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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسة اثربخشی طرحوارهدرمانی ،آرامسازی کاربردی و تصویرسازی در کاهش اضطراب حالتی شناختی
ورزشکاران نخبه میباشد .شرکتکنندگان پژوهش شامل  27نفر از ورزشکاران ملیپوش مرد و زن بودند که از رشتههای
مختلف تیمی و انفرادی به صورت در دسترس انتخاب و در چهار گروه  81نفری به شکل تصادفی قرار داده شدند.
شرکتکنندگان از طریق پرسشنامة خودسنجی ایلی نویز ،در دو مرحلة پیش و پسآزمون موردبررسی قرارگرفتند .هرکدام از
روشها روی یک گروه به مدت  9هفته اعمال گردید و گروه چهارم بهعنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد .نتایج از طریق
تحلیل کوواریانس چندمتغیره بیانگر این بود که اجرای هر سه روش طرحوارهدرمانی ،آرامسازی کاربردی و تصویرسازی ذهنی
در کاهش اضطراب حالتیشناختی مؤثر بوده است ( .)P<.0.0طرحوارهدرمانی مؤثرترین روش در کاهش اضطراب
حالتیرقابتی بود و باعث بیشترین کاهش میزان اضطرابشناختی در مقایسه با دو روش دیگر گردید.

کلیدواژهها  :طرحوارهدرمانی ،آرامسازی کاربردی ،تصویرسازی ذهنی ،اضطراب حالتیرقابتی
Comparison of Schema Therapy, Applied Relaxation and Mental
Imagery Effectiveness to Reduce Cognitive State Anxiety of Elite
Athletes
Khosro Hamzeh, Shokouh Navabi Nejad, Abdollah Shafiabadi
Abstract
The purpose of this study was to compare the effectiveness of schema therapy, applied
relaxation and imagery in order to reduce the competitive state anxiety of elite athletes.
The sample consisted of 72 men and women national athletes of team and individual
sports which were selected by convenience sampling and divided in four groups
randomly. Interventions were held for 9 weeks. Participants completed the CSA-2 scale in
pre-test and post-test. The results of MANCOVA showed that all three methods (Schema
therapy, applied relaxation and imagery) were effective in order to reduce the competitive
state anxiety of athletes. Also, schema therapy was the most effective method to reduce
cognitive anxiety compared to the other methods.
Key word: Schema Therapy, Applied Relaxation, Mental Imagery, Competitive State
Anxiety.
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مقدمه
اجرای مهارتهای ورزشیی اللیم متی ثر از سیه بدید
اصلی است که شامل ویژگیهای تکنیکی و تاکتیکی،
ویژگیهای جسیمانی و ویژگیهیای ذهنیی و روانیی
میباشد .هر ورزشکار بهمنظور اجرای بهتیرین سیط
عملکرد خود نیازمند سودجستن از آمادگی مناسیم در
هرکدام از حوزههای فوق میباشد .درهنگام مسابقه و
بهویژه مسابقاتی که نتایج آنها مهم تلقیی میشیود،
نقییش مهارتهییا و ویژگیهییای ذهنییی پررنیی تر
میشوند .این مهارتها میتواند شامل مواردی چیون
کنت یرل اضییطراب ،تمرکییز ،بازیییابیتمرکییز ،انگیییزه،
طرحمسیابقه و میوارد دیگیر شیوند (کیاراگئورگیس و
تری.)7.88 ،8
یکی از متغیرهیایی کیه بیا عملکیرد ورزشیی ارتبیا
نزدیکی دارد ،اضطراب ورزشی است که در رقابتهای
ورزشییی هییاهر میگییردد .یافتییهها بییه رابطییة میییان
اضطراب و عملکرد ت کید میکننید و حیاکی از تی ثیر
منفیی اضیطراب بیر عملکیرد ورزشیکاران میباشیند.
اضطراب ورزشی عملکرد ورزشکاران را تحتت ثیر قرار
میدهد و هرچه میزان اضطراب باالتر باشد ،عملکیرد
ورزشکاران نیز درحین رقابت پایینتر خواهدآمد (پیین
و دونافی.)7.8. ،7
ارتبا اضطراب با عملکرد یکی از مباحث موردتوجیه
در علم روانشناسی ورزشی است که از حدود یکصد
سال پیش تاکنون موردتوجه بسییاری از پژوهشیگران
قرارگرفته است .در سطوح باالی بسیاری از ورزشهیا
تفییاوت نییاچیزی میییان سییط مهارتهییای فنییی
شرکتکنندگان وجود دارد؛ بنیابراین در اللیم میوارد،
توانایی کنترل اضطراب است که برنده را از بازنده جدا
میکند (کاراگئورگیس و تری.)7.88 ،
روانشناسان ورزش و تمرین طی سالهای متمادی
ارتبا میان اضطراب و عملکرد را مطالده کردهاند و
1. Karageorghis & Terry
2. Payne & Donaghy

جنبههایی از فرآیندی را که به افراد در روانافزایی و
اجرای بهتر بهجای روانفرسایی و اجرای ضدیف
کمک میکند را روشن ساختند .اوایل روانشناسان
رابطة خطی و مستقیمی میان اضطراب و عملکرد
تصور میکردند (اسپنس و اسپنس .)8911 ،3بر اساس
این دیدگاه که تئوری سائق 4نامیده میشود ،همچنان
که اضطراب حالتی فرد باال میرود عملکرد او نیز بهتر
میشود .یدنی ورزشکاری که انگیختگی و اضطراب
بیشتری دارد ،اجرای بهتری را از خود نشان میدهد.
البته ،اللم ورزشکاران نیز موقدیتهایی را به یاد
میآورند که در آنها بیشازحد برانگیخته یا مضطرب
شدهاند و آنگاه عملکرد ضدیفتری داشتهاند.
پژوهشهای علمی اندکی در حمایت از نظریه سائق
وجود دارد که درنتیجه باعث به وجود آمدن نظریة یو
وارونه 0گردید .این نظریه بیان میکند که در سطوح
پایین انگیختگی و اضطراب ،عملکرد پایینتر از
میانگین خواهد بود و ورزشکار یا تمرینکننده در این
حالت ازنظر روانی آماده نیست .هنگامیکه انگیختگی
افزایش مییابد ،عملکرد تا نقطة بهینه که بهترین
عملکرد را نتیجه میدهد ،افزایش مییابد .اما افزایش
بیشتر در انگیختگی موجم زوال عملکرد میشود.
بنابراین این نظریه با یوی وارونه نشان داده میشود
که عملکرد باال را در سط بهینة انگیختگی و
عملکرد ضدیفتر را در سطوح پایین یا بسیار باالی
انگیختگی مندکس میکند (واینبرگ و گولد.)7.84 ،1
اضطراب متشکل از دو بُدد شناختی و جسمانی اسیت
که مؤلفة شناختی اضطراب ،بخیش ذهنیی اضیطراب
است و با ارزشیابی منفی و انتظیارات منفیی اجیرا بیه
وجود میآید .درحالیکه مؤلفة بدنی اضیطراب حیالتی
عنصر فیزیولوژییک و عیاطفی اضیطراب اسیت و بیه

3. Spence & Spence
4. Drive Theory
5. Inverted U
6. Weinberg & Gould
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احساسات افراد از حالت فیزیولوژیک آنها در پاسخ به
فشار روانی کیه آنهیا تجربیه میکننید ،ارتبیا دارد
(رابرتز ،اسپینک و پمبرتون.)8999 ،8
یکی از روشهایی که اخیراً در درمان و برطرفکردن
اضطراب و هیجانات ناسازگار مورداستفاده قرار
میگیرد ،طرحوارهدرمانی 7است .طرحوارهدرمانی
توسط یان  )899.( 3بهوجودآمد و درمانی نوین و
یکپارچه است که عمدتاً بر اساس گسترش مفاهیم
شناختی-رفتاری ،دلبستگی ،گشتالت ،روابط شیء و
روانکاوی در قالم یک مدل درمانی و مفهومی
شکلگرفته است .یان با یکپارچهسازی تکنیکهای
مختلف در قالم یک نظریة منسجم ،طرحوارهدرمانی
را بهوجودآورد و این روش بسته به مشکل بیمار
میتواند بهصورت کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
بکارگرفته شود .طرحوارهدرمانی بر پایة رفتاردرمانی
شناختی کالسیک بناشده و با ت کید بیشتر بر
ریشههای تحولی مشکالت روانشناختی در دوران
کودکی و نوجوانی و استفاده از تکنیکها و مفاهیم
مربو به سبکهای مقابلهای پیش میرود .هدف در
این رویکرد شناسایی طرحوارههای ناسازگار و برطرف
کردن آنها میباشد .یان آن دسته از طرحوارهها را
که منجر به شکلگیری مشکالت روانشناختی
میشوند را طرحوارههای ناسازگار اولیه مینامد و
مدتقد است طرحوارهها ،به الگوی خود تداومبخش از
خاطرات ،هیجانات ،شناختها ،حواس و ادراکات
اطالق میشود که رفتارها را هدایت میکنند .مفید
بودن طرحوارهدرمانی در درمان افسردگی ،اضطراب
مزمن ،اختالالت خوردن ،مشکالت شدید زناشویی و
مشکالت رایج در تداوم روابط صمیمی ت کید شده
است (یان  ،کالسکو و ویشار4؛ .)7..3

1. Roberts, Spink & Pemberton
2. Schema Therapy
3. Young
4. Klosko & Weishaar
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طرحوارهدرمانی به بررسی باورهای للط افراد
میپردازد و درخصوص تغییر این باورها ،اقداماتی را
انجام میدهد .در محیط ورزشی نیز ،باورهای للط
میتواند برای ورزشکاران وجود داشته باشد و این
باورها میتوانند به ویژگیهای ورزشی حریف ،رقابت
و  ...تدمیم داده شود .به عنوان مثال ،ورزشکار تنیس
روی میزی که باور دارد به افراد چپ دست میبازد و
یا تکواندو کاری که مدتقد است هرگاه از توبوک قرمز
استفاده میکند ،می بازد .بنابراین ،بهنظر میرسد که
استفاده از طرحوارهدرمانی برای ورزشکاران و بهمنظور
تغییر باورهای اشتباه آنان بتواند مؤثر باشد .در همین
راستا ،خورشیدزاده ،برجدلی ،سهرابی و دالور ()7.88
اههار داشتند که طرحوارهدرمانی در درمان اختالل
اضطراب اجتماعی در زنان از کارایی و اثربخشی الزم
برخوردار است و سبم کاهش مدنادار سط اضطراب
در این افراد میشود .همچنین هانت 0و همکاران
( )7..2دریک مطالدة مروری نظاممند دریافت که
عالئم اضطراب فراگیر از طریق رویکردهای
شناختیرفتاری کاهشیافتهاند و این رویکردها مؤثرتر
از درمان مدمولی هستند .مطالدات مروری دیگری
نشان داد که عالوه بر آرامسازی کاربردی ،تمرینات
شناختیرفتاری در درمان اختالل اضطراب فراگیر
مؤثر هستند (گورمان7..3 ،1؛ سیو و چامبلس،2
.)7..2
عالوهبراین ،آرامسازی نییز از دیگیر روشهیای رفی
اضطراب بیهشیمار مییرود کیه در ایین مییان روش
آرامسییییازی کییییاربردی 1اُوسییییت )8912( 9کییییه
نسخة جدیدتری از رویکرد گلد فرید 8.است با استفاده
از آرامسازی تدریجی بهعنوان تکنیک اصلی ،به فیرد
5. Hunot
6. Gorman
7. Siev and chambless
8. Applied Relaxation
9. Ost
10. Goldfried

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،81زمستان 8931

892

میآموزد تا در دورههای کوتاهتر بهطور پیاپی آرام شود
و این اثیرات آرامسیازی را بیه موقدیتهیای روزمیره
انتقال دهد .ایین روش شیامل شیش مؤلفیة تکنییک
انقبییا ˚رهاسییازی ،تکنیییک رهاسییازی محیی ،
آرامسازی کنترلشیده نشیانهای ،آرامسیازی افتراقیی،
آرامسازی سری و تمیرین بیهکارگیری اسیت کیه در
هریک از آنهیا جنبیة خاصیی از آرامسیازی آموختیه
میشود .در پژوهشی که بر روی فوتبالیستهای جوان
انجام شد و ت ثیر دو نوع متفیاوت از آرامسیازی را بیر
روی آنان بررسی کردند که نشان داد که آرامسازی در
کاهش اضطراب حالتی رقابتی میؤثر اسیت (الیوان 8و
همکیاران .)7.83 ،همچنیین ،سیولبرگ 7و همکیاران
( )7...بیه بررسیی تی ثیر آرامسیازی درزمییة ورزش
پرداختنیید و نشییان دادنیید کییه اسییتفاده از روشهییای
آرامسازی در دوندگان باعث کاهش اضطراب آنیان و
بهبییود در عملکردشییان میشییود .همچنییین ،فیشییر3
( )7..2نشان داد کیه تینفس عمییق در تنیسبیازان
جییوان بییهعنوان یییک روش آرامسییازی در کییاهش
اضطراب رقابتی و افزایش عملکردشان مؤثر است.
تصویرسازی ذهنی 4نیز یک تکنیک اسیت کیه در آن
برای دستیابی به نتایج مطلیوبی مثیل کیاهش ادراک
درد و کییاهش اضییطراب از تخیییل و تصویرسییازی
استفاده میشود (آکرمن 0و تورکوسکی .)7... 1ایین
روش بهعنوان یک ارتبا درونی تدریف شدهاست که
همة حواس را درگیر میکند و براین بیاور اسیت کیه
یک ارتبا هیجانی بین ذهن و بدن شیکل میگییرد.
تصویرسازی به بیان ساده ،فرآیندی است کیه فیرد از
طریق آن ،صیحنهها ییا تصیاویری را در ذهین خیود
میبیند و حس میکنید (واعی موسیوی و شیجاعی،
1. Alwan
2. Solberg
3. Fisher
4. Mental Imagery
5. Ackerman
6. Turkoski

 .)7..3در مطالدة ورگان ،دوراک و ازسیاکر،)7.87( 2
نشان دادهشد کیه تصویرسیازی ذهنیی بیر اضیطراب
رقابتی ت ثیرگذار است؛ بطوریکه باعیث کیاهش آن و
همچنین افزایش اعتمادبهنفس و عملکرد ورزشیکاران
نخبه میشود.
باتوجه به پژوهشهیای موجیود و همچنیین تجیارب
پژوهشگران کشور در ارائة خیدمات روانشیناختی بیه
ورزشکاران نخبه ،بهنظر میرسد که ایین ورزشیکاران
علیییرلم تجربییة اضییطراب حیالتیرقییابتی ،کمتییر بییه
روشهای کنترل و تددیل آن آشینایی داشیته و از آن
اسییتفاده میکننیید .همچنییین ،اللییم پییژوهشه یای
صورتگرفته متمرکز بر استفاده از روشهای جسمانی
کنتییرل اضییطراب میباشیید و کمتییر آثییار مییداخالت
روانشییناختی بییر کییاهش بدیید شییناختی اضییطراب
حالتیرقابتی ورزشکاران را موردبررسی قیرار دادهانید.
ازاینرو نییاز بیه بررسیی اثربخشیی ایین روشهیا در
کاهش بدد شناختی اضطراب حالتیرقابتی ،همچنیین
مقایسة اثربخشی این روشها بیا روشهیای متیداول
بهطورجدی احساس میشود .به همین دلیل پژوهشگر
بر آن شد که در این پژوهش بیه مقایسیة اثربخشیی
طرحییوارهدرمییانی (بییهعنوان مداخلییهای مشییاورهای و
روانشیییناختی) ،آمیییوزش آرامسیییازی کیییاربردی و
تصویرسییازی ذهنییی در کییاهش اضییطراب شییناختی
ورزشکاران بپردازد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی (نیمهتجربی) بوده و
به مطالدیة تی ثیر آرامسیازی کیاربردی ،تصویرسیازی
ذهنی و طرحوارهدرمیانی بیر بدید شیناختی اضیطراب
حییالتیرقییابتی بییهعنوان متغیییر وابسییته در میییان
ورزشکاران ملی میپردازد که از طرح پییشآزمیون و

7. Vurgun, Dorak, Ozsaker

مقایسة اثربخشی طرحوارهدرمانی ،آموزش آرامسازی کاربردی ...

پسآزمون با سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل بیا
جایگزینی تصادفی استفادهشده است.
شرکتکنندگان
امدة آماری شامل کلییة ورزشیکاران ملیی در تمیامی
رشتههای ورزشی هستند که در سال  8397و به بدید
در عضییویت یکییی از تیمهییای ملییی جوانییان و یییا
بزرگساالن ایران بودند .با توجه به سابقة پژوهشگر در
همکاری با ورزشکاران ملی کشور در تیمهای ملی
مختلییف و اشییتغال در مرکییز مشییاوره و مهارتهییای
ذهنییی آکیادمی المپیییک و همچنییین مرکییز مشییاورة
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شخصی و وجود ارتباطات موردنییاز بیا ورزشیکاران و
فدراسیییونهای ورزشییی در جهییت امکییان اجییرای
متغیرهای مستقل برای گروه ورزشکار ملی کشیور ،از
میان ورزشکاران ملیی کیه بیا پژوهشیگر در یکیی از
تیمهای ملی مشغول به کار بودند و افرادی که جهت
آمادهسازی روانی به شکل اختصاصیی بیه پژوهشیگر
رجوع کردهبودند ،تدداد  27نفر برای این پیژوهش بیه
شکل در دسترس انتخاب گردیده و بهصورت تصادفی
در سه گروه آزمایشی و یک گیروه کنتیرل جیایگزین
شدند (هر گروه  81نفر) .این تدداد حجم نمونه باتوجه
به پژوهش های پیشین در این زمینه انتخاب گردیید.

جدول .8فراوانی شرکتکنندگان در نوع رشته و نسبت جنسیت آزمودنیها
شرکتکنندگان

نوع ورزش
جنسیت

فراوانی

درصد

تیمی

31

07022

انفرادی

34

47077

زن

79

4.

مرد

43

1.

ابزار
در این پژوهش از پرسشنامة مشخصات دموگرافیک
و مقیاس اضطراب حالتیرقیابتی 8بیهمنظور سینجش
تغییرات مت ثر از متغیرهای مستقل استفاده شد.
پرسششنامة ویژگیهشای دموگرافیش  :ایین
پرسشنامه توسط پژوهشگر طراحی شد و اطالعیاتی
از قبیل سن ،جنس ،رشتة ورزشیی و سیابقة ورزشیی
آزمییودنیه یای اییین پییژوهش را موردسیینجش قییرار
میدهد.
پرسشنامة اضشطراب حشالتی ربشابتی :ایین
پرسشنامه توسط جونز و سواین ( )8991ساخته شید
که اصالحشدة سیاهة اضطراب حالتیرقابتی مارتینز 7و
1. CSA-2
2. Martens

و همکییاران ( )899.میباشیید .اییین مقیییاس بییرای
سنجش اضطراب حالتیرقیابتی ورزشیکاران اسیتفاده
میشود که متشکل از  72سؤال است .بهطورکلی این
پرسشنامه سه عامیل مسیتقل شیناختی ،جسیمانی و
اعتمادبهنفس را با  9سؤال مشخص برای هیر عامیل
میسنجد.
اضطراب حالتیشناختی :نگرانی ،افکار منفی در میورد
عملکرد ،ترس از شکست ،اخالل در توجیه و نیاتوانی
در تمرکییز را بییا سییؤاالت -81 -83 -8. -2 -4 -8
 77 -89و  70میسنجد.
اضطراب حیالتیجسیمانی :ادراک نشیانگان جسیمانی
اضطراب مانند عرقکردن کف دستها ،دلشوره و ...
را بییا سییؤاالت  73 -7. -82 -84 -88 -1 -0 -7و
 71میسنجد.
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اعتمادبهنفس :انتظار موفقیت یا شکست را با سؤاالت
 78 -81 -82 -80 ،87 -9 -1 -3و  74میسنجد.
پاسخ سؤالها بهصیورت مقییاس چهاردرجیهای (نیه
اصالً ،کمی ،نسبتاً ،خیلیی) لیکیرت میباشید و شییوة
نمرهگذاری این پرسشنامه به شکل نه اصیالً= ییک،
کمییی= دو ،نسییبتاً= سییه ،خیلییی= چهییار امتیییازدهی
میشییود .الزم بییه ذکییر اسییت سییؤال  84بهصییورت
مدکوس نمرهگذاری میگردد .نمرة هر عامل عبیارت
است از مجموع نمرات سؤالهای مربو به آن.
این پرسشنامه دارای اعتبار باالیی است .ضریم
اعتبار محاسبهشده به روش آلفای کرونباخ ./18
است .ضریم اعتبار برای هر یک از عوامل شناختی،
جسمانی و اعتمادبهنفس به ترتیم  ./13 ،./18و
 ./9.گزارششده است .همچنین ،روایی عوامل
مذکور نیز با استفاده از روش روایی همزمان به ت یید
رسیده است (مارتنز و همکاران.)899. ،
شیوة گردآوری دادهها
در پژوهش حاضر پس از انتخاب نمونه ابتدا با
شرکتکنندگان صحبتهای موردنیاز در خصوص
تدهدات اخالقی طرفین صورتگرفت و سپس بر
اساس سن ،جنسیت ،رشتههای ورزشی انفرادی و
گروهی در بین گروههای آزمایشی همگنسازی شدند.
البته شر ورود آزمونیها ،گذشته از شر ملیپوش
بودن افراد در یکی از رشتههای تیمی و یا انفرادی،
پذیرش چهارچوب زمانی اجرای برنامة آموزشی و
التزام به حضور در جلسات بود .همچنین هرکدام از
آزمونیها که بدون اطالع قبلی در جلسات لیبت
نمودند از گروه آزمایشی کنار گذاشتهشدند (شرکت در
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کلیة جلسات برای آزمودنیها ضروری بود) .به دنبال
صحبتهای مطرحشده در این جلسه ،پرسشنامة
اضطراب حالتیرقابتی بهعنوان پیشآزمون در اختیار
شرکتکنندگان قرارگرفت و از آنها خواستهشد تا به
توصیف حاالت و احساسات خویش ،دقیقاً پنج دقیقه
پیش از رقابتهای خود بپردازند .پس از اجرای
پیشآزمون ،جلسات آموزشی و مداخله برای سه گروه
آزمایشی در یکزمان مشخص بهصورت یکجلسه در
هفته برگزار شد .مداخالت گروه اول در 9جلسة
آموزشی  1.دقیقهای بهصورت یکبار در هفته
برگزارشد و بر اساس مفاهیم مطرحشده در دیدگاه
طرحوارهدرمانی و متمرکز بر مفاهیم طرحوارههای
ناسازگار اولیه و نحوة تداوم آنها و روشهای
مقابلهای ناکارآمد در قالم یک مدلدرمانی و مفهومی
ارائه شد .مداخالت گروه دوم در  9جلسة آموزشی 1.
دقیقهای بهصورت یکبار در هفته برگزار و بر اساس
مبانی و مفاهیم آرامسازی کاربردی اوست تدوین شد.
همچنین ،برای گروه سوم  9جلسة  1.دقیقهای
بهصورت یکبار در هفته درنظر گرفتهشد و محتوای
آن بر اساس مفاهیم و تکنیکهای تصویرسازی ذهنی
به ورزشکاران ارائه شد .پس از گذشت چهارماه و
انجام مداخالت الزم ،مجدداً پرسشنامة مذکور
بهعنوان پسآزمون به شرکتکنندگان تحویل و از
آنها خواسته شد تا یکبار دیگر به این سؤاالت پاسخ
دهند .الزم به ذکر است ،روش اجرای کار در جدول 7
به تفضیل بیان شدهاست.
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جدول  .2محتوای جلسات آموزشی برای گروههای پژوهش
جلسات

جلسة اول

جلسه دوم

گروه

اهداف

طرحوارهدرمانی

ایجاد رایطة حسنه

آرامسازی

آموزش روش آرامسازی ،انقبا

مداخالت

و رهاسازی

تصویرسازی

آموزش تجسم حسهای منفرد ()8

طرحوارهدرمانی

آشنایی مقدماتی با طرحواره ها

آرامسازی

آموزش روش آرامسازی انقبا -رهاسازی

تصویرسازی

آموزش تجسم حسهای منفرد ()7

طرحوارهدرمانی

بازسازی شناختی

جلسة سوم
آرامسازی

جلسة چهارم

جلسة پنجم

جلسة ششم

آموزش رهاسازی مح

تصویرسازی

آموزش تجسم حسهای منفرد ()3

طرحوارهدرمانی

بازسازی شناختی

آرامسازی

تمرین و رف نقایص در رهاسازی مح

تصویرسازی

آموزش تصویرسازی نمادین

طرحوارهدرمانی

بررسی خاطرات اولیه

آرامسازی

آموزش آرامسازی کنترلشده نشانهای

تصویرسازی

آموزش تصویرسازی استداری

طرحوارهدرمانی

الگوشکنی رفتار

آرامسازی

آموزش آرام سازی افتراقی-حالت نشسته

تصویرسازی

آموزش تصویرسازی رنگی

آشنایی کلی با افراد و ایجاد رابطة حسنه و تشری اهداف و
قوانین و روش کار
آموزش و تمرین انقبا و رها سازی عضالت فوقانی و
دادن تکلیف خانگی
آگاه نمودن افراد از رویة پیشرو در تمرین تصویرسازی و
تمرین تجسمی ،حواس بینایی و شنیداری و ارائة تکلیف
خانگی
مفهومسازی انواع طرحوارهها و ت ثیر آنها برزندگی ،
شناسایی طرحواره های ناسازگاراولیه ،آموزش تکنیک
پیکان مدکوس
آموزش و تمرین انقبا و رهاسازی عضالت تحتانی و
ارائة تکلیف خانگی
تمرین تجسم ،حواس بویایی و چشایی و ارائة تکلیف
خانگی
بازسازی شناختی ،افزایش آگاهی درمورد تفکرات و
باورهای لیرمنطقی ،آموزش اصول  . A-B-Cفرم
خودیاری A-B-C
آموزش تمرکز بر تنفس و رهاکردن تکتک عضالت و
ارائة تکلیف خانگی
تمرین تجسم المسه ،دما ،جنبش و ارائة تکلیف خانگی
آموزش روشهای مقابله با افکار خودآیند منفی ،ارزشیابی
باورهای جایگزین ،ارائة فرم خودیاری احساس و افکار
تمرین رهاسازی مح  ،بررسی و اصالح نقایص اجرا و
تکرار تمرین خانگی
استفاده از نمادها برای تجسم (شکفتن بوتة گل رز) و ارائة
تکلیف خانگی
تمرین رفتارهای سالم ،تکالیف خانگی و نوشتن خاطرات
اولیه ...
آموش و تمرین جهت جفت شدن کلمه نشانه با حالت
آرمش و ارائه تمرین خانگی
تمرین تجسمی تشبیهی (عروسک کهنه ،خزه دریایی و
تغییر شکل ها) و ارائه تکلیف خانگی
آموزش سبکهای مقابلهای ناسازگار با طرحوارهها ،فرم
اجتناب از طرحواره
آموزش و تمرین توجه به تنش در یک عضله و حف
آرامش عضالت دیگر در حالت نشسته و ارائة تمرین
خانگی
تمرین تصویرسازی ،حضور در اتاق رنگی و تغییر رن ها و
ارائة تکلیف خانگی
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ادامه جدول  .2محتوای جلسات آموزشی برای گروههای پژوهش
جلسات

جلسة هفتم

جلسة هشتم

جلسة نهم

گروه

اهداف

طرحوارهدرمانی

آگاهی از طرحوارههای للط رقابتی

آرامسازی

آموزش آرامسازی افتراقی-حالت ایستاده

تصویرسازی

تصویرسازی ذهنی هدایتشده ()8

طرحوارهدرمانی

مقابله و چالش با طرحوارههای اضطرابساز
در ورزش

آرامسازی

آموزش آرامسازی سری

تصویرسازی

تصویرسازی ذهنی هدایتشده ()7

طرحوارهدرمانی

جایگزینی طرحوارههای مثبت در
موقدیتهای پر فشار ورزشی

آرامسازی

تمرین به کارگیری

تصویرسازی

تصویرسازی ذهنی هدایتشده ()3

روش آماری
بهمنظور تحلییل دادههیا از نرمافیزار اس.پیی.اس.اس
نسییخة  81در دو سییط آمییار توصیییفی و اسییتنباطی
استفادهشد .ابتدا از آمار توصیفی برای فراوانی ،نمودار،
میانگین و انحراف مدیار متغیر ت ثیرگیذار بیر پیژوهش
استفادهشد .همچنین ،در بخش آمار استنباطی از روش
تحلیلواریانس چنیدمتغییری بیرای تفیاوت مییانگین

مداخالت

طرحوارهها و اضطراب حالتیرقابتی ،شناسایی و بررسی
طرحوارههای مرتبط با موقدیتهای ورزشی و مسابقهای
تمرین توجه به تنش در یک عضله و حف آرامش عضالت
دیگر در حالت ایستاده و ارائة تمرین خانگی
تمرین تجسمی از حضور در مکانهای دلپذیر (ساحل
آفتابی) و ارائة تکلیف خانگی
بررسی و به چالش کشیدن باورهای للط مرتبط با
موقدیتهای رقابتی و ورزشی
آموزش و تمرین برای استفاده از اشارات برای رهاسازی
تنش و ارائة تکلیف خانگی
تمرین تجسم چمنزار ییالقی و ارائة تکلیف خانگی
آموزش جایگزینی طرحوارههای مثبت درموقدیتهای
ورزشی و رقابتی ،ارائة تدریف صحی از پیروزی و اجرای
پس آزمون
تمرین آزمودنیها در قرار دادن خود در موقدیت
مضطربکننده و استفاده از کلمة نشانهای مطلوب
تمرین تجسم باغ مدطر و ارائة تکلیف خانگی

گروههای پژوهش ،آزمیون شیاپیرو ویلیک 8بیهمنظور
اطمینان یافتن از نرمال بودن توزی دادهها (جدول )3
و همچنین آزمیون لیوین بیرای همگنیی واریانسهیا
(جدول )4استفاده شد .عالوه بیرایین ،ضیریم پاییایی
پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد.

1. Shapiro Wilk
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جدول .9نتایج آزمون شاپیرو ویل
کالموگراف -اسمیرنوف

شاپیرو-ویلک
سط

آماره

درجة آزادی

.0929

27

.0711

.0920

27

.0814

مدناداری

سط

آماره

درجة
آزادی

مدناداری

.0.14

27

(*).07

پیشآزمون
شناختی

.0.11

27

(*).07

پسآزمون شناختی

جدول .1نتایج آزمون لوین جهت همگنی واریانسها
سطح

درجة

معناداری

آزادی2-

.0148
.0442

11
11

درجة آزادی8-

شاخص لوین

3
3

.0721
.0192

پیشآزمون شناختی
پسآزمون شناختی

بررسی طبیدیبودن توزی دادهها نشان از نرمالبیودن
توزی ی دادههییا دارد ( ،P> .0.0جییدول .)3همچنییین،
نتایج آزمون لوین که در جدول  4به نمیایش درآمیده
است نشانداد که میان واریانس متغیرها در گروههای
تجربییییییی تجییییییانس وجییییییود دارد(.)P> .0.0

یافتهها
بررسی ویژگیهای جمدییت شیناختی نشیان داد کیه
مردان جمدیت لالم را تشکیل دادهاند و اللیم افیراد
حاضر در این پژوهش ،در محیدودة سینی  81تیا 7.
سال قرار دارند .نتایج آزمون شاپیرو ویلیک بیهمنظور

جدول .1نتایج آزمون ام باکس جهت همسانی ماتریسها
سطح
معناداری
.0184

درجة آزادی2-

درجة آزادی8-

شاخص اف

ام باکس

9

.0018

00077

0799.0841

عالوه بیراین ،نتیایج آزمیون امبیاکس ،کیه از دیگیر
مفروضییات کواریییانس میباشیید ،حییاکی از همسییانی
ماتریسهای کواریانس است .فر دیگیر کوارییانس
مبنی بر همگنی شیم رگرسیون نیز در جدول  1بییان
شدهاست .با توجه به جدول شماره  2اثر بین گروههیا
مدنادار میباشد .این شاخص بییانگر نسیبت خطیای
کوواریانس براثر کوواریانس میباشد و مدنیادار بیودن

آن نشانگر آن است که اثر چند متغیری وجود دارد .بیا
نگاهی به مقدار اف که در اینجا  70214میباشید کیه
سییط مدنییاداری آن نیییز  .0.81اسییت و از .0.0
کوچکتر بوده و مدنادار است .به این مدنا که در ایین
پژوهش اثر کوواریانس چنید متغییری وجیود دارد .بیا
توجه به مقیادیر بهدسیتآمده در جیدول  ،2بیهمنظور
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تدیین میزان و جهت تفاوت بین گروهها الزم است که

از آزمیییون تدقیبیییی بیییونفرونی اسیییتفاده شیییود.

جدول .0همگنی شیب رگرسیون

گروه
پیش آزمون
گروه* پیشآزمون
واریانس خطا
واریانس کل

مجموع
مجذورات

درجة
آزادی

میانگین
مجذورات

8.0071
83204.2
430471
0920422
702.30...

3
8
3
1.
27

300.9
83204.2
840421
90901

مقدار اف

مقدار
معناداری

.0307
830299
80404

.0211
.0..8
.0731

جدول  .1نتایج آزمون کوواریانس چند متغیری

گروه
پیشآزمون شناختی
گروه * پیشآزمون شناختی

ارزش

نسبت اف

درجه آزادی

. 110
. 844
. 294

70214
(آ)8200474
(آ)704.1

10...
70...
10...

خطای درجه
آزادی
8810...
090...
8810...

سط
مدناداری
.0.81
....
..38

جدول .1نتایج آزمون بونفرونی
متغیر وابسته

گروه ()8
طرحواره درمانی

تصویرسازی
پسآزمون
شناختی
آرامسازی

کنترل

گروه ()2
تصویرسازی
آرامسازی
کنترل
طرحواره درمانی
آرامسازی
کنترل
طرحواره درمانی
تصویرسازی
کنترل
طرحواره درمانی
تصویرسازی
آرامسازی

نتایج آزمون بونفرونی برای بررسی تفاوتهای زوجی
و بررسی میانگینها نشانداد اجرای هر سه روش
(طرحوارهدرمانی ،آرامسازی کاربردی و تصویرسازی
ذهنی) در کاهش بدد شناختی اضطراب حالتیرقابتی
مؤثر بوده است (جدول  .)1با توجه به جدول  ،1در

تفاوت میانگین
8-2
(*)-303.9
(*)-101.0
(*)-8.0393
(*)303.9
(*)-30492
(*)-20.14
(*)101.0
(*)30492
(*)-30011
(*)8.0393
(*)20.14
(*)30011

سطح
معناداری
..81
....
....
..81
..8.
....
....
..8.
...2
....
....
...2

اضطراب شناختی بین گروه آزمایشی طرحوارهدرمانی
با گروه آزمایشی تصویرسازی تفاوتی به میزان 303.9
وجود دارد و این تفاوت با سط مدناداری  .0.81در
سط  P=.0.0مدنادار است .با توجه به عالمت
جبری حاصل از تفاوت میانگین این دو روش متوجه
میشویم که طرحوارهدرمانی عدد کوچکتری را بدد

مقایسة اثربخشی طرحوارهدرمانی ،آموزش آرامسازی کاربردی ...

از اجرای برنامة آموزشی گزارش میکند؛ بهاینمدنی
که این روش درمقایسه با تصویرسازی در کاهش
دادن اضطراب شناختی مؤثرتر بوده است .همچنین،
در مقایسة مشابهی بین گروههای طرحوارهدرمانی با
آرامسازی به تفاوتی مدادل  101.0میرسیم که این
تفاوت در سط  .0.8مدنادار است و با توجه به
عالمت جبری حاصل از این تفاوت ،مشخصمیشود
که روش طرحوارهدرمانی در مقایسه با روش
آرامسازی ت ثیر بیشتری در کاهش اضطراب شناختی
داشته است .عالوه بر این ،در مقایسة نمرات اضطراب
شناختی گروههای آزمایشی آرامسازی و تصویرسازی
تفاوتی مدادل  30492مشاهده میشود که در سط
 .0.8مدنادار است .بنابراین ،با توجه به عالمت جبری
حاصل از این تفاوت محرز میگردد که روش
تصویرسازی در مقایسه با روش آرامسازی در
کاهشدادن سط اضطراب شناختی ورزشکاران
مؤثرتر بوده است و نمرات کوچکتری بدد از اعمال
این روش در مقایسه با آرامسازی به دست میآید.
بحث و نتیجهگیری
بهرهمندی از مهارتهای ذهنی یکی از امتیازات مهم
بهمنظور اجرای مهارتهای ورزشی برای ورزشیکاران
بهحسییاب میآییید .ورزشییکاران نخبییه گذشییته از
تمرینهای سخت و طاقتفرسیایی کیه بیرای بهبیود
وضدیت تکنیکیی و جسیمانی خیود انجیام میدهنید،
همواره بهدنبال کنتیرل هیرچیه بیشیتر ذهین خیود و
دستیابی به بهترین سط عملکرد هستند .در ایین راه
سودجستن از مهارتهای ذهنی متدیدد از ضیروریات
رسیدن به این اهداف محسوب میشیود کیه یکیی از
مهمترین آنهیا کنتیرل اضیطراب اسیت .اسیتفاده از
روشهییایی چییون آرامسییازی ،تصویرسییازی و حتییی
تنفسهای عمییق جهیت تدیدیل اضیطراب همیواره
مورداستفاده ورزشیکاران بیوده اسیت؛ امیا اسیتفاده از
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روشهای مشیاورهای ماننید طرحیوارهدرمیانی کمتیر
موردتوجه قرارگرفته است.
بر اساس نتایج بهدستآمده ،اخیتالف مدنیاداری بیین
گروههییای تجربییی و کنتییرل در کییاهش اضییطراب
حالتیرقابتی ورزشکاران نخبه در بدد شیناختی وجیود
دارد .با اجرای مشاوره و پروتکل پژوهش ،در مقایسیة
نمرههای پیشآزمون و پسآزمون گروههای تجربیی،
این نتیجه بهدستآمد که گروههای تجربیی و کنتیرل
تفاوت مدناداری با یکیدیگر دارنید کیه در اثیر انجیام
مشاوره و تکنیکهای بهکاررفته صورت گرفته اسیت.
در همییین راسییتا بییاتلر 8و همکییاران ( ،)7..1اههییار
داشتند که درمان شناختی رفتاری ت ثیر بسیار بزرگیی
در درمییان اضییطراب ،افسییردگی ،تییرس اجتمییاعی و
اختالالت ترس دارد .عالوه بر این ،در بررسیای کیه
هومییارا )8999( 7بییر روی ورزشییکاران ورزشهییای
مختلیییف انجیییام داد ،تییی ثیر بسیییزای میییداخالت
شناختیرفتاری را بر کاهش اضطراب آنان و همچنین
افزایش عملکردشان نشان داد .همچنین ،پژوهش بریر
و مورگییان ،)7..1( 3نمونییههایی از ت ی ثیر مییداخالت
ذهنآگاهی و همچنین شیناختیرفتیاری در ورزش را
کییه بییر بهبییود و مییدیریت درد و همچنییین کییاهش
اضطراب مؤثر است را بررسی کردنید .در تبییین ایین
یافته میتیوان گفیت کیه رویکیرد طرحیوارهدرمیانی،
رویکردی متشکل از رویکردهیای شیناختی ،رفتیاری،
بین فردی ،دلبستگی و تجربیی در قالیم ییک میدل
درمانی یکپارچه است که با استفاده از چهیار تکنییک
شناختی ،رفتاری ،رابطهای و تجربی در افراد مضطرب
عالوه بر زیر سؤال بردن طرحوارههای ناسیازگار کیه
علت اصیلی افکیار ناکارآمید و لیرمنطقیی اسیت ،بیا
استفاده از نظرییة هیجیانی باعیث تخلییه عواطیف و
هیجانات منفی مدفونشده میشود (کارتر و همکاران،
1. Butler
2. Humara
3. Birrer & Morgan
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 .)7.83در این پژوهش نییز بیا بیهکارگیری مفیاهیم
طرحییوارهدرمییانی در قالییم ورزش ،آگییاهی یییافتن
ورزشییکاران از باورهییای نادرسییت و طرحوارههییای
ناکارآمد که با ارزش مسیابقه ،پییروزی و شکسیت در
ارتبا است و همچنین به چیالش کشییدن باورهیای
للط و جیایگزینی آنهیا بیا باورهیای مفییدتر باعیث
گردیده است تا موقدیتهای اضطرابآور ورزشی برای
ورزشکاران ،دیگیر بهانیدازة گذشیته در آنهیا ایجیاد
اضطراب نکند و نگرش کلی ورزشکاران میتواند دچار
تغییرات مناسبی از این لحاظ گردد و درنتیجه ،کنترل
ورزشکار بر خویشتن در موقدیت مسابقه بهتر صیورت
گیرد و کمتر شاهد این باشیم که به دلیل اضیطراب و
اشتغال ذهنی دائمی با نگرانیهیای ناشیی از احتمیال
شکست و موارد مشابه ،سط عملکرد ورزشیکار افیت
پیدا کند .به نظر میرسد که این موضوع تنها بر ذهن
ورزشکار ت ثیر نگذاشته و بیا توجیه اهمییت باورهیای
للط در ایجاد اضطراب و ت ثیرات فیزیولوژیکی آن بیر
ورزشییکار ،تغییییر باورهییا باعییث گردیییده کییه عالئییم
جسمانی مرتبط با اضطراب همچون افیزایش ضیربان
قلییم ،افییزایش تیینفس ،تدریییق ،انسییداد عضییالنی و
مواردی ازایندست نیز به شیکل محسوسیی کیاهش
یابد .نتایج این بخش با یافتیههای بیاتلر و همکیاران
( ،)7..1هومییارا ( )8999و بریییر و مورگییان ()7..1
مبنی بر ت ثیر طرحوارهدرمیانی بیر کیاهش اضیطراب
حالتیرقابتی ورزشکاران همسو بود.
عالوه براین ،نتایج نشان داد کیه اضیطراب شیناختی
بین میانگین نمرات تددیلشیده گیروه آرامسیازی بیا
گروه کنترل ،تفاوتی مدنادار وجیود دارد .بیا توجیه بیه
مدنادار بودن تفاوت میانگین نمیرات تددیلشیده بیین
گروه کنترل و گروه آزمایشی آرامسازی و با توجه بیه
کاهش یافتن نمره اضطراب شیناختی پیس از اعمیال
روش آرامسییازی ،نتیجییه میگیییریم کییه آرامسییازی
کییاربردی در کییاهشدادن بدیید شییناختی اضییطراب
حالتیرقابتی ورزشکاران نخبیه میؤثر بیوده اسیت .در
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مطالدهای بر روی فوتبالیستهای جوان ،ت ثیر دو نیوع
متفاوت از آرامسازی را بر روی آنان بررسیی کردنید و
نشانداد کیه انیواع آرامسیازی در کیاهش اضیطراب
حالتیشناختی مؤثر است (الیوان و همکیاران.)7.83 ،
همچنین ،مینارد ،همینگز و ایوانز )8990( 8اشیاره بیه
اثربخشی ییک دوره برنامیه آرامسیازی عضیالنی در
جهییت کییاهش اضییطراب و افییزایش اعتمادبییهنفس
ورزشییکاران داشییتند کییه نشییانگر اثربخشییی روش
آرامسازی بر کیاهش اضیطراب بیود .همیانطور کیه
مشاهده میشود در اللم موارد استفاده از آرامسیازی
باعث کاهش اضطراب ورزشکاران میگردد .احتماالً با
توجه به این موضوع است که مشاهده میشود هرگاه
از روشهای کنترل اضطراب در موقدیتهای ورزشی
صحبت به میان میآید اللم مربیان و ورزشکاران بیه
استفاده از شیوههای آرامسازی گرایش نشان میدهند
و از اثرات مربو به آن در کیاهش عالئیم جسیمانی
اضییطراب اسییتفاده میکننیید .درحالیکییه اثربخشییی
آرامسازی کاربردی در این پژوهش نشان میدهد کیه
آرامسازی باعث کاهش اضطراب شناختی نیز گردییده
اسییت .احتمییاالً کییاهش یییافتن نشییانههای جسییمانی
اضطراب میتواند باعیث آرامیش ذهنیی نییز باشید و
هنگامیکه پیامهای مضطرب کننده مرتبط بیا جسیم
فرد ،به شیکل بیارزی کمتیر شیود ،درگییری ذهنیی
کمتری در بیاب اضیطراب در فیرد ایجیاد کیرده و در
نهییات باعییث کییاهش اضییطراب حییالتی شییناختی
شرکتکنندهها شده است .نتایج ایین یافتیهها نییز بیا
مطالدات مینارد و همکاران ( ،)8990پراپاوسییو ،گیرو،
مک نیر و کیبل )8997( 7و الوان و همکاران ()7.83
مبنی بر اثربخشیی روشهیای آرامسیازی در کیاهش
اضطراب حالتیرقیابتی ورزشیکاران در بدید شیناختی
همسو بود.

1. Maynard, Hemmings & Warwick-Evans
2. Prapavessis, Grove, McNair, & Cable

مقایسة اثربخشی طرحوارهدرمانی ،آموزش آرامسازی کاربردی ...

همچنین ،نتایج پژوهش نشانداد که در بدد اضیطراب
شناختی ،بین میانگین نمرات تددیلشده گروه کنتیرل
و گروه تصویرسازی تفاوت مدنیاداری وجیود دارد .بیا
توجه به این یافته ،میتوان اههیار داشیت کیه روش
تصویرسازی در کاهش سط اضطراب حالتیشناختی
ورزشییکاران نخبییه مییؤثر بییوده اسییت .پژوهشه یای
متدددی به بررسی اثربخشی تصویرسیازی ذهنیی بیر
کاهش اضطراب ورزشکاران پرداختهاند و نتایج حاصل
از پژوهش حاضیر بیا بسییاری از ایین میوارد ،نتیایج
همسییویی را گییزارش میکنیید کییه ازجملییه آنهییا،
رمضیییاندلی ( )7..2در پیییژوهش خیییود بیییر روی
ورزشکاران تنیس روی میز ،اشاره میکند که اسیتفاده
از تصویرسازی ذهنی بر کاهش اضطراب حالتیرقابتی
ت ی ثیر دارد .در مطالدییه ای کییه موسییوی و مشییکینی
( ،)7.88بر روی تنیسبازان زنجان انجام دادند نشان
داد که تصویرسیازی ذهنیی بیهطور قابلمالحظیهای
باعث کاهش اضطراب ورزشی میشیود .همچنیین در
پژوهش مشابهی که توسط کشاورز مقدم ( )7.88بیر
روی ورزشکاران ایروبیک صیورت گرفیت نییز براثیر
کاهشی تصویرسازی بر اضطراب حالتیرقیابتی ت کیید
شده است .از سوی دیگر نوردین و کامینی )7..1( 8
اشاره کردند که تصویرسازی باعث کیاهش اضیطراب
شناختی در ورزشکاران حرکت موزون شیده اسیت .در
پژوهش وورگن و همکاران ( ،)7.83نشیان داده شید
که تصویرسازی ذهنی بر اضطراب رقیابتی ت ثیرگیذار
است؛ بطوریکه باعث کاهش آن و همچنیین افیزایش
اعتمادبهنفس و عملکرد ورزشیکاران نخبیه میشیود.
درواق در اللم پژوهشها ،نتایج مشیابه بیا پیژوهش
حاضر در خصوص اثرگذاری تصویرسازی بیر کیاهش
اضطراب حالتیشناختی ورزشکاران بهدستآمده است.
بهنظر میرسد که روش تصویرسازی ذهنی و تجسیم
تصیییاویر و لحظیییههای خوشیییایند ،باعیییث نیییوعی
1. Nordin & Cumming
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حییواسپرتی از موقدیییت مضییطرب کننییده گردیییده و
تمرکز فرد را بر عامل استرسزا کاهش میدهد .ایین
موضوع ازآنجهت حائز اهمیت اسیت کیه اسیتفاده از
تکنیکهای تصویرسازی در بین ورزشکاران بهشیدت
رایج میباشد اما نه بهمنظور کاهش اضطراب ،بلکه در
جهت داشیتن تمرینهیای ذهنیی بیرای بهبیود دادن
سط مهارتهای ورزشی و یا تقویت روحیه بردطلبی
و مواردی ازایندست .نتیایج ایین پیژوهش میتوانید
ازاینجهییت مفییید واق ی گییردد کییه ورزشییکاران بییا
تسلطیافتن بر مهارتهیای تجسیمی خیویش و قیرار
دادن خود در موقدیتها و تصورات خوشآینید ضیمن
حییواسپرتی از عامییل ایجادکننییده اضییطراب ،خلییق
خویش را هم باالتر برده و اضطراب شیناختی خیود را
که شامل افکار منفی تکرارشیونده میباشید ،کیاهش
دهند .حواسپرتی از موقدیت مضطربکننیده و دوری
از افکار نگرانکننده خودبهخود میتوانید واکنشهیای
مضطربکننده شناختی کمتری را فراخیوانی کیرده و
درکل در کاهش دادن سط اضطراب حیالتیرقیابتی
مؤثر واق گردد.
در بخییش اضییطراب شییناختی بییین گییروه آزمایشییی
طرحواره درمانی با گروه آزمایشی تصویرسازی تفاوت
مدناداری مشاهده شدهاست و روش طرحیوارهدرمیانی
در مقایسییه بییا تصویرسییازی ذهنییی در کییاهشدادن
اضطراب شیناختی میؤثرتر بیوده اسیت .همچنیین در
مقایسه مشابهی بین گروههیای طرحیوارهدرمیانی بیا
آرامسازی در مؤلفه اضطراب شناختی ،مشیخص شید
تفاوت بین این دو گروه نیز مدنیادار اسیت؛ بطوریکیه
روش طرحوارهدرمانی در مقایسه بیا روش آرامسیازی
ت ثیر بیشیتری در کیاهش اضیطراب شیناختی داشیته
است .عالوه بر این ،تفاوت بین گیروه تصویرسیازی و
آرامسازی نیز مدنادار بود که با توجه به نتایج پژوهش
حاضر میتوان دریافیت کیه آرامسیازی کیاربردی در
مقایسه با تصویرسازی ذهنی بهمنظور کیاهش سیط
اضطراب شناختی مؤثرتر بوده است.
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