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چکیده
شکی نیست که وارهانی بر عملکرد ورزشکاران تأثیر مثبتی دارد اما مسئلۀ مورد چالش ،وجود دو دستۀ مختلف وارهانی (جسم به
ذهن) و (ذهن به جسم) است .هدف از تحقیق حاضر ،مقایسۀ تأثیر دو شیوۀ متفاوت وارهانی (پیشروندۀ عضالنی) و (تجسم خالق) بر
عملکرد ورزشکاران قهرمان است .بدینمنظور 03آزمودنی دختر واجد شرایط با دامنۀ سنّی 41-41سال ،از جامعۀ آماری در دسترس
انتخاب شده و پس از همگنسازی در  0گروه ،قرار گرفتند .تکلیف مورد استفاده ،قرار گرفتن تحت دو نوع متفاوت وارهانی پس از
تمرینات فیزیکی بدمینتون به مدّت  1هفته ( 2ماه) و هفتهای  0جلسۀ 03دقیقهای بود و در انتها پسآزمون گرفته شد .روش تحقیق
نیمهتجربی بوده و بهمنظور تحلیل دادهها از تی همبسته ،واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح  p≤ 3/30استفاده شد .برطبق
نتایج ،در مقایسۀ تأثیر دو شیوۀ تمرینی وارهانی برتوانش سرویس کوتاه معنیداری مشاهده گردید ( )3/34<3/30که این معنیداری در
مورد اثر وارهانی تجسّم خالق بر توانش سرویس کوتاه بود ( .) 3<3/30امّا مقایسۀ تأثیر دو شیوۀ تمرینی وارهانی بر توانش سرویس بلند
و تاس کلییر معنیدار نبود.
واژه-کلیدها :وارهانی جسم به ذهن ،وارهانی ذهن به جسم ،وارهانی پیشروندۀ عضالنی ،وارهانی تجسّم خالق.
٭٭٭

مقدمه
تاریخ ورزش سرشار از ورزشکاران و تیمهایی است که در شرایط سخت و پرفشار ،با وجود موانع و عوامل مختلکننده ،در رقابت
پیروز شدهاند .بنابراین ،اغلب آنها بهعنوان افرادی که نسبت به رقبا «برتری روانی» دارند ،توصیف میشوند (شهبازی .)4033،بیشتر ما،
بزرگترین منابع تنیدگی 4در زندگی خود هستیم .بنابراین در درمان تنش های روانی تنها از بین بردن منابع بیرونی تنیدگی کافی نیست
(رپتو 2و همکاران ،)2340 ،بلکه نقش الگوهای شخصیتی مختلف در تفسیر رویدادها و همچنین نقش باورهای عمقی انسان در چگونگی
واکنش نشان دادن به شرایط تنشآور بسیار مهم میباشد (اوکورودودو .)2344 ،0بنابراین انسان باید راهی بیابد تا در برابر عوامل مزاحمی

 .دانشیار دانشگاه تهران
 .کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه تهران
دریافت32/2/24 :

پذیرش نهایی32/6/21 :

که از درون در جریان فعالیتهای او اختالل ایجاد میکند ،ایستادگی کرده ،به اصل خود باز گردد و از درون تمرکز پیدا کند (چگینی،
 )4011و از آنجا که ما بهعنوان یک انسان ،نمیتوانیم ساختار ژنتیکی خود را تغییر دهیم احتماالً قادر نیستیم شرایط نامطلوب را تغییر
دهیم ،لکن همگی می توانیم یاد بگیریم که واکنش خود را نسبت به آن شرایط تعدیل کنیم (دزفولیان .)4033 ،وارهانی راه مناسبی برای
کنار آمدن با فشارهاست (دیوسکار .)1،2344روشهای وارهانی بهطور کلّی به  2دستۀ مختلف تقسیم میشوند:
 .4وارهانی ذهن به جسم و  . 2وارهانی جسم به ذهن .هدف فن اوّل ایجاد وارهانی از طریق ذهن است .وارهانی تجسم خالق 0به نوعی
وارهانی ذهنی است که در ایجاد تمرکز نیز مؤثر است .الزمۀ این شیوه ،تمرکز و دقت است که میتوان بهواسطۀ استفاده از تصویرسازی
ذهنی ،6این تمرکز و دقت را باال برده و ضرب آهنگ 3منظمی در مغز تولید کرد (جمالیان .)4014 ،تصویرسازی ذهنی ،توانایی خلق
تصاویری از یک تجربه در ذهن با بهکارگیری تمامی حواس انسان است (بنک .)2331 ،1امّا در فن وارهانی جسم به ذهن میتوان وارهانی
پیشروندۀ عضالنی 3را مثال زد که نخستینبار توسط جاکوبسن 43در  4323ابداع شد (واعظ موسوی .)4012 ،این شیوه شامل توانشهایی
است که با آن میتوان نخست تنش را در ماهیچه احساس کرد و سپس آن را از عضالت خارج نمود (بی2342 ،؛ واعظ موسوی.)4012 ،
دنیای کنونی ورزش روز به روز شاهد رکوردهای موجود در سطوح مختلف تا بهبود فن افراد و پیشرفت تاکتیکی تیمها میباشد .هر
روزکه میگذرد یک عامل جدید شناخته میشود وکشف هر عامل جدید ،کاربردی در جهت پیشرفت اجرای توانشها دربر دارد .اگر
 2ورزشکار به لحاظ شاخصهای فنّی و فیزیولوژیک برابر باشند ،بدون شک در این میان فردی موفق خواهد بود که آمادگی روانی
بیشتری داشته باشد (مسدد .)4011 ،به عبارت دیگر ،بسیاری از ورزشکاران ،ماهر و با استعداد هستند ،تنها مشکل آنها این است که
رقیبانشان هم به همان اندازه استعداد و مهارت دارند .برندۀ مسابقه کسی است که بتواند به بهترین شکل از این استعداد استفاده کرده و بر
دشواریها غلبه کند (چگینی .)4011 ،نوع تفکر و مدل شخصیتی ما (ریخت شخصیتی :A44شخصیتی عجول ،کم حوصله و مضطرب
وریخت شخصیتی : Bشخصیت فوق العاده صبور و آرام) در اینکه کدام نوع تنیدگی بیشترین اثر مخرب را بر ما دارد ،بسیار مؤثر است
(نیک بین و حاتمی منزه .)4014 ،در ورزش بهطور معمول هنگامیکه ورزشکار ،با سطوح نامناسب انگیختگی یا اضطراب ،42روبرو
می شود ،عملکرد ورزشی وی مختل خواهد شد (ناوانیسان و سونداراجان 2343 ،40؛کودالکووا ،اسلس ،دیفن باچ .)41،2340مربیان می-
کوشند که این تنیدگی و اضطراب را با توجه به سطح متفاوت سنّ افراد ،مهار کنند (لوهوت و بیراجدار .)40،2342وقتی که در حال
استراحت کردن هستیم ،فرکانس امواج مغزی ما به تدریج کندتر شده (توسکانی 46و همکاران )2343،و باألخره به  1تا  40سیکل در ثانیه
میرسند که در این شرایط به آنها «امواج آلفا» میگوییم (جمالیان4011 ،؛ بیگدلی و همکاران .)4011 ،وضعیت آلفا شرایطی است که
میتوان بهراحتی با ضمیر ناخودآگاه ارتباط برقرار کرد و در ارتباط با مهار ضمیر ناخودآگاه ،یک برنامهریزی مناسب را به فرد ارائه داد.
در این حالت امواج مغزی دارای ضرب آهنگ ،نوسان منظم و شکل هندسی زیبایی در مقایسه با سایر حالتها میباشند .این امواج زمانی
پدید میآیند که انسان در حالتی بین خواب و بیداری است و در آرامش کامل به سر میبرد (واعظ موسوی .)4010 ،از آنجا که بین ذهن
و تن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد ،هر چه که فرد در جسم خود آرامش بیشتری برقرار کند ،در ذهن او نیز آرامش بیشتری برقرار خواهد
شد و بالعکس (هاشمی .)4016 ،درواقع ،بهطور ارادی نمیتوان افکار مزاحم حاصل از اطالعات ورودی حسی را از ذهن خارج ساخت.
امّا می توان آزادسازی ذهن را از راهی غیرمستقیم یعنی تأثیرگذاری بر ضمیر ناخودآگاه انجام داد .در واقع میتوان با استفاده از قدرت
کلمات (تلقین) براین ضمیر مسلّط شد (معدلی .) 4016 ،هر دفعه که فکر یا صحبت می کنیم ،باید بدانیم که هر فکر و واژهای ،واکنش
مربوط به خود را دارد و بر بدن تأثیر خود را میگذارد .ارائۀ تلقین میتواند نیروی نا محدودی را در هر دو جهت مثبت و منفی اعمال
کند (هاشمی .) 4016 ،بنابراین اگرکلمات درست در زمان مناسب ادا شوند ،ذهن فرد به او کمک خواهد کرد تا جسم را مهار کند .در
انواع توانشهای سلطه بر ذهن مانند تجسم خالق ،میتوان از قدرت کلمات برای ایجاد تغییر در عادتها ،رویکردها و حتی عالیم بالینی

استفاده کرد و بدن خود را مهار کرد (چگینی .)4011 ،زمانیکه فردی در میان تنشهای روحی و روانی قرار میگیرد ،فکر کردن به
رویاهای جذاب و حتی غیر واقعی ،موجب ایجاد روحیۀ آرمانی در فرد گشته که از اضطراب او خواهد کاست (مسی گریگور  43و
همکاران .)2343 ،از آنجا که هر فکری بهویژه افکار منفی و مزاحم ،عضالت را منقبض میکنند ،با وارهانی میتوان عضالت را آرام
کرد و تنش و انقباضشان را از بین برد .در نتیجۀ اینکار ،افکار منفی خود به خود از ذهن خارج میشوند .همچنین ،استفاده از شیوۀ وارهانی
روش مناسبی برای ایجاد تعادل تمرکز انرژی در اندامها و در نتیجه تقویت آدمک مغزی 41میباشد (هاشمی .)4011 ،در تحقیق کان
( )4334گلفبازان حرفهای و غیر حرفهای سطح باال ،احساس آرامش را عامل اصلی اجرای عالی خود دانسته و برعکس ،ضعیفترین اجرا،
به ورزشکاران با سطوح باالی اضطراب بدنی ارتباط داشته است (برتون .)4311 ،43جهت بررسی وارهانی در عملکرد ورزشی ،نقش
نیمکرههای مغز را در وارهانی مورد بررسی قرار میدهیم .نیمکرۀ چپ مختص توسعۀ توانشها و نیمکرۀ راست ،مختص اجرای توانشهای
خوب یادگرفته شده است .در ورزش بههنگام یادگیری توانشهای جدید ،تصحیح اشتباهات و خطاها در فنهای مختلف ،توجه و تمرکز
به درون ،مقایسه با اجراهای قبلی و در نهایت طراحی اجراهای بعدی ،نیمکرۀ چپ بهکار گرفته میشود .امّا زمانیکه نیمکرۀ راست بهکار
گرفته می شود توجّه متمرکز اجرای فعلی توانش است .هنگامی که ورزشکار ،توانش را یاد میگیرد ،بایستی نیمکرۀ چپ نسبتاً فعالتر
باشد ولی زمانیکه ورزشکار توانش را در رقابت اجرا میکند ،بایستی نیمکرۀ راست فعالیت بیشتری کند .در مسابقات نیز این نیمکرۀ
راست است که بایستی توانش و اجرا را تحت کنترل در آورد .ولی در تمرینات ،نیمکرۀ چپ بیشتر فعال بوده و به یادگیری توانشهای
جدید وتصحیح اشتباهات می پردازد .حال چنانچه در مسابقات ورزشی ،به جای نیمکرۀ راست ،بخش تحلیلگر مغز بیشتر بهکار گرفته
شود ،موجب اضطراب خواهد شد .بنابراین بهوسیلۀ تشخیص اعمال دو نیمکره و تقویت صحیح آن دو میتوان اضطراب را مهار کرد و
سطوح اجرا را توسعه داد (مختاری .)4011 ،خورند ( )4013نیز با تحقیقی نشان داد که تمرینات ضرب آهنگدار قادرند وارهانی را توسعه
داده و موجب عمق بخشی آن شوند .برتون ( ،)4311با انجام پژوهشی بر روی شناگران دانشگاهی نتیجه گرفت که شناگرانی که درگزینش
هدفها و وارهانی ،درست عمل میکنند اضطراب کمتر ،تمرکز بیشتر ،اعتماد به خود بیشتر و همچنین عملکرد بهتری دارند .اینوماتاکی
وماتسودا  ،) 4333(23با بررسی تأثیر تمرین وارهانی و تصویرسازی بر دوندههای استقامت ،رشد باالیی را در استقامت دوندهها مشاهده
نمودند .هر چند در اثر مثبت وارهانی شکی نیست ،امّا بررسی میزان اثرگذاری این  2دسته بر عملکرد ورزشی ،مقولهای است که تا به
حال در مورد آن پژوهشهای قابل ذکری انجام نشده است .بر این اساس کار خود را بر روی جامعۀ کوچکی از قهرمانان ،انجام دادهایم.
شاید آگاهی مربیان و برنامهریزان از نتایج این پژوهش بتواند موجب برنامهریزی بهتر ،ارتقاء هرچه بیشتر ،گزینش تمرینات مؤثرتر و
صرفهجویی در زمان ،هزینه و انرژی ورزشکاران گردد.
روش
جامعۀ آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :در این پژوهش ،از طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه گواه از طریق گزینش تصادفی
استفاده شده است (شریفی .)4014 ،این تحقیق از لحاظ روش نیمهتجربی و از لحاظ موقعیت تحقیق آزمایشگاهی است و همچنین طرح
تحقیق از نوع طرحهای آزمایشی بین گروهی است .طرح آزمون به صورت پیش -پسآزمون میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را دختران
قهرمان رشتۀ بدمینتون استان قم به تعداد  03نفر ،با دامنۀ سنی 41تا  41سال تشکیل میدهد .حجم نمونۀ آماری این پژوهش را همان جامعۀ
آماری در دسترس تشکیل داده است .پس از شناسایی افراد واجد شرایط شرکت در آزمون ،آزمودنیها انتخاب شده و بهصورت تصادفی
به  0گروه پیشروندۀ عضالنی ،تجسّم خالق وگواه ،تقسیم شده ،سپس به تعداد 21جلسه (هفتهای  0جلسه) ،به مدّت  03دقیقه در انتهای
هر جلسه از تمرینات بدمینتون ،تحت وارهانی قرار گرفتهاند.

ابزار اندازهگیری -4 :پرسشنامه شخصیت  Aیا  :Bغربالگری شخصیت آزمودنیها بر اساس پرسشنامۀ  20امتیازی شخصیت  Aیا B

که اولینبار توسط دو پزشک متخصص قلب به نامهای «می یرفریدمن»و«ری روز نمن »24ارائه شدند ،با قابلیت اعتمادی باالتر از ،3/3
انجام شد .بنابراین آزمودنیهایی که نمرۀ کمتر از ( 6شخصیت مطلق  )Bو بیشتر از ( 43شخصیت مطلق  )Aرا از پرسشنامه کسب نمودند،
از جامعۀ آماری پژوهش ،حذف گردیدند (گنجی.)4031 ،
-2آزمون سرویس کوتاه فرانسوی در بدمینتون :این آزمون با هدف اندازهگیری دقت در محل ارسال سرویس وتوانایی انجام سرویس
کوتاه ،مختص هر  2جنس در سنین دبیرستان و دانشگاه با درستی  %00و قابلیت اعتماد %33طراحی شده است .طنابی با فاصلۀ  cm 03در
باالی تور محکم نصب شود .قوسهایی به ضخامت  cm 0و شعاع  cm 420 ،30 ،30 ،00به مرکز نقطه خط میانی با خط سرویس کوتاه
در سمت راست زمین ،رسم کنید .آزمون شونده در محل سرویس و در سمت مخالف قوسها دوازده سرویس را انجام میدهد و تالش
میکند تا توپ را از فاصلۀ میان طناب و تور را هر چه نزدیکتر به مرکز دوایر بفرستد .امتیاز هر توپ برابر با امتیاز قوسی است که توپ
در آن فرود آید (هادوی.)4033 ،
 -0آزمون سرویس بلند «پول» در بدمینتون :این آزمون با هدف اندازه گیری توانایی ارسال سرویس بلند در انتهای زمین ،مختص
هر 2جنس در سنین دبیرستان و دانشگاه با درستی  %04و قابلیت اعتماد  %14طراحی شده است .ابتدا خطی با فاصلۀ  cm 0خارج از زمین
و به موازات خط انتهایی زمین و سپس  1خط به فاصلۀ  cm 13از یکدیگر نسبت به خط اول ترسیم شود .یک مربع  cm 01×01با فاصله
 0/03متر از تور و در وسط منطقۀ سرویس رسم شود .در این آزمون دو راکت و دوازده توپ نیاز است .آزمون کننده در منطقۀ سرویس
میایستد .آزمون شونده باید توپ را از باالی راکت فردی که در داخل مربع راکت را بر باالی سر به صورت کشیده نگاه داشته ،عبور
دهد .امتیاز هر توپ برابر منطقهای است که در آن فرود آید .از هر توپی که از باالی راکت فرد کمکی عبور نکند ،یک امتیاز کم خواهد
شد (هادوی.)4033 ،
توجه :امتیاز آزمون 2و 0برای  43سرویس از  42سرویس که از همه بهتر باشند ،در مجموع ،امتیاز محاسبه میشود و حداکثر امتیازها
 03خواهد بود.
 -1آزمون ضربه فورهند «پول» (تاس کلییر) در بدمینتون :این آزمون با هدف اندازه گیری توانایی بازیکنان در ضربۀ فورهند از انتهای
زمین خود به انتهای زمین حریف ،مختص هر  2جنس در سنین دبیرستان و دانشگاه با درستی %33و قابلیت اعتماد %33طراحی شده است.
خط ی در فاصلۀ خط سرویس کوتاه و سرویس بلند دو نفره در وسط و به موازات آنها بکشید .خط دیگری با فاصلۀ  cm 40پشت خط
انتهایی و به موازات آن رسم کنید .یک مربع  01×01با فاصلۀ  0/03از تور و بر روی خط وسط ترسیم کنید .در سمت دیگر زمین یک
مربع

01×01

بر روی تقاطع خط وسط و سرویس بلند دو نفره ترسیم کنید.آزمون شونده با قرار دادن پای راست بر روی مربع واقع در تقاطع به حالت
آماده قرار میگیرد .ضربۀ فورهند از باالی سر را طوری به زمین روبرو میفرستد که از باالی راکت حریف واقع در خط وسط عبور کرده
و در انتهای زمین فرود آید .هریک ا ز مناطقی که توپ در آنها فرود آید ،امتیاز دارد .انتخاب ده ضربۀ بهتر از دوازده ضربه در مجموع،
امتیاز محسوب میشود که حداکثرآن  13خواهد بود .چنانچه توپ از روی راکت فرد عبورنکند ،یک امتیاز کم خواهد شد (هادوی،
.)4033

دادهها و یافتهها

جدول شمارۀ ( ،)4نتایج آزمون تی همبسته را در مورد اجرای وارهانی تجسم خالق و پیشروندۀ عضالنی بر روی سرویس کوتاه ،بلند
و تاس کلییر آزمون شوندگان نشان میدهد.

جدول  :1آزمون تی همبسته بین توانشها و وارهانیهای مورد ارزیابی
شماره
1

2

3

4

5

6

CVR-SHS ← pre

N
43

M
02/33

CVR-SHS ← post

43

12/33

PMR-SHS ← pre

43

02/03

PMR-SHS ← post

43

03/43

CVR- LS ← pre

43

00/13

CVR-LS ← post

43

14/23

PMR- LS ← pre

43

06/43

PMR-LS ← post

43

13/03

CVR- CT ← pre

43

26/43

CVR-CT ← post

43

00/43

PMR- CT ← pre

43

26/13

PMR-CT ← post

43

01

dM

df

T

P

-43/23

3

-0/11

*3/333

-1/13

3

-6/43

3/333

-0/13

3

-2/13

*

3/341

-1/23

3

-4/33

*3/333

-6/03

3

-1/21

*3/332

-3/23

3

-2/30

*3/343

* در سطح p≤ 3/30معنیدار است ( = Preپیشآزمون و  = postپسآزمون) (سرویس کوتاه =  ،SHSسرویس بلند = ،LS
تاس کلییر =  ،CTوارهانی تجسم خالق =  ،CVRوارهانی پیشروندۀ عضالنی = )PMR

نتایج جدول شمارۀ ( ،)4عدم معنیداری را تنها درمورد اجرای وارهانی پیشروندۀ عضالنی بر سرویس کوتاه نشان میدهد (.)3/30 <3/33

این به بدان معنی است که آزمودنیهای تحت وارهانی تجسّم خالق ،در اجرای توانش سرویس کوتاه ،بلند و تاس کلییر پیشرفت داشتهاند
و آزمودنی های تحت وارهانی پیشروندۀ عضالنی ،تنها در اجرای توانش سرویس بلند و تاس کلییر پیشرفت داشتهاند.
جدول  :2آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای سرویس کوتاه
نوع مقایسه

df

F

p

سرویس کوتاه

23

44/20

*

0/000

* در سطح p≤ 3/30معنی دار است.

با توجه به سطح معنیداری جدول شمارۀ ( )2بین گروههای مورد مطالعه در توانش سرویس کوتاه ،تفاوت معنیداری وجود دارد
(.)3/33<3/30
جدول  :3مقایسه چندگانه (توکی) برای سرویس کوتاه
گروهها
CVR-PMR

dm
-0/13

3/34

CG-PMR

-2/63

3/003

CG-CVR

-1/13

*

* در سطح  p≤ 3/30معنیدار است( .گروه گواه = ،Control group
وارهانی تجسم خالق =  ،CVRوارهانی پیشرونده عضالنی = )PMR

P
*

3/333

با توجه به جدول شمارۀ ( )0که در آن از آزمون تعقیبی توکی برای مقایسۀ چندگانه استفاده شده است ،تنها در مقایسه بین دوگروه
 CVR-PMRو  ،CG-CVRمیتوان عدد زیر  3/30را مشاهده کرد ( )3/34<3/30و( .)3/33<3/30در واقع باال بودن میانگین در گروه
تجسم خالق برای تأیید تفاوت بین دو شیوۀ تمرین وارهانی کافی میباشد .در واقع اینگونه استنباط میگردد که پیشرفت مشاهده شده
در اجرای فن سرویس کوتاه مربوط به اعمال شیوۀ تجسم خالق بوده است.
جدول  :4تحلیل واریانس یکطرفه برای سرویس بلند و تاس کلییر
نوع مقایسه
سرویس بلند

df
23

F
0/24

p
3/06

تاس کلییر

23

1/31

3/40

با توجه به جدول شمارۀ ( )1بین گروههای مورد مطالعه در توانش سرویس بلند ،تفاوت معنیداری وجود ندارد ( )3/30<3/06و
( .)3/30<3/40با مقایسهای که بین اعمال دو شیوۀ تمرین وارهانی بر اجرای توانش سرویس بلند و تاس کلییر بدمینتون انجام گردید،
معنی داری مشاهده نشده است و این یعنی پیشرفتی در اجرای توانش سرویس بلند و تاس کلییر توسط هیچ کدام از فنهای ذکر شده
مشاهده نگردیده است.

بحث و نتیجهگیری
با نگاهی به پژوهشهای گذشته بهراحتی میتوان اثر مثبت آرامسازی را بر روی همۀ اقشار جامعه خصوصاً ورزشکاران ،مشاهده کرد.
امّا با توجه به دستهبندی آرامسازی به دو دستۀ مختلف جسمی -ذهنی و ذهنی -جسمی ،پژوهش حاضر به مقایسۀ دستههای مختلف
آرامسازی و همچنین میزان اثرگذاری آنها بر عملکرد ورزشی ،پرداخته است .نتایج جدول شمارۀ ( )4معنیداری را در اجرای هر دو شیوۀ
وارهانی بر توانشهای سرویس کوتاه ،بلند و تاس کلییر نشان میدهند که این نتایج با یافتههای برتون  ،4311اینوماتاکی و ماتسودا،
 ،4333همخوانی دارد .می توان از نتایج تحقیق اینگونه برداشت نمود که وارهانی از هر دو نوع جسم به ذهن (پیشروندۀ عضالنی) و ذهن
به جسم (تجسم خالق) با تأثیرگذاری و تقویت نیمکرۀ راست به وسیلۀ ایجاد تصورات مثبت در جریان برقرای امواج آلفا در مغز در طول
کلّ مدت  1هفته ،موجب فعال تر شدن این بخش از نیمکرۀ مغز گشته که خود موجب پایین آوردن سطح اضطراب آزمودنیها ،توانایی
تصور بهتر (هاشمی )4011 ،توانش های قدرتی مانند تاس کلییر ،تمرکزی مانند سرویس کوتاه و تقریباً قدرتی-تمرکزی مانند سرویس
بلند و کسب امتیاز بیشتر در پسآزمون پژوهش حاضر ،شده است .همچنین در این جدول مشاهده نمودیم که اجرای شیوۀ وارهانی
پیشروندۀ عضالنی بر توانش سرویس کوتاه تأثیر ندارد .از سوی دیگر این جدول عدم معنیداری را در اجرای فن وارهانی پیشروندۀ
عضالنی بر توانش سرویس کوتاه نشان میدهد که با یافته های حاصل از پژوهش برتون ،مغایرت دارد .دلیل ناهمخوانی این تحقیق با
تحقیق حاضر ممکن است بهدلیل تفاوت در نوع توانش مورد آزمون از نظر میزان نیازمندی به دقت و تمرکز ،تفاوتهای سنّی و ادراکی،
ورزشکار بودن یا نبودن آزمونشوندگان ،تفاوت در ابزار مورد استفاده برای اندازهگیری ،اختالف در رشتۀ حرفهای جامعۀ مورد مطالعه،
بوده باشد .نتایج جداول شمارۀ ( 2و )0نش ان داد که بین تأثیر دو شیوۀ تمرینی وارهانی بر توانش سرویس کوتاه بدمینتون تفاوت وجود
دارد .با نگاهی جزئی و دقیق تر به مسئله ،میانگین پس آزمون باالتری برای گروه تجسّم خالق مشاهده میشود که خود مؤید حصول
پیشرفت باالتر در اجرای سرویس کوتاه توسط وارهانی تجسّم خالق است که یافتههای این فرضیه با یافتههای حاصل از تحقیقات برتون،
 ،4311اینوماتاکی و ماتسودا ، 4333 ،همخوانی دارد .با توجه به اینکه توانش سرویس کوتاه توانشی است که نیازمند تمرکز باال و تسلط

بر اندام های مختلف بدن برای ارسال مؤفق توپ به نقطۀ خاص و حساسی از زمین است و از آنجا که وارهانی تجسّم خالق بهعنوان
وارهانی ذهنی شناخته شده است ،گمان میرود که این نوع خاص وارهانی با استفاده از فن آدمک مغزی ،توانسته باشد تا در طول کلّ
مدّت  1هفته تمرین در حالت موج مغزی آلفا و قرارگیری بدن در شرایط تقلیل قابل مالحظۀ سوخت و ساز ،به تقویت آدمک
هومونکولوس مغزی و ایجاد توانایی تسلّط بهتر بر قسمت های مختلف بدن بپردازد و موجبات بهبود عملکرد را فراهم آورد (هاشمی،
 .)4011نتایج جدول شمارۀ ( )1عدم معنی داری را در مقایسۀ اعمال دو شیوۀ تمرین وارهانی بر اجرای توانش سرویس بلند و تاس کلییر
بدمینتون ،نشان داد که این یافتهها با یافتههای برتون ،اینوماتاکی و ماتسودا ،مغایرت دارد .تصوّر میشود که این اختالف بهدلیل اختالف
در نوع فعالیت مدّ نظر ،رشتۀ حرفهای جامعۀ مورد مطالعه ،ابزار مورد استفاده برای اندازهگیری ،جنسیت و سطح متفاوت نیازمندی به
تمرکز در فعالیتهای مختلف ،بوده باشد .در آخر ،نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که هر دو شیوۀ وارهانی میتوانند بهعنوان شیوهای
مستقل در بهبود عملکرد ورزشکاران مؤثر باشند .امّا اجرای وارهانی ذهن به جسم مانند تجسّم خالق بر توانشهایی مانند توانش سرویس
کوتاه که به دقت و تمرکز بیشتری نیاز دارد ،مؤثرتر است .شاید این بهدلیل تقویت آدمک مغزی و نیمکرۀ راست بدن باشد که موجب
می شود تمرکز فرد افزایش یافته و بر اندام خود مسلط گردد.
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