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Abstract
The present study aimed at investigating the effect of mindfulness and acceptance training on
body image concerns, mental skills and free throw shooting performance. The participants
included 22 male basketball players with wheelchairs aged between 25 and 45 who were
playing in the National Basketball League Second Division. The participants were
homogenized by age and level of spinal cord injury and randomly assigned into experimental
and control groups. The experimental group received eight sessions (each 90 min.) of
mindfulness and acceptance training while the control group were doing their daily activities.
The data were collected using OMSAT-3, Body Image Concerns Inventory and AAHPERD
Basketball test and were analyzed using MANCOVA. The findings revealed that mindfulness
and acceptance training fostered mental skills and free throw shooting performance of the
male basketball players. Therefore, participation in mindfulness and acceptance training with
the aim of fostering mental skills and basketball performance is recommended.
Keywords: Mindfulness and acceptance, mental skills, disabled, basketball.
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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تعیین اثر آموزش ذهنآگاهي و پذیرش بر نگراني از تصویر بددن ،مهدار هداي ذهندي و عملکدرد
پرتاب آزاد بود .شرکت کنندگان پژوهش  22بازیکن معلولِ مرد رشتة بسکتبال بدا دامندة سدني  25-45سدال بودندد کده در
لیگ دسته دو باشگاههاي کشور رقابدت مديکردندد .شدرکتکننددگان براسدا

سدن و سدضا ضدایعة ن داعي بدهصدور

همتاسازي در دو گروه کنترل و آزمدایش قدرار گرفتندد .گدروه آزمدایش بده مدد هشدت جلسدة  90دقیقدهاي در کدال
آموزش ذهدنآگداهي و پدذیرش شدرکت کردندد و گدروه کنتدرل در دول دورة تمریندا بده فعالیدتهداي روزانده خدود
پرداختند .براي جمعآوري دادهها از پرسشنامة مهار هاي ذهني امست سه و پرسدشنامدة نگراندي دربدارة تصدویر بددني و
آزمون تعدیل شدة شو بسکتبال ایفرد استفاده شد .دادهها با استفاده ار تحلیل واریانس (مانکوا) تحلیل شد .یافتههدا نشدان
دادند آموزش ذهنآگاهي و پذیرش ،مهار هاي ذهني و عملکرد پرتاب آزاد در بازیکنان معلول رشدتة بسدکتبال را ارتقدا
مي دهد؛ بنابراین شرکت در کال هاي آموزش ذهنآگاهي و پذیرش براي افزایش مهار هداي ذهندي و ارتقدا عملکدرد
بسکتبال توصیه ميشود.
واژههای کلیدی :ذهنآگاهي و پذیرش ،مهار ذهني ،معلول ،بسکتبال
*نویسنده مسئول
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مقدمه

روانشناسي بر مهار هاي ذهني (مثدل اعتمداد بده نفدس،

معلولیت پدیدة اجتماعي اسدت کده از ادوار گذشدته

هدفگز یني ،کنترل اضضراب ،توجه و بازیافدت توجده)

تدا کنددون در جوامددع وجددود داشددته اسددت و بددا اینکدده در

ورزشکاران معلولِ رقابت کنندده در سدضوق قهرمداني بده

جوامع تالش هاي فراواني براي کداهش معلولیدت انجدام

دلیل شرایط خاصشان بیشدتر از افدراد ریرمعلدول توجده

شده است ،بداز ایدن پدیدده رخ مديدهدد .آمارهدا نشدان

شدددود (هربدددالیس ،هاتزیجورجیددددیس و ثدددوداریکس،

مي دهند در سال  ،1970میزان افراد معلول در حددود 10

.)2008

درصد بوده که ایدن ندرخ در سدال  ،2011بده  15درصدد

یکددي از مددداخال روانشناسددي کدده بددراي افددزایش

رسیده است؛ یعني حددود  785میلیدون نفدر کده از میدان

مهار هداي ذهندي در سدالهداي اخیدر بدا اقبدال زیدادي

آنها  110میلیون نفدر داراي معلولیدت شددیدند (سدازمان

مبتندي بدر ذهدنآگداهي و

بهداشت جهاني.)2011 ،

مواجه شده اسدت ،مدداخال
مداخال

مبتني بر پدذیرش اسدت .مدداخال مبتندي بدر

معلولیت ،پدیدة چنددوجهي اسدت و نده تنهدا باعد

ذهن آگاهي و پذیرش از مداخال مدو سدوم شدناختي

ایجدداد محرومیددت و محدددودیت فیزیکددي مدديشددود،

رفتداري اسدت کدده بدر آگدداهي نسدبت بدده لح دة حددال و

مشکال رواني را نیز به همراه دارد؛ زیرا ذهن معلدونن

پذیرش آن تیکید ميکندد .ذهدنآگداهي مهدارتي اسدت

جسددمي و حرکتددي معضددوف بدده باورهددایي اسددت کدده

که در آن فرد توجه کامل خود را به لح دة حدال جلد

براسدا

مشدکال جسدمانيشدان پدیددار شدده اسدت

مي کند (زیدان ،گرانت ،بدراون ،مد

هدوفي ،کوگیدل،

(والش و والش .)1989 ،معلونن جسدمي تصدویر بددني

2012؛ سدگال ،ویلیدامز و تیدزدل ،2002 ،گرمدر ،سددیگل

متفاو (قاسمي ،مؤمني و خانکده )1388 ،و منفديتدري

وفالتون ،)2005 ،وقتي افراد نسبت بده زمدان حدال آگداه

نسبت به افراد سدال دارندد (عزتدي و حیددري )1394 ،و

مي شدوند ،دیگدر توجده خدود را روي گذشدته یدا آیندده

تصویر بدني منفيتر ه بر خودپنداره ،اعتمداد بده نفدس،

معضوف نمي کنند .درواقع ،بیشتر مشکال رواني وقتدي

اضضراب ،روابط میانفردي ،رشد اجتماعي  -هیجداني و

حادث ميشدوند کده ذهدن فدرد روي حدوادثي متمرکدز

خودارزشددي ادراکشددده تددیثیر مدديگددذارد (تددیگمن و

است که در گذشته روي داده است یدا در آیندده اتفدا

ویلیامسددون .)2000 ،یکددي از راهکارهددا بددراي بهبددود

خواهد افتاد (زیدان و همکاران .)2012 ،عالوه بدر ایدن،

وضعیت حرکتي و رواني معلونن ،انجام فعالیت بدني و

تفاو در ادراک از خود مديشدود و

ذهن آگاهي باع

ورزش است .شرکت در فعالیدت بددني و ورزش باعد

باع

برنامددهریددزي بهتددر (بیددل )2017 ،و بهبددود مهددار هدداي

ميشدود (بیدتمن و سدو  .)2006 ،پدذیرش و تعهدد نیدز

حرکتي ،مهدار هداي ذهندي ،مهدار هداي اجتمداعي و

درمان رفتاري است کده بدراي افدزایش انعضدافپدذیري

کیفیت زندگي ( نبانس و همکداران )2016 ،مديشدود؛

روانشددناختي  1اسددتفاده مدديشددود (هربددر و فورمددان،

بدددااینحدددال ،ماهیدددت شدددرکت در ورزش قهرمددداني و

 .)2011در ایددن روش ،توانددایي مراجعددان بددراي ایجدداد

فعالیددتهدداي رقددابتي بدده گونددهاي اسددت کدده بدده خش د ،

آندده در

اضددضراب ،اسددتر

تغییر خود مفهوم سازي شده بده خدود مشداهدهگدر

ارتباط با تجربهشدان در زمدان حدال و براسدا

و تغییددر در حددان روانددي و ذهنددي

همان لح ه براي آنها امکانپذیر است ،افزایش ميیابدد

منجر ميشود (واینبرگ و گولد ،2014 ،واعظ موسدوي

(هیز ،لوما ،باندد ،ماسدودا و لیلیدز .)2006 ،ایدن رویکدرد

و مسددیبي)1393 ،؛ بنددابراین ،بایددد بدده اثددر مددداخال

psychological flexibility
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درمداني بدر ایدن موضددوی تیکیدد دارد کده بدراي ارتقدداي

سدنجیده و بدده تددیثیر مثبدت ایددن نددوی مدداخال بددر ایددن

عملکرد نیازي به حذف ،تغییر یا کنترل سضوق شدناختي

متغیرها اشاره شده است.

و عا في دروني نیست؛ بلکه توسعة تفکر ذهنآگاهانده،

با وجود اینکده دي سدالهداي اخیدر ،هد اثرب شدي

پذیرش تجارب دروني لح ة حال (مانند افکدار ،هیجدان

شناختدرماني مبتني بر ذهنآگاهي و هد درمدان مبتندي

و حددسهدداي بدددني) ،روشددنکددردن اهددداف بدداارزش و

بر پذیرش و تعهد براي درمان اخدتالن روانشدناختي و

افزایش توجه به نشانهها ،پاسخهدا و احتمدان خدارجي

ارتقدداي مهددار هدداي روانددي تیییددد شدددهانددد ( بددا ر و

در همان زمان براي افدزایش عملکدرد بایدد مددن ر قدرار

کریددتمددایر2006 ،؛ پرایسدددمن ،)2008 ،تددالشهددداي

گیرد (گاردنر و مور.)2004 ،

گسددتردهاي صددور گرفتدده اسددت تددا ایددن دو درمددان

در برخدددي از مضالعدددا  ،اثدددر درمدددان مبتندددي بدددر

به صور ترکیبي و در تعامل با یکددیگر اسدتفاده شدوند

ذهنآگاهي و اثر مداخال مبتني بر پذیرش بدر ظرفیدت

(ازجملدده ،رومددر و اورسددیلو ،2012 ،اورسددیلو و رومددر،

حاف دددة کددداري ،فعالیدددتهددداي شدددناختي و تدددوجهي

 ،2016ترجمددة جاللدددي و فتدداحي ،1396 ،فلیمیندددگ و

(رضدددنفري ،امیدددري و زنگددديآبدددادي ،1394 ،ملیددداني،

کوکووسکي ،2013 ،ترجمة جاللدي و فتداحي)1397 ،؛

الهیدداري ،آزاد فددالق و آشددتیاني ،)1393 ،راهکارهدداي

چون بسیاري از روانشناسان اعتقاد دارندد چده مدا مفهدوم

مقابلددة هیجدداني (بریتددون ،شدداهر ،اس سددول و جدداکوبس،

ذهن آگاهي را همراه با پذیرش بیداوری و چده نیداوری ،

و افسردگي (هافمن ،ساواي،

ایدددن دو از همددددیگر جددددا نیسدددتند؛ زیدددرا اساسدددا نددده

ویددت و اوه ،2010 ،رافددور  ،برنیددر ،تینددو  ،فددورنیر و

ذهن آگاهي بدون پذیرش امکانپذیر است و نه پدذیرش

فالحالددت ،2017 ،پرسددتلو پددرز ،پنددا  ،باراکددا ،ریددورو

بدددون ذهددنآگدداهي بدده وجددود مدديآیددد (بددراي مثددال،

سددانتانا و آلددوارز پددرز ،2017 ،استراسددال و رابینسددون،

قاس زاده.)1392 ،

 ،)2012اضضراب ،استر

 ،2017فورمن ،هربر  ،موترا و گلدر ،2007 ،هدانکوک

به ن ر ميرسد ترکی

و تلفیق این دو روش درمداني

و همکدددداران ،2018 ،جددددانکوز و مددددارکمن،)2016 ،

نوین آثار و نتایج مفیدي به همراه داشدته باشدد .ن سدت

خودکارآمدي (محمدي زاده ،مدرادي ،شدمس الددیني و

اینکه شناختدرماني مبتني بر ذهن آگاهي با تیکید زیداد

جمشیدي فر1393 ،؛ ملیاني و همکداران ،1393 ،چاندگ

بدر فندون مراقبدة رسدمي (مثدل ،تدنفس آگاهانده ،وارسدي

و همکاران ،)2004 ،تصویر بدني (زمزمي ،آگداههدریس

بدن ،یوگاي کششي) و مراقبه هداي ریررسدمي ،ظرفیدت

و جددددانبزرگددددي ،)1393 ،درمددددان دردهدددداي مددددزمن

ماندددن در زمددان حدددال و پددذیرش و جددذب افکدددار و

کدراکن،2016 ،

احساسددا ناخوشددایند را افددزایش مدديدهددد (سددگال و

ارنسدددت و ملدددون ،)2016 ،کنتدددرل حرکتدددي (کدددي،

همکاران)2002 ،؛ اما نقضه ضعف ایدن روش ایدن اسدت

کاتزیسارانتیس ،کاندگ ،چدو و چدن ،)2012 ،آمدادگي

که بیشتر روي حالتهاي مراقبه و شناخت کار مديکندد

جسدماني (آتدلددي ،)2011 ،عملکددرد ورزشددي (هسددکر،

و کمتر به جنبههاي رفتاري توجه دارد (جاللي و آقایي،

 ،2010ژانگ ،دوان ،لیو ،کیتلي و چدان ،2016 ،برنیدر و

 )1394و تعدادي از روان درمانگران اعتقداد دارندد تغییدر

همکاران ،2009 ،گودینگ و گاردنر ،2009 ،رحمانیدان

در ظرفیددتهدداي شددناختي و پددذیرش افکددار بددهصددور

(م

کراکن و ولدز ،2014 ،یدو و مد

و واعظ موسدوي ،1392 ،گدرا

و همکداران )2018 ،و

عملکددرد ماهراندده (اهددران ،مددوران و ننسدددیل)2011 ،

مستقی به تغییر رفتار منجر نميشود .این در حدالي اسدت
کدده بیشددتر روانشناسددان اعتقدداد دارنددد آنددده موجدد
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شکل گیري زندگي بامعندا و مفهدوم مديشدود ،در درجدة
ن سدت ،رفتدار اسدت و ندده شدناخت یدا احسدا

(هیددز و

فلدمن .)2014 ،در عین حال ،درمان مبتني بدر پدذیرش و
تعهد کمتر بر جنبههداي شدناختي تمرکدز دارد و هرچندد
یکي از فرایندهاي اصلي آن ارتباط با زمان حدال اسدت،
توجهي که در ذهن آگاهي با تمدرینهداي متندوی مراقبده
بدده ایددن موضددوی مدديشددود ،کمتددر در درمددان مبتنددي بددر
پذیرش استفاده ميشود (کیاروچي  ،هیدز و بیلدي2012 ،
 ،1395 /ترجمددة جاللددي و فتدداحي) .در عددو  ،درمددان
مبتني بر پذیرش بده لحدار رفتداريبدودن ،بدر جنبدههداي
رفتاري و بدهخصدوص رفتارهداي ارزشدمند کده موجد
تغییر رفتار و حفظ تغییرا ميشوند ،تمرکز دارد و ایدن
موضددوی را بددا ن ددام ارزشهدداي هدفمنددد و هدددفهدداي

روش
روش پژوهش ،جامعدة آمداري و نمونده :پدژوهش از

نددوی نیمددهآزمایشددي ،و ددرق پددژوهش پددیشآزمددون –
پسآزمون همراه با گروه کنترل بود .شدرکتکننددگان،
 22نفددر از بازیکنددان معلددول رشددتة بسددکتبال بودنددد کدده
بددهصددور دردسددتر

و تمددام شددمار از جامعددة آمدداري

بازیکنددان معلددول رشددتة بسددکتبال اسددتان چهارمحددال و
ب تیاري انت اب شدند .دامنة سني آنها  25-45سال بدود
و در در لیگ دسته دو باشدگاه هداي کشدور در سدال 94
رقابت مي کردند و دستک پنج سال سدابقة شدرکت در
سددضوق بدداني رقددابتي را داشددتند .معیارهدداي ورود بدده
پژوهش عبار بودند از :معلول بودن بازیکندان بسدکتبال
(انجام بدازي بسدکتبال بدا ویلددر) ،مردبدودن ،رقابدت در
لیگ دسته دو کشور ،دامنة سدني  25-45سدال و داشدتن

ارزشدددددمند بددددده پدددددیش مددددديبدددددرد (فلیمیندددددگ و

رضدایت بدراي شدرکت در پددژوهش ،معیدار خدرو هد

کوکووسکي ،1397/2013.،ترجمة جاللي و فتاحي)

عبار بودند از ریبت در جلسا تمرین و یا تمایدل بده

با اینکه تعدادي از مضالعا اثر مدداخال مبتندي بدر

خدددددرو شدددددرکتکنندددددده از فرایندددددد پدددددژوهش.

ذهددنآگدداهي و پددذیرش را بددر مهددار هدداي روانددي

شرکت کنندگان بدهصدور همتاسدازي براسدا

سدن و

سنجیده اند ،بیشتر این مضالعا روي افدراد بددون نقدص

کال بندي هاي رسمي فدراسیون بسدکتبال بداویلدر در

عضو انجام شده و کمتر مضالعهاي به بررسي اثر ترکیبدي

دو گددروه  11نفددره قددرار گرفتنددد .در بقددهبندددي رشددتة

مداخال مبتني بر ذهن آگاهي و پذیرش بر مهار هاي

بسکتبال با صندلي چرخددار بدراي هدر بدازیکن از امتیداز

ذهني و عملکدرد ورزشدي ورزشدکاران معلدول پرداختده

ی

تا چهار اختصاص داده ميشود .حدداقل امتیداز  1و

است .این درحالي است که به دلیل مشکال حرکتي و

حددداکثر  4/5اسددت .بدده عبددارتي بازیکنددان بسددکتبال بدده

رواني این قشر از جامعه ،نیاز به پژوهش روي ایدن افدراد

امتیددازا  4/5 ،4 ،3/5 ،3 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1تقسددی بندددي

بیشتر احسا

ميشود؛ بندابراین ،بدا توجده بده مشدکال

معلددونن در جامعدده نسددبت بدده افددراد سددال و کمبددود
پژوهشها در زمینة معلونن ،هدف پژوهش بررسدي اثدر
مداخال مبتني بدر ذهدنآگداهي و پدذیرش بدر تصدویر
بدني ،مهار هداي ذهندي و عملکدرد ورزشدي بازیکندان
بسکتبال معلول بود.

ميشوند و این مقیا ها بر پایة بقهبندي سدضا ضدایعه
در سدددددتون فقدددددرا  ،تعدددددادل و قابلیدددددت مدددددانور و
محدودیت هاي حرکتدي بده لحدار وجدود عارضدههداي
متفاو جسماني در سایر انددامهدا بدا صدندلي چرخددار
خود در زمین بسدکتبال اسدتوار اسدت و مديتدوان گفدت
هرچدده سددضا ضددایعه بیشددتر باشددد امتیدداز پددایینتددري بدده
بازیکن تعلق ميگیرد (ونلندوی

و همکاران.)2003 ،

ابزار سنجش :براي گردآوري ا العدا پدژوهش از

پرسشددنامههدداي ذیددل اسددتفاده شددده اسددت :پرسددشنامددة

تیثیر آموزش ذهنآگاهي و پذیرش بر نگراني از تصویر بدني ،مهار هاي ذهني و عملکرد پرتاب آزاد در بازیکنان معلول رشتة بسکتبال29/

مهار هاي ذهندي امسدت سده  :1دورانددبوش ،سدالمال و

ندوی کارددذي و خودگزارشدي و مشددتمل بدر  19عبددار

گددریندیمددرز ( )2001پرسددشنامددة مهددار هدداي ذهنددي

است و براسا

امست سه را راحي کردند که نس ة سوم ابزار سنجش

تا ( 7همیشه) ارزش گذاري شده است .نمدره اي کده هدر

مهار هاي ذهني اوتاوا است .این پرسشنامة  48سؤالي
 12مهدار ذهندي را در سده خدردهمقیدا

مقیا

 5نمدرهاي لیکدر از ( 1هرگدز)

شرکت کننده ميتواند در این مقیدا

کسد

کندد ،بدین

مهدار هداي

 19تددا  95خواهددد بددود .اعتبددار ایددن پرسشددنامه بدده روش

رواندي پایدده (اعتمداد بدده نفددس ،هددفگزینددي و تعهددد)،

همسدداني درونددي بررسدديشددده و ضددری آلفدداي 0/93

مهار هاي روانتني (واکنش به استر  ،کنتدرل تدر ،

بددهدسددت آمددده اسددت .ضددری همبسددتگي هریدد

از

آرمیددگي یددا آرامسددازي و نیروب شدي) و مهددار هدداي

سددؤان بددا نمددرة کددل پرسشددنامه از  0/32تددا  0/73بددا

شناختي (تمرکز ،بازیدابي تمرکدز ،تصویرسدازي ذهندي،

میانگین  0/62بدوده اسدت .روایدي همگرایدي ایدن ابدزار

تمرین ذهني و درقریدزي مسدابقه) مديسدنجد .در ایدن

از ریدق محاسدبة ضددری همبسدتگي آن بددا پرسدشنامددة

پرسشنامه بیشترین نمره اي که فرد مديتواندد اخدذ کندد،

وسوا

اجباري پادوآ و پرسشنامدة اخدتالن خدوردن

برابر  336و کمترین نمره  48اسدت .اخدذ نمدرة نزدید

 0/62و  0/4بدده دسددت آمددده اسددت .همدنددین لینتددون و

به  336نشاندهندة مهار هاي ذهني زیداد و اخدذ نمدرة

همکاران ( )2005ساختار عاملي پرسشنامه را نیز بررسدي

به  48نشاندهندة مهار هاي ذهندي کد اسدت.

کردهاند .نتایج نشان ميدهندد دو عامدل ،مهد و معندادار

از خددردهمقیددا هددا نیددز بددا جمددع امتیدداز

بود که عامل ن ست از دوازده ماده تشکیل شده است و

از خردهمقیا هدا بده دسدت مديآیدد.

نارضایتي و خجالت فرد از ظاهر خدود ،وارسديکدردن و

هفت درجدهاي

م فديکدردن نقدایص ادراکشدده را در بدر مديگیدرد و

لیکر نمرهگذاري شده است کده از کدامم م دالف تدا

عامل دوم با هفدت مداده ،میدزان تدداخل نگراندي دربدارة

از

ظاهر را در عملکرد اجتماعي فرد نشان مديدهدد .لینتدون

خددردهمقیددا هددا بددین  0/68تددا  0/88بددود (بدده نقددل از

آلفاي کرونباخ عامل اول و

نزدی

نمددرة هریدد
گویه هاي هری

عبارا این پرسشنامه ،روي ی

مقیا

کامم موافق است .پایایي این پرسشنامه براي هری

و همکاران ( )2005ضری

زیدددآیادي ،رضددا ي و متشددرعي .)1393 ،در ایددران نیددز

دوم را بهترتی

روایي سدازه و پایدایي ایدن پرسشدنامه تیییدد شدده اسدت.

دو عامل را  0/69گزارش کردهاند (به نقل از محمدي و

ضددری آلفدداي کرونبدداخ بددراي خددردهمقیددا هدداي

سجادينژاد.)1386 ،

هددفگزیندي ،اعتمداد بده نفدس ،تعهدد ،پاسد گویي بده

محمدي و سجادي نژاد در ایدران اعتبدار پرسشدنامه را بده

استر  ،آرمیدگي ،کنتدرل تدر  ،نیروب شدي ،تمرکدز،

دو شیوة دونیمهسازي و همساني دروندي بررسدي کردندد

تصویرسددازي ،ددرق مسددابقه ،تمددرین ذهنددي ،بازیافددت

اعتبار  0/66و  0/86به دست آمدده

تمرکدز و کدل پرسشددنامه بدهترتید

،0/74 ،0/66 ،0/67

که بهترتی

 0/92و  0/76و ضدری همبسدتگي بدین

ضرای

اسدت .روایدي سدازة ایددن پرسشدنامه نیدز نشداندهندددة دو

،0/69 ،0/67 ،0/76 ،0/68 ،0/67 ،0/67 ،0/66 ،0/65

عدددامليبدددودن پرسشدددنامه بدددود و درمجمدددوی 39/88از

 0/66و  0/91بددده دسدددت آمدددده اسدددت (زیددددآیادي و

واریانس کل آزمدون را تبیدین کدرد .ضدری همبسدتگي

همکاران.)1393 ،

این عوامل بدا کدل آزمدون  0/87و  0/82گدزارش شدده

نگرانددي دربددارة تصددویر بدددن  :2پرسددشنامددة نگرانددي
دربدارة تصدویر بددن لینتدون ،آکسدوم و پددري ( )2005از
Omsat3
Body image concern inventory

1
2

است (محمدي و سجادينژاد.)1386 ،
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آزمون شو بسکتبال تعدیل شدة ایفرد  :1آزمدون

درجددة ضددایعه در دو گددروه آزمددایش و کنتددرل قددرار

نمددرهگددذاري بددراي سددنجش

گرفتن د .قبل از مداخله از هدر دو گدروه پدیشآزمدون

عملکرد پرتداب آزاد بسدکتبال از نقضدة پندالتي اسدت.

عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال به عمدل آمدد و هدر دو

ایدن اسددت کدده

گروه ،پرسشنامههاي مهار هاي ذهني امسدت سده و

توپ هایي که مستقیما وارد سدبد مديشدوند  5امتیداز،
توپ هایي که به حلقده یدا ت تده برخدورد مديکنندد و

نگرانددي از تصددویر بدددن را پددر کردنددد .سد س گددروه
آزمایش به صور گروهي و به مدد هشدت جلسده

وارد سبد ميشوند  4امتیداز ،تدوپهدایي کده بدیش از

آمدوزش

ایفددرد ،یدد

مقیددا

نمدرهگددذاري ایدن آزمددون بدر اسددا

ی

بار به حلقه و ت ته برخورد ميکنندد و وارد سدبد

 90دقیقه اي (هر هفته ی

جلسه) در کال

درمددان ذهددنآگدداهي و پددذیرش شددرکت کردنددد.

ميشدوند  3امتیداز ،تدوپهدایي کده بده حلقده و ت تده

پروتکددل آمددوزش براسددا

برخددورد مدديکننددد و وارد سددبد نمدديشددوند  2امتیدداز،

(گاردنر و مور )2007 ،و مدل پذیرش و تعهدد بدراي

توپ هایي که فقط به ت ته برخدورد مديکنندد و وارد

نارضدایتي از بددن (فولددت ،هفندر و پیرسددون)2010 ،

سبد نميشوند  1امتیاز و توپهایي که بدون برخدورد

بود .در همین زمان گروه کنتدرل مداخلدهاي دریافدت

به بیرون ميروند ،بدون امتیاز محاسبه ميشوند.
روش اجددرا و تحلیددل :ایددن پددژوهش بدده شددیوة

نکرد .پس از مداخلة درمان ذهدن آگداهي و پدذیرش
دوبداره عملکددرد پرتداب آزاد سددنجیده شدد و هددر دو

نیمه آزمایشي با رق پیشآزمون  -پسآزمون همدراه

گددروه ،پرسشددنامههددا را تکمیددل کردنددد .در جدددول

با گروه کنترل انجدام شدده اسدت 22 .شدرکتکننددة

شماره  ،1برنامدة جلسدا بدهصدور خالصده آورده

ایدن پدژوهش بدهصدور همتاسدازي براسدا

سدن و

مدددل ترکیبددي مدد

2

3

شده است.

جدول شماره .1پروتکل جلسات تمرین ذهنآگاهی و پذیرش (اقتباس از فلیمینگ و کوکووسکی)2013 ،
جلسه اول
معارفه ،آشنایي و ایجاد ارتباط با اعضاي گروه ،ارزیابي میزان تمایل فرد براي تغییر ،ایجاد درماندگي دربارة موقتي
وک اثربودن دیگر مداخال با استفاده از تمثیل ،معرفي مدل ذهنآگاهي و پذیرش ،توزیع پرسشنامهها
جلسه دوم
ارا ه بازخورد از جلسة قبل ،مرور ک اثربودن دیگر مداخال  ،شناخت ساختار جلسا  ،توضیا این نکته که ذهنآگاهي
درصدد کنترل مشکل است نه راه حل آن ،تمرین تمرکز بر زمان حال و شناخت مفهوم هدایت خودکار ،ارا ة تکلیف
جلسه سوم
مرور تکلیف جلسة قبل ،تمرین خوردن کشمش ،تمرین مراقبه وارسي بدن ،ایجاد شناخت کامل روي ساختار بدن با ارا ة
تمثیل
جلسهچهارم مرور تجارب جلسة قبل ،تمرین تمرکز روي تنفس ،مفهوم پذیرش و تعهد با تمثیل ،درماندگي خال  ،تش یص
راهبردهاي ناکارآمد کنترلگري و پي بردن به بیهودگي آنها ،پذیرش وقایع ش صي دردناک بدون کشمکش با آنها
جلسه پنجم
مرور تجارب جلسة قبل ،مرور تکلیف و تعهد رفتاري ،مشاهدة خود به عنوان زمینه ،تضعیف خودمفهومي و بیان خود
بهعنوان مشاهدهگر ،نشاندادن جدایي بین خود ،تجربیا دروني و رفتار
جلسه ششم
مرور تجارب جلسة قبل ،شناسایي ارزشها ،سنجش عملکرد ،کاربرد تکنی هاي ذهنآگاهي (مثل تکنی ایجاد تمرکز
بر زمان حال) ،تضاد بین تجربه و ذهن ،الگوسازي خرو از ذهن ،توجه به افکار و احساسا و ندسبیدن به محتواي آنها،
آموزشدیدن تجربیا درون بهعنوان فرایند
جلسه هفتم
مرور تجارب جلسة قبل ،مرور تکلیف ،سنجش عملکرد ،معرفي مفهوم ارزش و بیان تفاو بین ارزشها ،نشاندادن
خضرا تمرکز بر نتایج ،ایجاد انگیزه در مراجع براي ایجاد تغییر و توانمندنمودن مراجع ،کشف ارزشهاي عملي زندگي
جلسه هشتم مرور تجارب جلسا قبل ،تعهد نسبت به تغییر ،شناسایي رقهاي رفتاري مضابق با ارزشها و ایجاد تعهد به عمل به آنها،
درک ماهیت تمایل و تعهد ،بررسي تکالیف خانگي ،تعیی ن الگوهاي عمل متناس با ارزشها ،جمعبندي جلسا به همراه
مراجع ،انجام پسآزمون
1

Iferd
)Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC
3
ACT for body image dissatisfaction
2

تیثیر آموزش ذهنآگاهي و پذیرش بر نگراني از تصویر بدني ،مهار هاي ذهني و عملکرد پرتاب آزاد در بازیکنان معلول رشتة بسکتبال31/

یافتهها

سضا معناداري آزمون امباکس مربوط به شرط همسداني

افددراد گددروه نموندده 21 ،تددا  45سددال بودنددد کدده 9/1

مددداتریسهددداي کواریدددانس نمدددرا تصدددویر بددددني،

درصد افراد در دامنة سدني  20-25سدال 27/25 ،درصدد

مهددار هدداي ذهنددي و عملکددرد پرتدداب آزاد  0/666بدده

افراد در دامنة سني  26-30سال 27/25 ،درصد افدراد در

دسددت آمددد کدده ایددن سددضا معندداداري نشددان مدديدهددد

دامنددة سددني  31-35سددال 18/2 ،درصددد افددراد در دامنددة

مدداتریسهدداي کواریددانس میددانگین نمددرا بددا یکدددیگر

سني  36-40سال و 18/2درصد افراد در دامنة سني -45

برابرند و کداربرد تحلیدل کواریدانس چنددمتغیري مجداز

 41سال قرار داشتند .همدنین  72/7درصد افراد ،متیهدل

است.

و  27/3درصدد افددراد ،مجدرد بودنددد .بددا توجده بدده ددرق

در ضمن براي بررسي پیش شرط تساوي واریانسهدا

پژوهش که از نوی پیشآزمون  -پسآزمون بدود ،بدراي

از آزمون لوین استفاده شدد .سدضا معنداداري بده دسدت

تحلیل دادهها و بهمن ور کنترل اثر پدیشآزمدون از روش

آمده از نمدرا تصدویر بددني (،)P= 0/84 ،F = 0/038

تحلیل کواریانس چندمتغیري (مانکوا) استفاده شد .قبدل

مهدار هداي ذهندي ( ،)P= 1/52 ،F = 0/23و عملکدرد

از اجدددراي آزمدددون تحلیدددل کواریدددانس چنددددمتغیري،

پرتداب آزاد ( ،)P= 0/14 ،F = 2/31بدزرگتدر از 0/05

بددهمن ددور حصددول ا مینددان از توزیددع نرمددال نمددرا از

پیشفر

به دست آمد؛ بنابراین ،نتیجدهگیدري شدد بدین

آزمددددون کولموگرونددددف ددد د اسددددمیرنف در مرحلددددة

واریانس گروه هاي آزمایش و کنترل تفداو معنداداري

پیش آزمون استفاده شد .نتایج آزمدون کولموگروندف دد

وجود ندارد و کاربرد آزمدون هداي پارامترید

(تحلیدل

اسددمیرنف نشددان دادنددد بددین نمددرا بازیکنددان معلددول

کواریانس چند متغیري) مجاز است .درخور ذکدر اسدت

بسکتبال در مرحلة پیش آزمون تفداو معنداداري وجدود

در جریددان اسددتفاده از تحلیددل کواریددانس چندددمتغیري،

نداشددته و توزیددع نمددرا هددر سدده متغیددر تصددویر بدددني

میانگین نمرا پیش آزمدون متغیرهداي وابسدته بده عندوان

( K-S=0/492و  ،(P=0/969مهددددار هدددداي ذهنددددي

متغیر کوریدت کنتدرل شدد .در جددول  ،2نتدایج تحلیدل

( K-S=0/648و  )P= 0/795و عملکدددرد پرتددداب آزاد

کواریانس متغیرهاي پژوهش آمدهاند.

( K-S=0/678و  )P= 0/747نرمال بوده است .همدندین
متغیر

جدول  .2نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری بر تصویر بدنی ،مهارتهای ذهنی و عملکرد پرتاب آزاد
درجه آزادی میانگین مجذورات F
ضریب
معناداری
مجموع
اتا

مجذورات
تصویر بدنی

29/64

1

29/64

3/48

0/079

0/170

مهار هاي رواني پایه

29/87

1

29/87

7/31

0/015

0/301

(خردهمقیا

مهار ذهني)

مهار هاي روانتني
(خردهمقیا

مهار ذهني)

مهار هاي شناختي
(خردهمقیا

247/34

1

247/34

11/04

0/004

0/394

307/55

1

307/55

30/45

0/001

0/641

مهار ذهني)

مهار هاي ذهني

671/57

1

671/57

13/71

0/002

0/446

عملکرد پرتاب آزاد

279/42

1

279/42

36/31

0/001

0/681
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با توجه به نتایج جدول  ،2بین میانگین نمرا گروه

میانگینهاي تعدیلشده ،که در جدول  3ارا ه شدهاند،

آزمایش و کنترل در تصویر بدني ( P = 0/079و =3/48

مهار هاي رواني و خردهمقیا هاي آن و همین ور

معناداري وجود نداشته است؛ ولي بین

عملکرد پرتاب آزاد در گروه آزمایش ،بیشتر از گروه

مهار هاي رواني ( P = 0/015و

کنترل است؛ بنابراین ،مداخلة مبتني بر ذهنآگاهي و

 ،)F =7/31مهار هاي روانتني (P = 0/004و =11/04

پذیرش به افزایش مهار هاي ذهني و عملکرد ورزشي

 )Fو مهار هاي شناختي ( P = 0/001و،)F =30/45

منجر شده است.

 )Fتفاو

میانگین نمرا

مهار هاي ذهني ( P = 0/002و  )F =13/71و عملکرد
جدول  .3میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش
گروه آزمایش
متغیر وابسته

گروه کنترل

پیشآزمون

پسآزمون

تعدیلشده

پیشآزمون

پسآزمون

تعدیلشده

نگراني از تصویر بدني

36/45 ± 10/29

31/54 ± 7/97

30/87 ± 0/87

34/63 ± 7/56

32/54 ± 6/36

33/21 ± 0/87

عملکرد پرتاب آزاد

32/27 ± 7/26

39/18 ± 6/12

39/32 ± 0/80

32/63 ± 7/37

32/36 ± 6/23

32/22 ± 0/80

129/63 ± 15/28

141/00 ± 9/74

141/2 ± 2/24

130/36 ± 19/03

129/81 ± 16/37

129/58 ± 2/28

23/ 36 ± 7/10

24/54 ± 7/04

24/34 ± 0/59

22/ 90 ± 4/92

21/81 ±4/30

22/02 ± 0/59

51/45 ± 9/93

57/36 ± 6/13

57/29 ± 1/3

51/18 ± 9/82

50/45 ± 7/62

50/52 ± 1/36

55/ 27 ± 6/37

61/81 ± 6/47

62/01 ± 1/07

55/81 ± 8/31

54/81 ± 6/67

54/60 ± 1/01

نمرا کل
مهار هاي ذهني
خردهمقیا
مهار هاي رواني پایه
خردهمقیا
مهار هاي روانتني
خردهمقیا
مهار هاي شناختي

بحث

مضالعددددة زمزمددددي و همکدددداران ( )1393از پرسشددددنامة

ن ستین یافتة این مضالعه نشدان داد آمدوزش گروهدي

چندبعدي رابضة بدن -خود اسدتفاده شدده اسدت؛ امدا در

ذهنآگاهي و پذیرش بر تصدویر بددني بازیکندان معلدول

این مضالعه از پرسشنامة نگراندي از تصدویر بددن اسدتفاده

رشتة بسکتبال تیثیر معناداري نداشته اسدت .ایدن یافتده بدا

شده است؛ اما پدایینبدودن نمدرة نگراندي از تصدویر بددن

یافته هاي مضالعة زمزمي و همکاران ( )1393تناقض دارد

(نمرة  36از دامنة نمدره  19تدا  )95بدا یافتدههداي مضالعدة

افدزایش رضدایتمنددي از

قاسمي و همکداران ( )1388هم دوان اسدت .در مضالعدة

بدن شده است .شاید یکي از دنیل تناقض یافتدههدا ایدن

قاسددمي و همکددداران ( )1388تصدددویر بددددني معلدددونن

باشددد کدده نمونددة مضالعددة زمزمددي و همکدداران ()1393

ورزشددکار در خددردهمقیددا هدداي قدددر  ،اسددتقامت،

دختراني بودند که تصویر بددني منفدي داشدتهاندد؛ امدا در

هماهنگي ،انعضاف پذیري ،عز نفس ،فعالیدت بددني و

مضالعة حاضر تنها اثدر مداخلدة مبتندي بدر ذهدنآگداهي و

کل بدن به ور معناداري از معلدونن و ریرمعلدونن ریدر

پددذیرش بددر نگرانددي از تصددویر بدددن سددنجیده شددد و

ورزشکار بهتر بوده است .شاید شدرکت در فعالیدتهداي

شددرکتکنندددگان تصددویر بدددني منفددي نداشددتند .شدداید

بدني باع

افزایش توانایيهداي بددني و آمدادگي بددني

تفاو در نتایج به ابزار استفاده شده نیز وابسدته باشدد .در

افراد معلول شده و همدین مدورد باعد شدده اسدت آنهدا

که در آن ذهنآگاهي باعد

تیثیر آموزش ذهنآگاهي و پذیرش بر نگراني از تصویر بدني ،مهار هاي ذهني و عملکرد پرتاب آزاد در بازیکنان معلول رشتة بسکتبال33/

نگراني زیادي دربارة تصویر بددني خدود نداشدته نباشدند.

واکنش پذیري شدناختي (رضدنفري و همکداران،1394 ،

عدالوه بدر ایدن ،در مضالعدة حاضدر دامندة سدني بازیکندان

ملیاني و همکاران ،)1393 ،کاهش نشانههاي اضدضراب،

معلول بدین  25-45سدال بدود کده هرکددام از ایدن افدراد

نگراني ،تر

و افسردگي (هافمن و همکاران )2010 ،و

به ور میدانگین هشدت سدال سدابقة شدرکت در بسدکتبال

افدددزایش خودکارآمددددي و رضدددایتمنددددي از خدددود

بدداویلدر و حدددود پددنج سددال سددابقة شددرکت در سددضوق

(محمددي زاده و همکداران1393 ،؛ ملیداني و همکدداران،

باني رقابتي را داشته اند و این میزان فعالیدت احتمدان در

1393؛ چانگ و همکاران )2004 ،اشاره کردهاند.

بددانبردن توانددایيهدداي بدددني آنهددا نقددش داشددته اسددت.

شاید یکي از دنیل اثر مثبت ذهنآگاهي و پدذیرش

همدندین بیشددتر ایددن افددراد از ابتدددا داراي معلولیددتهدداي

بر خردهمقیا

مهار هداي رواندي پایده (هددفگزیندي،

جسماني بوده اند و یا مد زمان زیادي بدوده اسدت کده

اعتمادبهنفس و تعهد) تعیین ارزشها و عمدل متعهدانده و

دچار نقص عضو شده اند و احتمال ميرود با ایدن نقدص

تغییر خود مفهومسازيشده به خود مشاهدگر در مراحدل

عضو از لحار ذهني سازگار شدهاند .درنهایت ایدن دور

آموزش ذهن آگاهي و پذیرش باشد .در سضوق م تلدف

تصددور مدديشددود کدده سازگارشدددن بددا شددرایط بدددني در

ورزشي ،ورزشکار باید اهدافي را ب ذیرد و در قبال آنهدا

معلولیت هایي که زمان زیادي از آن ميگذرد و افدزایش

تعهددد داشددته باشددد .بدددون پددذیرش و تعهددد درونددي،

تواندددایيهددداي بددددني و آمدددادگي جسدددماني بددده دلیدددل

ورزشکار براي رسیدن به هدفها تالش نميکندد (بیدل،

فعالیددتهدداي ورزشددي مددداوم باعدد مدديشددود ایددن

 .)2017در این پژوهش گروه مداخله آموختندد اهددافي

ورزشکاران دربدارة تصدویر بددن نگراندي نداشدته باشدند.

را در ذهن خود تجس کنند و در حضور دیگران متعهدد

شاید با تفاو نمونة معلدونن در متغیرهدایي مثدل سدابقة

شدند که براي رسیدن به این اهداف تالش کنندد .شداید

ورزشي و مد زمان س ريشده از زمدان نقدص عضدو و

این راهکار ،تعهد و هدفگزیني را بهبود ب شده اسدت.

آسی هاي منجر بده معلولیدت ،نتدایج دیگدري بده دسدت

یکي دیگر از خردهمقیا هاي مهار هداي رواندي پایده،

آید.

اعتماد به نفدس اسدت .در تبیدین ایدن مفهدوم ،در سداختارِ

دومددین یافتددة ایددن پددژوهش نشددان داد اثددر آمددوزش

درمدداني ذهددنآگدداهي و پددذیرش مدديتددوان گفددت هددر

گروهي ذهن آگاهي و پذیرش بدر مهدار هداي ذهندي و

ش صي ی

خود مفهدومسدازيشدده دارد کده ارزیدابي

خددردهمقیددا هدداي آن یعنددي مهددار هدداي روانددي پایدده

ش صددي فددرد از خددودش اسددت؛ مثددل« :زیبددا هسددت »،

(هدددفگزینددي ،اعتمادبددهنفددس و تعهددد) ،مهددار هدداي

«بي ارزش هست » و  ...که این خود مفهومسدازيشدده در

روانتني (واکنش به استر  ،کنترل تر  ،آرمیدگي یدا

برخي موارد باع

ایجاد اضضراب ،افسردگي و کداهش

آرام سازي و نیروب شي) و مهار هاي شناختي (تمرکز،

اعتمادبهنفس ميشود (هیز و همکداران .)2011 ،یکدي از

بازیددابيتمرکددز ،تصویرسددازي ذهنددي ،تمددرینذهنددي و

اهداف درمان ذهن آگداهي و پدذیرش ،تغییدر ایدن خدود

رق ریزي مسابقه) مثبت و معنادار بوده است .به عبدار

مفهومسازي شده ،به خود مشاهدگر است که در آن فدرد

دیگر ،این ندوی آمدوزش ،مهدار هداي ذهندي بازیکندان

قادر به ارتباط با ی

معلول را ارتقا داده است .به ن ر ميرسد ایدن یافتدههدا بدا

این حس فراتر از افکار ،احساسا

یافتددههدداي مضالعدداتي هم ددوان اسددت کدده بدده اثددر مثبددت

(بیتمن و سو )2006 ،؛ بنابراین ،ممکدن اسدت آمدوزش

ذهن آگاهي و پدذیرش بدر بهبدود باورهداي فراشدناخت و

حس پایددار از خدود مديشدود کده
و برچسد هدا اسدت
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مشدداهدة خددود بددهعنددوان زمیندده و بیددان خددود بددهعنددوان
مشاهدهگر باع
تکنی

افزایش اعتمادبهنفس شود.

به ن ر ميرسد ساختار تکنی

هاي آموزش پدذیرش

و تمایل ،تش یص راهبردهاي کنترلگري و پيبدردن بده
هاي

بیهودگي آنها و پذیرش وقایع ش صدي دردنداک بددون

تمرکز بر زمان حال ،آشنایي با تکنی

پدذیرش از دنیدل احتمدالي اثدر مثبدت

کشدمکش بدا آنهدا توانسدته اسدت بدر خدردهمقیدا هدداي

ذهددنآگدداهي و پددذیرش بددر مهددار هدداي روانتنددي و

مهار روان تني تدیثیر مثبدت بگدذارد کده شدامل کنتدرل

شناختياند.

تددر  ،آرمیدددگي و نیروب شددي اسددت .عددالوه بددر ایددن،

تنفسي و تکنید

وینبرگ و گولد (« )2014بدودن در زمدان گذشدته و

شددرکتکنندددگان در فراینددد آمددوزش ذهددنآگدداهي و

آینده» را یکي از دنیل ایجاد اضضراب و کاهش توجده

پذیرش مدي آموزندد بده محتدواي افکدار خدود ندسدبند و

ورزشکاران دانسته اند .آنها اذعان داشتهاند مشدغولبدودن

دربارة افکار خود قضاو نکنند .یکي از عوامل اخدتالل

از

در توجه نیداز بده کنتدرل افکدار منفدي اسدت .ایدن افکدار

ذهن ورزشکار به مسابقا گذشدته و نگراندي و تدر

مسابقا آینده ،توجه را کداهش مديدهدد؛ بندابراین ،بده

به صور مانع بر سر راه ش ص قدرار مديگیدرد و باعد

ن ر ميرسد تمرکز بر زمان حدال بدا اسدتفاده از تکنید

ایجدداد نش د وارهاي فکددري و دیدددگاه منفددي نسددبت بدده

ذهنآگاهي ،اضضراب را کاهش داده و واکدنش نسدبت

فعالیددت روزمددره مدديشددود (گرمددر و همکدداران.)2005 ،

به استر

تکنید

را بهبود ب شیده است.

هداي اشدارهشدده شد ص را وادار بده پددذیرش و

در یکي دیگر از مراحدل ذهدنآگداهي ،بازیکندان بدا

شناخت بیشتر نسبت بده فرایندد پدردازش افکدار در ذهدن

هاي تنفسي آشنا شدند .معمون در هنگام فشدار و

مي کند و به او این تفکر را ميدهد کده ید

فکدر فقدط

احسدا

اسدت و مدا

تکنی

اضضراب رقابت ،ی

نفس عمیق و کامل به شروی ی

ی

فکر یا ی

احسا

فقط ی

واکنش آرامسدازي ،کنتدرل اضدضراب و تدنش عضدالني

چیزي به ندام افکدار و احساسدا مثبدت و منفدي ندداری

منجر ميشود (وینبرگ و گولد .)2014 ،به ن ر ميرسدد

(گرمر و همکاران.)2005 ،

تکنی

هاي تنفسي در ذهدنآگداهي کده بده آنهدا مراقبدة

افزون بر این ،یکي از بزرگترین مواندع پدیش روي

کوچ

ایجداد

ورزشکاران در حفظ تمرکز ،تمایل به ارزیدابي عملکدرد

آرمیدگي ،کاهش اضدضراب و تدنش عضدالني شدود .از

و دستهبندي آن بهعنوان عملکرد خدوب و بدد اسدت کده

سوي دیگر ،زماني که ورزشکار عدمتعادل بین تقاضدا و

اینگونه قضداو هدا معمدون باعد

ایجداد واکدنشهداي

توانایي پاسخ خود را ادراک کندد ،ایدن موضدوی باعد

ش صددي و خودمداراندده مدديشددود .در چنددین شددرایضي

نیز گفته مديشدود ،توانسدته اسدت باعد

مي شود تا او احسا

تهدید کند .این مسدئله بده افدزایش

اضضراب حدالتي منجدر مديشدود کده بدهنوبدةخود باعد

استفاده از تفکدر بددون قضداو مديتواندد باعد بهبدود
تمرکز و باز تمرکز در ورزشکار شود (واعظ موسدوي و

افزایش نگراني ها (افزایش اضضراب شدناختي) ،افدزایش

رحمانیان .)1393 ،بر اسا

پاسخ هاي فیزیولوژیکي (اضضراب حالتي  -جسدماني) و

پذیرش توانسته است بر مهار هاي شدناختي و روانتندي

یا هردو خواهد شد .این تغییر حالت نیز بهنوبةخود باع

که از زیرمؤلفههاي مهار هاي ذهني است ،تدیثیر مثبدت

تغییر در تمرکز ،افزایش تنش عضالني و تر
(وینبرگ و گولد.)2014 ،

مديشدود

این ،تکنی

ذهدنآگداهي و

داشته باشد.
یافتدة دیگددر ایدن پددژوهش نشدان داد ذهددنآگدداهي و
پذیرش ،عملکرد ورزشي را ارتقا ميدهدد .ایدن یافتده بدا

تیثیر آموزش ذهنآگاهي و پذیرش بر نگراني از تصویر بدني ،مهار هاي ذهني و عملکرد پرتاب آزاد در بازیکنان معلول رشتة بسکتبال35/

یافته هاي مضالعاتي کده اثدر ذهدنآگداهي را بدر عملکدرد

(گددداردنر و مدددور .)2004 ،احتمدددان بدددر اسدددا

ورزشددي رشددتههدداي گلددف (برنیددر و همکدداران،)2009 ،

مهار هاي رواني آنها افزایش یافته و متعاقبا بر عملکرد

پرتاب دار (ژاندگ و همکداران ،)2016 ،شدنا (برنیدر و

آنها اثر گذاشته اسدت؛ زیدرا بدر اسدا

فرمدول عملکدرد

همکددداران )2009 ،و بسدددکتبال (گودیندددگ و گددداردنر،

ورزشي ،عملکرد مضلوب حاصل ترکیبي از توانایيهداي

 )2009سنجیده اند و به تیثیر مثبدت ایدن ندوی مداخلده بدر

فني (تکنی

) ،جسماني (قدر و سدرعت) و

عملکددرد ورزشددي اشدداره کددردهانددد ،هم ددوان اسددت.

رواني (تمرکز ،اعتمداد بده نفدس ،مهدارکردن اضدضراب)

همدنین این یافتده بدا یافتدة مضالعدة مدروري رحمانیدان و

است .درحقیقت بیشتر مربیان بر این باورند که دست کد

واعددظ موسددوي ( )1392هم ددوان اسددت کدده بددا مددرور

 50درصد ورزش ،ذهني یا رواني است (واعدظ موسدوي

مقددان مددرتبط بددا ذهددنآگدداهي اذعددان داشددتند کدده

و مسیبي.)1393 ،

و تاکتی

ایدددن،

ذهنآگاهي بر عملکرد ورزشي تدیثیر مثبدت مديگدذارد.

بده دور خالصده ،یافتددههداي ایدن پدژوهش نشددان داد

در تبیددین ایددن یافتدده مدديتددوان بدده پددژوهش جکسددون و

مداخلة مبتني بدر ذهدنآگداهي و پدذیرش ،مهدار هداي

چیکسددددنتمیها ( )1999اشدددداره داشددددت .جکسددددون و

ذهندي و عملکدرد ورزشددي بازیکندان معلدول بسددکتبال را

چیکسدددنتمیها ( )1999بدددا بررسدددي عملکدددرد برجسدددتة

ارتقا مي دهد .با توجده بده تدیثیر رویکدرد ذهدنآگداهي و

ورزشددکاران اشدداره داشددتند کدده بددراي داشددتن عملکددرد

پدددذیرش بدددر بهبدددود عملکدددرد ورزشدددي بددده مربیدددان و

برجسددته ،هشددت قابلیددت بدددني و ذهنددي نیدداز اسددت .سدده

روانشناسدان ورزشددي پیشددنهاد مدديشددود از ایددن رویکددرد

قابلیت از میان این هشت قابلیت بده سدضا بداني تمرکدز

بددراي بددانبردن مهددار هدداي ذهنددي و بهبددود عملکددرد

مربوط است .در این مورد ورزشکاران حرفهاي ایدن سده

ورزشي ورزشکاران استفاده کنند .همین ور ،با توجه بده

قابلیددت را در وجددود خددود اینگوندده توصددیف مدديکننددد:

یافته هاي این مضالعه در حدوزة ورزش معلدونن پیشدنهاد

الف) کامال در زمان حال قرار گرفته اندد و بده گذشدته و

مدديشددود از ذهددنآگدداهي و پددذیرش در سددازمانهدداي

آینددده فکددر نمدديکننددد؛ ب) آرامددش ذهنددي ،تمرکددز و

بهزیسددتي کددل کشددور و فدراسددیون ورزش جانبددازان و

کنترل زیادي دارندد؛ ) نسدبت بده بددن خدود و محدیط

معلونن و کمیتة پارالم ی

کشور بدراي بهبدود سدالمت

بیرونددي ،هشددیاري بسددیاري دارنددد (وینبددرگ و گولددد،

روانددي ،بهبددود عملکددرد و بهترکددردن کیفیددت زندددگي

 .)2014با عنایت به اینکه در خالل آموزش ذهنآگداهي

ورزشکاران معلدول اسدتفاده شدود .بده پژوهشدگران آتدي

و پذیرش ،شرکتکنندگان با فرایند پذیرش و در لح دة

پیشنهاد ميشود که اثر مداخلة مبتندي بدر ذهدنآگداهي و

حال بودن و همین ور ریرقضاوتيبودن آشدنا مديشدوند

پذیرش را بر بهبود تصدویر بددني معلدونني بسدنجند کده

(گاردنر و مور )2007 ،و ميآموزند کده بدراي دسترسدي

تصددویر بدددني منفددي دارنددد .در ایددن مضالعدده بدده دلیددل

به عملکرد مضلدوب بده حدذف ،تغییدر یدا کنتدرل سدضوق

محدودیت در تعداد نمونه ،امکدان انت داب ورزشدکاران

شددناختي و عددا في نیددازي ندارنددد و توسددعة تفکددر ذهددن

معلول با مهار هاي ذهندي پدایین و تصدویر بددني منفدي

آگاهاندده ،پددذیرش تجددارب درونددي لح ددة حددال (ماننددد

وجود نداشت .شاید با انت اب شرکت کنندگان معلول با

افکار ،هیجان و حس هاي بدني) ،روشدن کدردن اهدداف

تصویر بددني منفدي شداهد نتدایج دیگدري در اثرگدذاري

با ارزش و افزایش توجه به نشانهها و ریرقضاوتيبودن را

مداخلة مبتني بر ذهنآگاهي و پذیرش بدر تصدویر بددني

بددراي بهبددود عملکددرد ورزشددي بایددد مدددن ر قددرار دهنددد

باشی  .همدنین ،بده پژوهشدگران آتدي پیشدنهاد مديشدود
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 -اجبداري شدهر خدرمآبداد.

براي تعیین اثر ماندگار مداخال مبتني بدر ذهدنآگداهي

مبتال به اخدتالل وسدوا

و پذیرش بر مهار هاي رواندي ،آزمدون پیگیدري داشدته

مضالعا ناتواني.160 ‐168 ،)5(11 ،

فلیمیندگ ،ژ ،.و کوکووسدکي ،ن .)1397( .کتداب کددار

باشند.

ذهددنآگدداهي و پددذیرش بددراي درمددان اضددضراب
منابع

اجتمددداعي و کمرویدددي .ترجمدددة د ،جاللدددي و ک،

اورسدددلیو ،؛ و رومدددر ،ل .)1396( .نگراندددي کمتدددر،

فتاحي .تهران :ابنسینا( .انتشار به زبان اصلي.)2013 :

زندگي بیشتر .ترجمة د ،جاللي و ک ،فتاحي تهدران:

قاسدد زاده ،ق .)1392( .رفتاردرمدداني :زمیندده مسددا ل و

ابنسینا( .انتشار به زبان اصلي.)2016 :

دورنما ،تهران :ارجمند.

جاللددي ،د.؛ و آقددایي ،ا .)1394( .مدددیریت شددناختي د

کیدداروچي. ،؛ هیددز ،ل ،.و بیلددي ،آ .)1395( .ذهنددت را

مبتني بر ذهنآگاهي .تهران :ابنسینا.

رهددا کددنز زندددگيا را دریدداب :کدداربرد درمددان

رحمانیان ،ز؛ و واعظ موسدوي ،م .)1392( .تدیثیر مراقبدة

پددذیرش و تعهددد ،ترجمددة د ،جاللددي و ک ،فتدداحي.

رفتاري استر

ذهدددنآگددداهي بدددر عملکدددرد ورزشدددي ،مضالعدددا
روانشناسي ورزشي.13-26 ،)5(2 ،

تهران :ابنسینا( .انتشار به زبان اصلي.)2012 :
قاسمي ،ی؛ مدؤمني ،م ،.و خانکده ،ق .).1388 ( .مقایسدة

زمزمي ،آ؛ آگداههدریس ،م؛ و جدانبزرگدي ،م.)1393( .

تصددویر بددددني معلدددولین ورزشددکار بدددا معلدددولین و

بررسي تیثیر مداخله رفتاري ذهنآگاهي پذیرش در

ریرمعلولین ریرورزشکار ،نشدریة توانب شدي،)4(10 ،

اصدالق روان بنده خدود تصدویر بددني منفدي .مجلدة

.26-31

پژوهشدي دانشدگاه علدوم پزشدکي شدهید بهشدتي19 .

محمدي زاده،

(.304-311 ،)6

؛ مدراديجدو ،م؛ شدمسالددیني،

و

جمشدد دیديفددددر ،ز .)1393( .اثرب شددددي آمددددوزش

زیددددآبادي ،ر؛ رضدددایي ،ف؛ و متشددددرعي ،ا (.)1393

ذهن آگاهي بر خودکارآمدي جنسدي زندان مبدتال بده

ویژگيهاي روانسنجي و هنجاریدابي نسد ة فارسدي

سدددر ان پسدددتان .اندیشددده و رفتدددار در روانشناسدددي

پرسشددنامة سددنجش مهددار هدداي ذهنددي اوتدداوا -

بالیني.7-16 ،)31( 8 ،

اومست ،مضالعا روانشناسدي ورزشدي-82 ،)7( 3 ،
.63

محمدي ،ن و سجادينژاد ،م .)1386( .رابضدة نگراندي از
تصویر بدني ،تر

عزتي ،م؛ و حیددري ،ن .)1394( .بررسدي ذهدنآگداهي

افدددراد معلدددول جسدددمي حرکتدددي و سدددال  ،دومدددین

از ارزیابي منفي و عز نفدس بدا

اضضراب اجتماعي ،پژوهشهاي ندوین روانشدناختي،
.55-70 ،)2( 5

کنفددرانس ملددي توسددعة پایدددار در علددوم تربیتددي و

ملیاني ،م؛ الهیاري ،ی؛ آزاد فالق ،پ .و فتحديآشدتیاني،

روانشناسي ،مضالعدا اجتمداعي و فرهنگدي ،تهدران:

ی .)1393( .اثرب شي درمدان ذهدن آگداهي مبتندي بدر

مرکز مضالعا و تحقیقا اسالمي سدروش حکمدت

شدناختي و رضدایتمنددي از خدود در زندان مبدتال بده

مرتضوي ،موسسة آموزش عالي مهر اروند.

افسردگي اساسي عودکننده .مجلدة روانشناسدي،18 ،

رضنفري ،ف؛ امیدري ،ف ،و زنگديآبدادي ،م.)1394( .
اثرب شي درمان مبتندي بدر پدذیرش و تعهدد و درمدان
فراشناختي بدر بهبدود عال د وسدوا

 -جبدري زندان

.393-407
واعدددددظ موسدددددوي ،م .ک .و مسدددددیبي ،ف.)1393( .
روانشناسي ورزشي ،تهران :انتشارا سمت.
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