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Abstract
Background and Aim: Mindfulness has been defined as the non-judgemental and awareness at
the moment of present experience. Mindfulness meditation is one of the main athletic
performance enhancement strategies that affects through improvement of concentration. The
purpose of the present study was to investigate the effectiveness of a mindfulness and acceptance
training program on reducing sport injury anxiety and improving performance of soccer players.
Materials and Methods: The research followed a semi-experimental design with pre-test and
post-test and control group. The statistical population of the study consisted of 26 soccer teams in
the second group of Tehran League 2. The statistical sample included two teams with an age
range of 24.5 years, who were randomly selected. To measure the data, Demographic
questionnaire, Mindfulness Inventory for Sport (MIS), Sport Injury Anxiety Scale (SIAS), and
Assessment questionnaire of Sport Performance were used. The Mindfulness intervention was
implemented in seven sessions with one-week intervals.
Results: The mean scores of anxiety in the experimental group in the pre-test stage was 2.97 and
2.49 in the post-test phase. The pre-test score of soccer players was 4.62 and the post-test score
was 5.6. According to the data obtained, the pre-test scores had a significant effect on the score of
anxiety in sport injuries and sport performance; by controlling the effect of pre-test scores, the
two groups for sport injury anxiety and sport performance were significantly different (P <0.05).
So, the anxiety of sport injury in the experimental group was significantly lower than that of the
control group and the sport performance was higher in the experimental group than in the control
group.
Conclusion: Findings of the present study showed significant implications regarding the effect of
a mindfulness and acceptance training program on reducing sport injury anxiety and improving
performance of soccur Players. As a result, the sport coaches and sport psychologist can use
mindfulness as a simple and inexpensive method to decrease sport injury anxiety and improve
sport performance in athletes.
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چکیده
مقدمه و اهداف
ذهن آگاهی را به عنوان آگاهی غیرقضاوتی و لحظهبهلحظه از تجربه حال حاضر تعریف کردهاند .ذهن آگاهی از راهبردهای ارتقاء عملکرد ورزشی است که از طریق
بهبود تمرکز مفید واقع میگردد .هدف از پژوهش حاضر ،تعیین تأثیر یک دوره برنامه آموزشی ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد
ورزشی فوتبالیستها بود.
مواد و روشها
روش پژوهش نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش را تیمهای بزرگ ساالن لیگ دسته دوم تهران به تعداد  29تیم
تشکیل دادند .نمونه آماری شامل دو تیم با دامنه سنی  22/9سال بود که به صورت تصادفی برای پژوهش انتخاب شدند .برای اندازهگیری دادهها از پرسشنامههای
جمعیتشناختی ،پرسش نامه ذهن آگاهی برای ورزش ،پرسش نامه اضطراب آسیب ورزشی و پرسش نامۀ ارزشیابی عملکرد بازیکنان استفاده شد .مداخله به صورت 7
جلسه با فواصل زمانی یک هفته اعمال شد.
یافتهها
نمره اضطراب آسیب ورزشی در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون  2/57و در مرحله پسآزمون  2/97بود .همچنین نمره پیشآزمون عملکرد ورزشی فوتبالیستها
 2/92و نمره پسآزمون  9/69گردید .با توجه به نتایج تحلیل ،نمرات پیشآزمون دارای اثر معناداری بر نمره اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی بود که با کنترل
اثر نمرات پیشآزمون ،دو گروه مورد مطالعه (آزمایش و کنترل) از نظر شاخصهای اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند
()P<6/69؛ به طوری که اضطراب آسیب ورزشی در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل و عملکرد ورزشی در گروه آزمایش بیشتر از گروه دیگر بود.
نتیجهگیری
یافتههای پژوهش حاضر تلویحات قابل توجهی در خصوص آموزش ذهن آگاهی در کاهش اضطراب آسیب ورزشی و افزایش عملکرد در فوتبالیستها در بردارد .در
نتیجه ،مربیان و روانشناسان ورزشی می توانند تمرینات ذهن آگاهی را به عنوان روشی ساده و کمهز ینه بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشکاران
اعمال نمایند.
واژههای کلیدی
اضطراب آسیب ورزشی؛ عملکرد ورزشی؛ ذهن آگاهی
نویسنده مسئول :مجید مظفریزاده ،کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی ،دانشکده رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ،دانشگاه عالمه
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مقدمه و اهداف
ورزشکار در هر سطح و رشتها ی ممکن است با فشارهای ناشی از رقابت و اجرا مواجه شود ]1[.تأثیر منفی استرس و اضطراب بر عملکرد
ورزشی در مطالعات زیادی نشان داده شده است ]2[.اضطراب به علت تأثیر منفی که بر تفکر و شناخت افراد دارد ،موجب برهم زدن تمرکز
ورزشکاران میشود و به دنبال آن می توان ورزشکار را در معرض آسیب های جدی قرار دهد که این موضوع در دنیای ورزش حائز اهمیت
است ]3[.اضطراب مجموعه پاسخ های شناختی ،بدنی و رفتاری نسبت به محرک های بیرونی و درونی است که از برخی تهدیدهای
ناشناخته یا بالقوه که میتواند به عنوان تمایل به چیزی باشد که می تواند اتفاق بیفتد ،ادراک می شود ]2[.اختالالت اضطرابی با عوارض
متعددی همراه و معموالً مزمن و در مقابل درمان مقاوم هستند ]2[.استرس و اضطراب ،پاسخ زیست هورمونی به محیط اجتماعی و روانی و
محرک های درونی و بیرونی است و قرار گرفتن در شرا یط متنوع رقابتی و اهمیت پیروزی موجب تغییر در پاسخ هورمونی ورزشکار میشود
[]9
و بر فراوانی و شدت استرس میافزاید.
اضطراب آسیب ورزشی یک سازۀ نسبتاً جدید در زمینۀ روانشناسی ورزشی است که توسط  )2669( Cassidyتوسعه پیدا کرد و به
صورت «تمایل به پاسخ به موقعیتها ی ورزشی با اضطراب شناختی و یا جسمی ،جایی که امکان یا احتمال آسیب وجود دارد ».تعریف
میشود ]9[.در اضطراب آسیب ورزشی ،فرض می شود که شدت و مدت پاسخ اضطرابی ،به وسیلۀ بسیاری از عواملی که تحت نفوذ اضطراب
عملکرد ورزشی هستند ،تحت تأثیر قرار میگیرند .با این حال  ،ورزشکاری که تجربۀ اضطراب آسیب ورزشی را دارد ،ممکن است به وسیلۀ
سابقۀ آسیب دیدگی ،آسیب قبلی ،مدتزمان سپری شده برای بازگشت به ورزش و عوامل مختلف مرتبط با آسیبدیدگی مانند اضطراب
عملکرد ورزشی تحت تأثیر قرار گیرد .آسیبها به صورت مانعی در برابر ورزش و فعالیت بدنی منظم عمل میکنند و مشکالتی را در ورزش
و سالمتی به وجود میآورند ]7[.همچنین آسیبها تأثیری منفی بر عملکرد بدنی و روانی دارند  .در یک موقعیت استرسزای معمولی در
ورزش امکان آسیبدیدگی وجود دارد و مطالعات نشان میدهند که ورزشکاران میتوانند با حفظ اضطر ابشان از بروز آسیب جلوگیری
[]8
کنند.
آسیب های ورزشی از مشکالتی است که بیشتر ورزشکاران در دوران زندگی ورزشی خود با آن مواجه می شوند و از جمله نگرانیهای
ورزشکاران و مربیان است؛ ازاینرو آگاهی و پیشگیری از آسیبدیدگی و مقابله با آن ضروری به نظر می رسد .به همین منظور در سالهای
اخیر عالقه به این حوزه از پژوهش ،افزایش یافته است تا ماهیت آسیبها و چگونگی وقوع آن ها را بررسی کنند .با این امید که از طریق
بررسی همهجانبه ماهیت آسیب ها ،دانش و آگاهی بیشتری کسب شود و ضمن پیشگیری از آنها به فرآیند توانبخشی و رهایی ا ز
آسیب دیدگی نیز کمک شود .عوامل مختلفی در این زمینه دخالت دارند؛ ازاینرو پژوهشگران روان شناسی ورزشی تالش کردهاند تا نقش
احتمالی افکار ،احساسات و ویژگی های شخصیتی را در میزان شیوع و وقوع آسیب دیدگیها نشان دهند] 5[.
در پژوهش  Smithو همکاران ( ]16[)1556که بر روی  292زن و مرد ورزشکار دبیرستانی انجام شد ،رابطۀ بین رخدادهای استرسزا در
زندگی ،حمایت اجتماعی و تعداد روزهایی که ورزشکار به دلیل آسیب دیدگی قادر به شرکت در فعالیتهای ورزشی نبود را مورد بررس ی قرار
دادند  .نتایج این پژوهش نشان داد که افرادی که اضطراب صفتی باالتری دارند[ ،]16آسیبدیدگی ورزشی بیشتری را تجربه خواهند کرد .این
نتایج نشاندهنده رابطۀ پیچیدۀ بین آسیبدیدگی و اضطراب است .این یافته ها مدل اندرسون و ویلیامز را تائید کرده و اهمیت توجه به
عوامل چندگانه روان شناختی را در رابطه با اضطراب و آسیبدیدگی نشان میدهند .مطالعات انجامشده روی ورزشکاران در معرض خطر
آسیب دیدگی نشان دادند ورزشکارانی که در تمرینات مدیریت استرس شرکت کرده بودند ،در مقایسه با ورزشکارانی که در چنین
تمرینهایی شرکت نکرده بودند ،آسیبدیدگی کمتری را تجربه کردند Maddison ]11[.و  28 ،)2669( Prapavessisبازیکن راگبی با
خطر آسیب دیدگی را (با حمایت اجتماعی اندک و سطح باالی مقابله اجتنابی) به شکل تصادفی در گروه کنترل بدون تمرین و گروه
آزمایش تمرین مدیریت استرس قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که افراد گروه آزمایش زمان کمتری را در اثر آسیبدیدگی از دست
دادهاند و افزایش در مقابله و کاهش نگرانی را پس از پایان این برنامه تجربه میکردند .پژوهشگران دیگری نیز بیان کردهاند که
استراتژیها ی مقابله با استرس ،اضطراب رقابتی ،اضطراب صفتی و میزان خطرپذیری از عوامل روانی مؤثر بر خطر بروز آس یبها ی ورزشی
میباشند]12[.
 )2668( Cassidyتفاوتهای جمعیت شناختی مختلف اضطراب آسیب ورزشی را در میان  251ورزشکار دانشگاهی مورد بررس ی قرار داد و
به این نتیجه رسید که ورزشکاران زن در هفت خرده مقیاس اضطراب آسیب ورزشی کمتری در مقایسه با مردان ورزشکار داشتند ،همچنین
ورزشکاران که دچار آسیبدیدگی حاد شده بودند در مقایسه با آسیبدیده مزمن در خردهمقیاسهای از دست دادن تواناییها ی ورزشی و
تجربه درد اضطراب کمتری را گزارش کردند] 8[.
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 )2662( Kelinertدر مطالعهای بر روی  269ورزشکار دانشگاهی رشتهها ی مختلف ورزشی ،اثرات اضطراب آسیب ورزشی را بررسی کرد
و دریافت ورزشکارانی که سطح اضطراب آسیب ورزشی باالتری دارند ،دچار صدمات و جراحات شدیدتری نسبت به ورزشکارانی که
[] 13
اضطراب کمتری داشتند ،میشدند.
[]12
پژوهشگران بروز آسیب در فوتبال را نسبت به ورزشهای میدانی دیگر بیشتر گزارش کردهاند .میزان بروز آسیب در میان بازیکنان مرد
فوتبال در حدود  16تا  39آسیب در  1666ساعت مسابقه تخمین زده است؛ بدین معنی که هر بازیکن مرد نخبۀ فوتبال تقریباً در هر سال با
یک آسیب محدودکنندۀ عملکرد مواجه میشود[]19؛ ازاینرو به منظور افزایش ایمنی و سالمتی فوتبال ،جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی،
بازنشستگی زودهنگام بازیکنان ،ضرر و زیان مدیران تیمها و جلوگیری از تبعات روانی ناشی از آسیب  ،اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از بروز
آسیبها ضروری به نظر میرسد.
با توجه به اطالعات فوتبال حرفهای سوئد ،تقریباً دو سوم بازیکنان فوتبال حداقل یکبار دچار آسیب ورزشی میشوند که باعث از دست
رفتن زمان میشود ( برای مثال ،آسیبی که ورزشکار را از تمرین و رقابت حداقل برای یک جلسه محروم کند) ]19[.آسیبهایی که باعث از
دست رفتن زمان ورزشکاران می شود ،به عنوان آسیبهای تأثیرگذار بر حالتهای هیجانی و روانشناختی ورزشکاران شناخته شده است .
برای مثال ،آسیب ،اغلب با احساس فقدان و غم ،خشم و خلق افسرده در ارتباط است ]19 [.آسیب ها همچنین با عملکرد ورزشی تیم در
فوتبال مرتبط دانسته شدهاند .به طور ویژه ،بر اساس یک مطالعۀ طولی که  11سال بر پایۀ باشگاههای فوتبال حرفهای اروپا به طول
انجامید ،میزان آسیب باال با عملکرد پایین تیمی رابطۀ مستقیمی دارد ]17[.همچنین ،بار اقتصادی آسیبهایی که باعث از دست رفتن زمان
برای تیمهای حرفهای میشود ،بسیار چشمگیر است.
شناسایی عوامل بروز آسیب های جسمانی یکی از مراحل اصلی پیشگیری از آسیب است .در حقیقت ،شناخت ریسکعاملهای بروز
آسیبهای ورزشی مقدمهای بر طراحی و اجرای برنامههای پیشگیرانه از آسیب است ]18[.این ریسکعاملها به دو دستۀ عوامل بیرون ی
[]15
(مانند نوع ورزش و شرایط آب و هوایی) و درون ی (مانند عوامل فیزیولوژیکی و روانی) تقسیم میشوند.
پژوهشها نشان دادهاند که عوامل روانی و شخصیتی می تواند حتی بیش از عوامل جسمانی و محیطی خطر آسیبدیدگی در ورزش را
افزایش دهد ،ز یرا عملکرد موفقیتآم یز در ورزش تنها با سالمتی و آمادگی جسمانی مرتبط نیست ،بلکه به آمادگی ذهنی فرد نیز بستگی
دارد .به عنوان مثال Steffan ،و همکاران ( )2665در یک پژوهش آیندهنگر نشان دادند که استرس و جو مهارتی ادراکشده ،ارتباط
معناداری با بروز آسیب های جدید در بازیکنان زن فوتبال دارد )2611( Ivarsson & Johnson ]15 [.نیز در مطالعهای مشابه که با
حضور  192زن و مرد فوتبالیست صورت گرفت ،عنوان ن مودند که استرس ورزشی ،اضطراب صفتی جزو عواملی است که میتواند 23
درصد از آسیبهای ورزشی را پیشبینی نماید ]12[.عالوه بر این ) 2667( Kelinert ،گزارش کرد که عوامل روانی و شخصیتی فرد
می تواند با وقوع آسیب مرتبط باشد .این پژوهشگر دو عامل ناکارآمدی فرآیند روانی -فیزیولوژ یکی (شامل :اختالل توجه ،انگیختگی بسیار
باال یا پایین و هماهنگ ضعیف عضالنی) و ناکارآمدی در تصمیمگیر ی یا مدیریت خطر اصلی را از عاملهای اساسی در آسیبدیدگی
[] 26
ورزشکار میداند.
 Reeseو همکاران ( )2612در مطالعهای مروری به بررسی تأثیر مداخالت روانشناخت ی به دنبال آسیب ورزشی پرداختند .در این پژوهش
مداخالتی که مستقیماً برای پیامدهای روانشناختی ورزشکار (پیامدهای روانشناختی ،مقابله روانشناختی و اضطراب از آسیب دوباره)
مصدوم ارائه شد و مداخالت روانشناختی شامل تصویرسازی ،هدفگزینی و آرامساز ی و دیگر فنون رایج در طول دوره ترمیم پس از آسیب
برای ورزشکاران به کار گرفته شد ،مورد بررسی قرار گرفت .پژوهشهای تصویرسازی و آرامسازی ،دو پژوهش شامل هدفگزینی و یک
پژوهش با مدل درمان پذیرش و تعهد مورد بررس ی قرار گرفت .پژوهشها ی تصویرسازی و آرامساز ی در ارتباط با مقابله روانشناختی
توسعهیافته و کاهش اضطراب آسیب دوباره نشان داده شد .با این وجود ،هدفگزین ی به صورت مستقیم در ارتباط با کاهش پیامدهای منفی
روانشناختی نشان داده نشد .دیگر فنون روان شناختی از قبیل مهارتهای مشاوره ،درمان پذیرش و تعهد نشاندهنده کاهش پیامدهای
منفی روان شناختی و بهبوددهنده مقابله روانشناخت ی و کاهش اضطراب از آسیب مجدد بود .یافته های این پژوهش نیاز معنادار به توسعه و
بهکارگیر ی مطالعات مداخله کارآمدی که برای بهبود پیامدهای روان شناخت ی پس از آسیب در جهت کمک به ورزشکاران آس یبدیده را
نشان میدهد ،دارد] 21[.
برای رفع مشکالت روانشناختی از جمله اضطراب ،عالوه بر درمان دارویی ،مداخالت روان شناختی متعددی طی سالهای متوالی ابداع
شده است .یکی از رویکردهای جدید معرفی شده استفاده از مداخالت مبتنی بر ذهن آگاهی است .با توجه به نتایج پژوهشهای ذکرشده،
استنباط شد که مداخله ذهن آگاهی برای کاهش اضطراب آسیب ورزشی و افزایش عملکرد ورزشی ،مداخله آموزشی مناسبی است.
ذهن آگاهی نوعی آرام سازی همراه با کنترل توجه است که از طریق تأثیر بر گسترۀ توجه ،عقاید ،انتظارات ،خلقوخو و تنظیم هیجانی بر
فرآیندهای حسی تأثیر میگذارد ]22[.ذهن آگاهی به بیان دیگر شامل یک آگاهی پذیرا و عاری از قضاوت وقایع جاری است .افراد ذهن آگاه
فصلنامه علمی – پژوهشی طب توانبخشی *
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وقایع درونی و بیرونی را آزادانه و بدون تحریف درک می کنند و توانایی زیادی در رویارویی با دامنۀ گستردهای از تفکرها ،هیجانها و
تجربهها ( اعم از خوشایند و ناخوشایند) دارند ]23[.ذهن آگاهی به معنی توجه کردن به زمان حال به شیوه ای خاص و هدفمند و خالی از
قضاوت و روشی برای برقراری ارتباط با تجارب مثبت و منفی و خنثی است .این تکنیک ها به افراد میآموزند الگوهای عادتی غیرارادی و
نشخوار ذهنی را شناسایی و آنها را به الگوهای آگاهانه و ارادی تبدیل کنند تا احساسات و اندیشههای منفی به عنوان رویدادهای ساده و
گذرا در ذهن تلقی شوند؛ بنابراین حضور ذهن عبارت است از مشاهده جریان سیال محرکهای درونی و بیرونی بدون هیچ گونه قضاوت و
[]22- 29
داوری.
اغلب ورزشکاران و مربیان و حتی تماشاگران ور زشی ،مسابقاتی را به خاطر دارند که در آنها ،با وجود آمادگی جسمانی و فنی ،ضعف
آمادگی روانی مانع موفقیت ورزشکار و تیم میشود  .تفاوت عملکرد هنگام تمرین و مسابقه و یا تفاوت آن در دو مسابقه با حریفانی متفاوت
و اهمیتی نابرابر ،اغلب ناشی از ضعف آمادگی ذهنی و روان ی ورزشکار است .مهارتهای روانی به ویژگیهای ذاتی یا آموخته ورزشکار
اطالق میشود که موفقیت او را ممکن یا متحمل می سازد .روشها یا راهبردهای روانی نیز تمریناتی است که به کسب این مهارتها
منتهی میشود .از جمله مهارتهای روانی ،کنترل اضطراب ،کنترل توجه ،داشتن انگیزه درونی و اعتمادبهنفس است  .تمرین مهارتهای
روانی شامل تمرین مداوم مهارتهای ذهنی یا روانی است که به منظور بهبود عملکرد ،افزایش خشنودی و دستیابی به رضایتمندی بیشتر
در ورزشی و فعالیت جسمانی انجام می شود ]3[.پژوهشها نشان دادهاند که ورزشکاران حرفهای برای ارتقای سطح عملکرد ورزشی خود
تالش میکنند تا تمرین های بدنی خود را از طریق یادگیری روشهایی که متمرکز بر متغیرهای روانی  -اجتماعی هستند ،ارتقا دهند ]29[.به
عالوه ،برای ارتقای عملکرد ورزشی ،به حذف ،تغییر ،یا کنترل سطوح شناختی و عاطفی درونی نیازی نیست ،بلکه توسعه تفکر ذهن
آگاهانه ،پذیرش تجارب درونی لحظه حال (مانند افکار ،هیجان و حسهای بدنی) ،روشن کردن اهداف باارزش و افزایش توجه به نشانهها،
[] 27
پاسخها و احتماالت خارجی موردنیاز برای عملکرد ورزشی باید مدنظر قرار گیرد.
اگرچه پژوهشهای انجامگرفته خارج از کشور در زمینۀ بهرهگ یر ی از مداخالت ذهن آگاهی رشد چشمگیری را در دو دهۀ اخیر نشان داده
است ،ولی از آغاز کاربرد این روشها زمان زیادی نگذشته است و این مداخالت هنوز در ابتدای راه خود قرار دارد]28[ .
در پژوهشی که به بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیشگ یری از آسیب ورزشی بازیکنان فوتبال پرداخته بود ،نشان داد که
شمار آسیبها ی ورزشی بازیکنان فوتبال گروه آزمایش به صورت معناداری کمتر از شمار آسیبها ی ورزشی بازیکنان فوتبال گروه کنترل
بود؛ بهعبارتید یگر  ،در طول دورۀ جمعآوری اطالعات 97 ،درصد از بازیکنان گروه آزمایش نسبت به  26درصد بازیکنان گروه کنترل ،از
[]25
آسیب مصون بودند.
در پژوهشی نیمهتجربی در ایران که با استفاده از طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل که به بررسی اثر مداخلۀ ذهن آگاهی بر
غلظت کورتیزول بزاقی به عنوان شاخص روانشناختی معتبر در استرس رقاب تی و عملکرد تیراندازان پرداخته بود ،یافتهها ی این پژوهش
کاهش معناداری در غلظت کورتیزول بزاقی و افزایش عملکرد ورزشی گروه آزمایش پس از  9هفته تمرینهای ذهن آگاهی در مقایسه با
گروه کنترل نشان داد و به عنوان نتیجهگیر ی از ذهن آگاهی به عنوان روشی نویدبخش در ک اهش استرس قبل از مسابقه و افزایش
عملکرد ورزشی استفاده کرد] 9[.
با توجه به این پژوهشها استنباط میشود که ورزشکارانی که هوشیاری آگاهانه بیشتری داشته باشند ،اضطراب آسیب ورزشی پایینتر و با
کاهش اضطراب آسیب ورزشی ،عملکرد ورزشی بهتری خواهند داشت .با توجه به اینکه پژوهشهای انگشتشماری در زمینۀ تأثیر
مداخالت ذهن آگاهی در ورزش در ایران انجام شده است ،انجام این مداخالت با توجه به نیاز جامعه ورزشی ضروری به نظر میرسد؛
بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهشگر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا یک دوره برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش بر
کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشکاران در نمونه بازیکنان فوتبال تأثیرگذار است یا خیر .چنانچه چنین پژوهشهایی
مورد تائید قرار گیرند ،درمان از طریق ذهن آگاهی میتواند به عنوان درمان مؤثر ،کوتاهمدت ،هدفدار و مکمل در ورزش مورد استفاده قرار
گیرد .امید است که این پژوهش بر خط پژوهشی روانشناسان ورزش و کارشناسان ورزشی تأثیری مثبت داشته باشد.
مواد و روشها
روش پژوهش حاضر نیمهآزمایشی با استفاده از طرح پیشآزمون ،پس آزمون با گروه کنترل بود .جامعۀ پژوهش حاضر را تمامی تیمهای
حاضر در لیگ بزرگ ساالن دسته دوم (گروه اول و دوم) استان تهران در سال  59- 59به تعداد  29تیم تشکیل دادند .در این پژوهش به
منظور بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی ،از بین جامعه پژوهش حاضر ،دو تیم به صورت تصادفی یک تیم به عنوان
گروه کنترل و یک تیم به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند .نمونه پژوهش شامل  22ورزشکار 22 ،نفر برای گروه کنترل و  22نفر برای
گروه آزمایش بود.
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الف .پرسشنامه جمعیت شناختی :شامل مشخصات فردی آزمودنیها است که توسط پژوهشگر آماده شده است .از طریق این پرسشنامه
اطالعاتی از قبیل سن ،سابقه ورزشی ،سابقه شرکت در مسابقات قهرمانی ،رده سنی ،سطح تحصیالت ،تعداد جلسات تمرین در هفته ،مدت
تمرین در هر جلسه به دست آمد.
[]36
ب .پرسشنامه ذهن آگاهی ورزشی :نسخۀ اصلی پرسشنامه ذهن آگاهی ورزشی ،در کشور استرالیا ساختهشده است .این پرسشنامه در
طی سه مرحله و برای محیطهای ورزشی ساخته شده است ،دارایِ  19سؤال و سه خردهمقیاس در بار ٔە آگاهی ،عدم قضاوت و تمرکز مجدد
است .هر یک از مؤلفههای این پرسشنامه با  9سؤال ارزیابی می شود که سؤاالت  1تا  9خردهمقیاس آگاهی ،سؤاالت  9تا  16خردهمقیاس
عدم قضاوت و سؤاالت  11تا  19خردهمقیاس تمرکز مجدد را سنجش می کنند و نحوۀ امتیازدهی آن بر اساس مقیاس  9ارزشی لیکرت
است .نمرات کل برای هر مؤلفه از مجموع نمرات سؤاالت مربوط خردهمقیاس به دست میآید .کمترین نمره برای هر عامل  9و بیشترین
نمره  39است .در ایران این پرسشنامه به وسیله  239ورزشکارا ِن  18- 36سالهای ( 92/7درصد مرد و  37/3درصد زن) که در رشتههای
ی فعالیت داشتند ،تکمیل گردید .نتایج تحلیل عاملی تأییدی حاکی از آن است که میزان شاخص نیکویی برازش  3/63و
مختلف ورزش ِ
ب
میزان شاخص نیکویی برازش تطبیقی  3/65است  .همچنین ،برای برآورد پایا یی این سیاهه از روش همسانی درونی استفاده گردید .ضری ِ
ی پژوهش روایی و پایایی سیاهه را مورد تائید قرار دادند.
آلفای کرونباخ آگاهی  ، 3/76عدم قضاوت  3/12و تمرکز مجدد  3/13بود .یافته ها ِ
در نتیجه ،به نظر میرسد نسخه فارسی سیاهه ذهن آگاهی ورزشی ،ابزار مناسبی برا ی سنجش ذهن آگاهی ورزشی ورزشکاران در جامع ه
ایرانی است] 31[.
ج .پرسش نامه اضطراب آسیب ورزشی :در سال  2669پرسشنامه اضطراب آسیب ورزشی توسط  ]8[Cassidyتدوین یافت .این
پرسش نامه یکی از جدیدترین پرسشنامهها از مدل سلسله مراتبی است که با نگاهی ویژه ،اضطراب آسیب ورزشکاران را بررسی میکند .از
این پرسشنامه میتوان بهمنظور شناسایی اندازه و جهت اضطراب آسیب ورزشکاران و همچنین منابع اضطراب آسیب ورزشی استفاده کرد.
اعتباریابی این پرسشنامه در پژوهشی[  ]2برای ارزیابی هفت عامل اضطراب آسیب ورزشی شامل از دست دادن تواناییهای ورزشی ،ادراک
ضعیف از خود ،تجربه درد ،مأیوس شدن افراد خاص ،از دست دادن حمایت اجتماعی ،آسیبدیدگ ی مجدد ،اختالل تصور از خود ،با شرکت
 237ورزشکار از رشتهها ی ورزشی انفرادی و تیمی انجام شد .خردهمقیاس اول شامل  9سؤال ،خردهمقیاس دوم  9سؤال ،خردهمقیاس سوم
 3سؤال ،خردهمقیاس چهارم  2سؤال ،خردهمقیاس پنجم  3سؤال ،خردهمقیاس ششم  3سؤال است .نوع مقیاس اندازهگیری در پرسشنامه
ال درست » پراکندگی دارد  .شاخص های برازش مدل با استفاده از تحلیل
ال نادرست » تا «کام ً
مذکور از نوع لیکرتی است که از گزینه «کام ً
عاملی تأییدی مشخص ک رد که مقدار کایدو برابر  993/26در سطح معناداری  P=6/6بود که با درجۀ آزادی مدل مستقل  279فاصله
داشت .شاخص نسبت کایدو به درجۀ آزادی  3923/59بود .همچنین شاخص برازندگی مقایسهای برابر با  6/56بود و شاخص برازش
هنجارشده برابر با  6/82و ریشۀ میانگین مجذور خطای برآورد برابر با  6/678بود؛ به طور کلی تمامی شاخصهای برازش مدل مطلوب
[] 2
بودند .پایایی درونی با آلفای کرونباخ  6/893بود که قابل قبول است.
د .پرسشنامه ارزشیابی عملکرد ورزشی بازیکنان :جهت ارزیابی عملکرد بازیکنان ،به وسیلۀ یک پرسشنامه دو سؤالی با مقیاس  7نمرهای
عملکرد توسط مربیان و کارشناس ارزیابی شده و به پژوهشگر برگردانده شد .در این مقیاس  7نمرهای ،نمرۀ  1در رابطه با «نارضایتبخش
بودن» و نمرۀ  7در رابطه با «رضایت بخش بودن » است] 32[.
روش پردازش دادهها
در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش بر اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی فوتبالیستها
پرداخته شد .بدین منظور ابتدا به مشخصات توصیفی متغیرها پرداخته شد و سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یکراهه تأثیر برنامه
مبتنی بر ذهن آگاهی بر دو شاخص اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی فوتبالیستها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تحلیلها با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  26انجام پذیرفت.
روش اجرا و گردآوری پژوهش
به منظور بررسی تأثیر یک برنامه آموزشی ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی فوتبالیستها،
ابتدا محتوی جلسات آموزشی ،اجرای پرسشنامهها ،ارزشیابی عملکرد ورزشی ،زمانبندی اجرا و سایر مسائل مطرح در پژوهش اصالح و
تکمیل گردید .روش اجرای پژوهش به این صورت بود که پس از گرفتن معرفینامه مورد نیاز از گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه
عالمه طباطبائی ،به باشگاه های ورزشی مربوطه مراجعه شد و پس از هماهنگی با مسئولین تیم های حاضر در لیگ دسته دوم تهران
(گروه های یک و دو) ،به مکان برگزاری تمرینات تیمهای فوتبال مراجعه شد.
اجرای پرسش نامه ذهن آگاهی ورزشی ،اضطراب آسیب ورزشی و ارزشیابی عملکرد فوتبالیستها در دو مرحله پیشآزمون ،پسآزمون توسط
پژوهشگر انجام شد .پیش آزمون بر روی همه فوتبالیستهای گروه نمونه ( 22نفر) اجرا شد .الزم به ذکر است مداخله آموزشی پس از کسب
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رضایت از شرکتکنندگان و توضیح شیوه ی اجرای پژوهش انجام شد .به ورزشکاران گفته شد که پاسخ آنها محرمانه شمرده میشود و
تنها برای این پژوهش از آنان بهره گرفته خواهد شد .به آن ها اطالع داده شد که نتایج پژوهش هیچ تأثیری در گزینش و انتخاب آنها در
رشته ورزشی مربوط ندارد .به عالوه در زمان جمعآوری داده ها سعی خواهد شد که شرایط مناسب و یکسانی برای افراد لحاظ شود.
قبل از اجرای جلسات آموزشی ،برای شرکت کنندگان در پژوهش دو جلسه مقدماتی باهدف آشنایی اولیه با ورزشکاران ،برقراری رابطه
درمانی و ایجاد اعتماد در آزمودنیها نسبت به حفظ اطالعات آنها انجام شد .سپس پرسشنامه های پژوهش اجرا گردید .ارزشیابی عملکرد
فوتبالیستها با کمک مربی تیمها و یک کارشناس انجام شد.
در گروه آزمایش ،هدف ،آموزش و آگاهی رساندن درباره جنبهها ی کاربردی و نظری مداخله ،معرفی ذهن آگاهی و گسلش شناختی ،معرفی
ارزشها و ارزشها ی مشتق شده از رفتارها ،معرفی مفهوم پذیرش به ورزشکاران ،معرفی چگونگی عمل کردن برای افزایش تعهد ،معرفی
چگونگی ترکیب ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد در عمل و بحث و گفتگو دربارۀ چگونگی حفظ و تقویت ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد بود.
برای ذهن آگاهی در این پژوهش از پروتکل  7جلسها ی ( ) 2667 ،Gardner & Mooreرویکرد ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد استفاده
شد ]33[.گروه آزمایش ،در قالب  7جلسه آموزشی  56دقیقه ای مورد آموزش قرار گرفتند .در پایان آخرین جلسه ،فوتبالیستها مجدداً با
استفاده از ابزارهای پژوهش مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.
برنامه ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد شامل جلسات هفتگی و مالقات بین روانشناس و ورزشکار است که شامل تمرینات خانگی خارج از
جلسه است .اولین جلسه آزمودنی ها را با اهداف منطقی رویکرد ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد آشنا می کند و مشتمل از توضیح نقش
خودتنظیمی توجه در عملکرد ورزشی است ،اهمیت خودآگاهی و معرفی ایدۀ اجازه به افکار و هیجان ها برای تجربه بدون اجازه دادن به
آن ها برای تأثیرگذاری بر عملکرد ورزشی است .گام بعدی در این رویکرد معرفی مفهوم ذهن آگاهی است .آزمودنیها از ساختار مشارکت
آگاهی بیشتر و تجربه افکار و هیجانات یا جنبههایی از موقعیت ورزشی بدون عکسالعمل خودکار به آنها آگاه میشود .سپس برنامه به
گفتگویی درباره رفتارهای ارزشمدار تغییر جهت میدهد .آزمودنیها ارزشها را شناسایی می کنند و در مورد اهمیت برخورد با رفتاری
متجانس با این ارزشها به جای تحت تأثیر بودن با افکار و هیجانات آگاه می شوند .مفهوم پذیرش مورد بحث قرار میگیرد ،از آنجایی که
توانایی پذیرش رویداد های درونی و بیرونی منفی بدون اجازه به تأثیر بر رفتار در حفظ رفتار ارزشمدار ضروری است ،در مرحله بعد ،رفتار و
موقعیتهای ویژه توصیف می شود .در آخر برنامه ،موانع بالقوه ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد نشان داده میشود و تمرینات آینده در مورد این
[] 33
تواناییها برنامهریزی می شود.
پروتکل ذهن آگاهی (:]00[)0227 ،Garner & Moore
جلسه اول :آموزش و آگاهی رساندن درباره جنبهها ی کاربردی و نظری مداخله
محتوا :آزمودنیها نسبت به رهنمونها ی اخالقی بهاندازه ساختار کامل برنامه ذهن آگاهی ،آگاهی الزم را به دست آوردند .جهتگیری و
اساس خاص ورزش ی برای ورزشکاران ارائه شده است که شامل توضیحی از چگونگی ذهن آگاهی است و اینکه چگونه آموزش میتواند
برای ورزشکاران مفید و قابلاجرا در ورزش باشد .تعاریف ذهن آگاهی و محتوای رویکرد ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد بر اساس فصل اول
کتاب گاردنر و مور ( )2667ارائه شد .درباره ی افکار و هیجانات مرتبط با عملکرد عالی و افتضاح آزمودنیها بحث شد .تمرینات ذهن آگاهی
تنفس ارائه شد .در تمامی جلسات تکالیف خانگی ارائه شد.
جلسه دوم :معرفی ذهن آگاهی و گسلش شناختی
محتوا :بحث دربارهی بازتاب آخرین جلسه ی آزمودنیها بود .ارائهای کوتاه درباره طرحوارهها و افکار شناختی ،بحث و گفتگو درباره تجربه ی
طرحواره آزمودنیها در داخل و خارج ورزش و تمرینات ذهن آگاهی تمرین ورزش ی هوشیارانه بود که به معرفی مفهوم ی از هوشیاری و
داشتن تمرکز ورزشکاران در جهت استفاده از همه ی حواس خود ،مانند بهآرام ی خوردن تکهای از شکالت ،ارائه شد.
جلسه سوم :معرفی ارزشها و ارزشها ی مشتقشده از رفتارها
محتوا :بحث و گفتگو درباره ی بازتاب جلسه ی آخر در آزمودنیها بود .ارائهای کوتاه درباره ی ارتباط اهداف ،ارزشها و رفتارها و صحبت
درباره ی تفاوت انتخابها ی ارزشمدار در مقابل هیجانمدار .تمرینات ذهن آگاهی مراقبه ارائه شد.
جلسه چهارم :معرفی مفهوم پذیرش به ورزشکاران
محتوا :بحث و گفتگو دربارهی بازتاب جلسه آخر در آزمودنیها بود .ارائهای کوتاه درباره مفهوم پذیرش ،بحث و گفتگو دربارهی تفاوتها ی
پذیرش و اجتناب ارائه شد .آزمودنیها برای توصیف موقع یتها یی که اجتناب داشتند ،تشویق شدند .تمرینات ذهن آگاهی اسکن بدن که
طی آن به ورزشکاران تعلیم داده می شود که به ناحیهها ی مختلف ی از بدن خود توجه داشته باشند و احساسات ی که در آنها رخ میدهد را
قبول کنند.
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جلسه پنجم :معرفی چگونگی عمل کردن برای افزایش تعهد
محتوا :صحبت دربارهی بازتاب جلسه ی آخر در آزمودنیها بود .توضیح مفهوم انگیزش و تعهد و ارتباط آنها با رفتارها ،بحث و گفتگو
درباره تفاوت بین تعهد و انگیزش و بحث درباره ی اینکه بازتاب چه رفتاری با تعهد در ارتباط است .تمرینات ذهن آگاهی یوگا که شامل
مجموعهای از یوگا است که اجازه می دهد ورزشکاران در حین تمرین و هم زمان آگاهی از بدن و ذهنشان را در حالی که آنها در حرکت
هستند ،حفظ کنند ،ارائه شد.
جلسه ششم :معرفی چگونگی ترکیب ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد در عمل
محتوا :بحث و گفتگو دربارهی بازتاب جلسه ی آخر در آزمودنیها و بررسی تکالیف خانگی بود .تمرینات کاربردی (گاردنر و مور ،2667 ،ص
 ،)191- 192گفتگو درباره ی چگونگی بهکارگیر ی عناوین جلسات در زندگی ورزشی و غیرورزشی ورزشکاران و تمرینات ذهن آگاهی مراقبه
راه رفتن که در آن ورزشکاران برای آگاهی کامل از تأثیر تجربه درون بدنشان هدایت میشوند ،آنها به آرامی ایستادنهای ثابت را برای
راه رفتن در سرعتهای مختلف تجربه میکنند ،ارائه شد.
جلسه هفتم :بحث و گفتگو دربارۀ چگونگی حفظ و تقویت ذهن آگاهی ،پذیرش و تعهد
محتوا :گفتگو دربارهی بازتاب جلسهی آخر در آزمودنیها ،گفتگو دربارهی احتمال بهکارگیر ی و گنجاندن ذهن آگاهی در تمرینات فوتبال
آزمودنیها بود .ارزیابی شفاهی و کتبی برنامه انجام شد .تمرینات مراقبه خاص ورزش (مانند مراقبه در حال اجرا) طراحیشده تا ورزشکاران
زمانی که در ورزش شرکت میکنند ،فرصت دست یافتن به مهارتها ی ذهن آگاهی که در طول مدت مداخله کسب کردند ،بتوانند به
حرکات واقعی و احساسات در حین ورزش دست یابند .بدین ترتیب در این تمرینات به تدریج حرکات ورزشکاران از کمتحرک به
تمرینهای ذهن آگاهی فعال آموزش داده میشود ،ارائه شد .اوج این پیشرفت از ذهن آگاهی در سکون به ذهن آگاهی در حرکت است.
معرفی مراقبه خاص ورزشی پلی بین ترویج به کار بردن ذهن آگاهی و استفاده از تمرکز حواس در طول مشارکت ورزشی در نظر گرفته
شده است .صحبت در مورد موانع احتمالی و برنامهر یزی برای تمرینات آینده بود.
یافتهها
با توجه به یافتههای پژوهش حا ضر ،نمره اضطراب آسیب ورزشی در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون  2/57و در مرحله پسآزمون 2/97
به دست آمد .همچنین نمره پیش آزمون عملکرد ورزشی فوتبالیستها  2/92و نمره پسآزمون  9/69گردید .در گام بعدی به بررسی تحلیل
کوواریانس یکمتغیره تأثیر نمرات پیشآزمون و گ روه (برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی) بر نمرات پسآزمون پرداخته شد .با توجه به نتایج
تحلیل ،نمرات پیشآزمون دارای اثر معناداری بر نمره اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی بودند ( )P<6/69که با کنترل اثر نمرات
پیشآزمون ،دو گروه مورد مطالعه (آزمایش و کنترل) از نظر شاخص های اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی تفاوت معناداری با
یکدیگر داشتند ()P<6/69؛ به طوری که اضطراب آسیب ورزشی در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل و عملکرد ورزشی
در گروه آزمایش بیشتر از گروه دیگر بود .نتایج حاکی از اثربخشی برنامه آموزشی م بتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش روی بهبود شاخصهای
اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی فوتبالیستها است .مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها در جدول  1ارائه شده است .نمرات
پیشآزمون و پسآزمون شاخص های ذهن آگاهی ،اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی فوتبالیستها ،متغیرهای کمی مطالعه
می باشند .مشخصات توصیفی این متغیرها شامل میانگین ،انحراف معیار ،مینیمم و ماکسیمم به تفکیک گروههای مطالعه در جدول  2ارائه
شده است .جهت بررسی همگنی واریانس گروهها به عنوان یکی از شرایط تحلیل کوواریانس یک متغیره از آزمون لِوِن استفاده شد .با توجه
به نتیجه آزمون لون شرط همگنی واریانس گروه ها برای دو متغیر اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی برقرار است ()P≥6/69؛ لذا
مشکلی در استفاده از تحلیل کوواریانس وجود ندارد .پس از این آزمون ،قسمتی از جدول تحلیل کوواریانس یکمتغیره به شکل زیر به
دست آمد (جدول .)3
جدول  :9مشخصات جمعیتشناختی آزمودنیها
گروه کنترل

گروه آزمایش

سن

291181

291565

مشخصات جمعیتشناختی
سابقه ورزشی

131393

121592

سابقه شرکت در مسابقات قهرمانی

81656

71939

تعداد جلسات تمرین در هفته

21227

21272

مدت تمرین در هفته

51139

81981
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جدول  :0مشخصات توصیفی متغیرهای «ذهن آگاهی ،آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی» به تفکیک گروههانام متغیر مورد بررسی
متغیر

مراحل

گروه

میانگین

انحراف معیار

پیشآزمون

آزمایش

3/93

6/31

کنترل

3/91

6/37

آزمایش

3/85

6/2

کنترل

3/92

6/32

آزمایش

2/57

6/18

ذهن آگاهی
پسآزمون
پیشآزمون
آسیب ورزشی

3/27

کنترل
پسآزمون
پیشآزمون

عملکرد ورزشی
پسآزمون

6/19

آزمایش

2/97

6/15

کنترل

3/23

6/19

آزمایش

2/92

6/95

کنترل

2/92

6/99

9/69

آزمایش

6/91

2/95

کنترل

6/92

جدول  :0بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و پذیرش بر اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی فوتبالیستها با
کنترل اثر نمرات پیشآزمون
متغیر وابسته

آماره آزمون

نمرات پسآزمون اضطراب آسیب ورزشی

71/98

Value-P
6/661

*

نمرات پیشآزمون اضطراب آسیب ورزشی (متغیر کمکی)
نمرات پسآزمون عملکرد ورزشی

6/31

6/98

نمرات پسآزمون اضطراب آسیب ورزشی

2/79

6/162

نمرات پیشآزمون عملکرد ورزشی (متغیر کمکی)
نمرات پسآزمون عملکرد ورزشی

217 /29

6/661

*

نمرات پسآزمون اضطراب آسیب ورزشی

82/29

6/661

*

گروه (متغیر مستقل)
نمرات پسآزمون عملکرد ورزشی

19/18

6/661

*

با توجه به نتایج فوق ،تحلیل یک متغیره به تعداد متغیرهای وابسته وجود دارد که در هر تحلیل ،متغیرهای کمکی نمرات پیشآزمون
اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی دارای اثر معناداری بر نمره پس آزمون متناظر با خود هستند ()P<0.05؛ لذا با کنترل اثر این
نمرات پیشآزم ون به دنبال مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل بودیم .دو ردیف انتهایی جدول فوق حاکی از آن است که دو گروه مورد
مطالعه (درمان و کنترل) از نظر دو شاخص اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی تفاوت معناداری با یکدیگر دارند ( )P<0.05؛ یعنی
برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی اثر قابل توجهی بر اضطراب آسیب و عملکرد ورزشی فوتبالیستها دارد .آزمون بونفرونی برای مقایسه میانگین
شاخص های اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی در دو گروه در جدول  2ارائه شده است .
جدول  :4مقایسه میانگین نمرات پسآزمون اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی در گروههای آزمایش و کنترل
Value_P
اختالف میانگین دو
فرضیه
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ن تایج جداول فوق نشان داد که میانگین نمره پس آزمون اضطراب آسیب ورزشی و عملکرد ورزشی در دو گروه آزمایش و کنترل برابر نبوده
و اضطراب آسیب ورزشی در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل و عملکرد ورزشی در گروه آزمایش بیشتر از گروه دیگر
است ( .)P> 6/69از آنجایی که نمرات پایین اضطراب آسیب ورزشی و نمرات باالی عملکرد ورزشی نشانه مطلوبیت آنها میباشد ،برنامه
مبتنی بر ذهن آگاهی و پذیرش روی بهبود این شاخصها در فوتبالیستها تأثیر فراوانی دارد.
بحث
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر یک دوره برنامه آموزشی ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد
ورزشی فوتبالیستها انجام شد .نتایج جدول  3حاکی از تأثیر مثبت یک دوره برنامه آموزشی  7جلسهای ذهن آگاهی و پذیرش بر کاهش
اضطراب آسیب ورزشی بود؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش تائید میشود .این یافته با تحقیقات  ،)2662 ،1585(Langerبه نقل از
 Tranaeus ،Pineua et al.و همکاران ( )2612و  Ivarssonو همکاران ( )2619که نشان دادند مداخله ذهن آگاهی تلویحات
مهمی در ارتباط با اضطراب ایفا میکند ،کامالً همسو هستند Zeidan ]28-39-32[.و همکاران ( ) 2616اثربخشی تمرینات ذهن آگاهی را ب ر
کاهش اضطراب نمونهها ی غیربالینی گزارش کردهاند Goodman ]22[.و همکاران ( )2612نیز در مطالعه ای که به بررسی اثربخشی یک
مداخلۀ کوتاهمدت ذهن آگاهی و تمرینات یوگا بر روی ورزشکاران انجام گرفت ،ذهن آگاهی و انرژی معطوف به هدف بیشتر و استرس
ادراکشده کمتری را به نسبت گروه کنترل گزارش کردند ]39[.این یافتهها مشابه نتایج  Creswellو همکاران ( )2612مبنی بر کاهش
استرس فیزیولوژیک متعاقب یک برنامۀ ذهن آگاهی بود] 37[.
در تبیین نتیجه فوق ،به نظر می رسد تمرینات ذهن آگاهی با توجه به باال رفتن ذهن آگاهی در ورزشکاران گروه آزمایش با توجه به جدول
 2به چند طریق عمل کردند؛ یکی اینکه که تمرین ذهن آگاهی باعث ایجاد تغییرات عملکرد ی در دستگاههای مختلف مربوط به توجه مغز
میشود ]38[.به عنوان مثال تحقیقات  Holzelو همکاران ( )2667نشان داده است که تمرین ذهن آگاهی ،تغییراتی را در قشر مخ حلقوی
قدامی ایجاد میکند که توجه اجرایی در آن قرار دارد ]35[.این تغییرات میتواند توانایی بازیکنان برای توجه به محرکهای مربوطه در طول
رقابت را افزایش دهد .در راستای این استدالل Jha ،و همکارانش ( ) 2667دریافتند که مشارکت در یک دوره  8هفتها ی کاهش استرس با
تمرکز بر آگاهی ذهنی ،عملکرد افراد را در جهت توجه به ز یرمجموعههای خاصی از محرکها ی ممکن افزایش داد ]26[.با توجه به مطالعات
قبلی این احتمال وجود دارد که اگر بازیکنان در هدایت توجه خود به محرکهای مهم بهتر عمل کنند ،به نظر میرسد در گروه آزمایش
چنین تبیینی موجب کاهش اضطراب شده است  .یکی دیگر از توضیحات احتمالی در این مورد ،این است که تمرین در مورد ذهن آگاهی
ممکن است باعث کاهش تداخل احساسی در طول تمرین یا انجام مسابقه شود .تحقیقات نشان دادند که یک برنامه  8هفتهای آموزش
ذهن آگاهی موجب انتقال راست و چپ در قشر جلوی پیشانی داخلی ایجاد میکند که این امر مربوط به حرکت از پاسخگویی اجتنابناپذیر
و همراه با اضطراب ،به حالتهای کنجکاوی و رویکرد و کاهش کلی اضطراب است ]21[.این تغییرات در جلوی پیشانی ،همراه با اصالحات
هیپوکامپ ،به تنظیم کمینه فعالیت در بخش بادامه مغز (مرکز پرواز ،مبارزه ،یا انجماد) کمک میکند ]22[.پیشنهادهای فوق به صورت نظری
میباشند ،اما به نظر میرسد که افزایش توجه و تمرکز بر اساس تبیین فوق موجب کاهش آسیب در ورزشکاران گروه آزمایش شده است.
نتایج این یافته را میتوان با مدل  )1558( ،Wiliams & Andersonنیز تبیین کرد که بیان میکند پاسخهای استرس در قالب
اختالالت شناختی (به عنوان مثال ،حواسپرتی  ،شناخت آزاردهنده سرزده) ،تغییرات ادراکی (مانند محدود شدن بینایی محیطی) و
واکنشهای فیزیولوژیکی (افزایش تنش عضالنی عمومی) در نظر گرفته شده است ،به نظر می رسد تمرینات تنفسی و توجهی که در
جلسات مداخله آموزش داده شدهاند ،نه تنها افزایش ذهن آگاهی را موجب شده ،بلکه با افزایش ذهن آگاهی استرس کم شده است که طبق
تحقیقات  ) 2669( Romer & Orsilioکه به بررسی تأثیر مداخله ذهن آگاهی بر بیماران مبتال به اضطراب فراگیر پرداختند ،کاهش
معناداری را در عالئم اضطراب ،نگرانی و افسردگی نشان دادند ]23[.همچنین در پژوهش Samadi, Sadat Hoseini & Beiki
( )2619که نشان دادند افزایش ذهن آگاهی موجب کاهش استرس در ورزشکاران تیرانداز شده است ،همراستا است که با هر سه مدل
ویلیامز و اندرسون قابل تبیین است ]9[.در واقع ورزشکاران گروه آزمایش با افزایش ذهن آگاهی تنش عضالنی کمتر ناشی از استرس
(واکنش فیزیولوژی) ،کاهش حواس پرتی و افزایش توجه ناشی از افزایش ذهن آگاهی در گروه آزمایش موجب کاهش اختالالت شناختی و
کاهش تغییرات ادراکی شدند .به نظر میرسد ذهن آگاهی از طریق تأثیرات فیزیولوژیک بیان شده و نیز کاهش سطح استرس ،تأثیر بر
فرآیند مربوط به آرام سازی ،افزایش هشیاری ،کاهش قضاوت نسبت به خود ،کاهش تفکرات مربوط به گذشته و آینده ،کاهش نشخوار
ذهنی ،تمرکز بر رویدادهای زمان حال و غیره توانسته است در ورزشکاران گروه آزمایش ،موج ب کاهش اضطراب آسیب ورزشی در
پسآزمون شود.
تبیین دیگر برای تائید فرضیه فوق عبارت است از اینکه طبق تعریف ،ذهن آگاهی فرد را از طریق آگاهی لحظهبه لحظه و جهتگیری
رفتاری مبتنی بر مسئولیت عاقالنه (به جای واکنشپذیری خودکار) ،به ایجاد رابطهای متفاوت با احساسه ای درونی و حوادث بیرونی قادر
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میسازد .ذهن آگاهی میتواند با به کارگیری هدفمند کارکردهای عالی ذهن از جمله توجه ،آگاهی ،نگرش مهربانانه ،کنجکاوی و دلسوزی،
به طور مؤثر بر واکنش های هیجانی (از طریق بازداری قشری سیستم لیمبیک) ،اعمال کنترل نماید ]22[.به نظر میرسد در گروه آزمایش با
افزایش ذهن آگاهی با تأثیر بر این فرآیندهای عالی و هیجانی اضطراب آسیب ورزشی کمتری را ادراک کردند.
تمرینات ذهن آگاهی ممکن است بسیاری از نشانه های مرتبط با اضطراب را کاهش دهد و با عدم برچسب زنی و اجازه دادن به عبور افکار،
وقوع افکار منفی را کاهش دهد Shapiro .و همکاران ( )1588بیان می کنند ذهن آگاهی بر ارتقای پاسخهای آرامسازی و بهبود
خودتنظیمی توجه کمک میکند و باعث میشود افراد به استرس به عنوان یک چالش بنگرند نه تهدید Kabat-Zinn .و همکاران
( ) 1589نیز ذکر می کنند که ذهن آگاهی بدین دلیل م ؤثر واقع می شود که آرامش فیزیولوژیک و تغییرات شناختی رفتاری را که از
روشهای رایج هستند ،ارتقا میدهد Wiliams .و همکاران ( )2661عنوان میکنند که ذهن آگاهی می تواند به این دلیل درمان مؤثری
باشد که هم جنبه فیزیولوژیک و هم به جنبه شناختی استرس میپردازد و شیوههای جدید تفکر درباره موقعیتهای استرسزا و مدیریت آن
را آموزش می دهد]29[.
بر اساس فرضیه دوم پژوهش ،برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی فوتبالیست ها نیز تأثیر دارد .در ادبیات پژوهشی بهکارگیری
مداخالت ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی میتوان به پژوهش فراتحلیلی که به بررسی  12پژوهش انجام شده در خارج از کشور ،پیرامون
تأثیر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی میپردازد ،اشاره کرد .پنج پژوهش از  12پژوهش نشان دادند که رویکردهای مبتنی بر ذهن آگاهی
باعث بهبود عملکرد ورزشی می شود که نتایج این مطالعات با نتایج پژوهش حاضر همسو میباشد .عالوه بر این ،دو پژوهش نتایج معناداری
در زمینۀ پیگیری و پایبندی به ورزش در نتیجۀ مداخله ذهن آگاهی نشان دادند .سه پژوهش نشان دادند که ذهن آگاهی باعث تغییر در
راهبردهای توجه میشود که از این طریق بر تصمیمگیری اثر میگذارد .دو مطالعه نیز نشان دادند که ذهن آگاهی میتواند باعث بهبود
عملکرد تعادلی شود و مطالعه دیگری نشان داد که ذهن آگاهی بر بهبود کنترل حرکتی مؤثر است .در نهایت ،یک مطالعه نیز نشان داد که
توجه آگاهانه به زمان حال ،به بهبود آمادگی جسمانی منجر میشود] 29[.
در تبیین تأثیر مداخله ذهن آگاهی بر عملکرد تیمی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف .مداخله های مبتنی بر ذهن آگاهی با تأکید بر توجه آگاهانه به حال ،باعث افزایش آگاهی بیشتر از نشانه های بیرونی ،درونی و حرکتی
در طول ورزش می شود[ ]27و چون مجذوب شدن به تکالیف ورزشی برای عملکرد ورزشی ،تابعی از توانایی انجام عمل همراه با آگاهی
است ،مداخلههای ذهن آگاهی میتواند به ارتقای عملکرد ورزشی منجر شود ]28[.به عالوه آگاهی از لحظه ی حال ،به ورزشکاران در درک و
مدیریت خودکار آمد سطح انگیختگی کمک میکند[ ]25و بدین ترتیب باعث بهبود عملکرد ورزشی می شود.
ب .راهبر دهای ذهن آگاهی باعث روشن شدن اهداف ورزشی و افزایش توانایی ورزشکاران برای عمل طبق اهداف خود میشود ]96[.عالوه
بر این ،ذهن آگاهی باال به ورزشکاران امکان شفاف تر و تمرکز بر رقابت و حس کنترل می دهد و این امکان نیز به بهبود عملکرد ماهرانه
منجر می شود ]91[.در نهایت ،کابات زین ( )1556اشاره کرده است که اثربخشی مداخله های مبتنی بر ذهن آگاهی ممکن است در نتیجه ی
بهبود توانایی آرام بودن و همچنین افزایش احساسات مثبت نسبت به خود و جهان به وجود آید.
ج Nejati .و همکاران ( )2612نشان دادند که ذهن آگاهی به دلیل زیربنای مشترک ساختاری و عملکردی با توانایی اجتناب از پاسخ،
توجه و حافظه میتواند پیشگوی مناسبی برای شاخصهای کارکرد اجرایی -شناختی باشد .به عالوه ،با اجرای تمرینهای فشرده مراقبه ی
ذهن آگاهی و ارتقای آن ،میزان خطا ،زمان پاسخ و زمان عکسالعمل کاهش مییابد و در نتیجه ذهن آگاهی ،به عنوان راهبرد نظارت
مستمر و پایدار بر وقایع جاری می تواند بر تصمیم گیری اثر بگذارد] 92[.
د Kee .و همکاران ( ) 2611بیان نمودند آموزش ذهن آگاهی باعث افزایش موج آلفا در کورتکس می شود و اثرات آن در تغییرات رفتاری
تمرین مراقبه مشهود است .به عالوه ،این مداخله به افزایش کنترل پاسخ عصبی -توجهی در قشر حسی -عصبی اولیه منجر می شود که
توضیحدهنده ی بهبود عملکرد توجهی خاص در تکلیف توجهی -فضایی است که این یافتهها نشان میدهد آموزش ذهن آگاهی موجب باال
رفتن عملکرد میشود ]93[.مداخله های مبتنی بر ذهن آگاهی با تأکید بر توجه آگاهانه به حال ،باعث افزایش آگاهی بیشتر از نشانههای
بیرونی ،درونی و حرکتی در طول ورزش می شود و چون مجذوب شدن به تکالیف ورزشی برای عملکرد ورزشی ،تابعی از توانایی انجام عمل
همراه با آگاهی است ،مداخلههای ذهن آگاهی می تواند به ارتقای عملکرد ورزشی منجر شود ]28[.ذهن آگاهی باعث افزایش ضخامت
قسمت خاکستری مغز میشود ( Moranو همکاران  ) 2616که به ارتقای یادگیری ،حافظه و تنظیم هیجانی منجر میشود[]92؛ از این رو
افرادی که دارای ذهن آگاهی باالیی هستند ،به راحتی میتوانند مهارت های بدنی کسب نمایند و این امکان و جود دارد تا ورزشکارانی که
در آغاز برنامه ی ورزشی ،دارای ذهن آگاهی باالتری هستند ،توانایی بیشتری برای کسب مهارتها در طول برنامه داشته باشند که باعث
ارتقای عملکرد آنان نیز میشود] 96[.
در راستای پژوهشهای ناهمسو با نتایج مطالعه حاضر در زمینه عملکرد ورزشی ،پژوهش  De Petrilloو همکاران ( ) 2665نشان داد
مداخالت ذهن آگاهی در عملکرد ورزشی ورزشکاران تأثیر ندارد ]99[.در پژوهش دیگری  )2611( Atchleyنشان داد که ذهن آگاهی تأثیر
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قابل توجهی بر سطح آمادگی جسمانی ورزشکاران دوومیدانی دارد که از طریق بهبود راهبردهای تمرکز توجه مرتبط با تکلیف ،بهخصوص
[] 99
حسهای بدنی مؤثر واقع می شود .با این حال ،یافته های این پژوهش بهبود معناداری در سرعت دویدن بر اثر ذهن آگاهی را نشان نداد
و در پژوهش  ) 2616( Haskerنشان داد که مداخله ذهن آگاهی باعث بهبود واکنشی نبودن نسبت به تجربه درونی خود ،افزایش پذیرش
تجربه و افزایش توانایی برای عمل به اهداف خود شد ،ولی بهبودی در عملکرد ورزشی مشاهده نشد ]96[.نتایج این مطالعات با نتایج
پژوهش حاضر به علت عدم معناداری ناهمسو است.
به طور کلی در تحقیقاتی که آموزش ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشکاران تأثیری نداشته است ،دالیل متفاوتی را در تبیین این موضوع ذکر
کردند که شامل استفاده از حجم نمونه کم و در دسترس بودن نمونهها و پروتکل آموزشی میباشد .طبق نظر ) 1556( Kabat-Zinn
توصیه میشود که تمرین ذهن آگاهی ،شش روز در هفته و حداقل  29دقیقه در روز انجام شود .در نتیجه ،احتمال دارد که علت عدم
معناداری عملکرد به خاطر ماهیت برنامه مداخله به کار گرفتهشده ،طول مدت جلسه و تعداد جلسات باشد.
از آنجا که نمونههای پژوهش حاضر شامل  22فوتبالیست بزرگ سال از لیگ دسته دوم (گروه اول و دوم) استان تهران است ،لذا
تعمیمپذیری نتایج این پژوهش را باید بااحتیاط دنبال نمود و در آخر ،محدود بودن جامعه آماری پژوهش حاضر به ردۀ سنی خاص
(بزرگساالن) موجب میشود تا در تعمیم نتایج آن به فوتبالیستهای ردههای سنی دیگر احتیاط نمود.
به عنوان پیشنهاد پژوهشی ،با توجه به اینکه مطالعه حاضر اولین پژوهش در زمینۀ تأثیر برنامه ذهن آگاهی و پذیرش بر اضطراب آسیب
ورزشی و عملکرد ورزشی فوتبالیست ها در کشور است ،مطالعات آتی نیازمند این است که پژوهشگران اثربخشی این برنامهها را بر اضطراب
آسیب ورزشی در رشته های دیگر نیز بررسی کنند .پژوهشگران می توانند به بررسی اثربخشی برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی بر پیشگیری از
آسیب ورزشی بپردازند .نتایج پژوهش حاضر بدون شک منبع مهمی برای مربیان و ورزشکاران در جهت آشنایی بیشتر با آموزش ذهن
آگاهی و تأثیر آن بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ورزشی به عنوان متغیرهای مؤثر بر موفقیت و نتایج رقابتهای ورزشی
خواهد بود .به طور کلی مربیان و روانشناسان ورزشی با بهرهگیری از نتایج این پژوهش که متکی بر نیاز جامعه ورزشی است ،با استفاده از
آموزش و تمرکز حواس و تمرینات مراقبه به کاهش اضطراب آسیب ورزشی و توانمندی ورزشکاران در حین مسابقه و تمرکز و دقت آنان
کمک شایانی مینمایند که عاملی اثرگذار بر بهبود عملکرد ورزشی است.
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که یک دوره برنامه آموزشی ذهن آگاهی و پذیرش اثر مثبتی بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی و افزایش
عملکرد ورزشی فوتبالیستها دارد .در مجموع می توان گفت بین ذهن آگاهی و کاهش اضطراب آسیب ورزشی و بهبود عملکرد ارتباط وجود
دارد؛ بنابراین می توان از برنامه مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان راهکار شناختی در کنار تمرینهای ورزشکاران استفاده کرد .بر اساس نتایج
پژوهش ،به نظر میرسد که به طور کلی مربیان و روانشناسان ورزشی میتوانند تمرینات ذهن آگاهی را به عنوان روشی ساده و کمهزینه
بر کاهش اضطراب آسیب ورزشی ورزشکاران به کار گیرند.
تشکر و قدردانی
از تمام آزمودنیهایی که در اجرای پژوهش حاضر مشارکت داشتند ،تشکر و قدردانی میگردد.
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