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Abstract
Mindfulness-based interventions are recognized as one of the third wave
cognitive-behavioral therapies. The purpose of this study was to investigate
the effectiveness of mindfulness-based stress reduction program on increase
mindfulness skills and cognitive abilities of blind and visually impaired
athletes. The research method was quasi-experimental and its design was
pretest-posttest with a control group. The statistical population consisted of
all goalball players in East Azerbaijan province in 2019, from which 27
players were selected by purposive sampling and randomly assigned to
experimental and control groups. The participants in the experimental group
underwent mindfulness-based stress reduction intervention for 8 sessions of
120 minutes per week. Before and after the intervention, mindfulness
inventory for sport and cognitive abilities questionnaires were completed.
Data were analyzed using Wilcoxon and Mann-Whitney U tests. The results
showed that the mean scores related to mindfulness skills and cognitive
abilities in the participants of the experimental group were significantly
higher than the control group in the post-test stage. According to the results,
it seems that MBSR is effective in improving the mindfulness skills and
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cognitive abilities of blind and visually impaired athletes. Therefore, it is
recommended as a behavioral-cognitive intervention to improve the
cognition and mindfulness of these athletes.

Keywords: Mindfulness-Based Stress Reduction, Visual Impairment,
Cognitive Abilities, Athlete.
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مقاله پژوهشی

مطالعات روان شناسی بالینی

اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر
نابینا و کمبینا
دانشیار رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز،

مهتا اسکندرنژاد


دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران.

چکیده
مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بهعنوان يكی از درمانهاي شناختی -رفتاري موج سوم شناخته میشود .اين

تاریخ پذیرش00/04/21 :

فهیمه رضائی

ایران.

تاریخ ارسال99/08/17 :

مهارتهای ذهنآگاهی و تواناییهای شناختی در ورزشکاران


پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزايش مهارتهاي
ذهنآگاهی و توانايیهاي شناختی در ورزشكاران نابینا و کمبینا انجام شد .روش پژوهش نیمهآزمايشی و
آذربايجان شرقی در سال  98تشكیل میدادند که از اين میان  72ورزشكار بهروش نمونهگیري هدفمند
انتخاب و بهطور تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل جايگزين شدند .شرکتکنندگان گروه آزمايش
طی  8جلسه هفتگی  071دقیقهاي تحت مداخلۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی قرار گرفتند .قبل و بعد
از مداخله ،پرسشنامههاي ذهنآگاهی ورزشی و توانايیهاي شناختی توسط شرکتکنندگان دو گروه

ISSN: 2322/3189

طرح آن پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعۀ آماري را کلیۀ ورزشكاران گلبالیست استان

تكمیل شد .دادهها با استفاده از آزمونهاي ويلكاکسون و يومن -ويتنی تحلیل شد .نتايج نشان داد که
میانگین نمرات مربوط به مهارتهاي ذهنآگاهی و توانايیهاي شناختی در شرکتکنندگان گروه آزمايش
نظر میرسد برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی در ارتقاي مهارتهاي ذهنآگاهی و توانايیهاي
شناختی ورزشكاران نابینا و کمبینا مؤثر است .لذا ،بهعنوان يک مداخلۀ شناختی -رفتاري براي بهبود
شناخت و ذهنآگاهی اين ورزشكاران توصیه میشود.

کلیدواژهها :کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی ،اختالل بینایی ،تواناییهای شناختی ،ورزشکار.
 نويسنده مسئولf.rezaei.tu@gmail.com :

eISSN: 2476-6410

نسبت به گروه کنترل در مرحلۀ پسآزمون بهطور معناداري باالتر است .با توجه به نتايج بهدستآمده ،به
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مقدمه
توانايیهاي شناختی دربرگیرندۀ فرآيندهاي عصبی درگیر در اکتساب ،پردازش ،نگهداري
و کاربست اطالعات است و علت تحول آن در انسان ،ضرورت حل مشكالت بومشـناختی
و هـدايت محـیطهـاي اجتمـاعی پیچیـده میباشد .اين توانايیها بین رفتار و ساختار مغز
رابط بوده و طیف وسیعی از توانـايیهـا (توجـه ،برنامـهريـزي ،حلمسئله ،بازداري پاسخ،
انجـام همزمان تكـالیف و انعطافپذيري شناختی) را شامل میشود .البته ايـن مـوارد تنها
شامل بخشی از توانايیهاي شناختی است که شناخت سرد 0نامیده میشوند؛ زيرا پايه آنها
منطق است .پايۀ بخش ديگري از توانايیهاي شناختی ،خواسـتههـا ،باورهـا و هیجـانهـا
هستند که در تجربه پـاداش و گزنـد ،تنظیم رفتارهاي اجتماعی و تصمیمگیري در
حالتهاي هیجانی نقش دارند و به شناخت گرم 7معروفاند (نجاتی .)0997 ،در تكوين
کارکردهاي شناختی مغز ،تجارب دنیاي بینايی نقش مهمی دارد و فقدان اطالعات دقیق و
سريع بینايی در افراد نابینا و کمبینا باعث میشود که اين افراد کارايی کمتري نسبت به
همتايان بینا در عملكردهاي شناختی داشته و به تالش بیشتري براي انجام تكالیف شناختی
نیاز داشته باشند (نجاتی0988 ،؛ نجاتی .)0982 ،درواقع افراد نابینا و کمبینا نمیتوانند
تجربیات زيادي از محیط اطراف خود به دلیل ضعف و محرومیت از حس بینايی بهدست
بیاوردند ،بنابراين رشد آرامی در نتیجۀ وقفۀ ايجادشده در شكلگیري مفاهیم در پیش
خواهند داشت که موجب میشود رشد شناختی آنان در مقايسه با افراد عادي ،در ردهاي
پايینتر قرار بگیرد (عطادخت ،شیخاالسالمی ،حسینیکیاسري و همكاران .)0991 ،اين در
حالی است که طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت 9تا سال  7102نزديک به  729میلیون
نفر در سراسر دنیا از نظر بینايی ضعف متوسط تا شديد داشتند که از اين تعداد  93میلیون
نفر نابینا بودند .اين سازمان با توجه به رشد هرساله جمعیت جهان و باال رفتن جمعیت باالي
 21سال ،تخمین زده است که روزبهروز بر جمعیت نابینايان و کمبینايان دنیا افزوده شود،
1. Cold Cognition
2. Hot Cognition
3. World Health Organization
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بهطوريکه تا سال  7191تعداد افراد کمبینا به  991میلیون و افراد نابینا به  22میلیون نفر
برسد (اکلند ،رسنیكوف و بورن.)7102 ،0
توانايیهاي شناختی عالوه بر اينکه الزمۀ انجام فعالیتهاي روزانه است (نجاتی،
 ،)0997به فرد اين امكان را میدهد تا از طريق شناسايی و بهدست آوردن اطالعات محیطی
و ادغام آن با دانش موجود ،پاسخهاي مناسب را انتخاب و اجرا نمايد (اسجارفین و
میمرت)7109 ،7؛ بنابراين ممكن است بهعنوان يک ويژگی برجسته در ورزشكاران نخبه در
نظر گرفته شود که فراتحلیل اخیر در اين زمینه به برتري ورزشكاران موفق از نظر
عملكردهاي شناختی پايه اشاره داشت (اسجارفین و میمرت .)7109 ،تحقیق وستبرگ و
همكاران ) 7107( 9نیز نشان داد هرچه کارکردهاي اجرايی ورزشكاران از جمله حافظۀ
کاري ،توجه فضايی ،توجه تقسیمشده و سرعت پردازش اطالعات باال باشد ،عملكرد
ورزشی آنان بهتر است؛ بنابراين به نظر میرسد اکثر ورزشهاي پرطرفدار جدا از
ظرفیتهاي فیزيولوژيكی فوقالعاده به توانايیهاي چشمگیر در زمینۀ ادراک و شناخت نیاز
دارند که در اين میان ورزش گلبال از اين قاعده مستثنی نیست.
گلبال يک رويداد رسمی در پارالمپیک است؛ رشتۀ ورزشی که به افراد کمبینا و نابینا
اجازه میدهد تا در آن شرکت کنند .اساس ورزش گلبال استفاده از قدرت شنوايی در
راستاي جهتيابی توپ است ،زيرا اين بازي با توپی انجام میشود که صداي زنگ دارد،
درحالیکه شرکتکنندگان از چشمبند استفاده میکنند (مولیک ،مورگولس -آداموويچ،
کاسمول و همكاران .)7102 ،1از آنجايیکه در طی بازي تمام اطالعات بصري کامالً
مسدود میشود ،بازيكنان بايستی از توانايیهاي شناختی بااليی برخوردار باشند تا نهتنها
موقعیت خود در زمین بازي ،بلكه حرکات هم تیمیها و حريفان و همچنین موقعیت توپ
را تعیین کرده و براي انجام حمالت و دفاع آماده باشند (شیوتا و توکويی)7102 ،2؛ بنابراين
1. Ackland, P., Resnikoff, S., & Bourne, R.
2. Scharfen, H.E. & Memmert, D.
3. Vestberg, T.
4. Molik, B., Morgulec-Adamowicz, N., Kosmol, A
5. Shiota, K. & Tokui, A.
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درحالیکه برنامههايی با هدف افزايش عملكرد فیزيكی ،روانی و ورزشی براي ورزشكاران
نابینا و کمبینا ضروري است ،به برنامههايی با هدف افزايش توانايیهاي شناختی در اين
افراد نیز بايد توجه شود .در مطالعهاي که اخیراً توسط رحمانی و همكاران ( )0993صورت
گرفت ،نتايج نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداري بین ذهنآگاهی و توانايیهاي شناختی
در جانبازان نابیناي ورزشكار وجود دارد .در تحقیق مذکور ،ذهن آگاهی توانست 1/198
واريانس توانايیهاي شناختی نابینايان را پیشبینی نمايد؛ بنابراين به نظر میرسد
ذهنآگاهی از جمله مداخالت روانشناختی باشد که بتواند توانايیهاي شناختی را
تحتتأثیر قرار دهد.
ذهنآگاهی که اولین بار توسط جان کابات زين )0991( 0مطرح شد ،از عقايد فلسفی
شرق نشأت گرفته است و طی انجام تمرينات آن فرد میآموزد که در هرلحظه از افكار،
احساسات و هیجانات خودآگاهی داشته و توجه خود را به روشهاي مختلف بر روي آنها
متمرکز نمايد و نیز تجربۀ واقعیت محض را بدون قضاوت و اظهارنظر بپذيرد (ناين ،وو،
يانگ و همكاران .)7171 ،7اين در حالی است که در ورزش نیز اجراي بهینه نیازمند
معطوف کردن منابع توجهی به سمت عوامل مرتبط با تكلیف به هنگام پیشامدهاي احتمالی
بیرونی می باشد ،نه معطوف کردن منابع توجهی به خود قضاوتی ،جستجوي تهديدها و
فعالیتهاي شناختی مر تبط با آينده؛ بنابراين توسعۀ ظرفیت ورزشكار در تمرکز بر اجرا و
فائق آمدن بر هیجان تجربهشده ،ضروري است .تكنیکهاي ذهن آگاهی به ورزشكار
کمک میکند تا خودآگاهی بیشتري در ارتباط با حاالت درونی و نشانههاي بیرونی توسعه
دهد که اين خودآگاهی باال توجه نسبت به نشانههاي اجرايی را باال میبرد و انعطافپذيري
رفتاري را به هنگام پاسخ به نیازهاي موقعیتی افزايش میدهد .همچنین تكنیکهاي
ذهنآگاهی که بر توجه غیرقضاوتی نسبت به واقعیتهاي حاضر تأکید دارد ،به ورزشكار
کمک میکند تا به افكار منفی دربارۀ اجراي خود بهعنوان يک نتیجه بنگرد ،نه بهعنوان
يک مشكل اجرايی .همچنین به او کمک مینمايد تا به رخدادهاي درونی (افكار و
1. Jon Kabat-Zinn
2. Nien, J.T., Wu, C.H., Yang, K.T.
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هیجانها) بهعنوان رخدادهاي طبیعی و گذرا بنگرد ،نه بهعنوان رويدادهايی که بهطور ذاتی
و تفكیکناپذيري با اعمال ،انتخابها و پیامدها مرتبط هستند (مککارتی و جونز،0
 .)0992در واقع هدف ذهن آگاهی بیرون کردن افكار منفی از ذهن نیست ،بلكه جلوگیري
از تحكیم اين افكار به کمک تنفس و استفاده از آگاهی از وقايع ،اعضاي بدن ،صدا و
افكار و پذيرش افكار بدون قضاوت در مورد درست و نادرست بودن آنها است که به
تغییر معانی احساسی و عاطفی خاصی منجر شده و فرد متوجه میشود که افكاري مانند
"من موفق نخواهم شد" ،بیش از آنکه بازتابی از واقعیت باشند ،صرفاً افكار سادهاي هستند
که میتوانند صحیح نباشند (صمدي.)0991 ،
ذهنآگاهی نتیجۀ پردازش اطالعات ورودي از حواس پنچگانه به مغز میباشد که به
نظر میرسد فقدان کامل يا بخشی از يک حس مانند بینايی نتواند کارکردهاي آن را بهطور
کامل مختل نمايد و ذهنآگاهی با نقش جبرانی ساير حواس بهدست آيد (رحمانی،
آجیلچی و زارعیان .)0993 ،در مطالعهاي که توسط دانا و همكاران ( )0998صورت
گرفت ،نتايج نشان داد که درمان شناختی -رفتاري مبتنی بر ذهنآگاهی 7بر توانايیهاي
شناختی ازجمله حافظه ،کنترل مهاري و توجه انتخابی ،تصمیمگیري ،برنامهريزي ،توجه
پايدار ،شناخت اجتماعی و انعطافپذيري شناختی ورزشكاران نابینا مؤثر است .در متغیر
مهارتهاي ذهنآگاهی نیز گرچه تحقیقی که اثر تمرينات ذهنآگاهی بر مهارتهاي
ذهنآگاهی در افراد نابینا و کمبینا را مورد بررسی قرار دهد يافت نشد ،اما دورون و
همكاران )7171( 9نشان دادند که مداخلۀ مبتنی بر ذهنآگاهی و پذيرش ،1مهارتهاي
ذهن آگاهی از جمله آگاهی را در بازيكنان نخبۀ بدمینتون افزايش میدهد .در تحقیق
صورت گرفته توسط ناين و همكاران ( )7171نیز مداخلۀ تقويت عملكرد ورزشی مبتنی بر
ذهنآگاهی 2توانست سطح ذهنآگاهی و کارکردهاي اجرايی ورزشكاران را افزايش
1. Mccarthy, P. & Jones, M.
2. Mindfulness Based Cognitive Therapy
3. Doron, J.
4. Mindfulness And Acceptance Based Interventions
5. Mindful Sport Performance Enhancement

 | 833مطالعات روان شناسی بالینی| سال یازدهم |شماره  | 33تابستان 8311

دهد .بااينحال با توجه به مفهوم و تمرين ذهنآگاهی ،مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی
متنوعی وجود دارد که يكی از آنها مداخلۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی 0است.
اين برنامه يكی از پرکاربردترين برنامههاي آموزش ذهنآگاهی میباشد که توسط
جانکابات زين در مرکز پزشكی دانشگاه ماساچوست 7طراحی شده است و آموزش منظم
ذهنآگاهی را بهعنوان يک رويكرد خودتنظیمی براي کاهش استرس و مديريت هیجان
ارائه میکند (گريكوکی ،پاپايانی ،سیوگزدايتی و همكاران .)7102 ،9چندين مطالعه نشان
داده است که مداخله کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با بهبود عملكرد شناختی از
جمله بهبود توجه (اينكاگلی ،تارانتینو ،کرسنتینی و همكاران7171 ،1؛ اندرسون ،الو ،سگال
و همكاران ،)7112 ،2حافظه (جها ،استنلی ،کیوناگا و همكاران7101 ،3؛ زيدان ،جانسون،
دياموند و همكاران )7101 ،2و کارکرد اجرايی (زيدان و همكاران7101 ،؛ هیرين،
وانبراک و فیلیپات )7119 ،8همراه است؛ بنابراين با توجه به جمعبندي مطالب گفته شده،
به نظر میرسد که توانايیهاي شناختی نقش بهسزايی در عملكرد ورزشی بهويژه در
رشتههايی مانند گلبال که ورزش تخصصی نابینايان و کمبینايان است دارد ،اما اين
توانايیها در افراد نابینا و کمبینا کمتر از همتايان عادي بوده و تالش آنان براي رفع نقايص
عملكردهاي شناختی بیشتر از افراد بینا است .لذا لزوم تدوين برنامههاي مؤثر جهت توسعۀ
رشد شناختی ورزشكاران کمبینا و نابینا و گنجاندن آن در مراحل شكلگیري اين
ورزشكاران ديده میشود؛ چرا که توسعۀ برنامههاي آموزشی بر اساس شواهد علمی و
ارزيابی اين برنامهها با هدف بهبود عملكرد ،میتواند بهطور بالقوه منجر به پیشرفت بیشتر
در عملكرد و رقابت در ورزش نابینايان و کمبینايان شود .اين در حالی است که به نظر
1. Mindfulness Based Stress Reduction
2. Massachusetts
3. Grecucci, G., Pappaianni, E., Siugzdaite, R.
4. Incagli, F., Tarantino, V., Crescentini, C.
5. Anderson, N.D., Lau, M.A., Segal, Z.V.
6. Jha, A.P., Stanley, E.A., Kiyonaga, A.
7. Zeidan, F., Johnson, S.K., Diamond, B.J.
8. Heeren, A., Van Broeck, N., & Philippot, P.
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میرسد ارتباطی بین سطح مهارتهاي ذهنآگاهی که خود از عوامل مؤثر در عملكرد
مطلوب ورزشی است ،با میزان توانايیهاي شناختی وجود داشته باشد .بااينحال،
محدوديت پژوهش در حوزۀ بررسی اثرات تمرينات ذهنآگاهی روي افراد با اختالل
بینايی وجود دارد و هنوز اين مسئله که آيا اين افراد نیز میتوانند همانند افراد بینا از اثرات
تمرينات ذهن آگاهی بهره ببرند يا خیر ،مشخص نیست؛ بنابراين اين مطالعه با هدف بررسی
اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر افزايش مهارتهاي ذهنآگاهی و
توانايیهاي شناختی در ورزشكاران نابینا و کمبینا انجام شد.

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي بوده و به لحاظ روش ،نیمهآزمايشی با طرح
پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل است .جامعۀ آماري پژوهش را کلیۀ ورزشكاران
گلبالیست استان آذربايجان شرقی در سال  98تشكیل دادند .براي انتخاب نمونۀ آماري ،با
مراجعه به هیأت ورزشهاي نابینايان و کمبینايان استان و طی مكاتباتی با رئیس هیأت و
مربیان ،رضايت الزم جهت شرکت ورزشكاران در اين پژوهش کسب و هماهنگیهاي
مورد نیاز صورت گرفت .سپس تعداد  97گلبالیست شامل  09زن و  09مرد از گروه سنی
جوانان و بزرگساالن و در سطوح استانی و کشوري به روش نمونهگیري هدفمند انتخاب
و به طور تصادفی در دو گروه آزمايش و کنترل به تعداد برابر قرار گرفتند .با توجه به
اطالعات بهدستآمده از مربیان و ورزشكاران ،هیچيک از افراد سابقۀ شرکت در
کالسهاي ذهنآگاهی و دوره هاي مشابه با آن را نداشته و تجربۀ اول آنان بود .همچنین از
نظر توانايی ديد ،نابینا و کمبینا بوده و سابقۀ بیماريهاي عصبی -روانی نداشتند؛ اما در
ادامۀ تحقیق ،به علت غیبت بیش از يک جلسۀ شرکتکنندگان در دورههاي ذهنآگاهی و
همچنین حضور نیافتن در سنجش پسآزمون ،تعداد به  72نفر ( 09نفر گروه آزمايش و 01
نفر گروه کنترل) کاهش يافت.
بهمنظور جمعآوري دادهها ،پس از کسب اطالع از زمان و مكان برگزاري تمرينات،
طی هماهنگیهاي بهعمل آمده با مربیان ،پژوهشگران در محل تمرين حضور يافته و هدف
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از انجام پژوهش ،تعداد جلسات ،روش کار و لزوم همكاري صادقانۀ ورزشكاران را مطرح
نمودند .در ادامه ،برگۀ رضايتنامه به امضاي همگی شرکتکنندگان تحقیق رسید .سپس
بهمنظور بررسی عملكرد اولیۀ افراد ،پیشآزمون گرفته شد .بعد از اتمام مرحلۀ پیشآزمون،
شرکت کنندگان گروه آزمايش تحت مداخلۀ پژوهش قرار گرفتند ،اما گروه کنترل به
فعالیت روزانۀ خود پرداخت .مداخلۀ مورداستفاده در اين پژوهش شامل يک دوره آموزش
برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر اساس شیوۀ استاندارد کابات زين ( )7112بود
که بهصورت برنامۀ  8هفتهاي در قالب  8جلسه  071دقیقهاي (هفتهاي يک بار) با حضور
روانشناس مجرب (با مدرک دکتري روانشناسی عمومی که دورههاي تخصصی آموزش
ذهنآگاهی را گذرانده بودند و سابقۀ اجرايی در زمینۀ ذهنآگاهی داشتند) و ارائۀ
فايلهاي صوتی به شرکتکنندگان گروه آزمايش ارائه شد .محتواي هر جلسه شامل
مروري بر تكالیف جلسات گذشته و تمرينات همان جلسه بود (جدول شماره  .)0پس از
اتمام دورۀ مداخله براي بررسی عملكرد نهايی افراد ،پسآزمون بهعمل آمد .الزم به ذکر
است جهت رعايت اصول اخالقی به شرکتکنندگان اطمینان داده شد که اطالعات مرتبط
با آنها کامالً محرمانه باقی خواهد ماند و در صورت عدم رضايت نیز میتوانند در هر
مرحله از پژوهش از آن خارج شوند.
جدول  .0محتوای جلسات برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی
محتوای جلسه

جلسه

تمرین روزانه هفته

 )0ارائۀ مفهوم ذهنآگاهی و اثرات آن بر زندگی
اول

و موفقیت ورزشی و ايجاد اراده و انگیزه شرکت

 )0گوش دادن به فايل صوتی شماره  )7 ،0توجه به

در جلسات )7 ،معاينه ذهنآگاهانه بدن)9 ،

حالتهاي درونی

وارسی تجارب
دوم

 )0معاينه ذهنآگاهانه بدن )7 ،تمرين تنفس)9 ،

 )0گوش دادن به فايل صوتی شماره  )7 ،0تمرين

وارسی تجارب

تنفس )9 ،يوگاي کششی

 )0يوگاي ذهنآگاهانه )7 ،تمرين تنفس)9 ،
سوم

گوش دادن و تأمل ذهنآگاهانه )1 ،وارسی
تجارب

 )0گوش دادن به فايل صوتی شماره  0و  7به
تناوب )7 ،تمرين تنفس )9 ،ثبت وقايع ناخوشايند
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جلسه
چهارم

محتوای جلسه

تمرین روزانه هفته

 )0يوگاي ذهنآگاهانه )7 ،تمرين تنفس و بدن،

 )0گوش دادن به فايل صوتی شماره  0و  7به

 )9تمرين گفتوشنود ذهنآگاهانه )1 ،تمرين

تناوب )7 ،تمرين تنفس )9 ،آگاهی از واکنش به

روابط افكار -عواطف -حسهاي بدنی -رفتار

اتفاقات روزمره
 )0گوش دادن به فايل صوتی شماره  9بهصورت

پنجم

 )0مراقبه سیال )7 ،نشست ذهنآگاهانه )9 ،راه

يک روز در میان و در بقیه روزها نیز يک روز فايل

رفتن ذهنآگاهانه )1 ،وارسی تجارب

صوتی شماره  0و روز ديگر فايل صوتی شماره ،7
 )7آگاهی از واکنشها

 )0مراقبه سیال )7 ،يوگاي ايستاده و ذهنآگاهانه،
ششم

 )9تمرين مجال تنفس سهدقیقهاي ()4 ،MBS)9
وارسی تجارب
 )0مراقبه سیال )7 ،معاينه ذهنآگاهانه بدن)9 ،

هفتم

تمرين مجال تنفس سهدقیقهاي ()4 ،MBS)9
وارسی تجارب

 )0گوش دادن به فايل صوتی شماره  9بهصورت
يک روز در میان و در بقیه روزها نیز يک روز فايل
صوتی شماره  0و روز ديگر فايل صوتی شماره ،7
 )7آگاهی از هر آنچه که وارد بدن میشود.
 )0انجام تمرينهاي فايلهاي صوتی )7 ،توجه به
تغذيه

 )0مراقبه سیال )7 ،يوگاي ذهنآگاهانه)9 ،
هشتم

تمرين مجال تنفس سه دقیقهاي ()4 ،MBS)9

 )0انجام تمرينهاي فايلهاي صوتی

وارسی تجارب

ابزار پژوهش
پرسشنامۀ ذهنآگاهی ورزشی :0اين پرسشنامه توسط سینوت و همكاران )7101( 7ارائه
شده است که  02سؤال دارد و با استفاده از سه عامل آگاهی ،عدم قضاوت و بازيابی
تمرکز که براي هرکدام پنج سؤال وجود دارد ،ذهنآگاهی ورزشكاران را ارزيابی میکند.
مجموع نمرات اين سه عامل نمره کلی ذهنآگاهی ورزشی را مشخص میکند که هر
سؤال داراي طیف امتیازدهی بر اساس مقیاس  3ارزشی لیكرت است و در دامنۀ اصالً  0تا
کامالً  3قرار دارد .روايی و پايايی نسخۀ فارسی اين پرسشنامه توسط کاشانی و همكاران
1. Mindfulness Inventory For Sport
2. Thienot, E.
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( )0993مورد بررسی قرار گرفته است و همسانی درونی مؤلفۀ آگاهی  ،1/22مؤلفۀ عدم
قضاوت  ،1/81مؤلفۀ بازيابی تمرکز  1/28و همسانی کل پرسشنامه  1/29بهدستآمده
است .همچنین پايايی زمانی براي مؤلفۀ آگاهی  ،1/81مؤلفۀ عدم قضاوت  ،1/89مؤلفۀ
بازيابی تمرکز  1/28و همسانی کل پرسشنامه  1/82میباشد .نتايج مربوط به تحلیل عاملی
تأيیدي براي بررسی روايی سازه نیز حاکی از تأيید سه عامل بود.
پرسشنامۀ توانايیهاي شناختی :اين پرسشنامه توسط نجاتی ( )0997طراحی و
هنجاريابی شده است که  91سؤال دارد و داراي هفت عامل حافظه (سؤال  0تا  ،)3کنترل
مهاري و توجه انتخابی ( 2تا  ،)07تصمیمگیري ( 09تا  ،)02برنامهريزي ( 08تا  ،)71توجه
پايدار ( 70تا  ،)79شناخت اجتماعی ( 71تا  )73و انعطافپذيري شناختی ( 72تا  )91است.
پرسشنامۀ مذکور بر اساس مقیاس  2ارزشی لیكرت از تقريباً هرگز  0تا تقريباً همیشه 2
تنظیم شده است که به جز سؤالهاي مربوط به عامل شناخت اجتماعی ،بقیۀ سؤالها نمره-
گذاري معكوس دارند .پايايی اين پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه
 1/89و براي مؤلفههاي حافظه  ،1/39کنترل مهاري و توجه انتخابی  ،1/20تصمیمگیري
 ،1/32برنامهريزي  ،1/81توجه پايدار  ،1/29شناخت اجتماعی  1/89و انعطافپذيري
شناختی  1/82بهدستآمده است (دانا ،سلطانی ،فتحیزادان و همكاران.)0998 ،
در پژوهش حاضر جهت تحلیل دادهها ،ابتدا طبیعی بودن توزيع دادهها با استفاده از
آزمون شاپیرو -ويلک مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نرمال نبودن دادهها ،از
آزمونهاي ناپارامتري ويلكاکسون (بررسی تفاوتهاي درونگروهی) و يومن -ويتنی
(بررسی تفاوتهاي بین گروهی) استفاده شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS

نسخۀ  71صورت گرفت و سطح معناداري  1/12درنظر گرفته شد.

یافتهها
در رابطه با ويژگیهاي جمعیت شناختی شرکتکنندگان ،میانگین سنی گروه آزمايش
 70/11با انحراف استاندارد  1/03و میانگین سنی گروه کنترل  77/01با انحراف استاندارد
 1/10بود .میانگین سابقۀ ورزشی شرکتکنندگان گروه آزمايش  2/30با انحراف استاندارد
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 9/99و میانگین گروه کنترل  2/29با انحراف استاندارد  9/70بود .همچنین در کالسبندي
پزشكی ،از  09شرکتکنندۀ گروه آزمايش 2 ،نفر از نظر توانايی ديد در کالس B1
(نابینايی مطلق) 2 ،نفر در کالس ( B2میدان ديد کمتر از پنچ درجه) و  0نفر در کالس B3

(میدان ديد بین پنچ تا بیست درجه) قرار داشتند .در گروه کنترل نیز از  01شرکتکننده3 ،
نفر در کالس  6 ،B1نفر در کالس  B2و  7نفر در کالس  B3بودند.
اطالعات جدول  7میانگین و انحراف استاندارد گروههاي آزمايش و کنترل در
مراحل پیشآزمون و پسآزمون را به تفكیک گروه نشان میدهد.
جدول  .2اطالعات توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیرها

مؤلفهها

گروهها

آگاهی

آزمايش

SD
9/11

M
72/11

SD
9/02

M
73/90

کنترل

7/32

72/22

7/20

72/01

آزمايش

3/91

03/82

2/99

77/18

کنترل

9/79

03/22

9/11

03/93

آزمايش

7/93

73/18

7/17

72/91

کنترل

9/09

72/19

7/29

71/21

آزمايش

01/09

32/97

00/10

21/13

کنترل

2/03

32/22

2/32

33/11

آزمايش

7/18

72/79

0/22

78/90

کنترل

0/10

72/83

0/91

72/11

کنترل مهاري

آزمايش

9/70

71/02

9/01

72/82

و توجه انتخابی

کنترل

7/81

77/83

7/22

70/99

تصمیمگیري

آزمايش

7/99

70/39

0/98

79/18

کنترل

9/09

70/11

7/92

71/12

آزمايش

0/21

09/90

1/89

01/79

کنترل

0/21

07/21

0/21

07/21

آزمايش

0/21

00/79

0/87

07/82

عدم قضاوت
مهارتهاي
ذهنآگاهی

بازيابی تمرکز
ذهنآگاهی کل
حافظه

توانايیهاي

پیشآزمون

پسآزمون

برنامهريزي

شناختی
توجه پايدار
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متغیرها

مؤلفهها

گروهها

پسآزمون

پیشآزمون
SD
0/98

M
01/93

SD
0/29

M
01/01

شناخت

آزمايش

7/17

00/18

0/28

09/11

اجتماعی

کنترل

0/82

01/29

0/89

00/22

انعطافپذيري

آزمايش

7/02

03/90

0/28

08/11

شناختی

کنترل

7/82

02/12

7/90

01/19

توانايیهاي

آزمايش

00/91

071/39

01/12

099/22

شناختی کل

کنترل

01/27

009/19

8/39

003/31

کنترل

جهت بررسی فرضیههاي پژوهش ،با توجه به نرمال نبودن توزيع دادهها ( ،)>P1/12ابتدا از
آزمون ويلكاکسون بهمنظور بررسی تفاوتهاي درونگروهی (پیش و پسآزمون) به
تفكیک گروه استفاده شد .با توجه به اطالعات جدول  ،9بین نمرات پیشآزمون و
پسآزمون گروه آزمايش در ذهنآگاهی و مؤلفههاي آن تفاوت معناداري وجود دارد
( ،)<P1/12اما بین پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل تفاوت معناداري مشاهده نشد
( .)>P1/12همچنین در توانايیهاي شناختی و مؤلفههاي آن بهغیراز حافظه در گروه
آزمايش تفاوت معناداري وجود دارد ( ،)<P1/12اما در گروه کنترل بین نمرات
پیشآزمون و پسآزمون تفاوت معناداري وجود نداشت ()>P1/12؛ بنابراين گروه
آزمايش در هر دو متغیر مهارتهاي ذهنآگاهی و توانايیهاي شناختی بهبود بیشتري
نسبت به گروه کنترل داشته است.
جدول  .4نتایج آزمون ویلکاکسون برای بررسی عامل درونگروهی به تفکیک گروه
متغیرهای وابسته

کنترل

آزمایش
آماره

معناداری

آماره

معناداری

آگاهی

7/19

()1/117

0/31

()1/019

عدم قضاوت

7/29

()1/107

1/87

()1/101

بازيابی تمرکز

7/10

()1/113

0/89

()1/129

نمرۀ کل ذهنآگاهی

7/71

()1/178

0/89

()1/138
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متغیرهای وابسته

کنترل

آزمایش
آماره

معناداری

آماره

معناداری

حافظه

0/89

()1/138

0/81

()1/133

کنترل مهاري و توجه انتخابی

7/70

()1/172

0/39

()1/017

تصمیمگیري

7/70

()1/172

0/81

()1/133

برنامهريزي

7/19

()1/117

1/22

()1/137

توجه پايدار

7/92

()1/108

1/23

()1/121

شناخت اجتماعی

7/22

()1/100

0/39

()1/017

انعطافپذيري شناختی

7/79

()1/173

0/89

()1/129

نمرۀ کل توانايیهاي شناختی

7/71

()1/178

0/89

()1/138

در ادامه از روش آماري يومن -ويتنی جهت بررسی تفاوتها بین دو گروه آزمايش و
کنترل استفاده شد .ابتدا به بررسی وجود يا عدم وجود تفاوت بین نمرات پیشآزمون دو
گروه با استفاده از آزمون مذکور پرداخته شد .سپس با توجه به عدم معناداري در
پیشآزمونها ( ،)>P1/12از آزمون يومن -ويتنی جهت بررسی تفاوت بین نمرات
پسآزمون دو گروه استفاده گرديد که اين نتايج در جدول  1ارائه شده است .با توجه به
اطالعات جدول  ،1در پسآزمون بین نمرات دو گروه تفاوت معناداري در ذهنآگاهی و
مؤلفۀ بازيابی تمرکز در سطح معناداري  1/12وجود دارد ،اما در دو مؤلفۀ آگاهی و عدم
قضاوت تفاوت معناداري مشاهده نشد .همچنین در توانايیهاي شناختی و مؤلفههاي
حافظه ،کنترل مهاري و توجه انتخابی ،تصمیمگیري ،برنامهريزي ،توجه پايدار و
انعطاف پذيري شناختی تفاوت معناداري بین نمرات دو گروه آزمايش و کنترل در مرحلۀ
پسآزمون مشاهده شد ( ،)<P1/12اما در مؤلفۀ شناخت اجتماعی تفاوت معنادار نبود
(.)>P1/12
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جدول  .3نتایج آزمون یومن -ویتنی برای بررسی عامل بین گروهی در مراحل پیشآزمون و
پسآزمون
متغیرهای وابسته

پسآزمون

پیشآزمون
آماره

معناداری

آماره t

معناداری

آگاهی

1/19

()1/372

0/07

()1/730

عدم قضاوت

1/12

()1/917

0/21

()1/188

بازيابی تمرکز

1/20

()1/318

7/93

()1/119

نمرۀ کل ذهنآگاهی

1/12

()1/930

7/01

()1/197

حافظه

1/97

()1/219

7/71

()1/178

کنترل مهاري و توجه انتخابی

1/98

()1/972

9/10

()1/119

تصمیمگیري

1/20

()1/313

7/90

()1/111

برنامهريزي

0/70

()1/772

7/31

()1/118

توجه پايدار

0/77

()1/771

9/90

()1/110

شناخت اجتماعی

1/17

()1/321

0/29

()1/129

انعطافپذيري شناختی

0/09

()1/722

9/31

()1/110

نمرۀ کل توانايیهاي شناختی

1/82

()1/992

9/27

()1/110

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر
افزايش مهارتهاي ذهنآگاهی و توانايیهاي شناختی در ورزشكاران نابینا و کمبینا انجام
شد .اولین يافتهاي که بهدست آمد اين بود که مداخلۀ اعمالشده در اين پژوهش با بهبود
مهارتهاي ذهنآگاهی در بازيكنان گلبال همراه شده است .در تحقیقات قبلی نیز نشان
داده شده است که مداخلۀ آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی برلین( 0جكاوک ،کیتلر و
شالگک )7102 ،7و مداخلۀ تقويت عملكرد ورزشی مبتنی بر ذهنآگاهی (ناين و
همكاران7171 ،؛ آقابابا و کاشی )0992 ،يک عامل مؤثر براي افزايش ذهنآگاهی در
1. Berlin Mindfulness Based Training
2. Jekauc, D., Kittler, C., & Schlagheck, M.
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ورزشكاران است که با يافتههاي پژوهش حاضر همسو است .نتايج فراتحلیل انجامشده در
سال  7102نیز نشان داد که تمرينات ذهنآگاهی بهطور پیوسته و سودمندانه سطح
ذهنآگاهی ورزشكاران را باال میبرد (بهلماير ،بیرير ،روسلین و همكاران .)7102 ،0بر
اساس نظريه بوديسم (که برنامۀ ذهنآگاهی از آن نشأت گرفته است) ،افراد با انجام
تمريناتی که اساس آن تكرار توجه به ذهن است ،میتوانند میزان ذهنآگاهی خود در
زندگی روزمره را افزايش دهند (آقابابا و کاشی .)0992 ،برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر
ذهنآگاهی که در اين مطالعه از آن استفاده شد ،با تكنیکهاي خاص بودايی سازگاري
دارد و طی جلسههاي مختلف آن به شرکتکنندگان آموزش داده میشود که در لحظۀ
حال ،با توجه و آگاهی کامل و بدون قضاوت با دنیاي درون و بیرون خود ارتباط برقرار
کنند و از فنونی مانند تمرين تنفس ،معاينۀ ذهنآگاهانه بدن ،مراقبۀ سیال ،يوگاي آگاهانه،
نشست آگاهانه ،ثبت تجارب خوشايند و ناخوشايند و  ...در آن استفاده میشود (حشمتی و
قربانی .)0992 ،در اين پژوهش ،برنامۀ ذهنآگاهی احتماالً با تنظیم هیجانات ،کاهش
احساسهاي منفی و افزايش احساسهاي مثبت ،کاهش استرس درک شده ،کاهش
حواسپرتی و فقدان تمرکز و کاهش زيانهاي حاصل از احساسهاي مخل در تكالیف
شناختی که از جمله اهداف تمرينات ذهنآگاهی هستند (مککارتی و جونز0992 ،؛
آقابابا و کاشی ،)0992 ،توانسته است وضعیت ذهنآگاهی ورزشكاران گلبال را ارتقاء
دهد .ايندرحالی است که نمايش موفقیتآمیز ورزشی در مسابقات سطح باال نیاز به
هماهنگی بین آمادگی و ظرفیتهاي فیزيولوژيكی ،روانی و بین فردي ورزشكار دارد و
هوشیار بودن و ذهن آگاه داشتن بهطور بالقوه بر توانايی يک ورزشكار در رسیدن به اوج
عملكرد تأثیر میگذارد (ناين و همكاران)7171 ،؛ اما در پژوهشی که توسط علینقیپور
( )0993صورت گرفت ،برنامۀ آموزش مراقبۀ ذهنآگاهی براي ورزش 7باعث افزايش
وضعیت کلی ذهن آگاهی در بازيكنان والیبال نشد که با نتايج اين مطالعه در تضاد است.
علت اين تناقض را جدا از بحث تفاوت در نوع پروتكل ذهنآگاهی ارائهشده در دو
1. Buhlmayer, L., Birrer, D., Rothlin, P.
2. Mindfulness Meditation Training For Sport
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تحقیق ،میتوان به اختالف در مدتزمان ارائه مداخله نسبت داد .در مطالعۀ مذکور مداخله
به مدت  3هفته و هر هفته  7جلسۀ  91دقیقهاي ارائه شده است ،اما در تحقیق حاضر مداخله
به مدت  8هفته و هر هفته يک جلسۀ  071دقیقهاي همراه با تكلیف خانگی روزانه اعمال
شده است .از طرفی ديگر ،نشان داده شده است که افراد با منابع شناختی محدود و توانايی
شناختی کمتر ،از ظرفیت بیشتري براي ارتقاء توانايیهاي شناختی با استفاده از مداخالت
مختلف برخوردار هستند (سالتوس و ديويس .)7113 ،0درواقع افراد سالم که در اوج
توانايیهاي شناختی قرار دارند ،مشاهدۀ افزايش توانايیهاي شناختی با بهکار بستن
مداخالت متنوع در آنان در مقايسه با نمونههاي بالینی ،بهمراتب کمتر است .اين در حالی
است که شرکتکنندگان تحقیق حاضر ورزشكاران نابینا و کمبینا بودند که با توجه به
ادبیات ،به دلیل محروم بودن از حس بینايی ،از رشد شناختی بهمراتب پايینتري برخوردار
هستند ،اما شرکتکنندگان تحقیق مذکور ورزشكاران والیبالیست بودند.
اما يافتۀ حاصل از مهارتهاي ذهنآگاهی که شامل آگاهی ،عدم قضاوت و بازيابی
تمرکز است ،نشان داد که با وجود مشاهدۀ تفاوت معنادار بین نمرات پیشآزمون و
پسآزمون گروه آزمايش در هر سه مهارت ذهنآگاهی ،در مقايسۀ نمرات پسآزمون بین
دو گروه تفاوت معناداري در مهارتهاي آگاهی و عدم قضاوت وجود نداشت و تنها در
مهارت بازيابی تمرکز تفاوت معنادار بود .اين نتايج با يافتههاي تحقیق آقابابا و کاشی
( )0992که در هر سه مهارت ذهنآگاهی بهبود قابلتوجهی مشاهده کردهاند ،در تضاد
است که اين تناقض را میتوان به پايین بودن توان ابزارهاي موجود براي سنجش
مهارتهاي ذهنآگاهی که بهصورت پرسشنامههاي خودگزارشی هستند ،نسبت داد.
همچنین اين نتايج با بخشی از يافتههاي بهدست آمده از تحقیق دورون و همكاران ()7171
همسو و با بخشی ديگر ناهمسو است .در تحقیق مذکور اثر مداخلۀ مبتنی بر ذهنآگاهی و
پذيرش بر مهارتهاي ذهنآگاهی بازيكنان نخبۀ بدمینتون مورد بررسی قرار گرفت و نشان
داده شد که مهارت آگاهی بهبود پیدا کرده اما در مهارتهاي عدم قضاوت و بازيابی
1. Salthouse, T.A. & Davis, H.P.
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تمرکز ،افزايش از نظر آماري معنادار نبوده است.
بهطورکلی ،تأثیرات مفید ذهنآگاهی توسط اين دو مكانیزم اصلی ،يعنی استفاده از
توجه براي نظارت بر وضعیت فعلی (مهارتهاي نظارت بر توجه يا آگاهی) و نگرش ذهنی
پذيرش نسبت به تجربۀ لحظهاي (مهارتهاي پذيرش يا عدم قضاوت) توضیح داده میشود
که در اين زمینه لیندزي و کرسول )7102( 0تأکید کردند مهارتهاي نظارت بر توجه
بالفاصله بعد از تمرين بهبود میيابند ،اما توسعۀ مهارتهاي پذيرش ممكن است به زمان
بیشتري نیاز داشته باشد؛ اما با توجه به اينکه بیان شده است مهارتهاي آگاهی و عدم
قضاوت آموختهشده در تمرينات ذهنآگاهی ،پیششرطی براي تغییر توجه متمرکز از
محرکهاي اخاللگر به نشانههاي مربوط به هدف يا همان بازيابی تمرکز است (لیندزي و
کرسول )7102 ،و از طرفی در اين تحقیق مهارت بازيابی تمرکز و وضعیت ذهنآگاهی
کل بهبود قابلتوجهی داشته است ،میتوان نتیجه گرفت که در دو مهارت آگاهی و عدم
قضاوت نیز بهبود حاصل شده است که احتماالً به خاطر قدرت آماري پايین و نیز توان
ابزارهاي موجود براي سنجش مهارتهاي ذهنآگاهی که بهصورت پرسشنامههاي
خودگزارشی هستند ،چندان قابل مشاهده نبود.
يافتۀ ديگر پژوهش حاضر اين بود که برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی اثر
مثبتی بر وضعیت توانايیهاي شناختی و مؤلفههاي آن شامل حافظه ،کنترل مهاري و توجه
انتخابی ،تصمیمگیري ،برنامهريزي ،توجه پايدار و انعطافپذيري شناختی در بازيكنان
گلبال داشته است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهاي قبلی مبنی بر اثرگذاري مداخالت مبتنی
بر ذهن آگاهی بر عملكردهاي شناختی از جمله توجه انتخابی و اجرايی (ناين و همكاران،
7171؛ سیبالیس ،میلیگان ،پان و همكاران ،)7109 ،7توجه پايدار (سیبالیس و همكاران،
7109؛ وونگ ،تنگ ،چی و همكاران ،)7108 ،9حافظه (الردون ،لیپاروتی ،سورنتینو و
همكاران7108 ،1؛ استانگ ،ايسنر ،هولزل و همكاران )7100 ،0و کارکردهاي اجرايی (ناين
1. Lindsay, E.K. & Creswell, J.D.
2. Sibalis, A., Milligan, K., Pun, P.
3. Wong, K.F., Teng, J., Chee, M.W.L.
4. Lardone, A., Liparoti, M., Sorrentino, P.
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و همكاران7171 ،؛ استانگ و همكاران )7100 ،همسو است .همچنین چندين مطالعه اثر
برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهبود عملكردهاي شناختی از جمله بهبود
توجه (اينكاگلی و همكاران7171 ،؛ اندرسون و همكاران ،)7112 ،حافظه (جها و
همكاران7101 ،؛ زيدان و همكاران )7101 ،و کارکرد اجرايی (زيدان و همكاران7101 ،؛
هیرين و همكاران )7119 ،را نشان داده است .مطالعات تصويربرداري عصبی نیز نشان داده
است که مشارکت در برنامۀ  MBSRباعث افزايش فعالیت در مناطق مغزي که نمايانگر
آگاهی و توجه است ،میشود (فارب ،سگال و اندرسون )7109 ،7و نیز با تغییر در غلظت
مادۀ خاکستري در مناطق مغزي درگیر در فرايندهاي يادگیري و حافظه ،تنظیم هیجانات،
پردازش خود ارجاعی و برداشت از چشمانداز همراه است (هولزل ،کارمودي ،وانگل و
همكاران)7100 ،9؛ بنابراين میتوان بیان کرد که مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی بر
ساختارهاي مغز و عملكردهاي شناختی تأثیر مثبتی دارد و با توجه به اينکه نابینايان و
کمبینايان بهدلیل نداشتن تجربۀ زياد از محیط اطراف ،از رشد شناختی نسبتاً پايینتري
برخوردار هستند (عطادخت و همكاران )0991 ،و کارايی کمتري در توانايیهاي شناختی
نسبت به همتايان بینا دارند (نجاتی0988 ،؛ نجاتی ،)0982 ،توصیه میشود که اين افراد
بهويژه ورزشكاران ورزشهاي رقابتی از مزاياي اين نوع مداخالت روانشناختی در جهت
افزايش توانايیهاي شناختی خود بهره ببرند .چرا که از منظر رويكرد روانشناسی شناختی
نیز ،سطح تخصص در يک ورزش خاص به نمايشهاي درونی ذهن و فرآيندهاي شناختی
بین تفسیر محرک و انتخاب عمل بستگی دارد .دانش محدود ورزشكار فرآيندهاي
شناختی مانند تصمیمگیري در ورزش را تعیین میکند و ساختارهاي دانش ذخیره شده در
حافظه محدوديتی براي تصمیمگیري میباشد .لذا هرچه اين دانش بیشتر و متنوعتر باشد،
پیشبینی و تصمیمگیري در ورزشكاران بهتر خواهد بود که تصمیمگیري باال به
ورزشكاران اين امكان را میدهد تا بهطور مؤثر عمل برنامهريزي را انجام داده و بهسرعت
4. Stange, J.P., Eisner, L.R., Holzel, B.K.
5. Farb, N.A.S., Segal, Z.V., & Anderson, A.K.
6. Holzel, B.K., Carmody, J., Vangel, M.
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به محرکها پاسخ دهند .حافظه همچنین مهم است ،زيرا اين حافظه است که مكانیسم
دسترسی به اطالعات تاکتیكی مربوط به بازي را داشته و باعث میشود که دسترسی به
اطالعات تاکتیكی مربوطه راحتتر شود .اين امر به ورزشكاران کمک خواهد کرد تا در
بازي واقعی تصمیمات بهتر و موفقتري در موقعیتها گرفته و نیز تشخیص و بازشناسی و
پیشبینی در رويدادهاي بازي تسهیل شود (گارسیو-گونزالز ،مورينو ،مورينو و همكاران،0
) 7109؛ بنابراين الزم است فرآيندهاي شناختی مختلف در ورزشكاران رشتههايی مانند
گلبال توسعه يابد.
در پژوهش ديگري که توسط دانا و همكاران ( )0998صورت گرفت ،نتايج نشان داد
که درمان شناختی -رفتاري مبتنی بر ذهنآگاهی بر توانايیهاي شناختی از جمله حافظه،
کنترل مهاري و توجه انتخابی ،تصمیمگیري ،برنامهريزي ،توجه پايدار ،شناخت اجتماعی و
انعطافپذيري شناختی ورزشكاران نابینا مؤثر است که در مؤلفۀ شناخت اجتماعی با تحقیق
حاضر همراستا نیست .در اين تحقیق با وجود باال بودن میانگین نمرات گروه آزمايش در
پسآزمون و نیز معنادار بودن تفاوت درونگروهی ،در مقايسۀ نمرات پسآزمون بین دو
گروه تفاوت معناداري از نظر آماري مشاهده نشد .اين در حالی است که نشان دادهشده
است آموزش ذهنآگاهی ممكن است با هدف قرار دادن فرآيندهاي نظارتی باال به پايین و
درعینحال کاهش اثرات پايین به باال (مانند اضطراب و استرس) ،از توسعۀ خودتنظیمی
حمايت کند که آن نیز میتواند بر شايستگیهاي عاطفی اجتماعی فرد اثر مثبت داشته و
شناخت اجتماعی را بهبود بخشد (زالزو و لیونز .)7107 ،7لذا در پژوهش حاضر احتماالً به
دلیل پايین بودن قدرت آماري تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد ،چراکه گروه آزمايش در
پسآزمون بهتر از گروه کنترل عمل کرده بود.
اما در مورد تبیین اثربخشی مداخلۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر ساير
مؤلفههاي توانايیهاي شناختی در اين تحقیق ،بیان شده است که کارکردهاي شناختی
بهبوديافتۀ ناشی از ذهنآگاهی ممكن است توسط انعطافپذيري مغزي ناشی از
1. García-González, L., Moreno, M.P., Moreno, A.
2. Zelazo, P. & Lyons, K.
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ذهنآگاهی ايجاد شود .بهعنوان مثال ،گزارش شده است که آموزش ذهنآگاهی
دامنههاي بزرگتر  N2که يک شاخص الكتروفیزيولوژيک در پتانسیل وابسته به رويداد

0

است ،در حین انجام تكلیف برو /نرو 7ايجاد میکند که نشانگر کنترل مهاري بهتر رفتارها
است (کواگلیا ،زيدان ،گروسنباخر و همكاران .)7109 ،9همچنین افزايش فعال شدن قشر
پیشانی میانی ،سینگولیت قدامی و انسوال پس از انجام تمرينات ذهنآگاهی ديده شده است
(هاسی ،ماي ،فالحپور و همكاران )7102 ،1که گزارش شده است اين مناطق مغزي احتماالً
در کنترل مهاري نقش دارند (گرندجین ،داستیلیو ،فیلیپس و همكاران .)7107 ،2پژوهشها
نشان دادهاند که آموزش ذهنآگاهی با تغییرات عصبی فیزيولوژيكی و ذهنی مرتبط و
قابلاندازهگیري ،توجه پايدار را نیز افزايش میدهد (وونگ و همكاران)7108 ،؛ زيرا يكی
از مهارتهايی که در برنامههاي مبتنی بر ذهنآگاهی بهطور صريح آموخته میشود ،نحوۀ
بازگشت توجه به يک مكان خاص پس از مشاهدۀ ذهن سرگردان است .عالوهبر اين،
افزايش ذهنآگاهی با گذشت زمان سطح باالتري از فراآگاهی را پرورش میدهد
(جانكوسكی و هوالز )7101 ،3و خودتنظیمی در مواجهه با عوامل حواسپرتی را با بهبود
توانايی براي ناديده گرفتن هرگونه منبع تداخل و سوق دادن دوبارۀ توجه به سمت شیء
اصلی توسعه میبخشد (ناين و همكاران7171 ،؛ اينكاگلی و همكاران )7171 ،که بايد
بهنوبۀ خود منجر به پیشرفت در توجه پايدار شود .اين در حالی است که ذهنآگاهی از
طريق توانايی بهبود يافته در توجه پايدار ممكن است بر روي ساير توانايیهاي عملكرد
اجرايی (مانند حافظه ،برنامهريزي و سازماندهی) ا ز طريق يک اثر پايین به باال اثر بگذارد
(استانگ و همكاران .) 7100 ،همچنین گزارش شده است که مداخالت مبتنی بر
ذهن آگاهی با تغییر در غلظت مادۀ خاکستري در مناطق مغزي درگیر در فرايندهاي
1. Event Related Potential
2. Go/No-Go Task
3. Quaglia, J.T., Zeidan, F., Grossenbacher, P.G.
4. Haase,L., May, A.C., Falahpour, M.
5. Grandjean, J., D’ostilio, K., Phillips, C.
6. Jankowski, T. & Holas, P.
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يادگیري و حافظه ،تنظیم هیجانات ،پردازش خود ارجاعی و برداشت از چشمانداز همراه
است (هولزل و همكاران)7100 ،؛ بنابراين ممكن است يک پايۀ عصبی براي تغییرات
شناختی و اجرايی بهوجود آمده در اثر تمرينات ذهنآگاهی وجود داشته باشد .همچنین با
در نظر گرفتن اثري که حاالت هیجانی بر تصمیمگیري دارد و باعث تصمیمگیريهاي
درست و نادرست میشود و از طرفی ذهنآگاهی که گفته شده است به درک و شناخت
حاالت هیجانی کمک میکند ،لذا میتوان نتیجه گرفت که در تصمیمگیري نیز نقش دارد
(رحمانی و همكاران .)0993 ،در واقع يكی از مكانیسمهاي ذهنآگاهی که ممكن است از
طريق آن بر عملكرد شناختی تأثیر بگذارد ،نقش و اثرات آن در تنظیم هیجانات است.
مطالعات نشان داده است که آموزش ذهنآگاهی منجر به کاهش دشواري تنظیم هیجانی
شده و حواسپرتی و نشخوار فكري را کاهش میدهد (رضويزاده تبادکان ،جاجرمی و
وکیلی .) 0992 ،همچنین بر اساس نظر محققان ،شش فرايند اصلی شامل پذيرش ،ايجاد
حس خود بهعنوان بافت ،تماس با لحظۀ کنونی ،شفافسازي ارزشها ،راهكارهاي گسل
شناختی و عمل متعهدانه در ذهنآگاهی وجود دارد که موجب افزايش انعطافپذيري
شناختی میشود (رحمانی و همكاران.)0993 ،
از ديگر مكانیسمهاي اثربخشی ذهنآگاهی بر عملكردهاي شناختی ،مشاهده شده
است که برنامۀ کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی ممكن است بر سیستم عصبی
خودمختار و مرکزي تأثیر گذاشته و هماهنگی بدن و ذهن را بهبود بخشد (گائو ،فان ،وو و
همكاران .)7103 ،0همچنین استرس زياد که بر توانايیهاي شناختی تأثیر مخربی دارد
(هندرسون ،اسنايدر ،گوپتا و همكاران ،)7107 ،7با تمرينات ذهنآگاهی کاهش میيابد
(رضويزاده تبادکان و همكاران)0992 ،؛ بنابراين ممكن است ذهنآگاهی مهارتهاي
شناختی ورزشكاران را از طريق کاهش استرس افزايش دهد .بااينحال در مطالعهاي که
توسط مككون و همكاران )7101( 9صورت گرفت ،توجه پايدار بعد از اعمال مداخالت
1. Gao, J., Fan, J., Wu, B.W.Y.
2. Henderson, R.K., Snyder, H.R., Gupta, T.
3. MacCoon, D.G.
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مبتنی بر ذهنآگاهی هیچ فرقی نكرد .همینطور البرتز و همكاران )7102( 0هیچ مدرکی
پیدا نكردند که تمرين مبتنی بر ذهنآگاهی عملكرد حافظه را افزايش داده باشد که با
يافتههاي تحقیق حاضر در تضاد است .اين اختالف در نتايج را میتوان به تفاوت در
طراحی مطالعه ،نوع و مدت زمان مداخله و شرکتکنندگان تحقیق نسبت داد .همچنین اين
تناقضها بیشتر به اين احتمال اشاره دارد که حتی تفاوتهاي نامحسوس در
دستورالعملهاي تمرينات ذهنآگاهی میتواند به يافتههاي مختلف روانشناختی بینجامد.
در نهايت با توجه به يافتههاي بهدستآمده از اين پژوهش ،استفاده از برنامۀ کاهش
استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بهعنوان يک رويكرد آموزش مهارتهاي ذهنی براي
ورزشكاران نابینا و کمبینا ،حداقل در ورزشهايی که بازيكنان بايد در يک مدت زمان
کوتاه و تحت فشار روانی مسابقه ،اطالعات زيادي را پردازش کنند ،منطقی به نظر میرسد.
بااين حال اين مطالعه خواستار تحقیقات بیشتر در زمینۀ سودمندي تمرينات ذهنآگاهی
بهعنوان يک مداخلۀ رفتاري -شناختی در افراد داراي اختالل بینايی است و اين پژوهش در
ورزش نابینايان و کمبینايان انجام گرفت تا ادبیات گستردهتري راجع به ذهنآگاهی و تأثیر
آن در ورزش ايجاد کند که ممكن است به نوبۀ خود باعث شكلگیري تحقیقات بیشتر در
زمینۀ استفاده از ذهنآگاهی جهت افزايش سالمت روانشناختی و کیفیت زندگی نابینايان
و کمبینايان شود.
از محدوديتهاي اين پژوهش ،استفاده از پرسشنامههاي خودگزارشدهی در
جمعآوري دادهها بود؛ بنابراين پیشنهاد میشود که در تحقیقات مشابه ،بهخصوص براي
سنجش توانايیهاي شناختی از ابزارهاي دقیقتر مانند الكتروانسفالوگرافی و
تصويربرداريهاي عصبی استفاده شود .نداشتن دورۀ پیگیري نیز از ديگر محدوديتهاي
پژوهش حاضر بود که موجب شد ماندگاري اثر مداخلۀ شناختی -رفتاري اعمالشده بر
مهارتهاي ذهنآگاهی و توانايیهاي شناختی مشخص نباشد؛ بنابراين اجراي دورۀ
پیگیري در تحقیقات آتی توصیه میشود .عدم امكان کنترل شرايط روانی و انگیزشی افراد
1. Alberts, H.J.E.M.
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در طول پژوهش و نیز میزان صداقت آنان زمان پاسخگويی به سؤاالت پرسشنامهها ،از
ديگر محدوديتهاي اين مطالعه بود.
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