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  1390 زمستانو  پاییز پیاپی)، 18( 2سال اول (نهم پیاپی)، شماره                 دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

 

 
 

  تعیین نیازهاي توجه سرویس پرشی والیبال با استفاده از روش تکلیف دوگانه

  

  

، مریم ***، احمـدرضا موحـدي**، عدنان غضنفري*حمـید صالحی

  ****الحسینی نزاکت

  استادیار دانشگاه اصفهان  *

  استادیار دانشگاه اصفهان  **

  استادیار دانشگاه اصفهان  ***

  استادیار دانشگاه اصفهان  ****

  

  06/90       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                                                                                                11/89   تاریخ دریافت مقاله:    

    

  

  چکـیده

ارزیابی شد.  بالیوال یپرش سیسرو توجه يازهاین دوگانه فیتکل روش از استفادهبا  حاضر، تحقیقدر 

عنوان تکلیف عملکرد سرویس، به. ندکرد اجرا را سرویس 60 جوان و نخبه  بالیوال داوطلب بازیکن چهارده

عنوان تکلیف به کرد، ، که در چهار موقعیت کاوش تغییر میصوتی محرك به کالمی واکنش زماناصلی، و 

 عملکرد بر معناداري اثر کاوش شرایط که داد نشان تحلیل واریانس تکرار سنجش. شد گیري اندازهثانویه 

است. در تحلیل دوم، اثر  سرویسبه اجراي  توجه بار بیشتریننشانگر اختصاص  که است، نگذاشتهسرویس 

 بیشتر معناداري میزان به کاوش واکنش هاي زمان که طوريمعنادار بود، به واکنش زمان بر کاوش هاي موقعیت

 ترتیب به. نتایج همچنین مشخص کرد که است پرشی ، که مؤید مهم بودن سرویسبود پایه واکنش زمان از

توجه را  بیشترین) چهارم) و پس از ضربه (موقعیت کاوش اول کاوش موقعیتدر دورخیز ( پیش از پرتاب

(موقعیت کاوش دوم)، و درست پیش از  پرش از پیش درست جلو به برداشتن گام که حالی در ،اند الزم داشته

در  که  ستا آن  نشانگر نتایج. اند ترین توجه را نیاز داشته کم ترتیب به) سومضربه به توپ (موقعیت کاوش 

  .کند تبعیت میغیرخطی  از الگویی توجهاجراي سرویس پرشی 

  .تکلیف دوگانه، زمان واکنش، کاوش، والیبالتوجه، روش  هـاي کلـیدي: واژه
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  1390،  پاییز و زمستان 2پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 

 

١١٨ 
 

  مقـدمه

کنند  هاي ورزشی به نوآموز یا ورزشکار تأکید می مربیان در حین آموزش یا اجراي مهارت شود اغلب دیده می

شود این است که آیا توصیه  هایی که در این مورد مطرح می . سؤال"به فالن بخش مهارت بیشتر توجه کن"

دام بخش درستی تشخیص داده که کبه تمرکز توجه به بخشی از اجراي مهارت صحیح است؟ و آیا مربی به

هاي  هاي توجه به بررسی پاسخ محققان حوزه رفتار حرکتی با درنظرگرفتن نظریهنیازمند توجه بیشتري است؟ 

  . پردازند یماین دسته از سؤاالت 

شود که توجه محدود  گونه پیشنهاد میدر خصوص توجه ارائه کرده است، این )1(اي که کانمن  در نظریه

ها براي دسترسی به آن با هم به رقابت  است و منبع مرکزي ثابتی دارد که تغییرپذیر نیست و همه فعالیت

دو  زمان هممعروف شده است، هنگام اجراي  1نظریه منبع مرکزي توجهپردازند. بر طبق این مدل، که به  می

 ها آنتوجه فراتر رود پردازش یکی از تکالیف یا هر دوي  مرکزيرفیت تکلیف، اگر نیازهاي توجه از این ظ

با منطق محدود بودن ظرفیت توجه در نظریه کانمن، روشی به نام  شود. متوقف (فیلتر) یا دچار اختالل می

 .)2(آمده است  به وجودهایی از یک تکلیف  براي ارزیابی نیازهاي توجه یک عمل یا بخش تکلیف دوگانه

 زمان همروش کار به این صورت است که میزان تداخل صورت گرفته در یک تکلیف ویژه (اصلی)، وقتی که 

گیرد. اساس کار بر این منطق استوار  شود، مورد ارزیابی قرار می تکلیف دیگري (ثانویه) توسط فرد اجرا می

تواند باعث  تکالیف می نزما هماست که الف) میزان پردازش تکالیف مختلف متفاوت است، و ب) اجراي 

در نوع خاصی از تکلیف دوگانه، که به روش  .)1(بار به ظرفیت محدود سیستم توجه شود اعمال اضافه

هاي مجزا  نیازهاي توجه بخش، کاوش نیز معروف شده است، محقق با ارائه یک تکلیف ثانویه مجرد شناختی

صورت که آزمودنی تکلیف اصلی و ثانویه را به به این کند.  و خاص یک تکلیف یا مهارت را ارزیابی می

، در اغلب از نوع شنیــداري است کهکند. محقق با ارائه تکلیف ثانویه،  با هم اجرا می زمان همصورت مجزا و 

پردازد. به این صورت که اگر موقعیت کاوش  هاي مشخصی از مهارت به کاوش نیاز توجه آن بخش می مکان

تر از  ) طوالنی2ظرفیت توجه باشد، پاسخ به تکلیف ثانویه (زمان واکنش کاوشتکلیف اصلی نیازمند کل 

زمانی خواهد بود که فرد تنها به تکلیف ثانویه پاسخ داده است. اما اگر در موقعیت کاوش مورد نظر بتوان 

نهایی باید مشابه وقتی باشد که هر تکلیف به ت زمان همظرفیت توجه را بین دو تکلیف تقسیم کرد، اجراي 

  اجرا شده است.  

ها قبل تاکنون، از این روش براي تعیین نیازهاي توجه  در پیشینه تحقیقات حوزه رفتار حرکتی، از سال

، از این روش براي شناسایی زمان )3( و امیلتا کاستیلوبراي نمونه، هاي ورزشی استفاده شده است.  مهارت

مانع،  متر با 110تر، دوي م 100سرویس والیبال، دوي ورزشی از جمله دریافت  تکلیفاوج توجه در چندین 

. در این پژوهش مشخص شده است که در سرویس تنیس و اند کردهو دریافت سرویس تنیس استفاده 

کننده اجراي این  براي دریافت کهوالیبال، همه مراحل نیازمند توجه است، اما نه به یک نسبت. به این صورت 

                                                
1. Central Resource Capacity Theory 
2. Probe Reaction Time 
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  تعیین نیازهاي توجه سرویس پرشی والیبال ...
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توپ باالي تور  کهزدن بود) و دوم (وقتی حال سرویسر اول (وقتی حریف د کاوش  دو مهارت در موقعیت

شدن زمان دریافت توپ میزان توجه به صورت خطی افزایش بود و با نزدیک کمتريبود) نیازمند توجه 

 واکنشمتر با مانع، زمان  110متر سرعت و  100در دوي دریافتند همچنین  )3( و امیلتا کاستیلویافت.  می

هاي وسط اجرا کندتر است، و نتیجه گرفتند که الگوي  کاوش در آغاز و پایان هر دو رشته نسبت به زمان

تپانچه  شلیکدر  کهاند  نیازهاي توجه در اجراي این دو مهارت غیرخطی است. روز و کریستینا نیز نشان داده

بیشترین نیاز  کهي به طوریابد،  خطی افزایش می به صورتشنیداري  کاوش تکلیفبه یک  واکنشزمان 

در پرتاب نعل اسب افراد بیشتر  کهنیز نشان دادند  )5(. پرزوهی و اتنیر )4(توجه در بخش پایانی اجراست 

اول)، و درست قبل از پرتاب  کاوشمنابع توجه خود را به ترتیب به مرحله پیش از آغاز پرتاب (موقعیت 

شود  می کشیدهبه عقب  کاملدست به طور  کهاي  کنند و در مرحله سوم) معطوف می کاوش(موقعیت 

. پرایس و )5(ترین سطح خود قرار دارد  دوم) استفاده از ظرفیت محدود توجه در پایین کاوش(موقعیت 

هاي ابتدایی پرتاب آزاد  اند که افراد ماهر تنها بر روي قسمت نیز اخیراً به این نتیجه رسیده )6(همکاران 

در  کهکنند. در جدیدترین تحقیقی  اجرا می خودکار ه صورتهاي دیگر را ب بخش کنند و توجه می بسکتبال

رغم نشده خود مشخص کرده است علیدر رساله چاپ )7(در این خصوص انجام شده نیز کار  2010سال 

 اتکاگانه ضربه پنالتی فوتبال (مرحله آمادگی: قرار دادن پاي  فقدان وجود تفاوت در نیازهاي توجه مراحل سه

زننده، و مرحله پیش از تماس: با پاي ضربه توپ قبل از ضربه، مرحله میانی: گام آخر پیش از ضربه کناردر 

  .)7(زننده به توپ)، مرحله آمادگی بیش از سایر مراحل به توجه نیاز دارد لحظه قبل از تماس پاي ضربه

هایی از جمله نوع  ی بسته به ویژگیهاي ورزش رسد الگوي نیازهاي توجه در هریک از مهارت به نظر می

بندي  گونه که در برخی از تحقیقات گذشته نیز اشاره شده است، در یک دستههمان مهارت متفاوت باشد.

کند،  هاي ظریف (مانند شلیک تپانچه) اغلب از یک الگوي خطی تبعیت می کلی، الگوي نیازهاي توجه مهارت

دو) این الگو غیرخطی است، اما این موضوع جامعیت ندارد.  هاي درشت (مانند که در مهارت در صورتی 

 کلی بیش از حد و ندارد کافی دقت بندي تقسیم این زیاد احتمال به که است این جدیدتر مؤید هاي یافته

میزان و شکل تعاملی که با  بر اساس را تکالیف است بهتر معتقدند )5(اتنیر  و پرزوهی آن، به جاي. است

 با اي شاخه در توان می را ،نعل اسب پرتاب مانند درشت، هاي مهارت. کرد تفکیک دارند محیطی هاي محرك

 اي به نام تکالیف توان در شاخه والیبال یا تنیس را میدر دریافت سرویس  ،1کردنی تکالیف پرتاب عنوان

بندي تقسیم ،3زدنی ضربهضربات کاشته فوتبال یا ضربه به توپ گلف را با عنوان تکالیف   ،2کردنی دریافت

  کرد.  تقسیم 4گیري توان با عنوان تکالیف نشانه هاي ظریفی مانند شلیک با تپانچه را هم می کرد. مهارت

 جایی تا موضوع این اهمیت. باشد مهم بسیار ورزش در توجه باالي سطح یندهايآفر نقش رسد می نظر به

 هاي مهارت دقیق و موفق اجراي آیا که هستند و بوده االتؤس این پاسخ یافتنبه دنبال  پژوهشگران که است

                                                
1. Projection 
2. Reception 
3. Striking 
4. Aiming  
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 معطوف نامربوط یا مربوط هاي محرك بهها  آن که است توجهی میزان ریتأث تحتدر ورزشکاران  ورزشی

 هدف یک به فقط فرد که رسد می دقت سطح بیشترین به ورزشی عملکرد وقتی تنها آیا اینکه و دارند؟ می

 تقسیم( کند متمرکز اجرا با مرتبط نشانه چندین بر را خود توجهزمان  هم فرد اگر آیا ،همچنین کند؟ توجه

 آیا عینی، یمثال عنوان به ؟آمیز خواهد بود موفقیت و دقیق او عملکرد که کرد تضمین توان میباز هم ) توجه

 توجهزمان  هم تواند می جهشی، سرویس مانند مشکل، و پیچیده نسبت به یمهارت اجراي در والیبال بازیکن

به طور  کند؟ معطوف اجرا با مرتبط هاي نشانه دیگر و مهارت مختلف هاي بخش صحیح اجراي به را خود

 بندي زمان و پرش از پیش خود هاي گام تعداد تنظیم بازمان  هم تواند می چگونه بازیکن این تر مشخص

 تحقیقاتی ؟کند توجه نیز تور ارتفاع و حریف زمین مختلف نقاط به اوج، نقطه در توپ با تماس براي صحیح

 فرایند تواند می فرد چگونه که اند بوده موضوع این درك و بررسیبه دنبال  شده انجام زمینه این در که

 تقسیم چگونگی )8( اتنیر و سیبلی ویژه،. به طور کند مدیریت را اطالعات از شکل چندینزمان  هم پردازش

. اند داده قرار مطالعه مورد را والیبال آبشار اجراي با مرتبط واکنش زمان و گیري تصمیم طی در توجه منابع

 حالی درشود.  می تقسیم خوبیبه آبشار اجراي میانی هاي بخش در توجه منابع که داد نشانها  آن تحقیق نتایج

 به زیاد احتمال به افزایش این. شود می متمرکز توپ حرکت مسیر روي بیشتر توجه ،آبشار پایان و ابتدادر  که

 ایجاد همچنین و توپ، جهت و سرعت خصوص در اطالعات آوري جمع براي توجه منابع نیاز تغییر

 براي تواند می ی از این دستاطالعات .است توپ مربوط با تماس براي مجري اندام در جزئی هاي تعدیل

 خود توجه که کرد توصیه ورزشکاران به توان میزیرا . باشد اهمیت حائز و مفید بسیار ورزشکاران و مربیان

 در تواند می توجه تمرکز این. کنند متمرکز خاص یمهارتتر  مهم هاي بخش روي انتخابیبه طور  چگونه را

  . شود جراا بهبود به منجر نهایت

اي در نتیجه مسابقات دارد. به دلیل همین  کنندهسرویس پرشی در والیبال مهارت مهمی است که نقش تعیین

دهند. ورزشکار براي  اهمیت، مربیان وقت به نسبت زیادي از جلسات تمرین را به این مهارت اختصاص می

هاي جسمانی و مهارتی باال، باید درك مناسبی از مهارت داشته باشد.  اجراي سرویس خوب، عالوه بر توانایی

 تر مهمهاي مربوط به اجرا و شاید از آن  صحیح از اجراي مهارت و نشانهتواند شامل آگاهی  این درك می

هایی از مهارت باشد که تمرکز توجه بیشتري نیاز دارند. پژوهش حاضر براي به دست آوردن  شناخت بخش

عنوان تکلیف این شناخت انجام شده است. به این منظور در این پژوهش با استفاده از محرك صوتی (به

بررسی زمان واکنش کالمی به این تکلیف، نیازهاي توجه اجراي نقاطی مشخص از سرویس پرشی کاوش) و 

مشخص این  به طوروالیبال در افراد ماهر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به آنچه بیان شد، 

تکلیف کاوش بر اجراي سرویس پرشی  زمان هم) آیا ارائه 1تحقیق در پی پاسخ به این سؤاالت بوده است: 

) آیا تغییرات زمان واکنش کاوش تابع ارائه تکلیف کاوش در نقاط مختلف سرویس 2والیبال اثرگذار است؟، 

  پرشی است؟ 
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 منفی اثرات اصلی حرکتی مهارت اجراي بر ثانویه تکلیف پردازش دوگانه، تکلیف روش در ،کل در

 سیستم وقتی اما. بود خواهد بیشتر دارند نیاز بیشتري توجه به که نقاطی در منفی اثرات این قاعدتاً. گذارد می

 نماید، اطالق دوم اولویت دیگر تکلیف به و) اصلی( اول اولویت برچسب تکلیف یک به اطالعات پردازش

 مسئله این. بماند تغییر بدون اصلی تکلیف اجراي شود، ارائهزمان  هم نیز دوم تکلیف اگر حتی رود می انتظار

 اجراي و است شده داده اختصاص اصلی تکلیف به توجه منابع همه تقریباً که افتد می اتفاق دلیل این به

  اصلی تکلیف یک اگر اساس، همین بر. کند می استفاده مانده یباق هنوز که اي ذخیره منابع از دوم تکلیف

 نتیجه که بود، خواهد کمتر ماند می باقی تکالیف دیگر براي که منابعی میزان باشد، بیشتري توجه منابع نیازمند

 که والیبال، ورزشی رشته نخبه بازیکنان بین از نمونه تحقیق این در. است ثانویه تکلیف عملکرد افت آن

 دیگري تکلیف به بتوانند افراد این رود می انتظار. شد انتخاب ،دارند پرشی سرویس اجراي در باالیی توانایی

 مهارت اجراي شرایط این در رود می انتظار همچنین. دهند پاسخ سرویس اجراي حین در نیز) ثانویه تکلیف(

 ارائه که، کردیم بینی پیش گونه این ،بنابراین. باشد داشته را اصلی تکلیف حکمها  آن از هریک براي سرویس

 اثرگذار والیبال نخبه بازیکنان توسط سرویس اجراي بر ثانویه، تکلیف عنوانبه شنیداري، تکلیف یکزمان  هم

بر . باشد) شود نمی ارائه ثانویه تکلیف که وقتی( کنترل وضعیت مشابه شرایط این درها  آن عملکرد و نباشد

 محرك به کالمی پاسخ والیبال، نخبه بازیکنان توسط پرشی سرویس اجراي حین در باید منطق، این اساس

 که، کرد بینی پیش توان می باشد، گونه این اگر. گیرد  قرار اولویت دوم درجه در) صوتی عالمت( شنیداري

 اطالعات پردازش فرایند از بیشتري فضاي است توجه نیازمند کهکاوش)  تی(موقع  سرویس مهارت از نقاطی

 محرك به پاسخ زمان نظر مورد هاي نقطه در شد خواهد باعث امر این قاعدتاً و دهند می اختصاص خود به را

 همچنین. یابد افزایش) شود می ارائه شنیداري تکلیف تنها که شرایطی( پایه واکنش زمان به نسبت کاوش

 زمان( ثانویه تکلیف عملکرد افت رود می انتظار دارد، نیاز بیشتري توجه به مهارت از) نقاطی یا( نقطه وقتی

 پرشی سرویس از نقاطی در کاوش واکنش  زمان که بود این ما انتظار بنابراین. باشد مشهودتر) کاوش واکنش 

 براي حتی پرشی سرویس که آنجا از. باشد پایه واکنش زمان از تر طوالنی باید دارد نیاز توجه به که والیبال

 ویژهبه طور  باره، این در. باشد خواه توجه آن اجراي که شد بینی پیش شود، می تلقی مشکل ماهر ورزشکاران

 بینی پیش. باشد پایه واکنش زمان از تر طوالنی کاوش واکنش هاي زمان باید کل در که شد بینی پیش گونه این

 کاوش واکنش زمان است نیاز بیشتر توجه به که والیبال پرشی سرویس از نقاطی در که بود این ما دیگر

هاي واکنش کاوش باید از الگویی غیرخطی  به بیان دیگر، در این مهارت تغییر زمان. بود خواهد تر طوالنی

 کاوش  موقعیت دو به واکنش زمان که شد بینیپیش تر، اختصاصیبه طور  ،نیز مورد اینتبعیت کند. در 

 بایدپیش از پرتاب توپ  پرشی سرویس مجري آن در که موقعیتی اول .باشد ها موقعیت دیگر از تر طوالنی

 که اي نقطهدوم  و ؛کند متمرکز خود اصلی حرکتی هاي اندام مناسب اولیه وضعیت کردنپیدا بر را خود توجه

با توجه به آنچه بیان شد، هدف  .کند تمرکز توپ بر فضا، در زدنضربه و پرش وضعیت در باید مجري

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  1390،  پاییز و زمستان 2پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شماره 

 

١٢٢ 
 

 ورزشکارانپژوهش حاضر تعیین نیازهاي توجه سرویس پرشی والیبال در حین اجراي تکلیف دوگانه بین 

  نخبه رشته ورزشی والیبال بود.

  

  شناسی روش

ورزشکار پسر نخبه در رشته ورزشی والیبال بودند که دامنه  14کنندگان در این تحقیق  شرکتکنندگان:  شرکت

) سال بود. همه این افراد بنا بر اظهار نظر 40/18±22/0(با میانگین و انحراف معیار  19تا  17از  ها آنسنی 

داوطلبانه هاي ملی نوجوانان و جوانان را داشتند و  سال سابقه حضور در تیم 2کم شخصی و تأیید مربی دست

از کردند که در زمان اجراي تحقیق همه این افراد ابر کتبی) در این تحقیق شرکت کردند. نامهتیرضا(با اخذ 

  اي شرکت دارند. حرفه به طورهاي والیبال  در رقابت

در این تحقیق، تکلیف اصلی سرویس پرشی والیبال بود. براي ارزیابی عملکرد گیري:  ها و ابزار اندازه شاخص

هاي  وعه آزموني آزمون سرویس والیبال از مجمگذار نمرهکنندگان در اجراي سرویس پرشی از روش   شرکت

 منطقه هر در شود و کشی می والیبال به صورتی خاص خط آزمون زمین استفاده شد. در این )9(والیبال ایفر 

متري خط عرضی) چهار امتیاز، و دو منطقه کناري منطقه انتهاي زمین (یک و نیم. شود آن نوشته می امتیاز

محصور بین منطقه چهار امتیازي و مناطق سه امتیازي در متري خط طولی) سه امتیاز دارند. منطقه (یک و نیم

هاي  متري از خط وسط) یک امتیاز و مابقی زمین دو امتیاز دارد. به سرویسنزدیک خط وسط (چهار و نیم

کنندگان به محرك صوتی  شود. تکلیف ثانویه نیز زمان پاسخ کالمی شرکت نیز امتیازي داده نمی رفتهدستاز

، و دستگاه ارزیابی زمان واکنش صوتی به روش کاوشساخته با نام ابزار محققد که توسط (تکلیف کاوش) بو

گیري شد. زمان ارائه تکلیف کاوش در چهار نقطه مشخص و قابل تفکیک از  ثانیه اندازه هزارم کیبا دقت 

پرتاب ) پیش از PP1( ي شد. موقعیت کاوش اولکار دست )1هاي کاوش (موقعیت سرویس پرشی والیبال

برداشتن به جلو درست پیش از پرش، ) در انتهاي گامPP2توپ در مرحله دورخیز بود. موقعیت کاوش دوم (

) پس PP4) پیش از ضربه به توپ در نقطه اوج پرش، و موقعیت کاوش چهارم (PP3موقعیت کاوش سوم (

کاوش نیز صوتی به تکلیف  هاي کنندگان در موقعیت از ضربه در مرحله فرود بود. زمان واکنش کالمی شرکت

به منظور ارائه عالمت شنیداري در  کاوش روش به صوتی واکنش زمان ارزیابی دستگاهکاوش بود. 

سنجی  زمان واکنش کالمی فرد استفاده شد. دستگاه زمان اولیهگیري  هاي کاوش و تشخیص و اندازه موقعیت

، یک میکروسوئیچ، یک میکروفون راه دورترل از هزارم ثانیه است که با یک سامانۀ کندیجیتالی با دقت یک

سیم سبک با قابلیت نصب روي سر و یک بلندگو تجهیز شده است. این ابزار بر اساس منطق تکلیف  بی

کند که توسط کلیدي که روي آن تعبیه شده است، یک  دوگانه ساخته شده است. دستگاه به این شکل کار می

دهم ثانیه از ه صداهاي ویندوز) با تواتر  دو کیلوهرتز به مدت نهعالمت شنیداري (صداي بیپ از مجموع

شونده موظف است پس از شنیدن کند. آزمون سنج نیز شروع به کار می زمان زمان همشود.  بلندگو پخش می

                                                
1. Probe Position (PP) 
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سیم که روي صورت و در  این صدا، با گفتن واژه توپ به آن پاسخ دهد. پاسخ فرد از طریق میکروفون بی

گردد. سپس کنترل شود به ریموت کنترل ارسال میترین نقطه به دهان جاسازي شده تشخیص داده می نزدیک

سنج را متوقف  فرستد. دستگاه پس از پردازش این سیگنال زمان از راه دور سیگنالی به میکروسوئیچ می

در محیط استفاده کردن عالمت صوتی (محرك شنیداري) کند. از یک بلندگوي قابل حمل براي پخش می

) توپکننده (گفتن واژه  شده توسط شرکتدستگاه طوري تنظیم شد تا تنها وقتی شدت صداي تولیدکردیم. 

در شرایط واقعی صداهایی از بل (واحد شدت صوت) برسد قابل تشخیص باشد.  دسی دهمکی حداقل به

در هنگام اجراي سرویس وجود دارد.  ژهیوبهجمله صداي تماشاگران، مربی، و دیگر صداها در حین بازي و 

نتایج  1شده از بلندگو را به نوعی مشابه این شرایط تصور کرد که به روایی بیرونیتوان صداي پخش می

  .)8؛ 7؛ 6(کند. در تحقیقات پیشین نیز از این روش استفاده شده است  تحقیق کمک می

کاوش، با استفاده از دوربین دیجیتال دستی هاي  براي اطمینان از ارائه صحیح تکلیف کاوش در موقعیت

تصاویر با  ي شد.بردار لمیفکنندگان  هاي شرکت از کلیه تالش 2آي 1080 -150آر اکس-آر دي مدل اچ  سونی،

افزار قابلیت  مورد بازبینی قرار گرفت. این نرم PowerDVD 9.0 ویژه پخش فیلم  افزار استفاده از نرم

آوري اطالعات  در جریان جمع .ه شکل فریم به فریم با جزئیات کامل را داردنمایش تصاویر با سرعت کم و ب

شده صداهاي تولید،  ها هاي واکنش کاوش و پایه در زمان اجراي آزمون زمان  گیري صحت اندازه نیتأمو براي 

با استفاده زدن به توپ) کننده (و البته صداهاي ناشی از ضربه در محیط شامل عالمت شنیداري و پاسخ شرکت

ضبط و مورد  )10( 1.3.13ـدا با عنوان آداسیتی نسخه ویژه ضبط شد و ویرایش صتحت ویندوز افزار نرماز 

نیز استفاده شده  )7(و کار  )6(در تحقیق پرایس و همکاران  افزارنرم این ازتجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

سنجی  با استفاده از امکانات طیف را شدهضبط اصوات توان می که است ابلیتق این داراي افزارنرم. است

 شدت از طیفی که است شده تجهیز قابلیت این با افزارنرممنظور  این براي. کرد تحلیلشده در آن تعبیه

 یک حداکثر دقت با ،افقی محور( زمان حسبرب را شده ضبط) بل یدسبرحسب  عمودي محور( صوت

عالوه  طیف این در. دهد می نمایش و تولید) تنظیم شد هزارمکی که در این تحقیق دقت روي ثانیهم میلیونُ

هاي زمانی این  توان فاصله نقاطی را که در آن شدت صوت تغییر کرده تشخیص داد، می توان میبر اینکه 

افزار در شده توسط نرماي از اصوات ضبط تغییرات را نیز با دقت بسیار باال مشخص و محاسبه کرد. نمونه

  ان داده شده است.نش 1شکل 

  

                                                
1. Ecological Validity 
2. Sony Handycam HDR-XR150 Camcorder - 1080i 
3. Audacity 1.3.1 
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: اصـطکاك  Bبـاش،   : آمـاده Aهـاي انجـام شـده (    هاي اصوات ضبط شده در یکی از کوشش بندي اي از ترتیب و زمان . نمونه1 شکل

دیگـر  : G: فرود ورزشکار، F: ضربه به توپ، E: پاسخ صوتی ورزشکار، PP3  ،Dدر ارائه شده عالمت شنیداري کاوش : Cکفش، 

  صداهاي محیط مانند برخورد توپ با زمین یا تور)

 30اي اختصاصی انجام شد که حدود در جلسه  کننده مراحل مختلف آزمون براي هر شرکت :روش اجرا

ثانیه بوده است. آزمون در سالن ورزشی  30ی کوشش نیبکشید. در کلیه مراحل آزمون، فاصله  دقیقه طول می

هاي زمین والیبال در آن  المللی والیبال، کلیه استاندارد که طبق قوانین فدراسیون بین خالی از تماشاگر اجرا شد

کننده خواسته شد  رعایت شده بود. پیش از شروع، کلیه مراحل اجراي آزمون توضیح داده شد. از هر شرکت

خ دهد. شده در حین اجراي سرویس پاسبه صداي پخش توپکه با بیشترین سرعت ممکن و با گفتن واژه 

کردن با توپ به مدت ده شد تا با انجام تمرینات کششی، دویدن آرام و کار سپس به ورزشکار اجازه داده می

گر انجام شده است. پس از اعالم آمادگی دقیقه بدن خود را گرم کند. کلیه مراحل آزمون توسط یک آزمون

شد،  ه او، که در آن سرویس زده نمیگرفتن پشت خط سرویس، ابتدا زمان واکنش پایکننده و قرار شرکت

کننده قرار  سیم در محل مناسب روي سر شرکت گیري شد. به این صورت که ابتدا میکروفون بی اندازه

و گذشت دو تا چهار ثانیه (پیش دوره)، محرك شنیداري را  آمادهگر با گفتن واژة نگرفت. سپس آزمو می

شد  تکرار می بارپنجکننده موظف بود با حداکثر سرعت به این صدا پاسخ دهد. این عمل  کرد. شرکت ارائه می

 شیپگر زمان نشد. آزمو ) ثبت میBL-RT( 1عنوان زمان واکنش پایهآمده بهدستو میانگین زمان واکنش به

هاي  بینی جلوگیري کند. بالفاصله پس از اجراي کوشش داد تا از پیش تصادفی تغییر می ه صورتبرا  دوره

-کردن، پنج سرویس پرشی را براي دستشد تا براي گرم کننده اجازه داده می زمان واکنش پایه، به شرکت

ویس اول در حالتی کرد. ده سر اجرا می سرویس را با دست برتر خود 60گرمی اجرا کند. پس از آن، هر فرد 

                                                
1. Base Line Reaction Time (BL-RT) 
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شد که تمام شرایط آزمون رعایت شده بود، ولی هیچ محرك شنیداري (بدون ثبت زمان واکنش) ارائه  اجرا می

تصادفی  به صورتها پنج سرویس  شد. از میان این سرویس ها ثبت می شد و فقط امتیاز این سرویس نمی

شد. تنها در  یاز عملکرد پایه در نظر گرفته میعنوان امتبه ها آنامتیازهاي   شدند و میانگینانتخاب می

ها (شش سرویس) را با موفقیت (داخل زمین) اجرا  درصد این سرویس 60توانست حداقل  که فرد می صورتی

هاي بعدي انجام  بود آزمون درصد بیشترین امتیاز ممکن) می 50کند و امتیاز عملکرد پایه او بیش از دو (

سرویس دیگر کرد. در جریان این  50د شرایط ادامه آزمون، اقدام به اجراي کننده واج شد. سپس شرکت می

ارائه  PP1, PP2, PP3, PP4هاي کاوش  تصادفی محرك شنیداري در موقعیت به صورتها  سرویس

هاي  شد. براي هریک از موقعیت کننده ثبت می شد و متعاقب آن زمان واکنش و امتیاز سرویس شرکت می

کنندگان پس از هر  ) در نظر گرفته شد. براي جلوگیري از خستگی، شرکت40مجموع  کاوش ده سرویس (در

یافت.  کردند و تنها پس از اعالم آمادگی آزمودنی آزمون ادامه می ده سرویس در حدود سه دقیقه استراحت می

کنش پنج هاي وا ها و اطمینان از صحت اجراي آزمایش، میانگین زمان پس از بازبینی فریم به فریم فیلم

-RTعنوان زمان واکنش هر موقعیت کاوش (شد، محاسبه و به تصادفی انتخاب می به صورتسرویس، که 

PP1, RT-PP2, RT-PP3, RT-PP4شد. میانگین امتیازهاي  کننده در نظر گرفته می ) براي هر شرکت

به بینی،  عنوان امتیاز هر موقعیت کاوش ثبت شد. براي جلوگیري از پیشاین پنج سرویس نیز محاسبه و به

شد. از بین  ها ثبت می شد و تنها امتیاز این کوشش تصادفی در ده سرویس محرك صوتی ارائه نمی صورت

عنوان محاسبه و به ها آنتصادفی پنج سرویس انتخاب و میانگین امتیازهاي  به صورتاین ده سرویس نیز 

ارائه  2اي از کلیه مراحل اجرایی طرح تحقیق در شکل  خالصهگیري در نظر گرفته شد.  هاي مچ کوششامتیاز 

  شده است. 

 
 

  مرحله

  

B)  عملیات
L

-R
T

)
 

ت
دس

 
ی

رم
گ

  

هاي  کوشش

  پایه

موقعیت 

  کاوش اول

PP1 

موقعیت 

  کاوش دوم

PP2 

موقعیت 

  کاوش سوم

PP3 

موقعیت 

  کاوش چهارم

PP4 

هاي  کوشش

  گیري مچ

Catch trails 

  

  10  10  10  10  10  10  5  5  تعداد  کوشش

  +  +  +  +  +  +  +  ـــ  اجراي سرویس

  +  +  +  +  +  +  ـــ  ـــ  ثبت امتیاز

ارائه تکلیف کاوش و 

  ثبت زمان واکنش
  ـــ  +  +  +  +  ـــ  ـــ  +

این معناست که عملیات  هاي مثبت و منفی به شود. عالمت . طرح تحقیق، شامل مراحل و عملیاتی که در هر مرحله اجرا می2شکل 

 ) است.ــ) یا نشده (+مورد نظر در آن مرحله انجام شده (
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ها  که در آنرا اي  شدههاي ضبط کوشش  ، محقق ابتدا فیلمگانکنند  براي هر شرکت :ها تجزیه و تحلیل داده

مورد بازبینی قرار  عاديسرعت درصد  20ویی با ئمحرك شنیداري ارائه شده بود بازبینی کرد. تصاویر وید

محرك شنیداري در موقعیت مورد نظر ارائه نشده بود، نتایج زمان واکنش در کوششی گرفت. در صورتی که 

  شد.  و همچنین عملکرد سرویس آن کوشش حذف می

خالصه، در روش کاوش از روي عملکرد فرد در تکلیف ثانویه نیازهاي توجه تکلیف اصلی (اولیه)  به طور

اي عمل کند که  گونهمجري به زمان هم به طورد. بنابراین، در صورتی که در حین ارائه دو تکلیف شو تعیین می

هاي مختلف  توان نیازهاي توجه بخش بیشترین میزان توجه او به تکلیف ثانویه اختصاص داده شود نمی

ص و تضمین شود که تکلیف اولیه را ارزیابی کرد. از این رو مهم است در استفاده از این روش ابتدا مشخ

تکلیف ثانویه جاي خود را به تکلیف اصلی نداده باشد. به بیان دیگر، نباید تفاوتی بین اجراي تکلیف اصلی 

شد  در شرایط ارائه و عدم ارائه تکلیف ثانویه کاوش وجود داشته باشد. با این توضیح، ابتدا باید مشخص می

کنندگان اثرگذار بوده است یا خیر؟  ر نتایج عملکرد شرکتکه آیا ارائه محرك شنیداري حین اجراي سرویس ب

میانگین امتیازهاي: عملکرد ( ) و تکرار سنجش با شش سطحANOVAبه این منظور طرح تحلیل واریانس (

 هتوجه اختصاص داد گیري) استفاده شد. براي بررسی سطح هاي مچ پایه؛ چهار موقعیت کاوش، و کوشش

رشی والیبال و همچنین مشخص کردن روند تغییر نیازهاي توجه، مجدداً از ي مهارت سرویس پشده به اجرا

پنج سطح  بار  نیاهاي تکراري استفاده شد. در این طرح که  با اندازه )ANOVA( روش تحلیل واریانس

با میانگین زمان ) RT-PP1, RT-PP2, RT-PP3, RT-PP4کاوش (هاي واکنش  داشت، میانگین زمان

هاي  در تحلیل واریانس، از مقایسه  Fنسبت شدن معنادار صورت در مقایسه شد. )BL-RTواکنش پایه (

یک از سطوح با تعیین اینکه کدامبراي  شوندهساده و تکرار 2هاي مقابلهبا روش  1شدهریزي چندگانه برنامه

  .استه در نظر گرفته شد 05α.=نیز ناداري عیکدیگر از نظر آماري تفاوت دارند استفاده شد. سطح م

  

 هایافته

هاي کاوش اثر معناداري بر میانگین امتیازات  نتایج تحلیل واریانس نشان داد که موقعیت عملـکرد سرویس:

نیز میانگین و انحراف معیار  1در جدول . F(5, 65) = 2.05, P > .05هاي پرشی نگذاشته است  سرویس

 ارائه شده است. براي اطمینان آزمونگیري و پایه  هاي کاوش، مچ کنندگان در موقعیت عملکرد شرکت

 هر چهار موقعیت در سرویس میانگین عملکرد که داد اجرا شد. نتایج این آزمون نیز نشان نیز ساده اي مقابله

 ). بنابراینP > .05است ( نداشته شرایط پایه با معناداري تفاوت گیري هاي مچ کاوش و همچنین در کوشش

 اصلی تکلیف عنوانبه را سرویس اجراي اند توانسته )کاوشثانویه ( تکلیف ارائه با وجود کنندگان شرکت

                                                
1. Planned Multiple Comparisons  
2. Contrasts 
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 اطمینان هاي دامنهو ( میانگین نیز 3 شکل در. دهند اختصاص آن به را توجه بار بیشترین و کنند حفظ

 . است شده رسم مختلف هاي وضعیت برحسب سرویس عملکرد) درصد95

 
 %  عملکرد سرویس پرشی در شرایط مختلف95هاي اطمینان  انحراف معیار، و دامنه . میانگین،1جدول 

  %95دامـنه اطمــینان  انحـراف معـیار میانگـین  شـــرایـط

 کران باال کران پایین

 RT-PP1(  3.28 12. 3.21 3.35موقعـیت کاوش اول   (

 RT-PP2(  3.29  14.  3.21 3.36موقعـیت کاوش دوم   (

 RT-PP3(  3.39  14.  3.30 3.47موقعیت کاوش سـوم  (

 RT-PP4(  3.29 15.  3.21 3.38موقعیت کاوش چهارم (

 Catch(  3.39  09.  3.33 3.44گـیري ( مـچ

 Base line(  3.38  13.  3.31 3.45پـایـه (

 

  

  
) عملکرد سرویس پرشی والیبال بر حسب شرایط اجراي سرویس در CI %95% (95هاي اطمینان  . تغییرات میانگین و دامنه3شکل 

 . Catchگیري مچ ؛ وBase Line، پایه PP1, PP2, PP3, PP4هاي کاوش: موقعیت
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و پذیرفت که تکلیف  کرد توان فرض با توجه به این نتایج و با درنظرگرفتن شرایط اجراي تکلیف دوگانه، می

تکلیف کاوش، هرگونه پاسخ دادن به است و در  را به خود اختصاص دادهبیشترین بار توجه سرویس والیبال 

 .افزایش یا کاهش در زمان واکنش باید با تغییر نیازهاي توجه مربوط باشد

نشان داد  ،1نتایج تحلیل واریانس، با اصالح درجات آزادي به روش گرینهوس ـ گیزر زمان واکـنش کاوش:

شده از نظر آماري تفاوت معناداري وجود دارد کنش بررسیهاي وا که در کل بین میانگین زمان

F(2.31, 30.09) = 463.08, P < .001, ω2 = .97 )ω2 هاي ساده نشان داد  = اندازه اثر). آزمون مقابله

 RT-PP1 ،F(1,13) = 1758.86, P < .001, rهاي کاوش اول  موقعیت  واکنش  هاي که میانگین زمان

، RT-PP3سوم ؛  RT-PP2 ،F(1,13) = 1059.7, P < .001, r = .98دوم ؛  99. =

F(1,13) = 1494.12, P < .001, r = .99  چهارم ؛ وRT-PP4 ،F(1,13) = 1041.50, P < 

.001, r = .99 از میانگین زمان واکنش پایه   تر بزرگ، به میزان معناداريBL-RT ) استr  =اندازه اثر .(

-RTاول  کاوش موقعیتدر  واکنش زمانمیانگین  که داد نشان شوندهتکرار هاي مقابله آزمون آن، بر عالوه

PP1 دوم  کاوش موقعیتمیانگین زمان واکنش در  به میزان معناداري بیشتر ازRT-PP2  بوده است

F(1,13) = 162.37, P < .001, r = .93 دوم  کاوش موقعیتدر  واکنش زمانمیانگین ؛RT-PP2  نیز

بود  RT-PP3سوم  کاوش موقعیتمیانگین زمان واکنش در  بیشتر ازبه میزان معناداري 

F(1,13) = 42.17, P < .001, r = .76  سوم  کاوش موقعیت در واکنش زمانمیانگین ؛ و در نهایت

RT-PP3  چهارم  کاوش موقعیتدر  واکنش زمانمیانگین  از کمتربه میزان معناداريRT-PP4  بود

F(1,13) = 253.91, P < .001, r = .95  .95  اطمینان هاي دامنه نضماماه ب( میانگین نیز 4 شکل در 

 . است شده رسمبراي مقایسه کاوش و پایه  هاي وضعیت برحسبهاي واکنش  زمان) درصد

 

                                                
1. Greenhouse-Geisser  
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چهار موقعیت ) در msec هیهزارم ثان) زمان واکنش (CI %95% (95هاي اطمینان  . تغییرات میانگین و دامنه4شکل 

  .1، و زمان واکنش پایهPP1, PP2, PP3,PP4 کاوش

 

براي  .اند شده تعریف  هنقطاجراي هر چهار  آمده، دسته ب نتایج و دوگانه تکلیف از استفاده منطق بر اساس

 بر اساس این تحلیل آماري انجام شد که استدالل این. دارند باال توجه به والیبال نیاز در پرشی سرویس

 پایه واکنش زمان میانگین از بیش معناداري میزان به کاوش هاي موقعیت چهار هر واکنش هاي زمان میانگین

 درنظرگرفتن و تکرارشونده هاي مقابله نتایج به توجه با. است بوده) 4 شکل شده رويمشخص چینخط(

میزان ) بیشترین PP1دورخیز، پیش از پرتاب توپ والیبال به باال ( شده،تعریف نقاط میان از ،2  جدول مقادیر

) و PP2برداشتن به جلو درست پیش از پرش (شده بعدي، یعنی گامتوجه را نیاز دارد. در دو نقطه تعریف

موقعیت یابد. نکته مهم اینکه در  کاهش می PP1)، بار توجه نسبت به PP3زدن به توپ (پیش از ضربه

در یابد.  زدن به توپ و در حال فرود، دوباره بار توجه افزایش می)، یعنی پس از ضربهPP4کاوش چهارم (

 .نظر غیرخطی بوده استتوان گفت که روند تغییرات نیازهاي توجه نقاط مورد کل می

 
 
 
 
 

                                                
1. Base Line Reaction Time 
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 ثانیه)حسب هزارم ر (بهاي واکنش کاوش  % زمان95هاي اطمینان  . میانگین، انحراف معیار، و دامنه2جدول 

  %95دامـنه اطمـینان  انحـراف معـیار میانگـین  شـــرایـط

 کران باال کران پایین

  RT-PP1(  *1481.88 1.3.31  1421.96  1541.79موقعـیت کاوش اول (

  RT-PP2(  *891.11 100.54  832.28  949.94موقعـیت کاوش دوم (

  RT-PP3(  *714.88 51.92  689.02  740.74موقعیت کاوش سـوم (

  RT-PP4(  *1158.91 111.71  1109.83  1208.00موقعیت کاوش چهارم(

  BL-RT(  202.40  16.93  193.54  211.27پـایـه (

  )P < .001تفاوت معنادار نسبت به زمان واکنش پایه ( *

 
  

  گیري  بحث و نتیجه

هدف تحقیق حاضر تعیین نیازهاي توجه سرویس پرشی والیبال با استفاده از روش تکلیف دوگانه بود. ابتدا 

تمهیدات دادیم که شرایط استفاده از روش تکلیف دوگانه در تحقیق مهیا شده است. با  باید نشان می

ن اجراي سرویس پرشی به شده بتوانند در حیرفت نمونه انتخاب انتظار می تحقیق، شده در طرحبینی پیش

در تکلیف ثانویه (محرك صوتی) نیز پاسخ دهند و پاسخ به این محرك اثري بر عملکرد سرویس نگذارد. 

 واکنش زمان از استفاده با توان نمی ندهد اختصاص خود به را توجه بار بیشترین اصلی تکلیف که یصورت

بین میانگین  تفاوت معناداري. طبق نتایج، )8( کرد ارزیابی را اصلی تکلیف توجه نیازهاي درستیبه کاوش

. بنابراین، فرضیه تحقیق در گیري مشاهده نشد هاي مچ کوشش و پایه، هاي کاوش عملکرد هریک از موقعیت

 را سرویس اجراي اند توانستهثانویه  تکلیف ارائه رغمعلی کنندگان شرکت در نتیجهاین خصوص تأیید شد. 

با درنظرگرفتن شرایط نابراین ب .دهند اختصاص آن به را توجه بار بیشترین و کنند حفظ اصلی تکلیف عنوانبه

تغییر را نتیجه  تکلیف کاوشبه توان هرگونه افزایش یا کاهش در زمان واکنش  اجراي تکلیف دوگانه، می

   .تلقی کردنیازهاي توجه 

 قرار ارزیابی مورد ثانویه تکلیف در عملکرد دوگانه، تکلیف روش گونه که در مقدمه بیان شد، درهمان

 که داد هاي پژوهش نشان یافته. شود می تعیین اصلی تکلیف توجه سطح ارزیابی این روي گیرد و از می

 بیشتر پایه واکنش به لحاظ آماري از میانگین زمان کاوش موقعیت چهار هر در واکنش هاي میانگین زمان

  خواه است، تأیید شد.     بینی شده بود اجراي این مهارت توجه پیشنتیجه اینکه فرضیه تحقیق که در آن  .است

ترین بوده  ، زمان واکنش طوالنیPP1در تأیید فرضیه دیگر تحقیق، مشخص شد که در موقعیت کاوش اول 

زمان واکنش به  PP3و سوم  PP2به دوم  PP1بینی، از موقعیت کاوش اول  است. لیکن برخالف پیش

به موقعیت کاوش چهارم  PP3ترتیب کاهش یافت، اما این سیر نزولی جاي خود را از موقعیت کاوش سوم 

PP4  یعنی افزایش زمان واکنش داد، لیکن سطح زمان واکنش در ،PP4  بهPP1  .نرسید و از آن کمتر بود

منطق تکلیف دوگانه، در سرویس پرشی بر اهاي واکنش کاوش غیرخطی است. بن بنابراین الگوي تغییر زمان
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والیبال بیشترین نیاز توجه به ترتیب در مرحله دورخیز (پیش از پرتاب توپ) و سپس مرحله فرود (پس از 

ي (در انتهاي گام برداشتن به جلو و پیش از پرش) و سپس بردارگامضربه، در حال فرود) است. مرحله 

نی که فرد در اوج پرش قرار دارد) نیز نیاز به توجه دارند، لیکن مرحله پرش (پیش از ضربه زدن به توپ، زما

میزان این توجه کمتر از دو مرحله دیگر است. در ادامـه با کمک منطق قیاسی و استقرایی و درنظرگرفتن 

 مالی الگوي غیرخطی مشاهده شدهـه شده به تبیین علل احتـها ارائ ژوهشـر پـرهایی که در دیگـاظهارنظ

رسد توجه در طول اجراي یک مهارت پیوسته نیست. ممکن است کل یک مهارت یا  یم. به نظر میپردازمی

کان نیز وجود دارد که کل یا بخشی هایی به توجه چندانی نیاز نداشته باشد. در مقابل این ام بخشی/بخش

اجرا شود. در شده از مهارت به درجات باالیی از توجه نیاز داشته باشد و به صورت کنترل )هایی بخش(

ها در مقدمه  شده براي بررسی نیازهاي توجه تکالیف مختلف، که شرح آنهاي پیشنهاد بندي قیاس با تقسیم

توان گفت که سرویس پرشی والیبال مهارت درشتی است که در هر دو مقوله پرتاب کردن و  می، ارائه شد

بوده است. در تحقیق حاضر دیدیم که  گیرد. بنابراین، مشاهده الگوي غیرخطی محتمل ضربه زدن جاي می

خواه است. همچنین بار توجه ابتدا و انتهاي سرویس باالتر است.  هاي سرویس پرشی توجه اجراي همه بخش

اند ورزشکاران در اجراي در مورد باال بودن بار نیاز توجه در بخش ابتدایی باید گفت، تحقیقات نشان داده

قبل از  )12(، یا ضربات گلف )7(، ضربه پنالتی فوتبال )11( زاد بسکتبالاي نظیر پرتاب آ هاي بسته مهارت

کنند، مدت کوتاهی  شروع حرکت به منظور کاهش اضطراب و حذف عوامل مزاحمی که اجرا را تخریب می

 مثالً(خاصی  اعمال اگر که اند دریافته تجربه به ورزشکاران از برخی که شود می دیده. )11(کنند  تمرکز می

 پیش همیشه 1اي کلیشه به صورت را) والیبال سرویس در توپ بوسیدن یا دست در توپ چرخاندن بار چند

 ها، همیشگی یا تکرار این کلیشه مکث .رسند می اجرا در آل دهیا وضعیت یک اغلب به کنند تکرار اجرا از

 تمرکز کند می رویه کمک این. برند می به کار ورزشی مختلف هاي رشته در ورزشکاران اغلب که است روشی

. )11(شود  آماده موفق اجراي براي و بگذارد کنار را مزاحم عوامل شود، کم اضطرابش رود، باال ورزشکار

 مناسب حاالت اجرا از قبل بتواند تا دهد می را فرصت این ورزشکار به کارها این معتقدند نیز برخی

بر این، در مورد خاص اجراي سرویس پرشی والیبال،  عالوه . )11(کند  فعال خود در را ذهنی و فیزیولوژیکی

بازیکن بیشتر تمرکزش بر این قضیه متمرکز است که چه مقدار توپ را باال و جلو پرتاب کند که توپ به 

رسد این کارها منجر به باال رفتن سطح  باشد، به نظر میدلیل استفاده هر چه بهترین نقطه براي ضربه برسد. 

  شود.  ظرفیت محدود توجه میاستفاده از 

 بهینه، اجراي به رسیدن ملزومات و اجرا، از اي پیش کلیشه اعمال انجام مکث، به  دقیق نگاه و توجه از پس

حاضر  تحقیق. بپردازیم پرشی سرویس اجراي در کردن تمرکز نقش و توجه نکردن تقسیم اهمیت به دارد جا

 خودکاربه صورت  دورخیز، مرحله ژهیوبه و والیبال پرشی سرویس مراحل همه انتظار، مطابق که، داد نشان

 هاي پیش از پرتاب، کلیشه ندادن تغییر بر تأکید و تکرار، مرور، به توصیه بر عالوه بنابراین،. شود نمی اجرا

                                                
1 Routine  
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 بنابراین. شود داده دورخیز اختصاص مرحله به توجه بار بیشترین که است مهم بسیار این که کردیم مشاهده

 به مناسب يها دستورالعمل دادن و کارآمد، هاي روش ارائه مناسب، شرایط آوردن فراهم با مربی عنوانبه باید

بخش دیگري از نتایج  شوند. تجهیز مرحله این در توجه تمرکز سازوکارهاي با تا کنیم کمک ورزشکاران

توان کاهش  کاهش یافته است. چگونه می PP3و  PP2، به ترتیب بار توجه در  PP1نشان داد که پس از 

از یک طرف، ایم.  بار توجه این دو مرحله را توجیه کرد؟ در ادامه از دو جنبه به این بخش از نتایج پرداخته

نیاز دارد، بار  خاصبه توجه  )PP2( سرویس اجراي شروع اینکه وجود با که است این یدؤم ها یافته این

توجه  ربا )PP2( نیست. همچنین پس از آغاز حرکت و انجام پرش PP1 دورخیز توجه آن به اندازه مرحله

بندي صحیح براي  است که فرد در نقطه اوج پرش باید با زمانجایی  PP3یابد.  باز هم کاهش می PP3در 

نیاز  ییبود که این مرحله باید به توجه باالکرده بینی  آماده شود. محقق پیش صحیح و مناسب زدن ضربه

را نیاز داشته است. توجه  ربا نیتر این نقطه کمکه ها نشان داد  شته باشد. لیکن برخالف فرضیه تحقیق، یافتهدا

است که در  ايیافته حرکتی تعمیم ۀکه اجراي سرویس پرشی بخشی از برنام کردگونه استدالل  توان این می

PP2 فعال شده است. به احتمال زیاد در ادامه )PP3(  یا دخالت کمتر کمتر  توجهنیاز به این برنامه با

 بیشتري هاي بررسی بایداین یک استنتاج ابتدایی است و براي تأیید آن شود.  وکارهاي بازخورد اجرا میساز

از جنبه دیگر، علت مشاهده روند تغییر  .شود انجام والیبال پرشی سرویس یکنترل هاي ویژگی زمینه در

هاي توپی نظیر والیبال،  توان توضیح داد. در ورزشرا به این صورت می PP3و  PP2نیازهاي توجه در 

چون فرد باید با تعقیب مسیر توپ زمان تماس با توپ را درست تخمین بزند، توجه به دوره  بال سیبتنیس و 

پرشی را . طبق این تحقیقات این افزایش زمان واکنش در سرویس )13؛ 3(معینی از پرواز توپ اهمیت دارد 

گونه توضیح داد که بازیکن باید با درنظرگرفتن میزان ارتفاع و سرعت توپی که خود آن را پرتاب  توان اینمی

برداري به جلو را تخمین بزند. بنابراین، براي انجام این کارها نیاز به استفاده از  کرده، زمان مناسب براي گام

ت در دسترس توجه براي واکنش به محرك دوم (تکلیف شود ظرفیظرفیت توجه دارد که این کار باعث می

(پیش از  PP3شنیداري) کاهش یافته و زمان واکنش به این محرك افزایش یابد. در ارزیابی زمان واکنش 

-BLضربه، در نقطه اوج پرش) نیز نشان داده شد که زمان واکنش در این نقطه بیشتر از زمان واکنش پایه 

RT اند  روي آبشار والیبال انجام داده )8(توان با استفاده از تحقیقی که سیبلی و اتنیر است. این موضوع را می

با زدن آبشار  زمان هممورد تعیین نقطه فرود توپ ر گیري د نشان دادند که تصمیم ها آنتوضیح داد. 

 شود یمگیري اجرا  شود زمان واکنش نسبت به زمانی که آبشار بدون تصمیم هاي مرتبط) باعث می (نشانه

بار بر ظرفیت توجه شده هاي مرتبط با اجراي مهارت باعث ایجاد اضافه افزایش یابد. بنابراین، توجه به نشانه

نیز وجود دارد. بازیکن قبل از ضربه  PP3دهد. این امر در و زمان واکنش به محرك کاوش را افزایش می

هاي دیگري نظیر ابعاد زمین، ید به نشانهزدن به توپ، عالوه بر توجه به موقعیت خود نسبت به توپ، با

کند. در نتیجه زمان واکنش به محرك کاوش در این زدن نیز توجه ارتفاع تور و مقدار نیروي الزم براي ضربه

دهنده نیاز به توجه این موقعیت براي اجرا است. یابد، که نشانموقعیت نسبت به زمان واکنش پایه افزایش می
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ها و بسیار نزدیک به زمان واکنش پایه است، در  توجه این موقعیت کمتر از دیگر موقعیت اما از آنجا که بار

 PP3توان اظهار کرد که  یافته بیان شد می حرکتی تعمیم  در خصوص اجراي برنامه تر شیپراستاي منطقی که 

 ) PP4حله فرود (، بار توجه در مرPP3ها نشان داد که پس از  شود. یافتهنیمه خودکار اجرا می به صورت

رسد که پس از ضربه به توپ باید ظرفیت باالیی از توجه  ناگاه افزایش یافته است. در نگاه اول به نظر میبه

تر به مرحله فرود و نتایج به دست آمده در جریان اجراي تحقیق نکات مهمی را  خالی باشد. لیکن نگاه دقیق

سؤال شد که در هر مرحله به چه کننده  کند. در جریان تحقیق و پس از اجرا، از افراد شرکت مشخص می

ابراز کردند که بعد از ضربه توجه و نگاهشان به دنبال مسیر  ها آنکنند. اول اینکه  چیزهایی بیشتر توجه می

حرکت توپ بوده است تا نتیجه کار خود را مشاهده کنند. این مطلب با تحقیقات قبلی در این زمینه 

. از طرف )8(تواند باعث افزایش بار توجه شود  ردن مسیر توپ میاند دنبال ک ی داشت که نشان دادهخوان هم

دیگر، عالوه بر اهمیت حفظ تعادل، طبق قوانین والیبال پس از ضربه نباید پاي ورزشکار خط عرضی را قطع 

کند یا داخل زمین شود. توجه به این دو نشانه مرتبط با اجراي مهارت نیز اضافه باري بر ظرفیت توجه 

نیز افزایش بار توجه پس از آبشار والیبال را به اهمیت حفظ وضعیت تعادل  )8(کند. سیبلی و اتنیر  تحمیل می

 اند.  بازیکن در لحظه فرود نسبت داده

شده در تحقیق هاي طراحی هاي انجام آزمایش قبل از بحث دربارة کاربردهاي تحقیق، باید به محدودیت

داشته شود. با وجود ه ا حد امکان سطح روایی بیرونی باال نگحاضر اشاره کنیم. در طرح تحقیق سعی شد ت

این شرایط آزمایشی تحقیق حاضر به احتمال بسیار زیاد شبیه شرایط اجراي سرویس پرشی در رقابت واقعی 

هاي مختلف بسیار پیچیده و متفاوت  والیبال نیست. در رقابت والیبال، اجراي سرویس پرشی در موقعیت

سطح مهارت بازیکن، سطح انگیختگی و نتیجه مسابقه در لحظه اجرا، حضور تماشاچی، است. سطح رقابت، 

از جمله عواملی هستند که مستقیم و غیرمستقیم بر نحوه اجرا و  ،وجود بازیکنان رقیب، میزان خستگی، و...

د بر الگوي توان می ها آننتیجه سرویس پرشی اثرگذارند. هریک از این عوامل به تنهایی، و همچنین ترکیب 

به توان نتایج تحقیق حاضر را  توجه مورد نیاز براي اجراي مهارت سرویس پرشی اثرگذار باشد. بنابراین نمی

توان حدس زد که الگوي توجه سرویس پرشی در  کامل به شرایط محیط واقعی تعمیم داد، و تنها می طور

ق حاضر باشد. به هر صورت، اگر بخواهیم شده در تحقیتواند شبیه الگوي غیرخطی مشاهده شرایط واقعی می

توان براي مربیان و ورزشکاران رشته والیبال یک مدل یا هاي تحقیق را به جهان واقعی تعمیم دهیم، می یافته

راهکار ارائه کرد تا از آن در آموزش یا اجراي هرچه بهتر مهارت سرویس پرشی در شرایط تمرینی و رقابت 

شود توجه بیشتر بر مرحله  هاي تحقیق حاضر، توصیه می هاي قبلی و یافته پژوهش استفاده کنند. با توجه به

تر، کلیه  مشخص به طوراي پیش از پرتاب متمرکز شود.  اي کلیشهـتارهــز رفـال و نیـیز و اعمـدورخ

که براي اجرا در این مرحله انجام شود و سعی شود مراحل بعدي مطابق آنچه در تمرینات مل ها يریگمیتصم

(بر اساس برنامه حرکتی تثبیت شده) اجرا شود. اگر بازیکن یاد بگیرد که مهارت سرویس را در هر  ذهن شده

تواند عنوان تکلیف اصلی حفظ کند، شلوغی جمعیت، افراد تیم مقابل، شرایط رقابت و... نمیموقعیتی به
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اگر بیاموزد براي اجراي سرویس باعث تقسیم توجه او شود و اختاللی در عملکردش ایجاد کند. همچنین 

مهارت باید بیشتر توجه کند، به احتمال زیاد  موفق به چه میزان توجه نیاز است و نیز بداند به کدام بخش

  رود.  ضریب موفقیتش باال می

گونه که بیان شد، عوامل زیادي بر الگوي نیازهاي توجه اثرگذارند. براي درك بیشتر سازوکارهاي توجه  همان

هاي  شود در پژوهش ش این عوامل در الگوي نیازهاي توجه مهارت سرویس پرشی در والیبال، توصیه میو نق

ویژه، نتایج تحقیق حاضر  به طوربعدي اثر این عوامل بر الگوي نیازهاي توجه این مهارت بررسی شود. و 

با توجه به  نشانگر وجود الگوي غیرخطی براي نیازهاي توجه عمل سرویس پرشی در والیبال بود.

، در "ظریف"و "درشت"هاي  هاي مهارت هاي ورزشی در دو طبقه بزرگ با نام بندي مهارت تقسیم

ها به دست آمده است. بنابراین  هاي گذشته الگوهاي توجه متفاوتی براي این دو طبقه از مهارت پژوهش

هاي  هاي دیگري از مهارت شود نمونه اي که در این حوزه انجام می هاي آینده شود در پژوهش توصیه می

هاي  گیرند استفاده شود تا این فرضیه که الگوي توجه براي مهارت ورزشی که در این دو طبقه جاي می

بیان شد،  شتریپکه  طور همانهاي ظریف خطی است، بررسی شود.  درشت غیرخطی، و براي مهارت

 توسط پرزوهی و اتنیردارند  محیطی يها تعاملی که تکالیف حرکتی با محركتري بر اساس  بندي جزئی دسته

شوند مشابه  بندي می رسد نیازهاي توجه تکالیفی که بر این اساس طبقه شده است. به نظر میپیشنهاد  )5(

شود الگوي نیازهاي توجه  باشد. این فرضیه براي تأیید یا رد نیاز به تحقیقات بیشتر دارد. بنابراین توصیه می

دیگري مورد بررسی قرار گیرد. تحقیق حاضر  گیري نشانه، و زدنی ضربه، کردنی ت، دریافکردنی پرتابتکالیف 

کننده از جمله ورزشکاران بسیار سطح باال در رشته  بود، و آن اینکه افراد شرکت فرد به منحصراز یک جنبه 

والیبال بودند. شکی نیست که سطح مهارت و تجربه بر نیازهاي توجه اجراي مهارت اثرگذار است. به همین 

و تجربه کمتر، کنندگانی با مهارت  شود تحقیق دیگري با شرایط مشابه، اما با استفاده از شرکت دلیل توصیه می

  نیز انجام شود تا امکان مقایسه اثر سطح مهارت بر الگوي توجه سرویس پرشی مهیا شود. 

هاي توجه در هاي زیادي است که به نقش محدودیتگیري پایانی باید گفت که محققان سال عنوان نتیجهبه

شود  می روهروبهاي متعددي  پدیده ها و . هر فرد نیز در زندگی روزمره با موقعیتاند برده یپعملکرد انسانی 

ها براي توجه تا تحقیقاتی که در  توجه. از زمان ارائه اولین تعریف  که شاهدي است بر واقعیت محدودیت

شود، دانش انسان در زمینه توجه رو به فزونی بوده است.  زمان حاضر در زمینه عملکردهاي ورزشی انجام می

هاي اجرا فراهم  طالعات ارزشمندي در مورد رابطه تقسیم توجه و هزینهاند اها توانسته تمامی این پژوهش

انجام شده، نشانگر  هاي ورزشی در مهارت هایی که با استفاده از روش تکلیف دوگانه کنند. مرور پژوهش

بینی ارائه  . او دو پیش)1() این در خصوص ارائه داده است 1973ها پیش ( تأیید نظراتی است که کانمن سال

دو تکلیف  زمان همطور که ما نیز با استفاده از روش کاوش نشان دادیم، در اجراي د. اول اینکه، هماندا

دادن عنوان مثال گوشدهد، حتی اگر دو تکلیف سازوکار یکسان و مشترکی نداشته باشند، به تداخل روي می

پرشی در والیبال. اگرچه و پاسخ به یک صدا (تکلیف شناختی) و اجراي یک مهارت حرکتی مانند سرویس 
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هر دو تکلیف سازوکار یکسان و مشترکی ندارند، در عمل باز هم امکان دارد که بر اجراي یکدیگر اثرات 

بینی کانمن این بوده است که میزان  که نتایج تحقیق ما نیز نشان داد، دومین پیش طور همانمنفی بگذارند. 

هاي دهند بستگی دارد. بعضی از بخش ه خود اختصاص میتداخل به بار توجهی که هر یک از دو فعالیت ب

اصطالح خودکار اجرا شود. بنابراین، در این یک مهارت ممکن است به توجه زیادي نیاز نداشته باشد و به

به انجام کار دیگري بپردازد. در  زمان همتواند ماند و فرد مینخورده باقی میها ظرفیت توجه دستقسمت

خواه باشند. ما نیز با استفاده از تکلیف دوگانه و روش  هایی توجهن نیز وجود دارد که قسمتمقابل، این امکا

زمان واکنش کاوش موفق شدیم نشان دهیم که بار توجه در پیوستار اجراي سرویس پرشی در والیبال یکسان 

 نظر ا اینجا بیان شد، بهعنوان سخن پایانی و با توجه به آنچه تکند. به نیست و از الگویی غیرخطی تبعیت می

 موفق اجراي براي اگر که است این مهم بلکه نیست، مهم قدرهانآ نشود اختالل دچار توجه اینکه رسد می

 اختصاص اصلی تکلیف به الزم و کافی اندازه به را توجه منابع است، نیاز توجه منابع به ورزشی مهارت

 .کنیم متمرکز مشخصی نقاط بر را توجه ظرفیت باید جلو، به گام یک در شاید. دهیم
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