79-67  صص.،8931 زمستان.،81 شمارة

مطالعات روانشناسی ورزشی

اثربخشی مداخالت روانشناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از
ارزیابی منفی در ورزشکاران
9

 و حمیدرضا طاهری،2 سید محمد کاظم واعظ موسوی،8عادله زهتاب نجفی
8931/38/93 : تاریخ پذیرش8931/88/21 :تاریخ دریافت

چکیده
 بررسی اثربخشی مداخالت روانشناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در،هدف از پژوهش حاضر
. نفری به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند09  بدینمنظور نمونهای.ورزشکاران بود
 در طول، پکيج آموزشی مداخالت. پرسشنامۀ اضطراب رقابتی و مقياس ترس از ارزیابی منفی بود،ابزار جمعآوری اطالعات
 نتایج حاصل از تحليل کوواریانس در کاهش اضطراب صفت نشان داد که. دقيقهای بر گروه آزمایش اجرا گردید09  جلسۀ21
 نتایج، بهطور کلی. ولی در کاهش ترس از ارزیابی منفی تفاوت معناداری را نشان نداد،تفاوت معناداری بين گروهها وجود دارد
حاکی از تأثير اجرای مداخالت روانشناختی بر کاهش اضطراب رقابتی ورزشکاران میباشد و پيشنهاد میشود بهمنظور کاهش
.ترس از ارزیابی منفی ورزشکاران مداخالتی با تأکيد بيشتر بر اصالح نگرش فرد دربارۀ خود اجرا گردد
 ترس از ارزیابی منفی، اضطراب رقابتی، مداخالت روانشناختی:کلید واژهها

Effectiveness of Psychological Interventions on Reducing Competitive
Trait Anxiety and Fear of Negative Evaluation in Athletes
Adeleh Zehtab Najafi, Mohammad Vaezmousavi, and Hamid Reza Taheri
Abstract
The aim of the present study was to investigate the effectiveness of selected psychological
interventions on reducing competitive trait anxiety and fear of negative evaluation in athletes.
Using convenience sampling, 90 people were placed in two experimental and control groups.
Information collecting tools were Competitive Trait Anxiety Questionnaire and Fear of
Negative Evaluation Scale. The educational package was conducted through 12 ninety-minute
sessions in the experimental group. Analysis of covariance results in reducing competitive
trait anxiety revealed that there was a significant difference between groups, but analysis of
covariance results in reducing fear of negative evaluation had no significant difference. In all,
performance of psychological interventions is effective on reducing competitive anxiety in
athletes and in order to reduce fear of negative evaluation in athletes, it is essential to design
the interventions with more emphasis on correcting the self- attitude.
Keywords: Psychological Interventions, Competitive Anxiety, Fear of Negative Evaluation
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مقدمه
امروزه ،توجه به روانشناسی ورزش و متغيرهای
مرتبط میتواند نتایج سودمندی در عملکرد
ورزشکاران داشته باشد .در حقيقت در ورزش،
فاکتورهای روانشناختی نقش مهمی در عملکرد
ورزشکاران دارد (گرنگ و کر .)1929 ،2ازجملۀ این
متغيرها اضطراب است .اضطراب در ورزش ،زمانی
ناخوشایند است که ارزیابی اوليه از شرایط رقابتی
مسابقه ،درست و واقعبينانه نباشد .وقتی ورزشکار
بدون دليل مشخص ،ناراحت و مضطرب است در این
شرایط کارایی خود را از دست میدهد و در صحنۀ
رقابت خطرات زیادی او را تهدید میکند .در واقع
اضطراب به علت تأثير منفی که بر تفکر و شناخت
افراد دارد ،موجب برهم زدن تمرکز ورزشکاران می-
شود و به دنبال آن میتواند ورزشکاران را درمعرض
آسيبهای جدی قرار دهد که این موضوع در دنيای
ورزش بسيار حائز اهميت است (راجکمار .)1921 ،1به
اعتقاد مارتنز ،ویلی و بورتون )2009( 3اضطراب
رقابتی 4عبارت است از انگيزۀ پرهيز از شکست در
محيط ورزشی یا گرایش به نگران بودن در خصوص
شکست در ورزش (واعظ موسوی و مسيبی.)1922 ،
هرچه ميزان اضطراب رقابتی باالتر باشد ،عملکرد
ورزشکاران درحين رقابت پایينتر خواهد آمد و این
نشاندهندۀ ادراك ناهماهنگی بين تقاضاهای محيط
و توانایی ورزشکار برای انجام دادن آن تقاضاها است
(راجکمار .)1921 ،مارتنز و همکاران ( )2009عنوان
نمودند که اضطراب صفت رقابتی ،ویژگی شخصيتی و
نوعی آمادگی یا گرایش است که هرچه بيشتر باشد،
فرد محركهای بيشتری را تهدیدکننده مییابد (واعظ
موسوی و مسيبی .)1922 ،در واقع اضطراب صفت

1. Grange & Kerr
2. Rajkumar
3. Martens, Vealy & Burton
4.Competitive Anxiety

رقابتی ،تمایل به درك موقعيتهای رقابتی به مثابۀ
عاملی تهدیدکننده و نيز پاسخ به این موقعيتها به-
شکل تنش و نگرانی بهصورت پایدار است .افرادی
که با ميزان باالیی اضطراب صفت رقابتی مشخص
میشوند ،نسبت به افراد با اضطراب صفت رقابتی
کم ،موقعيتهای رقابتی را بهمراتب تهدیدآميزتر
درك نموده و در نتيجه ،درجات باالیی از این نوع
اضطراب را درك خواهند کرد (گهررخی .)1995 ،5از
جملۀ متغيرهایی که با اضطراب رقابتی در ارتباط
است و در این پژوهش نيز به آن پرداخته میشود
ترس از ارزیابی منفی 6است .ترس از ارزیابی منفی
دیگران (ارزیابی اجتماعی) به عنوان یکی از علل
ایجادکنندۀ اضطراب برشمرده میشود .در واقع،
افرادی که از ارزیابی منفی دیگران نگران هستند،
معتقدند وقتی در شرایطی قرار میگيرند که ممکن
است اشتباه کنند یا شکست بخورند ،ارزیابیهای
منفی آنها آغاز شده و عملکرد ضعيفی را نشان می
دهند .همچنين این افراد بهدليل اینکه خودشان را
نسبت به ارزیابی منفی از جانب دیگران آسيبپذیر
میبينند ،از موقعيتهای اجتماعی میترسند و از چنين
موقعيتهایی اجتناب میکنند .این افراد وقتی در
موقعيت اجتماعی قرار میگيرند ،فکر میکنند که
دیگران در حال نظارت ،وارسی و ارزیابی منفی از
جنبههای مختلف رفتار ،عملکرد و ظاهر آنها هستند
(تامسون .(1994 ،7عوامل زیادی همچون مشکالت
شخصی ،نيازهای ورزشی ،ترس از شکست و
موضوعات عاطفی و احساسی باعث ایجاد نگرانی و
اضطراب شده و مانع از این میشود که ورزشکار به
اهداف اجراییاش دست یابد .لذا اجرای مداخالت
گوناگون چه از نظر ذهنی و چه از نظر جسمانی به
5. Goharrokhi
6. fear of negative evaluation
7. Tomson
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منظور کاهش اضطراب در ورزشکاران ضروری به نظر
میرسد .بنابراین در این پژوهش اثربخشی مداخالت
روانشناختی که ترکيبی از رویکرد شناختی-رفتاری،2
تصویرسازیذهنی 1و تکنيک رهایی هيجانی 3بود بر
کاهش اضطراب رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در
ورزشکاران بررسی شد .در رویکرد شناختی-رفتاری
(سی.بی.تی) که تلفيقی از رویکردهای شناختی و
رفتاری است به فرد کمک میشود تا الگوهای تفکر
تحریف شده و رفتارهای ناکارامد خود را تشخيص
دهد و به تنظيم و تصحيح افکار و نظامهای اعتقادی
نامعقول بپردازد .در مدل سی.بی.تی .نخستين گام
برای کمک به ورزشکار جهت تغيير باورها ،آگاه کردن
وی از افکارش میباشد .هدف سی.بی.تی .آموزش
ورزشکاران برای تشخيص ،ارزیابی و اصالح افکار به
منظور تغيير دیدشان نسبت به جهان است .نهایت ًا
سی.بی.تی .تحریفات شناختی ورزشکاران را به چالش
میکشاند ،و آنها را با شناختی که مؤثر و سازگار با
ورزش است روانۀ ميدان مسابقه میکند .در واقع با
حذف افکار ناقص و تحریفشده ،ورزشکاران فرصت
بهتری برای بهکارگيری تواناییشان در محيط واقعی
بازی و کاهش اضطراب پيدا میکنند (سيلوا ،ترجمۀ
واعظ موسوی .)1922 ،تصویرسازیذهنی که بهعنوان
یکی دیگر از اجزای مداخالت این پژوهش بهکار رفت
بهعنوان یک تکنيک ذهن-بدن ،بر این پایه استوار
است که ذهن و بدن با هم مرتبط هستند و در واقع
مرور سمبليک یک فعاليت فيزیکی است بدون اینکه
هيچ حرکت عضالنی واضحی صورت گيرد .در واقع
با تصویرسازی میتوان سطح برانگيختگی را افزایش
یا کاهش داد .تصویرسازیذهنی ،مهارتهای خود-
تنظيمی ،خودآگاهی ،خود ارزیابی ،خودکنترلی و
توانایی خواندن عالئم شناختی و بدنی را تحت همۀ

شرایط افزایش میدهد (صوفيان .)1990 ،4همچنين
قبل از شروع مداخالت از تکنيک رهایی هيجانی
(ای.اف.تی) استفاده شد .ای.اف.تی برقراری ارتباط
بين افکار و هيجانات فرد است (بنور ،لگر ،توسيانت و
زاکارو .)1990 ،5فرض بنيادین در روش ای.اف.تی
این است که دليل تمام احساسات ناخوشایند اختالل
در سيستم انرژی بدن است .این واقعيت که تفکرات
منفی ،موجب اختالل در سيستم انرژی بدن و
احساسات ناخوشایند میشوند انکارناپذیر است .این
احساسات ناخوشایند ،خود را به طرق مختلف در بدن
نشان میدهند (تپش قلب ،اشک ،عرق کردن و
غيره) و باعث تنش در عضالت میشوند .وقتی انرژی
در یکی ازمحورهای بدن با مانع روبرو میشود یا
مختل میشود احساسات ناخوشایندی همراه با انواع
عالئم جسمانی پدید میآید .در ای.اف.تی از دو
روش آشکارسازی هيجانی و بازسازی شناختی
استفاده میشود و با تداعی خاطره ،عکسالعمل ناشی
از تنش از بين میرود( .کاراتزیا 6و همکاران.)1922 ،
با توجه به بررسیهای انجام شده تاکنون پژوهش-
های اندکی در داخل و خارج از کشور به بررسی
مداخالت روانشناختی در کاهش اضطراب رقابتی در
گروه ورزشکاران صورت گرفته است و تاکنون
پژوهشی به بررسی ترس از ارزیابی منفی در گروه
ورزشکاران نپرداخته است و پژوهشهایی که به
منظور کاهش اضطراب رقابتی در ورزشکاران صورت
گرفته است صرفاً از مداخالت مجزا و اغلب از
مداخالت رفتاری استفاده نمودهاند که در ادامه به-
تعدادی از آنها اشاره میگردد .رشيدی ،آتشپور و
بادامی ( )1923به بررسی اثربخشی روش آرامسازی
پيش روندۀ عضالنی بر اضطراب رقابتی ورزشکاران
پرداختند و نشان دادند که آرامسازی پيش روندۀ

)1. Cognitive Behavior Therapy (CBT
2. Mind Imagery
)3. Emotional Freedom Technique(EFT

4. Sofian
5. Benor, Ledger, Toussaint & Zaccaro
6. Karatzias
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عضالنی اضطراب بازیکنان را بهطور معناداری کاهش
میدهد .احمدی ( )1923در پژوهش خود بهتعيين
تأثير تمرین بازخورد زیستی تغيير ضربان قلب و آرام-
سازی عضالنی بر اضطراب رقابتی وعملکرد بازیکنان
نيمهماهر فوتبال پرداخت .نتایج مطالعۀ وی نشان داد
که این مداخالت روی درصد موفقيت بازیکنان نيمه-
ماهر فوتبال تأثير مثبتی دارد .شيرآقاکوتنایی ()1923
پژوهشی تحت عنوان تأثير آرامسازی بر ميزان
اضطراب رقابتی کشتیگيران نوجوان قائمشهر انجام
داد .نتایج ،حاکی از تأثير معنیدار تمرینات آرامسازی
بر اضطراب شناختی بوده است .نيکویی ( )1922در
پژوهشی تحت عنوان کمالگرایی و ترس از ارزیابی
منفی دیگران در تبيين اضطراب اجتماعی نشان داد
که گروه مبتال به ترس اجتماعی ،ترس از ارزیابی
منفی و کمالگرایی منفی بيشتری نسبت به گروه
بهنجار تجربه میکنند .نتایج فراتحليل لورینکا 2و
همکاران ( )1925که  77پژوهش را بررسی نمودند
نشان داد که درمان شناختیرفتاری به طور معناداری
در کاهش عالئم اضطراب مؤثر بوده است .پترسون1
( )1926در پژوهش خود نشان داد که چهار هفته
تکنيک رهایی هيجانی در کاهش اضطراب
دانشجویان رشتۀ پرستاری مؤثر است .پالمر و
بروکس )1922( 3در پژوهش خود بر روی 294
آزمودنی نشان دادند که تکنيک رهایی هيجانی در
کاهش عالئم روانشناختی از قبيل اضطراب و
افسردگی تأثيرگذار است .آتان و سامپسون)1923( 4
در یک پژوهش کيفی ،موضوع چگونگی برخورد و
کنار آمدن با پدیدۀ اضطراب رقابتی را مورد بررسی
قرار دادند .آنان در پژوهش خود بهاین نتيجه رسيدند
که مهارتهایی مانند تصویرسازی ،هدفگذاری ،آرام-

1. Loerinca
2. Patterson
3. Palmer & Brooks
4. Athan & Sampson

سازی و توسعۀ اعتمادبهنفس میتواند در کم کردن
عالئم و آسيبهای اضطراب رقابتی به ورزشکاران
کمک کند .الوان ،زکریا ،رحيم ،حميد و فؤاد )1923( 5
در پژوهشی تحت عنوان مقایسۀ اثربخشی دو روش
آرامسازی پيشروندۀ عضالنی و آرامسازی مبتنی بر
تصویرسازی بر اضطراب رقابتی پيش از مسابقه ،نشان
دادند که اضطراب رقابتی هر دو گروه دریافتکنندۀ دو
روش آرامسازی نسبت به گروه شاهد ،به طور معنی-
داری کمتر بود .به طور کلی با مرور پژوهشهای
گذشته مشاهده میگردد که اکثر پژوهشهای پيشين
به منظور کاهش اضطراب رقابتی ،فقط از مداخالت
رفتاری بهره بردهاند و تاکنون پژوهشی به منظور
کاهش ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران انجام
نشده است .لذا در این پژوهش سعی بر آن بود
مداخلهای گستردهتر که دارای اجزاء شناختی ،رفتاری
و هيجانی باشد اجرا گردد .بنابراین رویکرد شناختی
رفتاری ،تکنيک رهایی هيجانی و تصویرسازی ذهنی
در قالب یک پکيج آموزشی جهت کاهش اضطراب
رقابتی و ترس از ارزیابی منفی در ورزشکاران تنظيم
گردید .چرا که ،اضطراب و ترس از ارزیابی منفی
ازعوامل مهم ایجاد فشار روانی هستند و زمانیکه
ورزشکار نگران ومضطرب است ،دراین شرایط کارایی
خود را از دست میدهد و درصحنۀ رقابت ،خطرات
زیادی او را تهدید میکند و بهدليل تأثير مستقيم و
تهدیدکنندۀ آنها بر عملکرد و موفقيت ورزشی،
اهميت زیادی دارند (راجکمار .)1921 ،همچنين
بررسی این متغيرها در ورزشکاران ،زمينۀ مناسبی
برای برنامهریزیهای کوتاهمدت و بلندمدت ،برای
آرامسازی روانی ورزشکاران فراهم خواهد کرد .لذا
هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی تاثير مداخالت
روانشناختی بر کاهش اضطراب صفت رقابتی و ترس
از ارزیابی منفی در ورزشکاران بود.
5. Alwan, Zakaria, Rahim, Hamid, & Fuad
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،نيمهآزمایشی و طرح آن به
صورت پيشآزمون -پسآزمون باگروه گواه و گمارش
تصادفی بود .جامعۀ آماری این پژوهش ،ورزشکاران
( 64نفر مرد 16 ،نفر زن) رشتههای ورزش انفرادی
استان کرمانشاه ( 27نفر کشتی 24 ،نفر وزنهبرداری،
 13نفر تکواندو 12 ،نفر کاراته و  25نفر بوکس) بودند
که در دامنۀ سنی  35-11سال قرار داشته و حداقل
تحصيالت آنها کارشناسی ( یا دانشجوی سال آخر
کارشناسی) بود .روش نمونهگيری در این پژوهش،
نمونهگيری در دسترس بود .بهاینمنظور پرسشنامه
اضطراب رقابتی و مقياس ترس از ارزیابی منفی
توسط  356ورزشکار تکميل گردید .پس از نمره-
گذاری 297 ،ورزشکار نمرۀ متوسط به باال در این
پرسشنامهها (نمرۀ 25به باال در آزمون اضطراب
صفت رقابتی و نمرۀ  27به باال در مقياس ترس از
ارزیابی منفی) داشتند .پس از توضيح روال اجرای
مداخالت و توضيح در خصوص تعداد جلسات و
برنامههای اجرایی 09 ،نفر از آنها حاضر به همکاری
شدند ،که بهصورت جایگزینی تصادفی در دوگروه
آزمایشی و کنترل ( 45نفر گروه آزمایش و  45نفر
گروه کنترل) قرار داده شدند .شرایط ورود آزمودنیها
به این پژوهش این بود که ورزشکاران حداقل 29
سال سابقه ورزشی مستمر داشتنه باشند و آشنایی با
مداخالت روانشناختی مورد استفاده در این پژوهش
را نداشته باشند.
ابزار پژوهش
آزمون اضطراب صفت رقابتی ورزشی: 8
آزمون اضطراب رقابت ورزشی شامل  25سوال است
که بهغير از عبارات  23، 29، 7، 4 ،2که نمرهگذاری
ندارند و برای حفظ ظاهر پرسشنامه به کار رفتهاند،
سایر پاسخها در مقياس سهارزشی (از  =2بهندرت تا
)1. Sport Competition Anxiety Test (SCAT

 =3بيشتر اوقات) رتبهبندی میشوند و امتيازگذاری
عبارات  6و  22معکوس است .جمع نمرات بين  29تا
 39میشود که نمرۀ باالی  12نشاندهندۀ اضطراب
صفتی رقابتی باال ،نمرۀ بين  25تا  19نشانۀ اضطراب
رقابتی متوسط و کمتر از  24نشاندهندۀ اضطراب
رقابتی پایين میباشد .آلفای کرونباخ این آزمون /70
بهدست آمده و روایی آن  9/70مناسب تشخيص داده
شده است( .واعظ موسوی و مسيبی.)1922 ،
مقیاس ترس از ارزیابی منفی : 2ابزار دیگر
مورد استفاده در این پژوهش مقياس ترس از ارزیابی
منفی بود .این مقياس توسط واتسون و فرند ()2060
ساخته شد و توسط مهرابی زاده هنرمند و همکاران
( )2000ترجمه و آمادۀ اجرا گردید .این مقياس شامل
 39ماده است که  27مادۀ آن پاسخ مثبت و  23مادۀ
آن پاسخ منفی دارد .دامنۀ نمره در این پرسشنامه 9
تا  39است .مهرابی زاده هنرمند و همکاران ( )2000
ضریب پایایی این مقياس را با روش آلفای کرونباخ
 9/76گزارش نمودند.
روش اجرا :با تأکيد بر هدف اصلی پژوهش،
پيرامون شناسایی اثرات اجرای پکيج آموزشی بر
کاهش اضراب رقابتی و ترس از ارزیابی منفی ،پس از
انجام پيشآزمون ،شرکتکنندگان بهطور تصادفی به
دو گروه آزمایش ( 45نفر) و کنترل ( 45نفر) تقسيم
شدند .سپس پکيج آموزشی مداخالت ،در طول 21
جلسۀ  09دقيقهای بر گروه آزمایش اجرا گردید.
همانگونه که ذکر گردید در این پژوهش سعی بر آن
بود مداخلۀ روانشناختی جامعی که دارای اجزاء
شناختی ،رفتاری و هيجانی باشد تنظيم گردد .لذا
الگوی مداخلۀ ترکيبی شامل مداخالت شناختی (جزء
شناختی) ،تصویرسازی ذهنی (جزء رفتاری) و تکنيک
رهایی هيجانی (جزء هيجانی) طراحی گردید .در
)2. Fear of Negative Evaluation (FNE
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بخش مداخلۀ مبتنی بر رویکرد شناختیرفتاری به
شناسایی افکار خودآیند از طریق تئوری ا.بی.سی 2.و
روش سه ستونی پرداخته شد .سپس طرحوارههای
منفی از طریق روش پيکان عمودی مشخص شدند.
در مرحلۀ بعد ،باورها به چالش کشيده شد و شکل-
دهی راهبردهای منطقیتر و تطابقیتر از طریق فنونی
مانند تحليل واقعيت ،تحليل سودمندی و تحليل
منطقی آموزش داده شد و در نهایت به تغيير باورها از
طریق معکوسسازی و بازداری قشری اختياری
پرداخته شد (فری ،1ترجمۀ محمدی .)2000 ،در
بخش مداخلۀ تکنيک رهایی هيجانی ،تالش در
برطرف نمودن اختالل در سيستم انرژی بدن بود که
دستورالعمل اصلی آن ،شامل چهار بخش است- 2 :
تصحيح (از آنجایی که علت اصلی تنش ،افکار منفی
میباشد ،تصحيح آن هم شامل عبارات تأکيدی خنثی
کننده میباشد .مانند :با وجود اینکه دچار _____
هستم ،ولی عميقاً و کامالً شخصيت خود را قبول می
کنم)  -1،مراحل (شامل زدن ضربات مالیم بر نقاط
انتهایی مسيرهای عمدۀ انرژی میشود و از طریق آن
ناهماهنگی سيستم انرژی متعادل میگردد)-3 ،
روش نُه گاموت (هدف از آن تمرکز بيشتر مغز می-
باشد .گاموت یک فرآیند ده ثانيهای است که طی آن
 0فعاليت " محرك مغز " به کار گرفته میشوند و

1. A-B-C theory
2. Free

همزمان ضربات مالیم و پيوستهای بر روی یکی از
نقاط انرژی بدن _ نقطۀ گاموت _ زده میشود و
انجام آن از طریق چرخاندن چشمها و زمزمه کردن و
شمارش صورت میگيرد- 4 .مراحل (دقيقاً مشابه
جزء دوم یا " مراحل " است) (کریگ ،3ترجمۀ
یوسفی .)1929 ،در بخش تصویرسازی ذهنی پس از
آگاهی به ورزشکاران در خصوص سطوح برانگيختگی
مطلوب ،دستورالعمل مربوطه جهت تغيير نگرشها و
افکار منفی مربوط به اجراهای قبلی اجرا شد و
تصویرسازی مهارت بدون آشفتگی و بهطور مثبت
آموزش داده شد (سهرابی و فتحی .)1990 ،الزم به
ذکر است خالصۀ ساختار آموزشی پکيج آموزشی در
جدول شمارۀ  2قيد گردیده است .درپایان مداخله ،به-
منظور بررسی اثربخشی مداخالت بر کاهش اضطراب
و ترس از ارزیابی منفی ،کليۀ ورزشکاران مجدداً
نسبت به تکميل پرسشنامهها اقدام نمودند.

روش های پردازش دادهها
بهمنظور توصيف اطالعات از شاخصهای مرکزی و
پراکندگی و در بخش آمار استنباطی از روش
کوواریانس یکمتغيری استفاده شد .تحليل داده ها
بهوسيلۀ نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس نسخۀ 11
انجام گرفت.

3. Craig

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،81زمستان 8931

73

جدول  .8خالصۀ جلسات آموزشی
جلسات
جلسۀ اول :مروری بر تکاليف قبل از آموزش ،خوشآمدگویی  /ایجاد انگيزه ،مروری برساختار جلسات و قوانين اصلی ،تمرین :اقدام
برای شناخت یکدیگر ،تفکر واحساس؛ معيارهایی که ما برای خود و دیگران تعيين می کنيم ،تکاليف برای جلسۀ آینده
جلسۀ دوم :مرور تکليف جلسۀ اول ،شرح اصول ای.اف.تی ،نظریۀ شناختی اضطراب ،تمرین  :دسته بندی باورها ،اضطراب ،شناسایی
افکار خودآ یند ،تمرین :افکار خودآیند تمرین  :شناسایی مقاومتهای احتمالی و روشهای پيشگيری از آنها ،تعيين تکليف برای جلسۀ
آینده
جلسۀ سوم :مرور تکليف جلسۀ قبل ،اصول ای.اف.تی ،ب :تزریق فکر ،تمرین :تزریق فکر؛ آشنایی با روش پييکان عمودی ،تمرین :
پيکان عمودی ،تعيين تکليف برای جلسۀ بعد
جلسۀ چهارم :مرور تکليف جلسۀ اول ،اجرای ای.اف.تی به صورت ایفای نقش به صورت فردی و گروهی ،مرور پيکان عمودی ،پيکان
عمودی پيشرفته ،انواع باورها ،تعيين تکليف برای جلسۀ بعد
جلسۀ پنجم :اجرای تصویرسازی ذهنی ،مرور تکليف جلسۀ قبل ،تهيۀ فهرست اصلی باورها ،تمرین  :شروع فهرست اصلی باورها؛،
نقشههای شناختی ،تمرین :تهيۀ نقشههای شناختی ،تعيين تکليف برای هفتۀ آینده
جلسۀ ششم :مرور تکليف جلسۀ قبل ،آموزش آرامسازی عضالنی ،باورها را می توان تغيير داد ،تمرین  :تهيۀ فهرستی از باورهایی که در
تاریخ بشر و در زندگی خود ورزشکاران ،تغيير کردهاند ،تحليل واقعيت (قاضی و هيأت منصفه) ،تمرین :تحليل عينی ،تحليل معيار،
تعيين تکليف برای هفتۀ آینده
جلسۀ هفتم :مرور تکليف جلسه قبل ،اجرای آرامسازی عضالنی به همراه تصویرسازی ذهنی ،تحليل سودمندی ،تمرین  :تحليل سودمند
بودن ،تحليل همسانی ،تمرین  :تحليل همسانی ،تعيين تکليف برای جلسۀ آینده؛
جلسۀ هشتم :مرور تکليف جلسۀ قبل ،اجرای ای.اف.تی ،تحليل منطقی ،تمرین  :تحليل منطقی ،ادامۀ تحليل منطقی ،تمرین  :تحليل
منطقی ،تکليف برای جلسۀ آینده؛
جلسۀ نهم :مرور تکليف جلسۀ قبل  ،تهيۀ سلسله مراتب ،تمرین  :تهيۀ حداقل یک سلسله مراتب ،باور مخالف ،تمرین  :شروع به ایجاد
باورهای مخالف ،تکليف برای جلسۀ آینده؛
جلسۀ دهم مرور تکليف جلسۀ قبل ،تعبير ادراکی ،تمرین  :تکميل برگههای تغيير ادراکی  ،تمرین :بازداری قشری اختياری در یک گروه
بزرگ ،تکليف برای هفتۀ آینده
جلسۀ یازدهم :مرور تکليف جلسۀ قبل ،تنبيه خود ˚ خود پاداشدهی ،تمرین  :تنبيه خود ˚ خود پاداشدهی ،روشهای نگهدارنده،
تمرین  :تدوین یک طرح نگهدارنده ،تعيين تکليف برای هفتۀ آینده.
جلسۀ دوازدهم مرور تکليف ،مرور برنامه ،برنامههایی برای پيگيری و ارزیابی پس از آموزش ،برنامۀ اختتاميه.

یافتهها
نتایج توصيفی مربوط به پيش آزمون و پس آزمون در
جدول  1ارائه شده است .براین اساس ،ميانگين و
انحراف معيار دو گروه آزمایش و گواه در متغيرهای
اضطراب رقابتی در دو مرحله پيشآزمون و پسآزمون
بهترتيب عبارتند از )3/70(25/64 ،)4/53( 11/79و

گروه گواه )1/57(27/94 ،)1/20( 19/67:و در متغير
ترس از ارزیابی منفی بهترتيب 11/52 ،)3/57(17/69
()3/29و گروه گواه به ترتيب ،)3/53( 17
 )5/12(39/24میباشد.
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جدول .2میانگین و نمرات انحرفمعیار نمرههای پیشآزمون و پسآزمون اضطراب رقابتی صفت و ترس از ارزیابی
منفی در گروه های آزمایش و گواه
متغیر

اضطراب
رقابتی
صفت

مراحل

گروه

پيشآزمون

آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه
آزمایش
گواه

پسآزمون
پيشآزمون

ترس از
ارزیابی
منفی

پسآزمون

انحرافمعیار

میانگین

11/79
19/67
25/64
27/94
17/69
17
11/52
39/24

4/53
1/20
3/70
1/57
3/57
3/53
3/29
5/12

جدول .9نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس گروه ها در کاهش اضطراب صفت
منابع تغییر

مجموع
مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین
مجذورات

اف

پيشآزمون

274/077

2

274/077

47/779

9/992

گروهها

477/913

2

477/913

233/151

9/992

کل
کل تصحيح
شده

25664

59

771

40

قبل از ارائۀ نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک-
متغيری جهت مقایسۀ دو گروه آزمایش و کنترل در
نمرات کلی اضطراب رقابتی ،باید یادآور شد نتایج
آزمون لوین جهت بررسی پيشفرض همگنی
واریانسها از لحاظ آماری معنادار نبود و این به معنای
برقراری مفروضۀ همگنی واریانسها میباشد .نتایج
حاصل از تحليل کوواریانس گروهها در کاهش
اضطراب صفت پس از اجرای مداخالت روانشناختی
منابع تغيير

سطح
معناداری

ضریب اتا

توان آزمون

9/594

2/99

9/730

2/99

در جدول  3نشان میدهد که بعد از تعدیل نمرات
پيشآزمون ،تفاوت معناداری بين گروهها وجود دارد،
یعنی مداخله اثرگذار بوده است .بنابراین فرضيۀ
پژوهش یعنی مؤثر بودن مداخلۀ آزمایشی در کاهش
متغير وابسته تأیيد می شود .بهاین معنا که مداخالت
روان شناختی بر کاهش اضطراب صفت مؤثر بوده
است.

جدول  .1نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس گروهها در کاهش ترس از ارزیابی منفی
ميانگين
مجموع
ضریب اتا
سطح معناداری
اف
درجۀ آزادی
مجذورات
مجذورات

توان آزمون

پيشآزمون

292/032

2

292/032

9/322

9/57

9/111

2/99

گروهها

2194/346

2

2194/346

3/675

9/96

9/767

2/99

47679

59

کل
کل
شده

تصحيح

26726/97

40

68

قبل از ارائۀ نتایج آزمون تحليل کوواریانس تک-
متغيری جهت مقایسۀ دو گروه آزمایش و کنترل در
نمرات کلی ترس از ارزیابی منفی ،باید یادآور شد
نتایج آزمون لوین جهت بررسی پيشفرض همگنی
واریانسها از لحاظ آماری معنادار نبود و این به معنای
برقراری مفروضۀ همگنی واریانسها میباشد .نتایج
حاصل از تحليل کوواریانس گروهها در کاهش ترس
از ارزیابی منفی در جدول  4نشان میدهد که بعد از
تعدیل نمرات پيشآزمون ،تفاوت معناداری بين گروه-
ها وجود ندارد ،یعنی مداخله اثرگذار نبوده است.
بنابراین فرضيۀ پژوهش یعنی مؤثر بودن مداخلۀ
آزمایشی در کاهش متغير وابسته رد میشود .بهاین
معنا که مداخالت روانشناختی بر کاهش ترس از
ارزیابی منفی مؤثر نبوده است.
بحث و نتیجه گیری
در پژوهش حاضر ،اجرای مداخالت روانشناختی
منجر به کاهش اضطراب صفت رقابتی در ورزشکاران
گردید ،اما تفاوت معناداری در متغير ترس از ارزیابی
منفی مشاهده نشد .در خصوص کاهش اضطراب
صفت رقابتی میتوان گفت که این یافته با یافتۀ
پژوهشهای لورینکا ( ،)1925پترسون ( ،)1926اتان و
سامپسون ( ،)1923الوان و همکاران (،)1923
کاراتزیس و همکاران ( )1922و پالمر و بروکس
( )1922همسو است .کاهش معنادار اضطراب
ورزشکاران را در این پژوهش ،نمیتوان حاصل یک
مؤلفۀ خاص دانست ،زیرا این امر به دليل بافت بههم
پيوسته و چند مؤلفهای این برنامۀ مداخلهای ،ميسر
نيست .در بررسی اجزاء مداخالت این پژوهش و تبيين
نقش احتمالی آنها در کاهش اضطراب ورزشکاران
میتوان اینگونه عنوان نمود که یکی از اجزای
مداخالت بهکار رفته در این پژوهش بهمنظور کاهش
اضطراب رقابتی ،استفاده از تکنيک تصویرسازیذهنی
بود .در واقع استفاده از مداخلۀ تصویرسازی ذهنی ،به
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ورزشکاران کمک کرد که هرگاه جسم در حالت
استراحت قرار میگيرد ،ذهن به بررسی و کنکاش
دربارۀ مسئلۀ مهمی که در زندگی بروز مینماید و
بيشترین انرژی مصرفی معطوف به حل یا رفع آن
میشود ،پرداخته وتالش کند که برای آن راهحل
مناسبی بيابد .این تفکر به صورت انتزاعی نبوده و
همراه با تجسم وضعيتهای مورد نظر میباشد.
همچنين بخش دیگر مداخلۀ بهکار رفته در این
پژوهش استفاده از رویکرد شناختی-رفتاری بود.
رویکرد شناختی-رفتاری ،تالش هدفمند برای حفظ
آثار تعدیل رفتار و تلفيق فعاليتهای شناختی جهت
ایجاد تغييراتی بهمنظور کاهش اضطراب است
(کندال .)2003 ،2در پژوهش حاضر این جزء از
مداخله ،مانند همه مداخالت شناختی-رفتاری دارای
دو پيش فرض اساسی بود :اول اینکه فعاليت
شناختی را میتوان مورد پایش قرار داده و تغيير داد و
دوم اینکه از طریق تغيير شناختی میتوان تغيير
مورد نظر را در رفتار ایجاد کرد (بهنقل از ابوالقاسمی
و همکاران .)1996 ،بر این اساس میتوان گفت که
اضطراب ورزشکاران از باورهای نامناسب و باورهای
بنيادی غيرمنطقی ناشی شده بود که بر چگونگی
تفسير رویدادها مؤثر بود و واکنش هيجانی نامناسبی
را در پی داشت (بهنقل از دوگاس 1و همکاران،
 .)1929در جلسات مداخله ،بر نقش شناخت در بروز
تغييرات هيجانی ،شناختی و رفتاری که در اضطراب
مختل میگردد متمرکز و بدینترتيب هر سه حوزه،
همزمان در نظر گرفته شد و براین موضوع تأکيد شد
که تغيير شناخت منجر به تغييرهای رفتاری و
هيجانی و شناختی میشود وهدف آن تعدیل
شناختهای نادرست و غيرمنطقی بود .درحقيقت
اختصاص دادن جلسات مداخلهای به مسائلی چون
رابطۀ افکار و احساسات و چالشهای کالمی توانست
1 . Kendall
2 . Dugas
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به ورزشکاران در کنترل اضطراب کمک کند .بنابراین
این رویکرد از طریق اصالح و تغيير مؤلفههای
شناختی ناکارامد (افکار خودآیند ،باورهای واسطهای،
باورهای بنيادین) موجب کاهش اضطراب گردید (به-
نقل از ارول .)1922 ،2همچنين در پژوهش حاضر
رویکرد شناختی -رفتاری بههمراه تکنيک رهایی
هيجانی بهکار رفت .از دیدگاه ای.اف.تی ،عامل تمامی
احساسات ناخوشایند ،اختالل در سيستم انرژی بدن
است و سيستم الکتریکی نقش حياتی در سالمتی فرد
بازی میکند و تنش و اضطراب هم ،مثل همۀ
احساسات ناخوشایند دیگر ،اختالل در سيستم انرژی
بدن است( .فکس و مالينوسکی .)1923 ،1با بهکار
بردن دستور اساسی تکنيک ای.اف.تی در جلسات
مداخلهای ،احساسات ناخوشایند و آثار ناشی از آنها
خنثی شده و احساس آسودگی ایجاد گردید ،که به
معنی از بين رفتن تنش و برطرف نمودن اختالالت
انرژی بدن و کاهش اضطراب بود .می توان از چشم-
انداز دیگری نيز به تغيير این متغير پس از مداخالت
روانشناختی پرداخت .بهاین معنا که اگر به تعریفی
که واعظ موسوی و مسيبی ( )1922از اضطراب صفت
ارائه دادند و عنوان نمودند که اضطراب صفت،
گرایش رفتاری نسبتاً پایدار و اکتسابی است ،که اغلب
بهعنوان یک ویژگی شخصيتی توصيف میشود رجوع
شود می توان این متغير را یک ویژگی شخصيتی در
نظر بگيریم .از این حيث تحقيقهایی که بهطور کامل
همجهت با تحقيق حاضر بوده و به بررسی تأثير
مداخالت روانشناختی بر ویژگیهای شخصيتی
ورزشکاران پرداخته باشند ،اندكاند که امکان نتيجه
گيری دقيقی را در این مورد فراهم نمیسازند و برای
اظهارنظر قطعی مطالعات بيشتری الزم است .اما به-
طورکلی باید عنوان کرد که تعداد بسيار کم تحقيقات
در زمينۀ مداخالت روان شناختی مؤثر بر عوامل
1. Erol
2. Fox & Malinowski

شخصيتی بيشتر ناشی از باوری نه چندان قابل اتکاء
و کهنه ،بهویژه در ميان صفتگرایان مبنی بر این
است که صفات شخصيتی تغييرناپذیراند (کندال،
 .)2003پس با توجه به این توضيحات میتوان حتی
با فرض اینکه اضطراب صفت یک ویژگی شخصيتی
است به تغييرپذیری آن اميدوار بوده و مداخالت
روانشناختی را در راستای کاهش آن پیریزی نمود و
در این زمينه ،برنامهریزیهای الزم را بهعمل آورد .از
سوی دیگر یافتههای این پژوهش نشان میدهد
الگوی مداخلۀ ارائه شده بر کاهش ترس از ارزیابی
منفی ورزشکاران مؤثر نبوده و نتایج آماری ،تأثير
مداخالت بر کاهش ترس از ازرزیابی منفی دیگران را
تأیيد نکرد .در توضيح عدم تأثيرگذاری مداخالت بر
ترس از ارزیابی منفی میتوان به این استدالل
محتمل استناد نمود که در کاهش ترس از ارزیابی
منفی ،عالوه بر تأکيد بر موقعيت ،باید بر "خود" نيز
تأکيد نمود .هافمن )1997(3در نظریه پردازی خویش
از اضطراب اجتماعی به "خود" بهعنوان محرك ترس
آور در ترس از ارزیابی منفی مینگرد و بر اصالح
نگرش فرد دربارۀ خود تأکيد میورزد .بنابراین ،با
توجه به تأکيد هافمن ( )1997بر "خود" و با توجه به
اینکه ترس از ارزیابی منفی دربرگيرندۀ دیدگاه منفی
و تحریفشدهای از "خود" است (آلدن 4و همکاران،
 )1992مطالعات نيز سوگيریهای پردازشی شناختی
را توصيف میکنند که میتواند منجر به بازنمایی
درونی منفی از خود اجتماعی شوند و آن را تقویت
کنند (اندرسون 5و همکاران .)1997 ،در واقع شاید اگر
اگر در مداخالت بهمنظور اصالح خود -ادراکی منفی
بر مؤلفههای مختلف و اصالح آنها از جمله بر"
توجه فزایندۀ متمرکز بر خود"" ،کنترل هيجانی
ادراكشدۀ پایين" و" مهارتهای اجتماعی که فرد
3. Hofmann
4. Alden
5. Anderso
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آنها را ناکافی ادراك میکند" تأکيد میشد نتایج
معناداری بهدست میآمد ،لذا پيشنهاد میشود که در
پژوهشهای آتی این مسئله در نظر گرفته شود.
در نتيجهگيری کلی میتوان عنوان نمود که مداخلۀ
صورتگرفته در کاهش اضطراب رقابتی ورزشکاران
تأثير بسزایی دارد .طوریکه ورزشکارانی که قبل از
رقابت ورزشی از مداخله استفاده کردهاند آنرا به
عنوان ابزاری مؤثر و مفيد دانستهاند .بنابراین الزم
است که ورزشکاران و مربيان ورزشی قبل از
مسابقات ورزشی به نقش و اهميت تکنيکهای
روانشناختی در موفقيت هرچه بيشتر تيمهای ورزشی
و ورزشکاران توجه نمایند .نتایج این پژوهش میتواند
به برنامهریزی برای پيشگيری از خسارتهای
جسمانی ،روانی آموزشی و اقتصادی کمک کند؛
افزون بر آن با ارائۀ راهکارهای مناسب ،رشد و
پيشرفت بسزایی در عملکرد ورزشکاران مشاهده
خواهد شد .از آنجا که پژوهش حاضر نخستين بار
بود که در جامعۀ ورزشی در ایران انجام میشد،
نيازمند تکرار در نمونههای مختلف و تأیيدهای تجربی
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