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چکيده
 دانشجو22  پژوهش نیمهتجربی و روی.هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمآبی خفیف بر توجه انتخابی و مداوم بود
 پرآب و، آزمودنیها بهصورت در دسترس انتخاب و بهطور همتراز شدة متقابل تحت سه شرایط پایه.انجام گرفت
 دقیقهای60  فعالیتی نداشتند اما در شرایط پرآب و کمآب برنامة، شرکتکنندگان در حالت پایه.کمآب قرار گرفتند
 آزمون استروپ و عملکرد پیوسته بودند که، ابزارهای پژوهش.پیادهروی روی تردمیل و دوچرخه را اجرا نمودند
 اثر نوع شرایط تمرین معنادار ولی اثر متقابل نوع توجه و نوع.برای سنجش توجهانتخابی و مداوم استفاده شدند
 نمرات توجه انتخابی و مداوم در شرایط کمآب بهطور معناداری، براساس نتایج آزمون تعقیبی.شرایط معنادار نبود
بیشتر از حالت کنترل و پرآب بود ولی بین نمرات توجه انتخابی و مداوم در حالت کنترل و پرآب تفاوتی مشاهده
 لذا توجه به حالت هیدراتة مطلوب در. بنابراین کمآبی خفیف منجر به اختالل در توجهانتخابی و مداوم شد.نشد
.زمان انجام فعالیتبدنی ضروری میباشد
. فعالیتبدنی، کمآبی، هیدراته، عوامل فیزیولوژیکی، کارکردهای روانشناختی:کليدواژهها
Effects of Mild Dehydration on Selective and Sustained Attention
Behnaz Moogooi, Maryam Nezakat Alhosseini, and Fahime Esfarjani,
Abstract
This study was to investigate the effects of mild dehydration on selective and sustained
attention. 22 students participated in a quasi-experimental study. Convenience sampling was
used, and subsequently the participants were assigned to three basic, hydration, and
dehydration conditions in a counterbalance manner. In the basic condition, they had no
physical activity, but in hydration and dehydration conditions, they completed a 60-minute
exercise protocol of walking on a treadmill and bicycling. Data were collected using Simple
Stroop and Continuous Performance Test. A significant main effect was found for exercise
condition. No interaction was found for exercise condition and attention. In dehydrated
condition, selective and sustained attention’s mean scores were higher than control and
hydrated conditions. However, no significant difference was found between selective and
sustained attention’s mean scores in control and hydrated conditions. Accordingly, mild
dehydration affected selective and sustained attention. Therefore, it seems necessary to
consider optimal hydration during exercise.
Keywords: Psychological Functions, Physiological Factors, Hydration, Dehydration, Physical
Activity.
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مقدمه
در چند دهة گذشته ،روانشناسی ورزشی رشد
چشمگیری داشته و در مورد نقش آن در افزایش
عملکرد ورزشی آگاهی زیادی به دست آمده است.
امروزه ،پژوهشگران حوزة روانشناسی معتقدند
مهارتهای روانی با عملکرد عالی بازیکنان در ورزش
رابطه دارند (سالما ،صنعتی منفرد ،مسیبی و بوش،1
 ،2009ص .)361 .آمادگیروانی مفهومی گسترده
بوده که الزمة چندین مهارت و استراتژی مهم است.
در واقع آنچه سبب تمایز ورزشکاران موفق از ناموفق
میشود ،وجود مهارتهای روانشناختی است .این
مهارتها شامل تمرین ذهنی ،تصویرسازی ذهنی،
طرحریزی مسابقه ،توجه و تمرکز میباشند که برای
کنترل حاالت روانی مطلوب در ورزشکاران ضروری
میباشند (بهرامی و چلونگریان ،2014 ،2ص.)7 .
برخی از متخصصان روانشناسی مانند نایدفر3
( )1976اظهار نمودهاند از میان این مهارتهای روانی،
قابلیت توجه و کنترل آن ،مهمترین عامل در موفقیت
ورزشی است .همچنین ،بین میزان توجه ورزشکاران و
عملکرد ورزشی آنها رابطة مثبت و باالیی وجود دارد
(بهرامی و چلونگریان ،2014 ،ص.)73 .
همة ما زمانهایی را به یاد میآوریم که ورزشکاران
در سطوح باالی ورزشی ،به علت از دست دادن تمرکز
در رقابتها ،شانس خود را برای پیروزی از دست
دادهاند .به عنوان مثال تایسون بویت رکورددار دوی
صد متر جهان ،به دلیل از دست دادن توجه خود و
خطا در لحظة شروع مسابقات جهانی دایگو کرة
جنوبی در سال  ،2011از دور رقابتهای ماده 100
متر حذف و شانس بسیار باالی خود برای کسب مدال
طالی جهانی را به راحتی از دست داد (نزاکت
الحسینی و جابری ،2015 ،ص .)362 .این مثال به

وضوح نشان میدهد در جریان رقابتهای ورزشی،
مهارت توجه میتواند یکی از عوامل اصلی بردن و یا
از دست دادن مدال طالی مسابقات جهانی به حساب
آید (وینبرگ و گولد ،2014 ،4ص .)363 .در جریان
مسابقات ورزشی ممکن است عوامل مداخلهکنندة
فراوانی در محیط وجود داشته باشند .این عوامل باعث
میشوند توجه ورزشکار از اجرای خود دور شود و در
نتیجه باعث از دست دادن فرصت پیروزی میشوند
(نزاکت الحسینی و جابری ،2015 ،ص.)362 .
در واقع توجه ،مهارت روانی اجرایی نامیده میشود
زیرا در کنترل مهارتهای روانشناختی دیگر دخالت
دارد (بهرامی و چلونگریان ،2014 ،ص .)8 .اجرای
عالی مهارتها زمانی میسر میشود که ورزشکار در
محدودة روانی مطلوب خویش قرار داشته باشد و توجه
او کامالً به طرف فرآیند اجرای مهارت معطوف گردد
(بهرامی و چلونگریان ،2014 ،ص.)11 .
همچنین توجه ،پایه و اساس تمام کارکردهای
شناختی بوده زیرا دروازة ورود اطالعات به مغز است
(ارجمندی ،نجاتی ،نجفی و کوپایه ،2012 ،ص.
 .)2029توجه و نقش آن در عملکرد انسان از
موضوعاتی است که سالها مورد بحث و بررسی قرار
گرفته است .طبق تعریف جیمز 5هر فردی میداند
توجه چیست .وی توجه را به تصرف در آوردن و
تسخیر ذهن تعریف میکند .جیمز ،تنها یک جنبة
خاص از توجه ،یعنی توجه انتخابی را در نظر گرفته
است (وینبرگ و گولد ،2014 ،ص .)364 .برخالف
ادعای جیمز که "همه میدانند توجه چیست" آیزنک6
متقاعد نشد و بیان نمود توجه یکی از مهمترین
سازههای نظریهای در روانشناسی است (هاردی،
جونز و گولد ،7ترجمة سیاح ،2006 ،ص.)226 .
_________________________________
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روانشناسان شناختی انواع مختلفی از تواناییهای
توجهی را مشخص نمودهاند که دو شکل عمدة آن
توانایی بازداری فرآیند تفکر ،هیجان یا احساس (توجه
انتخابی) 1و دیگری ظرفیت حفظ توجه برای یک
دورة طوالنی نسبت به شیء (توجه پایدار) 2میباشد
(نجاتی ،ذبیح زاده و نیک فرجام ،2013 ،3ص.)34.
اولین بُعد و مهمترین ویژگی از توجه ،انتخابی بودن
محرکهای ارائه شده است (بهرامی و چلونگریان،
 ،2014ص .)24 .توجه انتخابی به ممنوعیت ورود
بعضی از دادهها در سیستم پردازش اطالعات اشاره
دارد .توانایی توجه انتخابی به محرک موردنظر در
بسیاری از موقعیتهای ورزشی ضروری است .ممرت4
در پژوهش خود نشان داد در ورزشکاران توجه
انتخابی به معنای تمرکز طوالنیمدت در طول رقابت
نیست ،بلکه تمرکز هوشیارانه بر مواردی است که فرد
را به اوج عملکرد میرساند (وینبرگ و گولد،2014 ،
ص.)368 .
یکی از ویژگیهای اصلی توجه انتخابی ،ظرفیت
محدود آن است ،به این معنا که مغز در هر لحظه
فقط میتواند بر موضوعات محدودی توجه کند و باید
از توجه به محرکهای مخل و مزاحم صرفنظر کند
تا بتواند بر محرکهای مرتبط با تکلیف متمرکز شود
(شهسوارانی ،رسولزاده ،عشایری و ستاری،2011 ،
ص .)196 .در واقع به هنگام انجام هر رقابت ورزشی،
محرکهای بیشماری برای جلب توجه به رقابت
میپردازند (بهرامی و چلونگریان ،2014 ،ص،)26 .
بنابراین توانایی ورزشکاران برای نادیده گرفتن
اطالعات نامربوط و توجه انتخابی به اطالعات مرتبط
با تکلیف ،ارزش زیادی دارد (وینبرگ و گولد،2014 ،
ص.)369 .
_________________________________
1. Selective Attention
2. Sustained Attention
3. Nejati, Zabihzade & Nikfarjam
4. Momert
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توجه پایدار ،به عنوان حفظ تمرکز و توجه در طی یک
مدت زمان طوالنی تعریف میشود و معموالً معادل
گوشبهزنگ بودن است (شهسوارانی و همکاران،
 ،2011ص .)195 .توجه پایدار توسط تشکیالت
مشبک ،ساقة مغز و نواحی پیشانی کنترل میشود
(نجاتی و ایزدی ،2013 ،ص.)3 .
در واقع در رقابتهای ورزشی ،حفظ توجه طوالنی-
مدت یکی از عوامل اصلی موفقیت ورزشکاران به
حساب میآید( .وینبرگ و گولد ،2014 ،ص .)365 .اما
حفظ توجه در یک دورة طوالنیمدت کار آسانی
نیست ،زیرا توجه مداوم نیاز به انرژی روانی باالیی
دارد ،در نتیجه ذهن را خسته و هوشیاری را کاهش
میدهد .بنابراین در ورزشهایی که مدت زمان زیادی
به طول میانجامند ،از دست دادن توجه در شرایط
پایانی بازی ممکن است منجر به شکست و جابهجایی
نتیجه شود (نزاکت الحسینی و جابری ،2015 ،ص.
 .)364از طرفی توجهپایدار ،پایهایترین و سادهترین
سطح توجه است که سایر انواع توجه به آن نیاز دارند.
به همین دلیل نقص احتمالی در آن ،میتواند موجب
اختالل در سایر انواع توجه گردد (نجاتی و ایزدی،
 ،2013ص.)3 .
بسیاری از ورزشکاران در حفظ توجه خود در طول
رقابتهای ورزشی ،اغلب دچار مشکل میشوند.
معموالً مشکالت توجه ورزشکاران مربوط به عالئم
غیرمرتبط و نامناسب میباشد (وینبرگ و گولد،
 ،2014ص .)372 .شرایط جوی ،تماشاگران حریف،
هیاهوی محیط و افکار مخرب از جمله
مداخلهکنندههایی هستند که میتوانند توجه
ورزشکاران را بر هم بزنند (نزاکت الحسینی و جابری،
 ،2015ص.)362 .
در کنار این عوامل مداخلهکننده ،عوامل فیزیولوژیکی
نیز میتوانند بر توجه تأثیر بگذارن .یکی از شایان
توجهترین زمینهها مطالعات روانفیزیولوژی بوده
است .پژوهشهای منتشر شده در سالهای اخیر در
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بردارندة اندازهگیریهای فیزیولوژیکی هستند که در
تبیین ارتباطهای علت و معلولی احتمالی بین
کارکردهای روانشناختی و عملکردهای فیزیولوژیکی
فرد مفید بودهاند (مارک ،1ترجمة مسدد ،2007 ،ص.
.)25
یکی از عوامل فیزیولوژیکی که میتواند توجه
ورزشکاران را تحتتأثیر قرار دهد ،کمآبی میباشد
(بیکر ،کنرای و کنی ،2007 ،2ص .)977 .کمآبی 3به
عنوان کمبود آب بدن ،هنگامی که خروجی مایعات
بیشتر از مصرف آن باشد ،تعریف میشود ،بهطوری
که اگر از دست دادن آب بدن بین  1تا  2درصد از
وزن بدن باشد ،در دستة کمآبی خفیف 4قرار میگیرد.
همچنین کمآبی متوسط 5زمانی حاصل میشود که از
دست دادن آب بدن در محدودة  2تا  5درصد از وزن
بدن باشد .کمآبی شدید 6نیز زمانی رخ میدهد که
فرد بیش از  5درصد از وزن بدن خود را از دست
بدهد ،که این حالت به ندرت در فعالیتهای روزانه
اتفاق میافتد (ادن ،2012 ،7ص .)71 .کمآبی شدید،
به خصوص در طول و یا بعد از ورزش در آب و هوای
گرم ،میتواند عملکرد فیزیکی و ذهنی را مختل کند
و سالمتی را به خطر بیاندازد (واتسون ،2013 ،8ص.
 .)1همچنین اگر کمآبی در نتیجة فعالیتهای روزانه
به صورت ارادی رخ دهد ،ممکن است موجب اختالل
در کارکردهای ذهنی و شناختی گردد (فادا و
همکاران ،2012 ،9ص.)730 .
در واقع کمآبی وضعیت مطلوبی نیست ،زیرا باعث
عدم تعادل در عملکرد هموستاتیک محیط داخلی بدن
_________________________________
1. Mark
2. BakerConroy & Kenney
3. Dehydration
4. Mild Dehydration
5. Moderate Dehydration
6. Severe Dehydration
7. Adan
8. Watson
9. Fadda et al

میشود .این حالت ظرفیت روانشناختی را تحتتأثیر
قرار میدهد و موجب اختالل در عملکرد فعالیتهای
شغلی ،تحصیلی یا فعالیتهای بدنی که نیاز به
استفاده از مهارتهای ذهنی خاص دارند ،میشود
(ادن ،2012 ،ص .)71 .همچنین از دست دادن آب
بدن از طریق فعالیتبدنی یا محدودیت مصرف
مایعات ،باعث تغییرات برگشت -پذیر مغز میگردد که
این تغییرات ،کوچک شدن بافت مغز و افزایش حجم
بطنی را به دنبال دارند (کمپتون 10و همکاران،2011 ،
ص.)72 .
از طرفی در اثر کمآبی ،تغییراتی در مقدار الکترولیت
بدن رُخ میدهند ،که این تغییرات ،موجب اختالل در
فعالیت مغز و عملکرد برخی از سیستمهای
انتقالدهندة عصبی درگیر در پردازشهای شناختی
میشوند .همچنین پژوهشها نشان میدهند که
سطوح دیآمینوبوتریکاسید 11و گلوتامات 12در طول
کمآبی مزمن ،افزایش پیدا میکنند که بر فعالیتهای
مهاری و تحریکی مغز تأثیر میگذارند (مسنتو،
گالیگتلی ،فیلد ،باتلر و ونریکام ،2014 ،13ص.)10 .
متیو ،الورنس ،دوگالس و برندون )2011( 14در
پژوهش خود نشان دادند که کمآبی خفیف موجب
کاهش هوشیاری ،حافظة کاری و افزایش تنش،
اضطراب و خستگی میشود .کارسلو )2011( 15نیز
نتایج اثرات منفرد و ترکیبی از کمآبی و هایپرترمیا را
به صورت افسردگی ،کاهش قدرت ،افزایش خستگی،
سردرگمی و افزایش زمان واکنش در مردان گزارش
کرد .پروس و همکاران )2013( 16تأثیر محدودیت
تدریجی مایعات بر خلقوخو و پارامترهای فیزیولوژی
_________________________________
10. Kempton et al
11. D-Aminobutyric Acid
12. Glutamate
13. Masento, Golightly, Field, Butler& van
Reekum
14. Matthew, Lawrence, Douglas & Brendon
15. Karslo
16. Pross et al
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حاصل از کمآبی را در زنان مورد بررسی قرار دادند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد کمآبی بر خلقوخو،
کاهش هوشیاری ،افزایش خواب آلودگی ،خستگی و
سردرگمی تأثیر میگذارد .هادسون )2013( 1نیز نشان
داد که کمآبی متوسط ناشی از ورزش موجب اختالل
در حافظة دیداری و سرعت حرکت دیداری در
کشتیگیران دانشگاهی میشود .همچنین فالکن و
همکاران )2014( 2بعد از ایجاد کمآبی متوسط ،به
مقایسة زمان واکنش بین مردان و زنان پرداختند.
آنها دریافتند میانگین زمان واکنش زنان بعد از
کمآبی افزایش پیدا کرد ،اما در مردان قبل و بعد از
کمآبی تفاوت قابل توجهی دیده نشد .در مطالعات
اخیر نیز موین و همکاران )2015( 3تأثیر کمآبی را بر
خلقوخو و احساس درد در فعالیت استقامتی
دوچرخهسواری بررسی کردند .نتایج این پژوهش
نشان داد با کمآبی ،خستگی و درد افزایش و میزان
ادراک و خلقوخو تحتتأثیر منفی قرار گرفت.
بنابراین مرور پیشینة پژوهشی موجود تأثیر کمآبی برر
حافظررة کوتاهمرردت (لیبرررمن 4و همکرراران،)2005 ،
هوشررریاری (لیبررررمن و همکررراران2005 ،؛ متیرررو و
همکاران ،)2011 ،زمان واکنش (فرالکن و همکراران،
 ،)2014زمان استدالل (لیبررمن و همکراران،)2005 ،
اضطراب و افسردگی (متیو و همکاران2011 ،؛ پروس
و همکرراران ،)2013 ،سررردرگمی (کارسررلو،)2011 ،
خلقوخو (مروین و همکراران ،)2011 ،عملکررد مغرز
(کمپتررون و همکرراران )2011 ،و در نهایررت برخرری
کارکردهای روانشناختی را نشان میدهند .از طرفری
نتایج پژوهشهای گذشته نشان میدهنرد ،زمرانیکره
کمآبی روی میدهد ،در سیستمهای سروتونرژیک 5و
_________________________________
1. Hudson
2. Falcone et al
3. Moyen et al
4. Lieberman et al
5. Dopaminergic
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نورآدرنرژیررک 6کرره در کنترررل توجرره و انگیررزه مهررم
هستند ،کاهش انتقالی روی میدهد .هرمچنرین برا از
دست دادن آب بدن ،تعادل نوراپی نفررین بهرم مری-
خورد و موجب اختالل در کنتررل توجره (ادن،2012 ،
ص ،)72 .به ویژه توجه انتخرابی (واعرظ موسروی و
مسیبی ،2000 ،ص )187 .میگردد.
عالوهبر این ،از دسرت دادن آب بردن و بره تبرع آن
افزایش هورمون اسرترس منجرر بره انحرراف مسریر
کارکردهررای نررورونی مغررز و کارکردهررای اجرایرری7
پردازش شناختی ،که در رأس آنها توجه است ،مری-
شود (دالمن ،2005 ،8ص .)105 .هرمچنرین کرمآبری
ناشی از فعالیت بردنی ،خسرتگی عضرالنی و کراهش
کارایی عضالت را در پی دارد (واتسرون ،2013 ،ص.
 )1که موجب افزایش حواسپرتی و اختالل در توجره
فرد مریشرود (بیکرر و همکراران ،2007 ،ص،)981 .
بنابراین محققان پژوهش حاضر بر آن شدند ترا ترأثیر
کمآبی را برر یکری از مهرمتررین کارکردهرای روان-
شناختی یعنری توجره (بهرامری و چلونگریران،2014 ،
ص )73 .بررسی نمایند .اهمیت توجه به عنوان یکری
از مهارتهای اساسی روانشناختی در ورزش در ایرن
است که با تصرمیمگیری درسرت و سرریع و انتخراب
بهترین پاسخ برای مهمترین محررک و حفرظ توجره
برای یک مردت زمران طروالنی ،میتروان از اترالف
انرژی مصرفی ،سردرگمی و تزلرزل در انجرام اعمرال
الزم جلرروگیری نمررود (حرراجی رسررولی ،2007 ،ص.
.)138
بنابراین از آنجایی که فعالیتهای روانشناختی نرمال
در هنگام انجرام فعالیتهرای بردنی اهمیرت دارنرد و
کاهش جزئی در یک یرا چنرد مللفره از کارکردهرای
روانشناختی مانند زمران واکرنش ،سررعت پرردازش
شناختی ،تمرکرز و توجره ممکرن اسرت برر عملکررد
_________________________________
6. Noreadernergic
7. Executive functions
8. Dallman
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انفرادی و تیمری ترأثیر بگذارنرد و شرخص را مسرتعد
آسرریبدیدگی کننررد (ران 1و همکرراران ،2012 ،ص.
 )128و از طرف دیگر با توجه به اینکه حالت کمآبری
خفیف یا متوسط به راحتی میتوانند حتی بدون آگاهی
فررررد ایجررراد شررروند (ادن ،2012 ،ص )76 .و برررر
کارکردهای روانشناختی تأثیر بگذارد (کارسلو،2011 ،
ص )6 .لزوم بررسی اثر کمآبی به عنوان یرک عامرل
مداخلهکننده بر توجره انتخرابی و مرداوم زنران فعرال
احساس میگردید .بنابراین در پرژوهش حاضرر ترأثیر
کمآبی بر توجهانتخابی و مداوم دانشجویان دختر فعال
مورد بررسری قررار گرفتره اسرت .امیرد اسرت نترایج
پژوهش حاضر بتواند اطالعرات مفیردی را در اختیرار
روانشناسان ،مربیان و ورزشکاران رشتههای مختلرف
ورزشی قرار دهد.
روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود که با توجه به
طول زمان ،از نوع مقطعی و به لحاظ استفاده از نتایج
کاربردی است .همچنین طرح پژوهش از نوع تحلیل
واریانس عاملی با اندازههای تکراری ( 3نوع شرایط
آزمون توجه) × ( 2نوع توجه) میباشد.

معیارهای ورود افراد به مطالعه ،شامل داشتن حداقل
دو بار فعالیتبدنی در هفته ،عدم آسیبدیدگی در اندام
تحتانی (واتسون ،2013 ،ص ،)20 .عدم اختالالت
روانی و عصبی ،نداشتن رژیم غذایی سخت ،عدم
ابتالء به بیماریهای مزمن ،قلبی ،تنفسی (متیو و
همکاران ،2011 ،ص )1536 .و راست دست بودن
(جهت کار با نرم افزارهای پژوهش) بوده است.
همچنین آزمودنیها در صورت داشتن شرایطی از
قبیل قاعدگی نامنظم و عدم تعادل هورمونی و رؤیت
عالئم ناشی از بیماریهای گرمایی ،عالئم افت فشار
از جمله سردرد ،سرگیجه ،لرزش بدن و اعالم
واماندگی از طرف خود فرد در حین اجرای پروتکل ،از
برنامه حذف میشدند (پروتکل اجرایی تحقیق حاضر
دارای تاییدیة اخالقی از کمیته اخالق پژوهشگاه علوم
ورزشی با کد  116می باشد).
ابزار جمعآوری اطالعات
به منظور جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،از
نرمافزار استروپ ساده نسخة  ،4نرمافزار عملکرد
پیوسته نسخة  ،4تردمیل ،دوچرخة ثابت و ترازو
استفاده شد.
2

شرکتکنندگان
به منظور انجام پژوهش  24نفر از دانشجویان دختر
فعال با میانگین سنی  21/23±2/21به صورت در
دسترس از میان دانشجویان دختر فعال دانشگاه
اصفهان که در نیمسال اول تحصیلی 1394–1395
واحد تربیتبدنی عمومی را اخذ کرده بودند ،انتخاب
شدند .در حین اجرای آزمون ،دو نفر از آزمودنیها به
دلیل رسیدن به حالت واماندگی و وجود عالئمی از
قبیل سرگیجه و لرزش بدن از پژوهش خارج شدند.

 -1آزمون استروپ
آزمون استروپ اولین بار در سال  1935توسط ریدلی
استروپ ساخته شد .این آزمون به عنوان یکی از
قدیمیترین و کارآمدترین ابزارها به مطالعة فشار
روانی میپردازد.
بیشترین کارایی آزمون استروپ در زمینة سنجش
شدت و نوع واکنشهای روانی افراد به عوامل
فشارزای محیط است .همچنین استروپ آزمونی است
که به طور گسترده برای بررسی سوگیری توجه نسبت
به محرکهای برجستة هیجانی و ارزیابی

_________________________________

_________________________________

1. Ron et al

2. Stroop Test

تأثير کمآبی خفيف بر توجه انتخابی و مداوم

مکانیسمهای توجه انتخابی از طریق پردازش دیداری
به کار میرود.
در این پژوهش نوع رایانهای آن استفاده شد،
بدینصورت که در هنگام اجرای آزمون استروپ،
تعداد  48کلمة رنگی همخوان و  48کلمة رنگی
ناهمخوان با رنگهای قرمز ،آبی ،زرد و سبز به
آزمودنی نمایش داده میشد .منظور از کلمات
همخوان ،یکسان بودن رنگ کلمه با معنای کلمه
است ،مثالً کلمة سبز که با رنگ سبز نشان داده
میشود .منظور از کلمات ناهمخوان ،متفاوت بودن
رنگ کلمه با معنای کلمه است ،مثالً کلمة سبز که با
رنگ قرمز ،آبی یا زرد نشان داده میشود .بهطور کلی
 96کلمة رنگی همخوان و ناهمخوان به صورت
تصادفی و متوالی نشان داده میشد .در این قسمت به
آزمودنی گفته شد :به شما کلمهای رنگی نشان داده
میشود که باید فقط با توجه به رنگ ظاهری نشان
داده شده ،پاسخ دهید .در این مرحله همچنین به فرد
گفته میشود :ممکن است رنگ ظاهری کلمات،
نسبت به معنای آن متفاوت باشند (به عنوان مثال
کلمة آبی که با رنگ قرمز نشان داده میشود) .تکلیف
آزمودنی این است که صرفنظر از معنای کلمات ،تنها
رنگ ظاهری آن را مشخص کند (خدادادی ،مشهدی
و امانی ،2014 ،ص( )1 .شکل .)1
زمان ارائة هر محرک بر روی صفحة نمایشگر 2
ثانیه و فاصلة بین ارائة دو محرک 800 ،هزارم ثانیه
است .برای نمرهگذاری این آزمون از شاخصهای
مورد سنجش دقت (تعداد پاسخهای صحیح) و سرعت
(میانگین زمان واکنش پاسخهای صحیح در برابر
محرک بر حسب هزارم ثانیه) استفاده گردید (نجاتی و
همکاران ،2013 ،ص.)36 .

7

پژوهشهای انجام شده پیرامون آزمون استروپ
نشانگر پایایی و روایی مناسب آن در بزرگساالن و
کودکان است .اوتلو و گراف1995( 1؛ به نقل از
کریمی علیآباد و همکاران )2010 ،متوسط ضریب
روایی برای آزمون استروپ را بیش از  75درصد اعالم
کردند و قدیری ،جزایری ،عشایری و قاضیطباطبایی
( )2006پایایی بازآزمایی هر سه کوشش را بهترتیب
 0/97 ،0/83 ،0/6گزارش کردهاند (خدادادی و
همکاران ،2014 ،ص .)2 .در این پژوهش ،برای ارائة
این آزمون رایانهای ،از نسخة  4که توسط ملسسة
تحقیقاتی علوم رفتاری-شناختی سینا در سال 2015
ساخته شده است ،استفاده گردید.
2

 -2آزمون عملکرد پيوسته (سیپیتی)
آزمون عملکرد پیوسته در سال  1956توسط رازولد و
همکاران تهیه شد و به سرعت مقبولیت عام یافت.
ابتدا این آزمون برای ضایعة مغزی به کار گرفته شد،
ولی به تدریج کاربرد آن گسترش یافت .هدف این
آزمون سنجش نگهداری توجه ،مراقبت ،گوشبهزنگ
بودن و توجه متمرکز است (خدادادی ،مشهدی و
امانی ،2014 ،ص.)1 .
در حقیقت آزمون عملکرد پیوسته یک آزمون واحد
نیست و تاکنون فرمهای مختلفی از آن ،برای اهداف
درمانی یا پژوهشی تهیه شده است .در تمام فرمهای
این آزمون ،آزمودنی باید برای مدتی ،توجه خود را به
یک مجموعه محرکهای نسبتاً ساده ،دیداری یا
شنیداری (دراین آزمون فقط محرک دیداری ارائه
میشود) جلب کند و در هنگام ظهور محرک هدف ،با
فشار یک کلید ،پاسخ خود را ارائه دهد (خدادادی و
همکاران ،2014 ،ص.)1 .

_________________________________
1. Otello & Graf
2. Continuous Performance Test
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شکل  .1نحوة اجرای آزمون استروپ

در این آزمون جمعاً  150محرک ارائه میشد که 20
درصد آن محرک هدف (محرکی که آزمودنی باید به
آن پاسخ دهد) بود .همچنین مدت زمان ارائة هر
محرک  200هزارم ثانیه و فاصلة بین دو محرک 1
ثانیه بهطول میانجامید (خدادادی و همکاران،2014 ،
ص .)2 .در این آزمون زمانواکنش با نقصان توجه و
سرعت پردازش اطالعات در ارتباط است (نجاتی و
همکاران ،2013 ،ص.)35 .
حسنی و هادیانفر ( )2007پایایی این آزمون را از
طریق بازآزمایی برای قسمتهای مختلف بین 0/59
تا  0/93گزارش کردهاند .بنابر نتایج این مطالعه
مشخص شد فُرم فارسی آزمون عملکرد مداوم دارای
روایی و پایایی مناسب است .روایی آزمون با شیوة
رواییسازی مالکی ،ازطریق مقایسه با گروه بهنجار،
انجام گرفت و نتایج این پژوهش با پژوهشهای
پیشین درسایر کشورها همسو بود (خدادادی و
همکاران ،2014 ،ص .)2 .در این پژوهش ،برای ارائة
این آزمون رایانهای ،از نسخة  4که توسط ملسسة

تحقیقاتی علوم رفتاری-شناختی سینا در سال 2015
ساخته شده است ،استفاده گردید.
 -3تردميل :از یک دستگاه تردمیل مارک پاورجاگ1
جهت اجرای پروتکل پژوهش استفاده گردید .به این
صورت که آزمودنیها بر روی تردمیل با شیب 3
درصد و سرعت  5/5کیلومتر در ساعت شروع به
پیادهروی کردند و در دقایق آخر سرعت آن افزایش
پیدا کرد.
 -4دوچرخة ثابت :طبق پروتکل ذکر شده از یک
عدد دوچرخة ثابت مدل اسپرت آرت استفاده گردید.
آزمودنیها روی دوچرخة ثابت نشسته ،ارتفاع صندلی
را تنظیم کرده و سپس فعالیتبدنی رکاب زدن را
شروع کردند.
 -5ترازو :برای اندازهگیری وزن آزمودنیها از
دستگاه ترازوی دیجیتال بریسک ساخت کشور آلمان
استفاده شد .اندازهگیری وزن به این ترتیب بود که
آزمودنیها با حداقل پوشش ،بدون کفش روی ترازو و
_________________________________
1. Pawerjog

تأثير کمآبی خفيف بر توجه انتخابی و مداوم

برای مدت چند ثانیه بدون حرکت قرار میگرفتند،
سپس رقم موردنظر در برگه ثبت میگردید.
روش گردآوری دادهها
پس از انتخاب نمونه ،رضایت شرکتکنندگان برای
همکاری در پژوهش موردنظر جلب گردید .انتظارات
پژوهشگر ،در ارتباط با نحوة مصرف غذا ،آب و
مایعات در طول فرآیند آزمون و نوع پوشش در هنگام
اجرای آزمون تشریح گردید .بدینصورت که
آزمودنیها در هر سه جلسه تغذیة مشابه داشته باشند
و میزان مصرف آب و مایعات با توجه به هدف جلسة
موردنظر باشد .همچنین رعایت الگوی خواب طبیعی
در هر سه جلسه و نداشتن فعالیت ورزشی سنگین
پیش و در طول جلسات از ملزومات شرکت در
پژوهش بود .آزمودنیها در سه جلسة وضعیت پایه،
پرآب و کمآب به صورت کانترباالنس (متقاطع) با
فواصل زمانی ده روز بین جلسات شرکت داشتند .در
جلسة اول یعنی در حالت پایه ،شرکتکنندگان رأس
ساعت  12ظهر در آزمایشگاه حضور داشتند و
آزمونهای استروپ و عملکرد مداوم را بدینصورت
اجرا کردند که نیمی از آزمودنیها ابتدا آزمون استروپ
و نیمی دیگر ابتدا آزمون عملکرد پیوسته را اجرا
نمودند .در جلسة دوم و با فاصلة زمانی ده روز بعد از
جلسة اول ،نیمی از آزمودنیها در شرایط هیدراته و
نیمی دیگر در شرایط دهیدراته قرار گرفتند و در جلسة
سوم که با فاصلة زمانی ده روز بعد از جلسة دوم بود،
شرایط آزمودنیها تعویض میگردید.
در شرایط هیدراته ،آزمودنیها با پوشش کم و نخی،
رأس ساعت  12در روزهای مقرر در آزمایشگاه با
دمای  25درجة سانتیگراد حضور داشتند ،سپس وزن
آنها اندازهگیری شد و پروتکل فعالیتبدنی را
بدینصورت اجرا کردند :ابتدا حرکات کششی و
جنبشی جهت گرم کردن را انجام دادند ،سپس
بهمدت  30دقیقه روی تردمیل با شیب  3درصد شروع
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به پیادهروی کردند ،بدینصورت که از شروع تا دقیقه
 20با سرعت  5/5کیلومتر در ساعت ،از دقیقة  20تا
 25با سرعت  6کیلومتر در ساعت و از دقیقة  25تا
 30سرعت تردمیل به  6/5کیلومتر در ساعت افزایش
پیدا کرد (متیو و همکاران ،2011 ،ص .)1537 .بعد از
آن آزمودنیها ،به مدت  30دقیقه روی دوچرخه ثابت
تا دقیقة  20با آر .پی .ام 1حداقل  ،50ازدقیقه  20تا
 25با آر .پی .ام حداقل  60و از دقیقة  25تا  30با آر.
پی .ام حداقل  70رکاب زدند و در هر فاصلة 15
دقیقهای یک فنجان آب نوشیدند (پتل ،میهلیک،
نوتبرت ،گوسکیویز و پرنتیک ،2007 ،2ص .)67 .بعد
از پنج دقیقه استراحت و اندازهگیری وزن آنها،
آزمونهای استروپ و عملکرد مداوم را اجرا کردند.
در جلسهای که ایجاد دهیدراتاسیون خفیف مدنظر بود،
آزمودنیها از دوازده ساعت قبل از اجرای آزمون تا
پایان پروتکل فعالیتبدنی ،آب و مایعات مصرف
نکردند و دمای اتاق تردمیل به طور متوسط  31درجه
و پوشش آزمودنیها زیاد و غیرنخی (آرمسترانگ،
 ،2011ص )383 .بود .آزمودنیها رأس ساعت  12در
روزهای مقرر با مثانه و رودة کامالً خالی در
آزمایشگاه حضور داشتند .بعد از اندازهگیریهای وزن
و اجرای حرکات کششی و جنبشی جهت گرم کردن،
پروتکل ذکر شده جهت ایجاد کمآبی را اجرا کردند.
بعد از پنج دقیقه استراحت ،وزن آنها اندازهگیری شد
تا میزان کمآبی مطابق با شاخص کاهش وزن
بهدست آید .بعد از آن شرکتکنندگان ،آزمونهای
استروپ و عملکرد مداوم را اجرا کردند .برای تعیین
میزان کمآبی از شاخص درصد تغییرات در وزن بدن
استفاده گردید (کراسکو ،2008 ،ص .)44 .طبق
تعریف کمآبی ،به کاهش آب بدن به میزان  1تا 2
درصد از وزن بدن کمآبی خفیف گفته میشود (ادن،
_________________________________
1. Revolutions Per Minute
& 2. Patel, Mihalik, Notebaert, Guskiewicz
Prentice
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 ،2012ص )71 .که در این پژوهش آزمودنیها به
میزان  1/20درصد از وزن بدن کمآب شدند.
شایان ذکر است که در زمان اجرای آزمونها،
آزمودنیها خارج از دوران قائدگی بودند و چنانچه در
هنگام اجرای آزمون عالئمی ناشی از بیماریهای
گرمایی و افت فشار از جمله سردرد ،سرگیجه ،لرزش
بدن و اعالم واماندگی از طرف خود فرد وجود داشت،
آزمون متوقف میگردید .همچنین برنامة پروتکل قبل
از اجرا بر روی آزمودنیها ،بر روی پژوهشگر و پنج
نفر داوطلب اجرا گردید و کاهش وزن به مقدار مورد
نظر پژوهشگران ،یعنی  1/20درصد از وزن بدن ،در
حالت کمآبی مشاهده گردید.

برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها ،از آزمون
شاپیرو ویلک و برای توصیف خصوصیات آزمودنیها
از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد
استفاده شد .همچنین به منظور مقایسة میانگینهای
سه نوبت اندازهگیری از تحلیل واریانس عاملی با
اندازههای تکراری ( 3نوع شرایط آزمون توجه) × 2
(نوع توجه) استفاده شد .سطح معناداری برای کلیة
آزمونها  P<0/05در نظر گرفته شد.

روشهای پردازش دادهها

یافتهها
نتایج آزمون اثرات درونگروهی در بررسی تفاوت
نمرات توجه انتخابی و مداوم بین سه وضعیت پایه،
پرآب و کمآب در جدول  1آمده است.

جدول  .1نتایج آزمون درونگروهی به منظور بررسی اثر شرایط تمرین بر نمرات توجه انتخابی و مداوم
منبع تغيير
نوع توجه
خطا
نوع شرایط
خطا
نوع توجه*نوع شرایط
خطا

مجموع
مربعات
7192968/047
265115/828
436902/049
327833/117
38539/777
234456/723

درجة
آزادی
1/000
21/000
1/146
24/059
1/184
24/857

با توجه به یافتههای جدول  ،1بر اساس نتایج به
دست آمده از آزمون اندازههای تکراری ( ،)2×3اثر نوع
توجه ( )F)21،1(=569/760 ,P>0/05و نوع شرایط
اندازهگیری توجه ()F)21،1(=27/987 ،P>0/05
معنادار مشاهده شد .ولی اثر متقابل بین نوع توجه و
نوع شرایط ()F)1/18 ،24/56(=3/452 ،P<0/05
معنادار نبود .بنابراین روند تغییر نمرات هر دو نوع
توجه در سه شرایط کمآب ،پرآب و کنترل تفاوت

ميانگين
مربعات
7192968/047
12624/563
381355/455
13626/346
32559/899
9432/292

آمارة

سطح

مجذور

ازمون
569/760

معناداری
0/001

اتا
0/964

27/987

0/001

0/571

3/452

0/069

0/141

معناداری نداشته است .با توجه به معنادار بودن اثر نوع
شرایط ،آزمون تعقیبی برای مقایسة سه حالت انجام و
بر اساس نتایج به دستآمده نمرات توجه انتخابی و
مداوم (زمان واکنش) در شرایط کمآب به طور
معناداری بیشتر از حالت کنترل و پرآب بوده است
( .)P>0/05بین نمرات توجه انتخابی و مداوم (زمان
واکنش) در حالت کنترل و پرآب تفاوت معناداری
مشاهده نشد (( )P<0/05شکل )2
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شکل -2ميانگين نمرات توجه مداوم و انتخابی (زمان واکنش) در سه حالت پایه ،پرآب و کمآب

بحث و نتیجهگیری
مهارت توجه یکی از مهارتهای روانی برای اجرای
موفقیتآمیز فعالیتها و لذت بردن از بازیها است.
حفظ توجه در یک بازی یا رقابت اغلب کلید اساسی
برای پیروزی و از دست دادن توجه ،عامل اصلی برای
شکست میباشد (وینبرگ و گولد ،2014 ،ص.)363 .
نتابج این پژوهش نشان داد که توجه انتخابی و مداوم
دانشجویان دختر در اثر کمآبی خفیف مختل گردید.
یافتههای پژوهش نشان دادند که  57درصد از
تغییرات نمرات توجه انتخابی و مداوم ناشی از نوع
شرایط بوده است .بر اساس نتایج آزمون تعقیبی
نمرات توجه انتخابی و مداوم (زمان واکنش) در
شرایط کمآب بیشتر از حالت کنترل و پرآب میباشد.
نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر کمآبی بر توجه
با پژوهشهای گذشته که تأثیر منفی کمآبی خفیف را
بر دیگر کارکردهای روانشناختی از جمله حافظة
کاری (متیو و همکاران ،)2011 ،حافظة کوتاهمدت
(لیبرمن و همکاران ،)2005 ،گوشبهزنگی (لیبرمن و
همکاران ،)2005 ،استدالل منطقی (لیبرمن و
همکاران ،)2005 ،هوشیاری (متیو و همکاران2005 ،؛
بیکر و همکاران ،)2007 ،زمان واکنش (فالکن و
همکاران )2014 ،و نیمرُخ حاالت خلقی (متیو و
همکاران2011 ،؛ کارسلو و همکاران2011 ،؛ پروس و

همکاران2013 ،؛ موین و همکاران )2015 ،نشان
دادهاند ،همسو میباشد.
مکانیسمهای مغزی که مسئول تخریب کارکردهای
شناختی و خلقوخوی ناشی از کمآبی خفیف هستند،
نیاز به بررسی بیشتری دارند (کمپتون ،2011 ،ص.
71؛ متیو و همکاران ،2011 ،ص1541 .؛ مسنتو و
همکاران ،2014 ،ص .)9 .با این حال پژوهشها
نشان میدهند بعد از کمآبی ،تغییراتی در تعادل
الکترولیتی رخ میدهد که ممکن است به طور
مستقیم مناطق باالتری از مغز را تحتتأثیر قرار بدهد
(متیو و همکاران ،2011 ،ص .)1541 .در واقع این
تغییرات ،میتواند فعالیت مغز و عملکرد برخی از
سیستمهای انتقالدهندة عصبی درگیر در پردازش
شناختی را مختل کند .عالوه بر این کم شدن آب
بدن میتواند باعث تغییر در نفوذپذیری سد خونی مغز
و کاهش جریان خون در بعضی از نواحی مغز شده و
کاهش حجم مغز و افزایش حجم بطنی و به همراه
آن (کمپتون و همکاران ،2011 ،ص )77 .اختالل در
عملکرد سیستم عصبی مرکزی را در پی داشته باشد
(ادن ،2012 ،ص .)72 .همچنین کمشدن آب بدن
میتواند باعث افزایش سطوح دیآمینوبوتیریکاسید و
گلوتامات (مسنتو و همکاران ،2014 ،ص،)10 .
اختالل در انتقال عصبی عضالنی کولینرژیک و در
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نهایت تأثیر منفی بر عملکرد تکالیف روانی حرکتی و
فعالیتهای مهاری و تحریکی در مغز گردد (ادن،
 ،2012ص.)72 .
یک مکانیسم احتمالی دیگر نیز جهت توجیه کاهش
کارکردهای شناختی در طول کمآبی توسط
پژوهشگران پیشنهاد شده است .طبق این مکانیسم
سطوح کورتیزول ،1در واکنش به فشار روانی کمآبی
افزایش پیدا میکند (موین و همکاران ،2015 ،ص.
 .)6در واقع کمآبی ،غلظت هورمون کورتیزول را در
بدن افزایش میدهد (مسنتو ،2014 ،ص .)7 .از دست
دادن آب بدن و به تبع آن افزایش هورمون استرس
منجر به فعالسازی سیستم اعصاب سمپاتیک غدد
فوق کلیه 2و محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-
آدرنوکورتیکال ،3وابسته به قشر غدة فوق کلیه
میگردد (لیبرمن و همکاران ،2005 ،ص427 .؛ ادن،
 ،2012ص .)72.فعالسازی سیستم اعصاب سمپاتیک
و غدد فوق کلیوی به افزایش سطح آدرنالین خون و
مغز منجر شده و در نتیجه سبب افزایش سطح
کورتیکواسترون ،4که پیشساز کورتیزول (هورمون
استرس) است ،میشود (مک ایون ،2004 ،5ص.)2 .
این تغییرات بخشهای هیپوکامپی ،6دیوارة جانبی 7و
آمیگداالی مرکزی 8را تحریک میکنند و موجب
میشوند که پردازشهای هیجانی بر پردازشهای
شناختی در مغز غلبه کنند (کنراد ،2010 ،9ص.)743 .
به واسطة چنین تغییراتی استرس میتواند به انحراف
مسیر کارکردهای نورونی مغز و کارکردهای اجرایی10
پردازش شناختی ،که در رأس آنها توجه است ،منجر

شود (دالمن ،2005 ،ص .)105 .همچنین استرس به
ایجاد تغییرات سلولی در کورتکس پیش پیشانی
میانی 11منجر میشود .این تغییرات به تحریکپذیری
بیشتر فرد نسبت به محرکهای محیطی ،واکنشهای
هیجانی بیشتر و کاهش پردازشهای شناختی
غیرمرتبط با محرک استرسزا در مغز میانجامد (ژه،
پرز-کراز ،فاچس و فالگ ،2008 ،12ص .)2 .بنابراین
سطوح باالی کورتیزول میتواند موجب اثرات منفی
بر روی کارکردهای شناختی مختلف از جمله کاهش
عملکرد حافظه ،ادراک و سرعت پردازش اطالعات و
توجه گردد (ادن ،2012 ،ص72 .؛ فادا و همکاران،
 ،2012ص .)736 .استرس حاصل ،ممکن است
موجب بروز دو پیامد منفی در توجه شود .یکی از این
پیامدها ،نقصان کلی در کارآمدی توجه و دیگری
ضعف در انتخابی بودن توجه میباشد (شهسوارانی و
همکاران ،2011 ،ص .)199 .زیرا با کمآبی و افزایش
استرس ،انگیختگی فرد باال میرود ،و منجر به
محدود شدن توجه فرد میشود (بیکر و همکاران،
 ،2007ص .)981 .بنابراین کمآبی یک عامل
استرسزای منحصربهفرد در محیطهای ورزشی است
(لیبرمن ،2007 ،ص )556 .که ممکن است با افزایش
سطوح هورمون کورتیزول ،به اختالل توجه فرد منجر
گردد (لیبرمن ،2005 ،ص.)427 .
به عالوه یکیدیگر از تنشهای برجسته در
محیطهای ورزشی که ممکن است بر توجه افراد تأثیر
بگذارد ،خستگی میباشد (بیکر و همکاران،2007 ،
ص .)977 .در واقع از دست دادن آب بدن بر اثر
فعالیتهای ورزشی ،موجب خستگی عضالت و
کاهش کارایی آنها میشود (واتسون ،2013 ،ص)1 .
و فرد زودتر به خستگی میرسد (کمپتون و همکاران،
 ،2011ص77 .؛ موین و همکاران ،2015 ،ص.)6 .

_________________________________
1. Cortisol
2. Sympatho-Adrenomedullar System
3. Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) Axis
4. Corticosterone
5. McEwen
6. Hippocampal Fields
7. Lateral Septum
8. Central Amygdale
9. Conrad
10. Executive Functions

_________________________________
11. Medial Prefrontal Cortex
12. Czeh, Perez-Cruz, Fuchs & Flugge

تأثير کمآبی خفيف بر توجه انتخابی و مداوم

زیرا از مهمترین تغییرات فیزیولوژیکی بدن بر اثر
کمآبی ،کاهش حجم پالسماست که منجر به افزایش
فشار قلبیعروقی میگردد .به منظور حفظ عملکرد
دستگاه قلبیعروقی و تعادل مایعات بدن تحت شرایط
فعالیتبدنی و کمآبی ،فعالیت دستگاه عصبی
سمپاتیک افزایش مییابد که باعث باال رفتن غلظت
خونی کاتوکاالمینها 1میشود (موکیون و مازو،2
 ،2000ص .)396 .این هورمونها گلیکوژنولیز 3و
گلوکونئوژنز 4را تحریک میکنند و مقدار گلوکز در
دسترس عضالت فعال را برای استفاده به عنوان منبع
سوخت افزایش میدهند .با افزایش سرعت جریان
گلیکولیتیکی ،روند انتقال اسید چرب زنجیرة بلند به
داخل میتوکندری مهار میشود و در نتیجه،
اکسیداسیون اسیدهای چرب زنجیرة بلند کاهش
مییابد (موگیوس .)2006 ،5لذا این پاسخهای جبرانی
(هورمونی و قلبیعروقی) به کمآبی و فعالیتبدنی،
باعث تغییراتی در نوع مواد سوختی اولیه (کربوهیدرات
و چربی) و میزان اکسیداسیون هر یک در جریان
فعالیت میشود .بدینگونه که با افزایش سرعت
گلیکوژنولیز ،نسبت اکسیداسیون کربوهیدرات به
چربی در شدت معینی از فعالیت باال میرود و در
مقایسه با زمانی که بدن دچار کمآبی نشده است ،بر
استفاده از کربوهیدرات به عنوان منبع انرژی تکیة
بیشتری دارد .لذا در جریان فعالیت ،اسیدالکتیک در
بدن زودتر تجمع مییابد و ورزشکار زودتر به خستگی
خواهد رسید (موکیون و مازو ،2000 ،ص.)397 .
عالوه بر آن پیشنهاد شده است که افزایش خستگی
بعد از کمآبی ممکن است به علت فعالیت قشر پیش
جداری از مغز باشد (کمپتون و همکاران ،2011 ،ص.
 .)77با این حال طبق نظریه موران ،خستگی ،با
_________________________________
1. Catecholamines
2. Moquin & Mazzeo
3. Glycogenolysis
4. Gluconeogenesis
5. Mougios
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اختالل در سیستم پردازش اطالعات ،منابع توجه را
تقلیل میدهد و منجر به زمان واکنش طوالنیتر
میشود .همچنین نظریه موران بیان میکند که
خستگی به وسیلة افزایش حواسپرتی ،توانایی فرد را
برای تشخیص محرکهای مربوطه کاهش میدهد و
در نهایت اختالل در توجه فرد را به دنبال دارد.
بنابراین خستگی با افزایش حواسپرتی و تخلیة منابع
پردازش اطالعات باعث اختالل در توجه فرد میشود،
زیرا این دو عامل استرسزا منجر به کاهش
فعالیتهای عصبی در پاسخ به محرکهای مربوطه
میشوند (بیکر و همکاران ،2007 ،ص .)981 .عالوه
بر خستگی محیطی ،کمآبی میتواند موجب خستگی
مرکزی 6گردد .بروز خستگی مرکزی هنگام
فعالیتهای ورزشی طوالنیمدت ممکن است به دلیل
افزایش سنتز میانجیهای عصبی نظیر نوراپی نفرین،
دوپامین و سروتونین در مغز باشد (موگیوس،2006 ،
ص .)431 .در نتیجه ،برهم خوردن تعادل دوپامین و
نوراپی نفرین موجب ناتوانی در توجه گزینهای به
محرکی خاص میگردد (واعظ موسوی و مسیبی،
 ،2008ص .)187 .همچنین فعالیت ورزشی در دمای
محیطی باال باعث تعریق بیش از حد میشود که در
نتیجه مایع خون ،آب فضای خارج سلولی و
سیتوپالسم کاهش پیدا میکند .اگر در هنگام
فعالیتهای ورزشی مصرف آب به اندازة آب دفعی
بدن نباشد ،دمای بدن افزایش مییابد .در نهایت
افزایش دمای بدن موجب اختالل در عملکردهای
ذهنی نظیر پردازش اطالعات ،ادراک و حافظه می-
شود (موگیوس ،2006 ،ص.)431 .
عالوه بر مکانیسمهای مطرح شده ،یک توضیح
احتمالی برای اینکه چرا کارکردهای شناختی در نتیجة
کمآبی مختل میشوند ،ممکن است مربوط به نظریة
فضای کاری یکپارچه 7از بارز )1993( 1باشد .طبق
_________________________________
6. Central Fatigue
7. Global Workspace Theory
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این نظریه ظرفیت شناخت محدود است ،بنابراین با
توجه به شرایط ،فرآیندهای همتا اغلب برای به دست
آوردن این منابع به رقابت میپردازند .اعتقاد بر این
است که در این رقابت بعضی از پردازشها نسبت به
سایرین غالبتر هستند .با این حال ،هنگامیکه
فعالیتهای بدنی در حالت کمآبی یا در حضور تنش
گرمایی انجام شوند ،این عوامل استرسزا هم وارد
رقابت با دیگر فرآیندهای شناختی خواهند شد .نتیجه
نهایی برد عوامل استرسزا است ،که باعث محدودیت
در پردازش دیگر فرآیندهای ذهنی شده و در نهایت
عملکرد به خطر میافتد (مسنتو و همکاران،2014 ،
ص .)10 .بنابراین در هنگام کمآبی ،تکالیف پیچیده
که به سطوح باالی توجه نیاز دارند ،به طرز صحیحی
اجرا نمیشوند ،زیرا استرس حاصل از کمآبی برای
جلب توجه به رقابت با فرآیندهای شناختی میپردازد.
در نتیجه توجه فرد منحرف شده و عملکرد وی
کاهش پیدا میکند (بیکر و همکاران ،2007 ،ص.
 .)981در کنار وجود اکثر تحقیقاتی که از اثر منفی کم
آبی بر کارکردهای روانشناختی حمایت می کنند
(گانیو2011 ،؛ بیکر2007 ،؛ لیبرمن2005 ،؛ پروس،
 ،)2013برخی از پژوهشها از جمله پژوهش
آرمسترانگ و همکاران متفاوت بوده است .در این
پژوهش تنزل خلقوخوی ،تمرکز پایینتر وعالئم
سردرد در نتیجة کمآبی خفبف دیده شد اما جنبههایی
از کارکردهای روانشناختی از جمله زمان واکنش،
حافظة کاری ،استدالل منطقی تحتتأثیر کمآبی
خفیف قرار نگرفت .ممکن است علت مغایرت این
پژوهش با تحقیقات گذشته ،مربوط به استفاده از
تمرینات اینتروال همراه با داروهای ادرارآور جهت
ایجاد کمآبی باشد )آرمسترانگ.)2011 ،
در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد توجه انتخابی و
مداوم دانشجویان دختر فعال بر اثر کمآبی خفیف

مختل گردید .با توجه به اینکه مکانیسم تشنگی (که
خواهش طبیعی بدن برای نوشیدن آب است) شاخص
خوبی برای تعیین نیاز بدن به آب نمیباشد ،بنابراین
پیشنهاد میشود که اندازهگیری روزانة وزن بدن (که
اساساً نشاندهندة مقدار آب دفع شده است) در قبل و
بعد از تمرین صورت گیرد تا بتوان از مقدار آب دفع
شدة اضافی آگاه شد .همچنین با توجه به شرایط
برگزاری مسابقات رسمی بانوان که با پوشش کامل
بدن و سر است ،توصیه میگردد که بانوان مایعات
کافی قبل ،در طول و بعد از ورزش مصرف کنند
(فاکس و دونالد ،ترجمة خالدان ،2009 ،ص .)873 .از
محدودیتهای این پژوهش عدم توجه به ویژگیهای
شخصیتی افراد از نظر صبح بازده و عصربازده بودن
میباشد .از آنجاییکه ریتم شبانهروزی ممکن است
یک عامل تعیینکننده هنگام تجزیه و تحلیل اثرات
دهیدراتاسیون بر کارکردهای روانشناختی باشد (ادن،
 ،2012ص ،)76 .پیشنهاد میگردد در تحقیقات آینده
اثر ریتم شبانهروزی نیز کنترل شود .همچنین در
پژوهش حاضر از افراد جوان با دامنه سنی  18تا 23
سال استفاده شده است ،با توجه به اینکه سن بر
میزان آسیبپذیری از کمآبی اثرگذار است (ادن،
 ،2012ص ،)71 .پیشنهاد میگردد در پژوهشهای
آینده از شرکتکنندگان با دامنههای سنی دیگر نیز
استفاده شود .بهعالوه از آنجایی که جنسیت یکی از
عوامل تأثیرگذار در میزان از دست دادن آب بدن می-
باشد و اینکه زنان بهطور متوسط دارای محتوای آب
بدن پایینتری هستند (ادن ،2012 ،ص ،)76 .پیشنهاد
میشود که در مطالعات آینده ،وضعیت
شرکتکنندگان مرد نیز در این خصوص مورد بررسی
قرار گیرد.
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