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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر فواصل مختلف کانون توجه بیرونی و تنظیم شناختی هیجان بر عملکرد چرخ تیز و چمنی
 باستانیکاران بر اساس نوع چرخ (تیز و چمنی) و نوع راهبرد های تنظیم شناختی هیجان.باستانیکاران غیر نخبه بود
،آزمودنیهای هرگروه به روش همتراز شدة متقابل در سه شرایط کنترل..(انطباقی و غیرانطباقی) به چهار گروه تقسیم شدند
 دو کوشش را، هر آزمودنی در هر یک از شرایط کانونتوجه.کانون توجه بیرونی نزدیک و دور به اجرای چرخ باستانی پرداختند
 نتایج پژوهش حاضر نشان داد باستانیکاران چرخ تیز و چمنی در شرایط کانون توجه.با فاصلة یک روز استراحت انجام داد
 و اتخاذ راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان تاثیری برعملکرد،بیرونی دور بهترین عملکرد را داشتهاند
 براساس یافتههای پژوهش حاضر به مربیان رشتة باستانی پیشنهاد میشود از تمرکز توجه بیرونی دور برای.آنان نداشته است
.بهبود عملکرد ورزشکاران خود استفاده نمایند
. ورزش باستانی، راهبردهای تنظیمشناختی هیجان، کانون توجه:کلیدواژهها

Effect of Distances of External Focus of Attention and Cognitive
Emotion-Regulation Strategies on Tiz and Chamani Whirling
Performance of Zoorkhaneh Athletes
Amir Sahebi, Mohammad Reza Shahabi Kaseb, and Rasol Zeidabadi
Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of different distances of external focus
attention and regulation of cognitive emotion on the performance of Tiz and Chamani
whirlings in non-elite zoorkhaneh athletes. Based on the type of whirling (Tiz and Chamani)
and types of cognitive emotion regulation strategies (adaptive and non-adaptive) the
zoorkhaneh athletes were divided into four groups. The subjects in each group, according to
counter balance method of homogeneity, performed zoorkhaneh whirling in three conditions
of control, close and far external focus attention. Each subject in each condition of attention
focus performed 2 trials with one-day rest interval. Results of the study showed that
zoorkhaneh athletes of Tiz and Chamani whirling groups had the best performance in far
external attention focus and adoption of adaptive and non-adaptive cognitive emotion
regulation strategies had no effect on their performance. Based on these results, it is
recommended to Bastani coaches that use external focus of attention for improve athlete’s
performance.
Key words: Focus of Attention, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Zurkhaneh sports
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مقدمه
بدون شک یکی از مهمترین عوامل موثر برر اجررای
بهینة مهرار هرای حرکتری در محیطهرای ورزشری،
چشررم پوشرری از اطالعررا نررامربو و توجرره برره
مناسرر ترین نشررانهها اسررت (ولررف .)2013 ،نظررم
بخشیدن بره منراب تروجهی موجرود جهرت معطروف
نمودن آنها به مناب اطالعاتی خاص را کانونیکردن
توجرره مینامنررد (ولررف ،ترجم رة ،فرخرری و محررزون،
 .)2007اکثر پژوهشهای انجرام شرده در چنرد سرال
اخیر حاکی از برتری کانون توجه بیرونری (تمرکرز برر
اثرا حرکت) بره کرانون توجره درونری (تمرکرز برر
حرکا بدن) در افزایش سرعت دویدن 20متر (پورتر،
وو ،کروسلی ،و کمپرل ،)2015 ،حفر تعرادل بیشرتر
(ولف و دافک ،)2009 ،افزایش تولید نیرو ایزوتونیرک
(ولف و همکاران )2009 ،و کاهش زمان انجام حرکت
در چررابکی کررل برردن (پررورتر ،نرروان ،اوزترسررکی ،و
ولف )2010،بوده اند.
نوع و ماهیت تکلیف از جمله عوامل مهمی است کره
میتواند در اثرگذاری دستورالعملهای توجهی نقشری
تعیین کنندهای داشته باشد (عبدالهی پور ،ولف ،سوتا،
و پالمو .)2015 ،بررسری انرد پژوهشهرای انجرام
شده در تکالیف بدون دستکاری شر کره در ارزیرابی
آنها عالوه برنتیجه ،فرآیند حرکت نیز حرازز اهمیرت
بوده ،اتخاذ کانون توجه بیرونری مروثرتر بروده اسرت
(ولف  .)2013در همین راستا ،عبدالهی پور و همکاران
( )2015به پژوهشی روی مهار پرش ،با  180درجه
چرخش در ژیمناستیککاران غیرنخبه پرداختند .نتایج
نشان داد ،در این مهار که ارزیرابی آن بره صرور
کمی (ارتفاع پرش) و کیفی (نحوة قرارگیری دستهرا
در جلو صور ) و بدون دستکاری ش بود ،مشرابه برا
سایر مهار های حرکتی (کمری ،دسرتکاری شر ) از
تمرکز توجه بیرونی سود میبرند.
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نظریا متعددی در این زمینه مطرح شده که از ایرن
موضوع حمایت میکننرد .برر همرین اسراس ،نظریرة
"اصل ایدة حرکتی  "1جیمز (" ،)1890فرضیة عمرل
محرردود شررده " 2ولررف و پرینررز (" ،)2001نظریررة
رمزگرررذاری مشرررتر  "3پرینرررز ( )1990و فرضررریة
"پردازش آشکار " 4مکسرول و مسرترز ( )2002بیران
میکنند ،هرچه توجه فرد به خارج از بدن و اثر حرکت
معطوف شود ،اجرای بهتری مورد انتظار اسرت .بردین
ترتی با قبول مروثرتر برودن کرانون توجره بیرونری،
مسئلهای کره اخیرراً ذهرن پژوهشرگران را بره خرود
معطوف داشته است ،فاصلة کرانون توجره بیرونری از
اجراکننده میباشد .در این راستا ،نتایج پژوهشهرایی
که اثر فواصل مختلف کانون توجه بیرونی برر تعرادل
ایستا (مک نوین ،شی ،و ولرف ،)2003 ،پررش جفرت
(پورتر ،آنتون ،و وو )2012 ،و پرش طرول (زیردآبادی،
صاحبی ،و شهابی کاس  )2015 ،را مورد بررسی قرار
دادند ،حاکی از آن است که تمرکرز برر عالمرتهرای
دورتر نسبت به عالمتهای نزدیکتر از طریق بهبرود
و ارتقاء استفاده از مکانیزمهای کنترل طبیعی منجر به
عملکرد بهتر میشود .اما شواهد پژوهشی دیگر نشان
میدهند که تمرکز بر اثرا دورترر همیشره سرودمند
نخواهد بود .ولف ،مرکنوین ،فروک ،،ریترر و تروول
( )2000نشان دادند؛ در اجرای ضربه پا گلف ،توجه
بر تاب دادن چوب (اثر نزدیکتر) نسبت به توجره برر
مسیر حرکت توپ و هدف (اثر دورتر) منجر بره دقرت
بیشتری در اجرای مهار میشود .در همرین راسرتا
عبداللهی پور و همکاران( )2015و ولف ( )2013اظهار
داشتند فاصلة بهینة کانون توجه بیرونی برا توجره بره
نوع تکلیف میتواند متفاو و متغیر باشد.

1. Ideomotor Principle of Human Actions
2. Constrained Action Hypothesis
3. Common Coding Theory
4. Conscious Processing Hypothesis

اثر فواصل کانون توجه بیرونی و راهبردهای تنظیم ...

از سرروی دیگررر ،عررالوه بررر ویژگیهررای تکلیررف،
ویژگیهای شخصیتی نیز از عوامل مؤثر برر عملکررد
حرکتی بره حسراب میآینرد .ورزشرکاران معمرواً در
شرررایط اسررترسزا (رقابررت) برره اجرررای مهار هررای
حرکتی میپردازند ،چنین موقعیتهایی به طور برالقوه
فرد را تحت فشار قرار داده و سب خواهد شد تا فررد
در واکنش با آن موقعیتها دسرتخوش هیجران شرود
(مررررارتین ،ووز ،و شرررروارتزر .)2005 ،1از جملرررره
مهار هایی کره بره نظرر میرسرد نقرش مهمری در
سازگاری با چنین وقای اسرترسزایری داشرته باشرد،
تنظیم شناختی هیجان است (تامپسون .)1994 ،تنظیم
شناختی هیجان به عنوان یکی دیگرر از مهار هرای
شناختی است که ارتبا نزدیکی با مفهوم توجره دارد
(والدینگر و ایساکوویتز2011،2؛ بتی ،گر  ،هرانکو ،
گابریال ،فایور ،و جانل .)2014 ،3این مهار به شریوة
شناختی مدیریت و دستکاری اطالعاتی اشاره دارد که
موج فراخروانی هیجران شرده (اوچسرنر و گرروس،
 )2005و شامل سبک های شناختی میباشد کره هرر
فرد از آن به منظور افزایش ،کاهش و یا حف هیجان
خود استفاده میکند (گروس .)2001،گارنفسکی،کرایچ
و اسررپینهاون ( .)2002، 2001بررا مرررور و بررازنگری
انتقادی پیشینة پژوهشی در زمینة راهبردهرای مقابلره
شناختی ،نه راهبرد متفاو تنظریم شرناختی هیجران
شامل راهبردهای سررزنش خرود ،سررزنش دیگرران،
نشررخوارذهنی و فاجعرره آمیررز پنررداری (راهبردهررای
غیرانطباقی تنظریم شرناختی هیجران) و راهبردهرای
پذیرش ،توجه مجدد به برنامره ریرزی ،توجره مجردد
مثبت ،باز ارزیابی مثبت و اتخاذ دیردگاه (راهبردهرای
انطباقی تنظیم شناختی هیجان) را شناسایی کردند.

1. Martin, Vause, & Schwartzman
2. Waldinger, & Isaacowitz
3. Beatty, Garrett, Hancock, Gabriella, Fawver,
Janelle
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امروزه تأثیر هیجانا بر تعدیل عملکرد ورزشی توسط
اغل پژوهشگران ،مربیان و ورزشکاران در زمان قبل
از مسابقه ،حین برازی و بعرد از مسرابقه مرورد تاییرد
قرارگرفتررره اسرررت و اکثرررر ورزشرررکاران عملکررررد
موفقیتآمیز یا عملکرد منجر به شکسرت خرود را بره
عوامررل هیجررانی نسرربت میدهنررد (هررانین.)2007 ،
توتردل و لرچ ( )2001اظهرار داشرتند بازیکنرانی کره
میتوانند هیجانرا خرود را بره طرور موفقیرت آمیرز
مدیریت و تنظیم کنند ،قادرند هیجانا تجربره شرده
طی رقابرت بررای بهبرود عملکررد را برهکرار گیرنرد
(لرررن .)2009،در همرررین ارتبرررا کیفرررر ،پرررارکر ،و
ساکلوفسکی ( )2009و شیروانی ،برابرری ،و کشراورز،
( )2014اظهار داشتند که ورزشرکاران نیمره حرفرهای
نسبت به آماتورها و دانشجویان ورزشرکار نسربت بره
غیر ورزشکاران بهتر میتوانند هیجانا خود را تنظیم
کنند و از راهبردهای سازش یافتهتری استفاده نمایند.
بر اساس مدل عدم تنظیم هیجان ،فرد به دلیل در
ضعیف از هیجانا خود و عدم مدیریت مناس تنظیم
غیر انطباقی (عردم شرناخت زمران ایجراد هیجران و
چگونگی کاهش شد تجربیا هیجانی منفی) دچار
اضطراب و نگرانی باایی میگرردد (عطرایی مغرانلو،
عطایی مغانلو ،و پیشوایی .)2015 ،با توجره بره اینکره
اضطراب با انگیختگی فیزیولوژیک همرراه مری باشرد
(واع موسوی و مسیبی ،)2007 ،این احتمرال وجرود
دارد کرره ایررن افررزایش اضررطراب ،فرررد را از منطقرره
انگیختگی مطلوب خارج کرده و بر اساس نظریه توجه
کانمن ( ،)1973ایرن امرر منجرر بره عردم دسترسری
مناس به مناب توجره و در نتیجره کراهش عملکررد
میگردد .در همین ارتبا  ،نیل ،هانتون ،مللی ،و فلچر،
( )2011نشان دادند که ارزیابیها و هیجانهای منفی
تجربه شده توسط ورزشکاران نخبه در حین مسرابقه،
بر عملکرد آینده آنهرا اثرری نراتوان کننردهای دارد.
همچنین ،بتی و همکاران ( )2014بیران داشرتند کره
تنظیم هیجانا میتواند به طور منحصرر بره فرردی،
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زمان عک ،العمل ،میزان تولید نیرو و دقرت حرکتری
فرد را تعدیل نماید.
علیرغم اهمیتی که راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان در حوزة روانشناسی ورزشی دارد و نیز به

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،جز پژوهشهای
کاربردی و از نظر کنترل متغیرها جز پژوهشهای
نیمه تجربی محسوب میشود .طرح پژوهش شامل
طرح درون گروهی -بین گروهی با گروه گنترل
میباشد که به منظور بررسی اثر تنظیم شناختی
هیجان (انطباقی و غیر انطباقی) و فواصل مختلف
کانون توجه بیرونی (دور و نزدیک) بر عملکرد چرخ
تیز و چرخ چمنی باستانیکاران غیر نخبه اجرا گردید.
شرکت کنندگان
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل کلیه
باستانیکاران غیرنخبه شهرستان سبزوار بود .این افراد
شامل باستانیکارانی هستند که در سطح استان سابقة
شرکت در مسابقا را داشتهاند .نمونة آماری این
پژوهش شامل  32نفر از ورزشکارانی بود که به
صور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند.
آزمودنیها پ ،از تکمیل فرم رضایت نامه ،بر اساس
نوع تنظیم شناختی هیجان به دو گروه راهبرد انطباقی
و غیرانطباقی تقسیم شدند .سپ ،در سه حالت
کنترل ،کانون توجه بیرونی نزدیک و دور در دو گروه
مجزای چرخ تیز و چرخ چمنی به اجرای مهار
پرداختند.
روش گردآوری دادهها
باستانیکاران چرخ تیز و چرخ چمنی (هر گروه 16
نفر) بر اساس پرسشنامة تنظیم شناختی هیجان ،به
دو زیر گروه راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی (شامل
چرخ تیز با راهبرد انطباقی ،چرخ تیز با راهبرد
غیرانطباقی ،چرخ چمنی با راهبرد انطباقی و چرخ
چمنی با راهبرد غیرانطباقی) تقسیم شدند .سپ،
گروهها در سه حالت کنترل ،کانون توجه بیرونی
نزدیک و دور به شیوهای که در ادامه توضیح داده
خواهد شد به اجرای مهار پرداختند .ابتدا تمامی
گروهها در روز اول و دوم ،درحالت کنترل (بدون

دلیل تأثیرگذاری مستقیم این متغیر بر عملکرد و
موفقیت ورزشکار ،اما پژوهشهای محدودی در این
زمینه صور گرفته است .در همین راستا و با توجه
به اثر تنظیم شناختی هیجان به عنوان یک ویژگی
شناختی و شخصیتی بر گسترش ،انعطاف پذیری و
کنترل توجه (والدینگر و ایساکوویتز )2011 ،و اثر
انگیختگی به عنوان یکی از ابعاد هیجان(نظری و
همکاران )1391،بر میزان دسترسی فرد به توج در
مدل منب مرکزی توجه کانمن()1973؛ در پژوهش
حاضر سعی شد تا نقش راهبردهای تنظیم شناختی
هیجان در اثربخشی فواصل مختلف کانون توجه
بیرونی بر عملکرد مهار چرخ تیز و چرخ چمنی در
باستانیکاران مورد بررسی قرارگیرد .به به عبار
دیگر محققین حاضر به دنبال پاسخ به این سوال
میباشند که با توجه به نوع راهبرد تنظیم شناختی
هیجان (انطباقی و غیر انطباقی) مورد استفاده ،کدام
فاصله تمرکز بیرونی (دور یا نزدیک) میتواند باعث
افزایش عملکرد چرخ زنندگان تیز و چمنی شود؟
شایان ذکر است با توجه به جایگاه ارزنده ورزش
باستانی در کشور ،پژوهشهای علمی محدودی در
این زمینه انجام شده است .همان طور که پیشتر ذکر
گردید ،مهار های چرخ تیز و چمنی در این رشته از
جمله مهار هایی محسوب میشوند که در آنها
دستکاری ش وجود نداشته و در نحوة امتیازدهی این
دو مهار  ،عالوه بر بُعد کمّی (تعداد دور و زمان
چرخیدن) ،بُعد کیفی (شکل و فرم چرخ) نیز مورد
ارزیابی قرار می گیرد.

اثر فواصل کانون توجه بیرونی و راهبردهای تنظیم ...

اعمال دستورالعمل توجه) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
بدین صور که از کلیة آزمودنیها خواسته شد که "با
تالش هرچه بیشتر" مهار مورد نظر را انجام دهند.
سپ ،آزمودنیها در روزهای سوم تا ششم ،برای
کنترل اثر ترتی به روش همتراز شدة متقابل در دو
شرایط کانون توجه بیرونی نزدیک و بیرونی دور به
اجرای مهار پرداختند .دستورالعمل ارازه شده در
حالت کانون توجه بیرونی نزدیک بدین نحو بود که از
گروه چرخ تیز خواسته شد در حین انجام مهار به
دایرهای با شعاع  1/25متر و گروه چرخ چمنی به
دایره ای با شعاع  1/75متر که در مرکز گود قرار
گرفته ،متمرکز شوند .دستورالعمل ارازه شده در شرایط
کانون توجه بیرونی دور بدین نحو بود که ،از
گروههای چرخ تیز و چرخ چمنی خواسته شد که در
حین انجام مهار به دایرهای با شعاع پنج متر که در
انتهای گود قرار داشت ،تمرکز کنند .تمامی آزمودنیها
قبل از اجرای مهار به مد  10دقیقه شروع به گرم
کردن نمودند و از آنجا که اجرای این دو مهار با
توجه به نظر متخصصین و نیز خود ورزشکاران بسیار
سنگین بوده و در صور اجرا مجدد در همان روز
موج افت اجرا میگردد .لذا هر آزمودنی در هر روز
فقط یک بار مهار را اجرا نمود .به منظور اطمینان از
بکار گرفتن کانون توجه مورد نظر ،در پایان آزمونها
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از آزمودنیها درباره میزان استفاده از کانون توجه
توصیه شده با یک مقیاس  10ارزشی سوال شد.
روشهای پردازش دادهها
در بخش آمار توصیفی ،از شاخصهای مرکزی و
پراکندگی برای نشان دادن امتیاز اجرای گروهها در
قال جداول و نمودارهای مختلف استفاده شد .در
بخش آمار استنباطی ،از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
برای بررسی نرمال بودن توزی دادهها و از آزمون
لوین برای بررسی همگنی واریان،ها استفاده گردید.
در ادامه برای تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل
واریان ،مختلط ( 2راهبرد انطباقی و غیر انطباقی) ×
( 3کنترل،کانون توجه بیرونی دور و نزدیک) با
اندازهگیری مکرر در عامل آخر برای هر دو مهار
چرخ تیز و چرخ چمنی در سطح معنی دار پی= 0/05
استفاده شد.
یافتهها
در این بخش ابتدا میانگین عملکرد چرخ تیز و چمنی
آزمودنیها به تفکیک گروههای پژوهش در جدول
ذیل ارازه شده است .در ادامه با استفاده از آمار
استنباطی به تحلیل نتایج بدست آمده پرداخته
میشود.

جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد عملکرد چرخ تیز و چمنی آزمودنی ها در شرایط کنترل ،کانون توجه بیرونی
نزدیک و دور
شرایط کانون توجه
نوع مهارت
چرخ تیز
چرخ چمنی

انطباقی
غیرانطباقی
انطباقی
غیرانطباقی

کنترل

کانون توجه بیرونی نزدیک

کانون توجه بیرونی دور

18/86±4/06
18/65±7/45
15/66±3/52
13/24±1/42

16/81± 4/19
21/58±9/86
13/83±3/25
15/14±1/43

20/50± 3/89
25/92±9/20
16/05±3/56
19/52±1/43
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با توجه به جدول  1مشاهده میشود که هر چه فاصله
کانون توجه بیرونی بیشتر میشود یا به عبار دیگر
هر چه باستانیکاران توجه خود را به فواصل دورتر
متمرکز میکنند،عملکرد آنان هم در چرخ تیز و چمنی
بهتر میشود .پیش از استفاده از آزمونهای
پارامتریک ،پیش فرض نرمال بودن و همگنی
واریان ،با آزمونهای شاپیروویلک و لوین مورد

بررسی قرار گرفت .نتایج حاکی از نرمال بودن توزی
دادهها در تمام آزمونها و همگنی واریان ،ها در
گروههای مورد مطالعه بود (پی= .)0/05در ادامه نتایج
آزمون تحلیل واریان ،مختلط به منظور بررسی اثر
کانون توجه و راهبردهای تنظیمشناختی هیجان
برعملکرد چرخ تیز و چمنی باستانیکاران
گزارششده است (جدول 2و.)3

جدول .2نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط برای مهارت چرخ تیز در شرایط مختلف کانون توجه بیرونی
اثر
کانون توجه
راهبرد تنظیم هیجان
کانون توجه×راهبرد تنظیم هیجان

ارزش
0/849
44/31
0/166

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود اثرر اصرلی
کانون توجه معنادار میباشد ،بررسی آزمون تعقیبری و
مقایسههای دو به دو با اسرتفاده از تعردیل برونفرونی
نشان داد که بین اجرای چررخ تیرز باسرتانیکاران ،در
فواصل مختلف کانون توجره بیرونری تفراو معنرادار
وجود دارد (پی= )0/0001به طوری که عملکرد

اف
36/409
1/35
1/293

معناداری
0/001
0/264
0/307

مجذوراتا
0/849
0/088
0/166

باسررتانیکاران در شرررایط کررانون توجرره بیرونرری دور
نسبت به بیرونی نزدیک و حالت کنتررل بره صرور
معناداری بهتر بود .همچنین نتایج جدول فرو نشران
میدهد که اثر اصرلی راهبررد تنظریم هیجران و اثرر
تعاملی کانون توجه×راهبرد تنظیم هیجان نیز معنرادار
نمیباشد.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط برای مهارت چرخ چمنی در شرایط مختلف کانون توجه بیرونی
اثر
کانون توجه
راهبرد تنظیم هیجان
کانون توجه× راهبرد تنظیم هیجان

ارزش
0/994
2/49
0/979

نتایج جدول  3نیز نشان میدهد که در مهرار چررخ
چمنی نیز ،اثر اصلی کانون توجه معنادار میباشد،
بدین معنی که بین اجرای چرخ چمنی باستانیکاران،
در فواصل مختلف کانون توجه بیرونی تفاو معنادار
وجود دارد (پی= ،)0/001بررسی آزمون تعقیبی و
مقایسههای دو به دو با استفاده از تعدیل بونفرونی
نشان داد که عملکرد باستانیکاران در شرایط کانون
توجه بیرونی دور نسبت به بیرونی نزدیک و حالت
کنترل به صور معناداری بهتر بود .همچنین نتایج

اف
1/051
0/360
3/028

معناداری
0/001
0/558
0/001

مجذوراتا
0/994
0/025
0/979

جدول فو نشان میدهد که اثر تعاملی کانون
توجه×راهبرد تنظیم هیجان معنادار میباشد ،بدین
معنی که در اجرای مهار چرخ چمنی در شرایط
کنترل (بدون کانون توجه) گروهی که از راهبردهای
انطباقی استفاده کرده بودند عملکرد بهتری داشتند،
اما در شرایط کانون توجه بیرونی (نزدیک و دور)
گروهی که از راهبردهای غیرانطباقی استفاده کرده
بودند عملکرد بهتری داشتند (شکل  .)1یافته های
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جدول  3همچنین نشان میدهد که اثر اصلی راهبرد
تنظیم هیجان معنادار نمیباشد (پی= )0/558و به طور
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کلی بین دو گروه راهبرد انطباقی و غیرانطباقی
تفاوتی وجود ندارد.

شکل .1میانگین امتیاز اجرای باستانیکاران در چرخ چمنی تحت سه شرایط کانون توجه

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسری اثرر تعراملی فواصرل
مختلف کرانون توجره بیرونری و راهبردهرای تنظریم
شررناختی هیجرران بررر عملکرررد چرررخ تیررز و چمنرری
باستانیکاران غیرر نخبره انجرام شرد .مبنرای نظرری
پژوهش حاضرر برر اسراس اظهرارا انتقرادی پره و
همکرراران ( )2011در مررورد نقطرره ضررعف اساسرری
پژوهشهای انجام شده در زمینه کانون توجره (اکثرر
این پژوهشها تنها یک نوع قالبی از دستورالعملهای
آموزشی را در حمایت از کرانون توجره بیرونری مرورد
بررسی و آزمایش قرار دادهاند) ،پژوهشهایی کره بره
برتری کانون توجه بیرونی نسبت به درونی (عبداللهی
پور و همکاران 2015؛ مک کی و ولف ،2012 ،ولرف،
 )2013برای بهبود عملکرد رای دادند و مبنای نظری
مقااتی کره بره نقرش تنظریم شرناختی هیجران برر
عملکرد ورزشکاران اشراره داشرتند ،بنرا شرد (هرانین،
 ،2007اوکسنر و گروس.)2005 ،
مهار های مرورد اسرتفاده در پرژوهش حاضرر جرزو
تکالیف محوری ،بدون دستکاری شی و مرداوم مری-

باشند که به صور نتیجه و شکل اجرا قابل ارزیرابی
هستند .یافتههای پژوهش نشان داد ،اثر کانون توجره
بر عملکرد باستانیکاران معنادار میباشد .به طوری
که با افزایش مسافت کانون توجره بیرونری ،عملکررد
باستانیکاران در هر دو نوع مهار چرخ تیرز و چررخ
چمنرری بهتررر گردیررد؛ برره عبررار دیگررر هررر چرره
باستانیکاران توجه خود را به فاصله دورتر (تمرکز برر
دایره کنار گود به شعاع پرنج مترر) بره جرای فاصرله
نزدیکتر (تمرکز بر دایره ای که حول آن میچرخرد)
متمرکز کردنرد عملکررد بهترری داشرتند .ایرن یافتره
همراستا با یافتههای پورتر و همکاران ( ،)2012مرک
نوین و همکاران ( ،)2003خیرخیز ،بهررام ،یوسرفی ،و
گراونرررد )2014( ،و زیررردآبادی و همکررراران ()2015
میباشد .پورتر و همکاران ( )2012نیز در پژوهشی به
بررسی اثر افزایش فاصرله کرانون توجره بیرونری برر
اجرای پرش جفت پرداختند .نتایج نشان داد هرر چره
فاصله کانون توجه بیرونی بیشتر باشد عملکررد افرراد
بهتر خواهد بود .آنها اظهار داشتند؛ دور ساختن توجه
از حرکت و معطوف نمودن آن به سمت اثرا دورترر
بیرونی به سیستم حرکتری اجرازه میدهرد کره بطرور
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طبیعی خودتنظیم شده و این امر موج بهبود و ارتقاء
مکانیزمهای کنترل حرکت و در نتیجه بهبود عملکررد
حرکتی می گردد.
مک نوین و همکاران ( )2003در این خصوص اظهرار
داشتهاند توجه به اثررا نزدیرک یرا مجراور بردن در
شرایط کانون توجه بیرونی احتماا نتایجی مشرابه برا
شرایط کانون توجه درونی ایجاد میکند و فررد را بره
سمت کنترل آگاهانه حرکت سو میدهد .مطابق برا
فرضیة "پردازش آشکار" (مکسرول ومسرترز،)2002 ،
در شرایط کانون توجه درونی ،توجره فررد عرالوه برر
هدایت به سمت اطالعا درونی احتمرااً بره سرمت
برخی از اطالعا مهم و برجستة بیرونری نیرز بطرور
همزمان هدایت میشود و این امر بارشرناختی بریش-
تری را بر منراب تروجهی یرا حافظره کراری تحمیرل
میکنرررد .احتمرررااً در پرررژوهش حاضرررر تمرکرررز
باستانیکاران بر دایرره مرکرزی گرود (توجره بیرونری
نزدیک) و کنترل خود برای خارج نشدن از این دایرره
موج ایجاد بار شناختی بیشتری بر منراب توجره یرا
حافظه کاری شده و در نتیجه عملکررد آنران کراهش
یافته است.
همچنین نتایج پژوهش حاضر با پژوهش عبرداللهی-
پور و همکاران ( )2015همراستا میباشد ،در پژوهش
آنان اثر دستورالعمل کانون توجره (درونری ،بیرونری و
کنترل) بر تکلیف پرش با  180درجره چررخش مرورد
برررسی قرار گرفت و اظهار داشتند در تکالیفی که در
آنها دستکاری شی وجود ندارد و در ارزیابی آنها هرم
بعد کمی و هم کیفی مرد نظرر اسرت ،کرانون توجره
بیرونی به عملکررد بهترری میانجامرد .بنرابراین برر
اساس نتایج پژوهش حاضر ،نتایج پژوهش عبداللهی-
پور و همکاران ( ،)2015ولرف ( )2012،2013و سرایر
پژوهشهای انجام شده در این زمینه ،میتوان اظهرار
داشت که احتماا اثرگذاری کرانون توجره مسرتقل از
نوع تکلیف است .به عبار دیگر ،عملکرد در تکالیف
حرکتی محوری ،بدون دستکاری شی ،مجررد ،مرداوم

که به صور کمی و کیفی ارزیابی می شوند نیز مانند
عملکرررد در تکررالیف حرکترری دیگررر (تکررالیف دارای
دستکاری شی یا همراه با جابجایی)؛ از کرانون توجره
بیرونی سود میبرند .ولیکن برای اظهار نظر قطعی در
این ارتبرا نیراز پرژوهشهرای بریشترری در مرورد
مهار های مختلف با ویژگریهرای متفراو صرور
گیرد.
از سوی دیگر یافتههای پژوهش حاضر نشان داد کره
اثر تنظیم شرناختی هیجران معنادارآمراری نمیباشرد.
بدین معنی که بین عملکرد باستانیکاران (چرخ تیز و
چرخ چمنری) برا راهبردهرای انطبراقی و غیرانطبراقی
تنظیم هیجان تفاوتی وجود ندارد .این یافته با پژوهش
ساسانی مقدم و بحرالعلوم )2011( ،که اظهار داشرت،
وضعیت روانی و هیجانی ورزشکاران از عوامل مهم و
تأثیرگذار بر نترایج مسرابقا اسرت ،مغرایر دارد .در
توجیه این نتیجه میتوان گفت :همرانطور کره سرطح
مهار فنی باستانیکاران پرژوهش حاضرر در سرطح
متوسط (غیرنخبره) بروده اسرت ،سرطح مهار هرای
روانشناختی آنها نیز در سرطح متوسرط قررار داشرته
است؛ به طوریکه احتمرااً هنروز قابلیرت اسرتفاده از
ویژگیهای مثبت راهبردهای انطبراقی و ویژگیهرای
منفی راهبردهای غیرانطباقی را نداشرتهانرد .بنرابراین
این امر باعث شده است که ایرن ویژگیهرای فرردی
(راهبردهای انطباقی و غیر انطبراقی تنظریم هیجران)
اثرگذاری معناداری بر عملکرد آنان نداشته باشد .یکی
دیگر از دایلی که احتماا موج عدم تراثیر معنرادار
راهبردهای (انطباقی و غیرانطباقی) تنظیم هیجران در
پژوهش حاضرر شرده اسرت ،تعرداد جلسرا آزمرون
میباشد .با توجه به اینکه اجرای تکالیف چررخ تیرز و
چرخ چمنی به مطالبا جسمانی و کنترلی زیادی نیاز
دارند و پ ،از هر برار اجررای ایرن مهار هرا فشرار
جسمانی و شناختی زیادی به فرد وارد میشود
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(با مشور با متخصصرین ،مربیران و باسرتانیکاران
این رشته) ،در هرر روز هرر آزمرودنی فقرط یرک برار
مهار را اجرا نمود .به نظر میرسد این موضوع باعث
میشود چنانچه آزمودنی اشتباهی در اجرای چرخ خود
داشته باشد ،به دلیل نبود آزمون بعدی ،امکان اصالح
حرکت خود را نداشته باشد .بدین ترتیر اگرر امکران
افزایش تعداد جلسا آزمون وجود میداشت ،احتمراا
راهبردهای انطبراقی و غیرانطبراقی تنظریم شرناختی
هیجان اثرا خود را میگذاشتند.
همچنین با توجه به اینکه آزمونهای انجام گرفتره در
پژوهش حاضر ،از برخی جها (نبود تماشاچی ،داوران
متعدد و حساس نبودن آزمون از نظر اینکره فررد یرا
تیمی بخواهد در جایگاه برتری قرار بگیرد) به شررایط
واقعی مسابقا نزدیک نبود .به نظرر میرسرد کره در
چنین شرایطی تفاو های فردی در اتخاذ راهبردهای
انطباقی و غیرانطباقی ،نتوانند مروثر واقر شروند .بره
عبار دیگر بر اساس مبانی نظری پژوهش اگر قررار
باشد راهبردهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی
هیجان به عنوان ویژگیهای فرردی ،اثرربخش واقر
شرروند؛ میبایسررت شرررایط ادرا شررده از طرررف
آزمودنیها ،شرایط اضطراب آور و استرسزایی باشرد،
شرایطی که در آن کمترین خطرای ورزشرکار موجر
حذف یا نرسیدن وی به جایگاه برترر شرود .در چنرین
شرایطی احتماا اثربخشی راهبردهای تنظیم هیجران
ملموستر خواهد بود .با این وجود برای روشن شردن
موضوع به پژوهشهای بیشتری در این زمینره نیراز
است.
در بخش تعامل کرانون توجره و راهبردهرای تنظریم
هیجان ،یافتههای پژوهش حاضر نشان داد کره فقرط
تعامل کانون توجه و راهبردهرای تنظریم هیجران در
مهار چرخ چمنی معنادار آماری میباشد؛ بدین معنی
که باسرتانیکارانی کره از راهبردهرای غیرر انطبراقی
اسرتفاده میکردنررد در شررایط کررانون توجره بیرونرری
(نزدیررک و دور) و باسررتانیکارانی کرره از راهبردهررای

انطباقی استفاده میکردند در شررایط کنتررل (بردون
کانون توجه) عملکرد بهتری در اجرای مهرار چررخ
چمنی داشتند .بررسی بیشتر یافتهها نشان داد کره در
شرررایط کررانون توجرره بیرونرری دور تفرراو عملکرررد
باستانیکارانی چرخ چمنی با راهبردهرای انطبراقی و
غیرانطبررراقی بیشرررتر میشرررود ،بررره طررروری کررره
باستانیکارانی چرخ چمنی با راهبردهای غیر انطبراقی
به طور معناداری عملکرد بهتری داشتند .با توجه بره
اینکه پژوهشهای انجام شده در حوزة تنظیم شناختی
هیجان نشران میدهنرد کره اسرتفاده از راهبردهرای
غیرانطباقی موج ایجاد و تشدید تجربیا عاطفی (از
جمله اضطراب) میگردند (کراج ،گارنفسکی ،و گرون،
 .)2003بتی و همکاران ( )2014در این زمینه معتقدند
راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان ،ممکرن اسرت
در یک زمینة خاص به ویژه در تکالیف حرکتی مبتنی
بر هدف کره محردودیت زمرانی دارنرد ،یرک راهبررد
سودمند باشند .در همین ارتبا بتی و همکاران اظهار
داشتند ،بهکارگیری بهینه راهبردهای تنظیم هیجان به
شرررایط محیطرری ،نرروع و نیازمنرردیهررای تکلیررف و
محرردودیت زمررانی برررای اجرررای آن بسررتگی دارد.
بنابراین به نظر می رسد نوع ونیازمندی های متفاو
مهار چرخ چمنی که مستلزم چرخش آهسته ترر برا
ارتفاع بیشتر در دایره ای بزرگتر(در مقابل چرخ تیز که
مستلزم چرخش سری با ارتفاع بسیار کم در دایره ای
کوچکتر) می باشد ،زمینه را بررای اثرگرذاری راهبررد
های غیر انطباقی در شرایط کانون توجه بیرونری دور
فرراهم کرررده اسرت .برره هرر حررال اگرر قرررار باشررد
تقاضاهای احساسی محیطی برای مد زمان طوانی
تنظرریم شرروند ،احتمرراا راهبردهررای غیرانطبرراقی پررر
هزینهتر نسبت به راهبردهای انطباقی باشند.
براساس یافتههای پژوهش حاضرر بره مربیران رشرتة
باستانی پیشنهاد میشود در مهار هرای چررخ تیرز و
چمنی ،از تمرکز توجه بیرونی دور برای بهبود عملکرد
ورزشررکاران خررود اسررتفاده نماینررد .بررا توجرره برره
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پژوهشگران دیگر توصیه می شود با در نظرر گررفتن
 پژوهش هایی را،این موارد و ویژگی های دیگر فردی
در ایررن زمینرره جهررت ارازرره پیشررنهادا کرراربردی و
.مطمئن تر انجام دهند

محدودیتهای پژوهش حاضر از جمله عدم دسترسی
به تمام باستانی کاران نواحی مختلف کشور و مربیران
 عردم،متخصص به منظور ارزیابی بهتر شکل حرکرت
دسترسی بره دسرتگاه شمارشرگر الکترونیکری بررای
شمارش تعداد دورهای چرخش و عدم امکران ایجراد
فضررای رقررابتی واقعرری برررای باسررتانی کرراران برره
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