Applied Psychological Research Quarterly

فصلنامه پژوهشهاي کاربردي روانشناختي
1397, 9)2(,77-92

2018, 9(2),77-92

اثربخشی رفتاردرمانی عقالنی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی سنگنوردان نوجوان
نیمهحرفهای
Effect of Rational Emotive Behavioral therapy on irrational beliefs of semiprofessional adolescents rock climbers
مجید مظفریزاده

*

سهیال قلعچه یزدانی
فاطمه حیدری

Majid Mozafari Zadeh
**

Soheila Ghalecheh Yazdani

***

محسن شعبانی

Fatemeh Heidari

****

Mohsen Shabani

چکیده
توانایي فوقالعاده بشر در تفکر درباره نحوه فکرکردن خود ،شاید از
بينظیرترین و انسانيترین ویژگيهاي اوست .از دیدگاه باورهاي
غیرمنطقي الیس ،همانطور که انسان با افکار و اندیشههاي خیالي و
غیرمنطقي ،مایه اضطراب و نگراني خود را فراهم ميکند ،از طریق
تفکر صحیح و منطقي ميتواند خود را از شر ناراحتيهاي خویش رها
سازد .هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي رویکرد رفتاردرماني
عقالني هیجاني بر باورهاي غیرمنطقي سنگنوردان نوجوان
نیمهحرفهاي بود .روش پژوهش نیمه آزمایشي ،با طرح پیشآزمون،
پسآزمون و پیگیري یکماهه با گروه کنترل بود 60 .سنگنورد
بهصورت نمونهگیري در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفي در دو
گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند .براي جمعآوري اطالعات از
پرسشنامه باورهاي غیرمنطقي جونز ( )1969استفاده شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس انجام شد .نتایج پژوهش
حاضر از بهکارگیري رویکرد رفتاردرماني عقالني هیجاني حمایت
ميکند .نتایج نشان داد که رویکرد رفتاردرماني عقالني هیجاني تأثیر
معناداري در کاهش باورهاي غیرمنطقي و افزایش باورهاي منطقي
ورزشکاران دارد ( .)P>0/05نتایج آزمون پیگیري مشابه بود.
رفتاردرماني عقالني هیجاني بهعنوان یک چارچوب با اهمیت براي
فهم و توسعه سالمت روان در ورزشکاران پیشنهاد ميشود.
واژههای کلیدی :رفتاردرماني عقالني هیجاني ،باورهاي
غیرمنطقي ،سالمت روان

Abstract
The extraordinary human ability to think about how
to think is perhaps his most unique and humane
characteristic. From the point of view of Ellis's
irrational beliefs, as human beings with imaginary
and illogical thoughts, gives themselves anxiety and
worry, they can rid themselves of their troubles
through proper thinking. The purpose of present
study was examining the effect of Rational Emotive
Behavior therapy on irrational beliefs of semiprofessional adolescent rock climbers. The study
was quasi-experimental with pre-test, post-test and a
one month follow-up with control group. 60
climbers were selected through available sampling
and were assigned randomly to two experimental
and control group. Data was collecting using Jones
irrational belief questionnaire (1969). Data was
analyzed by Covariance. The Result of present study
provide a great support of this method. Result
showed REBT has a significant effect in reducing
irrational beliefs and increasing rational beliefs of
athletes (P<0/05). Follow up results were the same.
REBT is suggested as an important framework for
understanding and developing mental health in
athletes
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مقدمه
قوانین روانشناسي ورزشي در سازمانهاي ورزشي با ورزشکاران ميتوانند به گونههاي مختلفي به هم نزدیک شوند.
در حال حاضر ،رویکرد رفتاري شناختي ،نفوذ قاطعي بر روانشناسي ورزش داشته است ،جایي که تصویرسازي ذهني،
خودگفتاري ،آرامسازي ،تمرکز و هدفگزیني بهعنوان فنون کارآمدي براي کمک به ورزشکاران در بهبود و حفظ
عملکرد ورزشي شناخته شدهاند (اندرسون)2002 ،؛ اما عليرغم تنها عملکردمدار بودن رویکرد شناختي رفتاري در
روانشناسي ورزش ،این رویکرد ميتواند منجر به ترمیم کردن ،توسعه و حفظ سالمت روان شود .در حقیقت،
روانشناسي ورزش فراتر از آموزش مهارتهاي روانشناختي ميتواند نقش مهمي را در سالمت روان ورزشکاران بازي
کند .همچنین بسیاري از افراد ،اهمیت دیدن ورزشکار را بهعنوان یک انسان و بعد بهعنوان یک ورزشکار به رسمیت
شناختهاند؛ بنابراین ،براي دستیابي به این مقصود نیازمند تقویت رویکرد انسانگرایي در داخل و خارج از ورزش براي
کمک به ورزشکاران با رفتارها و هیجانهایي علیه خود آنها هست .این به معني نیست که روانشناسان ورزش باید
با ورزشکاران براي سالمت روان آنها سروکار داشته باشند ،این بهطور اخالقي فراتر از شایستگيهاي اخالقي
متصدیان این حرفه است .با این وجود ،اگر متصدیان براي بهکارگیري رویکردهاي مشاوره تمرین داده شوند ،کارکردن
با ورزشکاران با نگرش عمیق و باورهایي که بهطور مثبت ،نهفقط بر عملکرد ورزشي ،بلکه بر سالمت روان نیز
تأثیرگذار است ،امکانپذیر است (ترنر .)2016 ،رفتاردرماني عقالني هیجاني اولین درمان شناختي رفتاري بوده و این
روزها همچنان رویکرد شناختي رفتاري عمده است .رفتاردرماني عقالني هیجاني با درمانهایي که به شناخت و رفتار
گرایش دارند ،ویژگيهاي مشترک زیادي دارد ،بهطوريکه این درمانها نیز بر تفکر ،قضاوت ،تصمیمگیري ،تحلیل
کردن و عمل کردن تأکید ميکند .رفتاردرماني عقالني هیجاني بر این فرض استوار است که شناختها ،هیجانات و
رفتارها بهطور چشمگیري بر یکدیگر تأثیر ميگذارند و رابطه دوسویه علت و معلولي دارند .این رویکرد همواره بر
این سه وجه و تعاملهاي آنها تأکید کرده است ،بنابراین ميتوان آن را رویکرد تعاملي دانست (کري.)2013 ،
استفاده از رفتاردرماني عقالني هیجاني در روان شناسي ورزش به ندرت به ثبت رسیده است (الیس )1957 ،و این
رویکرد در محیط کاربردي ،بهندرت به کار بسته شده است (ترنر و بارکر .)2013،شاید این به خاطر معناي ضمني
بالیني آن باشد (مارلو .)2009 ،الیس ( )1994معتقد است که باورهاي افراد درباره یک رویداد به دودسته تقسیم
ميشوند :باورهاي منطقي و غیرمنطقي (تیبا و همکاران .)2010 ،استدالل شناختي و بازسازي افکار و احساسات
ادراک شده ورزشکار نیز بهعنوان مهارتهاي روانشناختي مهم در رویکرد بازسازي هستند (توماس و همکاران،
 .)2007مبناي استفاده از این مهارتها حاصل استفاده از خودگفتاري اثربخش و ارتباط با رفتاردرماني عقالني هیجاني
در روانشناسي بالیني است (الیس .)1962 ،1970 ،1994 ،طبق نظریه شناختي الیس ،افراد موقعیتهایي را تجربه
ميکنند که منجر به باورهاي منطقي و غیرمنطقي یا منفي ميشود .سپس این باورها پیامدهاي رفتاري ،هیجاني و
شناختي به همراه دارند .باورهاي منطقي منجر به پیامدهاي کارکردي براي فرد شده و با تفسیر مثبت عالئم اضطراب
همراه هستند (ماللیو و هانتون .)2009 ،رفتاردرماني عقالني هیجاني بر این اصل قرار دارد که ما عقاید نامعقول را
از افراد مهم در دوره کودکي یاد ميگیریم و بعد این عقاید نامعقول را در طول عمر خود بازسازي ميکنیم .ما بهطور
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فعال ،عقاید محکوم به شکست خودمان را از طریق فرآیندهاي تلقین به خود و تکرار براي خود ،تقویت ميکنیم و
بعد به صورتي رفتار ميکنیم که با عقاید هماهنگ باشد؛ بنابراین ،عمدتاً تکرار عقاید تلقین شده به خود ،نگرشهاي
کژ کار را درون ما زنده و جاري نگه ميدارد (کري .)2013 ،رفتاردرماني عقالني هیجاني ،فرآیند براي کاهش باورهاي
منطقي ،پیشنهاد ميدهد .در ادبیات پژوهشي ورزش ،به کار بردن این رویکرد بهندرت گزارششده است ،اما اینگونه
تحقیقات در حال افزایش است (کانیتگهام و ترنر .)2016 ،باورها ،سازماني باثبات از ادراک و شناخت نسبي درباره
جنبههاي خاصي از دنیاي فرد است (روشیبالو و نئون .)2013 ،باورهاي افراد درباره وقایع و رویدادهاي پیراموني،
اساساً تأثیرات عمیقي بر پیامدهاي شناختي ،هیجاني و رفتاري آنان خواهد داشت (الیس و درایدن .)2007 ،حجم
باالیي از تحقیقات به بررسي ارتباط باورهاي غیرمنطقي مرکزي (انتظار غیرمنطقي ،فاجعه پنداري ،سطح پایین تحمل
ناکامي ،کمارزش شمردن خود) اختصاص یافته است .باورهاي منطقي باورهاي کارآمدي هستند که به فرد براي
رسیدن به اهداف مهم و واقعگرایانه و منطقي و انعطافپذیر خود کمک مينمایند .در مقابل ،باورهاي غیرمنطقي،
باورهاي ناکارآمدي هستند که مانع از رسیدن فرد به اهداف شخصيشان شده و داراي ویژگيهایي مانند اظهار عقاید
بدون دلیل و غیرواقع گرایانه هستند (کورداکودا.)1996 ،
بر اساس نظریه آلبرت الیس ،باورهاي غیرمنطقي حائز اهمیت عبارتاند از :نیاز به تأیید دیگران ،انتظار باال از خود،
تمایل به سرزنش ،واکنش به ناکامي ،بيمسئولیتي هیجاني ،نگراني زیاد توأم با اضطراب ،اجتناب از مشکل ،وابستگي،
درماندگي در مقابل تغییر و کمالگرایي .یافتههاي الیس به ورزشکاراني مربوط ميشود که به عزت نفس و اعتماد
به نفس خود عالقه دارند .به عقیده وي ،این افراد در گسترش و نگهداري سطح مناسبي از عزت نفس دچار مشکل
هستند؛ زیرا طریقهاي که به دنیا نگاه ميکنند ،غیرمنطقي یا غیرواقعي است .براي مثال ،او ميگوید« :ورزشکاران
بهمنظور ارضاي دیگران ،با تالش بیش از حد ،فشار غیر الزمي را به خود وارد ميکنند .آنها به اشتباه ميخواهند
در هر کاري که انجام ميدهند ،کامل باشند( ».بهرامي ،واعظ موسوي ،داوري.)2014 ،
با روي کار آمدن این ادبیات عظیم پایهاي ،درک تأثیر وسیع باورهاي غیرمنطقي بر دامنه هیجانهاي ناسالم
و نتایج رفتاري ،امکانپذیر است .ساختار نظري باورهاي منطقي و غیرمنطقي ساختار ارزشمندي هستند ،زیرا آنها
نتایج رفتاري ،عاطفي ،شناختي متعددي را تعیین ميکنند و براي سالمت ذهن داراي اهمیت هستند .پژوهشها
بیشتر بر باورهاي منطقي نسبت به باورهاي غیرمنطقي متمرکز بودهاند .ادبیات رفتاردرماني عقالني هیجاني احتماال
بیشتر منعکسکننده سوگیري مشکل محور نسبت به مزایا محور بوده است (براون .)2010 ،بیشتر ارتباطات ناسالم
با باورهاي غیرمنطقي از قبیل خشم ،احساس گناه و شرم و عارضههاي روانشناختي از جمله افسردگي ،اضطراب و
افکار مربوط به خودکشي مشخص شده است .از میان تحقیقاتي که روابط بین باورهاي غیرمنطقي و هیجانهاي
ناکارآمد را شرح ميدهند ،استحکام ارتباطات در مطالعات متفاوت است (مثال ،مکنس2004 ،؛ بریجزوهارنیش2010 ،
الف) .همچنین ،ارتباط بین باورهاي غیرمنطقي افزایش یافته است و در نتیجه ،بدکاري هیجاني و استنباطي اغلب
جزئي بوده است (مکنس .)2004 ،در یک مطالعه فرا تحلیل که اخیراً انجام شده است (ویسال ،فلوکایر ،گروسي هالت
و دیوید ،)2016 ،رابطه بین باورهاي غیرمنطقي و هیجانهاي ناکارآمد مورد بررسي قرار گرفت .این مطالعه شامل
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 83پژوهش که بین سالهاي  1972و  2014به چاپ رسیدند ،با  16110شرکتکننده ،با  100نمونه متفاوت هست.
بسیاري از مطالعات نشان ميدهند که باورهاي غیرمنطقي بهطور معناداري با افسردگي و عالئم افسردگي در ارتباط
هستند و باورهاي غیرمنطقي قادر به مجزا کردن گروههاي افسرده از غیر افسرده ميباشند (مثال ،مارکوت1996 ،؛
مکدرموت ،هاگا و بلیک1997 ،؛ تقوي ،گودرزي و قرباني .)2006 ،در این پژوهش به بررسي اثربخشي رفتاردرماني
عقالني هیجاني (الیس ،)1957 ،درمان اصلي شناختي رفتاري ،بر باورهاي غیرمنطقي ورزشکاران پرداخته شد .نظر
به مطالب مذکور و آنچه بهعنوان ضرورت این پژوهش باید ذکر کرد ،این موضوع مهم به نظر ميرسد که انجام این
پژوهش بر این فرض اساسي رفتاردرماني عقالني هیجاني استوار است که رویدادها و وقایع بهصورت مستقیم باعث
رفتارها و هیجانها نمي شوند ،بلکه این باورهاي فرد درباره آن رویداد است که منجر به واکنش رفتاري و هیجاني
است .در زمینه ورزش نیز احتماالً این باورهاي منطقي یا غیرمنطقي ورزشکاران نسبت به یک رویداد خاص باعث
رفتارها و هیجانهاي ورزشکاران ميشود .عالوه بر آن ،رفتاردرماني عقالني هیجاني بین باورهاي منطقي و
غیرمنطقي تمایز قائل مي شود و در پاسخ به ناکامي ،بدرفتاري و بدشانسي و بیچارگي این پیشنهاد را ارائه ميکند
که افراد ميتوانند با پاسخ هاي رفتاري و هیجاني سالم یا غیرسالم واکنش نشان دهند .نویسندگان به دنبال بررسي
اثربخشي رفتاردرماني عقالني هیجاني بر باورهاي غیرمنطقي سنگنوردان نوجوان نیمهحرفهاي هستند .آیا
رفتاردرماني عقالني هیجاني بر باورهاي غیرمنطقي سنگنوردان نوجوان نیمهحرفهاي اثربخشي دارد؟
روش
جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
این پژوهش از نوع آزمایشي به شیوه پیشآزمون -پسآزمون ،آزمون پیگیري با گروه کنترل است .جامعه پژوهش
شامل  60نوجوان سنگنورد از باشگاههاي سنگنوردي استان تهران بود که  14نفر از ورزشکاران جامعه مورد مطالعه
که باالترین امتیاز را در این آزمون کسب کردند ،بهعنوان نمونه انتخاب شدند .آزمودنيهاي سنگنورد پرسشنامه
باورهاي غیرمنطقي را با رضایت کامل تکمیل کردند .شرکتکنندگان شامل  14نوجوان نخبه سنگنورد سالني
(صعودهاي ورزشي) با میانگین سني  19سال که با میانگین  4سال سابقه حضور در سطح نیمهحرفهاي ،براي این
مطالعه برگزیده شدند .این افراد چندین بار در مسابقات نوجوانان به رقابت پرداخته بودند 7 .ورزشکار بهصورت
تصادفي براي گروه آزمایش و  7ورزشکار براي گروه کنترل برگزیده شدند .یک پیشآزمون و پسآزمون به همراه
یک آزمون پیگیري طراحي شد و توسط شرکتکنندگان در موعد مقرر تکمیل شد .اطالعات خودگزارشي باورهاي
غیرمنطقي در سه زمان جمعآوري شد .یک بار قبل از شروع جلسات رفتاردرماني عقالني هیجاني (پیشآزمون) ،یک
بار سریعاً بعد از پایان جلسات (پسآزمون) و یک بار  4هفته بعد از اتمام جلسات رفتاردرماني عقالني هیجاني
(پیگیري) .کل زمان پژوهش  16هفته به طول انجامید .نویسندگان اطالعات را تا پایان تکمیل سه مرحله منتشر
نکردند و هیچگونه بازخوردي به ورزشکاران و مربیان داده نشد تا زماني که تمام اطالعات پردازش آماري شدند.
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ابزار
پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز :این پرسشنامه  40مادهاي در سال  1969توسط جونز و بر اساس
نظریه الیس ( )1962طراحي شد و یکي از پراستفادهترین ابزارهاي اندازهگیري باورهاي غیرمنطقي در جهان است.
در اصل ،این پرسشنامه انواع تفکرات غیرمنطقي را مورد سنجش قرار ميدهد .در ایران این آزمون توسط عبادي و
معتمدین طراحي گردید .آنها پس از تحلیل پاسخنامههاي آزمودنيها 60 ،ماده از  100ماده را حذف کردند و یک
ساختار چهار عاملي به دست آوردند .این چهار عامل عبارت بودند از درماندگي در برابر تغییر ،توقع تأیید از دیگران،
اجتناب از مشکل ،بيمسئولیتي هیجاني (عبادي و معتمدین .)2005 ،براي نسخه  40مادهاي این پرسشنامه از
ضریب آلفاي کرنباخ و دونیمه سازي استفاده کردند .ضریب آلفاي کرنباخ کلي این آزمون برابر با  0/75به دست آمد؛
و براي عاملهاي درماندگي در برابر تغییر 0/80 ،توقع تأیید از دیگران ،0/81 ،اجتناب از مشکل 0/73 ،و بيمسئولیتي
هیجاني 0/75 ،به دست آمد .همچنین پایایي از روش دونیمه سازي براي کل آزمون  0/76و براي عاملها به ترتیب،
 0/74 ،0/84 ،0/82و  0/72به دست آمد .براي نمرهگذاري این پرسشنامه از طیف لیکرت پنجتایي استفاده ميشود.
نمره باال در این آزمون نشاندهنده باور غیرمنطقي باال و نمره پایین نشاندهنده باور غیرمنطقي پایین است.
نحوه ارائه مداخله
قبل از هرگونه جمعآوري اطالعات ،پژوهش ابتدا توسط مسئولین تیم از نظر مسائل اخالقي و پژوهشي مورد بررسي
قرار گرفت .براي دستیابي به ورزشکاران ،ابتدا با مسئولین چند باشگاه سنگنوردي ارتباط برقرار شد و افراد واجد
شرایط با روش نمونهگیري در دسترس انتخاب گردید .سپس تعیین زمان آزمون اولیه و مکان مناسب براي مالقات
اولیه انجام شد .پژوهشگر گواهینامه درمان شناختي را به مسئولین تیم ارائه داد .در مالقات ابتدائي ،مربي تیم ،مجوز
مداخله روانشناختي دریافت گردید .از ورزشکاران زیر  18سال رضایتنامه والدین ،براي مربیان گروه مسئولین اخذ
شد .به ورزشکاران براي محفوظ ماندن اطالعات آنها ،اطمینان خاطر داده شد .ورزشکاران درباره مراحل و چگونگي
این پژوهش آگاه شدند و براي حضور در این مطالعه آمادگي خود را اعالم و فرم رضایت آگاهانه را تکمیل کردند.
تاریخ دقیق تمام جلسات ،تعیین و برنامهریزي شد.
برنامه مداخلهاي رفتاردرماني عقالني هیجاني :جلسات آموزشي رفتاردرماني عقالني هیجاني شامل  8جلسه،
هفتهاي یک جلسه  45دقیقهاي به مدت  2ماه شامل بهکارگیري فنون رفتاردرماني عقالني هیجاني (درایدن2009 ،؛
درایدن و برانچ2008 ،؛ الیس و درایدن1997،؛ الیس ،گوردون ،نینان وپامر ،)1997 ،آموزش رفتاردرماني عقالني
هیجاني شناسایي و چالش نیازها (باورهاي غیرمنطقي اولیه) و به چالش کشیدن فاجعه سازي (باورهاي غیرمنطقي
ثانویه) .محتواي جلسات شامل برقراري ارتباط ،آشنایي نسبت به اهداف مشاوره و آموزش و اصول و قواعد جلسات
مشاوره گروهي ،ایجاد و تقویت انگیزه جهت شروع کار مشاوره ،توضیح در مورد روش درماني عقالني هیجاني و
ارائه عملي در جلسات بود .هدف پژوهش برقراري آرامش در جلسات و تعامل مشترک براي تشویق ورزشکاران به
شرکت در بحث در طول جلسات بود .به ورزشکاران چارچوب  ABCرفتاردرماني عقالني هیجاني را آموزش داده
شد (الیس ودرایدن )1997 ،و از آنان خواسته شد افکار ،احساسات و رفتارهاي خودشان را در پاسخ به خط خوردن از
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لیست گروه ،مرتکب شدن اشتباه و از بین رفتن اهداف ،نزدیک شدن به مهمترین مسابقه فصل را بر روي کاغذ
یادداشت نمایند.
جلسه اول :معارفه ،توضیح درباره اهداف و مقررات گروه و معرفي رویکرد رفتاري عقالني هیجاني
جلسه دوم :بررسي و بیان باورهاي غیرمنطقي اعضا و یادداشت آن بر کاغذ و ایجاد انگیزه براي مشاوره و درمان،
آشنایي بیشتر با رویکرد رفتاردرماني عقالني هیجاني و باورهاي منطقي و غیرمنطقي با استفاده از صحبتهاي اعضا
و مثالهاي فردي آنها
جلسه سوم :اعضاي گروه با ذکر نمونهاي از باورهاي غیرمنطقي خود در ورزش نسبت به خط خوردن از لیست گروه،
مرتکب شدن اشتباه و از بین رفتن اهداف و نزدیک شدن به مهمترین مسابقه فصل و زندگي روزمره به بحث در
زمینه چگونگي تأثیر باورها در واکنشهاي خود پرداختند و در ادامه بحث ورزشکاران به این نتیجه رسیدند که شیوه
اندیشیدن آنها باعث واکنش آنها در برابر رویدادها ميشود.
جلسه چهارم :ضمن آشنایي بیشتر با رویکرد رفتاري عقالني هیجاني براي کشف افکار غیرمنطقي به اعضا کمک
شد و نحوه نگرش خود و خویشتن پنداري آنها بر اساس تفسیرهاي منطقي و غیرمنطقي مورد بررسي قرار گرفت.
جلسه پنجم :بررسي و تحلیل افکار ،نگرشها ،احساسات غیرمنطقي نسبت به خود و حوادث پیرامون ورزش و آشنایي
آنها با مدل  ABCDEو آموزش اصول این مدل به اعضا
جلسه ششم :شناخت افکار غیرمنطقي ،بایدها ،نبایدها بر شناخت و باور فرد و چگونگي جایگزین کردن افکار منطقي
مورد بحث قرار گرفت .شناسایي و به چالش کشیدن فاجعه پنداري (وحشتناک دیدن وقایع) و شناسایي و به چالش
کشیدن خواستهها و نیازها مورد بررسي قرار گرفت .تکنیک هاي شناختي براي تغییر باورهاي غیرمنطقي آموزش
داده شد.
جلسه هفتم و هشتم :روشهاي مقابله با افکار غیرمنطقي و جایگزین کردن افکار منطقي و انجام تمرینهاي عملي
مورد گفتگو قرار گرفت ،در مورد پیشگیري از لغزش صحبت شد و جمعبندي و نتیجهگیري صورت گرفت.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش ابتدا بهمنظور توصیف و طبقهبندي گروههاي نمونه از لحاظ متغیرهاي جمعیت شناختي و همچنین
بررسي توزیع پراکندگي نفرات هر گروه در سطوح مختلف هر یک از متغیرهاي طبقهاي ،از جدول فراواني و شاخص
درصد استفاده شده است .سپس در بخش آمار توصیفي بهمنظور توصیف و تلخیص دادههاي جمعآوريشده از
آزمودنيها روي متغیر اصلي تحقیق از مهمترین شاخصهاي گرایش به مرکز و پراکندگي از مرکز شامل میانگین،
انحراف معیار و واریانس و در بخش استنباطي بهمنظور بررسي فرضیه پژوهشي با توجه به طرح پژوهش از آزمون
تحلیل کوواریانس استفاده شده است .مفروضههاي استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نیز مورد بررسي قرارگرفته
است.
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یافتهها
میانگین سني آزمودنيهاي پژوهش در گروه درمان و کنترل  19سال بود .مشارکتکنندگان در این پژوهش در گروه،
آزمایش و کنترل  100درصد سابقه حضور در سطح نیمهحرفهاي داشتند .توصیف کمي شاخص باورهاي غیرمنطقي
متغیرهاي تحقیق در گروه درمان :در این قسمت مقادیر شاخص باورهاي غیرمنطقي در جدول  1ارائه شد .میانگین
و انحراف معیار و حداقل و حداکثر نمره بیان شد .قبل از اجراي درمان بر باورهاي غیرمنطقي در گروه درمان حداقل
نمره برابر  1/000و حداکثر نمره برابر با  ،5/000میانگین برابر با  ،3/8000انحراف معیار برابر با  0/44772و واریانس
 0/310بوده است .این مقادیر پس از درمان باورهاي غیرمنطقي در پسآزمون برابر با میانگین  ،3/6000انحراف
معیار  0/47200و واریانس  0/300تغییر یافته است .میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترل از 3/9000
به  3/4000تغییر یافته ،انحراف معیار نمرات از  0/319به  0/312تغییر یافته است .با توجه به شیوه نمرهگذاري
پرسشنامه بر اساس آن نمرات پایین نشاندهنده باورهاي غیرمنطقي کاهش یافته و نمرات باالي آن نشانگر افزایش
باورهاي غیرمنطقي در افراد است .افزایش میانگین نمره باورهاي غیرمنطقي گروه درمان در پسآزمون نسبت بهپیش
آزمون حاکي از بهبود باورهاي غیرمنطقي افراد بعد از درمان است .با توجه به سطح معناداري تعامل متغیر گروه و
باورهاي غیرمنطقي که بیشتر از خطاي مفروض در پژوهش شده است ( ،)P =0/413سطح معناداري بزرگتر از ،0/05
نشان ميدهد که شیب رگرسیون دو متغیر همگن است؛ بهعبارت دیگر از مفروضه همگني شیب رگرسیون تخطي
نشده است .با توجه به سطح معناداري آزمون لوین که بیشتر از خطا مفروض در پژوهش شده است (،)P=0/411
سطح معناداري بزرگتر از  0/05است .مفروضه همگني واریانسها نیز مورد تأیید است .تحلیل کوواریانس بین گروهي
یکطرفه براي مقایسه درمان بر باورهاي غیرمنطقي اجرا شد .متغیر مستقل درمان و متغیر وابسته نمرههاي آزمون
باورهاي غیرمنطقي بود .نتایج آزمون ( )P=0/003،F=107/980نشاندهنده اثربخشي درمان بر باورهاي غیرمنطقي
است؛ بهعبارت دیگر فرض صفر رد شده و فرضیه پژوهش تأیید ميشود (جدول .)2
جدول  :1شاخصهای توصیفی باورهای غیرمنطقی دو گروه قبل و بعد از مداخله درمانی
گروه
درمان

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

کنترل

و

پیشآزمون
پسآزمون

و

تعداد

حداقل نمره

حداکثر نمره

میانگین

انحراف معیار

واریانس

7

1/000

5/000

3/8000

0/44772

0/310

7

3/000

5/000

3/6000

0/47200

0/300

7

1/000

5/000

3/9000

0/56662

0/319

7

3/000

5/000

3/4000

0/57800

0/312

پیگیری
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جدول  :2آزمون کوواریانس جهت بررسی تأثیر درمان بر باورهای غیرمنطقی
مقدار F

سطح معناداری

اندازه اثر

0/001

0/590

0/003

0/588

متغیر

مجموع مجذورات

باورهای
غیرمنطقی

17761/568

درجه
آزادی
1

میانگین
مجذورات
17761/568

80/509

گروه

2333/610

1

2333/610

107/980

بررسي وضع موجود متغیرهاي مورد مطالعه :براي بررسي وضعیت متغیرهاي مورد مطالعه از آزمون  Tیک نمونهاي
استفاده شد (به دلیل نرمال بودن متغیر) .این آزمون براي متغیرهاي کمي به کار ميرود و در مواردي براي تشخیص
تأثیر یا عدم تأثیر یک متغیر در وضعیت مورد بررسي ،استفاده ميشود .بهطوريکه اگر میانگین هر متغیر از حد معیني
بیشتر بود ،آن متغیر در پدیده موردنظر مؤثر تلقي ميشود.
 :H0میانگین متغیر کمتر از حد متوسط است.
 :H1میانگین متغیر بیشتر از حد متوسط است.
نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر آورده شده است:
جدول  :3نتایج آزمون  Tیک نمونهای برای بررسی وضعیت موجود متغیرهای مطالعه
متغیر

میانگین نظری 3/0-
P

باورهای غیرمنطقی

میانگین مشاهدهشده
3/23333

انحراف معیار
1/12820

آماره T
31/395

درجه آزادی
59

0/000

درماندگی در برابر دیگران

2/71667

1/32325

22/490

59

0/000

توقع تأیید از دیگران

4/23210

1/22291

23/320

59

0/000

اجتناب از مشکل

3/47500

1/17368

32/434

59

0/000

بیمسئولیتی هیجانی

1/07500

1/29746

19/800

59

0/000

نتایج حاصل از آزمون  Tیک نمونهاي نشان ميدهد که میانگین متغیرهاي باورهاي غیرمنطقي و توقع تأیید از
دیگران بیشتر از  3/000است .سطح معناداري کمتر از  0/05است ،بنابراین میانگین در حد بیشتر از متوسط است و
فرضیه  H0رد ميشود؛ و فرضیه  H1تأیید ميشود.
همبستگي بین متغیرهاي مورد مطالعه :از آنجا که یکي از مفروضات استفاده از روابط علي عدم وجود رابطه
هم خطي چندگانه بین متغیرها است ،ضرایب همبستگي بین متغیرهاي بهکار رفته در پژوهش ،قبل از انجام
تحلیلهاي علي ،بهمنظور بررسي عدم وجود رابطه خطي مشترک چندگانه بین متغیرها محاسبه شد .ضریب
همبستگي شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (معکوس یا مستقیم) را نشان ميدهد .ضریب همبستگي ازنظر درجه
ضریب به پنج طیف ضعیف ،کم ،متوسط ،قوي و خیلي قوي تقسیم ميشود.
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جدول  :4درجهبندی ضرایب همبستگی
ردیف

بازه
0/000 – 0/2

شدت رابطه
ضعیف

2

0/21 – 0/4

کم

3

0/41 – 0/7

متوسط

4

0/71 – 0/09

قوي

5

0/91 -1

خیلي قوي

1

جدول  :5ماتریس همبستگی متغیرهای اصلی مطالعه
باورهای غیرمنطقی

1
1/000

متغیر

2

4

3

درماندگی در برابر تغییر

0/333

1/000

توقع تأیید از دیگران

0/744

0/554

1/000

اجتناب از مشکل

0/341

0/576

0/605

1/000

بیمسئولیتی هیجانی

0/125

0/457

0/526

0/125

5

1/000

جدول  :6شدت ضریب همبستگی متغیرهای اصلی مطالعه
متغیر

3

2

4

باورها غیرمنطقی

1
1/000

درماندگی در برابر تغییر

متوسط

1/000

توقع تأیید از دیگران

قوي

متوسط

1/000

اجتناب از مشکل

متوسط

متوسط

متوسط

1/000

بیمسئولیتی هیجانی

ضعیف

متوسط

متوسط

ضعیف

5

1/000

بیشترین ضریب همبستگي بین دو متغیر باورهاي غیرمنطقي و توقع تأیید از دیگران به مقداري ( )0/744که در
سطح قوي است .کمترین ضریب همبستگي بین باورهاي غیرمنطقي و بيمسئولیتي هیجاني به مقداري ()0/125
که در سطح ضعیف ميباشند .ضریب سنتي براي بررسي پایایي سازهها ،ضریب آلفاي کرونباخ است که مقدار
قابلقبول براي این ضریب حداقل  0/7است .همانطور که در جدول  7مشخص است ،مقادیر آلفاي کرونباخ و
شاخص  CRبراي تمامي سازهها باالتر از  0/755است که به معني پایایي مناسب سازهها است.
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جدول  :7پایایی سازههای تحقیق
سازه

آلفای کرنباخ
0/828

شاخص CR
0/829
0/883
0/756

باورهای غیرمنطقی

تعداد سؤاالت
40 -1

درماندگی در برابر تغییر

15 -1

0/881

توقع تأیید از دیگران

25 -16

0/755

جدول  :8خالصه تحلیل کوواریانس متغیر رویکرد رفتاری عقالنی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات
3/15

1

گروه

101/01

1

خطا

67/37

11

هم پراش

مقدار F

سطح
معناداری
0/26

اندازه
اثر
0/14

0/000

0/60

درجه آزادی

میانگین
مجذورات
3/15

1/26

101/01

41/28

2/49

آماره آزمون  Fبا مقدار  41/28نشان ميدهد که تفاوت بین گروههاي مورد مطالعه با اطمینان  0/95از نظر آماري
معنادار است؛ بهعبارتدیگر رویکرد رفتاري عقالني هیجاني بر باورهاي غیرمنطقي تأثیر معناداري دارد (.)P>0/05
جدول  :9جدول توصیفی مقایسه متغیر رویکرد رفتاری عقالنی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی در گروه
درمان و گروه کنترل
درمان

میانگین
2/3400

انحراف معیار
0/84690

خطای معیار میانگین
0/15462

گروه
کنترل

2/0667

0/78492

0/14331

همانطور که در جدول فوق آمده است ،آزمون آماري نشان ميدهد که تفاوت بین گروههاي مطالعه بر روي باورهاي
غیرمنطقي با اطمینان  95درصد از نظر آماري معنادار است؛ به عبارت دیگر ،رویکرد رفتاري عقالني هیجاني بر
باورهاي غیرمنطقي تأثیر معناداري دارد ( .)P>0/05براي دستیابي به هدف پژوهش ،روش شبه درماني با طرح
پیشآزمون پس آزمون و پیگیري بین گروه درمان و یک گروه کنترل اتخاذ گردید و با استفاده از پیشآزمون و
پسآزمون و پیگیري ،متغیرهاي مورد پژوهش مورد سنجش قرار گرفتند.
محاسبه اندازه متغیرهاي پژوهش :در راستاي دستیابي به هدف پژوهش ،براي متغیرهاي مورد مطالعه ،از آزمون
 Tاز دامنه مقادیر متغیرهاي پژوهش در جامعه آماري در سطح اطمینان  95درصد محاسبه شد.
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بحث و نتیجهگیری
یافته اساسي پژوهش حاضر اثربخشي معنادار رویکرد رفتاردرماني عقالني هیجاني بر کاهش باورهاي غیرمنطقي و
افزایش باورهاي منطقي سنگنوردان نوجوان نیمهحرفهاي است .رویکرد آلبرت الیس بر ابعاد شناختي و رفتاري و بر
اندیشیدن ،قضاوت ،تصمیمگیري ،تجزیه وت حلیل تأکید دارد (محمدخاني .)2003 ،یکي از نقاط قوت رفتاردرماني
عقالني هیجاني تأکید آن بر آموزش دادن روشهایي به درمان جویان است تا درمان خودشان را بدون مداخله
مستقیم درمانگر اجرا کنند ،به این صورت که در این پژوهش بعد از آموزشهاي اساسي در جلسات ،افراد به تمرینات
در منزل در طول هفته ميپرداختند .یکي از مزایاي تمرین و مطالعه روانشناسي ورزشي ،بودن در معرض دامنه وسیع
رویکردهاي روانشناختي است ،بسیاري از آنها که داراي زمینه در رویکردهاي شناختي رفتاري هستند ،همان طور
که قبالً به آنها بهعنوان تکنیک رفتاري شناختي (تصویرسازي ذهني ،خود گفتاري) اشاره شد (اندرسون )2002،که
در کمک به ورزشکاران و مدیریت موقعیتهاي عملکردي و تمریني توسط کمک به کنترل شناختها ،هیجان و
رفتارها سودمند هستند .براي یک متخصص رفتاردرماني عقالني هیجاني امکان بهکارگیري فنون شناختي رفتاري
و رفتاردرماني عقالني هیجاني در کنار یکدیگر ،با رفتاردرماني عقالني هیجاني و همچنین فنون حمایتي از قبیل
تصویرسازي ذهني با چارچوب خود امکانپذیر است ،با این وجود ،نویسنده دریافت که احتماالً رفتاردرماني عقالني
هیجاني ،بهطور ویژه براي دستیابي ،چالش و تغییر عمیق باورها و فلسفهها بیشتر از فنون شناختي رفتاري مفید است.
براي مثال :به دنبال رفتاردرماني عقالني هیجاني ،ورزشکاران با باورهاي غیرمنطقي هنوز دچار اضطراب درباره رقابت
(اضطراب سالم) ميشوند و فنون شناختي رفتاري استراتژي سودمندي را براي کاهش عالئم از قبیل نشخوار ذهني
و انگیختگي ناتوانکننده فراهم نميکنند .ترنر در پژوهشي اشاره کرد که برخي ورزشکاران نیازمند کارکردن در سطح
عمیقتر ،در جهت بياثر کردن باورهاي غیرمنطقي مرکزي که بهسوي رفتارها و هیجانهاي ناسالم کشیده ميشود،
ممکن است بهطور مؤثر از طریق رفتاردرماني عقالني هیجاني با آنها رفتار شود (ترنر .)2016 ،همچنین شناسایي
رفتاردرماني عقالني هیجاني که از فلسفه انسانگرایي بهعنوان «اول بشریت ،دوم ورزشکار بودن» اهمیت دارد،
رفتاردرماني عقالني هیجاني انسانگراست و بنابراین نه بر ورزشکار و نه بر عملکرد ورزشي متمرکز است ،بلکه بر
شخص متمرکز است؛ بنابراین ،رفتاردرماني عقالني هیجاني براي دامنه بسیار وسیعي از مسائل ورزشکاران جدا از
مسائل عملکردي از قبیل تغییر حرفه ،مسائل شخصي زندگي و اختالالت خوردن ،کاربست پذیر است .هدف
رفتاردرماني عقالني هیجاني تقویت و حفظ عاملیت هیجاني و رفتاري که به دستیابي اهداف بلندمدت کمک ميکند.
در زمینه ورزش ،جایي که نتیجه مهمترین عامل و ثابت بودن اغواکننده است ،سالمت روان گاهي اوقات به فراموشي
سپرده مي شود .مهم است که بدانیم ،درمان عقالني هیجاني یک رویکرد بازدارنده است که باورهاي منطقي و
سالمت روان را ميتواند تقویت کند و فقط راهحلي براي باورهاي غیرمنطقي و بیماري روان نیست .رفتاردرماني
عقالني هیجاني از تغییرات در فلسفه زندگي ورزشکاران حمایت ميکند ،بنابراین ،فرد ميتواند با بسیاري از
موقعیتهاي ورزشي و زندگي با باورهاي منطقي مواجه شود و به عملکردهاي رفتارها ،هیجانها و شناختها وابسته
باشد .این همچنین به ورزشکاران براي خود مدیریتي هیجانها کمک ميکند (بارکر و ترنر .)2016 ،رفتاردرماني
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عقالني هیجاني ميتواند در موقعیتهایي که زمان و دسترسي محدود است مثل ،موقعیتهاي ورزشي ،عرضه شود؛
بنابراین ،مدلهاي عرضه بهطور معمول در رفتاردرماني عقالني هیجاني از قبیل گروهدرماني ،آموزش و مشاوره
رودررو ،بهخوبي مناسب با ارائه روانشناسي ورزش است .شاید بسیاري از متصدیان روانشناسي ورزش از رفتاردرماني
عقالني هیجاني با ورزشکاران بهره ميبرند ،اما در ادبیات پژوهش حاضر مثالهاي مورد استفاده از رفتاردرماني
عقالني هیجاني با ورزشکاران پراکنده است .نوشتههایي در رابطه با بهکارگیري رفتاردرماني عقالني هیجاني در
ورزش بر بازتابهاي مطالعه موردي متمرکز بوده است (مارلو ،2009 ،ترنر و بارکر .)2013 ،براي مثال ،برنارد ()1985
یک توصیف با جزئیات از کار خود را در بهکارگیري برنامه تمریني رفتاردرماني عقالني هیجاني با فوتبالیستهاي
استرالیایي عرضه کرد .برنامه برنارد شامل آموزش رفتاردرماني عقالني هیجاني و تمرینات تمرکز و هدفگزیني بود.
برنارد ( )1985گزارش داد که ورزشکاران ،بهتر قادر به کنترل افکار خود در تأثیر بر عملکرد ورزشي بودند .یک
رویکرد مشابه توسط مارلو ( )2009به کار بسته شد .او رویکرد رفتاردرماني عقالني هیجاني و برنامه وسیع مهارتهاي
روانشناختي را با  10بازیکن جوان بولینگ به کار برد و تأثیرات مثبتي در رابطه با عملکرد ورزشي ،در کنار تغییرات
رفتاري گزارش کرد .الکو و استرو ( )1991با بهکارگیري رفتاردرماني عقالني هیجاني با شش ژیمناست کاهش
اضطراب را در  5شرکتکننده و بهبود عملکرد را در سه شرکتکننده بررسي کرد و اشاره کرد که بهبود باورهاي
منطقي الزاماً باعث تقویت عملکرد ورزشي نميشود .در مطالعه دیگر ،پنج جلسه رفتاردرماني عقالني هیجاني
به صورت سخنراني براي بازیکنان تنیس عرضه شد و نتیجه آن کاهش معنادار اضطراب شناختي ورزشکاران بود
(یاموچي و موراکوشي .)2001 ،در مطالعه دیگري ،کاربرد رفتاردرماني عقالني هیجاني براي مدیریت رفتار و اضطراب
حالتي عملکرد  10بازیکن بولینگ در مقایسه با مداخالت تصویرسازي ذهني و آرامسازي و تأثیر پالسیبو بررسي شد.
مداخله رفتاردرماني عقالني هیجاني بر تغییر تفسیر شرکتکنندگان از رقابت ،شناخت ،رفتارها و احساسات توسط
باورهاي زیربنایي استوار بود .مداخله رفتاردرماني عقالني هیجاني بهطور معناداري تفکرات غیرمنطقي را نسبت به
مداخالت تصویرسازي و آرامسازي کاهش داد (الرنر ،موریس و مرچانت.)2007 ،
دیگر مطالعه بر باورهاي غیرمنطقي و رفتاردرماني عقالني هیجاني کاربردي و تمرینات مهارتهاي ذهني با
یک ورزشکار تنیس روي میز بهطور ویژهاي متمرکز بود .با استفاده از تحلیل ویدئویي و ارزیابي همگروه و مربي،
نتایج نشان دهنده کاهش رفتارها در ارتباط با سطح پایین تحمل ناکامي و تقویت عملکرد در رقابت بود .در دیگر
مطالعه اي که به بررسي تأثیر جلسات مشاوره رفتاردرماني عقالني هیجاني بر اضطراب عملکرد ورزشکاران رشته
ورزشي کریکت انجام گرفت ،نتایج حاکي از کاهش معناداري در باورهاي غیرمنطقي و اضطراب شناختي ورزشکاران
بود (بارکر و ترنر )2013 ،که با کاهش باورهاي غیرمنطقي پژوهش حاضر همسو بود .نتایج دو مطالعه دیگر که بر
روي فوتبالیستهاي نخبه صورت گرفت ،کاهش معناداري در باورهاي غیرمنطقي ورزشکاران با بهکارگیري
رفتاردرماني عقالني هیجاني نشان داد (ترنر و همکاران )2014 ،که با نتایج پژوهش حاضر همسو بود؛ با این وجود،
این مطالعه نشان ميدهد زماني که آموزش رفتاردرماني عقالني هیجاني در یک جلسه به کار گرفته شد ،با توجه به
سطح پایه جلسه پیگیري ،کاهش باورهاي غیرمنطقي کوتاه مدت بود (ترنر و همکاران ،)2014 ،درصورتيکه آموزش
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کاربرد رفتاردرماني عقالني هیجاني در سه جلسه باعث کاهش چشمگیر باورهاي غیرمنطقي ورزشکاران شد ،اگرچه
که در هردوي این پژوهشها ورزشکاران از نظر ذهني احساس کردند که رفتاردرماني عقالني هیجاني باعث بهبود
کنترل هیجاني و عملکرد آنها شده است .در ایران بهمنظور توصیف و میزان نوع باورهاي غیرمنطقي اعضاي تیم
ملي دو و میداني معلولین ایران پژوهشي توصیفي و پیمایشي صورت گرفت .در این پژوهش 71 ،ورزشکار زن و مرد
با میانگین سني  30سال شرکت داشتند .نتایج تحقیق نشان داد که وجود باورهاي غیرمنطقي در بین ورزشکاران
معلول بر لزوم شناسایي و اصالح این باورها و جایگزیني آنها با باورهاي منطقي تأکید دارد (بهرامي ،واعظ موسوي،
داوري .)2014 ،اخیراً (کاتینگهام و ترنر )2016 ،این رویکرد را با سه ورزشکار نیمهحرفهاي بر پایه مشاوره رودررو
براي کاهش باورهاي غیرمنطقي ،به خصوص خود کمارزش بیني شخصي و افزایش پذیرش نامشروط شخصي به
کار گرفته شد .نتایج نشاندهنده کاهش چشمگیر خود کمارزش بیني در دو نفر و افزایش معنادار پذیرش نامشروط
خود در هر سه نفر آنها بود .در مطالعه فردي کمان داري در سطح ملي با هفت جلسه رفتاردرماني عقالني هیجاني،
نتایج نشاندهنده کاهش باورهاي غیرمنطقي ،درماندگي در برابر تغییر ،اجتناب از مشکل و افزایش باورهاي منطقي
بود .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر همسو بود (وود ،بارکر و ترنر .)2016 ،از محدودیتهاي پژوهش حاضر
ميتوان به این نکته اشاره کرد که دوره پیگیري یکماهه نميتواند دوره مناسبي براي آزمون پیگیري باشد ،با این
حال پیشنهاد ميشود که در پژوهشهاي آینده این نوع درمان با دوره پیگیري  3ماهه و  6ماهه در نظر گرفته شود.
پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي دیگر ،با دیگر رشتههاي ورزشي برخوردي و غیر برخوردي درمان صورت گیرد و
همچنین متغیرهاي اضطراب ،موفقیت ورزشي و عملکرد ورزشي نیز ميتوانند مورد بررسي قرار گیرند .نتایج این
پژوهش از تأثیر باالي رویکرد رفتاردرماني عقالني هیجاني بر باورهاي غیرمنطقي ورزشکاران حمایت ميکند.
نویسندگان با توجه به نتایج پژوهش حاضر و پژوهشهایي که در گذشته انجام شده است ،بهکارگیري این رویکرد
را توسط روانشناسان ورزشي در تیمهاي ورزشي براي کاهش باورهاي غیرمنطقي ورزشکاران و بهعنوان یک چارچوب
با اهمیت براي فهم و توسعه سالمت روان در ورزشکاران پیشنهاد ميدهند.
سپاسگزاری
نویسندگان بر خود الزم مي دانند تا از تمامي ورزشکاران ،مربیان و مسئولیني که ما را در انجام این پژوهش حمایت
کردند کمال قدرداني را به عمل بیاورند.
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