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between self-confidence and performance ... [6] The relation of self-efficacy measures to 
sport performance ... [7] The effects of a mental training program on juniors ... [8] 
Competitive state anxiety among junior handball ... [9] Mindfulness and acceptance 
approaches in sport ... [10] Acceptance and commitment therapy: model ... [11] An 
acceptance-based behavioral therapy for individuals with ... [12] Self-reported 
psychological characteristics as risk factors for injuries ... [13] The effect of mindfulness 
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military combat in ... 

Aims The competitive state anxiety refers to all the temporary excitement of the athlete in the 
competitive environment of the sport, which is associated with concern and tension. The aim 
of the present study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy 
on the competitive state anxiety of veterans, who are football athletes.
Materials & Methods This study was a semi-experimental research with post-test pre-
test and follow-up design with control group conducted on 30 veterans, who were football 
athletes in Yazd province in 2013-2012. They were selected by available sampling method 
and randomly assigned to control and study group (Each group is 15 people). In study group, 
participants received 8 training sessions (each session took 120 minutes) based on acceptance 
and commitment therapy and control group received no intervention. The instrument of the 
research was the competitive state anxiety questionnaire of Martens et al. The data were 
analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and Bonferroni post hoc test, 
using SPSS 20 software.
Findings There was a significant difference between the mean post-test scores of the study 
group and the control group. In other words, acceptance and commitment therapy resulted 
in a significant increase  in self-confidence scores and a significant decrease in physical and 
cognitive anxiety scores in athletes (p<0.01). This improvement was persistent until follow-up.
Conclusion Acceptance and commitment therapy is effective in reducing the level of anxiety 
(cognitive and physical) and increasing self-confidence in veterans, who are football athletes.
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  چکيده
 طیورزشکار در شرا یموقت جاناتیه هیبه کل یرقابت - یاضطراب حالت :فاهدا

و تنش همراه است. پژوهش  یکه با نگران شود یاطالق م یورزش انهیجو رقابت
و تعهد بر اضطراب  رشیبر پذ یدرمان مبتن یاثربخش نییحاضر با هدف تع

  ورزشکاران جانباز در رشته فوتبال انجام شد. یرقابت - یحالت
آزمون و  پس آزمون، شیبا طرح پ ،یشیآزما مهیپژوهش ن نیا :ها و روش مواد
نفر از ورزشكاران جانباز در رشته فوتبال در  ۳۰ نیبا گروه کنترل در ب یریگیپ

انجام شد  ۱۳۹۳-۹۴جانبازان در سال  یشده به مسابقات کشور اعزام زدیاستان 
 روهدر دو گ یصورت تصادف دردسترس انتخاب و به یریگ که با روش نمونه

جلسه  ۸در  شیشدند. گروه آزما نیگزینفر) جا ۱۵و کنترل (هر گروه  شیآزما
و تعهد قرار  رشیبر پذ یدرمان مبتن یا تحت آموزش برنامه مداخله یا¬قهیدق۱۲۰

نامه  نکرد. ابزار پژوهش پرسش افتیدر یآموزش چیگرفت و گروه کنترل ه
افزار  ها با نرم داده لیو تحل هیو همکاران بود. تجز تزیمار یرقابت -یاضطراب حالت SPSS 20یبیمکرر و آزمون تعق یریگ با اندازه انسیوار لیآزمون تحل قیطر ، از 

  انجام شد. یفرون بن
نسبت به گروه کنترل  شیآزمون گروه آزما نمرات پس نیانگیم نیب :ها یافته

و تعهد  رشیبر پذ یدرمان مبتن گر،یوجود داشت. به عبارت د یدار یتفاوت معن
نمرات  دار ینفس و کاهش معن نمرات اعتمادبه دار یمعن شیمنجر به افزا

 رحلهبهبود در م نی). اp>۰۱/۰در ورزشکاران شد ( یو شناخت یاضطراب جسمان
   حفظ شد.  زین یریگیپ

و تعهد بر کاهش سطوح اضطراب  رشیبر پذ یمداخله مبتن :گیری نتیجه
نفس در ورزشکاران جانباز در رشته  اعتمادبه شی) و افزایو جسمان ی(شناخت

  .فوتبال موثر است
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  مقدمه
های رقابتی (فردی یا گروهی) اصلی ورزشهای یکی از جنبه

. [1]و فضای رقابتی مسابقه است خودآگاهی ورزشکار از موقعیت
های رقابتی خود را بسته به این که ورزشکار چگونه نیازها و خواسته

طور  کند، ممکن است موقعیت فشارزای مسابقه را بهادراک می
ممکن است ورزشکار عنوان مثال،  متفاوتی تعبیر و تفسیر کند. به
های عنوان بخشی طبیعی از رقابت موقعیت فشارزای مسابقه را به

ورزشی ارزیابی کند یا این که شرایط فشارزای مسابقه منجر به 
 برئی تاثیرات سوو  افزایش سطوح اضطراب و استرس در فرد شده

موفقیت دهد که . مطالعات نشان می[2]اش بگذاردکارآیی عملکرد و
 زیادی هدر مسابقات مهم ورزشی تا اندازیک ورزشکار یا شکست 

شده و  ادراکموقعیت او و ایجاد تعادل بین  آمادگی روانیمنوط به 
. با توجه به سطوح [3]توانایی پاسخ مناسب به آن موقعیت است

و ارتباط بین اضطراب و عملکرد  نفس اعتمادبهخودآگاهی، میزان 
تواند یکی از عواملی که می ،[1]های مسابقهورزشکاران در میدان

نقش مهمی در میزان کارآیی و عملکردهای رفتاری و شناختی 
-competitive)رقابتی  -حالتی ورزشکاران ایفا کند اضطراب state anxiety) [4]در آنها است.  

موقتی ورزشکار در  هیجانات به کلیه رقابتی - حالتی اضطراب

 تنش و نگرانی با که شودجویانه ورزشی اطالق می شرایط رقابت
اضطراب شامل سه بعد شناختی، جسمانی و . این [5]است همراه

های ذهنی اضطراب  نفس است. در بعد شناختی، مولفه اعتمادبه
وسیله انتظارات منفی فرد در مورد موفقیت یا خودارزیابی منفی  به

آمدن  تواند منجر به پایینشود که میاز عملکردش تعریف می
و عملکرد فرد شود. در بعد جسمانی اضطراب  سطوح کارآیی

، به عناصر فیزیولوژیک و عاطفی تجربه اضطراب رقابتی -حالتی
شوند. اما سومین بعد، طور خودمختار برانگیخته میاشاره دارد که به

نفس است که با سطوح عملکرد باال  تفاوت افراد در میزان اعتمادبه
دهد که اضطراب ت نشان می. مطالعا[6]در ورزشکار در ارتباط است

که  طوریشناختی و جسمانی مستقل از یکدیگر نیستند، به
کننده فیزیولوژیک،  اضطراب شناختی بسته به سطوح تحریک

تواند بر عملکرد جسمانی فرد تاثیری مثبت یا منفی داشته  می
شود که ورزشکار در . سطوح پایین اضطراب باعث می[7]باشد

شود و در  اش به کار گرفته و جسمی همه قوای ذهنیمسابقه 
فشارزای مسابقه عملکرد خود را در سطح کارآمد و مطلوبی  موقعیت

حفظ کند. برعکس سطوح باالی اضطراب در ورزشکار منجر به 
توان . بنابراین می[8]شودکاهش کارآیی فرد در میدان مسابقه می

 عملکردعنوان چارچوبی مهم در  سطوح اضطراب در ورزشکاران را به
ها و شناختی و جسمانی آنها و همچنین پیشگیری از آسیب

  مشکالتی که متوجه این گروه است دانست. 
تا  کند کمک به ورزشکاران تواندمی رویکردهایی که از یکی

ارتباط با فضای رقابتی مسابقه تجربه کنند  تعارضات کمتری در
ذیرش و . درمان پ[9]است (ACT)و پذیرش  بر تعهد مبتنی درمان

تعهد همان پذیرش غیرقضاوتی و کامل تجربه در زمان حال و 
. این تعریف شامل سه جزء پذیرش نسبت [10]رهایی از موانع است

به تجربه، انتخاب و عمل است. در پذیرش نسبت به تجربه، فرد 
طور که  را همان بیرونی و درونی ناخواسته و غیرقابل تغییر تجارب
جای پرداختن به رویدادهای  فرد بهپذیرد. در انتخاب، می، ندهست

در زندگی برایش  آنچه واقعاً و درونی منفی، اهداف مهم و ارزشمند 
 ها وارزش پس از انتخابو در عمل  کند میانتخاب  را مهم است
متعهد خود را ، فرد نسبت به حرکت در راستای آنها زندگی اهداف
، خوب بازی نکردن، خطا، مصدومیتارتکاب  از نگرانی. [11]سازدمی

از قضاوت  نگرانی ، ترس وبیرون از زمین  مشکالت ،ترس از شکست
 پذیریآسیب میزان از جمله مواردی هستند که بردیگران  ارزیابی و

 فشارهای افزایند و آنها را تحت تاثیرمی ای فوتبالبازیکنان حرفه
شده با  مداخالت طراحی. [12]دهندقرار می بسیاری و روانی روحی

تواند کمک بسزایی به این ورزشکاران بکند می ACTرویکرد 
کنند نسبت به  هایی که دریافت میکه آنها با آموزشطوری به

شناسایی افکار و احساساتی که مانع زندگی ارزشمند و تغییر رابطه 
. همچنین این [13]شوند تر شود، آگاه آنها با تجارب درونیشان می

عنوان  کند تا تجربه آموزشی را بهها به ورزشکار کمک میشآموز
های رقابتی مسابقه گسترش دهد و با یادگیرنده به موقعیت

های پذیرش در برابر مشکالت، انتخاب و عمل کارگیری مکانیزم به
متعهدانه تعارضات کمتری را تجربه کرده و بیشترین کارآیی را 

  .[9]تجربه کند
در پژوهشی به بررسی تاثیر مداخالت درمانی روی اختالالت  شارپ

 توان از درماناضطرابی پرداخت. نتایج مطالعه او نشان داد که می
عنوان درمانی مناسب برای اختالالت و پذیرش به بر تعهد مبتنی

و همکاران در پژوهشی به بررسی  کود .[14]اضطرابی استفاده کرد
و پذیرش برای درمان بیماران مبتال به  بر تعهد مبتنی تاثیر درمان

اختالل اضطراب پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که این 
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 ثرمواضطراب در پژوهش به کنندگان  واکنش شرکتنوع درمان در 
در پژوهش خود به  بیدلو  دیس جورج هتزی. [15]واقع شده است

خودگویی بررسی رابطه بین اضطراب قبل از رقابت، کارآیی هدف و 
منفی در ورزشکاران پرداختند. نتایج مطالعه آنها نشان داد که شدت 

تری با خودگویی منفی در ورزشکاران  اضطراب شناختی رابطه قوی
دارد. همچنین کیفیت کارآیی عملکرد در ارتباط با اهداف 

کننده در خودگویی منفی  شده، یک عامل مهم و تعیین دنبال
های ارزشمندی . در ایران نیز پژوهش[2]رودورزشکاران به شمار می

رقابتی صورت گرفته است؛ از آن  - در ارتباط با اضطراب حالتی
اشاره کرد. این  و همکاران ارباب توان به پژوهشجمله می

گرایی ورزشی و اضطراب رقابتی رابطه کمال پژوهشگران به بررسی
شان داد که پرداختند. نتایج پژوهش آنها نبازیکنان تیم ملی کاراته 

کننده اضطراب صفتی است و فشار  بینیشترین پیگرایی قویکمال
کننده اضطراب شناختی و  بینیشده از طرف مربی پیش ادراک

نفس است. همچنین نگرانی بیش از حد در مورد  اعتمادبه
کننده اضطراب  بینیاشتباهات و استانداردهای شخصی پیش

در پژوهشی به  احدیو  پور سرداری. همچنین [16]استجسمانی 
بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی 

نشان داد که بین اضطراب شناختی و جسمی با  نتایجپرداختند. 
داری وجود دارد. عملکرد ورزشی در ورزشکاران ارتباط منفی معنی

، اضطراب در سطح متوسط بهترین عملکرد این پژوهشبراساس 
ولی اضطراب باال و پایین منجر به تخریب  ،ورزشی را در پی دارد
  .[17]شودعملکرد ورزشی می

های بدنی بر هایی که تاثیرات بالقوه ورزش و فعالیتیکی از گروه
. جنگ [18]گیرد، جانبازان هستندسالمتی آنها مورد توجه قرار می

ناپذیری را بر  زا، صدمات جبران عنوان یک رویداد استرس به
زندگی  مختلف های هجنبتواند کند که میمیبازماندگان تحمیل 

های مقابله با این . یکی از راه[19]را تحت تاثیر قرار دهدافراد  این
مطالعات  .[18]کردن و داشتن فعالیت بدنی است صدمات، ورزش

های بدنی در جانبازان با دهد که سطوح باالتر فعالیتنشان می
گ در آنها ارتباط کاهش عالیم اضطراب و پریشانی ناشی از جن

آمیز مسابقات ورزشی منجر به بروز  . از طرفی شرایط رقابت[20]دارد
های جسمانی و ذهنی در ورزشکاران شده و سطوح عملکرد واکنش

های  . لذا ضرورت برنامه[8]دهدمثبت آنها را تحت تاثیر قرار می
ای برای کاهش اضطراب و باالبردن میزان سازگاری و  مداخله

ضروری است. هدف پژوهش  ثبت در این ورزشکارانعملکرد م
 اضطراب بر تعهد و پذیرش بر مبتنی درمان حاضر، بررسی اثربخشی

  جانباز رشته فوتبال بود. ورزشکاران رقابتی -حالتی
  

  ها مواد و روش
 ،آزمون آزمایشی، با طرح پیش نیمه حاضر یک مطالعه پژوهش
پژوهش  آماری جامعه .استآزمون و پیگیری با گروه کنترل  پس

سال  در رشته فوتبال در یزد جانباز استان ورزشکاران کلیهشامل 
بود که زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد به  ۹۴-۱۳۹۳

 نفر از این ۳۰شدند. تعداد  مسابقات کشوری جانبازان اعزام 
صورت  گیری دردسترس انتخاب و بهبا روش نمونه ورزشکاران

 ۱۵تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند (هر گروه 
منظور ابتدا در مورد پژوهش و اهداف آن، زمان و برنامه   نفر). بدین

رسانی شد و از متقاضیان خواسته  تشکیل جلسات آموزشی اطالع
در برنامه  شده برای شرکت های اعالم شد در صورت رضایت در تاریخ

های ورود و  انتخاب نمونه براساس مالکآموزشی مراجعه کنند. 
که قبل از برگزاری جلسه توجیهی   صورت  بدین د.خروج انجام ش

 افرادی، از بین افرادی که اعالم آمادگی کرده بودند، ورزشکارانبرای 
گیری برخوردار بودند، شناسایی شدند و بعد  های نمونه که از مالک

ها نسبت به پیگیری نالزم و جلب تعهد آ حاتتوضی یهاز ارا
رسید،  نفر می ۳۰ که تعداد آنها بهافراد های آموزشی، این  برنامه
   عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. به

سال ورزش  ۲شامل انجام حداقل های ورود به پژوهش  مالک
سطح  (اعزام به مسابقات کشوری)، ای حرفهصورت  به فوتبال

شناختی  تحصیالت حداقل دیپلم، نداشتن سابقه بیماری روان
سال بود و  ۵۰خاص، عدم بیماری جسمی خاص و حداکثر سن 

عنوان معیار خروج از نمونه در نظر  غیبت بیش از دو جلسه نیز به
توضیحات کامل درباره اهداف و روش کار،  گرفته شد.

قطع یا ادامه  کنندگان در رابطه باشمردن حقوق شرکت محترم
های اطالعاتی به جهت همکاری، عدم ذکر نام آنها در فرم

کنندگانی که مایل به بودن و ارایه نتایج پژوهش به شرکت محرمانه
   دریافت نتایج پژوهش بودند، از مالحظات اخالقی پژوهش بود.

 رقابتی - اضطراب حالتی هنامسشبرای سنجش متغیر وابسته از پر
در سال و همکاران  ماریتزکه توسط نامه پرسش این استفاده شد. ۲

 مقیاس ه سئوال و سه خرد ۱۷، دارای [6]ه استساخته شد ۱۹۹۰
پاسخ است.  نفس اعتمادبه و اضطراب جسمانی ذهنی، اضطراب

، نسبتاً  ای (نه اصًال، کمی،صورت مقیاس چهاردرجه ها بهوالئس
محاسبه شده  ۸۱/۰نامه آلفای کرونباخ این پرسش خیلی) است.

، بعد ۸۳/۰است. همچنین ضریب اعتبار برای بعد جسمانی 
گزارش شده است. روایی  ۹۰/۰نفس  و بعد اعتمادبه ۸۱/۰شناختی 

عوامل مذکور نیز با استفاده از روایی همزمان مورد تایید قرار 
و  ۸۵/۰نامه به ترتیب . ضریب پایایی درونی این پرسش[6]گرفت
نامه در ایران هنجاریابی  . این پرسش[21]گزارش شده است ۸۳/۰

و همکاران در پژوهش خود نشان دادند که این  مهرصفرشده و 
مقیاس از روایی نسبتًا خوبی برخوردار است و نسبت روایی محتوی 

  . [22]به دست آوردند ۹۷/۰ و شاخص روایی محتوی را ۷۴/۰را 
ان استان ی از بنیاد شهید و امور ایثارگرقانون یمجوزهاپس از اخذ 

 کنندگان در پژوهش،و کسب رضایت آگاهانه از شرکت یزد
برای گروه  تعهد و پذیرش بر مبتنی درمانآموزشی  های جلسه

مورد توافق کلیه اعضای  در ساعت ها برگزار شد. این جلسهآزمایش 
تر بود انجام  به آن آسان اعضاکه دسترسی  مکانیدر  و کننده شرکت

 ای هفتهصورت  به ای دقیقه۱۲۰ گروهی جلسه ۸ درها  شد. آموزش
هر جلسه شامل بررسی تکلیف ارایه شد.  برای ورزشکاران بار یک

گروهی،  صورت مستقیم، بحث درون جلسه قبل، آموزش مباحث به
این برنامه کردن تکلیف برای جلسه آینده بود.   بندی و مقررجمع

 هایزای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دکتر جلسه۸مطابق پروتکل 
  . [23])۱بود (جدول 

هر دو گروه . در نوبت انتظار قرار گرفتکنترل  گروهطی این مدت 
 نامهماه بعد از اجرای آزمایش، به پرسش دوقبل، در پایان و 
ها در  آوری داده پس از جمع پاسخ دادند.رقابتی  -اضطراب حالتی

برای آموزش تعهد  آزمایشطور که به گروه    مرحله پیگیری، همان
گرفته برای  های صورت داده شده بود، به گروه کنترل نیز آموزش

  .ارایه شد گروه آزمایش
 ، از طریق آزمونSPSS 20افزار  ها با نرم تجزیه و تحلیل داده

برای بررسی توزیع طبیعی متغیرها  اسمیرنوف و لون -لموگروفوک
 گیری مکرر تحلیل واریانس با اندازه آزمون ها، و همگنی واریانس
فرونی  های پژوهش و آزمون تعقیبی بن برای بررسی فرضیه

منظور بررسی میزان تغییرات در مراحل اجرای آزمون و پایداری  به
  اثر درمان در مرحله پیگیری انجام شد.
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  محتوای جلسات آموزشی) ۱جدول 
   لسه اولج

درمانی جلسات از که انتظاری و جلسه این به آمدن دلیل جلسه، به آمدن از قبل احساسات افراد بیان یکدیگر، با و درمانگر با گروه اعضای معارفه و آشنایی و خوشامدگویی
و پذیرش و تعهد پیرامون آموزشی مطالب ارایه کلی آن، اهداف و پژوهش موضوع بیان است، الزامی گروه در آنها رعایت که قوانینی بیان قبلی، مشابه تجارب دارند، بیان
  آزمون پیش اجرای نتایج آن،
   جلسه دوم
و احساسات و شناخت پذیرش اصل بیان فشارها، این کاهش در درمان انتظار و ایجاد امید شود، می احساس شناختی نروا مداخالت به نیاز چرا که اصل این بیان و توضیح

در ارایه تکلیف بپذیریم، عنوان خاطره به فقط را خاطرات و عنوان احساسات به را و احساسات عنوان افکار به را افکار که زمینه این در بخشی آگاهی مشکالت، افکار پیرامون
  خود زمینه پذیرش
   جلسه سوم

را آنها خود احساسات و افکار بدبودن یا خوب مورد در قضاوت بدون اعضا که این مطلب آموزش گروه، اعضای افکار و درباره احساسات صحبت قبل، جلسه تکالیف بررسی
را دیگران احساسات و دیگران چقدر و خود احساسات و چقدر خود ارایه تکلیف در زمینه این که احساسات، و افکار با آنها تفاوت و هیجانات شناخت و آموزش بپذیرند،
  پذیریم؟می

   جلسه چهارم
بر  تاکید افکار، و احساسات شناخت در پذیرش اصل بر دوباره تاکید فکر، توقف و در لحظه حضور ارایه تکنیک تنفس، بر تمرکز و آگاهی ذهن تکالیف، ارایه تکنیک بررسی
  کنیم. نگاه دیگر به نوعی زندگی را در این زمینه که رویدادهای دیگر، ارایه تکلیف نگاهی با افکار و احساسات شناخت

   جلسه پنجم
موضوع شناخت بپذیریم، را دهیم تغییر توانیمنمی آنچه که موضوع این آگاهی به و تسلیم و پذیرش بین تفاوت خصوص در شناخت ایجاد و آموزش تکالیف، بررسی
آنها شاهد فقط یابند و آگاهی خود احساسات وجود از لحظه در هر بودن آگاه ذهن با که تکنیک نکنند، ارایه این قضاوت را خود احساسات این که به تشویق اعضا و قضاوت
  قضاوت بدون پذیرش با همراه آگاهی ذهن خانگی نکنند، ارایه تکلیف قضاوت ولی باشند

   جلسه ششم
و ارایه اصل آموزش قبل، جلسه تکالیف خصوص در خود هیجانات و احساسات ریزیبرون برای گروه اعضای از درخواست آموزش، فرآیند از کوتاه نظرسنجی و ارایه بازخورد

به زندگی، در رویدادی هر قبول یا آرامش به رسیدن خصوص در درست و مسیر ارزشمند انتخاب از بعد یعنی عمل به تعهد درمان (آموزش و آموزش روند در آن لزوم تعهد و
آگاهی ذهن مجدد تمرین منفی، خودآیند افکار هجوم خصوص در آرامش بیشتر برای انتخابی توجه ارایه تکنیک سازیم)، متعهد آن انجام به نسبت را خود و عمل کنیم آن
  بدن اسکن همراه به

   جلسه هفتم
انتخاب توانایی ایجاد آنها، به عمل برای تعهد ایجاد و شده پذیرفته امور خصوص رفتاری در هایطرح شناسایی گروه، اعضای در نشده حل مسایل جستجوی و ارایه بازخورد

  ترعملی نه باشد ترمناسب که ایگونه به مختلف هایگزینه بین عمل در
   جلسه هشتم

جلسات، در حضورشان از سپاسگزاری و قدردانی گروه، اعضای به ارایه بازخورد پایان دوره، از پس تکالیف انجام برای اعضا از تعهد اخذ مطالب، بندیجمع تکالیف، بررسی
  آزمونپس اجرای

  
  ها یافته

و گروه کنترل  ۱۶/۲۳±۶۲/۰گروه آزمایش  ورزشکاران یمیانگین سن
نفر از گروه کنترل  ۸نفر از گروه آزمایش و  ۷. بودسال  ۷۶/۰±۹۳/۲۲

نفر از گروه کنترل  ۵نفر در گروه آزمایش و  ۷%، ۲۵جانباز زیر 
نفر از گروه کنترل  ۲% و یک نفر از گروه آزمایش و ۲۵- ۵۰جانباز 
طور میانگین  % بودند. ورزشکاران گروه آزمایش به۵۰- ۷۰جانباز 

 ۸/۲±۸۵/۰طور میانگین  سال و ورزشکاران گروه کنترل به ۷/۰±۲/۳
سال در مسابقات انتخابی استان و کشوری در رشته فوتبال شرکت 

نفر از گروه کنترل، عالوه بر رشته  ۴آزمایش و نفر از گروه  ۶داشتند. 
های ورزشی جانبازان نیز  فوتبال، در مسابقات انتخابی دیگر رشته

  شرکت داشتند. 
 - اضطراب حالتیهای  دو گروه در مولفه ورزشکاران هنمرمیانگین 

اما در  بود آزمون تقریبًا با هم برابر در پیش رقابتی ورزشکاران
دار  اختالف معنی کنترلگروه  باآزمایش  گروه هآزمون، نمر پس

های اضطراب  نمرهبین  داشت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

آزمون و  آزمون، پس در مرحله پیش رقابتی ورزشکاران -حالتی
اضطراب جسمانی، شناختی و مقیاس  خرده سهپیگیری در هر 

توان  با توجه به تغییر نمرات، می تفاوت ایجاد کرد. نفس اعتمادبه
دار  گفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش معنی
نفس  نمرات اضطراب جسمانی و شناختی و افزایش اعتمادبه

  ).۲ورزشکاران شد (جدول 
  

بین  نفس اضطراب جسمانی، شناختی و اعتمادبهتفاوت میانگین 
دار  آزمون و پیگیری معنی آزمون و پیش آزمون و پس مراحل پیش

  ).p>۰۱/۰(بود 
  

آزمون و پیگیری در اضطراب جسمانی و شناختی  تفاوت بین پس
نفس، نمرات ورزشکاران گروه آزمایش  دار نبود، اما در اعتمادبه معنی

). p>۰۵/۰داری بیشتر شده بود ( طور معنی در مرحله پیگیری به
مقیاس  بنابراین اثر درمان در مرحله پیگیری در هر سه خرده

نفس پایدار ماند (جدول  اختی و اعتمادبهاضطراب جسمانی و شن
۳ .(  

  

  آزمون و پیگیری آزمون، پس رقابتی در مراحل پیش - ورزشکاران دو گروه در ابعاد اضطراب حالتی آماری نمراتمیانگین مقایسه  )۲جدول 
  مجذور اتا  داری معنیسطح   Fمقدار   پیگیری  آزمون پس  آزمون پیش  هامتغیر

  اضطراب جسمانی
 ۱۳/۲۱±٨٥/٢ ۲۰/۲۱±٧٣/٢ ۷۳/۲۱±٨١/٢  کنترلگروه   ۵۱۲/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۸۹/۲۹ ۷۳/۱۴±٨٣/١ ۵۳/۱۴±٦٨/١ ١٣/٢١±٢٣/٢  آزمایشگروه 

  نفس اعتمادبه
 ۹۳/۹±٩١/١ ۰۰/۱۰±٨٥/١ ۱۳/۱۱±٣٦/١  کنترلگروه   ۶۰۹/۰  ۰۰۰۱/۰  ۵۹۹/۴۳ ۸۰/۱۴±٤٢/١ ۸۷/۱۵±٩٢/١ ۸۷/۱۰±٠٣/٢  آزمایشگروه 
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  رقابتی در مراحل مختلف آزمون -حالتی اضطرابفرونی برای تعیین اثر مداخله بر  نتایج آزمون تعقیبی بن )۳جدول 

 - آزمون پیشتفاوت   متغیرها
 - آزمون پیشتفاوت   داری سطح معنی  آزمون پس

 - آزمون پس تفاوت  داری سطح معنی  پیگیری
  داری سطح معنی  پیگیری
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  ۰۴۴/۰  ۰۷/۱±۳۵/۰  ۰۰۰۱/۰  - ۹۳/۳±۵۳/۰  ۰۰۰۱/۰  - ۰۰/۵±  ۵۴/۰  نفس اعتمادبه

  ۹۱۴/۰  ۴۰/۰±۳۷/۰  ۰۰۰۱/۰  ۷۳/۴±۴۴/۰  ۰۰۰۱/۰  ۳۳/۴±۴۸/۰  اضطراب شناختی

  
  بحث

 و پذیرش بر مبتنی درمان پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی
رشته فوتبال ورزشکاران جانباز در  رقابتی - حالتی اضطراب بر تعهد

های که آموزش داد نشان پژوهش ایه استان یزد انجام شد. یافته
رقابتی  - مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به کاهش اضطراب حالتی

که بیشترین تاثیر را در افزایش مولفه  طوریدر ورزشکاران شده، به
نفس و کاهش اضطراب شناختی و جسمانی داشته است.  اعتمادبه
. در تبیین [13-11]های پیشین همسو استبا پژوهشها این یافته
توان گفت ورزش و فعالیت فیزیکی به جانبازان ها میاین یافته
کند تا زندگی و هویت خود را از آنچه که به معنی یک کمک می

. [18]زده و ناتوان است تغییر داده و بازسازی کنندجانباز جنگ
تن فعالیت بدنی کردن و داش دهد که ورزشمطالعات نشان می

منجر به غلبه بر فقدان، افزایش انگیزه و تزریق انرژی به زندگی 
. [20]روزمره جانبازان شده و تاثیرات مثبتی بر سبک زندگی آنها دارد

که ورزش یا هر نوع فعالیت جسمانی بالقوه عالوه بر  طوری به
 بخش برای جانبازان، برای کمک به سالمت داشتن تجربیات لذت

ها و صدمات ناشی و رشد شخصی این افراد در غلبه بر آسیبروان 
  . [24]از جنگ نیز موثر است

آمیز مسابقات ورزشی خصوصًا در  از آنجا که شرایط رقابت
تواند منجر به تشدید اضطراب و افزایش ای میورزشکاران حرفه

 تعهد با و بر پذیرش مبتنی درمان ،[8]عملکرد منفی در فرد شود
 برخورد ورزشکار با فضای رقابتی مسابقه نحوه قراردادن هدف
رقابتی در آنها  - اضطراب حالتی کاهش بر مثبتی تواند تاثیر می

های روانی یک دهد که ویژگی. مطالعات نشان می[9]باشد داشته
ویژه در رابطه با  بازیکن فوتبال ممکن است عالوه بر نحوه بازی (به

ز، زمان واکنش، سطوح اضطراب و بازی عادالنه) بر میزان تمرک
آموزد با . این درمان به ورزشکار می[12]آمادگی او تاثیر بگذارد

واقعیات درونی و بیرونی را  ،لحظه کنونیافزایش آگاهی و توجه به 
. این امر باعث [13]آنها را بپذیرد بدون تحریفادراک کند و آزادانه 
های ای فرار از حالتجزای مسابقه بهشود فرد در شرایط استرسمی

منفی و ناخوشایند درونی، به سمت یک فرآیند پذیرش تجربی که 
  . [12]شده اوست، پیش رود های شناختهدر خدمت ارزش

 ،پذیرش مانند خود درمانی اجزای تعهد با و بر پذیرش مبتنی درمان
گیری مثبت به فرد و جهت پذیریانعطاف ری،گ خودمشاهده

های منفی کنترل، تغییر یا حذف حالت آموزد که نیازی به می
جای آن الزم است  درونی برای انجام عملکرد مطلوب ندارد. بلکه به

تمرکز کند و بتواند  پذیرش احساسات بدنیبر بهبود تمرکز، آگاهی و 
کند به تغییر آگاهانه رابطه خود با هایی که دریافت میبا آموزش

 در جلسات آموزشی درمان. [10]افکار، عقاید و باورهایش بپردازد
آگاهی از  آموزند که با ذهنتعهد ورزشکاران می و پذیرش بر مبتنی

جای مبارزه با ناخوشایند خود بکاهند و بهنفوذ افکار و احساسات 
آموزند که منفی، آنها را بپذیرند. همچنین آنها میتجربیات درونی 

 ازو رهایی  اجتناب شان برای ذهنی ین اشتغال خاطر شدیدا
اضطراب است که در عملکرد و کارآیی آنها تاثیر دارد نه خود 

دست  خودافکار با آموزد که از نبرد اضطراب. بر این اساس فرد می

اش را محدود به  زندگی با پذیرش این افکار با آغوش باز، وبردارد 
  .[9]اش نکند های ناخوشایند درونی از تجربه رهایی

تواند در انجام از شرایط مسابقه میعنوان بخشی  پذیرش اضطراب به
های ورزشی به این افراد کمک کرده و منجر به افزایش سطوح رقابت

شود که بر این اساس پیشنهاد میعملکرد مثبت در آنها شود. 
مبتنی بر های های آموزشی مدونی در جهت آموزش مهارتبرنامه

مربوطه اعم از های به این ورزشکاران توسط سازمان پذیرش و تعهد
 بنیاد شهید و امور ایثارگرانبدنی  شاخه تربیت بدنی و سازمان تربیت

  تدوین شود.
توان به این اشاره کرد که با های این تحقیق میاز جمله محدودیت

های وجود معیارهای ورود در پژوهش باز هم ممکن بود تفاوت
و  های درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدتعدد مهارتفردی، 

حدودبودن تعداد جلسات آموزشی در جریان آموزش، تداخل ایجاد م
طور کامل صورت نگیرد. همچنین این  کرده باشد و آموزش به

پژوهش صرفًا محدود به ورزش فوتبال و جانبازان استان یزد بود که 
ها و  ممکن است تعمیم نتایج پژوهش را به ورزشکاران دیگر رشته

شود برای دهد. بنابراین پیشنهاد می ها تحت تاثیر قرار سایر استان
تعمیم بهتر نتایج این پژوهش، مطالعات مشابهی در ورزشکاران 

 شودهمچنین پیشنهاد می طور همزمان انجام شود. سایر شهرها به
و  پذیرش بر مبتنی درمان اثربخشی تعیین برای مشابه مطالعات
و موارد  های ورزشی اعم از والیبال، بسکتبالسایر رشته در تعهد

  دیگر انجام شود و نتایج آنها مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد.
  

  گیرینتیجه
بر کاهش سطوح اضطراب  مبتنی بر پذیرش و تعهد مداخله

 ورزشکاراننفس در  (شناختی و جسمانی) و افزایش اعتمادبه
  موثر است. جانباز در رشته فوتبال

  

کنندگان در این تک شرکت : پژوهشگران از تکتشکر و قدردانی
کمال  بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد پژوهش و همچنین

  تشکر و قدردانی را دارند.
 یادالزم با بن های یپژوهش، هماهنگ یقبل از اجراتاییدیه اخالقی: 

 های یآزمودن یتانجام و رضا یزدشهرستان  یثارگرانو امور ا یدشه
ماندن اطالعات به  نسبت به محرمانه ینپژوهش جلب شد. همچن

  الزم داده شد. ینانکنندگان اطم شرکت
  .ندارند منافعی تعارض خصوص این در نویسندگان منافع: تعارض

یاسر رضاپور میرصالح (نویسنده اول)، نگارنده  سهم نویسندگان:
یگی ب یلاسماع یرهمن%)؛ ۵۰شناس/تحلیلگر آماری ( بحث/روش

س/پژوهشگر کمکی شنا (نویسنده دوم)، نگارنده مقدمه/روش
  %)۳۰ی (نویسنده سوم)، پژوهشگر کمکی (حامد ساالر%)، ۲۰(

شده  تامین نویسندگان توسط پژوهش این مالی اعتبار مالی: منابع
 .است
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