشان داد که انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب یافته
حالتی از شرایط عادی به فشار افزایش داشتند که 

دهنده ایجاد شرایط فشار بود. با وجود اینکه نشان
سطوح اضطراب و انگیختگی فیزیولوژیک گزارش شده 
در مسابقات سطح باالیی مانند مسابقات المپیک ممکن 

ح گزارش شده در پژوهش است تفاوت زیادی با سطو
رسد در پژوهش حاضر حاضر داشته باشد، به نظر می

تالش برای ایجاد شرایط شبه فشار و رقابت که ارزیابی 
طور شد بهو مقدار قابل مالحظه پاداش را شامل می

متوسطی موفق بوده است. انگیختگی فیزیولوژیک دو 
گروه نوآموز و نخبه در شرایط عادی تفاوت معناداری 
با هم نداشت، و پس از ایجاد شرایط فشار افزایش 

چنین، در شرایط فشار نیز انگیختگی یافت. هم
فیزیولوژیک دو گروه تفاوت معناداری نداشت اما 

دهنده افزایش معناداری اثر تعاملی گروه و شرایط نشان
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بیشتر انگیختگی فیزیولوژیک در گروه نوآموز بود. 
رایط عادی به فشار اضطراب حالتی هر دو گروه از ش

افزایش یافت و تفاوت معناداری بین مقدار آن در دو 
ها هم گروه در هر دو شرایط وجود نداشت. این یافته

( و تاناکا 2010های مورایاما و همکاران )راستا با یافته
دهد شرایط فشار بر اضطراب ( نشان می2010و سکیا )

در هر دو شناختی اثرگذار بوده و میزان این اثرگذاری 
 گروه یکسان بوده است.

ها با افزایش انگیختگی فیزیولوژیک و بر اساس یافته
اضطراب حالتی در گروه نوآموز دقت عملکرد کاهش 

شرایط  یافت، در مقابل دقت عملکرد افراد گروه نخبه در
ز فشار افزایش یافت. کاهش دقت عملکرد گروه نوآمو

که کاهش دقت های مطالعاتی در شرایط فشار با یافته
اند عملکرد حرکتی در شرایط فشار را گزارش کرده
ایط همسو و افزایش دقت عملکرد گروه نخبه در این شر

های این مطالعات ناهمسو است )مولن و هاردی، با یافته
؛ کازر و همکاران، 2010؛ کوک و همکاران، 2000
 (. در مقابل،2016؛ یزدان پرست و همکاران، 2011

 ملکرد گروه نخبه در شرایط فشار باافزایش دقت ع
 و( 2009مطالعات اودجنس و پیجپرز ) هاییافته

 ( همسو است. 2010هایسلیپ و همکاران )
کاهش دقت عملکرد گروه نوآموز به دنبال افزایش اوج 

جایی در محور عمودی مشاهده سرعت سالح و جابه
جایی در محور افقی شد. بین زمان کل حرکت و جابه

عناداری از شرایط عادی به فشار مشاهده نشد. تفاوت م
طور کلی، با افزایش اوج سرعت سالح و عدم تغییر به

رسد اجرای تکلیف در زمان کل حرکت به نظر می
شرایط فشار با افزایش سرعت همراه بوده است. این 

( که 2012های کازر و همکاران )ها با یافتهیافته
ی در محور عمودی جایافزایش اوج سرعت سالح و جابه

های در شرایط فشار را گزارش کردند، همسو و با یافته
مطالعاتی که عدم تغییر سرعت حداکثر را گزارش کردند 

؛ 2010؛ کوک و همکاران، 2000)مولن و هاردی، 
( ناهمسو است. به نظر 2016یزدان پرست و همکاران، 

رسد این تناقض تکلیف ویژه باشد. از سوی دیگر، می
های کازر و های این پژوهش با یافتهبودن یافتههمسو 

( که تکلیف تیراندازی به اهداف 2010همکاران )
دهد احتمال پروازی را مطالعه کرده بودند، نشان می

های مختلف تیراندازی برخی از دارد در رشته
های کینماتیک اهمیت مشابهی در اجرای ویژگی

افراد نخبه  تکلیف داشته باشد. بر خالف گروه نوآموز،
جایی در محور عمودی و در شرایط فشار با کاهش جابه

افقی دقت عملکرد خود را افزایش دادند. تفاوتی در اوج 
سرعت سالح و زمان کل حرکت از شرایط عادی به 

های کازر و ها با یافتهفشار مشاهده نشد. این یافته
( که کاهش زمان کل حرکت و 2011همکاران )

سالح و کاهش دقت عملکرد را در  افزایش اوج سرعت
شرایط فشار گزارش کرده بودند تناقض دارد. به نظر 

رسد یکی از دالیل این تناقض وجود تفاوت در می
کنندگان دو پژوهش باشد. در سطح مهارت شرکت

مطالعه حاضر تیراندازان نخبه حضور داشتند که سابقه 
کنندگان مطالعه تیراندازی بیشتری نسبت به شرکت

چنین تفاوت در ( داشتند. هم2010کازر و همکاران )
چگونگی محاسبه زمان کل حرکت در این دو مطالعه 

تواند از دالیل دیگر تناقض به دلیل تفاوت تکالیف می
جا که مراحل اجرایی تیراندازی ها باشد. از آندر یافته

توان به دو مرحله شروع حرکت تا شروع با تپانچه را می
گیری تا لحظه شلیک شروع هدفگیری و هدف

طور متفاوتی تفکیک کرد، احتمال دارد شرایط فشار به
توان در بر هر یک از این مراحل اثرگذار باشد که می

های مطالعات آینده آن را در نظر گرفت. مقایسه ویژگی
کینماتیک سالح دو گروه در شرایط عادی نشان داد 

تفاوتی وجود  بین اوج سرعت سالح گروه نوآموز و نخبه
نداشت اما مقایسه این ویژگی در شرایط فشار 

دهنده وجود تفاوت بین دو گروه بود.کمتر بودن نشان
جایی در محور افقی و عمودی گروه نخبه نسبت جابه

به نوآموز در شرایط عادی و فشار تاییدکننده وجود 
های تفاوت در سطح مهارت و کنترل متفاوت ویژگی
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. با این حال در شرایط فشار گروه کینماتیک سالح بود
جایی در محور افقی و عمودی دقت نخبه با کاهش جابه

که در گروه عملکرد خود را افزایش دادند، در حالی
جایی در محور عمودی و عدم نوآموز با افزایش جابه

جایی محور افقی دقت عملکرد کاهش یافت. تغییر جابه
رد کنترل برخی دهد احتمال داها نشان میاین یافته

های کینماتیک در سطوح مختلف مهارت ویژگی
اهمیت یکسانی در اجرای تکلیف نداشته باشد، 

جایی در که ویژگی اوج سرعت سالح و جابهطوریبه
محور عمودی در مراحل اولیه سطح مهارت از 

های کینماتیکی مهم در کنترل تکلیف باشد که ویژگی
ه است. اما، با پیشرفت تحت تأثیر شرایط فشار قرار گرفت

مهارت به سطوح باالتر همچنان کنترل ویژگی 
جایی در محور عمودی اهمیت دارد اما کنترل جابه

جایی در محور افقی منبع تمایز افراد از ویژگی جابه
لحاظ سطح مهارت و نمایش عملکرد موفق در شرایط 

های ویژگیرفتار فشار بوده است. واضح است مطالعه 
مانند تغییرپذیری  در طول حرکت دیگرکینماتیک 

های زوایای مفصلی که ارتباط نزدیک با کنترل ویژگی
تواند چگونگی کنترل حرکتی می دارد،کینماتیک سالح 

در این تکلیف و تفاوت آن در سطوح مهارت و شرایط 
 محیطی مختلف را بیش از پیش مشخص کند.

بینی مدل فاجعه های مطالعه حاضر از پیشیافته
( 2007؛ بیالک و گری، 1991)هاردی و پارفیت، 

های این مدل تعاملی بینیحمایت کرد. بر اساس پیش
از انگیختگی فیزیولوژیک و اضطراب شناختی بر 
عملکرد حرکتی اثرگذار است. چنانچه اضطراب شناختی 

ای باال باشد، افزایش انگیختگی فیزیولوژیک تا نقطه
شود اما افزایش خاص منجر به افزایش عملکرد می

عملکرد که  1بیشتر باعث بروز پدیده تغییر غیرخطی
شود. زمانی که می ،معموال با افت عملکرد همراه است

اضطراب شناختی هنگام اجرای عملکرد باال باشد اثر 

                                                           
 

مثبت یا منفی انگیختگی فیزیولوژیک بر عملکرد 
وابسته به این است که میزان افزایش انگیختگی 

اضطراب شناختی چقدر باشد )هاردی و فیزیولوژیک و 
(. در مطالعه 2007؛ بیالک و گری، 1991پارفیت، 

اضطراب حالتی از ضر در هر دو گروه نوآموز و نخبه حا
شرایط عادی به فشار افزایش یافت و این افزایش در 
هر دو گروه تفاوت زیادی نداشت. با این حال میزان 

وآموز بیشتر افزایش انگیختگی فیزیولوژیک در گروه ن
از گروه نخبه بود که بر اساس پیش بینی فرضیه فاجعه 

های کینماتیک و متعاقب آن دقت اثر منفی بر ویژگی
انگیختگی در  کمتر عملکرد داشت. در مقابل افزایش

منجر به اثرگذاری  نسبت به گروه نوآموز گروه نخبه
مثبت آن بر شیوه کنترل حرکت و افزایش دقت عملکرد 

یش بیشتر انگیختگی فیزیولوژیک در گروه شد. افزا
تواند علل مختلفی داشته باشد. احتمال دارد نوآموز می

با توجه به اینکه افراد نوآموز در مراحل اولیه یادگیری 
تکلیف بودند و برای اجرای تکلیف نسبت به افراد نخبه 

های شناختی بیشتری داشتند )دانکن و نیازمندی
ود افزایش مشابه اضطراب ( و با وج2014همکاران، 

حالتی در دو گروه، انگیختگی فیزیولوژیک در گروه 
از سوی  نوآموز بیش از گروه نخبه افزایش یافته باشد.

مبنی  (2009های مطالعه اودجنس و پیجپرز )دیگر یافته
تواند در شرایط فشار میافراد نخبه تمرین که بر این

کیفیت و دقت منجر به مقابله با شرایط فشار و حفظ 
در کنار  ،(2009لکرد شود )اودجنس و پیجپرز، عم

 دهنده نقش عامل سطحهای این مطالعه نشانیافته
مهارت در چگونگی اثرگذاری شرایط فشار بر  

انگیختگی فیزیولوژیک شود. احتمال دارد افراد نخبه به 
های سطح دلیل تجربه فراوان شرایط فشار در رقابت

خود از عالئم افزایش انگیختگی  باال، چگونگی تفسیر
 فیزیولوژیک را تغییر داده باشند. 

1. Hysteresis 
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طور کلی در پژوهش حاضر با توجه به بعد انگیختگی به
فیزیولوژیک و اضطراب شناختی اثرگذاری متفاوت 

های کینماتیک و دقت عملکرد شرایط فشار بر ویژگی
تکلیف تیراندازی در سطوح مهارت نخبه و نوآموز 

نگیختگی فیزیولوژیک با سنجش سطح بررسی شد. ا
هدایت الکتریکی پوست که سنجشی متفاوت با 
سنجش فشار در مطالعات پیشین است، توانست 
چگونگی اثرگذاری انگیختگی فیزیولوژیک بر اساس 

های مدل فاجعه را به خوبی نشان دهد. با بینیپیش
های شناختی جا که یکی از مکانیزمحال از آناین

های شار بر عملکرد حرکتی تغییر پردازشاثرگذاری ف
جونز،  ؛ هاردی، مولن، و1992مسترز، توجهی است )

 و با مفهوم انگیختگی فیزیولوژیک ارتباط  (1996
 

 منابع

رسد (؛ به نظر می1970نزدیکی دارد )لیسی و لیسی، 
استفاده از شاخص سطح هدایت الکتریکی پوست در 

ده فرایندهای دهنکنار شاخص ضربان قلب که نشان
پردازش توجهی است، در مطالعات آینده  بتواند 
اثرگذاری شرایط فشار بر کنترل حرکتی و دقت عملکرد 
را از ابعاد مختلفی نشان دهد. همچنان طرح پژوهشی 

ها را در شرایط تمرین و پیشرفت سطح که این ویژگی
مهارت بررسی کند، کمک شایانی به مربیان، 

اسان ورزشی جهت تسریع فرایند شنورزشکاران و روان
 یادگیری و کسب موفقیت خواهد کرد. 
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Abstract 
The present study investigated the effects of physiological arousal and 

cognitive anxiety on performance accuracy and kinematic features of gun in 

expert and novice groups. The physiological arousal was recorded with skin 

conductance response. Performance accuracy and kinematic features of gun 

such as total movement time, peak velocity, displacement in horizontal and 

vertical axis were measured by using mixed variance analysis test with 

repeated measures design. Increased physiological arousal and anxiety 

showed induced pressure conditions. More increase in the physiological 

arousal in novice group led to an increase in the peak velocity and the 

displacement in the vertical axis of the gun and a reduction of the performance 

accuracy. However, the performance of the expert group increased with 

decreased displacement in two axes under pressure conditions. The findings 

support the prediction of the catastrophe model, which conceptualized based 

on the relationship of motor performance with physiological arousal and 

cognitive anxiety. 

 

Keywords: Physiological Arousal, Skin Conductance Level, Skill Level, 

Catastrophe Model, Pistol Shooting 
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