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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effect of a mindfulness
training course on basketball shot learning in female high school students
in Maragheh with high impulsivity. For this purpose, 24 volunteers with an
age range of (15-17) years from a high school in Maragheh city who were
purposefully selected from the available community from among the volunteers who received the highest impulsivity score on the Barat impulsivity scale and in a simple random method in two groups 12 people (control
and experimental groups) were divided. The groups were assessed using
the Barat Impulsivity Scale and the Five-Dimensional Mindfulness Scale as
a pre-test and post-test. The first group was the control group that did not
receive any intervention, the second group was the experimental group that
received eight sessions of mindfulness training, and both groups practiced
basketball shooting for eight weeks and two sessions per week. In order to
analyze the data, combined analysis of variance was used to determine the
differences in pre-test and post-test with a significance level of 0.05. The results showed that there was no significant difference between the control
and experimental groups in the stages of acquisition, immediate retention,
delayed retention and transfer, and it was inferred that impulsivity disrupts
learning and that mindfulness is a way to improve Learning is in individuals,
however this intervention method failed to respond to the negative and destructive effects of impulsivity in learning basketball shooting skills.
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مقاله پژوهشی

تأثیــر یــک دوره تمریــن ذهنآگاهــی بــر یادگیــری شــوت بســکتبال در
دانشآمــوزان دختــر دبیرســتانی بــا تکانشــگری بــاال
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هــدف از ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر یــک دوره تمریــن ذهنآگاهــی بــر یادگیــری مهــارت
شــوت بســکتبال در دانشآمــوزان دختــر دبیرســتانی شهرســتان مراغــه بــا تکانشــگری بــاال
بــود .بدیــن منظــور  24داوطلــب بــا دامنــه ســنی ( )15 -17ســال از یــک دبیرســتان در
شهرســتان مراغــه کــه از بیــن داوطلبانــی کــه باالتریــن نمــره تکانشــگری را در مقیــاس
تکانشــگری بــارات کســب کــرده بودنــد از جامعــه در دســترس بصــورت هدفمنــد انتخــاب
و بــه روش تصادفــی ســاده در دو گــروه  12نفــری (گروههــای کنتــرل و آزمایشــی) قــرار
گرفتنــد .گروههــا بــا اســتفاده از پرسشــنامههای مقیــاس تکانشــگری بــارات و مقیــاس
پنــج وجهــی ذهنآگاهــی بــه عنــوان پیشآزمــون و پسآزمــون مــورد ارزیابــی قــرار
گرفتنــد .گــروه اول گــروه کنتــرل بــود کــه هیــچ مداخلــهای دریافــت نکــرد ،گــروه دوم
گــروه آزمایشــی بــود کــه مداخلــه هشــت جلســه تمرینــات ذهنآگاهــی را دریافــت کــرد و
هــر دو گــروه بــه تمریــن شــوت بســکتبال بــه مــدت هشــت هفتــه و هــر هفتــه دو جلســه
پرداختنــد .بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل دادههــا از تحلیــل واریانــس ترکیبــی بــرای تعیییــن
تفاوتهــا در پیشآزمــون و پسآزمــون بــا ســطح معنــاداری  0/05اســتفاده شــد .نتایــج
اختــاف معنــاداری بیــن گروههــای کنتــرل و آزمایشــی در مراحــل اکتســاب ،یــادداری
فــوری ،یــادداری تأخیــری و انتقــال را نشــان نــداد و چنیــن اســتنباط شــد بــا توجــه بــه
اینکــه تکانشــگری باعــث اختــال در یادگیــری میشــود و اینکــه ذهنآگاهــی روشــی
بــرای بهبــود یادگیــری در افــراد اســت ،بــا ایــن حــال ایــن روش مداخل ـهای نتوانســت در
مقابــل آثــار منفــی و مخــرب تکانشــگری در یادگیــری مهــارت شــوت بســکتبال جوابگــو
باشــد.
واژههای کلیدی :تمرکز ،مراقبه ،ناپایداری شناختی

مقدمه
یادگیــری حرکتــی تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی قــرار دارد
کــه ویژگیهــای شــخصیتی از جملــه آنهاســت کــه میتوانــد
تحــت تأثیــر ســازههای روانشــناختی باشــد .یکــی از ســازههای
1
شــخصیتی کــه صفــات شــخصیتی را تعییــن میکنــد تکانشــگری
اســت .تکانشــگری طیفــی گســترده از رفتارهایــی اســت کــه روی
آن کمتــر تفکــر شــده اســت و بــه صــورت رشــد نایافتــه بــرای

دســتیابی بــه یــک پــاداش یــا لــذت بــروز میکنــد و عمومـاً همــراه
بــا درجــات خطــر بــاال هســتند ( .)1ایــن رفتارهــا معمــوالً از خطــر
باالیــی برخــوردار بــوده و بــا پیامدهــای ناخواســته بســیاری همــراه
هســتند ( .)2افــراد تکانشــگر در انجــام موفقیتآمیــز بســیاری از
تکالیــف شــناختی بــا مشــکل مواجهانــد ( .)3تحقیقــات نشــان
میدهــد کــه بــه خاطــر آســیب پیشپیشــانی ،کارکردهــای اجرایــی
و توانایــی کنتــرل تکانههــا در افــراد تکانشــگر بــه صــورت معنــاداری
1. Impulsivity
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ضعیــف اســت بــه همیــن دلیــل ایــن افــراد بــه طــور گســترده در
رفتارهــای هدفمنــد و خودتنظیمــی دچــار مشــکل هســتند (.)4
مورالــس و همــکاران )5( 2عقیــده دارنــد کــه افــراد تکانشــگر ســبک
پــردازش اطالعــات ســریعی داشــته و در بــازداری پاســخ بــا مشــکل
مواجهانــد .عــاوه برایــن ،برخــی معتقدنــد کــه تکانشــگری ممکــن
اســت مانعــی بــر ســر راه یادگیــری در ســالهای نخســتین تحــول
باشــد ( .)6ســه ویژگــی عمومــی رفتارهــای تکانشــی عبارتنــد از:
 .1برگزیــدن یــک گزینــه از میــان دو یــا چنــد گزینــه بــا پــاداش
احتمالــی .2 ،همراهــی یکــی از گزینههــا بــا احتمــال پیامدهــای
ناگــوار و  .3معلــوم نبــودن احتمــال پیامــد ناگــوار و نــوع آن در زمــان
رخــداد رفتــار ( .)2بــارات و همــکاران )7( 3در ســال  2005تئــوری
سیســتمی جامعــی را طراحــی کردنــد کــه در آن عوامــل زیســتی،
رفتــاری ،محیطــی و شــناختی را در برمیگیــرد .آنهــا ســه مؤلفــه
تکانشــگری را متمایــز کردنــد :تکانشــگری حرکتــی (عمــل کــردن
بــدون نقشــه قبلــی همــراه بــا سرســختی) ،تکانشــگری شــناختی
(توانایــی تمرکــز کــردن بــر کار نزدیــک 4و ناپایــداری شــناختی)
و تکانشــگری عدمبرنامهریــزی (ناتوانــی در برنامهریــزی و
تفکــر کــردن بادقــت) .دیکمــن 5در سلســله پژوهشهــای خــود
تکانشــگری را بــه دو طبقــه کارکــردی و غیرکارکــردی تقســیم کــرد
و بیــن آنهــا تفــاوت قائــل شــد .تکانشــگری غیرکارکــردی بــه نوعــی
از پــردازش اطالعــات در یــک فراینــد آهســته اطــاق میشــود کــه
منجــر بــه تضعیــف عملکــرد مطلــوب فــرد در انجــام تکلیــف مربوطــه
میگــردد و تکانشــگری کارکــردی بــه فراینــدی از اطالعــات گفتــه
میشــود کــه بــا اســتفاده از مکانیس ـمهای توجهــی ،تصمیمگیــری
و عمــل بســیار ســریع صــورت میگیــرد ( .)8مــرور تحقیقــات
انجــام شــده دربــاره تکانشــگری نشــان میدهــد کــه تکانشــگری
و رفتارهــای تکانشــی هســته اصلــی بســیاری از اختــاالت روانــی از
قبیــل اختــال بیــش فعالــی /نقــص توجــه ،6اختــاالت شــخصیت،7
اختــاالت یادگیــری ،8اختــال ســلوک ،9ســوء مصــرف مــواد 10و
رفتارهــای خودکشــی 11را تشــکیل میدهــد ( .)9درمــان بــرای
تکانشــگری شــامل مــواردی چــون درمــان روانشــناختی -رفتــاری و

درمــان دارویــی ،تنظیــم هیجانــی ،مراقبــه و بخصــوص ذهنآگاهــی
میباشــد .در واقــع ،اســتفاده از ذهنآگاهــی و انجــام پژوهــش
در ایــن زمینــه در ســالهای اخیــر افزایــش یافتــه اســت ( )10و
شــواهد روزافــزون حاکــی از مفیــد بــودن ذهنآگاهــی در مــواردی
همچــون درد مزمــن ()11؛ بهبــود ناهنجاریهــای رفتــاری مثــل
پرخاشــگری و ســوء مصــرف مــواد ( )12تعدیــل اضطــراب اجتماعــی
()13؛ کاهــش تکانشــگری ( )14و در موقعیتهــای بالینــی ،بــه
ویــژه روانپزشــکی ( )15دارد .ویژگیهــای تکانشــگری افــراد روی
انجــام مهارتهــای ورزشــی تأثیــر میگــذارد و بــه همیــن علــت
میتوانــد یکــی از تبییــن کنندههــای اصلــی تفاوتهــای فــردی
در ایــن زمینــه باشــد ( .)16در حیطــه تحقیقــات آزمایشــگاهی،
بررســی الگوهــای تکانشــگری حرکتــی از طریــق تجزیــه و تحلیــل
کینماتیکــی ،تفاوتهــای قابــل توجهــی را بیــن افــراد مختلــف
در مســیر حرکتــی و دســتیابی بــه حداکثــر ســرعت و بــازداری
حــرکات از نظــر مــدت زمــان نشــان داده اســت (.)17
ذهنآگاهــی توســط کابــات زیــن )18( 12در ســال  1985وارد عرصــه
روانشناســی ورزش شــد کــه درواقــع ،از مــوج ســوم روانشناســی بــه
امانــت گرفتــه شــده اســت و روش درمانــی -شــناختی اســت کــه
تأکیــد آن بــر تجربــه حــال و بــدون قضــاوت اســت .ذهنآگاهــی بــه
عنــوان فاصلــه بیــن نــوع خاصــی از آگاهــی و یــک وضعیــت توجــه
و آگاه از آنچــه در حــال وقــوع اســت ،تعریــف میشــود (.)19
ذهنآگاهــی باعــث فعالیــت بخشهایــی از مغــز میشــود کــه
درگیــر توجــه ،حافظــه و همدلــی اســت کــه ایــن عوامــل همگــی،
باعــث عملکــرد روانــی -اجتماعــی ســطح باالتــری میشــوند (.)20
مراقبــه ذهنآگاهــی نوعــی آرامســازی همــراه بــا کنتــرل توجــه
اســت کــه از طریــق تأثیــر بر گســتره توجــه ،عقایــد ،انتظــارات ،خلق
و خــو و تنظیــم هیجانــی بــر فرایندهــای حســی تأثیــر میگــذارد
( .)21اســاس ذهنآگاهــی از تمرینهــای مراقبــه بودیســم گرفتــه
شــده اســت کــه ظرفیــت توجــه و آگاهــی پیگیــر و هوشــمندانه را که
فراتــر از فکــر اســت افزایــش میدهــد .محققــان غربــی بــا مطالعــه
اصــول ذهنآگاهــی بودایــی ،درمانهــای مبتنــی بــر ذهنآگاهــی
2. Morales etal
3. Barratt etal
4. At hand
5. Dickman
)6. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD
7. Personality Disorders
8. Learning Disorders
9. Conduct Disorder
10. Drug Abuse
11. Suicidal Behaviors
12. Kabat Zinn
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را ابــداع کردهانــد کــه میتوانــد بــر ســامتی افــراد مفیــد واقــع
شــود ( .)22بائــر و همــکاران ،)23( 13آمــوزش مراقبــه ذهنآگاهــی
را بــه دو مرحلــه تقســیم کردنــد :اول ،توجــه متمرکــز و دوم،
نظــارت بــاز .توجــه متمرکــز عبــارت اســت از توجــه مــداوم بــه
شــیء هــدف ،یعنــی رهــا کــردن تمرکــز از شــیء مخــل (جابجایــی
توجــه) و هدایــت بیدرنــگ توجــه بــه شــیء انتخــاب شــده (توجــه
انتخابــی) .در نظــارت بــاز ،فــرد ذهــن خــود را بــه ســمت وقایعــی
مثــل صداهــای اطــراف بــاز کــرده ،نســبت بــه همــه صــدای ظریــف،
فضــای بیــن صداهــا و ســکوت آگاهــی مییابــد و بــا آغوشــی بــاز از
مهربانــی ،گشــادهرویی و جــذب حقیقــت آنهــا را میپذیــرد؛ ایــن
امــر از طریــق فنونــی چــون اســتفاده مناســب از تنفــس امکانپذیــر
اســت .براســاس نظریــه بودیســم افــراد میتواننــد تمایــل خــود را بــه
ذهــن آگاه بــودن در زندگــی روزمــره بــا تمرینــات مرتبــط ،براســاس
14
تکــرار توجــه بــه ذهــن افزایــش دهنــد ( .)24درواقــع ،ذهنآگاهــی
را میتــوان یــک واکنــش بــه آرامســازی نامیــد کــه ترکیبــی از
شــیوهها (ارتقــای عملکــرد ورزشــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی  ،تعهــد
و پذیــرش مبتنــی بــر ذهنآگاهــی )15اســت کــه ماننــد یــک روش
میانبــر نســبت بــه شــیوههای قبلــی مراقبــه اســت ( .)20افــزون
برایــن ،ذهنآگاهــی ارتبــاط مناســبی بــا منطقــه آی.زد.او.اف 16دارد؛
منطقـهای کــه در آن بخــش ،عواطــف و احساســات منفــی و مثبــت
میتواننــد باعــث ارتقــای عملکــرد فــرد شــود و بســیار نزدیــک بــه
مفهــوم ذهنآگاهــی و روانــی اجــرا اســت (.)25
محققــان همــواره بــه دنبــال یافتــن عوامــل مؤثــر بــر یادگیــری و
اجــرای مهارتهــا بودهانــد .دانــش بــه دســت آمــده کاربردهــای
فراوانــی در جنبههــای مختلــف زندگــی انســان داشــته و شــامل
بهبــود و پیشــرفت عملکــرد ورزشــی نیــز میشــود .مربیــان در
حیــن آمــوزش مهارتهــا بــه دنبــال یادگیــری و اجــرای بهتــر
فراگیــران هســتند ( .)26از ایــن رو مداخلههــای روانشــناختی بــه
عنــوان مهمتریــن فعالیتهــای روانشناســان ورزش کاربــردی
تعریــف میشــوند ،زیــرا آنهــا بــه دنبــال آن هســتند کــه بــا
اعمــال شــیوههای روانشــناختی از جملــه تصویرســازی ذهنــی،
مشــاورههای فــردی و گروهــی ،صحبــت کــردن بــا خــود ،مــرور
دیــداری -حرکتــی ،مراقبــه و آرامســازی تدریجــی ،کارکردهــای
روانشــناختی ورزشــکاران نخبــه را افزایــش دهنــد و در نتیجــه
عملکــرد ورزشــی آنهــا را بهبــود بخشــند تــا بتواننــد در زمینههــای
رقابتــی ،موقعیتهــای چشــمگیری را کســب کننــد ( .)27بــه
نظــر میرســد تمرکــز بــا ســازه ذهنآگاهــی مرتبــط اســت از

جنبههــای ذهنآگاهــی تمرکــز بــر لحظــه حاضــر اســت کــه بــا
عملکــرد ورزشــی مرتبــط هســت زیــرا اجــازه میدهــد فــرد عوامــل
حــواس پرتــی گذشــته و آینــده و دیگــر رویدادهــای جــاری را خــذف
کنــد ( .)28همچنیــن راهبردهــای ذهنآگاهــی باعــث کاهــش
نگرانیهــای مربــوط بــه ورزش و حتــی نامربــوط بــه آن (نگرانــی
از اســتانداردهای شــخصی کمالگرایــی و نقــد والدیــن) میشــود
کــه بــا ارتقــای عملکــرد در برخــی رشــتههای ورزشــی رابطــه دارد
( .)29در ورزش بســکتبال فشــار روانــی و حــواس پرتــی از عوامــل
ضعــف عملکــرد میباشــد و ورزشــکارانی کــه قابلیــت تمرکــز بــر
عالئــم و رویدادهــای احتمالــی مرتبــط بــا تکلیــف را دارنــد ،ســطوح
عملکــردی بهتــری را نســبت بــه کســانی کــه از ایــن ویژگــی
برخــوردار نبــوده و در نتیجــه در طــول موقعیتهــای رقابتــی کامـ ً
ا
در لحظــه حــال نیســتند ،تجربــه میکننــد ( .)18نتایــج پژوهشهــا
نشــان میدهنــد کــه ورزشــکاران میتواننــد ظرفیتشــان را بــا
پذیــرش تجربیــات و نادیــده گرفتــن مــوارد غیرمرتبــط بــا اجــرا،
ازطریــق تمریــن ذهنآگاهــی افزایــش دهنــد ( .)30تمرینــات
ذهنآگاهــی باعــث میشــود پذیــرش ورزشــکار نســبت بــه
حسهایــش افزایــش یافتــه و بــه جــای واکنــش بــه ســبک تکانشــی
و خــودکار بــرای مقابلــه بــا مشــکالت ،ماهرانــه عمــل میکنــد (.)31
همچنیــن بررســی پیشــینه تکانشــگری در زمینــه مهارتهــای
ورزشــی نشــان میدهــد کــه رســیدن بــه ســطوح بــاالی مهارتــی
در برخــی از رشــتههای ورزشــی مســتلزم برخــورداری از ســطح
خاصــی از تکانشــگری اســت ( .)32همینطــور در پژوهشــی ،رســیدن
بــه ســطوح مهارتــی بــاال و موفقیــت در اجــرای مهارتهــای خــاص
ورزشــی را مســتلزم داشــتن ســطح خاصــی از تکانشــگری عنــوان
شــده اســت ( .)33ایــن یافتههــا نشــان دهنــده تأثیرگــذار بــودن
ویژگیهــای تکانشــگری روی انجــام تکالیــف ورزشــی اســت کــه
میتوانــد یکــی از تبییــن کنندههــای اصلــی تفاوتهــای فــردی
در ایــن زمینــه باشــد .لــذا هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر
ویژگــی تکانشــگری و اعمــال مداخلـهای ذهنآگاهــی قبــل از تمریــن
بدنــی (کــه بــه عنــوان کاهــش دهنــده تکانشــگری افــراد میباشــد)
بــر یادگیــری مهــارت شــوت بســکتبال اســت .لــذا اهمیــت و
ضــرورت ایــن پژوهــش در ایــن اســت کــه یافتههــای ایــن تحقیــق
میتوانــد بــه مربیــان و ورزشــکاران در دســتیابی و بــه کارگیــری
بهتریــن روشهــا بــرای بهبــود یادگیــری مهــارت شــوت بســکتبال
در افــراد بــا تکانشــگری بــاال کمــک کنــد و راهکارهــای مناســبی را
در هنــگام مواجهــه بــا شــرایط ایــن چنینــی کــه ممکــن اســت هــر
13. Baer etal
)14. Mindfulness Sport Performance Enhancement (MSPE
)15. Mindfulness Accceptance Commitment (MAC
)16. Individual Zones Of Optimal (IZOF
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فــرد یــا مربــی بــا آن روبــرو شــود ارائــه دهــد .در ایــن زمینــه ســؤال
اصلــی ایــن اســت کــه اعمــال ذهنآگاهــی بــه عنــوان مداخلهگــری
کــه بــا توجــه بــه تحقیقــات گذشــته باعــث کاهــش تکانشــگری
میشــود چــه تأثیــری بــر کیفیــت و دقــت یادگیــری مهــارت شــوت
بســکتبال دارد؟

روششناسی
شرکتکنندهها
شــرکت کننــدگان ایــن پژوهــش نیمــه آزمایشــی دانشآمــوزان
دختــر بــا دامنــه ســنی  15تــا  17ســال دبیرســتان شــهید تیمــوری

شهرســتان مراغــه بودنــد کــه پــس از دریافــت مجــوز از طــرف اداره
آمــوزش و پــرورش شهرســتان مراغــه ،ایــن دبیرســتان بصــورت در
دســترس از بیــن تمــام دبیرســتانهای ایــن شهرســتان انتخــاب
گردیــد ،ســپس پنــج کالس از بیــن کالسهــای ایــن مدرســه
انتخــاب شــد و پرسشــنامه تکانشــگری بــارات توســط دانشآمــوزان
ایــن کالسهــا تکمیــل شــد و از میــان ایــن دانشآمــوزان  24نفــر
داوطلــب راســت دســت برتــر ،بــدون ســابقه فعالیــت در رشــته
بســکتبال کــه از لحــاظ جســمی و روانــی ســالم و از لحــاظ قــد
تقریبـاً همگــن بودنــد (ایــن کار از طریــق پرسشــنامهای کــه حــاوی
مشــخصات فــردی ،ســوابق ورزشــی و نیــز میــزان آشــنایی آنهــا
بــا مهارتهــای بســکتبال بــود انجــام شــد) و در پیشآزمــون
تکانشــگری بــارات نمــره باالیــی کســب کــرده بودنــد بــه صــورت
هدفمنــد بــه عنــوان نمونــه تحقیــق انتخــاب شــدند .برایــن اســاس
 24نفــر از دانشآمــوزان واجــد شــرایط بــه صــورت تصادفــی بــه
 2گــروه  12نفــری تقســیم شــدند کــه پــس از انتخــاب افــراد،
پرسشــنامه چندوجهــی ذهنآگاهــی بــه عنــوان پیشآزمــون بــه
منظــور کنتــرل میــزان ذهنآگاهــی افــراد در طــول پژوهــش توســط
افــراد هــر دو گــروه تکمیــل شــد .در طــول پژوهــش یــک نفــر از
گــروه کنتــرل و  2نفــر از گــروه آزمایشــی از ادامــه تمرینــات انصــراف
دادنــد.

ابزار
بــرای اندازگیــری میــزان تکانشــگری افــراد از مقیــاس تکانشــگری
بــارات ویرایــش یازدهــم و بــرای اندازهگیــری میــزان ذهنآگاهــی
افــراد از مقیــاس پنــج وجهــی ذهنآگاهــی اســتفاده شــد و در
پیشآزمــون و آزمونهــای اکتســاب ،یــادداری فــوری ،یــادداری
17
تأخیــری و انتقــال از آزمــون شــوت منطقــهای از روبــرو آهپــرد
بــرای ســنجش دقــت شــوت بســکتبال اســتفاده شــد.
پرسشــنامه پنــج وجهــی ذهنآگاهــی :18پرسشــنامه
ذهنآگاهــی بائــر و همــکاران ( )2006ابــزاری اســت کــه براســاس
مطالعــه تحلیــل عاملــی روی پنــج پرسشــنامه ذهــن آگاهــی ،شــامل
مقیــاس آگاهــی از توجــه ،19پرسشــنامه ذهنآگاهــی فرایبــرگ،20
ســیاهه مهارتهــای ذهنآگاهــی کنتاکــی ،21مقیــاس ذهنآگاهــی
عاطفــی و شــناختی 22و پرسشــنامه ذهنآگاهــی 23ســاخته
شــده اســت .تحلیلهــا پنــج عامــل را شناســایی کردهانــد کــه
جنبههــای مختلــف ذهنآگاهــی را ارزیابــی میکنــد .ایــن عوامــل
شــامل مشــاهده ،24توصیــف ،25عمــل از روی آگاهــی ،26عــدم قضــاوت
28
در مــورد تجربــه درونــی ،27عــدم واکنــش بــه تجربــه درونــی
میباشــند .عامــل مشــاهده دربرگیرنــده توجــه بــه محرکهــای
بیرونــی و درونــی ماننــد احساســات ،شــناختها ،هیجانهــا ،صداهــا
و بوهــا میباشــد .توصیــف بــه نامگــذاری تجربههــای بیرونــی بــا
کلمــات مربــوط میشــود ،عمــل از روی آگاهــی دربرگیرنــده عمــل
کــردن بــا حضــور ذهــن کامــل در هرلحظــه اســت و در تضــاد بــا
عمــل مکانیکــی اســت کــه در هنــگام وقــوع ذهــن فــرد در جــای
دیگــری اســت .عــدم قضــاوت در مــورد تجربــه درونــی شــامل حالــت
غیــر قضاوتــی داشــتن نســبت بــه افــکار و احساســات اســت و
عــدم واکنــش بــه تجربــه درونــی اجــازه آمــد و رفــت بــه افــکار و
احساســات درونــی اســت بیآنکــه فــرد در آنهــا گیــر شــود (.)34
ایــن پرسشــنامه دارای  ۱۱۲گويــه و  ۵مؤلفــه (مشــاهده ،توصیــف،
عمــل از روی آگاهــی ،عــدم قضــاوت در مــورد تجربــه درونــی و
عــدم واکنــش بــه تجربــه درونــی) اســت کــه آزمودنــی بایــد در یــک
مقیــاس لیکــرت  ۵درجـهای از ( ۱هرگــز و یــا بســیار بهنــدرت) تــا ۵
17. AAHPERD
)18. Five Facets of Mindfulness Questionnaire (FFMQ
)19. Mindful Attention Awareness Scale (MAAS
)20. Freiburg Mindfulness Inventory (FMI
)21. Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS
)22. Cognitive and Affective Mindfulness Scale (CAMS
)23. Mindfulness Questionnaire (MQ
24. Observing
25. Describing
26. Acting with Awareness
27. Non-Judging of Inner Experience
28. Non-Reactivity to Inner Experience
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(اغلــب یــا همیشــه) میــزان موافقــت یــا مخالفــت خــود بــا هــر یــک
از عبــارات را بیــان کنــد .دامنــه نمــرات در ایــن مقیــاس 195-3۹
میباشــد .از جمــع نمــرات هــر زیرمقیــاس یــک نمــره کلــی بــه
دســت میآیــد کــه نشــان میدهــد کــه هرچــه نمــره باالتــر باشــد
ذهنآگاهــی هــم بیشــتر اســت .براســاس نتایــج ،همســانی درونــی
عاملهــا مناســب بــود و ضریــب آلفــا در گســترهای بيــن ۰/۷۵
(در عامــل عــدم واکنشــی بــودن) تــا ( ۰/۹۱در عامــل توصيــف)
قــرار داشــت .همبســتگی بيــن عاملهــا متوســط و در همــه مــوارد
معنــادار بــود و در طيفــی بيــن  ۰/۱۵تــا  ۰/۳۴قــرار داشــت .در
مطالعــهای کــه بــر روی اعتباریابــی و پایایــی ایــن پرسشــنامه در
ایــران انجــام گرفــت ،ضرایــب همبســتگی آزمــون -بــاز آزمــون
پرسشــنامه پنــج وجهــی ذهنآگاهــی در نمونــه ایرانــی بیــن 0/57
و  0/84مشــاهده گردیــد و ضرایــب آلفــا کرونبــاخ در حــد قابــل
قبولــی (بیــن  0/55و  )0/83بهدســت آمــد (.)35
پرسشــنامه تکانشــگری بــارات ویرایــش یازدهم :پرسشــنامه
بــارات بــا پرداختــن غیرمســتقیم و عــدم پرســش از مــواردی کــه بــار
ارزشــی منفــی مشــخصی در شــرایط اجتماعــی بــه همــراه دارنــد،
بــه عنــوان یــک پرسشــنامه خــوب بــرای ســنجش ابعــاد تکانشــگری
شــناخته شدهاســت .ایــن پرسشــنامه حــاوی  ۳۰گــزاره اســت و
قابلیــت ســنجش تکانشــگری شــناختی ،حرکتــی و بیبرنامگــی را
داراســت .در مقیــاس بــارات آزمودنــی براســاس مقیــاس لیکــرت ۴
گزین ـهای نظرخــود را در مــورد هــر ســؤال بیــان میکنــد .حداقــل
نمــره  ۳۰و حداکثــر نمــره  ۱۲۰اســت .بــارات و همــکاران ()۱۹۸۱
پایایــی حــدود  ۰/۸۱را بــرای نمــره کل بــه دســت آوردنــد .اعتبــار
و روایــی فــرم فارســی ایــن پرسشــنامه کــه توســط اختیــاری و
همــکاران ( )۱۳۸۷صــورت پذیرفتــه اســت ،ســه عامــل بیبرنامگــی
(۹مــاده) ،تکانشــگری حرکتــی ( ۱۰مــاده) و تکانشــگری شــناختی
( ۵مــاده) را نشــان داد .تعییــن پایایــی مقیــاس تکانشــگری بــارات
بــه روش همســانی درونــی انجــام گردیــده اســت و بــرای ایــن
منظــور از فرمــول ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت.

بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ ،بــرای
ســؤاالت عامــل اول ،۰/۸۱بــرای ســؤاالت عامــل دوم  ۰/۶۷و بــرای
ســؤاالت عامــل ســوم  ۰/۷۰بــوده و پایایــی بــاز آزمــون نمــرات کل
 ۰/۷۷بدســت آمــده اســت.
29
آزمــون شــوت منطقــهای از روبــرو آهپــرد  :فــرد از
منطقــهای در ســمت راســت یــا چــپ تقاطــع خــط پنالتــی و
ذوزنقــه ،بــا تکنیــک دلخــواه (در اینجــا شــوت یــک دســت از بــاالی
ســر) طــوری شــوت میکنــد کــه تــوپ بــدون برخــورد بــا تختــه،
وارد حلقــه شــود .ایــن عمــل  ۱۵بــار انجــام میشــود .از  ۱۵پرتــاب،
هرتوپــی کــه وارد حلقــه شــود ،دو امتیــاز و هــر توپــی کــه پــس از
برخــورد بــا حلقــه گل نشــود ،یــک امتیــاز دارد کــه حداکثــر ۳۰
امتیــاز بــه دســت میآیــد .هــدف از ایــن آزمــون اندازهگیــری
مهــارت و دقــت در شــوتهای منطقــهای اســت.

روش اجرا
بــرای اجــرای ایــن پژوهــش بــا رعایــت تمامــی مالحظــات اخالقــی
و بــه صــورت کامـ ً
ا منظــم یــک ســری پرسشــنامه تهیــه و هــدف از
اجــرای طــرح بــرای نمونههــا توضیــح داد شــد .نمونههــای انتخــاب
شــده کــه افــرادی بــا تکانشــگری بــاال بودنــد کــه توســط پرسشــنامه
تکانشــگری بــارات تعییــن شــدهاند بــه صــورت تصادفــی بــه دو
گــروه تقســیم شــدند .ســپس در پیشآزمــون ،بــا اســتفاده از آزمــون
مهارتهــای پایــه بســکتبال آهپــرد ،مهــارت دقــت شــوت بســکتبال
تمامــی شــرکتکنندگان در  ۱۵کوشــش اندازگیــریشــدند .پــس از
تکمیــل پرسشــنامه پنــج وجهــی ذهنآگاهــی توســط هــر دو گــروه،
بــه عنــوان پیشآزمــون ،گــروه اول کــه گــروه آزمایشــی بــود بــه
گذرانــدن تمرینــات ذهنآگاهــی بــه مــدت  ۸جلســه پرداخــت و
بــر گــروه کنتــرل ایــن مداخلــه اعمــال نشــد .برنامــه  8جلس ـهای
مداخلــه ذهنآگاهــی بــه مــدت  8هفتــه و هــر هفتــه  1جلســه و
هــر جلســه  20دقیقــه بــود ،در جــدول  1شــرح داده شــده اســت.

جدول .1پروتکل تمرینی ذهنآگاهی

جلسات

29. Front shot test AAHPERD

شرح جلسات

جلسه اول

آشنایی اعضا با چهارچوب کلی مداخالت ،شرح کلی مداخالت ذهنآگاهی ،خوردن کشمش ،معاینه هوشیارانه بدن و تکلیف خانگی.

جلسه دوم

مرور کوتاه بر برنامه جلسه قبل ،بررسی تجارب افراد از تکالیف خانگی ،معاینه هوشیارانه بدن ،بررسی موانع ذهنآگاهی و زندگی در لحظه،
تمرین تنفس و ارائه تکلیف خانگی.

جلسه سوم

مرور کوتاهی بر برنامه جلسه قبل ،بررسی تجارب افراد از تکالیف خانگی ،آموزش توجه به تنفس ،تکنیک حالت چطور است ،یوگای
هوشیارانه و ارائه تکلیف خانگی.

29. Front shot test AAHPERD
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ادامه جدول .1پروتکل تمرینی ذهنآگاهی

جلسات

شرح جلسات

جلسه چهارم

مرور کوتاهی بر جلسات قبل ،بررسی تجارب افراد از تکالیف خانگی ،تکنیک تمرکز بر تنفس ،تکنیک نشستن آگاهانه ،توجه به عبور و
خروج هوا هنگام دم و بازدم و کنترل کردن آن و توجه به حرکات قفسه سینه و شکم هنگام دم و بازدم.

جلسه پنجم

مرور کوتاهی بر جلسات قبل ،بررسی تجارب افراد از تکالیف خانگی ،آموزش تکنیک پویش بدن ،تکنیک تمرکز تنفس ،تکنیک توجه به
حرکات شکم و قفسه سینه هنگام تنفس ،تمرکز بر اعضای بدن و حرکات آنها جهت آگاهی عمدی از تمام اعضای بدن مانند دستها،
گوشها ،پوست و دهان ،جستجوی حس شنوایی از طریق گوشدادن صداهای اطراف و صداهایی که آموزشدهنده تولید میکند ،نشست
هوشیارانه ،بحث و بررسی اینکه هدفم از آمدن به این جلسات چیست؟ چقدر برای آمدن به این جلسات اشتیاق دارم؟ در طول این هفتهها،
تمرینات چه اثراتی روی من داشته است؟ این تمرینات چه تغییراتی در نگرش من به زندگی من و اطرافیان داشته است ،اعضا دو به دو رو
به روی هم قرار میگیرند و به تمرین شنونده محض بودن و سخنران محض بودن میپردازند و ارائه تکلیف خانگی.

جلسه ششم

مرور کوتاهی بر جلسات قبل ،بررسی تجارب افراد از تکالیف خانگی ،در خواست تعویض جا (از اعضا خواسته میشود صندلیهای خود را
عوض کنند و تجربه خود را از این کار بیان کنند) ،تکنیک تمرین تنفس ،مراقبه سیال ،راه رفتن آگاهانه و هوشیارانه و ارائه تکلیف خانگی.

جلسه هفتم

مرور کوتاهی بر جلسات قبل ،بررسی تجارب افراد از تکالیف خانگی ،آموزش سه نوع رفتار (منفعالنه ،پرخاشگرانه و جرأتمندانه) و اجرای
پانتومیم ،مراقبه سیال و ارائه تکلیف خانگی.

جلسه هشتم

انجام خالصهای از تمام تکنیکهایی که در جلسات قبل آموزش داده شده بود ،معاینه هوشیارانه بدن ،آموزش به شرکتکنندگان برای
بهکارگیری این تکنیکها در زندگی روزمره خود ،به اشتراک گذاشتن آرامش حاصل از این جلسات با اطرافیان.

ـه ،پرسشــنامه پنــج وجهــی ذهنآگاهــی
پــس از اتمــام دوره مداخلـ 
و پرسشــنامه تکانشــگری بــارات بــه عنــوان پسآزمــون تکمیــل
شــد .دانشآمــوزان گــروه آزمایشــی دو جلســه قبــل از آغــاز تمریــن
شــوت بســکتبال ،تمریــن تکنیکهــای ذهنآگاهــی را شــروع
کردنــد .شــرکتکنندگان از نقطــهای عالمتگــذاری شــده در
ســمت چــپ خــط پرتــاب آزاد دقیقـاً خــارج از دایــره بــا یــک دســت
بــاالی ســر شــوت را انجــام میدهنــد .تمریــن شــوت بســکتبال
شــامل انجــام تمرینــات مهارتــی شــوت بســکتبال بــه مــدت 8
هفتــه و هــر هفتــه  2جلســه بــود؛ بــه طوریکــه در هــر جلســه
مهــارت شــوت بســکتبال در  3بســته  5کوششــی انجــام شــد .گــروه
کنتــرل بــدون اعمــال تمرینــات ذهنآگاهــی ،پــس از پیشآزمــون
بــه انجــام تمریــن شــوت بســکتبال پرداخــت ســپس بالفاصلــه در
آخریــن جلســه تمریــن شــوت بســکتبال ،آزمــون یــادداری فــوری
بــه عمــل آمــد و پــس از گذشــت دو روز ( ۴۸ســاعت) از آخریــن
جلســه تمریــن شــوت بســکتبال ،همــه گروههــا در آزمــون یــادداری
تأخیــری مــورد آزمــون قرارگرفتنــد و همچنیــن آزمــون انتقــال نیــز
بــا تغییــر زاویــه بــه ســمت راســت خــط پرتــاب آزاد و بــا حضــور
تماشــاگر (دانشآمــوزان دبیرســتان شــهید تیمــوری شهرســتان

مراغــه) انجــام شــد .آزمــون اکتســاب نیــز در هــر جلســه تمرینــی
بالفاصلــه بعــد از کوشــشهای تمرینــی انجــام شــد.

روش آماری
بــه منظــور تجزیــه و تحلیــل آمــاری از میانگیــن و انحــراف
اســتاندارد بــه عنــوان آمــار توصیفــی اســتفاده شــد .جهــت بررســی
طبیعــی بــودن دادههــا از آزمــون شــاپیرو -ویلــک اســتفاده شــد
و پــس از اثبــات طبیعــی بــودن دادههــا بــرای بررســی تغییــرات
در پیشآزمــون و پسآزمــون از آزمــون آنالیــز واریانــس بــا
اندازههــای مکــرر اســتفاده شــد .تمامــی عملیــات و تحلیلهــای
آمــاری در ســطح معنــاداری  P<0/05بــا اســتفاده از نرمافــزار
اس.پــی.اس.اس 30نســخه  23انجــام گرفــت.

نتایج
اطالعــات جــدول  2میانگیــن و انحــراف اســتاندارد تکانشــگری و
ذهنآگاهــی گروههــای کنتــرل و آزمایشــی را در دو مرحلــه
پیشآزمــون و پسآزمــون نشــان میدهــد .همچنیــن نتایــج
30. SPSS
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مربــوط بــه امتیــازات شــوت بســکتبال گروههــای کنتــرل و
آزمایشــی در مراحــل مختلــف یادگیــری در جــدول  3خالصــه شــده
اســت.
جدول .2آمارههای توصیفی تکانشگری و ذهنآگاهی در پیشآزمون و پسآزمون

گروه

تعداد
کنترل

تکانشگری
آزمایشی

کنترل
ذهنآگاهی
آزمایشی

میانگین

خطای استاندارد میانگین

پیشآزمون

88/18 ± 4/665

پسآزمون

764/5 ±27/87

پیشآزمون

52/3 ±20/95

پسآزمون

17/7 ± 10/73

پیشآزمون

40/13 ± 73/103

پسآزمون

11/17 ± 64/106

پیشآزمون

56/13 ±90/89

پسآزمون

58/6 ± 70/135

جدول .3میانگین و انحراف استاندارد آزمون شوت بسکتبال در مراحل مختلف در دو گروه

مرحله

گروه کنترل

گروه آزمایشی

پیشآزمون شوت

2/42 ± 2/91

2/39 ± 2/8

اکتساب

19/09 ± 1/97

18/30 ± 2/49

یادداری فوری

19/09 ± 2/50

19/50 ± 2/27

یادداری تأخیری

18/45 ± 2/62

18/60 ± 1/83

انتقال

15/82 ± 1/94

14 ± 16/2

جدول .4نتایج تحلیل واریانس  2در  16برای آزمون اکتساب

8

مرحله

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اثر مراحل اندازهگیری

563/97

15

8458/89

86/96

0/001

اثر تعاملی بین گروه و مرحله

4/35

15

65/32

0/67

0/812

تفاوتهای بین گروهی

101/62

1

101/62

1/48

0/238

اطالعــات جــدول  5نتایــج تحلیــل واریانــس  2در  5طــی پنــج

معنــادار بــود ( ،)p=0/001امــا بیــن عامــل گــروه و مرحلــه تأثیــر

مرحلــه شــامل پیشآزمــون ،اکتســاب ،یــادداری فــوری ،یــادداری

متقابــل معنــاداری مشــاهده نگردیــد ( .)p=0/346شــکل  1دقــت

تأخیــری و انتقــال را نشــان میدهــد کــه اثــر مراحــل اندازهگیــری

شــوت بســکتبال را در طــی پنــج مرحلــه (پیشآزمــون ،اکتســاب،
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یــادداری فــوری ،یــادداری تأخیــری و انتقــال) نشــان میدهــد.
جدول .5نتایج تحلیل واریانس  2در  5طی پنج مرحله (پیشآزمون ،اکتساب ،یادداری فوری ،یادداری تأخیری و انتقال)

مرحله

مجموع مجذورات

درجات آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اثر مراحل اندازهگیری

1005/54

4

4022/15

272/87

0/001

اثر تعاملی بین گروه و مرحله

4/19

4

16/74

1/14

0/346

تفاوتهای بین گروهی

4/90

1

4/90

0/44

0/517

شکل  .1میانگین دقت شوت در آزمونهای مختلف در دو گروه

بحث و نتیجهگیری
هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر یــک دوره تمریــن ذهنآگاهــی
بــر یادگیــری شــوت بســکتبال در دانشآمــوزان بــا تکانشــگری
بــاال بــود .یافتههــای تحقیــق حاضــر نشــان داد بــا وجــود اینکــه
اعمــال تمرینــات ذهنآگاهــی موجــب کاهــش تکانشــگری در گــروه
آزمایشــی شــده و همچنیــن ایــن تمرینــات در نهایــت ذهنآگاهــی
گــروه آزمایشــی را افزایــش داده اســت ولــی در یادگیــری شــوت
بســکتبال افــراد در مراحــل اکتســاب ،یــادداری فــوری ،یــادداری
تأخیــری و انتقــال تأثیــری نداشــته اســت و دو گــروه کنتــرل و
آزمایشــی در یادگیــری شــوت بســکتبال یکســان عمــل کردنــد کــه
ایــن نتایــج بــا نتایــج آهریــن و همــکاران )36( 31همســو اســت.
آهریــن ( )36در ســال ( )2011در یــک کارآزمایــی تصادفــی کنتــرل
شــده ،اثربخشــی تمرینــات مبتنــی بــر ذهنآگاهــی را بــر روی

ورزشــکاران مــورد بررســی قــرار داد کــه نتایــج نشــان داد گــروه
آزمایشــی بطــور معنــاداری نســبت بــه گــروه کنتــرل افزایــش ســطح
ذهنآگاهــی را بــه عنــوان یــک صفــت نشــان میدهنــد .همچنیــن
نتایــج ایــن تحقیــق مبتنــی بــر بیتأثیــر بــودن ذهنآگاهــی بــر
یادگیــری مهــارت بــا پژوهــش هســکر )37( 32همســو اســت ،هســکر
( )37در ســال ( )2010در پژوهشــی روی دانشــجویان ورزشــکار
آمریکایــی بــا مداخلــه هفــت هفتــه تمریــن ذهنآگاهــی ،پذیــرش
و تعهــد ( )MAC33بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن مداخلــه باعــث
بهبــود واکنشــی نبــودن نســبت بــه تجربــه درونــی خــود ،افزایــش
پذیــرش تجربــه و افزایــش توانایــی بــرای عمــل بــه اهــداف خــود
شــد ولــی بهبــودی در عملکــرد ورزشــی گــزارش نشــد (.)37
همچنیــن در مطالعــهای کــه توســط قهرمانــی و همــکاران ()38
بــا عنــوان تکانشــگری حرکتــی و یادگیــری مهارتهــای پایــه
بســکتبال انجــام شــد ،ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه ســطوح مختلف
31. Aherne etal
32. Hasker
33. Mindfulness-Acceptance-Commitment
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تکانشــگری حرکتــی یکــی از عوامــل اصلــی تأثیرگــذار در یادگیــری
مهارتهــای ورزشــی بــا در نظــر گرفتــن مهارتهــای ســرعت
محــور و دقــت محــور اســت .بــه عبــارت ديگــر ميتــوان گفــت كــه
آزمــون پــاس ايفــرد ،ســرعت محــور و آزمــون پــاس هــان تكليــف
دقــت محــور اســت و نحــوه اجــراي ايــن دو آزمــون ،اجراكننــده را
مجبــور ميكنــد در پيوســتار ســرعت دقــت ،بــه يــك ســمت آن
گرايــش پيــدا كــرده و بديــن طريــق توجهــش را روي وجــه غالــب
آزمــون متمركــز كنــد .در ايــن صــورت ،اگــر گرايــش اجراي افــراد در
پيوســتار ســرعت دقــت بــا ســطوح تكانشــگري وي همراســتا شــود،
نتيجــه ايــن همســويي را در بهبــود عملكــرد مشــاهده خواهــد شــد
و چنانچــه مطالبــات تكليــف در خصــوص دقــت محــور يــا ســرعت
محــور بــودن بــا ســطوح تكانشــگري وي همخــوان نباشــد ،اجــراي
افــراد تضعيــف شــده و تأثيــر منفــي ايــن ناهمســويي در افــت
عملكــرد مشــاهده ميشــود .لــذا نتیجهگیــری میشــود افــرادي
كــه از ســطوح تكانشــگري پاييــن و بااليــي برخوردارنــد ،بــه ترتيــب
در آزمــون پــاس ايفــرد و پــاس هــان ،عملكــرد نســبتاً بهتــري از
خــود ارائــه ميكننــد؛ علــت ايــن امــر ممكــن اســت همســو شــدن
مطالبــات مهارتهــاي ورزشــي از نظــر دقــت و ســرعت بــا ســطوح
تكانشــگري حركتــي افــراد باشــد.
از ســویی نتایــج ایــن تحقیــق مبتنــی بــر بیتأثیــر بــودن
ذهنآگاهــی بــر یادگیــری مهــارت شــوت بســکتبال بــا نتایــج
تحقیقــات ژانــگ و همــکاران ،)39( 34کــی و همــکاران،)27( 35
تامســون و همــکاران )40( 36و صمــدی و همــکاران ( )41ناهمســو
اســت .ژانــگ و همــکاران ( )39در ســال ( )2016در یــک کارآزمایــی
تصادفــی کنتــرل شــده بــه بررســی تأثیــر آمــوزش ذهنآگاهــی بــر
کســب مهــارت دانشــجویان مبتــدی در پرتــاب دارت پرداختنــد،
در ایــن مطالعــه افــراد بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه پرتــاب
بــا کنتــرل توجــه و گــروه بــا مداخلــه ذهنآگاهــی قــرار گرفتنــد
اگرچــه هــر دو گــروه پــس از مداخلــه عملکــرد پرتــاب دارت را بهبود
بخشــیدند ،امــا بهبــود گــروه ذهنآگاهــی در مقایســه بــا گــروه
کنتــرل توجــه از نظــر آمــاری بیشــتر بــود و نتیجهگیــری شــد
کــه ذهنآگاهــی میتوانــد عملکــرد و تجربــه ورزشــی تطبیقــی
را بــرای مبتدیــان در پرتــاب دارت بهبــود بخشــد کــه بــا نتایــج
پژوهــش حاضــر ناهمســو اســت .کــی و همــکاران ( )27در ســال
( )2012در پژوهشــی بــا عنــوان تأثیــر ذهنآگاهــی بــر عملکــرد
تعادلــی دریافتنــد کــه ذهنآگاهــی بــر کنتــرل حرکتــی و عملکــرد
تعادلــی مؤثــر اســت .تامســون و همــکاران ( )40در ســال ( )2011بــا

 25نفــر شــرکت کننــده ورزشــکار در دو گــروه آزمایشــی و کنتــرل،
بهبــود عملکــرد دونــدگان از پیشآزمــون تــا پیگــری را نشــان دادنــد
بــه عــاوه بیــن تغییــر در عملکــرد دونــدگان و متغیرهــای صفــت
هوشــیاری ارتبــاط معنــاداری وجــود داشــت .صمــدی و همــکاران
( )41در ســال ( )2016در پژوهشــی بــا عنــوان بررســی اثربخشــی
شــش هفتــه تمریــن ذهنآگاهــی بــر غلظــت کورتیــزول و عملکــرد
ورزشــی تیرانــدازان بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه تمرینــات
ذهنآگاهــی باعــث کاهــش معنــاداری در غلطــت کورتیــزول بزاقــی
شــده و در نتیجــه اســترس کاهــش یافتــه و عملکــرد ورزشــی
افزایــش مییابــد .در توضیــح تناقضاتــی کــه ایــن تحقیقــات بــا
تحقیــق حاضــر داشــتند میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــا
توجــه بــه اینکــه در ایــن تحقیقــات از تکالیــف ناهمســانی همچــون
تکالیــف تعادلــی و مــداوم اســتفاده شــده اســت احتمــاالً نیازهــای
ایــن تکالیــف بــا تکلیــف شــوت بســکتبال مــورد اســتفاده در ایــن
تحقیــق متفــاوت باشــد .در تحقیــق حاضــر افــراد بــا تکانشــگری
بــاال هســتند کــه ایــن مــورد در مطالعــات متناقــض ذکــر شــده
وجــود نداشــت و افــراد شــرکت کننــده در ایــن گروههــا از نظــر
ویژگیهــای روانشــناختی بررســی نشــدهاند .احتمــاالً ویژگیهــای
منحصــر بفــرد افــراد تکانشــگر در زمینــه ورزش نتایــج متفاوتــی بــر
جــای میگــذارد .برخــی متعقدنــد کــه تکانشــگری ممکــن اســت
مانعــی بــر ســر راه یادگیــری باشــد .افــراد تکانشــگر در انجــام
موفقیــت آمیــز بســیاری از تکالیــف بــا مشــکل مواجــه هســتند.
ایــن مشــکل هنگامــی بیشــتر خــودش را بــارز میســازد کــه یافتــن
پاســخ تکالیــف آموزشــی مســتلزم تــاش دیرپــا و تفکــر عمیــق
باشــد در چنیــن موقعیتهایــی ایــن افــراد شــیوههای کــم دقتــی
را اتخــاذ نمــوده و از راهبردهــای ضعیفتــری در حــل مســئله
اســتفاده میکننــد (.)42
در اینجــا ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه بــا وجــود اعمــال
تمرینــات ذهنآگاهــی بــر روی گــروه آزمایشــی کــه باعــث
کاهــش تکانشــگری آنهــا شــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
تکانشــگری مانعــی بــر یادگیــری افــراد محســوب میشــود و
همچنیــن ذهنآگاهــی نیــز میتوانــد بــا کاهــش اثــرات منفــی
تکانشــگری باعــث یادگیــری شــود ،چــرا تفاوتــی در الگــو و رونــد
یادگیــری دو گــروه مشــاهده نشــد در حالیکــه انتظــار بــر ایــن بــود
کــه عملکــرد گــروه آزمایشــی بهتــر از گــروه کنتــرل بــوده باشــد.
در تبییــن ایــن موضــوع میتــوان گفــت ســاختار ذهنــی افــراد
تکانشــگر بــه گونــهای اســت کــه دامنههــای پتانســیل برانگیختــه
34. Zhang etal
35. Kee etal
36. Thompson etal
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بلندتــری نســبت بــه ســایرین داشــته و همچنیــن میــزان ســوخت
و ســاز ســروتونین در مایــع مغــزی نخاعــی ایــن افــراد نســبت بــه
ســایرین بیشــتر اســت و بــرای دســت زدن بــه اعمــال پرخاشــگرانه
مســتعدتر از افــراد دیگــر میباشــند ( .)43همچنیــن افــراد تکانشــگر
در بــازداری آهنــگ حرکتــی آهســتهتر هســتند ( )44و از نظــر
دقــت در ســطح ضعیفتــری قــرار دارنــد و برعکــس از نظــر ســرعت
دارای مزیتهــای معنــاداری نســبت بــه گــروه مقابــل هســتند (.)32
ایــن فرضیــه کــه ارتباطــی بیــن تکانشــگری و بهینگــی عملکــرد
وجــود دارد توســط دیکمــن و همــکاران ( )1988تأییــد شــده
اســت .هنگامــی کــه دقــت بیــش از ســرعت بــه نتیجــه مطلــوب
میرســد افــراد بــا ســطح تکانشــگری بــاال عملکــرد ضعیفتــری
دارنــد ،در حالیکــه افــراد بــا ســطح تکانشــگری پاییــن نیــز زمانــی
کــه ســرعت بیــش از دقــت نیــاز اســت ســطح عملکــرد پایینــی را
نشــان میدهنــد .بــه ایــن ترتیــب ،افــراد در هــردو انتهــای زنجیــره
تکانشــگری در شــرایط خــاص در معــرض خطای بیشــتر هســتند .در
حالیکــه در تحقیــق حاضــر مهــارت اندازهگیــری شــده در شــرایطی
انجــام شــده یــک مهــارت مجــرد و بســته اســت و نیــازی بــه ترجیــح
ســرعت بــر دقــت ندارنــد و در شــرایطی انجــام میشــود کــه
آزمودنــی قبــل از عمــل فرصــت کافــی بــرای تفکــر دربــاره عمــل
مــورد نظــر ،تصمیمگیــری و برنامهریــزی را دارا بــوده اســت پــس
امــکان اینکــه ایــن صفــت باعــث بــی اثــر شــدن عامــل تکانشــگری
باشــد وجــود دارد کــه باعــث شــده نتیجــه کنونــی بــه دســت آیــد.
از نتایــج حاصلــه میتــوان گفــت بــا توجــه بــه اینکــه تکانشــگری
باعــث اختــال در یادگیــری میشــود و اینکــه ذهنآگاهــی روشــی
بــرای بهبــود یادگیــری در افــراد اســت ،بــا ایــن حــال ایــن روش
ـگری در
مداخلــهای نتوانســته در مقابــل آثــار منفــی و مخــرب تکانشـ 
یادگیــری مهــارت شــوت بســکتبال جوابگــو باشــد .پژوهــش حاضــر
بــه دلیــل اینکــه از اولیــن تحقیقــات در ایــن موضــوع محســوب
میشــود نیازمنــد تکــرار در نمونههــای مختلــف و تأییدهــای
آزمایشــی بیشــتر اســت .تــا آن موقــع یافتههــای پژوهــش بایــد
بااحتیــاط تفســیر شــوند .از ایــن رو ،محدودیتهایــی در زمینــه
تعمیــم یافتههــا و تفســیر متغیرهــای مــورد بررســی مطــرح اســت
کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .تکــرار پژوهشهــای مشــابه بــه
منظــور تأییــد نتایــج حاضــر بــا هــدف دســتیابی بــه یافتههــای
دقیقتــر ،پیشــنهاد میشــود.

در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان
محمدتقــی اقدســی :ایــده و طراحــی پژوهــش ،تاییــد نهایــی
دستنوشــته
صفا شکراللهی :جمع آوری و تحلیل داده
زهره خلیلپور :تفسیر نتایج ،تهیه پیشنویس دستنوشته ،ویرایش
و اصالح دستنوشته

تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

مالحظات اخالقی
حامی مالی
ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تامیــن مالــی

Aghdasi M, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 1(3), 1-14, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.315988.1020

11

IRANIAN JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR AND SPORT PSYCHOLOGY
VOL.1 | NO.3 | Winter 2022

References
1.

Madden GJ, Bickel WK. Impulsivity: The behavioral and neurological science of discounting.
American Psychological Association; 2010.

2.

Whiteside SP, Lynam DR. The five factor model and impulsivity: Using a structural model
of personality to understand impulsivity. Pers
Individ Dif. 2001;30(4):669–89.

3.

Jeffries R, Polson PG, Razran L, Atwood ME. A
process model for missionaries-cannibals and
other river-crossing problems. Cogn Psychol.
1977;9(4):412–40.

4.

Bickel WK, Jarmolowicz DP, Mueller ET, Gatchalian KM, McClure SM. Are executive function and impulsivity antipodes? A conceptual reconstruction with special reference
to addiction. Psychopharmacology (Berl).
2012;221(3):361–87.

5.

Vigil-Cole? A, Morales-Vives F. How impulsivity
is related to intelligence and academic achievement. Span J Psychol. 2005;8(2):199–204.

6.

McMurran M, Blair M, Egan V. An investigation
of the correlations between aggression, impulsiveness, social problem-solving, and alcohol
use. Aggress Behav Off J Int Soc Res Aggress.
2002;28(6):439–45.

anxiety and depression in adult cancer patients and survivors: A systematic review
and meta-analysis. J Consult Clin Psychol.
2012;80(6):1007.
11. Leigh J, Bowen S, Marlatt GA. Spirituality, mindfulness and substance abuse. Addict Behav.
2005;30(7):1335–41.
12. Wupperman P, Marlatt GA, Cunningham A,
Bowen S, Berking M, Mulvihill-Rivera N, et al.
Mindfulness and modification therapy for behavioral dysregulation: Results from a pilot
study targeting alcohol use and aggression in
women. J Clin Psychol. 2012;68(1):50–66.
13. Schmertz SK, Masuda A, Anderson PL. Cognitive processes mediate the relation between
mindfulness and social anxiety within a clinical
sample. J Clin Psychol. 2012;68(3):362–71.
14. Murphy C, MacKillop J. Living in the here and
now: interrelationships between impulsivity,
mindfulness, and alcohol misuse. Psychopharmacology (Berl). 2012;219(2):527–36.
15. O’Connell O. Introducing mindfulness as an
adjunct treatment in an established residential drug and alcohol facility. Humanist Psychol.
2009;37(2):178–91.

7.

Mobini S, Pearce M, Grant A, Mills J, Yeomans
MR. The relationship between cognitive distortions, impulsivity, and sensation seeking in
a non-clinical population sample. Pers Individ
Dif. 2006;40(6).

16. Lage GM, Gallo LG, Cassiano GJM, Lobo ILB,
Vieira M V, Salgado J V, et al. Correlations
between impulsivity and technical performance in handball female athletes. Psychology.
2011;2(07):721.

8.

Dickman SJ. Functional and dysfunctional impulsivity: personality and cognitive correlates.
J Pers Soc Psychol. 1990;58(1):95.

17. Dickman SJ, Meyer DE. Impulsivity and
speed-accuracy tradeoffs in information processing. J Pers Soc Psychol. 1988;54(2):274.

9.

Li CR, Chen S, Lin W, Yang Y. Attentional blink in
adolescents with varying levels of impulsivity. J
Psychiatr Res. 2005;39(2):197–205.

18. Gardner FL, Moore ZE. A mindfulness-acceptance-commitment-based approach to athletic
performance enhancement: Theoretical considerations. Behav Ther. 2004;35(4):707–23.

10. Piet J, Würtzen H, Zachariae R. The effect of
mindfulness-based therapy on symptoms of

19. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being pre-

Aghdasi M, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 1(3), 1-14, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.315988.1020

12

IRANIAN JOURNAL
OF MOTOR
BEHAVIOR AND SPORT PSYCHOLOGY
Mohammad
taghi Aghdasi
et al.
VOL.1 | NO.3 | Winter 2022

sent: mindfulness and its role in psychological
well-being. J Pers Soc Psychol. 2003;84(4):822.
20. Marks DR. The Buddha’s extra scoop: Neural
correlates of mindfulness and clinical sport psychology. J Clin Sport Psychol. 2008;2(3):216–
41.
21. Zeidan F, Grant JA, Brown CA, McHaffie JG,
Coghill RC. Mindfulness meditation-related
pain relief: evidence for unique brain mechanisms in the regulation of pain. Neurosci Lett.
2012;520(2):165–73.
22. Williams M, Penman D. Mindfulness: a practical guide to finding peace in a frantic world.
Hachette UK; 2011.
23. Baer RA, Smith GT, Hopkins J, Krietemeyer J,
Toney L. Using self-report assessment methods
to explore facets of mindfulness. Assessment.
2006;13(1):27–45.
24. Vago DR, David SAMD. Self-awareness, self-regulation, and self-transcendence (S-ART): a
framework for understanding the neurobiological mechanisms of mindfulness. Front Hum
Neurosci. 2012;6:296.
25. Weinberg RS, Gould D. Foundations of sport
and exercise psychology. Human Kinetics;
2014.
26. Schmidt RA, Zelaznik H, Hawkins B, Frank JS,
Quinn Jr JT. Motor-output variability: a theory
for the accuracy of rapid motor acts. Psychol
Rev. 1979;86(5):415.
27. Kee YH, Chatzisarantis NNLD, Kong PW, Chow
JY, Chen LH. Mindfulness, movement control,
and attentional focus strategies: effects of
mindfulness on a postural balance task. J Sport
Exerc Psychol. 2012;34(5):561–79.
28. Gardner F, Moore Z. Clinical sport psychology.
Human kinetics; 2006.
29. De Petrillo LA, Kaufman KA, Glass CR, Arnkoff

13

DB. Mindfulness for long-distance runners: An
open trial using Mindful Sport Performance
Enhancement (MSPE). J Clin Sport Psychol.
2009;3(4):357–76.
30. Paredes DJQ. Effects of a mindfulness meditation intervention on the flow experiences of
college soccer players. Miami University; 2014.
31. Kabat-Zinn J, Hanh TN. Full catastrophe living:
Using the wisdom of your body and mind to
face stress, pain, and illness. Delta; 2009.
32. Besharat, MA. Ghahremani, MH and Naghipour Givi, B. The predictive role of self-regulation and impulsivity in sports success: a comparison of collision and non-collision sports.
Motor Behavior. 2015;6(18):46-131. (In Persian)
33. Sohrabi M, Qahramani Mo, Besharat M. Features the impulsivity of soccer goalkeepers
at different skill levels. Sports Psychology.
2015;4(11):41–52 [In Persian].
34. Christopher MS, Neuser NJ, Michael PG, Baitmangalkar A. Exploring the Psychometric Properties of the Five Facet Mindfulness Questionnaire. Mindfulness (N Y). 2012;3(2):124–31.
35. Ahmadvand, Z. Heydarinasab, L and Shoyri,
M. Checking the validity and reliability of the
five-dimensional mindfulness questionnaire
in Iranian non-clinical samples. Behavioral
Sciences. 2.013;25 (7): 38–229. (In Persian)
36. Aherne C, Moran AP, Lonsdale C. The effect of
mindfulness training on athletes flow: An initial
investigation. Sport Psychol. 2011;25(2):177–
89.
37. Hasker SM. Evaluation of the mindfulness-acceptance-commitment (MAC) approach for
enhancing athletic performance. 2010;
38. Ghahremani, MH. Sohrabi, M. Saberi Kakhki, A
and Besharat, MA. Motor Impulsivity and Learning Basic Basketball Skills. Journal of Motor

Aghdasi M, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 1(3), 1-14, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.315988.1020

IRANIAN JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR AND SPORT PSYCHOLOGY
VOL.1 | NO.3 | Winter 2022

Development and Learning. 2016;8 (3): 495–
515. (In Persian)
39. Zhang C-Q, Si G, Duan Y, Lyu Y, Keatley DA,
Chan DKC. The effects of mindfulness training
on beginners’ skill acquisition in dart throwing:
A randomized controlled trial. Psychol Sport
Exerc. 2016;22:279–85.
40. Thompson RW, Kaufman KA, De Petrillo LA,
Glass CR, Arnkoff DB. One year follow-up of
mindful sport performance enhancement
(MSPE) with archers, golfers, and runners. J
Clin Sport Psychol. 2011;5(2):99–116.
41. Samadi, H. Hosseini, F and Bidaki, R. (2016).
Evaluation of the effectiveness of six weeks
of mindfulness training on salivary cortisol
concentration and shooter’s athletic performance. Scientific-Research Journal of Sabzevar
University of Medical Sciences. 2016;(4): 724–
31 [In Persian].
42. Nejati V, Maleki G. The Relationship between
Impulsive and Reflective Problem Solving Behavior. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(1):76.
43. Moeller FG, Barratt ES, Dougherty DM, Schmitz
JM, Swann AC. Psychiatric aspects of impulsivity. Am J Psychiatry. 2001;158(11):1783–93.
44. Lemke MR, Fischer CJ, Wendorff T, Fritzer G,
Rupp Z, Tetzlaff S. Modulation of involuntary
and voluntary behavior following emotional
stimuli in healthy subjects. Prog Neuro-Psychopharmacology Biol Psychiatry. 2005;29(1):69–
76.

Aghdasi M, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 1(3), 1-14, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.315988.1020

14

