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Background and Aims One of the critical variables affecting sports success is mental toughness, which 
is the ability to return from failure and imposed pressure. It seems that it is necessary to conduct in-
terventional research on different sports communities and observe the effect of this intervention on 
different personality dimensions of athletes. Therefore, this study aimed to investigate the effect of a 
mindfulness-based yoga intervention on mental toughness in athletes with varying skill levels. 
Methods In the present study, 72 student-athletes who were members of sports teams (Mean±SD age: 
20.67±1.44 years, Mean±SD sports: history 5.88±3.26 years) were selected based on inclusion criteria, 
and They were divided into three intervention groups (skilled, semi-skilled and less experienced) and 
three control groups (skilled, semi-skilled and less experienced). Also, the Persian version of the sports 
mental toughness questionnaire (SMTQ), Golby and Shird), and the demographic questionnaire was 
used. First, all pretest participants completed a sports mental toughness questionnaire; then, the inter-
vention group participated in 12 90-minute mindfulness-based yoga training sessions. At the end of the 
course, all subjects were retested. Athletes’ participation was voluntary, and all subjects signed a consent 
form to participate in the study.
Results The two-factor analysis of variance (ANOVA) (skill level×intervention) showed that the main ef-
fect of the intervention in the post-test was significant for the stubbornness variable and subscales of 
stability and control, but the effect of skill level and their interactive effect was not significant. Also, com-
paring the pretest and post-test pairs for each group, it was observed that the mental toughness of the 
inexperienced and semi-skilled in the post-test groups significantly improved over the pretest.
Conclusion The effect of a mindfulness-based yoga intervention on athletes’ mental toughness and sub-
scales of stability and control was positive. Considering the importance of the athlete’s mental toughness 
in achieving high levels of competition, it is suggested that coaches use mindfulness-based yoga inter-
vention in athletes with different skill levels to promote this psychological factor. 
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M
Extended Abstract

Introduction

indfulness plays an essential role in 
regulating people’s emotions. Mindful-
ness is a form of relaxation that affects 
sensory processes by affecting atten-
tion, expectations, mood, and emotional 

regulation. Mindfulness includes interventions that focus 
on the mind, positively affect mental health, and reduce 
mental and psychological pain. Mindfulness exercises 
can be designed based on yoga. In the last two decades, 
mental toughness has been among the essential variables 
in sports and training. It has been defined as an athlete’s 
ability to concentrate, return from failure and stand de-
spite the difficulty. Mental toughness affects how people 
deal with life by creating a particular inner attitude. 

Athletes, coaches, and sports psychologists consider 
mental toughness an excellent way to overcome failures, 
develop developmental skills, and succeed in sports. It is 
necessary to conduct interventional research on different 
sports communities and observe this intervention’s effect 
on athletes’ different personality dimensions. Therefore, 
the present study aimed to investigate the impact of a 
mindfulness-based yoga training course on mental tough-
ness in athletes with varying skill levels.

Materials and Methods

The current study was quasi-experimental with a pre-
test-posttest design with a control group. The statistical 
population was all female student-athletes of Al-Zahra 
University. The statistical sample included 72 student-
athletes on sports teams (Mean±SD age 20.67±1.44 
years, Mean±SD sports record 26.88±3.26 years) of this 
university. 

The inclusion criteria were divided into three interven-
tion and three control groups (skilled, semi-skilled, and 
inexperienced). The number of people in each group was 
12. Athletes who have been active for less than four years 
and have completed only at the provincial level are in the 
inexperienced group, those who have been active for 4-7 
years at the regional and university levels are in the semi-
skilled group, and those who have worked for more than 
seven years Participated in sports activities at the national 
level of competition were assigned to the skilled group. 
The criteria for inclusion in this study were the athlete’s 
complete physical and mental health, no history of frac-
tures in the upper and lower limbs, no disability, and no 
history of using psychotropic drugs, nerves, and smoking. 

In this study, the cooperation of athletes was voluntary, 
and all subjects signed a consent form to participate. Also, 
to obtain high ecological validity in distributing and com-
pleting the questionnaires, the respondents completed the 
questionnaire at the same time, place, and conditions. The 
Persian version of the sports mental toughness question-
naire (SMTQ), Golby and Shird, and the demographic 
questionnaire were used to collect information from the 
participants. All subjects first completed a sports mental 
toughness questionnaire; The control group was exclud-
ed. The intervention group participated in 12 mindful-
ness-based yoga training sessions for 90 minutes. At the 
end of the course, all subjects in the control and experi-
mental groups were retested again.

Results

The two-factor analysis of the variance test (skill level * 
intervention) showed that the main effect of the interven-
tion in the post-test was significant for the mental tough-
ness variable and subscales of stability and control. Still, 
the skill level and their interactive effect were not signifi-
cant. Also, in comparing the pretest and post-test pairs for 
each group, it was observed that the mental toughness of 
the inexperienced and semi-skilled groups in the post-test 
significantly improved over the pre-test. 

The results of the Shapiro-Wilk test showed that the dis-
tribution of data in the variable of mental toughness and 
its subscales (stability, reliability, and control) in the pre-
test and post-test was normal (P<0.05). The results of the 
Loon test showed that the distribution of data was homo-
geneous in the variable of mental toughness and its sub-
scales (stability, reliability, and control) (P<0.05). Levene 
test results also confirmed the default variance matrix er-
ror (P=0.087). Significance level of total mental tough-
ness in Levene test was (P=0.120,) confidence=0.630, 
stability=0.917 and control=0.20. 

Findings of one-way analysis of variance (ANOVA) to 
determine the differences between mental toughness vari-
ables and their subscales at different skill levels showed 
that the scores of mental toughness variables in the six 
groups in the pretest stage were not significant (P<0.05). 
The results of the two-factor ANOVA showed that the 
main effect of the intervention was not significant for 
mental toughness and stability and control subscales, and 
it was not significant for the confidence subscale. In other 
words, comparing the means showed that the mean of 
mental toughness, stability, and control in subjects under-
going mindfulness-based yoga intervention was higher 
than the mean of subjects in the control group. Also, the 
main effect of skill level and the interactive effect of skill 
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level with the intervention were not significant for the 
variables of mental toughness and its subscales (stability, 
control, and confidence). A comparison of means showed 
that the mental toughness scores of the inexperienced and 
semi-skilled group significantly improved after the inter-
vention, and the scores increased compared to before the 
intervention. However, the progress of the skilled group 
was not significant. 

Dissection

The effect of a mindfulness-based yoga intervention on 
athletes’ mental toughness and subscales of stability and 
control was positive. Compared to the control group, these 
individuals improved mental toughness, so mindfulness-
based yoga training increased mental toughness in the 
intervention group. Given the importance of the athlete’s 
mental toughness in achieving high levels of competition, 
it is suggested that coaches can use mindfulness-based 
yoga intervention in athletes with different skill levels to 
promote this psychological factor.
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مقاله پژوهشی

تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی ورزشکاران با سطوح متفاوت 
مهارت

مقدمه و اهداف یکی از متغیرهای مهم و مؤثر در موفقیت ورزشی، سرسختی ذهنی است و آن را توانایی بازگشت از شکست و فشار 
تحمیلی می نامند. به نظر می رسد انجام پژوهش های مداخله ای بر روی جوامع مختلف ورزشی و مشاهده اثر این  مداخله بر ابعاد مختلف 
شخصیتی افراد ورزشکار امری ضروری است. بنابراین، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی 

ذهنی در ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت بود.

مواد و روش ها در مطالعه حاضر، 7۲ دانشجوی ورزشکار عضو تیم های ورزشی )میانگین سنی 1/۴۴±۲۰/67 سال، میانگین سابقه ورزشی 
3/۲6±۵/88 سال( بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و به سه گروه آزمایش )ماهر، نیمه ماهر و کم تجربه( و سه گروه کنترل 
)ماهر، نیمه ماهر و کم تجربه( تقسیم شدند. همچنین از نسخه فارسی پرسش نامه سرسختی ذهنی ورزشی، گلبی و شیرد و پرسش نامه 
جمعیت شناختی استفاده شد. ابتدا همه آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون، پرسش نامه  سرسختی ذهنی ورزشی را تکمیل کردند. سپس 
افراد گروه آزمایش در 1۲ جلسه تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا به مدت ۹۰ دقیقه شرکت کردند. بعد از اتمام دوره از همه آزمودنی ها 
مجدداً پس آزمون گرفته شد. همکاری ورزشکاران به صورت داوطلبانه بود و تمام آزمودنی ها فرم رضایت نامه شرکت در پژوهش را امضا 

کردند.

یافته ها نتایج آزمون تحلیل واریانس دو عاملی )سطح مهارت×مداخله( نشان داد اثر اصلی مداخله در پس آزمون برای متغیر سرسختی و 
خرده مقیاس های ثبات و کنترل معنادار بود، اما اثر سطح مهارت و اثر تعاملی آن ها معنادار نبود. همچنین در مقایسه جفتی پیش آزمون و 
پس آزمون برای هر گروه، مشاهده شد سرسختی ذهنی گروه کم تجربه و نیمه ماهر در پس آزمون پیشرفت معناداری نسبت به پیش آزمون 

داشتند.

نتیجه گیری تأثیر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی و خرده مقیاس های ثبات و کنترل در ورزشکاران مثبت بود. 
با توجه به اهمیت سرسختی ذهنی ورزشکار در دست یابی به سطوح باالی رقابت، پیشنهاد می شود مربیان برای ارتقای این فاکتور 

روانشناختی از مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا در ورزشکاران با سطوح مختلف مهارت استفاده کنند

کلیدواژه ها ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا، سرسختی ذهنی، دانشجویان ورزشکار، سطوح متفاوت مهارت
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مقدمه 

قهرمانی،  حصول  برای  عوامل  مهم ترین  معتقدند  متخصصان 
داشتن ویژگی های ژنتیکی، بیومکانیکی، فیزیولوژیکی و برخورداری 
از مهارت های روان شناختی است ]1[. اهمیت مباحث روان شناختی 
در  موفقیت  کلید  ورزشی،  روان شناسان  برخی  که  است  حدی  تا 
ورزش را آمادگی روانی می دانند ]۲[. ورزشکاران اغلب با تجاربی چون 
ناکامی، مشکالت هیجانی و شکست در ورزش روبه رو هستند و ایجاد 
راهبردهای مقابله ای کارآمد برای سازگاری فرد با آن ها ضروری است 
]3[. در تنظیم هیجان  افراد ذهن آگاهی نقش به سزایی دارد. ذهن 
آگاهی نوعی آرام سازی است که از طریق تأثیر بر گستره توجه، انتظارات، 
خلق وخو و تنظیم هیجانی بر فرآیندهای حسی تأثیر می گذارد ]۴[. در 
مطالعات زیادی با رویکرد درمانی متفاوت، ذهن آگاهی ادغام شده است 
از این رویکردها می توان به کاهش استرس مبتنی بر حضور ذهن، 
شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، رویکرد ذهن  آگاهی مبتنی بر 
یوگا1 و ارتقای عملکرد ورزشی مبتنی بر ذهن آگاهی اشاره کرد ]۵-8[.

ذهن آگاهی یک ظرفیت ویژه متفاوت در افراد مختلف است.  
هدف آن افزایش آگاهی افراد است ]۹[ که شامل مداخالتی است 
که باعث تمرکز ذهن می شود و اثرات مثبت بر سالمت روانی 
و کاهش دردهای ذهنی و روان شناختی دارد ]1۰[. تمرین های 
ذهن  آگاهی را می توان بر پایه یوگا طراحی کرد ]7[. بسیاری از 
تمرین های یوگا بر پایه تعادل بین دو نیروی روانی و جسمانی 
تأکید دارند ]11[. یوگا و ذهن آگاهی در کنار هم باعث توانایی 
همچنین  می شوند.  استرس زا  خواسته های  برابر  در  اشخاص 
بر جنبه های مختلف سالمت روان و جسم تأثیر مثبتی دارند 
]13 ،1۲[. ورزشکاران، مربیان و روان شناسان ورزشی استفاده 
از سرسختی ذهنی را راهکاری مناسب برای غلبه بر شکست ها، 
توسعه مهارت های ذهنی و کسب موفقیت در ورزش می دانند 
]1۵ ،1۴[. سرسختی ذهنی که یکی از مهم ترین متغیرهای در 
ورزش و تمرین در دو دهه اخیر است ]16[ و آن را توانایی یک 
ورزشکار برای تمرکز، بازگشت از شکست و ایستادگی علی رغم 
سختی تعریف کرده اند ]17[. سرسختی ذهنی با ایجاد نگرش 
درونی ویژه ای، شیوه رویارویی افراد با مسائل زندگی را تحت تأثیر 
قرار می دهد ]18[. به نظر می رسد انجام پژوهش های مداخله ای 
بر روی جوامع مختلف ورزشی و مشاهده اثر این  مداخله بر ابعاد 

مختلف شخصیتی افراد ورزشکار امری ضروری باشد.

پژوهش های مختلفی در راستای اثر مداخله بر ابعاد مختلف 
شخصیتی افراد ورزشکار انجام شده است. شیخ آزادی و حسنوند 
در یک پژوهش با عنوان تأثیر تمرینات مایندفولنس۲ بر اضطراب 
و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار 1۹ تا ۲۵ سال طی 6 
جلسه ۹۰ دقیقه ای مداخله تمرینات ذهن آگاهی انجام دادند و 

1. Yoga
2. Mindfulness

بعد از اتمام دوره مذکور، یافته های آن ها نشان داد تمرین ذهن 
آگاهی بر سرسختی ذهنی و اضطراب رقابتی دختران ورزشکار 
تأثیر مثبت دارد و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پیشرفت 
معناداری داشته اند ]1۹[. همچنین والنن3 و همکاران در یک 
مطالعه تعداد 3۰ نفر خانم ورزشکار را به مدت 6 هفته تحت 
مداخله ذهن آگاهی قرار دادند. این افراد نسبت به گروه کنترل 
بعد از اتمام دوره، پیشرفت خوبی در تنظیم هیجان و رضایت از 
عملکرد ورزشی و کاهش اضطراب ورزشی را از خود نشان دادند 
]۲۰[. روتلین۴ و همکاران در پژوهشی نشان دادند تمرین ذهن 
آگاهی صفتی با نمرات پایین تر نگرانی ارتباط دارد و نمرات ذهن 
آگاهی صفتی با عملکرد بهتر در نشانه گیری همراه می باشد ]۲1[. 
کاشانی و همکاران یک مطالعه با عنوان مقایسه سرسختی ذهنی 
ورزشکاران زن و مرد در ورزش های انفرادی تماسی و غیرتماسی 
با سطوح مختلف مهارت انجام داده اند. نتایج تحقیق نشان داد 
مردان نسبت به زنان و ورزشکاران رشته های تماسی نسبت به 
غیرتماسی سرسختی ذهنی بیشتری دارند و ورزشکاران ماهر در 
هر سه خرده مقیاس اطمینان، پایداری و کنترل از افراد نیمه ماهر 
و مبتدی در سطح باالتری قرار دارند. با درنظر گرفتن این یافته ها 
در مورد مزایای سرسختی ذهنی در ورزش و قابلیت اکتساب و 
پرورش آن، محققان بر این نکته تأکید دارند که درک عوامل 
مرتبط با سرسختی ذهنی به علت تأثیر مستقیم آن در موفقیت 

ورزشی و غلبه بر دشواری ها بسیار ضروری است ]1[.

مرور ادبیات تحقیق در رابطه با ذهن آگاهی و سرسختی ذهنی 
این  با  رابطه  در  اندکی  تحقیقات  اخیر  دو دهه  در  نشان می دهد 
متغیرها انجام شده است. این پژوهش ها یا به صورت توصیفی و بر 
در  اینکه  یا  بوده اند  ورزشکاران  و  مربیان  پاسخ های ذهنی  مبنای 
جامعه های آماری متفاوت از نوع علی مقایسه ای۵ و مطالعه موردی 
آن جا که  از  انجام شده اند ]۲۲[.  متفاوت  متغیرها در سطوح  این 
مطالعات کمی در زمینه اثر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا 
و  است  گرفته  صورت  ورزشکاران  در  روان شناختی  متغیرهای  با 
پژوهشی مرتبط با اثر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر 
سر سختی ذهنی ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت انجام نشده 
است، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی 
بر یوگا بر میزان سرسختی ذهنی دانشجویان ورزشکار بود. هدف دوم 
نیز بررسی اثر سطح مهارت ورزشکاران بر میزان تأثیرگذاری ذهن 

آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی ورزشکاران بود.

مواد و روش ها

آزمودنی ها

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون 

3. Volanen
4. Philipp Röthlin
5. Causal-comparative 
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همراه با گروه کنترل بود. این پژوهش دارای تأییدیه کد اخالق از 
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران است. جامعه آماری 
کلیه دانشجویان ورزشکار دختر دانشگاه الزهرا )س( تهران و نمونه 
آماری 7۲ نفر از این افراد بودند که بر اساس معیارهای ورود به 
مطالعه انتخاب و در 6 گروه )ماهر آزمایشی، نیمه ماهر آزمایشی، 
کم تجربه آزمایشی، ماهر کنترل، نیمه ماهر کنترل و کم تجربه 
 کنترل( تقسیم بندی شدند. ورزشکارانی که کمتر از ۴ سال فعالیت 
ورزشی داشتند و تنها در سطح استانی رقابت کرده بودند در گروه 
کم تجربه، افرادی که بین 7-۴ سال فعالیت داشتند و در سطوح 
استانی و دانشگاهی فعالیت داشتند در گروه نیمه ماهر، افرادی 
که بیش از 7 سال فعالیت ورزشی و در سطح رقابتی کشوری و 
ملی شرکت داشتند در گروه ماهر گمارده شدند. معیارهای ورود 
به مطالعه را می توان به برخورداری از سالمت کامل جسمانی 
و ذهنی ورزشکار، عدم سابقه شکستگی در اندام های فوقانی و 
تحتانی )برای انجام حرکات یوگا(، عدم نقص عضو، همچنین عدم 
سابقه استفاده از داروهای روان گردان، اعصاب و کشیدن سیگار 
و الکل اشاره کرد. در این تحقیق همکاری ورزشکاران به صورت 
کاماًل داوطلبانه بود و تمام آزمودنی ها فرم رضایت نامه شرکت 
اعتبار  روایی  آوردن  به دست  برای  امضا کردند.  را  در پژوهش 
محیطی6 )مساله تجانس و عدم تجانس( باال در فرایند توزیع و 
تکمیل پرسش نامه ها سعی شد افراد پاسخ دهنده پرسش نامه را در 

ساعت، محل و شرایط همسان و مناسبی کامل کنند.

ابزار پژوهش

پرسش نامه جمعیت شناختی 

این پرسش نامه شامل سؤاالتی در مورد سن، سابقه ورزشی، 
این  در  بود.  ملی  و  دانشگاهی  کشوری،  استانی،  رقابتی  سطح 
پرسش نامه، معیارهای ورود به مطالعه بررسی می شد. با توجه به 
اینکه مطالعه حاضر تأثیر مداخله ذهن  آگاهی مبتنی بر یوگا را بر 
متغیر روان شناختی سرسختی ذهنی بررسی  می کند و ارتباطی بین 
مداخله )ذهن  آگاهی مبتنی بر یوگا( و متغیر )سرسختی ذهنی( 
با وزن، قد، نژاد و ملیت و مواردی از این قبیل نیست.پژوهشگران 
تنها به سن و سابقه ورزشی در سطوح متفاوت رقابتی پرداختند و 

اطالعات مربوط به وزن و ... از آزمودنی ها جمع آوری نشد.

 نسخه فارسی مقیاس سرسختی ذهنی7 

ابزار  تنها   .]۲3[ شد  ساخته  شیرد8  توسط  پرسش نامه  این 
اختصاصی برای سنجش مقیاس سرسختی ذهنی در ورزشکاران 
است. شیرد سه عامل اصلی اطمینان، ثبات و کنترل را به عنوان 
عوامل کلیدی سرسختی ذهنی برشمرد و مدعی شد این سه عامل، 

6. Ecological validity
7. Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ)
8. Michael Sheard

اصلی ترین خصوصیات ورزشکاران و مربیان برجسته ای بوده است 
که دارای ذهنی بادوام و پایداری بوده اند که با آن ها کار کرده اند. در 
تعریف این خرده مقیاس ها می توان گفت مقیاس اطمینان۹ اهمیت 
داشتن ایمان و اعتقاد به توانایی خود برای دست یابی به اهداف 
اینکه آن ها متفاوت هستند و به طور قطع از حریف بهتر  باور  و 
هستند را نشان می دهد. خرده مقیاس پایداری1۰ اشاره به این فرض 
دارد که بدون مالکیت، مسئولیت پذیری امکان ندارد. همچنین به 
آمادگی ورزشکار در حین تمرکز برای نشان دادن ثبات و از دست 
ندادن تمرکز در مواجهه با مشکالت و سختی ها اشاره دارد. در خرده 
مقیاس کنترل11، کنترل نشان دهنده  درکی است که یک شخص 

قادر است درباره یک نتیجه مطلوب به دست بیاورد.

اطمینان  آن  سؤال   6 که  دارد  سؤال   1۴ پرسش نامه  این   
)سؤاالت 1 تا 6(، ۴ سؤال آن پایداری )سؤاالت 7 تا 1۰( و ۴ 
سؤال دیگر آن عامل کنترل )سؤاالت 11 تا 1۴( را می سنجد. 
هر سؤال دارای ۴ گزینه پاسخ بر اساس مقیاس لیکرت از کاماًل 
مخالفم )1( تا کاماًل موافقم )۴( است. همچنین نمره گذاری در 
سؤاالت ۹، 1۰، 11، 1۲، 13، 1۴ معکوس خواهد بود. حداکثر 
امتیاز در این پرسش نامه ۵۴ و حداقل امتیاز 1۴ است، امتیاز باالی 
آزمودنی نشان دهنده باالتر بودن میزان سرسختی ذهنی شخص 
است و امتیاز کمتر نشان دهنده ضعیف تر بودن فرد در میزان این 
متغیر است. روایی و پایایی این پرسش نامه توسط شیرد به صورت 
کامل مورد تأیید قرارگرفته است ]۲3[. به طوری که ضریب آلفای 
کرونباخ1۲ خرده مقیاس های اطمینان، پایداری و کنترل به ترتیب 
۰/8۰ و ۰/7۴ و ۰/71 گزارش شد. در این پژوهش از نسخه فارسی 
این  درونی  برای همسانی  آلفا  و ضریب   ]۲۴[ استفاده شد  آن 
پرسش نامه ۰/71 گزارش شد. این مقیاس از روایی و پایایی قابل 
قبولی در نمونه های دانشجویان ورزشکار برخوردار است. کاشانی 
و همکاران همسانی درونی برای هر کدام از خرده مقیاس های 
اطمینان ۰/76، پایداری ۰/78، کنترل ۰/7۲ و کل پرسش نامه 
۰/76 کاشانی شیری و معناصری در پژوهشی دیگر همچنین 
پایایی زمانی خرده مقیاس های اطمینان ۰/7۴، پایداری ۰/8۲، 

کنترل ۰/7 و کل پرسش نامه ۰/83 گزارش کردند ]۲۵ ،۲۴[.

ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا

در پژوهش حاضر متغیر مستقل تمرینات ذهن  آگاهی مبتنی 
بر یوگا بود. بدین منظور یک دوره تمرین مداخله یوگا همراه با 
مراقبه ذهنی در 1۲ جلسه تمرینی و هر جلسه به مدت ۹۰ دقیقه 

در دانشگاه الزهرا بر روی آزمودنی های ذکر شده انجام شد.

9. Confidence
10. Constancy
11. Control
12. Cronbach's alpha

فاطمه میر و همکاران. تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت

http://medrehab.sbmu.ac.ir/
https://ssrc.ac.ir/fa
https://www.alzahra.ac.ir/


1220

بهمن و اسفند 1400 . دوره 10 . شماره 6

اجرای پژوهش

ابتدا یک پرسش نامه برای تعیین معیارهای ورود به مطالعه به 
داوطلبان شرکت در پژوهش داده شد. پس از انتخاب آزمودنی ها، 
به صورت در دسترس با توجه به معیارهای ورود به مطالعه در 6 
گروه تقسیم شدند. 3 گروه آزمایش هر کدام 1۲ نفر و هرکدام 
یک سطح مهارت )کم تجربه، نیمه ماهر و ماهر( و 3 گروه کنترل 
با سه سطح متفاوت مهارت )کم تجربه، نیمه ماهر و ماهر( تشکیل 
شد. در شروع کار، هر 6 گروه در پیش آزمون پرسش نامه سرسختی 
ذهنی ورزشی را تکمیل کردند. سپس 3 گروه آزمایش تمرینات 
ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا )جدول شماره 1( انجام دادند. پس از 
اتمام دوره مذکور مشابه با پیش آزمون از هر 6 گروه )آزمایش 
و کنترل( پس آزمون سرسختی ذهنی ورزشی گرفته شد. ذهن 
آگاهی شامل تمرین های رسمی مراقبه )به عنوان مثال توجه به 
بدن، دراز کشیدن بر روی زمین یا پیاده روی آرام با احساس 
آگاهی از محیط اطراف( و تمرین های غیررسمی )به عنوان مثال 
توجه کامل به آنچه انجام می دهد یا تجربه می کند در یک لحظه 
کششی،  حرکات  شامل  مداخله  جلسات   .]۲6[ است  معین( 
چرخش آگاهی، آساناها13 و شاواسانا1۴ بود. چرخش آگاهی، آرام 
تنی برای تمرکز حواس و معطوف کردن آگاهی از محیط بیرون 
به درون کالس و ایجاد آمادگی ذهنی-بدنی همراه با تمرکز بر 
روی دم و بازدم برای شروع تمرینات بود. آساناها شامل حرکات و 

تمرینات بدنی و شاواسانا، آرام تنی انتهای کالس بود.

هدف ازاجرای این تمرینات، آگاهی روانی از وضعیت جسمانی 
)آموزش آساناها(، هماهنگی سطح انرژی روانی، آموزش پرانایاما1۵، 
پراتیهارا16،  آموزش  »واکنش ها«  و  روی»دریافت ها«  بر  کنترل 
افزایش انرژی روانی و احساس شادمانی آموزش دهارانا17 بود. هر 
جلسه تمرین مجموعه ای از حرکات ایستاده، نشسته، خوابیده، 
تمرین تمرکز و ریلکس کردن بود. شروع حرکت، توقف در حرکت 
و همین طور برگشت از وضعیت، همه جزو آساناها بودند و با آگاهی 
و حواس در حرکت به وضعیت بدن و حفظ آن و حس و حالی که 
در آن حرکت داشتند از وضعیت دم و بازدم یعنی تحت کنترل 
ذهن هستند و چیزی رها نیست. آساناها ذهن را از دیگر افکار جدا 
می کنند و با خود می برند. هم در زمان وضعیت ها هم در رهایی ها 
تمرین در لحظه بودن و آگاهی داشتن به آنچه که در جریان است 

)تنفس، توقف در وضعیت، حالت بدن و...( صورت می گیرد.

داده های این پژوهش با استفاده از نسخه ۲۰ نرم افزار SPSS مورد 
تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. از آمار توصیفی برای طبقه بندی 
داده ها، آزمون لون18 برای تعیین تجانس واریانس ها، آزمون شاپیرو-

13. Asana
14. Shavasana
15. Pranayama
16. Pratihara
17. Dharana
11. Levenes test

ویلک1۹ برای به دست آوردن توزیع داده ها۲۰، آزمون تی همبسته۲1 
برای مقایسه میانگین ها و تحلیل واریانس چند متغیره۲۲ )دو عاملی( 
برای تعیین تأثیر مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی 
ذهنی )علت استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره چند سطحی 
بودن سرسختی ذهنی است( استفاده شد. در نهایت برای بررسی 
بونفرونی ۲3به کار رفت. سطح  تعقیبی  تفاوت های زوجی آزمون 

معناداری α=۰/۰۵ در  نظر گرفته  شد.

یافته ها

متغیر  در  داده ها  توزیع  داد  نشان  شاپیرو-ویلک  آزمون  نتایج 
سرسختی ذهنی و خرده مقیاس های آن )ثبات، اطمینان وکنترل( 
آزمون  نتایج   .)P>۰/۰۵( بود  نرمال  پس آزمون  و  پیش آزمون  در 
لون نشان داد توزیع داده ها در متغیر سرسختی ذهنی  و خرده 
بود )۰۵/ مقیاس های آن )ثبات، اطمینان و کنترل( متجانس۲۴ 

فرض  پیش  داد  نشان  لون  آزمون  یافته های  همچنین   .)P>۰
سطح   ،)P=۰/۰87( است  شده  تأیید  خطا  واریانس  ماتریس 
 ،)P  =۰/1۲۰( لون  آزمون  در  کل  ذهنی  سرسختی  معنا داری 
اطمینان )P=۰/63۰(، ثبات )P=۰/۹17( و کنترل )P =۰/1۲۰( بود.

یافته های تحلیل واریانس یک راهه برای تعیین تفاوت متغیر 
متفاوت  سطوح  در  آن  مقیاس های  خرده  و  ذهنی  سرسختی 
مهارت نشان داد نمرات متغیرهای سرسختی ذهنی در شش 
گروه در مرحله  پیش آزمون معنادار نیست )P>۰/۰۵( )جدول 

شماره ۲(.

نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر اصلی مداخله برای 
سرسختی ذهنی و خرده مقیاس ثبات و خرده مقیاس کنترل 
معنادار و برای خرده مقیاس اطمینان معنادار نبود. به عبارتی، 
مقایسه میانگین ها نشان داد میانگین سرسختی، ثبات و کنترل 
در آزمودنی های تحت مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا باالتر 
از میانگین آزمودنی های گروه کنترل بود. اثر اصلی سطح مهارت 
و اثر تعاملی سطح مهارت با مداخله برای متغیرهای سرسختی 
ذهنی و خرده مقیاس های آن )ثبات، کنترل و اطمینان( معنادار 

نبود )جدول شماره 3(.

مقایسه میانگین ها در جدول شماره ۴ نشان داد نمرات سرسختی 
ذهنی گروه کم تجربه و نیمه ماهر بعد از اعمال مداخله پیشرفت 
افزایش  نمرات  مداخله  اعمال  از  قبل  به  نسبت  و  داشته  معنادار 
اما پیشرفت گروه ماهر معنادار نبوده است. به عبارتی  داشته اند، 
دیگر، سرسختی ذهنی افراد کم تجربه و نیمه ماهر بهبود یافته است. 

12. Shapiro-Wilk
20. Normality
21. Paire t test
22. Multivariate Analysis of Variance (Manova)
23. Bonferroni Test
24. Homogeneity
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جدول ۱. خالصه ای از تمرینات ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا در جلسات تمرینی

تمریناتروز

معرفی اجمالی یوگا-آموزش ذهن آگاهی و یوگا-آموزش تنفس ذهن آگاهانه-اسکن بدنی و توجه به تنفس1
وضعیت ها: آساناها: تیریاکاتاداسانا-دانداسانا-وضعیت تعادلی قایق-وضعیت پل-پیچ ساده-گرم کننده های بدن

رهایی بدن و ذهن از امور روزانه-آموزش شنیدن ذهن آگاهانه-تکنیک تنفسی-اسکن بدنی و توجه ذهن آگاهانه به تنفس۲
وضعیت ها: آساناها: تاداسانا-خم به عقب ساده-وضعیت تعادلی دانداسانا-گربه ی ساده-سر به زانو-ملخ

آرام سازی جسم و ذهن-آموزش مفاهیم احساسات-حس های بدنی و افکار-تکنیک تنفسی و اسکن بدنی۳
وضعیت ها: آساناها: تاداسانا-تیریکوناسانا-دانداسانا-قایقرانی-وضعیت ماهی-گرم کننده ها-گربه با ۴ زانو-تنوعی از پیچ خوابیده

نظاره گری بدنی و تمرین نوار مراقبه متحرک-گام برداشتن به صورت ذهن آگاهانه و تجربه آگاهی بدن در حال حرکت۴
وضعیت ها: آساناها: کشش سراسری بدن-وضعیت دونده-وضعیت خط کش-وضعیت کبری-گرم کننده ها )پروانه ی خوابیده(

رهایی و اسکن بدنی-تمرکز توجه بر حس شنوایی-آموزش شنیدن ذهن آگاهانه )صداهای پذیرنده(-نظاره گری تنفسی۵
وضعیت ها: آساناها: تاداسانا-تیریکوناسانا با توقف بیشتر-وضعیت پروانه-وضعیت تعادلی ناتاراج آسانا-آسیاب دستی

۶
آموزش هدایت آگاهی از بدن خود و دنیای خارج از آن با استفاده از تمرین رفت و برگشت-تمرکز توجه بر حس شنوایی به صورت ذهن آگاهانه )صداهای بیانگر(-اسکن بدن و 

تنفس ذهن آگاهانه
وضعیت ها: آساناها: تاداسانا-گرم کننده ها-پاوان موکت آسانا- وضعیت نیمه پروانه- وضعیت قهرمان1-دانداسانا-آشترآسانا

انجام تمرین مراقبه نشسته با تنفس ذهن  آگاهانه-تمرکز توجه بر حس بینایی به صورت ذهن آگاهانه-تمرین نظاره گری۷
وضعیت ها: آساناها: وضعیت قهرمان۲-وضعیت تعادلی ساز-دانداسانا-وضعیت معکوس آداموکهاشوآن آسانا-وضعیت سوپتا پادانگشت-ماساژ سرد صورت

رهایی و اسکن بدنی-نظاره گری تنفسی به صورت ذهن آگاهانه-تمرکز توجه بر حس شنوایی-انجام مراقبه مهربانی عاشقانه۸
وضعیت ها: آساناها: تاداسانا-کار روی لگن و زانو پارشا اوتان آسانا-وضعیت تعادلی درخت-دانداسانا-گرم کننده ها-وضعیت درخت خوابیده- خم به جلو با ۴ زانو-وضعیت نیایش

۹
تمرکز توجه بر حس المسه به صورت ذهن آگاهانه-تنفس ذهن آگاهانه و انجام تمرین مراقبه اتاق سفید )اجازه دادن به افکار برای اینکه آن ها را وارد آگاهی کنند و به جای 

جنگیدن، به مشاهده آن ها بپردازند(
وضعیت ها: وضعیت پروانه  خوابیده-وضعیت مار کبری-وضعیت ببر-دانداسانا-وضعیت تیر و کمان-وضعیت قایق

رهایی ذهن و اسکن بدنی-آموزش بوییدن ذهن آگاهانه-تمرین تکنیک تنفسی در ۳ مرحله-نظاره گری تنفسی1۰
وضعیت ها: آساناها-تاداسانا-وضعیت صندلی و گهواره-پارشوااوتان آسانا-سگ سر پایین-گرم کننده ها-وضعیت ملخ

11
تمرین نظاره گری-انجام تمرین خاطره در مقابل مشاهده-رهاسازی و اسکن بدنی

وضعیت ها: آساناها: وضعیت پارشواکوناسانا با دیوار-وضعیت تعادلی عقاب-وضعیت دانداسانا-وضعیت نیایش-وضعیت پیچ در حالت چمباتمه-حرکت مار کبری ساده تا مرحله 
سجده

1۲
رهاسازی و اسکن بدنی-مرور کلیه تمرینات ذهن آگاهی آموزش داده شده-تکنیک تنفسی سیتلی

وضعیت ها: آساناها: وضعیت نخل-خم به عقب ساده-وضعیت پاسچی موتان-دانداسانا-وضعیت خط کش-تنوعی از وضعیت پل گرم کننده ها-وضعیت ماهی-وضعیت سوسمار-
وضعیت پیچ کامل )پیشرفته تر(-وضعیت قایق

)n=1۲( جدول 2. میانگین و انحراف معیار سابقه سنی و ورزشی در گروه های آزمایش و کنترل با سطوح متفاوت مهارت

سطوح مهارتگروه ها
میانگین±انحراف معیار

سابقه ورزشیسابقه سنی

آزمایش

۰/۷۷±1/1۹۲/۲۵±۲۰/1۷کم تجربه

1/۳1±1/۳۷۵/۴۲±۲۰/۵۸نیمه ماهر

1/۲۴±1/۲۴۹/۹۲±۲۰/۵۸ماهر

۳/۳۷±1/۲۵۵/۸۶±۲۰/۴۴کل

کنترل

۰/۷۷±1/۵۳۲/۳۳±۲1/۰۰کم تجربه

1/1۵±1/۸۵۵/۶۷±۲1/1۷نیمه ماهر

1/۰۷±1/۴۴۹/۶۷±۲۰/۵۰ماهر

۳/1۹±1/۶۰۵/۸۹±۲۰/۸۹کل

۳/۲۶±1/۴۴۵/۸۸±۲۰/۶۷ کل
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بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات ذهن آگاهی مبتنی 
بر یوگا بر میزان سرسختی ذهنی دانشجویان ورزشکار بود. اثر 
مداخله ذهن  آگاهی مبتنی بر یوگا بر متغیر سرسختی ذهنی 
ورزشکاران و خرده مقیاس  های ثبات و کنترل آن مثبت بود و 
نسبت به گروه کنترل این افراد در میزان سرسختی بهبود یافته 
تمام گروه های  این متغیرها در  میانگین  به صورتی که  بودند. 
افراد گروه کنترل  از  نیمه ماهر و ماهر(  آزمایشی )کم تجربه، 
باالتر بود، اما اثر این مداخله بر خرده مقیاس اطمینان معنادار 
نبود )جدول شماره ۵(. یافته های به دست آمده بدین معناست 
که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا باعث افزایش سرسختی 
در گروه آزمایش شده است. یافته های این تحقیق با یافته شیخ 
و  پارکنر۲8  و  جونز۲7  نیکولز۲6،  و  مادگان۲۵  همکاران،  و  آزادی 
کاظمی و همکاران هم راستا بود ]۲۹-۲7 ،1۹[. مطالعه شیخ 
تمرین ذهن  دوره  اثر یک  بررسی  بر  مبنی  و همکاران  آزادی 
آگاهی بر اضطراب و سرسختی ذهنی بدنی دختران ورزشکار در 
تمام مؤلفه  های سرسختی ذهنی ورزشی )به جز مؤلفه اطمینان( 

25. Daniel J.Madigan
26. Adam R.Nichollsb
27. Martin I Jones
28. John K Parker 

بود.  حاضر  مطالعه  با  راستا  هم  ذهنی  سرسختی  کل  نمره  و 
مادگان و نیکولز اذعان داشتند سرسختی ذهنی، ذهن  آگاهی و 
مداخالت مبتنی بر ذهن  آگاهی احتمال دارد که به دو روش با هم 
ارتباط داشته باشند: نخست اینکه آن ها پیشنهاد دادند مداخالت 
مبتنی بر ذهن  آگاهی شامل تمرین خودکنترلی است که منجر 
استحکام ذهنی  نهایت  در  و  منابع خودکنترلی  در  افزایش  به 
می گردد. دوم اینکه، ذهن  آگاهی مشتق شده از سرسختی ذهنی 
بیشتر است ]۲7[. جونز و پارکنر در مطالعه خود به این نتیجه 
رسیدند که ذهن  آگاهی بین سرسختی ذهنی و درد فاجعه ساز 
نقش میانجی دارد، به طوری که ذهن  آگاهی با سرسختی ذهنی 
همبستگی مثبت دارد و در رابطه با درد فاجعه ساز همبستگی 
منفی را از خود در زنان دوچرخه سوار نشان داد ]۲8[. کاظمی و 
همکاران نیز اذعان داشتند مداخله ذهن آگاهی موجب باال رفتن 
سرسختی روان شناختی در مادران دارای دانش آموزان با ناتوانی 
یادگیری شد ]۲۹[. برخی پژوهشگران  نیز سرسختی ذهنی را 
یک ویژگی و صفت شخصیتی دانستند و اذعان داشتند وابسته به 
ژنتیک و غیرقابل تغییر است ]31 ،3۰[. این مطلب با یافته های 
پژوهش حاضر که نشان دهنده  رشدپذیر بودن سرسختی ذهنی 

بوده است، مغایرت دارد. 

چند تبیین احتمالی را برای یافته های مطالعه حاضر می توان 
راهبردهای  از  استفاده  که  آنجایی  از  اینکه  اول  کرد.  مطرح 

)n=1۲( )جدول 3. میانگین و انحراف معیار نمرات متغیرهای سرسختی ذهنی، ثبات، اطمینان، کنترل گروه های آزمایش و کنترل )پیش آزمون-پس آزمون

مراحلسطوح مهارتگروه
میانگین±انحراف معیار

کنترلثباتاطمینانسرسختی ذهنی

آزمایش

کم تجربه
۰/۴۹±۰/۴۳۲/۶۶±۰/1۸۲/۷۰±1/۹۲۲/۹۸±۳۹/۴1پیش آزمون

۰/۳۶±۰/۶1۳/1۰±۰/۲۹۲/۸۷±۴/۳۳۳/۲۲±۴۳/۲۵پس آزمون

نیمه ماهر
۰/۵۷±۰/۴۴۲/۵۲±۰/۵۸۳/1۸±۴/1۶۳/۲۷±۴1/۶۶پیش آزمون

۰/۴۳±۰/۴۸۳/۰۲±۰/۴۴۳/1۸±۵/۰۵۳/۴۵±۴۵/۵۸پس آزمون

ماهر
۰/۵۹±۰/۵۴۲/۸۹±۰/۴۸۳/1۴±۶/۹۴۳/۲۹±۴۳/۹1پیش آزمون

۰/۳۴±۰/۵1۳/۳۹±۰/۳۹۳/1۸±۴/۴۵۳/۲۷±۴۶/۰۰پس آزمون

کنترل

کم تجربه
۰/۶۶±۰/۴۸۲/۶۰±۰/۵۷۳/۰۸±۵/۴۶۲/۸۳±۳۹/۷۵پیش آزمون

۰/۵۰±۰/۴۴۲/۶۴±۰/۵۴۲/۸۳±۳/۳۶۳/1۲±۴۰/۶۶پس آزمون

نیمه ماهر
۰/۴۳±۰/۴1۲/۶۴±۰/۳۶۲/۸۵±۴/۴۸۲/۸۶±۳۹/1۶پیش آزمون

۰/۴1±۰/۶۷۲/۶۴±۰/۳۵۲/۶۴±۴/۳۰۳/۰1±۳۹/۲۵پس آزمون

ماهر
۰/۶۹±۰/۵۵۲/۹۵±۰/۳۷۲/۹۵±۵/۶۲۳/۳۸±۴۴/۰۰پیش آزمون

۰/۸۰±۰/۶۲۲/۷۷±۰/۵۷۲/۸۹±۷/۷۹۳/۵۷±۴۲/۰۸پس آزمون

)n=۷۲( کل)پیش آزمون(P*** ۰/۰۶۴۰/۰۰۸*۰/1۳۴۰/۴۰۰

 P≤۰/۰۵ *،تحلیل واریانس یک راهه***
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روان شناختی بر برخی از مؤلفه های سرسختی  ذهنی تأثیر دارد 
آموزشی  خودگفتاری  نقش  نیز  فراوانی  پژوهش های  و   ]3۲[
و انگیزشی را در بهبود اعتماد به  نفس و نهایتًا کنترل مؤثرتر 
هیجانات منفی و مقابله با افکار مخرب، افزایش تمرکز در تمرین 
نشان داده اند ]33[. بنابراین، احتمااًل این خودگفتاری ها و همچنین 
از  توجه  راهبرد کنترل  از  استفاده  و  تمرین ها  تصویرسازی در 
طریق برنامه ذهن  آگاهی و مقابله با حواس پرتی با استفاده از 
تکنیک تمرین سه آر۲۹)مقررات3۰، تاب آوری31 و تحقق3۲( در یوگا 

29. Practice the Three R,S of Mindfulness
30. Requlation
31. Resilience
32. Realization

)شناسایی عوامل حواس پرتی، گروه بندی و تمرکز مجدد( به بهبود 
مؤلفه ثبات از طریق کاهش عوامل حواس پرتی درونی و بیرونی 
و تمرکز توجه به مراحل اجرای مهارت و افزایش تالش می شود 
]36-3۴[ و احتمااًل استفاده از تکنیک افزایش خودانگیختگی33 
منجر به بهبود مؤلفه  کنترل و تنظیم هیجانات سرسختی ذهنی 
ذهنی  سرسختی  که  است  این  تبیین  دومین   .]3۴[ می شود 
ویژگی مثبتی است که فرد با داشتن سه مؤلفه اطمینان، پایداری 
و کنترل به مقابله شناختی و مسئله مدار به غلبه بر مشکالت 
می رود و با آن روبه رو می شود ]37[. در این رویکرد، فرد با تمرکز 
بر واقعیت ها و توجه بر اساس بودن در این جا و اکنون و همچنین 

33. Technique to increase spontaneity

جدول 4. نتایج تحلیل واریانس دوعاملی برای تعیین تاثیر ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سطوح متفاوت مهارت

اتا اسکورسطح معناداریآماره ها

مداخله

۰/1۶۲*۰/۰۰1سرسختی ذهنی

۰/۰۶۹۰/۰۴۹اطمینان

۰/۶۷*۰/۰۳۳ثبات

۰/۲۰۴*۰/۰۰۳کنترل

سطح مهارت

۰/۳۳۴۰/۰۳۳سرسختی ذهنی

۰/۷۹۸۰/۰۰۷اطمینان

۰/۵1۰۰/۰۲۰ثبات

۰/1۸۸۰/۰۴۹کنترل

مداخله×سطح مهارت

۰/۴۳۶۰/۰۲۵سرسختی ذهنی

۰/۲۴۶۰/۰۴۲اطمینان

۰/۳1۸۰/۰۳۴ثبات

۰/۶۸1۰/۰1۲کنترل
P≤۰/۰۵ *

جدول 5. نتایج آزمون تی همبسته برای مقایسه میانگین نمرات سرسختی ذهنی ورزشی به تفکیک گروه های آزمایش )پیش آزمون و پس آزمون(

مرحلهگروه
میانگین±انحراف معیار

معناداری
سرسختی ذهنی

کم تجربه
1/۹۲±۳۹/۴1پیش آزمون

۰/۰۰۹*

۴/۳۳±۴۳/۲۵پس آزمون

نیمه ماهر
1/۶۶±۴1/۴پیش آزمون

۰/۰۳*

۴۵/۵±۵۸/۰۵پس آزمون

ماهر
۴۳/۶±۹1/۹۴پیش آزمون

۰/۲۸
۰۰/۴۵±۴۶/۴پس آزمون

 P≤۰/۰۵*
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عدم رد یا انکار موضوعات مختلف، بزرگنمایی مشکالت را کاهش 
داده و مسائل را آن چه که هستند درنظر می گیرد نه آن گونه که 
فرد می پندارد باشد. درنتیجه، حالتی از آگاهی و پذیرش در فرد 
به وجود می آید که منجر به استقامت و سرسختی ذهنی می شود. 
آموزش ذهن اگاهی با تقویت فرایندهای مقابله ای شناختی مانند 
ارزیابی مجدد مثبت و تقویت مهارت های تنظیم هیجان مانند 
سرسختی ذهنی، تحمل پریشانی و آموزش حل مسئله و فنون 
نادیده گرفتن در زمان شروع تنش ها، با استحکام روانی کامل 

می تواند از آن ها رها شود ]1۰[.

ورزشکاران  مهارت  اثر سطح  بررسی  مطالعه  این  دوم  هدف 
بر میزان تأثیرگذاری ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی 
ذهنی ورزشکاران بود. یافته های مطالعه حاضر نشان داد افراد کم 
تجربه و نیمه ماهر گروه آزمایش پیشرفت معناداری در سرسختی 
ذهنی داشتند. این نتایج نشان می دهد ورزشکارانی که سرسختی 
ذهنی پایین تری دارند نسبت به گروه ماهر )که از پایه دارای 
سرسختی ذهنی باالتری نسبت به دو گروه دیگرهستند( به میزان 
بیشتری تحت تأثیر مداخله ذهن آگاهی قرار گرفته اند. بنابراین، 
تأثیر معنادار مداخله ذهن  آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی 
ورزشکاران نشان دهنده قابلیت تمرین پذیری سرسختی ذهنی 
ورزشی می باشد. بنابراین، این یافته ها با نتایج مطالعات اثر مثبت 
اندیشی بر سرسختی  ذهنی همسو است ]۲3[. در مطالعه کاشانی 
میزان  باالترین  ماهر  افراد گروه  داد  نشان  یافته ها  و همکاران، 
سرسختی ذهنی را نسبت به سایر گروه ها داشتند. در تبیین 
احتمالی اینکه افراد گروه ماهر باالترین نمره سرسختی ذهنی 
را دارند، شاید بتوان به سابقه رقابتی و ورزشی در میادین سطح 
بین المللی و کشوری و ملی در ورزش نسبت داد. باالتر بودن 
آمادگی جسمانی این افراد موجب کسب رکوردهای بهتر و داشتن 
استقامت و مداومت بیشتر در دنبال کردن اهداف ورزشی می شود 
]1[. باال بودن سرسختی ذهنی در افراد ماهر و نیمه ماهر منجر به 
افزایش اعتماد به نفس و خودباوری نسبت به قابلیت های خود در 
مسابقه می شود و در میزان مصمم بودن برای رسیدن به اهداف، 
حفظ تمرکز و کنترل هیجانات منفی ناشی از شرایط پر تنش 
مسابقه تأثیر مثبت دارد. مجموع این مهارت های ذهنی موجب 
می شود ورزشکاران سرسخت  نسبت به حریفان خود در تبدیل 
چالش ها به فرصت و عملکردشان در شرایط پرفشار و پرتنش 
اینکه  مورد  در  باشند.  داشته  بهتری  پایداری  و  ثبات  مسابقه، 
افراد گروه کم تجربه و نیمه ماهر نسبت به گروه ماهر افزایش 
این  معنادارتری در میزان سرسختی ذهنی داشته اند، می توان 
تبیین احتمالی را به کار بست که این افراد در سطوح پایین تری 
از سرسختی ذهنی هستند و جا برای پیشرفت این افراد بسیار 
بیشتر از افراد ماهری است که تقریبًا به سقف اجرایی رسیده اند 
و تغییرات آن ها کمتر قابل درک است. به عبارتی در یادگیری 
مهارت های حرکتی منحنی  شتاب منفی متداول تر از منحنی های 
دیگر است. در ابتدای یادگیری پیشرفت فرد سریع است به این 

علت که در ابتدا خطاهای بزرگ را شناسایی  و برطرف می کند، 
اما بعد از مدتی سرعت پیشرفت رفته رفته کم می شود. در این 
مطالعه مطابق جدول شماره ۴، ورزشکاران کم تجربه و نیمه ماهر 
از طریق تمرین های ذهن  آگاهی مبتنی بر یوگا در سرسختی 
ذهنی نسبت به گروه ماهر در گروه آزمایش پیشرفت بیشتری 

داشته  اند.

نتیجه گیری

چنین  می توان  حاضر  پژوهش  یافته های  از  کلی  به طور 
نتیجه گیری کرد که تمرین ذهن  آگاهی مبتنی بر یوگا بر بهبود 
مهارت  متفاوت  سطوح  با  دختر  ورزشکاران  ذهنی  سرسختی 
به ویژه افراد کم تجربه و نیمه ماهر مؤثر است. برنامه ارائه شده در 
این پژوهش و اثرات گزارش شده مربوط به سرسختی  ذهنی و 
مؤلفه های آن و توجه به سطوح متفاوت مهارت بوده که در مدت 
1۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای اعمال شده است و نمی توان آن را به سایر 

شرایط تمرینی و سایر نمونه ها تعمیم داد.

مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق پژوهش

در اجرای پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
کمیته اخالق پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران درنظر 
 IR.SSRI.REC.1399.780 گرفته شده است و کد اخالق به شماره

دریافت شده است.

حامی مالی

این مقاله برگرفته از پایان نامه خانم فاطمه میر با راهنمایی خانم 
دکتر مریم عبدالشاهی و مشاوره خانم دکتر پروانه شمسی پور 

دهکردی گروه رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا )س( می باشد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت یکسان 
داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

تشکر و قدردانی

بدین وسیله نویسندگان از تمام دانشجویان دانشگاه الزهرا )س( 
که در انجام پژوهش حاضر مشارکت کردند و نیز از کارکنان اداره 
تربیت بدنی دانشگاه الزهرا )س( برای هماهنگی های الزم در 

انجام جلسات تمرینی تشکر و قدردانی می شود. 

فاطمه میر و همکاران. تأثیر یک دوره تمرین ذهن آگاهی مبتنی بر یوگا بر سرسختی ذهنی ورزشکاران با سطوح متفاوت مهارت
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