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Abstract
Exercise and its role in cognitive function by emphasizing the function of
the central nervous system in the development of behavioral research has
opened a new window. The aim of the present study was to determine the
effect of 10 weeks of mindfulness - based yoga balance exercises on working
memory of female handball players using pre- test - post - test research design with control group. Number32 female handball athletes of the national
premier league with an average age of 23.18±3.74 were purposefully selected and randomly divided in to experimental and control groups. The experimental group practiced in 26 sessions of mindfulness-based yoga balance
exercises (3 days a week for 60 minute) . N- back test was used to measure
working memory in pre-test and post-test. The results of analysis of covariance was indicated the significant differences in post-tests of the control and
experimental groups in the variables of the reaction time (p=0.01), correct
response number (p=0.01), and incorrect response number (p= 0.01). Therefore, it can be said that mindfulness - based yoga balance exercises affect the
working memory of women handball players.
Ke y wo r ds : Postural control, Meditation, Executive Function, Athlete

25

Ghaleche Yazdani A, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(1), 25-34, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.335940.1032

BY

NC

نشریه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران
دوره | ۲شماره | ۱زمستان 1400

مقاله پژوهشی

تأثیــر تمرینــات تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر حافظــه کاری زنــان
هندبالیســت
اکرم قلعه چه

یزدانی*1

 ،زهرا

تاریخ دریافت 10 :فروردین 1401
تاریخ پذیرش 15 :خرداد ۱۴۰۱
تاریخ انتشار ۲۱ :خرداد ۱۴۰۱

* .1کارشناسی ارشد ،گروه رفتارحرکتی روان
شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشــی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول).
E-mail: yakram1344@yahoo.com

 .2دانشــیار ،گــروه رفتارحرکتــی روان
شناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و
علوم ورزشی ،دانشگاه عالمه طباطبائی،
تهران ،ایران.
E-mail: salman@atu.ac.ir

 .3اســتادیار ،گروه رفتارحرکتی روان شناسی
ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،
دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
E-mail: mor.ghasemiyan@atu.ac.ir

سلمان2

 ،محمدرضا قاسمیان

مقدم3

چکیده
تمرینــات ورزشــی و نقــش آن در عملکــرد شــناختی بــا تأکیــد بــر دســتگاه اعصــاب
مرکــزی در گســترش پژوهشهــای رفتــاری دریچــه تــازهای را گشــوده اســت .هــدف از
تحقیــق حاضــر ،تعییــن اثــر  10هفتــه تمرینــات تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر
حافظ ـهکاری زنــان هندبالیســت بــا اســتفاده از طــرح تحقیــق پیشآزمــون  -پسآزمــون بــا
گــروه کنتــرل بــود .تعــداد  32نفــر از زنــان هندبالیســت لیــگ برتــر کشــوری بــا میانگیــن
ســنی 23/18±3/74ســال بهصــورت هدفمنــد انتخــاب و بهصــورت تصادفــی بــه دو گــروه
تجربــی و گــروه کنتــرل تقســیم شــدند .گــروه تجربــی 26 ،جلســه تمرینــات تعادلــی یــوگا
مبتنــی بــر ذهنآگاهــی را  3روز در هفتــه بــه مــدت  60دقیقــه انجــام دادنــد .بــرای ســنجش
حافظ ـهکاری در پیشآزمــون و پسآزمــون از آزمــون ان بــک اســتفاده شــد .نتایــج تحلیــل
کوواریانــس اختــاف معنـیداری در پسآزمــون گــروه کنتــرل و تجربــی در متغیرهــای زمــان
واکنــش ( ،)p=0/01تعــداد پاســخ صحیــح ( )p=0/01و تعــداد پاســخ اشــتباه ( )p=0/01را نشــان
داد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت کــه تمرینــات تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر
حافظ ـهکاری زنــان هندبالیســت مؤثــر اســت.
واژههای کلیدی :کنترل قامت ،مدیتیشن ،کارکرد اجرایی ،ورزشکار

مقدمه
تمرینــات ورزشــی و نقــش آن در عملکــرد شــناختی بــا تأکیــد بــر
کارکــرد دســتگاه اعصــاب مرکــزی در گســترش پژوهشهــای علــوم
رفتــاری ،دریچــه تــازهای را گشــوده اســت .از نمونــه کارکردهــای
شــناختی در سیســتم اعصــاب مرکــزی ،میتــوان بــه پارامتــر
حافظــه اشــاره کــرد .اختــال در توجــه و تمرکــز حافظــه ،احتمــاالً
میتوانــد موجــب کاهــش ســطح عملکــرد شــناختی شــده و بخــش
عمــدهای از جنبههــای زندگــی اعــم از کارکردهــای آموزشــی،
شــغلی و عملکردهــای روزانــه انســان را تحتتأثیــر قــرار دهــد (.)1
تعــادل بــه عنــوان یکــی از نیازهــای اساســی بــرای فعالیــت هــای
روزمــره در زندگــی در نظــر گرفتــه شــده اســت .از ســوی دیگــر
توانائــی حفــظ تعــادل در پرداختــن بــه ورزش و اجــرای مهــارت

هــای حرکتــی پیچیــده ،مهــم و تعییــن کننــده اســت .برطبــق یــک
تقســیم بنــدی کلــی تعــادل بــه ســه نــوع ایســتا  ،نیمــه پویــا  ،و پویا
تقســیم میشــود و تعــادل پویــا بــه توانائــی فــرد در حفــظ مرکــز
ثقــل در محــدود ســطح اتــکا متحــرک اطــاق مــی شــود .حفــظ
تعــادل ،مهــارت حرکتــی پیچیــده ای اســت کــه پویائــی قامــت را در
جلوگیــری از افتــادن توصیــف میکنــد ( .)2تعــادل ،توانائــی جمــع
آوری ســیگنال هــای حســی و حســاس مربــوط بــه موقعیــت فــرد در
فضــا و تولیــد پاس ـخهای حرکتــی مناســب بــرای کنتــرل حرکــت
بــدن اســت ( .)3تمرینــات تعادلــی یــوگا حــرکات برنامــه ریــزی
شــده و دســتیابی بــه حالــت خــاص بــدن بــا حفــظ تعــادل اســت.
پرانایامــا( 1کنتــرل تنفــس) نیــاز بــه توجــه بــه رونــد خودمحتــار را
از بیــن مــی بــرد .بــا توجــه بــه نظری ـهی بارکلــی و تحقیقاتــی کــه
1. Pranayama
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در زمینــه اثــرات یــوگا انجــام شــده اســت یــوگا خودتنظیمــی را
افزایــش میدهــد (.)4
ذهنآگاهــی ، 2مفهومــی اســت کــه از شــیوههای مراقبــه بودائــی
نشــئتگرفته و بعــدا ً توســط دانشــمندان مختلــف بهعنــوان
آگاهــی کــه از طریــق توجــه بــه هــدف در لحظــه فعلــی و
بــدون قضــاوت ،آشــکار میشــود توســعهیافتهاســت .نمایــش
موفقیتآمیــز ورزشــی در مســابقات ســطح بــاال نیازمنــد هماهنگــی
بیــن ظرفیتهــای فیزیولوژیکــی ،روانشــناختی و بینفــردی یــک
ورزشــکار و داشــتن هوشــیاری بالقــوه اســت .اثــر مداخــات مبتنــی
بــر ذهنآگاهــی بــر افزایــش فعالیتهــای فیزیولوژیکــی مرتبــط
بــا ورزش بهعنوانمثــال ســطح کورتیــزول بزاقــی و پاســخهای
ایمنــی ،شــاخصهای روانشــناختی مثــل کاهــش اضطــراب و
همچنیــن افزایــش عملکــرد ورزشــی مثــل تیرانــدازی و پرتــاب دارت
نشاندادهشــده اســت .اکثــر مطالعــات ورزشــی جنبــه فیزیولوژیکــی
یــا روانشــناختی مربــوط بــه ذهنآگاهــی بــر عملکــرد حرکتــی
را بررســی کردهانــد .بهعنوانمثــال ،نیــن و همــکاران ( )5در
ســال  2020اثــر  5هفتــه آمــوزش ذهــن آگاهــی بــر عملکــرد
اســتقامتی و کارکردهــای اجرایــی در ورزشــکاران را بررســی کردنــد و
پتانســیل مربــوط بــه رویــداد را بــرای بررســی احتمــال فعالســازی
الکتروفیزیولوژیکــی مرتبــط بــا آمــوزش ذهــن آگاهــی مــورد ارزیابــی
قــرار دادنــد .آن هــا بــا اســتفاده از یــک طــرح نیمــه آزمایشــی،
 46ورزشــکار دانشــگاهی را در یــک برنامــه آموزشــی  5هفتــه
ای ذهنآگاهــی قــرار دادنــد .مطابــق نتایــج ،برنامــه  5هفتــه ای
ذهنآگاهــی عملکــرد اســتقامتی و کارکردهــای اجرایــی ورزشــکاران
را افزایــش داد .ذهنآگاهــی بــه فــرد توانایــی وســعت بخشــیدن بــه
دیــدگاه خــود بــه منظــور مشــاهده افــکار ناســازگارانه  ،نشــخوارهای
فکــری  ،فرایندهــا و نقایــص شــناختی موجــود را میدهــد تــا بتوانــد
بــه طــور ایــده آل آنهــا را تغییــر دهــد و یــا بــه جهتدهــی مجــدد
آنهــا بپــردازد  .ذهنآگاهــی ،حواسجمــع بــودن ،بیــداری صــددر
صــد و آگاه بــودن نســبت بــه همــه رخدادهائــی اســت کــه در لحظــه
در اطــراف مــا و همینطــور در درون بــدن در حــال اتفــاق افتــادن
اســت؛ بــه ایــن شــکل کــه هیچگونــه قضــاوت و پیـشداوری نســبت
بــه درســت یــا نادرســت بــودن اتفاقــات نداریــم (.)6
کارکردهــای اجرائــی را میتــوان بهعنــوان توابــع مرتبــه باالتــر و یــا
فراشــناختی توصیــف کــرد کــه بــرای تنظیــم مجموعــه خودگــردان
از اقدامــات هدفگــرا در موقعیتهــای بدیــع یــا غیــر عــادت بــه
کار میرونــد .ایــن کارکردهــا همچنیــن بــه فــرد امــکان میدهــد
ذهــن و رفتــار خــود را بــرای دســتیابی بــه اهــداف و اســتفاده از
فرایندهــای شــناختی انعطافپذیــر تنظیــم و کنتــرل کنــد (.)5

ســامت عمومــی ذهنــی از مهمتریــن نشــانههای عملکــرد ذهنــی
صحیــح در افــراد اســت و نشــان دهنــده وجــود ارتبــاط صحیــح بیــن
بخشهــای مختلــف دســتگاه عصبــی مرتبــط بــا اعمــال شــناختی
نظیــر حافظــه یادگیــری و توانایــی کالمــی ســاده و روان اســت .بــرای
مثــال مشــخص شــده اســت کــه هورمونهــای اســترس ماننــد
کورتیــزول بــا تخریــب ارتبــاط میــان بخشهــای مختلــف مغــز
باعــث کاهــش عملکــرد مغــز در امــوری ماننــد حافظــه و قضــاوت
میشــوند (.)6
کارکردهــای اجرایــی ،فرایندهایــی شــناختی شــامل حافظــه فعــال،
برنامهریــزی ،انعطــاف شــناختی و مهــار (بــازداری) هســتند
کــه از طریــق تمریــن بهبــود یافتــه و قــدرت کنتــرل را افزایــش
میدهنــد .اغلــب پژوهشهــای در دســترس نشــان میدهنــد کــه
عامــل ورزش اثــرات ســودمندی بــر اعمــال شــناختی و بهویــژه
یادگیــری ،حافظــه و فراموشــی دارد ( .)1کارکردهــای اجرایــی مغــز،
مهارتهــای شــناختی هدفمنــدی هســتند کــه بــه یکپارچهســازی
هــدف کمــک میکننــد تــا افــراد پیامدهــای کوتــاه مــدت و
بلندمــدت را بهطورهمزمــان در نظــر بگیرنــد و بــه ارزیابــی رفتــار
خــود بپردازنــد و بتواننــد بــه نحــو مطلوبــی آن را تعدیــل و تنظیــم
کننــد .همچنیــن محققــان ،کارکردهــای اجرایــی را فرایندهــای
شــناختی مربــوط بــه قشــر پیشــانی میداننــد کــه مســئول
انعطافپذیــری شــناختی ،تمرکــز ،هشــیاری ،تعدیــل احساســات،
حافظــه و تنظیــم رفتــار اســت .ایــن کارکردهــا فرایندهــای هــدف
مــدار عصــب شــناختی هســتند کــه وظیفــه اصلــی آنهــا کنتــرل
هماهنگــی رفتــار اســت  .بــرای انجــام اعمــال و رفتارهــای هدفمنــد،
کارکردهــای اجرایــی بــه دو طریــق بــه مــا کمــک میکننــد .اول
از طریــق اســتفاده از مهارتهــای فکــری معیــن بــرای انتخــاب
و رســیدن بــه اهــداف یــا حــل مســئله کــه شــامل مهــارت هــای
برنامهریــزی ،حافظــه کاری ،ســازماندهی و فراشــناخت اســت .دوم از
طریــق اســتفاده از مهــارت هــای بــازداری پاســخ ،خودنظــم جویــی،
راه انــدازی تکلیــف ،انعطافپذیــری و پایــداری بــرای رســیدن
بــه هــدف اســت .مفهــوم کارکردهــای اجرایــی بیــن ســاختارهای
مغــزی بــه ویــژه نواحــی پیشــانی و پیــش پیشــانی و کارکردهــای
روانشــناختی از قبیــل حــل مســئله ،تفکــر انتزاعــی و تغییــر ،حلقــه
ارتباطــی نیرومنــدی بــه وجــود مـیآورد ( .)7ســینق و همــکاران در
ســال  2020اثــر تمرینــات یــوگا بــر کنتــرل اجرایــی جوانــان  22تــا
 33ســاله را بررســی کردنــد .در ایــن مطالعــه شــرکتکنندههای
گــروه یــوگا طــی  8هفتــه بــه تمرینــات یــوگا ( 30دقیقــه آمــوزش
کنتــرل تنفــس و توجــه بــه تعــادل) پرداختنــد و قبــل و بعــد از
تمرینــات ســه مفهــوم کنتــرل اجرایــی شــامل حافظــهکاری،
2. Mindfulness
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انعطافشــناختی و بــازداری را مــورد آزمــون قــرار دادنــد .مطابــق
نتایــج ،حافظــهکاری و کنتــرل بــازداری در گــروه یــوگا بیشــتر از
گــروه کنتــرل بــود و در گــروه یــوگا کنتــرل اجرایــی در معیــار دقــت
و ســرعت افزایــش یافــت (.)8
مراقبــه 3یکــی از تمرینــات ذهنآگاهــی اســت کــه اخیــرا ً در دنیــای
غــرب بســیار موردتوجــه قــرار گرفتــهاســت .شــواهدی وجــود دارد
کــه مدیتیشــن در بیمــاران موجــب کاهــش عالئــم روانپریشــی،
افســردگی و بهبــود ســطح عملکــرد میشــود و کیفیــت زندگــی
را بهبــود میبخشــد ( .)9درمانهــای مبتنــی بــر ذهنآگاهــی
بــه واســطه اینکــه بــه هــر دو بعــد جســمانی و ذهنــی میپــردازد
دارای اثــر بخشــی بســیاری هســتند ( .)10آمــوزش ذهنآگاهــی
یــک درمــان رفتــاری مــوج ســوم اســت کــه منجــر بــه ایجــاد توجــه
بــدون قضــاوت بــه تجربــه در لحظــه حــال میشــود .ایــن درمــان
بــه صــورت یــک مــدل دو مؤلفــهای مفهــوم ســازی شــدهاســت
کــه جهــت دادن هدفمنــد توجــه بــه لحظــه حــال ،پیــش بــردن
تجربــه در لحظــه حــال بــا کنجــکاوی ،گشــودگی و پذیــرش را در
برمیگیــرد  .بررســیهای کیفــی و فراتحلیلــی نشــان میدهنــد
کــه ذهنآگاهــی در بهبــود عالئــم انواعــی از اختــاالت روانــی و
پیامدهــای ســامت روانشــناختی کارآمــد اســت (.)7
بــر طبــق پیشــینه تحقیــق ،قاســمپور و همــکاران در ســال 1396
تأثیــر تمریــن آمادگــی جســمانی و تمریــن ذهنــی و تمریــن
ذهنآگاهــی بــر تعــادل ایســتا و پویــای زنــان ســالمند مقیــم در
مراکــز نگهــداری شــبانهروزی را بررســی کردنــد .آنهــا  60زن
ســالمند در دامنــه ســنی  65تــا  70ســال را در  3گــروه تجربــی
آمادگــی جســمانی ،تمریــن ذهنــی ،تمریــن ذهنآگاهــی و گــروه
کنتــرل تقســیم کردنــد و گروههــای تجربــی بــه  8هفتــه تمریــن
پرداختنــد .عــاوه بــر اثــر  8هفتــه تمریــن ،مانــدگاری اثــرات 8
هفتــه پــس از تمریــن نیــز بررســی شــد .نتایــج ایــن مطالعــه نشــان
داد هــر ســه نــوع تمریــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل ،در بهبــود
تعــادل ایســتا و پویــا زنــان ســالمند مؤثــر واقــع شــد و همــراه بــودن
تمرینهــای شــناختی (تمریــن ذهنــی و تمریــن ذهنآگاهــی) بــا
تمرینهــای حرکتــی (تمریــن آمادگــی جســمانی) نتایــج پایدارتــری
ایجــاد کــرد ( .)11آمــوزش ذهنآگاهــی در چندیــن مطالعــه بــه
روی جانبــازان نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نجاتــی و همــکاران
در ســال  1390از تکنیکهــای ذهنآگاهــی بــرای افزایــش کیفیــت
زندگــی جانبــازان نابینــا اســتفاده کردنــد .ایــن مطالعــه مقطعــی-
مقایســه ای در  93جانبــاز نابینــا انجــام شــد و نتایــج نشــان داد
کــه ذهنآگاهــی بــا ابعــاد درک کلــی از ســامتی ،ایفــای نقــش
جســمی و نقــش عاطفــی ارتبــاط معنــاداری داشــت ( .)12بــا توجــه

بــه اهمیــت کارکردهــای اجرایــی در ورزشــکاران ،در ایــن پژوهــش
تأثیــر تمرینهــای تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر
حافظ ـهکاری ورزشــکاران هندبالیســت مــورد بررســی قــرار گرفــت.

روش شناسی
شرکتکنندهها
شــرکتکنندههای پژوهــش حاضــر  32نفــر از زنــان ورزشــکار
هندبالیســت لیــگ برتر کشــوری بــا میانگیــن ســنی 23/18 ± 3/74
بودنــد کــه بهصــورت هدفمنــد انتخــاب و بهصــورت تصادفــی بــه دو
گــروه تجربــی و گــروه کنتــرل تقســیم شــدند .جهــت انتخــاب نمونــه
بــا سرپرســت یــک تیــم لیــگ برتــر هندبــال تهــران هماهنگــی انجام
شــد و رضایتنامــهای جهــت انجــام آزمونهــا و تمرینــات اخــذ
شــد .معیــار ورود بــه ایــن تحقیــق ســابقه  7ســال رقابــت در لیــگ
برتــر کشــور و دامنــه ســنی  30-20ســال بــود .از معیارهــای خــروج
نیــز میتــوان بــه غیبــت بیــش از دو جلســه ،طوالنــی شــدن زمــان
آزمــون بیشــتر از  20دقیقــه بــه دلیــل اثــر خســتگی ذهنــی اشــاره
کــرد .در پیشآزمــون و پسآزمــون ،تســت ان بــک در محیطــی
ایزولــه و دور از ســروصدا انجــام شــد.

ابزار
آزمــون ان بــک کــه بــرای اولینبــار در ســال  1958توســط کرکنــر
طراحــی و مورداســتفاده قــرار گرفــت یــک تکلیــف ســنجش عملکــرد
شــناختی مرتبــط بــا کارکــرد اجرائــی اســت .ازآنجاییکــه در ایــن
آزمــون ،هــم نگهــداری اطالعــات و هــم دســتکاری آنهــا الزم
اســت ،اســتفاده از آن بــرای ســنجش حافظ ـهکاری بســیار مناســب
ارزیابــی شدهاســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه آزمــون بــا اســتفاده از
محرکهــای بینایــی ســادهای ماننــد حــروف الفبــا و یــا اشــکال انجام
میگیــرد و در طراحــی آن مطابــق بــا اســتانداردهای موجــود ،صرفـاً
عواملــی ماننــد نســبت انــدازه محرکهــا بهانــدازه صفحهنمایــش،
مدتزمــان ارائــه محرکهــا ،فاصلــه میــان محرکهــا و نســبت
تعــداد پاســخهای صحیــح موجــود بــه تعــداد کل محرکهــای
ارائــه شــده از اهمیــت ویــژهای برخــوردار هســتند .در نســخه
کامپیوتــری آزمــون  n- backدنبالــهای از محرکهــای بینایــی،
گامبــهگام و بهصــورت تصادفــی بــر روی صفحــه ظاهــر میشــود.
شــرکتکننده بایــد بررســی کنــد کــه محــرک ارائــه شــده فعلــی بــا
محــرک  nگام قبــل از آن مشــابه اســت یــا خیــر .در ایــن مطالعــه،
از نــوع  ، 3-back, 2-back, 1- backاســتفاده شــد .در آزمــون
 1-backچنانچــه محــرک نشاندادهشــده بــا یــک محــرک قبــل
3. Meditation
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از خــود مشــابه باشــد ،فــرد دگمــه مشــخص شــده را میفشــارد و
در آزمــون  ،2-backچنانچــه محــرک ارائــه شــده بــا دو محــرک
ماقبــل خــود مشــابه باشــد و در  3-backبــا ســه محــرک ماقبــل
خــود مشــابه باشــد ،فــرد بایــد کلیــد مربوطــه را بفشــارد .قبــل
از شــروع آزمــون اصلــی ،شــرکتکنندگان ســه مرحلــه تمرینــی
شــامل  3-back, 2-back, 1- backرا پشــت ســر گذاشــته
و در صــورت موفقیــت وارد دوره اصلــی مطالعــهشــدند .دادههــای
بهدســتآمده از ایــن آزمــون عبارتانــد از تعــداد پاســخهای
صحیــح ،تعــداد پاســخهای اشــتباه ،تعــداد محرکهــای بیپاســخ،
میانگیــن زمــان واکنــش پاس ـخهای صحیــح و همچنیــن نمــره کل
کــه همــان تعــداد پاســخهای صحیــح در نظــر گرفتــه شــد (.)13

روش اجرا
گــروه تجربــی ،در  26جلســه تمرینــات تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر
ذهنآگاهــی ســه روز در هفتــه بــه مــدت  60دقیقــه شــرکت کردنــد.
بــه گــروه کنتــرل هیــچ تمرینــی داده نشــد .تمرینــات تعادلــی مبتنی
بــر ذهنآگاهــی و تمرینــات تنفســی پرانایامــا (کنتــرل تنفــس) و
انــواع تمرینــات مراقبــهای مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــه مــدت 15
دقیقــه انجــام شــد .تمرینــات تعادلــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی
شــامل آســاناهای 4اصلــی یــوگا بــه همــراه ذهنآگاهــی بهصــورت

ایســتاده ،نشســته و خوابیــده بــود کــه بــه مــدت  30الــی  45دقیقــه
انجــام شــد و  15دقیقــه پایانــی شــامل تنفــس و انــواع مراقبــه 5از
9
جملــه تراتــاکا ، 6تصویرســازی ،7بــادی اســکن ، 8مراقبــه کشــمش
انجــام شــد.

روش آماری
از آزمــون شــاپیرو  -ویلــک بــرای بررســی طبیعــی بــودن دادههــا
و آزمــون لویــن بــرای بررســی تجانــس واریانــس اســتفاده شــد.
دادههــای آزمــون  n-backشــامل زمــان واکنــش ،تعــداد پاســخ
صحیــح و تعــداد پاســخ اشــتباه بــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس
در ســطح معنــیداری  P<0.05کــه بــا نرمافــزار آمــاری SPSS
تحلیــل شــد.

نتایج

باتوجهبــه نتایــج آزمــون شــاپیرو  -ویلــک و لویــن توزیــع دادههــا
طبیعــی و بیــن دادههــای دو گــروه تحقیــق تجانــس واریانــس در
هــر ســه متغیــر وجــود داشــت ( ، )P>0.05بنابرایــن بــرای مقایســه
میانگیــن پسآزمــون دو گــروه بــا حــذف تأثیــر پیشآزمــون در
نمــره زمــان واکنــش ،تعــداد پاســخ صحیــح و تعــداد پاســخ اشــتباه
از آزمــون تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد .نتایــج در جــدول 1
نشاندادهشــده اســت.
4. Asana
5. Meditation

جدول .1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس

زمان واکنش
(پسآزمون)

6. Trataka

میانگین

7. Imagery
8. -body scan

F

p

27/92

0/01
0/07

منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مدل همبستگی

1237/47

2

618/73

عرض از مبدأ

75/57

1

57/57

3/41

پیشآزمون زمان واکنش

935/94

1

935/94

43/18

0/01

گروه

318/74

1

318/74

11/24

0/01

مجموع

مجذورات

9. Raisan meditation
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ادامه جدول .1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس

زمان واکنش
(پسآزمون)

3/23

0/04
0/01

منابع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مدل همبستگی

659/79

2

329/90

عرض از مبدأ

763/57

1

763/57

7/48

پیشآزمون زمان واکنش

656/67

1

656/67

6/44

0/02

گروه

174/16

1

174/16

3/72

0/03

مجموع

تعداد
پاسخهای
اشتباه
(پسآزمون)

میانگین

F

p

مجذورات

31

مدل همبستگی

176/58

2

880/79

4/87

0/02

(پسآزمون)

153/17

1

153/17

0/85

0/36

پیشآزمون زمان واکنش

1058/46

1

1058/46

5/86

0/02

گروه

5238/292

1

5238/292

6/02

0/02

31

مجموع

همــان گونــه کــه در جــدول  1مشــخص اســت اختــاف معنـیداری
در پسآزمــون گــروه کنتــرل و تجربــی بــا حــذف اثــرات پیــش-
آزمــون در متغیرهــای زمــان واکنــش ( ،)F=11/24 ،p=0/01تعــداد
پاســخهای صحیــح ( )F=3/72 ،p=0/03و تعــداد پاســخهای
اشــتباه ( )F=6/02 ،p=0/02مشــاهده شــد؛ بنابرایــن میتــوان گفــت

کــه تمرینــات تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی باتوجــهبــه
میانگیــن زمــان واکنــش (شــکل  ،)1تعــداد پاســخهای صحیــح
(شــکل  )2و تعــداد پاس ـخهای اشــتباه (شــکل  )3بــر حافظ ـهکاری
زنــان هندبالیســت مؤثــر اســت.

644.5

660
640

612.2

620
600
580
560

543.1

540

زمان واکنش هزارم ثانیه

592.9

520
500
تجربی

کنترل
پس آزمون

480

پیش آزمون

شکل .۱میانگین زمان واکنش
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تعداد پاسخ های صحیح

37.6

40

10

کنترل

0

تجربی
پس آزمون

پیش آزمون

شکل .2میانگین تعداد پاسخهای صحیح

644.5

660
640

612.2

620

580
560

543.1
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زمان واکنش هزارم ثانیه

592.9

600
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تجربی

کنترل
پس آزمون

480

پیش آزمون

شکل .3میانگین تعداد پاسخهای اشتباه

بحث
نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه  26جلســه تمرینــات تعادلــی
یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر حافظ ـهکاری زنــان هندبالیســت
تأثیــر معنــاداری داشــت .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت کــه
تمرینــات تعادلــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی برگرفتــه از تمرینــات
تعادلــی یــوگا ،بــا تمرکــز و توجــه و کنتــرل تنفــس و مراقبــه کــه
نهتنهــا بــدن را تقویــت میکنــد بلکــه باعــث بهبــود عملکــرد
مغــز نیــز میشــود .همســو بــا یافتــه ایــن بخــش از پژوهــش،
بیــک و همــکاران ( )4در ســال  1394در تحقیقــی بــا عنــوان تأثیــر

یــک دوره برنامــه تمرینــی یــوگا بــر کارکــرد شــناختی -حرکتــی
کــودکان دارای اختــال توجــه بیــش فعالــی نشــان دادنــد کــه
یــک دوره برنامــه تمرینــی یــوگا بــر بهبــود کارکردهــای شــناختی-
حرکتــی ( توجــه انتخابــی و آمــاده ســازی حرکتــی ) مؤثــر بــود.
همچنیــن راگــه 10و همــکاران ( )14در ســال  2018دریافتنــد کــه
آمــوزش تعــادل موجــب بهبــودی حافظــه و شــناخت فضائــی در
بزرگســاالن شــد .ســینق 11و همــکاران ( )8در ســال  2021اثــر
تمرینــات یــوگا بــر کنتــرل اجرایــی جوانــان  22تــا  33ســاله را
بررســی کردنــد .در ایــن مطالعــه شــرکت کننــده هــای گــروه یــوگا
طــی  8هفتــه بــه تمرینــات یــوگا ( 30دقیقــه آمــوزش کنتــرل تنفس
10. Rogge
11. Singh
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و توجــه بــه تعــادل) پرداختنــد و قبــل و بعــد از تمرینــات ســه مفهوم
کنتــرل اجرایــی شــامل حافظـهکاری ،انعطــاف شــناختی و بــازداری
را مــورد آزمــون قــرار دادنــد .مطابــق نتایــج ،حافظــه کاری و کنتــرل
بــازداری در گــروه یــوگا بیشــتر از گــروه کنتــرل بــود و در گــروه
یــوگا کنتــرل اجرایــی در معیــار دقــت و ســرعت افزایــش یافــت کــه
از نظــر اثــر تمرینــات یــوگا بــر کارکردهــای اجرایــی بــا تحقیــق
حاضــر همســو بــود.
شــکیب 12و همــکاران ( )7در ســال  1399تأثیــر مداخلــه مبتنــی
بــر ذهــن آگاهــی بــر عملکــرد اجرایــی (توجــه پایــدار  ،ســرعت
پــردازش ،بــازداری پاســخ و حافظــه کاری) در کــودکان مبتــا بــه
اختــال کمبــود توجــه  /بیــش فعــال را بررســی کردنــد .نتایــج
حاصــل از ایــن تحقیــق مبنــی بــر تأثیــر تمرینــات مداخلــه مبتنــی
بــر ذهنآگاهــی بــا تحقیــق حاضــر همســو اســت .همچنیــن
نیــن 13و همــکاران ( )5در ســال  2020در تحقیقــی نشــان دادنــد
کــه آمــوزش ذهــن آگاهــی باعــث افزایــش عملکــرد اســتقامتی
و کارکردهــای اجرایــی در ورزشــکاران میشــود کــه بــا تحقیــق
حاضــر از جهــت شــرکتکنندههای تحقیــق و کارکردهــای اجرایــی
مشــابه بــود .ولســون 14و همــکاران ( )15در ســال  2020در مــروری
سیســتماتیک و فراتحلیــل اثــرات مداخــات آمــوزش شــناختی-
حرکتــی بــر کارکردهــای اجرایــی افــراد مســن را تاییــد کردنــد.
باتوجهبــه پژوهشهایــی کــه درگذشــته انجــام شــده اســت،
میتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه تمرینهــای تعادلــی یــوگا
مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــرای اهــداف بازپــروری در چنــد ســال
گذشــته رشــد گســتردهای داشــته اســت و تحقیقــات بــر روی
تمرینــات تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی نتایــج پایدارتــری
بــر روی حافظـهکاری ،توجــه ،تمرکز و ســرعت پــردازش ورزشــکاران
داشــته اســت .تمرینــات ذهنآگاهــی مراحــل مختلفــی دارد ،یعنــی
آگاهــی نســبت بــه ویژگیهــای جســمانی کــه پایینتریــن ســطح
ذهنآگاهــی اســت و آگاهــی نســبت بــه افــکار و احساســات کــه
در ســطح باالتــری از ســطح ذهنآگاهــی قــرار دارد .تکنیکهــای
ذهنآگاهــی ،تکنیکهــای آگاهــی از بــدن اســت یعنــی اســکن
کــردن بــدن یــا هدایــت توجــه از نقطــهای بــه نقطــه دیگــر کــه
در واقــع یــک نــوع توجــه انتخابــی 15اســت و باعــث میشــود مــا
در لحظــه باشــیم .ایــن در لحظــه بــودن موجــب کاهــش ظرفیــت
حافظــهکاری شــده و ســایر عملکردهــای مغــز را ارتقــا میدهــد.
شــواهد نشــان میدهــد کــه مراقبــه مبتنــی بــر ذهنآگاهــی باعــث
کاهــش درگیــری قشــر پیــش پیشــانی میانــی در هنــگام توجــه بــه

حــس عمقــی میشــود و در قشــر ســینگولیت قدامــی ،اینســوالر،
شــکنج آهیان ـهای گیجگاهــی و شــبکه فرونتــال لیمبیــک تغییراتــی
رخ میدهــد .ذهنآگاهــی ارتباطــات کارکــردی اینســوالی خلفــی
را تغییــر میدهــد و باعــث افزایــش اینســوالی غشــایی قدامــی
میشــود کــه هــم راســتا بــا یکپارچگــی احساســات درونــی (بدنــی)
بــا محیــط خارجــی مرتبــط میشــود .بهطورکلــی ایــن نــوع از
تمرینــات حســی ،فراخوانــی قشــری مرتبــط بــا تکلیــف را تعدیــل
میکنــد .بــا توجــه بــر تنفــس ،شــبکه عصبــی مشــتمل بــر ســاختار
پیــش پیشــانی و آهیان ـهای فعــال میشــود و ایــن نتایــج مــا را در
خصــوص مزایــای فراینــد تمرکــز مبتنــی بــر ذهنآگاهــی متقاعــد
میســازد .از ورزش نیــز میتــوان بهعنــوان یــک تکنیــک بــرای
ذهنآگاهــی اســتفاده کــرد .بــا اســتفاده از تمرینــات تعادلــی و
بهواســطه انقبــاض و تنــش عضــات میتــوان بــه ذهنآگاهــی
رســید .ســبکهای ترکیبــی تعــادل و ذهنآگاهــی بــر حافظــه
کاری ســبکهای جدیــدی اســت کــه امــروزه مورداســتفاده
ورزشــکاران قــرار میگیــرد .مطابــق نتایــج ایــن پژوهــش نیــز
تمرینــات تعادلــی مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــا همافزایــی اثــرات
دو نــوع تمریــن بــر بهبــود حافظــهکاری در زنــان هندبالیســت
اثــر داشــت .پیشــنهاد میشــود مطالعــات آینــده بــه بررســی اثــر
تمرینــات مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر کانونــی کــردن توجــه،
اســترس و اضطــراب و انعطــاف شــناختی و پیشبینــی ورزشــکاران
در رویدادهــای ورزشــی بپردازنــد.

نتیجهگیری
باتوجهبــه پژوهشهایــی کــه درگذشــته انجــام شــده اســت،
میتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه تمرینهــای تعادلــی یــوگا مبتنــی
بــر ذهنآگاهــی بــرای اهــداف بازپــروری در چنــد ســال گذشــته
رشــد گســتردهای داشــته اســت و تحقیقــات بــر روی تمرینــات
تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی نتایــج پایدارتــری بــر روی
حافظــه کاری ،توجــه ،تمرکــز و ســرعت پــردازش ورزشــکاران داشــته
اســت؛ بنابرایــن باتوجهبــه نتایــج ایــن مطالعــه میتــوان گفــت کــه
تمرینــات تعادلــی یــوگا مبتنــی بــر ذهنآگاهــی بــر حافظــهکاری
زنــان هندبالیســت مؤثــر اســت.

12. Shakib
13. ji- T- nien et. al
14. Wollesen
15. selective attention

32

Ghaleche Yazdani A, et al. Iran J Mot Behav Sport Psychol, 2022, 2(1), 25-34, doi: 10.22034/ijmbsp.2022.335940.1032

ایران
ورزشی
چهشناسی
روان
حرکتی و
همکاران
یزدانی و
قلعه
نشریه رفتار اکرم
دوره | ۲شماره  | ۱بهار 1401

مالحظات اخالقی
حامی مالی
ایــن تحقیــق هیچگونــه کمــک مالــی از ســازمانهای تأمیــن مالــی
در بخشهــای عمومــی ،تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگان

اکــرم قلعــه چــه یزدانــی :ایــده و طراحــی پژوهــش ،جمـعآوری
و تحلیــل داده تهیــه پیشنویــس و ویرایــش دستنوشــته
زهــرا ســلمان :ایــده و طراحــی پژوهــش ،تحلیــل داده ،تفســیر
نتایــج ،ویرایــش و تأییــد نســخه نهایــی دستنوشــته
محمدرضــا قاســمیان :ایــده و طراحــی پژوهــش ،تحلیــل داده،
تفســیر نتایــج ،ویرایــش و تأییــد نســخه نهایــی دستنوشــته

تعارض منافع
بنابراظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
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