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Abstract

Rumination can be considered as one of the most
important problems for injured athletes. The
purpose of the present study was to examine the
effectiveness of acceptance and commitment
therapy (ACT) on the reduction of rumination in
adolescent female athletes with athletic injury. The
method of the study is a quasi-experimental with
pretest-posttest and follow-up with a control
group. The population of the present study was
comprised of adolescent female athletes with
sports injuries in national teams, leagues and
national competitions in 1398 in Tehran, from
which 30 participants were selected using
convenience sampling, and they were randomly
assigned to two groups of 15 (experimental and
control group. Then, in pre-test all participants
completed the Nolen-Hoeksema’s (2003)
Ruminative Responses Scale (RRS) questionnaire.
In the next phase, the experimental group received
an eight-session intervention (90 min each, twice
a week), while the control group did not receive
any intervention. The results of repeated measures
ANOVA and following pairwise comparison
revealed significantly less ruminative scores for
experimental group in the post-test and the followup test; however, the control group did not
perform significantly different in all three tests.
Moreover, in the post-test and the follow-up test,
the experimental group had lower scores than that
of control group. The results indicated that the
acceptance and commitment therapy reduced the
rumination in professional adolescent female
athletes with athletic injury.
Keywords: Acceptance and Commitment
Therapy (ACT), Rumination, Professional
Athletes, Athletic Injury
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مقدمه
یکی از مشکالت مربوط به محتوای افکار ،نشخوار فکری است؛ افکاری مقاوم و عودکننده که پیرامون یک
موضوع مشخص دور میزنند .این افکار که بهطور غیرارادی وارد بخش آگاهی فرد میشوند و توجه را از
موضوعات موردنظر و اهداف فعلی منحرف میسازند (جورمن ،)2006 ،موجب اشتغال ذهنی دائمی با یک
اندیشه یا موضوع و تفکر مداوم دربارهی آن میشوند (سادوك و سادوك .)2007 ،بهطور کلی ،نشخوار فکری
مجموعهای از افکار منفعالنه است که جنبهی تکراری دارد ،مانع حلمسئلهی سازگارانه شده و به افزایش
احساس منفی میانجامد .از ویژگیهای مرتبط با نشخوار فکری ،میتوان به احساس منفی و عالئم افسردگی،
تفکر جهتدار منفی ،حلمسئلهی ضعیف ،انگیزش آسیبدیده ،بازداری رفتارهای مثبت ،تمرکز آسیبدیده و
افزایش استرس اشاره کرد (نولن -هوکسما ،ویسکو و لیوبومیرسکی.)200۸ ،
یکی از محیطهایی که میتواند تحتتأثیر عواقب منفی نشخوار فکری قرار بگیرد ،محیط ورزش رقابتی
است (الترمیرانو ،مایاکا و ویتمر20۱0 ،؛ روی و همکاران .)20۱6 ،محیط ورزشی بهدلیل ماهیت رقابتیاش،
فشار زیادی بر ورزشکاران تحمیل میکند که به اضطراب و استرس روانی مضاعف منجر میشود (گیسبرگ،
دورانت و بارتزل2006 ،؛ نایپرت و اسمیت .)200۸ ،از طرفی ،آسیبدیدگی از عواقب گریزناپذیر ورزش ،بهویژه
ورزش قهرمانی است .ازاینرو ،ورزشکاران آسیبدیده درگیر احساساتی از قبیل غم و اندوه ،از دست دادن
موقعیت ،احساس انزوا ،از دست دادن هویت ورزشی و قطع ارتباط از حمایتهای اجتماعی هستند (پودالگ،
دیموگ و میلر .)20۱۱ ،همچنین ورزشکارانی که نشخوار فکری دارند ،در مدیریت استرس با مشکل مواجه
میشوند؛ زیرا تمایل دارند موقعیتها را بهصورت منفی تفسیر کنند و کمتر بهصورت کارآمد با موقعیت استرسزا
مقابله میکنند (یاماکوشی و توشیا .)20۱6 ،بهنظر میرسد ،یکی از موقعیتهایی که میتواند نشخوار فکری را
تشدید کند ،آسیبدیدگی ورزشکاران در سطوح مختلف قهرمانی است.
در این راستا ،پژوهشهای مختلف نشان دادهاند که آسیب جسمانی عالوه بر تأثیرات متعدد جسمی ،از
لحاظ روانی نیز فرد را تحتفشار قرار میدهد و موجب مشکالت شناختی فراوانی از جمله اضطراب ،کاهش
اعتمادبهنفس ،خلق منفی (جعفری ،بقایی الکه ،کاظمنژادلیلی و صدقی ثابت۱۳۹۴ ،؛ ارماتاس ،کندرو ،یاناکوس،
گاالزوالس و ولکوپولس ،)2007 ،سرخوردگی و افسردگی (محمد ،پاپوس و شارما ،)20۱۸ ،رفتارهای اجتنابی،
افکار و خاطرات مزاحم و برانگیختگی بیشازحد میشود (بنایت و بندورا .)200۴ ،این حاالت روانی و
واکنشهای هیجانی معموالً با نشخوار فکری ۱همراه است (یوسفی .)۱۳۸۸ ،فعالیتهای ورزشکاران حرفهای
در مسابقات ورزشی نیز شامل رویدادهای همیشه در حال تغییر است که آنها را مجبور میسازد برنامهها و
تمرکز خود را بهسرعت تغییر دهند .چنین افرادی به انعطافپذیری بیشتر نیاز دارند؛ بنابراین با کاهش نشخوار
فکری ،قادر میشوند از تکلیفی به تکلیف دیگر راحتتر تغییر تمرکز دهند (الترمیرانو ،مایاکا و ویتمر)20۱0 ،؛
از طرفی ،پژوهشها (داویس و نولن -هوکسما2000 ،؛ پاپاجورجیو و ولز 200۹ ،؛ کوساك و اونن،)20۱۴ ،
1. rumination
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نشان میدهند که افراد مبتال به نشخوار فکری در مقایسه با دیگران روابط بینفردی ضعیفتری دارند؛ طوری
که حتی رابطه مناسبی با افراد نزدیک خود نیز ندارند و با مشکالت بیشتری در روابط بینفردی مواجهند.
یکی از روشهای مؤثر بر کاهش نشخوار فکری ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )ACT( ۱است
(اسلویسون20۱۳ ،؛ رویز ،هرناندز ،فالکون و لوسیانو ACT .)20۱6 ،رویکردی فرآیندمدار است که بهعنوان
یکی از درمانهای شناختی رفتاری موج سوم شناخته میشوند .در درمان  ACTبهجای تغییر شناختها،
سعی میشود با پذیرش و تعهد ،ارتباط روانشناختی فرد با افکار و احساساتش افزایش یابد (هیز و همکاران،
 .)200۴این رویکرد درمانی ،مستقیماً بر کاهش نشانگان عمل نمیکنند .در مقابل ،سودمندی و کارکرد تجارب
روانشناختی نظیر افکار ،احساسات و خاطرات را هدف قرار میدهد (ویدنیک و همکاران .)20۱۴ ،در واقع،
 ACTبه فرد کمک میکند آنچه را که واقعاً برایش مهم است ،بشناسد و سپس از او میخواهد از این
ارزشها برای هدایت تغییرات رفتاری در زندگی استفاده کند .این رویکرد همانطور که از نامش پیدا است،
قصد دارد این پیام را به فرد منتقل کند :آنچه را که خارج از کنترل توست ،بپذیر و به عملی که باعث بهبود
و غنیترشدن زندگیات میشود ،متعهد باش( .فوك ،پارلینگ و ملین .)20۱2 ،در این رویکرد ،نخستین هدف
درمان ،خنثی کردن رفتارهای اجتنابی و رسیدن به انعطافپذیری روانشناختی است (کوئینالن ،دیآن و کراو،
 .)20۱۸انعطافپذیری روانشناختی ،یعنی توانایی برگشتن به لحظهی حال ،آگاه بودن و مشاهدهی افکار و
هیجانهای خود ،کمی فاصله گرفتن از باورهای سفت و سخت و انجام آنچه مهم است ،با وجود رویدادهای
ناخوشایند (هریس .)۱۳۹۵ ،رسیدن به انعطافپذیری روانشناختی از طریق شش فرایند رفتاری پذیرش،2
ناهمجوشی (یا گسلش) شناختی ،۳خود بهعنوان زمینه ،۴ارتباط و توجه آگاهانه با زمان حال ،۵ارزشها 6و اقدام
متعهدانه 7بهدست میآید (هیز ،لوما ،باندماسودا و لیلیز.)2006 ،
عالوهبراین ،در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTبه بیمار "اینجا و اکنون "۸آموزش داده میشود
تا در گام اول ،هیجانات خود را بپذیرد .در این درمان ،فنون شناختی -رفتاری سنتی را با ذهنآگاهی ترکیب
میکنند (هیز ،لوما و باند .)2006 ،هدف اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTکاهش نفوذ فکر در
رفتار و عملکرد افراد است؛ هرچند هدف نهایی این درمان ،رسیدن به زندگی غنی و ارزشمند ،حتی با وجود
تجربه درد است .درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،به مراجعهکننده کمک میکند تا یک زندگی سرزنده ،هدفمند
و با مفهوم را حتی با وجود افکار ،عواطف و احساسات نامطلوب برای خود ایجاد کند (هریس.)۱۳۹۵ ،

1. Acceptance and Commitment Therapy
2. acceptance
3. cognitive diffusion
4. self as context
5. contact with present moment
6. values
7. committed action
8. here and now
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شواهد تجربی نشان میدهد ،انعطافپذیری روانشناختی حاصل از درمان  ،ACTمیتواند با تأثیر بر
سازوکار نشخوار فکری ،فراوانی آن را کاهش دهد (حیدری ،عسگری ،حیدری ،پاشا و مکوندی۱۳۹7 ،؛ دمهری،
سعیدمنش و جال .)۱۳۹7 ،در واقع ،نشخوار فکری چرخهای معیوب در روند افکار ایجاد میکند که نهتنها کارآمد
نیست ،بلکه آسیبرسان است و مانع حلمسئلهی سازگارانه میشود .بنابراین ،این چرخه باید شکسته شود و
انعطافپذیری روانشناختی فرد افزایش یابد تا بتواند در شرایط گوناگون به بهترین شیوه و شکل ممکن رفتار
کند (حیدری ،عسگری ،حیدری ،پاشا و مکوندی .)۱۳۹7 ،میتوان گفت  ACTیک درمان بالقوه و مؤثر برای
نشخوار فکری پس از آسیب جسمی است.
بررسیها نشان میدهند که ورزشکاران آسیبدیده ،در طول دوره نقاهت دچار نشخوار فکری میشوند و
افکار منفی زیادی را تجربه میکنند که معموالً تمایلی به پذیرش آنها ندارند .بنابراین ،با روشهای مختلف
سعی میکنند تا از آنها جلوگیری کنند .این مشکل ،زمینهی ایجاد بحرانهای ذهنی و روانی قابلتوجهی را
برای آنها فراهم میکند و میتواند عواقب منفی همچون عدم پایبندی به دورههای فیزیوتراپی و توانبخشی
و یا پیامدهای جبرانناپذیری مانند افسردگی و انصراف دائم از ورزش رقابتی را بهدنبال داشته باشد (محمد،
پاپوس و شارما20۱۸ ،؛ اوسترهوف ،بکزکنز ،رانکینو و اوه .)20۱۸ ،از طرفی ،اغلب متخصصان بر این باورند که
دوره نوجوانی ،یکی از حساسترین ،بحرانیترین و مهمترین دورههای رشد هر انسان است (کندی و همکاران،
 .)20۱۸بهنظر میرسد نوجوانان ورزشکار آسیبدیده ،بهویژه دختران ،با توجه به ماهیت خاص این دوران در
معرض آسیبپذیری بیشتری باشند .از سوی دیگر ،طبق دیدگاه سیستمی ،چنانچه یکی از اعضای خانواده
درگیر انزوا و مشکالت روانشناختی شود ،کل مجموعه و سیستم خانواده را تحتتأثیر قرار داده و دیگر اعضای
خانواده را نیز درگیر میسازد .بهعنوان مثال ،افسردگی و انزوای یکی از فرزندان خانواده میتواند به تعارضات
والدین و یا مشکالت رفتاری در فرزندان دیگر منجر شود (گلدنبرگ و گلدنبرگ .)۱۳۹۸ ،بههمین دلیل ،این
شرایط بر لزوم کمک جدی به ورزشکاران نوجوان آسیبدیده در غلبه بر نشخوار فکری و کاهش پیامدهای
منفی آسیبدیدگی تأکید میکند .بنابراین ،الزم است از روشهای درمانی مناسب در بهبود مدیریت این شرایط
استفاده شود تا ورزشکاران نوجوان که یکی از سرمایههای انسانی و ملی در هر کشور محسوب میشوند ،بتوانند
بهداشت روانی داشته و زندگی را با کیفیت بهتری تجربه کنند .با توجه به اینکه پیشینههای پژوهشی
نشاندهندهی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر کاهش نشخوار فکری است و نیز هیچ پژوهش
داخلی و خارجی مبنی بر مداخلهی  ACTدر جامعهی دختران نوجوان ورزشکار آسیبدیده یافت نشد؛ ازاینرو،
پژوهش حاضر طی یک طرح نیمهآزمایشی در دختران نوجوان ورزشکار حرفهای که دارای آسیب ورزشی
هستند ،اثربخشی  ACTرا بر کاهش نشخوار فکری را طبق فرضیهی ذیل مورد بررسی قرار داد.
فرضیهی پژوهش :یک دورهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر میزان نشخوار فکری در دختران
نوجوان ورزشکار آسیبدیده مؤثر است.
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روش
جامعه ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری با گروه کنترل است .جامعهی
آماری مطالعه حاضر ،کلیهی دختران ورزشکار حرفهای  ۱۵تا  ۱۸ساله است که در سطح تیمهای ملی ،لیگ و
باشگاهی و مسابقات کشوری در سال  ۱۳۹۸در سطح شهر تهران به رقابت میپرداختند تشکیل دادند که از
میان آنها ۳0 ،نفر بهصورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه  ۱۵نفری (گروه آزمایش و
گروه کنترل) با گمارش تصادفی جایگزین شدند .همچنین این افراد در زمان انجام پژوهش دارای آسیبدیدگی
ورزشی بوده و برای انجام مسابقات یا تمرینات ،محدودیت داشتند .منظور از آسیب ورزشی در این پژوهش ،هر
نوع آسیب جسمانی (اعم از شکستگی استخوان ،کشیدگی و پارگی رباطها ،دردهای عمقی و مزمن و )...است
که ورزشکار را از انجام کامل مسابقات و تمرینات به شیوهی قبل از بروز آسیبدیدگی بازمیدارد .در این
پژوهش ،نوع رشتهی ورزشی آزمودنی مالك نبوده و آزمودنیها از هر نوع رشته ورزشی ،اعم از تیمی و انفرادی،
انتخاب شدند .معیار ورود به پژوهش ،عالوه بر شرایط گفته شده پیشین ،مبنی بر داشتن آسیب ورزشی،
رضایتمندی برای شرکت در پژوهش و عدم دریافت درمان همزمان با مداخلهی پژوهش بود .همچنین شرایط
خروج ،عدم مشارکت منظم در جلسات ،غیبت بیش از دو جلسه ،عدم انجام تکالیف منزل ،عدم تکمیل صحیح
پرسشنامه و رهایی کامل از آسیبدیدگی در مرحلهی مداخله و پیگیری بود .پس از انتخاب گروهها ،از هر دو
گروه پیشآزمون گرفته شد و سپس گروه آزمایش  ۸جلسه  ۹0دقیقهای (هفتهای دوبار) مداخله دریافت کرد.
گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکرد .پس از پایان جلسات ،از هر دو گروه پسآزمون گرفته شد و یک
ماه بعد ،بار دیگر از هر دو گروه آزمون پیگیری بهعمل آمد .پس از جمعآوری دادهها ،تجزیهوتحلیل آنها در
دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد .برای بررسی تفاوت بین گروهها در مراحل مختلف آزمون ،از
آزمون تحلیل واریانس اندازههای مکرر و نرمافزار ( Spss-22در سطح  )α=0/0۵استفاده شد (.)α=0/0۵
همچنین برای بررسی نرمال بودن توزیع داده از آزمون چولگی و کشیدگی و برای بررسی همگنی واریانسها
از آزمون لوین استفاده شد.
ابزار سنجش
پرسشنامهی نشخوار فکری :)RRS( ۱بهمنظور ارزیابی نشخوار فکری ،از پرسشنامهی پاسخهای نشخوار
فکری نولن -هوکسما ( )200۳استفاده شد .این پرسشنامه دارای  22گویه است و از پاسخدهندگان خواسته
میشود هرکدام را در مقیاس ( ۱هرگز) تا ( ۴اغلب اوقات) درجهبندی کنند .دامنهی نمرهها برای کل آزمون
بین  22تا  ۸۸است؛  22نشانه نبود نشخوار فکری و  ۸۸نشاندهنده نشخوار فکری بسیار زیاد است )نولن-
هوکسما .)200۳ ،بر پایه شواهد تجربی ،مقیاس پاسخهای نشخواری پایایی درونی باالیی دارند .این پرسشنامه
)1. Ruminative Response Scale (RRS
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در ایران توسط فرنام ،بخشیپور رودسری ،منصوری و محمودعلیلو ( ،)۱۳۸۹بررسی شده و اعتبار و روایی آن
مورد تأیید قرار گرفته است .پژوهشهای مختلف نشان میدهد ،همبستگی بازآزمایی برای  67 ،RRSدرصد
است و دارای روایی و پایی موردقبول میباشد (آقایوسفی ،خاربو و حاتمی .)۱۳۹۴ ،ضریب آلفای کرونباخ در
پژوهش حاضر  ۹۸درصد بهدست آمد .همچنین سازندهی این پرسشنامه (نولن -هوکسما) آن را برای سنین
مختلف (اعم از نوجوانی و بزرگسالی) و برای هر دو جنس قابل استفاده میداند (لی و همکاران.)20۱7 ،

جدول  -1پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبرای نشخوار فکری
جلسه
اول
دوم
سوم

چهارم
پنجم
ششم

محتوا
آشنایی و ایجاد رابطهی درمانی ،توافق درباره اهداف درمان و تعداد جلسات ،تعیین قوانین و ساختار جلسات ،بیان رازداری و درخواست از بقیه برای رعایت آن ،تمرین تنفس توجه آگاهانه ،شروع
بینش نسبت به مشکل.
تمرین توجه آگاهانه ،ایجاد بینش نسبت به مشکل و به چالش کشیدن کنترل و اجتناب ،اجرای تمرین سه پرسش برای رسیدن به ناامیدی سازنده ،استعاره "ماسه روان" و "انسان در چاه" برای
رساندن مراجع به ناکارآمدی رفتارها و شیوه های کنترل موقعیت ،آموزش مهربانی با خود ،ارائه تکلیف خانه ،تهیه فرم خودبازبینی و یادداشت روزانه و مرور تمرین توجه آگاهانه با وُیس.
مرور تکلیف جلسه قبل و بازخورد ،تمرین خوردن ذهنآگاهانه کشمش و حضور در زمان حال ،مرور ناامیدی سازنده با استعاره "به کیک شکالتی فکر نکن" ،تمرین پذیرش با توصیف "رنج پاك
و ناپاك" ،تمرین همجوشزدایی (گسلش) با تمرین تجربی استعاره "برگ روی رودخانه" و "دستها همچون افکار" ،معرفی نُه هیجان اصلی در انسان ،ارائه تکلیف تمرین تمرکز ذهنآگاهانه و
استعاره کامپیوتر با وُیس.
مرور جلسه قبل و بازخورد ،تمرین خود مشاهدهگر با استعاره "مسافران اتوبوس" و "صفحه شطرنج" ،افزایش انعطافپذیری روانشناختی ،آموزش مهارت حلمسئله بهصورت تجربهی اصالحی
در جلسه ،ارائهی تمرین استعاره "خانه و مبلمان" و حرف زدن و گوش دادن با وُیس.
مرور جلسه قبل و بازخورد ،تمرین ذهنآگاهانه موسیقیایی ،توضیح زندگی کردن در جهت ارزشها ،استعاره "دو بچه" ،شناسایی ارزشها و هدف با ارائهی جدول ارزشها ،استعارهی "قهرمانان و
عصای جادویی" ،الگوی عمل و برنامهریزی برای رسیدن به ارزشها.
مرور جلسه قبل و بازخورد ،تمرین ذهنآگاهانه ،استعارهی نوشتن زندگینامه شخصی (مشخص کردن ارزشها) ،ارائه کاربرگ ارزیابی موانع و آموزش مهارت مدیریت استرس.

هفتم

تمرین ذهنآگاهانه ،بررسی موانع و مشکالت احتمالی ،آموزش تجربی اقدام متعهدانه با استعارههای" :رانندگی در مه" و "گدا دم در" و آموزش مهارت مدیریت هیجان.

هشتم

تمرین ذهنآگاهانه ،پیگیری ارزشها و کارهای مراجع در رسیدن به آنها ،تأکید بر اقدام متعهدانه با استعارههای "همسفران" و "درختکاری" ،مرور جلسات قبل و بحث دربارهی نتایج فنون
آموزشدیده در زندگی واقعی ،انجام پسآزمون.
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یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی
همانطور که جدول  2نشان میدهد ،شاخصهای جمعیتشناختی آزمودنیها از جمله سن ،سابقهی ورزش
حرفهای ،مدت زمان فاصله از آسیبدیدگی و سابقهی حضور در تیم ملی ارائه شده است.
جدول  -2شاخصهای جمعیتشناختی
متغیر
سن (به سال)
سابقهی ورزش حرفهای (به سال)
مدت زمان فاصله از آسیبدیدگی (به روز)
سابقهی حضور در تیم ملی (به سال)

کمترین
۱۵
۱
۱۴
۱

میانگین
۱7/۱
۳/۵0
2۱/6۳
۳/۳0

بیشترین
۱۸
6
۳۸
6

ب) توصیف شاخصهای
در جدول  ،۳ویژگیهای توصیفی متغیر اندازهگیریشده در گروههای آزمایش و کنترل در مراحل پیشآزمون،
پسآزمون و آزمون پیگیری آورده شده است.
جدول  -3شاخصهای توصیفی متغیر اندازهگیریشده در گروههای آزمایش و کنترل در سه
مرحله آزمون
متغیر
نشخوار فکری

گروه
آزمایشی

وضعیت
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

کمترین
۴۸
۳6
۳۸

بیشترین
۵۴
۴0
۴۳

میانگین
۵0/۴6
۳۸/۴0
۴0/۱۳

انحراف استاندارد
2/۸۴
۱/2۹
۱/۴۵

چولگی
0/۵۳
-0/۱۹
0/۳7

کشیدگی
-0/6۳
-۱/0۱
-0/۳7

کنترل

پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

۴۸
۴۸
۴0

۵۳
۴۹
۴۹

۵0/06
۴۹/۴6
۴۹/۱۳

۱/66
۱/۳۵
۳/۸۸

0/۵۱
0/۳7
-۱/۵۵

-0/6۱
-۱/۱2
۱/۹۹

همانطور که جدول  ۳نشان میدهد ،برای بررسی پیشفرضهای نرمالبودن توزیع دادهها از چولگی و
کشیدگی دادهها استفاده شد .از آنجا که چولگی و کشیدگی داده در بازه  -2 ،2است ،دادهها از توزیع نرمال
برخوردارند.

ج) آزمون فرضیهها
جدول  -4نتایج آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانسهای دو گروه در نشخوار فکری
نشخوار فکری
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

آماره F

0/۳۱
0/0۹
۴/2۹

درجهی آزادی 1
۱
۱
۱

درجهی آزادی 2
2۸
2۸
2۸

سطح معناداری
0/۵۸
0/7۵
0/0۵
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با توجه به جدول فوق ،نتایج آزمون لوین برای نشخوار فکری در سه دورهی زمانی معنادار است .بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که واریانس این سه متغیر در دو گروه آزمایشی و کنترل همگن است.
در جدول  ،۵نتایج آزمون ام باکس برای بررسی همگنی ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته ،در مورد
متغیر نشخوار فکری در بین دو گروه گزارش شده است.
جدول  -5نتایج آزمون ام باکس برای بررسی همگنی ماتریس کوواریانس برای مؤلفهی نشخوار
فکری
ام باکس

آماره F

درجهی آزادی 1

درجهی آزادی 2

سطح معناداری

2۱/27

۳/۱۳

6

۵6۸0/۳0

0/۱0

با توجه به جدول فوق و معنادار نبودن آزمون ام باکس همگنی ،ماتریس کوواریانسها در هر دو گروه مورد
تأیید است.
همانگونه که در جدول  6آمده است ،نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری نشان میدهد که
اثرات اصلی آزمون ( F=72/2۴۴در سطح  )0/000و گروه ( F=/7۹۹در سطح  )0/000و همچنین اثر تعاملی
گروه*آزمون ( ۵۵/۹۵۸در سطح  )0/000معنادار است.
جدول  -6نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری برای متغیر نشخوار فکری
اندازه اثر
0/72۱
0/۹0۹
0/666

مقدار P

آماره F

0/000
0/000
0/000

72/2۴۴
27۸/7۹۹
۵۵/۹۵۸

میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات
72۳/۳۵6
2
۳6۱/67۸
۳22/۳۱۵
۱
۳22/۳۱۵
۵60/2۸۹
2
2۸0/۱۴۴

منبع تغییر
آزمون
گروه
آزمون * گروه

بررسیهای بیشتر در مورد اثر تعاملی آزمون و گروه ،نشان داد که گروه تجربی در پسآزمون و آزمون پیگیری
عملکرد بهتری در مقایسه با پیشآزمون داشتند ( ،)Ps<0/00۱ولی تفاوت معناداری بین عملکرد گروه کنترل
در سه مرحله وجود نداشت ( .)Ps<0/0۵جالبتر آنکه نتایج نشان داد در پیشآزمون تفاوت معناداری بین
گروههای آزمایش و کنترل وجود ندارد ( .)P=0/۵۳۹حال آنکه در پسآزمون ،گروه تجربی نمرات پایینتری
در نشخوار فکری نسبت به گروه کنترل کسب کردند ( .)P<0/00۱در آزمون پیگیری نیز ،برتری گروه تجربی
بر کنترل حفظ شده بود ( .)P<0/00۱این نتایج در مجموع نشان میدهند که برنامه مداخلهای درمان مبتنی
بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTبر کاهش نشخوار فکری در آزمودنیهای این تحقیق مؤثر بوده است .نمودار ۱
نتایج اثر تعاملی آزمون*گروه را بهخوبی نشان میدهد:
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60
آزمایش
کنترل

میانگین نمره نشخوار فکری

40

20
پیگیری

پسآزمون

پیشآزمون

نمودار  -1تأثیر مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ) ،(ACTبر عملکرد گروههای آزمایش و
کنترل در مراحل مختلف آزمون

بحث و نتیجهگیری
مطالعهی حاضر ،با هدف بررسی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر میزان نشخوار فکری انجام شد.
نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ،)ACTبر کاهش نشخوار فکری دختران نوجوان ورزشکار
آسیبدیده مؤثر بوده است.
نتایج این پژوهش با نتایج برخی از پژوهشهای پیشین همسو است (حیدری ،عسگری ،حیدری ،پاشا و
مکوندی۱۳۹7 ،؛ دمهری۱۳۹7 ،؛ جهانگیری ،گلمحمدیان و حجتخواه۱۳۹7 ،؛ تبریزی ،قمری ،فرحبخش و
بزازیان۱۳۹۸ ،؛ رویز و همکاران20۱6 ،؛ آینس ورث ،بودرستون و گارنر .)20۱7 ،همچنین پس از بررسی پیشینه
پژوهش ،هیچ مطالعهی ناهمسویی مبنی بر عدم تأثیر مداخله  ACTبر کاهش نشخوار فکری یافت نشد.
در تببین نتیجه پژوهش حاضر میتوان گفت ،مهمترین مشکل ورزشکاران دارای آسیبدیدگی ورزشی،
زندگی در گذشته است .آنها بارها خاطرات گذشته را در ذهن خود نشخوار میکنند و هیجانهای ناخوشایندی
مانند خشم ،احساس قربانی بیعدالتی شدن و بدشانس بودن را تجربه میکنند .اساس درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد این است که چنانچه فرد با شرایط اجتنابناپذیری مواجه است که خارج از حیطهی کنترل او است،
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جدال ذهنی مداوم با آن شرایط تنها به فرسودهتر شدن و احساس درماندگیاش دامن میزند .در حالی که
کمک به پذیرش شرایط و کنارآمدن با آن ،میتواند باعث آرامش ذهنی و کاهش هیجانات ناخوشایند مانند
اضطراب و افسردگی شود.
طبق این رویکرد ،پرسش اصلی این نیست که «چگونه میتوانیم آنچه را که در مورد خودمان دوست
نداریم ،تغییر بدهیم؟» پرسش اصلی این است که «چطورمیتوانیم رابطهمان را با آنچه در مورد خودمان دوست
نداریم ،تغییر دهیم؟» (کوییک .)200۸ ،در واقع ،پذیرش آسیبدیدگی باعث میشود فرد از کلنجار رفتن با
خودش دست بردارد و همین کار باعث کاهش نشخوار فکری میشود .فرآیند مرکزی درمان مبتنی بر پذیرش
و تعهد ( )ACTنیز به افراد میآموزد ،چگونه از بازداری فکر دست بردارند و چگونه با افکار مزاحم آمیخته
نشوند؛ مسئلهای که باعث میشود فرد هیجانات نامطبوع را بیشتر تحمل کند (توهاگ .)200۹ ،همچنین در
این رویکرد درمانی ،توجه آگاهانه ذهن به لحظه حاضر و توانایی کنترل و توجه بیشتر ،برای جلوگیری از
نشخوار افکار بسیار تأثیرگذار است (کافی ،هارتمن و فریکریکسون20۱0 ،؛ اسلویسون .)20۱۳ ،وجه شباهت
تئوریک رویکرد  ACTبا گشتالتدرمانی ،این است که هر دو «یک دیدگاه بهظاهر متناقض در مورد تغییر»
دارند« :تغییر زمانی رخ میدهد که شما آنچه که هستید ،میشوید ،نه زمانی که سعی میکنید آن چیزی که
نیستند ،بشوید ».درمانگران این رویکردها از روشهایی استفاده میکنند که معطوف به تحمل و پذیرش اجزای
گوناگون «خود» است ،با امید به اینکه پذیرش در نهایت بتواند به تغییر و بهبود شرایط منجر شود و این مبنای
بروز تغییرات مثبت است (کوییک .)200۸ ،قدم اول در شیوهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،شناسایی
حیطههای قابل تغییر و غیرقابل تغییر است .آسیبهای گذشته نمونهای از موارد غیرقابل تغییر هستند که
بهتر است پذیرفته شوند (فلچر و هیز .)200۵ ،فرض  ACTبر این است که انسانها بسیاری از احساسات،
هیجانات یا افکار درونی خود را آزاردهنده میدانند و پیوسته برای تغییر این تجارب یا رهایی از آنها تالش
میکنند .این تالشها برای کنترل هیجانات بیتأثیر است و بهطور متناقضی احساسات ،هیجانات و افکاری
را تشدید میکند که فرد سعی دارد از آنها اجتناب کند (هیز ،لوین ،پالم ،ویلیت و پیستروللو .)20۱۳ ،بنابراین،
این شیوه اجتناب را مشکل اصلی بیماران میداند .بهنظر میرسد ،زمانی که بیمار مشکالت و ناکامیها را بخش
جداییناپذیر زندگی میبیند و یاد میگیرد آنچه را که نمیتواند تغییر دهد بپذیرد ،عالوه بر کاهش هیجانات
ناخوشایند ،بهتر میتواند با زمان حال و ارزشهایش ارتباط برقرار کند و این کار باعث کاهش نشخوار فکری
فرد میشود .ازاینرو ،میتوان گفت پذیرش آنچه نمیتوان تغییر داد ،در مورد مصدومیت یک ورزشکار حرفهای
نیز میتواند بسیار مؤثر باشد؛ زیرا مصدومیت و خانهنشینی برای آنها یک واقعهی ناخوشایند است که وقتی با
آن مواجه میشوند ،چارهای جز پذیرش آن ندارند.
درمان  ACTدر گام دوم و پس از پذیرش گذشته و کسب تجارب پیوسته اینجا و اکنون ،از درمانجو
میخواهد آنچه را خارج از کنترلش هست بپذیرد و بهعملی که باعث بهبود و غنیتر شدن زندگیاش میشود،
متعهد شود (فوك ،پارلینگ و ملین .)20۱2 ،زمانی که ورزشکار آسیبدیده گذشته را میپذیرد ،میتواند از
کلنجار رفتن با خود دست بردارد و پس از تصریح ارزشها ،همه انرژیاش را بهسمت آنها متمرکز کند .در

176

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ...

واقع ،این افراد ممکن است بهخاطر تجربهی احساسات منفی و نشخوار فکری ،از متعهد شدن به پروتکلهای
توانبخشی اجتناب کنند و توصیههای متخصصان را نادیده بگیرند .جای تعجب نیست که اکتشاف ارزشها
ممکن است آنها را ترغیب کند تا در مواجهه با تجربیات روانشناختی خاص ،به رفتارهای مبتنی بر ارزش
پایبند باشند.
هدف اصلی در رویکرد  ACTاین است که فرد با رسیدن به انعطافپذیری روانشناختی و کنترل مؤثر
دردها ،رنجها و تنشهایی که زندگی الجرم بر او ایجاد کرده ،یک زندگی پُربار و معنادار برای خود ایجاد کند
(هریس)۱۳۹۵ ،؛ کاری که باعث کاهش نشخوار فکری میشود .افرادی که از لحاظ شناختی انعطافناپذیرند،
هنگام ناراحتی به نشخوار فکری روی میآورند و نیرو و توان شناختیشان را بر نشخوار متمرکز میکنند که
پاسخی تکراری و غیرسودمند برای فرد به ارمغان میآورد .عدم انعطافشناختی به این دلیل که ممکن است
فرایند تغییر توجه فرد از خود و مشکالتش را به فعالیتها و موضوعات لذتبخش دشوار کند ،میتواند باعث
افزایش نشخوار فکری شود (چاین ،لوو ،چنگ و الن.)20۱2 ،
نشخوار فکری ،میتواند روی بیشتر فرایندهای انعطافپذیری روانشناختی تأثیر بگذارد .برای مثال اگر
ورزشکار آسیبدیده ،نشخوار فکری «چرا این اتفاق برای من افتاد» یا «چرا من اینقدر بدشانسم» را داشته
باشد ،او در گذشته و عدم پذیرش زندگی میکند و دچار همجوشی شده است .از طرفی ،اگر در تمام اوقات خود
را در نشخوار فکری درگیر کند ،بهجای انجام کاری برای افزایش کیفیت زندگیاش ،دارای عمل ناکارآمد است.
همچنین وقتی فرد در افکارش غرق میشود ،احتماالً ارتباطش را با اهداف و ارزشهایی که در رابطه با
خانوادهاش دارد ،از دست میدهد .برای مثال ،ورزشکاران آسیبدیده که دچار نشخوار فکری شدهاند ،بهجای
اینکه با زمان حال ارتباط برقرار کنند ،اسیر نشخوار فکری (گذشته) میشوند .در این شرایط ،فرد دچار اجتناب
تجربهای (انجام عملی برای رهایی از تجربیات درونی دردناك که بهطور مشخص موجب کاهش کیفیت زندگی
فرد میشود) ،آمیختگی (چسبیدن به فکر ،قضاوت و یا هیجانها) ،چسبندگی به خود مفهومسازی شده (تأثیر
معنای تحتالفظی که فرد برای خود یا دیگران ساخته؛ مثل من بدشانسم یا همهچیز را از دست دادهام)،
بیفعالیتی مداوم (انجام رفتارهای تکانشی یا منفعالنه و یا اصرار برای اجتناب از تجربهای که به گام نگذاشتن
در مسیر ارزشهای شخصی منجر میشود) و عدم تصریح ارزشها (عدم آگاهی از ارزشهای مرکزی خویش
یا عدم تماس با آنها مانند ناامیدنشدن ،دوباره تالش کردن ،با هدف بودن ،تمرکز بر بهبودی و آمادگی
جسمانی) میشود .همانطور که گفته شد ،ورزش رقابتی نیازمند تغییر سریع تمرکز است .ازاینرو ،ورزشکاران
با کاهش نشخوار فکری قادر میشوند ،از تکلیفی به تکلیف دیگر راحتتر تغییر تمرکز دهند و این کار باعث
بهبود عملکرد رقابتی میشود.
بهطور کلی و با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان گفت ،درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( )ACTبر
میزان نشخوار فکری دختران ورزشکار آسیبدیدهی مؤثر است .نتایج پژوهش حاضر ،میتواند به روانشناسان
تیمهای ملی ،آکادمی ملی المپیک و تیمهای ملی ،مربیان تیمهای ورزشی و کلینیکهای توانبخشی و
بازپروری ورزشی و دختران ورزشکار آسیبدیده کمک کند تا ضمن کاهش نشخوار فکری در دوران

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،2سال یازدهم

177

آسیبدیدگی ،از عواقب احتمالی آن در این سنین حساس و بحرانی جلوگیری کنند .نوجوانان ورزشکار بهدلیل
کمتجربهتر بودن ،بیش از دیگران در معرض آسیبدیدگی در تمرینات و مسابقات خود هستند و این یکی از
مهمترین دالیل انجام پژوهش حاضر در نمونهی ورزشکاران نوجوان و یکی از موارد مهم کاربرد نتایج آن
است.
از جمله محدودیتهای این پژوهش ،دورهی فشردهی درمانی و زمان محدود (یک ماه) برای دوره پیگیری
(بهخاطر محدودیت دورهی مصدومیت) بود .همچنین بهدلیل انجام پژوهش در مورد دختران نوجوان ورزشکار،
پیشنهاد میشود مطالعات بعدی در جامعهی پسران ورزشکار نوجوان و همچنین سنین مختلف ورزشکاران
انجام شود .ازاینرو ،تعمیم نتایج پژوهش به نوجوانان پسر باید با احتیاط صورت گیرد.
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