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تأثیر انسداد تحتفشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی)
درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز
حمیدرضا طاهری ،1داود فاضلی ،2و محمدرضا قاسمیان مقدم
تاریخ دریافت1396/04/20 :

1
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تاریخ پذیرش1396/09/26 :

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انسداد تحتفشار روانی بر تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی)
درجات آزادی در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز بود .بدین منظور  16بازیکن تنیس روی میز
(هشت نفر ماهر و هشت نفر مبتدی) به صورت در دسترس انتخاب شدند و در دو حالت شرایط عادی و
شرایط استرس ده ضربه تاپ اسپین به سمت هدفی مشخص انجام دادند .متغیر تغییرپذیری درون اندامی
و جفت شدن بین مفاصل محاسبه شد .نتایج نشان داد که تغییرپذیری حرکتی برای گروه ماهر نسبت به
گروه مبتدی پایینتر بود اما در دو شرایط (عادی و استرس) تفاوت معناداری وجود نداشت .جفت شدن
بین مفاصل نیز برای گروه ماهر نسبت به گروه مبتدی پایینتر بود .عالوه بر این نتایج نشان داد شرایط
استرس سبب باال رفتن جفت شدن بین مفاصل در دو گروه ماهر و مبتدی میشود .این نتایج بر اساس
دیدگاه هماهنگی و کنترل و همچنین دیدگاه تثبیت و رهاسازی درجات آزادی توجیه شدند .به طور کلی
افراد در شرایط فشار روانی ممکن است به استراتژی مبتدیانه تثبیت درجات آزادی بازگردند.
کلیدواژهها :انسداد تحتفشار ،تثبیت درجات آزادی ،تغییرپذیری حرکتی ،جفت شدن بین مفاصل،
هماهنگی

 .1استاد رفتار حرکتی ،دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندة مسئول)
 .2دکتری رفتار حرکتی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استادیار رفتار حرکتی ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران

Email: hamidtaheri@um.ac.ir
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مقدمه
1

واژة انسداد برای توصیف اجرای ضعیفتر از حد
انتظار به کار برده میشود ،زمانی که اجرای افراد در
حد سطح مهارت آنها نیست و نسبت به حالت عادی
عملکرد ضعیفتری از خود نشان میدهند (بیلوک و
کار .)2001 ،2انسداد تحتفشار 3فقط اجرای ضعیفتر
نیست ،بلکه اجرای زیر حد بهینه است ،اجرای بدتر از
آنچه که فرد توانایی آن را داشته است و درگذشته
بهراحتی آن را اجرا میکرده است .انسداد تحتفشار
به نوسانات تصادفی در سطح مهارت نسبت داده
نمیشود ،بلکه در پاسخ به موقعیتهای با فشار باال
ایجاد میشود .اگرچه انسداد معموالا در سطح رفتاری
و مرتبط با نتیجه مهارت توصیف میشود ،اما این
پدیده میتواند در سطوح فیزیولوژیک (اسپنس،
اسپنس و اسپیلبرگر )1966 ،4یا در سطح شناختی
بهصورت اضطراب باال (بیلوک ،کالپ ،هولت و کار،5
 )2004نیز تعریف شود.
برای توجیه پدیدة انسداد تحت شرایط فشار روانی
چندین تئوری ارائه شده است که آنها را میتوان به
چند دسته مختلف شامل نظریههای سائق ،نظریههای
توجهی و نظریههای بیومکانیکی تقسیم نمود (بیلوک
و گری .)2007 ،6اگرچه نظریههای سائق با این فرایند
که فشار ایجاد شده باعث کاهش مهارت در برخی از
موقعیتها میشود سازگارند ،اما مکانیسم توجیهی
برای کاهش عملکرد فراهم نمیکنند (بیلوک و گری،
 .)2007باید توجه داشت که نظریههای توجهی و
بیومکانیکی بهعنوان نظریههای رقیب در نظر گرفته
نمیشوند .نظریههای توجهی تالش میکنند که
1. Choking
2. Beilock & Carr
3. Choking Under Pressure
4. Spence, Spence, & Spielberger
5. Beilock, Kulp, Holt, & Carr
6. Beilock & Gray

توضیح دهند چگونه بازنمایی شناختی یک مهارت
تحت شرایط فشار روانی باال تغییر میکند .بنابراین
این نظریهها به این موضوع اشاره دارند که چگونه
تغییرات توجهی رُخ میدهند و در عوض نظریههای
بیومکانیکی به این موضوع اشاره دارند که چگونه این
تغییرات توجهی منجر به اجراهای بیومکانیکی می-
شوند و به کاهش عملکرد منجر میشوند (بیلوک و
گری .)2007 ،با آزمایش کردن اینکه چگونه فشار
سطوح مختلف را تحت تأثیر قرار میدهد درک
بهتری از افت اجرا بر اثر انسداد تحت فشار به دست
میآوریم (بیلوک و گری.)2007 ،
یکی از مهمترین نظریههای بیومکانیکی که با اجرای
تحتفشار ارتباط دارد ایده ثابت کردن درجات آزادی
و رهاسازی 7آن میباشد .برنشتاین )1967( 8عنوان
کرد که با پیشرفت تمرین ابتدا افراد درجات آزادی را
بهمنظور فائق آمدن بر مشکل هماهنگی (افزونگی)
تثبیت میکنند و با ادامه تمرین آنها را رها میسازند.
همچنین او عنوان کرد که تحت شرایط فشار باال
(استرس باال) ممکن است به استراتژی مبتدیانه
تثبیت درجات آزادی بازگردند تا بر مشکل پیچیدگی
فائق بیایند (بیلوک و گری .)2007 ،برخی از محققین
عقیده دارند که وقتی یک عمل تحت انسداد قرار
میگیرد به قسمتهای کوچکتری تقسیم میشود و
آن قسمتها زیر بخشهای غیر وابستهای هستند،
ازاینرو انتظار میرود که تغییرپذیری حرکتی افزایش
یابد (بیلوک و گری .)2007 ،در مقابل هنگامی که
یک اجراکننده درجات آزادی را به وسیله جفت شدن
بین مفاصل ثابت میکند ،انتظار میرود که کاهش در
تغییرپذیری اتفاق بیافتند (بیلوک و گری .)2007 ،این
مسئلهای است که تاکنون نیز بهعنوان یک چالش در
بین پژوهشها وجود داشته است .در همین راستا
7. Freezing and Freeing of Degrees of
Freedom
8. Bernstein
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کولینز ،جونز ،فیرویتر ،دوالن و پریستلی)2001( 1
نشان دادند که در شرایط فشار روانی باال یک رابطه
همبستگی باال بین مفاصل ران و گردن وزنهبرداران
وجود دارد که گواه ثابت کردن درجات آزادی میباشد.
همچنین هیگوچی ،ایماناکا و هاتایاما )2002( 2برای
یک تکلیف شبیهسازیشده ضربة بیسبال نشان دادند
در شرایط استرس باال رابطه قویتری بین زمان
شروع رویدادهای کینماتیکی درگیر در حرکت ضربه
زدن وجود دارد .پیجپرز ،اودجانز ،هولشیمر و بیکر3
( )2003اثر اضطراب را بر صخرهنوردان مبتدی
بررسی کردند .نتایج آنها نشان داد که به هنگام
اضطراب باال صخرهنوردان حرکات خشکتری نسبت
به حالت عادی از خود نشان میدهند .در همین راستا
لند و تننبام )2012( 4از دو راهکار توجهی برای مقابله
با استرس استفاده کردند .نتایج آنها نشان داد که هر
دو راهکار برای مقابله با انسداد تحتفشار مفید است.
اما یافته مهمتر آن بود که در شرایطی که اجرا تحت
دستورالعملهای توجهی بهبودیافته بود تغییرپذیری در
حرکت افزایش پیدا کرده بود .این بدان معناست که
تحت شرایط فشار روانی باال تغییرپذیری کاهش پیدا
کرده است و این راهکارها منجر به باال رفتن
تغییرپذیری در اجرا شدهاند .اگرچه این نتایج همگی
بهنوعی نشان دهنده کاهش تغییرپذیری در الگوی
حرکت بودند اما گری ( )2004در ضربه بیسبال
نشان داد که شرایط فشار روانی باال در افراد ماهر و
مبتدی موجب باال رفتن تغییرپذیری در برخی از
متغیرهای مربوط به الگوی حرکت میشود .همچنین

1. Collins, Jones, Fairweather, Doolan,
& Priestley
2. Higuchi, Imanaka, & Hatayama
& 3. Pijpers, Oudejans, Holsheimer,
Bakker
4. Land & Tenenbaum
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کوک ،کاواسانو ،مکاینتایر و رینگ )2010( 5نیز در
ضربه گلف به نتایج مشابهی دست یافتند و نشان
دادند که تحت شرایط استرس باال تغییرپذیری باالیی
در شتاب پاتر 6و همچنین زاویة پاتر به هنگام ضربه
رُخ میدهد .این در حالی است که پژوهشهای دیگر
تغییری در کینماتیک حرکات نشان ندادهاند (رابینز،7
2013؛ ویلیامز ،ویکرز و رودریگز.)2001 ،8
با توجه به تناقض در میان یافتههای پژوهشهای
قبل و با توجه به کمبود در برخی از زمینهها ضرورت
پژوهش در این زمینه احساس میشود .در برخی از
تحقیقات نشان داده شده است که انسداد تحت فشار
باعث افزایش تغییرپذیری در حرکت میشود (گری،
 )2004و در مقابل در برخی از تحقیقات نشان داده
شده است که شرایط انسداد موجب کاهش در
تغییرپذیری حرکتی میشود (لند و تننبام )2012 ،و
برخی دیگر از تحقیقات نیز افزایش یا کاهشی در
تغییرپذیری حرکتی در شرایط تحت فشار مشاهده
نکردند (رابینز .)2013 ،در پژوهشهایی که بر روی
تغییرپذیری انجام شده است معموالا پژوهشهای
قبلی تغییرپذیری را در برخی لحظات خاص مورد
بررسی قرار دادهاند (کوک و همکاران2010 ،.؛ گری،
 .)2004بیشتر این پژوهشها تغییرپذیری را در
نسبتهای زمانی (زمان تاب به جلوی چوب ،یا زمان
تاب به عقب) مورد بررسی قرار دادهاند و محقق به
کمتر پژوهشی در این حوزه دست یافت که
تغییرپذیری را در الگوی هماهنگی مورد بررسی قرار
دهد ،و در بیشتر پژوهشها به بررسی همزمان
تغییرپذیری حرکتی و جفت شدن بین مفاصل
(همبستگی بین مفاصل) پرداخته نشده است؛ بنابراین
& 5. Cooke, Kavussanu, McIntyre,
Ring
6. putter
7. Robins
8.Williams, Vickers, & Rodrigues
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به نظر میرسد با توجه به نوع سنجش مورد استفاده
در پژوهش ،یافتههای پژوهشی در مورد تاثیر انسداد
بر تغییرپذیری حرکتی متفاوت هستند (بیلوک و گری،
 .)2007عالوه بر این در بیشتر پژوهشهای قبلی از
یک سطح مهارت بهعنوان شرکتکننده استفاده شده
است و در این زمینه هنوز تفاوت بین سطوح ماهر و
مبتدی به خوبی روشن نشده است .از همین رو
پژوهش حاضر سعی دارد که با بررسی چندجانبه
تغییرپذیری (جفت شدن بین مفاصل و تغییرپذیری در
الگوی هماهنگی مفاصل) در دو سطح ماهر و مبتدی
به روشن شدن ابهامات در این زمینه پژوهشی کمک
نماید.

روش پژوهش
شرکتکنندگان
در این پژوهش  16نفر بازیکن تنیس روی میز پسر به
شکل در دسترس (میانگین سنی  16±2/1سال)
شرکت داشتند که هشت نفر از آنها بهعنوان گروه
ماهر در نظر گرفته شدند .این افراد در رده سنی خود
بهعنوان  8نفر اول کشور رتبهبندی شده بودند و
کسانی بودند که در اردوی تیم ملی حضور داشتند
(میانگین سابقه فعالیت  8/2 ±2/2سال) .گروه دیگر
(متشکل از  8نفر) که بهعنوان گروه مبتدی در نظر
گرفته شدند ،بهتازگی بازی تنیس روی میز را شروع
کرده بودند (میانگین سابقه فعالیت  2/4 ±1/6ماه) و
بعد از آموزش ضربه تاپ اسپین در پژوهش شرکت
کردند .الزم به ذکر است که همه افراد راستدست
بودند و قبل از شرکت در پژوهش از آنها رضایتنامه
کتبی گرفته شد (بوتساما و ورینگن.)1990 ،

ابزار
1

تکلیف شامل ضربه فورهند تاپ اسپین تنیس روی
میز بر روی توپهایی بود که با پیچ زیر به انتهای میز
فرستاده میشدند .هدف تکلیف یک دایره قرمزرنگ
به قطر  14سانتیمتر بود که در وسط یک مستطیل با
ابعاد  35×37سانتیمتر قرار داشت (شپرد و
فرانکویس -خاویر .)2007 ،2از آنجا که همه افراد
راست دست بودند و همه توپها به سمت فورهند
افراد ارسال میشد (سمت راست افراد) لذا هدف مورد
نظر در سمت چپ فرد در قسمت مقابل قرار داشت.
بهمنظور ثبت کینماتیک حرکت افراد از سیستم آنالیز
حرکت سیمی 3که دارای شش دوربین ویدیویی بود
استفاده شد و سرعت دوربینها بر روی  240هرتز
تنظیم شد .بهمنظور ثبات در پرتاب توپ برای همه
افراد از دستگاه توپانداز (اوکی ،تی دبلیو-2700 -
اس -9چین )4استفاده شد.

شیوه گرد آوری دادهها
هریک از افراد بهصورت انفرادی به آزمایشگاه
فراخوانده شدند .بعد از معرفی کار افراد مشغول گرم
کردن شدند .به افراد گفته میشد هدف از این
پژوهش ثبت کینماتیک حرکت آنها میباشد و چیزی
در مورد مقایسه با افراد دیگر گفته نشد .افراد 10
ضربه را بهعنوان گرم کردن اجرا کردند .سپس
بهمنظور ثبت کینماتیک بدن ،مارکرهای رفلکسیو بر
روی مفاصل سمت راست آنها قرار داده شد .ترتیب
قرارگیری مارکرها بهصورت زیر بود :زائده آخرومی
(شانه) ،اپی کندیل کناری (آرنج) ،زائده نیزهای زند
اعلی (مچ) و برجستگی بزرگ ران (ران).

1. Top Spin
2. Shepparf & Francois-Xavier
3. SIMI
4. OUKEI, TW-2700-S9- China
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در این تحقیق افراد باید تحت دو شرایط عادی و
شرایط استرس حرکت تاپ اسپین را انجام میدادند.
در حالت عادی به افراد گفته شد که با تأکید بر
سرعت و دقت ده ضربه را به سمت هدف موردنظر
انجام دهند .این شرایط بهعنوان حالت پایه در نظر
گرفته شد که بعداا شرایط فشار روانی با این حالت
مقایسه شد .بهمنظور ایجاد فشار روانی در افراد ماهر
به آنها گفته شد که بر اساس عملکرد قبلی (شرایط
عادی) نمره آنها از بقیه همگروههای خود پایینتر
میباشد و بهمنظور شرکت در مسابقات باید عملکرد
خود را بهبود دهند تا جزء نفرات اول قرار گیرند و
برای مسابقات اعزام گردند .همچنین به افراد مبتدی
نیز دستورالعمل مشابهی داده میشد .به افراد مبتدی
گفته شد که برای شرکت در مسابقات شهرستان
عملکرد آنها از دیگر افراد پایینتر میباشد و باید
عمکرد خود را افزایش دهند تا جزء نفرات انتخاب
شده قرار گیرند .در این شرایط نیز افراد ده ضربه را به
سمت هدف موردنظر انجام دادند و این حالت بهعنوان
شرایط فشار روانی در نظر گرفته شد .الزم به ذکر
است که بهمنظور فشار روانی بیشتر در این شرایط
اجرای افراد در این شرایط با حضور تماشاگر (گروه
همساالن رقیب) همراه بود .عالوه بر این به شرکت
کنندگان گفته شد که به نفر اول مبلغ مالی به عنوان
جایزه داده خواهد شد .در پایان این مبلغ بین شرکت
کنندگان به صورت هدایایی تقسیم شد.
روش پردازش دادهها
بهمنظور سنجش اینکه آیا افراد شرایط استرس را
تجربه کردهاند یا خیر از آنها سؤال میشد و باید
بهصورت شفاهی پاسخ میدادند .همچنین از آنها
سؤال میشد که آیا ضربان قلب آنها باال رفته است
یا خیر.
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ابتدا دادههای کینماتیک از فیلتر پایین گذر باترورس
دستور چهارم  7هرتزی 1عبور داده شدند سپس دادهها
به روش اسپالین 2به  100داده درونیابی شدند.
بهمنظور سنجش تغییرپذیری الگوی هماهنگی بین
مفاصل از فرمول مورداستفاده توسط سیداوی ،هیس و
شونفلدر -زهدی )1995( 3استفاده شد .این فرمول به
اختالف ریشه میانگین مربعات نرمال شده4
( )NORMS-Dمشهور میباشد .این فرمول
شاخصی برای تغییر هماهنگی بین مفاصل فراهم
میکند که هرقدر این شاخص کوچکتر باشد
نشاندهنده تغییرپذیری کمتری میباشد .این شاخص
برای هماهنگی زاویه شانه با آرنج محاسبه گردید.
فرمول به صورت زیر میباشد:

زاویه خط سیر میانگین دو
در این فرمول و
اندام  Aو  Bمیباشد XAi .و  XBiزاویه اندام  Aو
 Bدر لحظه iام میباشد N .تعداد محاسبات انجام
شده K ،تعداد کوششها و  Rاختالف باقیمانده می-
باشد.
بهمنظور سنجش میزان جفت شدن بین مفاصل شانه
و آرنج از شاخص همبستگی استفاده شد که نمرات
آن استاندارد شد (نمره  zفیشر) و برای تحلیل بعدی
مورد استفاده قرار گرفت (مولینکس ،بارتلت و بننت،5
.)2001
بهمنظور سنجش هرکدام از متغیرها از یک طرح
تحلیل واریانس مرکب با ( 2سطح مهارت ،ماهر و
1. Fourth order Butterworth Low Pass
2. Spline
3. Sidaway, Heise &SchoenfelderZohdi
4Normalized Root Mean Squared
Difference
5 Mullineaux, Bartlett, & Bennett
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مبتدی) × ( 2نوع آزمون ،عادی و استرس) استفاده
شد که در عامل آخر خود دارای اندازههای تکراری
میباشد.

کردند که شرایط استرس را تجربه کردهاند و همچنین
همه آنها عنوان کردند که در این شرایط باال رفتن
ضربان قلب را تجربه نمودهاند.

یافتهها

هماهنگی شانه -آرنج

آزمون شاپیرو ویلک نرمال بودن دادهها را نشان داد،
همه  .P<0/05همچنین آزمون لون نیز
نشاندهنده همگنی واریانسها بود.P<0/05 ،
همه شرکتکنندگان بهصورت مصاحبه شفاهی عنوان

شکل  1نشاندهنده عملکرد گروههای مختلف در
شاخص تغییرپذیری هماهنگی شانه -آرنج میباشد.

شکل  .1نمودار عملکرد هماهنگی شانه -آرنج گروهها در مراحل مختلف

نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اثر اصلی
گروه14(=4/57 ،و ،η2p=0/24 ،P=0/05 ،F)1معنی-
دار میباشد .اما اثر اصلی مراحل آزمون،
14(=1/69و ،η2p=0/10 ،P=0/21 ،F)1و اثر تعاملی
گروه در مراحل آزمون14(=0/77 ،و،p=0/39 ،F )1

 ،η2p=0/05معنیدار نبود .مقایسه میانگینها برای اثر
اصلی گروه نشان داد که گروه ماهر نسبت به گروه
مبتدی تغییرپذیری کمتری درهماهنگی شانه آرنج
خود داشته است (میانگینها ،ماهر=،9/37 ±2/41
مبتدی=.)12/78 ±4/12

تأثیر انسداد تحتفشار روانی بر تغییرپذیری ...
جفت شدن بین مفاصل شانه و آرنج
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فیشر) در مراحل مختلف برای گروهها نشان میدهد.

شکل  2میانگین نمرات همبستگی بین اندامها را (z

شکل  -2نمرات همبستگی بین اندامهای شانه و آرنج (تبدیلشده به  zفیشر) در شرایط مختلف برای گروهها

نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان داد که اثر اصلی
گروه14(=35/06 ،و ،η2p=0/71 ،P=0/0001 ،F )1و
اثر اصلی مراحل آزمون14(=51/56 ،و،F)1
 ،η2p=0/78 ،P=0/0001معنیدار میباشد؛ اما تعامل
این دو عامل معنیدار نبود14(=0/25 ،و،F )1
 .η2p=0/01 ،P=0/61برای اثر اصلی گروه مقایسه
میانگینها نشان داد که گروه ماهر نسبت به گروه
مبتدی جفتشدگی کمتری در مفاصل شانه و آرنج
خود دارند (میانگینها ،ماهر=  ،5/92±0/59مبتدی=
 .)7/0±60/68همچنین برای اثر اصلی مراحل آزمون
مقایسه میانگینها نشان داد که گروهها در شرایط
استرس نسبت به شرایط عادی جفتشدگی بیشتری
در مفاصل خود دارند (میانگینها ،شرایط عادی=
 ،6/0±36/53شرایط استرس= .)7/17±0/63

بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انسداد تحتفشار بر
تغییرپذیری حرکتی و تثبیت (رهاسازی) درجات آزادی
در بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز بود.
نتایج این پژوهش نشان داد که تغییرپذیری حرکتی و
همچنین جفت شدن بین مفاصل در افراد ماهر نسبت
به افراد مبتدی کمتر میباشد .این نتایج با نتایج
پژوهشهای قبلی که نشان میدهد با افزایش سطح
مهارت تغییرپذیری حرکتی کاهش مییابد همراستا
میباشند (چاو ،دایدز ،باتون و کوه2008 ،1؛ دای،
لیگ ،لی ،مرسر و یو ،2013 ،2فلزینگ ،چو ،وبر و
اندرو2009 ،3؛ واگنر ،فوستراشمید ،کلوس ،وون
دوویالرد و مولر .)2012 ،4همچنین این نتایج که
1. Chow, Davids, Button, & Koh
2. Dai, Leigh, Li, Mercer, & Yu
3. Fleisig, Chu, Weber, & Andrews
4. Wagner, Pfusterschmied, Klous, Von
Duvillard, & Müller
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نشاندهنده کاهش تغییرپذیری با افزایش سطح
مهارت است با دیدگاه هماهنگی و کنترل نیوول
( )1985نیز همراستا میباشد .بر اساس این نظریه
افراد در ابتدای مراحل یادگیری اجرای متغیری دارند و
تغییرپذیری در الگوی هماهنگی آنها باال میباشد؛
اما با افزایش سطح مهارت اجرای افراد همسانتر
خواهد شد و تغییرپذیری الگوی حرکتی آنها کاهش
خواهد یافت (نیوول .)1985 ،اما این نتایج با نتایج
پژوهشهایی که نشان میدهد با افزایش سطح
مهارت تغییرپذیری حرکتی افزایش مییابد مغایرت
دارد (چاو ،داویدز ،باتون و کوه2007 ،؛ اسکورر ،بیکر،
فاث و جیتنر2007 ،2؛ وریجکن ،امریک ،وایتینگ و
نیوول1992 ،3؛ ویلسون ،سیمپسون ،ون امریک و
همیل .)2008 ،4عالوه بر این ،این بخش از نتایج
پژوهش حاضر که نشاندهنده کاهش همبستگی بین
مفاصل با افزایش سطح مهارت است با دیدگاه
برنشتاین ( )1967و همچنین پژوهشهایی که نشان
میدهد با سطح مهارت جفت شدن بین مفاصل
کاهش مییابد نیز همراستا میباشد (مک دونالد ،ون
امریک و نیوول1989 ،5؛ تمپرادو ،دال-گراستا ،فارل و
لورنت1997 ،6؛ وریجکن و همکاران1992 ،.؛ وایتینگ
و وریجکن .)1993 ،برنشتاین ( )1967عقیده دارد که
افراد مبتدی بهمنظور فائق آمدن بر مشکل درجات
آزادی در اوایل یادگیری یک مهارت یک جفتشدگی
بین مفاصل به وجود میآورند و با ادامه تمرین و
کنترل بیشتر بر روی مفاصل بهمنظور دستیابی بهتر

1

1. Newell
2. Schorer, Baker, Fath, & Jaitner
& 3. Vereijken, Emmerik, Whiting,
Newell
& 4. Wilson, Simpson, Van Emmerik,
Hamill
5. McDonald, Van Emmerik, & Newell
& 6. Temprado, Della-Grasta, Farrell,
Laurent

به هدف اقدام به آزادسازی مفاصل خود میکنند
(برنشتاین .)1967 ،این دو نتیجه وقتی بهصورت
همزمان با هم در نظر گرفته شوند ممکن است
بهصورت متغایر تفسیر شوند ،زیرا با آزادسازی بخش-
های مختلف بدن بهصورت طبیعی به نظر میرسد که
باید تغییرپذیری حرکتی افزایش یابد .باید دقت نمود
که در این پژوهش تغییرپذیری با روش تغییرپذیری
در الگوی هماهنگی سنجیده شده است اما جفت
شدن بین مفاصل با روش همبستگی سنجیده شده
است .پژوهشهای قبلی نشان دادهاند که همبستگی
نشاندهنده هماهنگی بین مفاصل است اما برای
نشان دادن ثبات در هماهنگی از شاخص انحراف
استاندارد مقادیر همبستگی استفاده شده است و نشان
داده شده است که جفت شدن بین مفاصل در افراد
ماهر برخالف افراد مبتدی پایین است و شاخص
انحراف استاندارد آنها نیز کمتر است (تمپرادو و
همکاران .)1977 ،.این بدان معناست که ممکن است
جفت شدن در بین دو مفصل در یک فرد ماهر پایین
باشد اما در تکرارهای مختلف این عدم جفتشدگی
بین دو مفصل تغییر زیادی نکند .درحالیکه جفت
شدن بین اندامها در افراد مبتدی نسبت به افراد ماهر
بیشتر است اما تغییرپذیری در این جفت شدن از
کوششی نسبت به کوشش دیگر زیاد است ،یعنی در
یک کوشش جفت شدن زیاد است و در کوشش دیگر
کم است .بنابراین ،نتایج این پژوهش هرکدام به
بخش متفاوتی از هماهنگی در حرکت اشاره دارند؛
دادههای مربوط به تغییرپذیری نشاندهنده
تغییرپذیری در الگوی حرکتی میباشند و دادههای
مربوط به همبستگی نشاندهنده هماهنگ حرکت
کردن دو مفصل میباشند.
اما نتایج مهمتر این پژوهش مربوط به مقایسه دو
سطح مهارت ماهر و مبتدی در شرایط استرس است.
نتایج این پژوهش نشان داد که تحت شرایط استرس
تغییرپذیری در الگوی حرکتی برای هر دو سطح

تأثیر انسداد تحتفشار روانی بر تغییرپذیری ...

مهارت تغییر معنیداری نمیکند .این نتایج با نتایج
پژوهشهای قبلی که نشاندهنده تغییر (زیادشدن و یا
کم شدن) در تغییرپذیری الگوی حرکتی براثر استرس
میباشند مغایرت دارد (کولینز و همکاران2001 ،.؛
کوک و همکاران2010 ،.؛ گری2004 ،؛ هیگوچی و
همکاران2002 ،.؛ لند و تننبام2012 ،؛ پیجپرز و
همکاران ،)2003 ،.اما با نتایج پژوهشهایی که
نشاندهنده عدمتغییر در متغیرهای کینماتیک هستند
همخوانی دارند (رابینز2013 ،؛ ویلیامز و همکاران،.
 .)2001برای این امر چند دلیل احتمالی وجود دارد.
دلیل اول این است که احتماالا افراد بهمنظور مقابله با
شرایط استرس از راهکارهای دیگری به غیر از
کاهش یا افزایش تغییرپذیری حرکتی استفاده کردهاند
(بهعنوان مثال جفتشدگی بیشتر و یا کمتر بین
مفاصل) .همانطور که قبالا هم عنوان شد این امکان
وجود دارد که یک فرد بدون افزایش و یا کاهش در
تغییرپذیری حرکتی جفت شدن بین مفاصل خود را
افزایش و یا کاهش دهد ،زیرا این دو متغیر هرکدام
جنبههای متفاوتی از حرکت را ورد سنجش قرار می-
دهند (تمپرادو و همکاران .)1997 ،.اما دلیل احتمالی
دوم به نحوه سنجش تغییرپذیری حرکتی برمیگردد.
در پژوهشهایی که نشاندهنده افزایش یا کاهش
تغییرپذیری در حرکت براثر استرس بودهاند از روش-
های نقطهای برای سنجش تغییرپذیری حرکتی
استفاده کردهاند ،یعنی تغییرپذیری را در یک لحظه
خاص موردسنجش قرار دادهاند (مثالا در لحظه ضربه)
و تمام الگوی حرکت را مورد بررسی قرار ندادهاند
(کوک و همکاران2010 ،.؛ لند و تننبام2012 ،؛
پیجپرز و همکاران .)2003 ،.اما در این پژوهش از
یک روش مداوم برای سنجش تغییرپذیری در تمام
طول حرکت استفاده شده است و امکان دارد که در
برخی از نقاط تغییرپذیری افزایش یا کاهش داشته
است اما به دلیل اینکه با تغییرپذیری سایر نقاط جمع
گردیده است این تغییرات دیده نشده است .اگر به
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تغییرپذیری گروه مبتدی با دقت نگاه کنیم متوجه
میشویم که مقداری کاهش در این متغیر دیده شده
است اما این مقدار کاهش به لحاظ آماری معنیدار
نبوده است .احتماالا تقسیم حرکت به درصدهای
مختلف (بهعنوان مثال تقسیم آن به  10قسمت) و
سنجش تغییرپذیری در درصدهای مختلف حرکت
بهتر بتواند تغییرات را در شرایط مختلف نشان دهد،
زیرا نشان داده شده است که در حرکت تنیس روی
میز تغییرپذیری حرکتی در قسمتهای مختلف حرکت
متفاوت میباشد و در برخی نقاط نقش مفید و در
برخی نقاط نقش مخرب دارد (بوتساما و ون ورینگن،1
.)1990
همچنین در این پژوهش نشان داده شد که جفت
شدن بین مفاصل در هر دو گروه ماهر و مبتدی
افزایش مییابد؛ هرچند که افراد ماهر نسبت به افراد
مبتدی در شرایط استرس نیز جفتشدگی کمتری در
مفاصل خود نشان دادند .این نتایج با دیدگاه برنشتاین
( )1967و پژوهشهایی که نشاندهنده جفت شدن
بیشتر بین مفاصل در شرایط استرس هستند همخوانی
دارد (کولینز و همکاران2001 ،.؛ هیگوچی و
همکاران2002 ،.؛ پیجپرز و همکاران .)2003 ،.اما این
نتایج با نتایج پژوهشهایی که تغییری در متغیرهای
کینماتیک نشان ندادند همخوانی ندارد (رابینز2013 ،؛
ویلیامز و همکاران .)2001 ،.بر اساس دیدگاه
برنشتاین ( )1967اگرچه افراد با پیشرفت تمرین قادر
به رهاسازی درجات آزادی خود میشوند اما وقتی
افراد در شرایط فشار قرار بگیرند بهمنظور فائق آمدن
بر فشار و مشکل پیچیدگی حرکت از استراتژی
مبتدیانه تثبیت درجات آزادی استفاده خواهند کرد که
همین امر ممکن است نشاندهنده دلیل جفت شدن
بیشتر بین مفاصل شانه و آرنج در شرایط استرس
باشد .در پژوهشهای قبلی که تغییری را در
1. Bootsma, Van Wieringen
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متغیرهای کینماتیک نشان ندادند (رابینز2013 ،؛
ویلیامز و همکاران )2001 ،.از معیار جفت شدن بین
مفاصل استفاده نشده است ،این در حالی است که در
نظریههای مربوط به انسداد تحتفشار متغیر جفت
شدن بین مفاصل بهعنوان یکی از مهمترین متغیرها
در نظر گرفته میشود (بیلوک و گری2007 ،؛
برنشتاین .)1967 ،اما نکته مهم دیگری که میتوان
به آن اشاره نمود این است که افراد ماهر اگرچه تحت
تأثیر شرایط استرس جفت شدن بین مفاصل خود را
افزایش دادند ،اما این جفتشدگی به آنها را به سطح
افراد مبتدی تنزل نداد .احتماالا همین امر نشاندهنده
قابلیت مقابله بهتر با شرایط استرس در افراد ماهر
نسبت به افراد مبتدی میباشد .همچنین به نظر می-
رسد که تفاوت در بین یافتههای پژوهشی در نوع
متغیر موردسنجش آنها باشد (بیلوک و گری.)2007 ،
زیرا برخی از متغیرها بر اساس نوع سنجش و
حساسیت نوع سنجش ممکن است نشاندهنده
تغییرات در بین شرایط نباشند و برخی دیگر بهخوبی
تغییرات را نشان دهند (بیلوک و گری.)2007 ،
بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که افراد ماهر
نسبت به افراد مبتدی تغییرپذیری کمتری در الگوی
حرکت خود دارند و همچنین جفتشدگی کمتری در
الگوی حرکت خود دارند .این نتایج بر اساس دیدگاه
هماهنگی و کنترل (نیوول )1985 ،و همچنین دیدگاه
برنشتاین ( )1967در مورد کنترل درجات آزادی توجیه
شد .همچنین نشان داده شد که در شرایط استرس

جفتشدگی بیشتری بین مفاصل شانه و آرنج در
سطح ماهر و مبتدی دیده میشود .این یافتهها بر
اساس دیدگاه برنشتاین ( )1967در مورد کنترل
درجات آزادی توجیه شدند .با توجه به اینکه در این
پژوهش برخی از یافتهها با توجه به نحوه سنجش
توجیه شد پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی از
روشهای دیگری (تقسیمبندی حرکت به دهکهای
مختلف و سنجش تغییرپذیری در این دهکها) برای
سنجش تغییرپذیری استفاده شود تا تفاوت بین سطوح
مختلف مهارت و شرایط مختلف (شرایط استرس و
شرایط عادی) بیشتر آشکار شود .همچنین در این
پژوهش یافتههای دقت موردبررسی قرار نگرفت،
پیشنهاد میشود که در پژوهشهای آتی این دادهها
مورد بررسی قرار گیرد و با استفاده از روش رگرسیون
رابطة بین دادههای دقت و متغیرهای کینماتیک مورد
بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که کدامیک از این
متغیرها بیشتر دستیابی به هدف را تحت تأثیر قرار
میدهد .این نتایج میتواند در درک بهتر اثرات فشار
روانی بر عملکرد به ما کمک نماید .مربیان میتوانند
با تکیه بر این نتایج از روشهایی برای آموزش الگوی
حرکت به افراد بهره گیرند که در شرایط انسداد تحت
فشار کمتر دچار تخریب گردند (به عنوان مثال
استفاده از روشهای پنهان برای یادگیری الگوی
حرکت).
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of chucking under
mental pressure on movement variability and freezing (freeing) of degrees of
freedom in skilled and novice table tennis players. To this purpose 16 table
tennis players (8 skilled and 8 novice) were selected by in access method and
performed 10 top spine strike under general and stress conditions. The
measures of intra-limb variability and coupling were calculated. Results
showed that movement variability for skilled group is lower than novice
group, but there is no difference between two conditions (general and stress).
The joint coupling was also lower for skilled group than novices.
Furthermore, the results showed that stress condition leads to higher
coupling between joints in skilled and novice groups. These results were
interpreted according to coordination and control view and also according to
the view of freezing and freeing degrees of freedom. Generally, in mental
pressure situations participants may return to novice strategy to freeze
degrees of freedom.
Keywords: Chucking Under Pressure, Movement Variability, Joints
Coupling, Freezing Degrees of Freedom, Coordination
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