دوره  ،8شماره  ،30زمستان  .1398صص 99-112
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مقالة پژوهشی

اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر سطح کورتیزول بزاقی
دوندگان مبتدی :پیگیری سه ماهه
حسین صمدی ،1فرناز زنگانه ،2و هادی
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گورکی3

 .1استادیار ،گروه تربیت بدنی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران (نویسندۀ مسئول)
 .2گروه تربیت بدنی ،واحد علی آباد کتول ،دانشگاه آزاد اسالمی ،علی آباد کتول ،ایران
 .3دانشجوی دکتری کنترل حرکتی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
تاريخ دريافت1398/03/05 :

تاريخ پذيرش1398/08/22 :

چكیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثربخشی هشت هفته آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر سطح کورتیزول بزاقی
ورزشکاران مبتدی دوومیدانی با پیگیری سهماهه بود .پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی و طرح پیشآزمون-
پسآزمون -پیگیری بود 20 .دوندۀ استقامت مرد نوجوان با دامنة سنی  16 -18سال ،بهطور تصادفی در دو گروه
آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری و کنترل قرار گرفتند .پروتکل مداخلة گروه آزمایش شامل  8جلسه و تکلیف
خانگی روزانه به کمک روانشناس بالینی متخصص انجام شد .دادههای پژوهش با استفاده از آزمون آماری تحلیل
واریانس مرکب تجزیه و تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد آموزش راهبردهای شناختی-رفتاری منجر به کاهش
غلظت کورتیزول بزاقی مراحل پسآزمون و پیگیری در گروه آزمایش گردید .بر اساس یافتهها پیشنهاد میگردد
آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بهعنوان یک روش مؤثر در کاهش سطح کورتیزول بزاقی ورزشکاران مبتدی
دوومیدانی مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژهها :راهبردهای شناختی -رفتاری ،کورتیزول بزاقی ،ورزشکار ،دوومیدانی

1. Email: samadi_mh2005@yahoo.com
2. Email: zanganeh.farnaz@yahoo.com
3. Email: hadigevorki@yahoo.com
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مقدمه
امروزه بهدلیل گسترش عوامل تنشزا و کاهش توان
مقابلة انسان در برابر آنها ،استرس  11به پدیدهای
پیچیده و بزرگ تبدیل شده است ،چرا که تحت تأثیر
عوامل متعدد و تعامل آنها قرار دارد .یکی از مهمترین
پدیدههایی که به استرس حاد میانجامد ،شرکت در
رویدادهای ورزشی برای کسب موفقیت است
(قهرمانی ،بشارت ،عطارزاده حسینی و اکبرنژاد.)2015 ،
استرس یک واکنش هیجانی همراه با انگیختگی
دستگاه عصبی خودکار است که در نتیجة ادراک
تهدیدآمیز از محیط پیش میآید که شامل ادراک عدم
تعادل بین توقعات محیطی و قابلیت پاسخ مناسب از
سوی فرد است و با یک سری از تغییرات فیزیولوژیکی
و روانشناختی همراه است (عبدلی .)2010 ،پژوهشها
نشان دادهاند پاسخهای استرس به طور معناداری با
رقابت در ارتباط هستند و بسته به شدت آن و ادراک
ورزشکار میتواند بر جنبههای روانی ارگانیسم و
عملکرد ورزشی ،آثار زیانباری بر جای گذارد (هومارا2، 2
1999؛ قهرمانی و همکاران .)2015 ،بدون شک
ورزشکاران در هر سطح و هر رشتهای ممکن است با
فشارهای زیاد ناشی از رقابت و اجرا مواجه شوند
(هومارا .)1999 ،پژوهشهای انجام شده نشان داده
است حضور در شرایط رقابتی تحت فشار برای
ورزشکاران ،عالوه بر تجربه کردن استرس در بعد
روانی ،پاسخهایی را نیز به لحاظ فیزیولوژیکی بهدنبال
دارد (آرودا ،آئوکی ،پالودو و موریئرا2017 3،3؛ کاپرانیکا
و همکاران .)2017 4،4در واقع هر نوع استرس جسمانی
و یا روانشناختی (استرس ناشی از هیجان) سبب

تحریک هیپوتاالموس و ترشح عامل آزادکنندۀ
کورتیکوتروپین  55میشود که در نهایت به افزایش
ترشح کورتیزول  66از غدۀ فوق کلیوی میانجامد.
کورتیزول ترشح شده به سادگی وارد سلولهای مغزی
میشود و افزایش یا کاهش آن ممکن است موجب
تغییر رفتار شود .در خصوص استرس روانی ،محققان
اعتقاد دارند علت آن افزایش فعالیت دستگاه لیمبیک77
به ویژه ناحیة آمیگدال و هیپوکامپ  88است که
سیگنالهای خود را به بخش خلفی داخلی
هیپوتاالموس میفرستد (قهرمانی و همکاران.)2015 ،
بنابراین محصول نهایی محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-
آدرنال 9،9کورتیزول است که هنگام رویارویی با شرایط
روانی و فیزیکی استرس فعال شده و عوارض
فیزیولوژیک خطرناک ناشی از این تغییرات ممکن است
بسیار نگرانکننده باشد (هلهامر ،وست ،کودیلکا ، 10
 .)2009بههمین دلیل محققان به ضرورت بررسی
استرس ناشی از رویدادهای ورزشی تأکید کردهاند .بروز
عامل استرس در جریان رقابتها ،ضرورت وجود
مهارتهای مقابلهای را بهمنظور حفظ سالمت ورزشکار
و دستیابی به موفقیت ورزشی اجتنابناپذیر میسازد .از
طرفی ،بسیاری از روانشناسان ورزش در سالهای
اخیر اثبات کردهاند که مهارتهای روانشناختی،
مهمترین متغیر تأثیرگذار بر کسب موفقیت ورزشکاران
است .بنابراین تالش برای ارائة عملکرد مطلوب در
رقابت ورزشی یکی از دالیلی است که چرا ورزشکاران
به دنبال مشاوره از روانشناسان ورزشی هستند
(روسیلین ،بیرر ،هوارث و هولتفورس .)2016 ، 11

1. Stress
2. Humara
3. Arruda, Aoki, Paludo & Moreira
4. Capranica et al
5. Corticotropin
6. Cortisol
7. limbic

8. Amygdala & Hippocampus
9. Hypothalamus-Pituitary-Adrenal
)Axis (HPA
10. Hellhammer, Wüst & Kudielka
& 11. Röthlin, Birrer, Horvath
Holtforth
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صمدی :اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری...

روانشناسی ورزشی کاربردی در تالش برای افزایش
عملکرد رقابتی ورزشکاران ،روشهای شناختی-
رفتاری  11و تکنیکهایی که روی توسعة خودکنترلی
حاالت درونی تمرکز دارد ،را بهکار برده است و عمدتاً
از آنها به عنوان تمرین مهارتهای روانشناختی22یاد
میشود (جان ،ورما و خانا .)2010 3،3رویکرد شناختی-
رفتاری با هدف قراردادن افکار خودآیند منفی44و کمک
به افراد در پیبردن به خطاهای موجود در این افکار و
بررسی منطقی آنها موجب میشود افراد به نقش این
افکار در تداوم مشکل پیببرند و بدین طریق از
غیرواقعی بودن افکار آگاه شوند و آنها را تغییر دهند
(صمدی .)2016 ،هدف این مداخله این است که
نگرشهای خودمحکومکننده را کاهش و اسنادهای
مثبت را افزایش داده و مهارتهای مقابلهای را بهبود
بخشد .بهعبارتی این مداخله با تمرکز بر شناسایی و به
چالش کشیدن افکار منفی به افراد برای تغییر شرایط
کمک میکند (رحیمی ،سهرابی ،رضایی و سروقد،
2018؛ قلعهخانی صفات ،ایروانی ،سیاه برگرد و لطیفی،
 .)2018در واقع رویکرد روانشناسی سنتی بر این
فرض استوار است که حاالت درونی منفی مثل افکار
منفی ،هیجانات و احساسات بدنی منفی مانع از عملکرد
مطلوب میشود و این که آنها باید از طریق افزایش
در افکار مثبت و اعتمادبه نفس کنترل گردید ،متوقف
شوند و یا کاهش یابند .بر طبق این فرضیهها ،افزایش
در حاالت درونی مثبت منجر به کاهش اضطراب و
عملکرد بهینه گشته و به ورزشکار اجازه میدهد تا به
بهترین شکل اجرا کند (هسکر .)2010 5،5این شیوه به
خاطر تغییر ادارک و نگرشهای ورزشکاران نسبت به
شیوۀ تمرین و روشهایی که برای سازگاری با موقعیت
مشخص استفاده میکنند و همچنین به این دلیل که
1. Cognitive behavioural
2. Psychological Skill Training
3. John, Verma & Khanna
4. Negative Automatic Thoughts
5. Hasker
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عملکرد ورزشی افراد را تحت تأثیر قرار میدهند ،در
بین روانشناسان ورزشی محبوبیت زیادی بهدست
آورده است (هومارا1999 ،؛ بنکه  .)2004 ، 66نقش
استراتژیهای شناختی -رفتاری برای کنترل هیجانات،
تسهیل سازگاری با فشار رقابتی و تقویت عملکرد در
بین ورزشکاران رشتههای مختلف و در ورزشکاران
تفریحی ،دانشگاهی ،حرفهای و المپیکی تأیید شده
است (والن ،ماهونی و میر  .)1991 ،77برای مثال
دیویس ،بارون و گیلسون )2009(88در پژوهش خود
مبنی بر اثربخشی روشهای شناختی -رفتاری بر
کاهش خلق و کورتیزول بزاقی در یک ورزشکار 30
سالة المپیکی ،کاهش پریشانی و سطح کورتیزول بزاقی
را متعاقب برنامة روانشناختی نشان دادند .با این حال
پاولیدو و دوگانیس )2008(99با استفاده از برنامه مداخلة
منتخب شامل آرامسازی ،تصویرسازی ،هدفگزینی،
تمرکز و خودگویی ،هیچگونه تفاوتی در اضطراب
شناختی با استفاده از مقیاس اضطراب حالتی رقابتی در
گروه کنترل و آزمایش بهدست نیاوردند .شاهینطبع
( )2011نیز اثربخشی تمرین مهارتهای روانشناختی
را بر هوش هیجانی و آسیب روانی بازیکنان نخبة
بسکتبال گزارش نمود ،اما تأثیر معناداری بر اضطراب
حالتی رقابتی و عملکرد بهدست نیاورد .جان و همکاران
( )2010در پژوهشی به بررسی اثر موسیقی درمانی بر
غلظت کورتیزول بزاقی به عنوان یک پاسخ معتبر در
پاسخ به شرایط استرسزای قبل از مسابقه بر محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال پرداختند .پس از
اجرای مداخله ،گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل
کاهش سطح کورتیزول بزاقی را در مراحل پسآزمون
و پیگیری یک هفتهای نشان داد .کوئلهو و همکاران101
( )2014در پژوهشی با عنوان بررسی اثربخشی برنامة
6. Behncke
7. Whelan, Mahoney & Meyer
8. Davis, Baron & Gillson
9. Pavlidou & Doganis
10. Coelho et al
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تمرین ذهنی بر سطح کورتیزول بزاقی بازیکنان والیبال
نشان دادند برنامة تمرین ذهنی کاهش معناداری بر
غلظت کورتیزول بزاقی و کاهش استرس دارد .اسلیمنی
و همکاران  )2017( 12اثربخشی مداخالت جسمانی
روانشناختی را بر تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی
(کورتیزول) ورزشکاران نخبة کیک بوکسینگ بررسی
نمودند و سازگاری فیزیولوژیکی و کاهش سطح
کورتیزول را گزارش کردند .خبیری ،منصوری،
مقدمزاده ،اسدی ،حافظی و مهرصفر ( )2018نیز تأثیر
یک دوره خودگویی مثبت بر پاسخهای اضطراب رقابتی
و مقادیر کورتیزول بزاقی وشوکاران نخبه را مورد
بررسی قرار دادند و کاهش اضطراب رقابتی و کورتیزول
را گزارش نمودند .همچنین خبیری ،مقدمزاده ،مهرصفر
و ابریشمکار ( )2018اثربخشی دو شیوۀ آرامسازی
پیشروندۀ عضالنی و آرامسازی مبتنی بر
تصویرسازی ذهنی را بر پاسخهای روانی
فیزیولوژیکی اضطراب رقابتی (سطح کورتیزول)
ورزشکاران نخبه نشان دادند.
اگرچه در مطالعات روانشناسی اغلب مغز به تنهایی
مرکز توجه بوده است ،اما اخیراً توجه زیادی به نقش
هورمونها که از طریق آن مغز کنترل رفتاری خود را
اعمال میکند و اینکه چگونه بر مغز اثر میگذارد،
وجود دارد .بررسی نتایج پژوهشهای انجام شده در
این زمینه نشان میدهد پژوهشهایی که تأثیر
شیوههای کاهش و مقابله با شاخصهای
فیزیولوژیکی استرس را بررسی کردهاند ،در مراحل
ابتدایی هستند و اغلب پژوهشهایی که تاکنون در
این زمینه انجام شدهاند ،بیشتر به سنجش بُعد روانی
استرس پرداختهاند .نکته مهم دیگر اینکه در
پژوهشهای قبلی ،عمدتاً جهت سنجش استرس
رقابتی از ابزارهای غیرمستقیم برای جمعآوری دادهها
استفاده کردهاند که منجر به درک محدود از دادهها
گردیده است (کوئلهو و همکاران .)2014 ،به عالوه

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی و با استفاده از
طرح پیشآزمون -پسآزمون -پیگیری با گروه کنترل
بود .جامعة آماری پژوهش ،شامل کلیة ورزشکاران
مبتدی رشتة دوومیدانی پسر استان یزد با دامنة سنی
 16 -18سال بودند که پس از اخذ مجوز رسمی از ادارۀ
آموزش و پرورش استان یزد به صورت داوطلبانه به
مشارکت در پژوهش دعوت شدند .برای انتخاب
نمونههای پژوهش از فرم رضایت شرکت در پژوهش،
فرم سالمت روانشناختی و جسمانی و سابقة فعالیت
(محقق ساخته) استفاده شد .کلیة ورزشکاران تجربة
حضور در مسابقات مدارس در سطح شهرستان و استان
را داشتهاند و از نظر فیزیکی و روانشناختی در سالمت
کامل به سر میبردند .با توجه به اطالعات بهدستآمده
از مربیان و ورزشکاران ،هیچیک از افراد سابقة حضور
در کالسهای روانشناختی را نداشته و تجربة اول آنها
بود .پس از انتخاب افراد واجد شرایط بر طبق اطالعات

1. Slimani et al

2. Rumbold, Fletcher & Daniels

علیرغم نیاز به بررسی اثرات بلندمدت مداخالت
(کارایی) ،مطالعات روانشناسی اندکی به پیگیری
برنامههای تمرینی خود پرداخته و تنها اثرات آنی
(اثربخشی) برنامة خود را گزارش کردهاند .در حقیقت
تفاوت اثربخشی و کارایی در این است که اثربخشی،
اثرات بالفاصله و فوری پس از برنامه را در نظر
میگیرد ،درحالیکه کارایی مرتبط با اثرات طوالنیمدت
و مرتبط با پیامدهای اثربخشی است (رامبولد ،فلچر و
دانیلز .)2012 2،3از اینرو پژوهش حاضر سعی دارد تا
با استفاده از روش مستقیم اندازهگیری استرس به
شرایط میدانی نزدیکتر شده و بهطور دقیقتری
اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر
سطح کورتیزول بزاقی را با پیگیری سه ماهه در
ورزشکاران مبتدی دوومیدانی مورد بررسی قرار دهد.
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بهدستآمده از پرسشنامه و پس از توضیح هدف
مطالعة حاضر به آزمودنیها ،فرم رضایت نامة کتبی و
فرم تعهد شرکت در کالس و آزمون از آنها گرفته شد.
 20آزمودنی به طور تصادفی ساده در دو گروه مداخله
شناختی -رفتاری و گروه کنترل قرار گرفتند.
برنامة تمرین روانشناختی زیر نظر پژوهشگر و به
کمک یک روانشناس بالینی مجرب تهیه و انجام شد.
برنامة مداخله شناختی -رفتاری با استفاده از پروتکل-
های مداخله پاتریک و هریکایکو ،)1998(11ماماسی و
دوگانیس  )2004(22و تروالو )2014( 3جهت کاهش
استرس تهیه شد که شامل تمرینات شناسایی افکار
زمینهساز استرس ،اجتناب و توقف افکار منفی (یکی از
تکنیکهای شناختی برای حذف افکار منفی که در
پژوهش حاضر از عبارات شفاهی مثل "ایست" یا
"توقف" یا یک عالمت یا تصویر مثل "رنگ قرمز"
برای حذف این افکار استفاده گردید) ،آرامسازی
(تکنیکهای آرامسازی خودگردان و آرامسازی
پیشروندۀ جاکوبسن  ،)44تمرین ذهنی و تصویرسازی
(تصور جزئیات یک مسابقه شامل حضور تماشاچی،
حریف و  ...از لحظه ورود به ورزشگاه تا شروع و انتهای
مسابقه با استفاده از تمام حواس) ،خودگویی مثبت
(استفاده از کاربرگهای خودگویی که در یک ستون
جمالت مربوط به افکار منفی و در طرف دیگر جمالت
مثبت ذکر میشد) ،تنظیم انگیختگی (کنترل سطوح
انرژی مطلوب با توجه به رشتة ورزشی) و تکلیف
خانگی بود .آزمودنیهای گروه آزمایش در هشت جلسه
تمرینی مشخص شده در طی هشت هفته (هر هفته
یک جلسه در حدود  70-90دقیقه) شرکت نمودند.
الزم به ذکر است که در پایان هر جلسه ،کاربرگهای
مخصوص جهت ثبت تکالیف به افراد داده شده و در
فضای مجازی جهت یادآوری راجع به انجام تمرین

خانگی و ثبت فعالیتها پیام ارسال میگردید.
آزمودنیها باید تکالیف آموزش داده شده در جلسات را
در طی روزهای هفته در فعالیتهای روزمره خود مورد
استفاده قرار میدادند و ثبت مینمودند و ابتدای جلسه
بعد در بحث گروهی شرکت میکردند.
اندازهگیری کورتیزول بزاقی :کورتیزول را
میتوان از طریق خون ،ادرار و بزاق اندازهگیری نمود.
در پژوهش حاضر ،سطح کورتیزول بزاقی به عنوان
متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفت .اندازهگیری
کورتیزول از طریق بزاق ،روشی ساده ،غیرتهاجمی و
بدون استرس برای سنجش فعالیت محور
هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال بوده و یک شاخص
زیستشناختی کالسیک و معتبر برای سنجش میزان
تنیدگی یا استرس است .نمونه بزاق ورزشکاران در
چهار نوبت حالت استراحت ،قبل از مسابقة رسمی اول
(مرحلة پیشآزمون) و قبل از مسابقة رسمی دوم (مرحلة
پسآزمون) و قبل از مسابقة سوم (پیگیری سه ماهه)
مورد ارزیابی قرار گرفت.
برای اندازهگیری سطح استرس رقابتی از هورمون
کورتیزول (با استفاده از کیت کورتیزول شرکت IBL
آلمان مدل  RE52611با حساسیت  )0/05μg/dlبه
روش االیزا 5استفاده شد .پژوهشگر برای سنجش
سطح کورتیزول بزاقی ،حدود  15-20دقیقه قبل از
شروع گرم کردن مسابقة (خبیری و همکاران2018 ،؛
صمدی )2016 ،انتخابی در سطح مدارس شهرستان
یزد (به دلیل اطمینان از اهمیت مسابقه برای
ورزشکاران و قبل از مرحلة گرم کردن ورزشکاران)
نمونة بزاقی ورزشکاران را جمعآوری نمود .برای
سنجش کورتیزول ،قبل از مسابقة رسمی اول ،از
ورزشکاران خواسته شد که دهان خود را با نصف لیوان
آب سرد شسته و پس از نگه داشتن یک تا دو دقیقه

1. Patrick & Hrycaiko
2. Mamassi & Doganis
3. Truelove

4. Jacobson
5. ELISA
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بزاق در دهان ،حدود  2-3میلی گرم از بزاق
غیرتحریکی خود را به درون لولههای مخصوص
آزمایش منتقل کنند (خبیری و همکاران2018 ،؛
صمدی .)2016 ،مسابقات حدود ساعت  10صبح آغاز
شد .پس از اعمال مداخلة مورد نظر برای گروه آزمایش،
پژوهشگر مجدداً  15-20قبل از مسابقه رسمی دوم و
سوم با میزان حساسیت مشابه با دور قبل ،کورتیزول
بزاقی ورزشکاران را جمعآوری نمود .الزم به ذکر است
با توجه به اینکه ترشح کورتیزول از ریتم شبانهروزی
پیروی میکند ،زمان نمونهگیری در همة مراحل
یکسان بود .در نتیجه با توجه به یکسان بودن زمان
نمونهگیری طی سه مرحله مسابقة انجام شده ،اثر ریتم
شبانهروزی بر ترشح هورمونها کنترل گردید .در همة
مراحل آزمایش ،نمونههای بزاقی جمعآوری شده به
سرعت فریز شد و در اسرع وقت به آزمایشگاه تخصصی
منتقل شد .پس از جمعآوری بزاق ،نمونهها تا زمان
انجام آزمایشات در البراتوار در دمای  -20درجة
سانتیگراد منجمد شدند .در روز آزمایش ابتدا نمونهها
در دمای اتاق قرار گرفتند تا از حالت فریز در آیند .سپس
نمونهها سانتریفوژ شدند تا مخاط موجود در آن تهنشین

گردد .غلظت کورتیزول با استفاده از مایع شفاف موجود
در لولهها اندازهگیری شد .کلیة نمونههای بزاقی در
شرایط یکسان محیطی (زمان ،مکان و آزمایشگر) مورد
آزمایش قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر برای توصیف آماری دادهها از میانگین
و انحراف معیار و برای استنباط آماری دادهها از آزمون
تحلیل واریانس مرکب و تی مستقل استفاده شد .همچنین
از آزمون آزمون شاپیرو -ویلک برای تعیین نرمال بودن
دادهها و از آزمون آنوا با اندازههای تکراری برای مقایسه
غلظت کورتیزول بزاقی مراحل مختلف گروه کنترل و
آزمایش استفاده شد .در تمامی آزمونها سطح اطمینان
 0/05در نظر گرفته شد .دادههای پژوهش به وسیله نرم
افزار اس .پی .اس .اس  20مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

یافتهها
جدول شماره  1میانگین و انحراف استاندارد
ویژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان دو گروه
آزمایش و کنترل را نشان میدهد.

جدول  -1ويژگیهای جمعیت شناختی شرکتکنندگان دو گروه کنترل و آزمايش
متغیر گروهها
کنترل
آزمایش

تعداد
10
10

سن (سال)
16.8 0±/63
17.1 0±/73

به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون
شاپیروویلک استفاده شد .نتایج این آزمون حاکی از طبیعی
بودن متغیرهای پژوهش بود ( .)P<0/05به عالوه نمرات
مرحلة استراحت دو گروه با استفاده از آزمون  tمستقل
مقایسه شد که تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد
( )p<0/05و حاکی از همگن بودن گروهها بود.

قد (سانتیمتر)
انحراف استاندارد  ±میانگین
2.68±171.9
172 2.86±

وزن (کیلوگرم)
64 2.65±
2.88±63.9

برای بررسی تغییرات میزان کورتیزول در چهار مرحله
(مراحل استراحت ،پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیری) و
همچنین مقایسة دو گروه در این مراحل از آزمون

تحلیل واریانس مرکب با طرح ( 4*2گروه ×

زمان)

استفاده شد .با در نظر گرفتن مفروضههای این آزمون،
نتایج آن در جدول شمارۀ  2آمده است.
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جدول  -2نتايج آزمون تحلیل واريانس مرکب در خصوص مقايسههای درونگروهی و بینگروهی
شاخصها
منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

درجة آزادی

میانگین
مجذورات

آمارۀ
اِف

معناداری

مجذور
اِتا

3/7
0/34
1
0/42
0/46

1/7
1/72
31
1
18

2/14
0/19
0/03
0/42
0/026

62
5/8
6
-

*0/000
*0/002
*0/02
-

0/77
0/24
0/25
-

زمان
زمان*گروه
خطا (زمان)
گروه
خطا (گروه)

* معنادار در سطح 0.05
با توجه به معناداری نتیجة آزمون در مورد اثرات
درونگروهی ،با هدف بررسی تغییرات در دورههای
زمانی مختلف ،از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری
مکرر استفاده شد .نتایج این آزمون نشان داد در گروه
کنترل بین مرحلة استراحت و بقیة مراحل تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)p>0/05با این وجود تفاوت
معناداری بین سایر مراحل دیده نشد ( .)p<0/05در
مورد گروه آزمایش نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین

مرحلة استراحت و بقیة مراحل ( )p>0/05و همچنین
بین مرحلة پیشآزمون و پسآزمون ( )p=0/03بود .با
این حال تفاوت بین مراحل پسآزمون و پیگیری
معنادار نبود ( .)p=0/4با توجه به معناداری نتیجه آزمون
تحلیل واریانس مرکب در مورد اثرات بینگروهی به
منظور تعیین محل تفاوتها از آزمون تی مستقل
استفاده شد .نتایج در جدول شمارۀ  3آمده است.

جدول  -3نتايج آزمون تی مستقل در مورد مقايسه دو گروه در مراحل استراحت تا پیگیری
میانگین ±
شاخصها

گروه

مراحل
استراحت
پیشآزمون
پسآزمون
پیگیری

کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش
کنترل
آزمایش

تفاوت میانگین

مقدار

درجه

سطح

اندازه

تی

آزادی

معناداری

اثر

0/0±005/05

0/11

18

0/9

0/03

0/0±04/08

0/4

18

0/6

0/09

0/0±3/09

3/17

18

*0/005

0/60

0/0±25/08

3/10

18

*0/006

0/57

انحراف

 ±انحراف

استاندارد

استاندارد

0/0±45/11
0/0±46/10
1/0±04/22
1/0±03/15
1/0±03/25
0/0±72/16
1/0±02/23
0/0±76/11

* معناداری در سطح 0.05
در شکل شماره  1تغییرات کورتیزول گروههای مداخلة

مسابقة اول (قبل از مداخله) ،قبل از مسابقة دوم (پس

شناختی -رفتاری و کنترل در مراحل استراحت ،قبل از

از مداخله) و پیگیری سه ماهه آمده است.
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گروه آزمایش

گروه کنترل

1/2
1
0/8

0/6
0/4
0/2
0
پیگیری

پس از مداخله

قبل از مداخله

استراحت

مراحل

شكل  -1تغییرات کورتیزول گروههای مداخله شناختی -رفتاری و کنترل در مراحل مختلف

بحث و نتیجهگیری
مطالعة حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله
شناختی -رفتاری بر سطح استرس رقابتی ورزشکاران
مبتدی دوومیدانی با استفاده از یک شاخص
فیزیولوژیک معتبر (غلظت کورتیزول بزاقی) در شرایط
واقعی صورت گرفت .یکی از نقاط قوت این تحقیق،
بررسی مرحلة پیگیری سه ماهه و شناسایی اثرات
طوالنی مدت و ارزیابی کارایی برنامة تمرین بود.
تحقیقات اندکی به بررسی اثربخشی و کارایی یک بسته
مداخالتی بر روی افراد مبتدی پرداخته و اغلب
مطالعات بر روی ورزشکاران حرفهای و ماهر انجام
گرفته است .یافتهها نشان داد هشت هفته آموزش
راهبردهای شناختی -رفتاری اثر مثبت و معناداری بر
کاهش سطح کورتیزول بزاقی (بُعد فیزیولوژیک
استرس) آزمودنیها دارد .اگرچه در مرحلة پیشآزمون،
تفاوت معناداری بین دو گروه در سطح کورتیزول بزاقی
ورزشکاران مشاهده نشد ،مقدار کورتیزول بزاقی گروه
آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری پس از هشت
هفته تمرین کاهش یافته و این اثر در مرحله پیگیری

نیز حفظ شده بود.
همانطور که ذکر شد ،استرس ،پاسخ زیستی-
هورمونی به محیط اجتماعی -روانی و محرکهای
درونی و بیرونی بوده و قرار گرفتن در شرایط متنوع
رقابتی و اهمیت برنده شدن موجب تغییر در پاسخ
هورمونی ورزشکاران شده و به فراوانی و شدت استرس
میافزاید (ابراهیم پور و همکاران .)2008 ،محققان
معتقدند هنگامی که نیازهای رقابتی افزایش مییابد،
محور هیپوتاالموس-هیپوفیز -آدرنال فعال شده و در
نتیجه کورتیزول افزایش مییابد .به عالوه محققان
بیان کردهاند که استرس بدنی با میزان کورتیزول
پیش از شروع مسابقه متناسب است و میزان
کورتیزول قبل از شروع رقابت (کورتیزول زمان
انتظار) بیشتر از کورتیزول شروع رقابت بوده و این
افزایش در مورد عوامل استرسزای غیرقابل کنترل
و یا شامل تهدید ارزیابی اجتماعی بیشتر است
(صمدی .)2016 ،همچنین محققان در این نکته اتفاق
نظر دارند که به غیر از اثر فعالیت بدنی ،انگیختگی

صمدی :اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری...

روانشناختی مرتبط با رقابت نیز بر محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز -آدرنال اثر گذاشته و موجب افزایش تولید و
ترشح کورتیزول میگردد .با توجه به اینکه آزمودنی-
های پژوهش قبل از مسابقه ،فعالیت جسمانی نداشته و
از نظر جسمانی فشاری را متحمل نشدند ،کاهش
کورتیزول بعد از مداخله را میتوان ناشی از مداخالت
شناختی -رفتاری عنوان کرد (معینی ،رواسی ،ابراهیم و
امینیان .)2006 ،پژوهش دیویس و همکاران (،)2009
کوئلهو و همکاران ( ،)2014اسلیمنی و همکاران
( ،)2017خبیری و همکاران ( )2018کاهش سطح
کورتیزول بزاقی را متعاقب یک برنامة روانشناختی
منتخب نشان داد .در تبیین یافتههای پژوهش حاضر
نیز میتوان عنوان نمود که تمرین مهارتهای
روانشناختی بر کاهش پاسخهای منفی فیزیولوژیکی
استرس رقابتی مؤثر بوده است و به عبارتی مداخالت
روانشناختی احتماالً توانسته که از تولید افکار و
هیجانات منفی از قبیل استرس و تنش جلوگیری کند
و همچنین باعث ایجاد تعادل در محور هیپوتاالموس-
هیپوفیز -آدرنال گردد که نتیجة آن جلوگیری از
ترشح زیاد کورتیزول است.
با این وجود ،یافتهها با نتایج پاولیدو و دوگانیس ()2008
و شاهینطبع ( )2011همخوانی ندارد .پاولیدو و
دوگانیس در نتایج پژوهش خود کاهش معناداری را
متعاقب برنامه روانشناختی مشاهده نکردند .آنها
استدالل کردند عدم کاهش اضطراب به همراه افزایش
عملکرد ورزشی نشان میدهد که ورزشکاران احتماالً
توانستهاند اضطراب خود را با استفاده از این برنامه
روانشناختی به خوبی کنترل کنند .از دالیل احتمالی
عدم همخوانی نتایج میتوان به تفاوت در سطح مهارتی
آزمودنیها و زمان و نوع بسته مداخالتی متفاوت
تحقیقات اشاره نمود .در پژوهش حاضر از بسته
مداخالت چندمؤلفهای شامل تصویرسازی ،آرامسازی،
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تمرینات توقف افکار منفی ،تمرین ذهنی ،خودگویی و
تنظیم انگیختگی استفاده شد و مزیت بستة ترکیبی
نسبت به استفادۀ یک مهارت در دورۀ مداخله در
پژوهشهای گذشته نشان داده شده است.
پژوهشگران معتقدند آموزش مهارتهای روانشناختی
سنتی از قبیل آرامسازی و تصویرسازی به ورزشکاران
کمک میکند تا بر سیستم عصبی خودمختار تا حدودی
مسلط شده و آگاهی کافی نسبت به تغییرات داخلی
بدن و در نتیجه توانایی خودتنظیمی را به دست آورند
و آنها را در شرایط سخت مسابقه به کار گیرند .مورفی
و جودی )1993(11عنوان میکنند این دو تکنیک از
عناصر مهم تعدیل استرس هستند (به نقل از خنجری،
عرب عامری ،گروئی ،متشرعی و حمایتطلب.)2013 ،
آرامسازی مبتنی بر تصویرسازی با استفاده از تنظیم
و تغییر آگاهانة محتوای تصاویر ذهنی ،افکار و
هیجانات منفی را که منجر به تنش و اضطراب
مربوط به عملکرد منفی در مورد رقابت میشوند،
کاهش داده و اثرات افزایش فشار عضالنی بر بدن را
خنثی میکند (خبیری و همکاران .)2018 ،همچنین
محققان معتقدند تمرینات آرامسازی موجب پایین
آوردن آستانة تحریک سیناپس عضالنی شده و می-
تواند استرس را به وسیلة کششهای منظم و ممتد و
آرامسازی عضالت دیگر کاهش دهد بدین معنی که
آرامسازی جسمانی به سمت آرامسازی ذهنی حرکت
میکند .وقتی ورزشکار آرام باشد ،بهتر با شرایط
استرسزا کنار آمده و میتواند رفتار آرام و کنترل شده-
ای داشته باشد .این روش همچنین با افزایش آگاهی
ورزشکار از سطح انگیختگی روانشناختی و جسمانی به
ورزشکار در کاهش اضطراب ،کاهش ضربان قلب و
تنفس ،سوخت و ساز و فشار خون کمک میکند.
پژوهشگران معتقدند حتی یک آرامسازی مختصر می-
تواند به طور چشمگیری پاسخ ایمنی و اندوکرین را در
1. Murphy & Jowdy
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بزرگساالن تغییر دهد (کوئلهو و همکاران.)2014 ،
فلچر و هانتون )2001(11عنوان میکنند ورزشکارانی
که از استراتژیهای آرامسازی استفاده میکنند ،سطوح
پایینتری از استرس را تجربه کرده و عالئم را تسهیل-
کننده تفسیر میکنند .به عالوه پژوهشگران معتقدند
که تصویرسازی و تمرین ذهنی باعث ایجاد نگرش
مثبتتر نسبت به مسابقه و تصحیح و کنترل شرایط
استرسزای قبل رقابت میگیرد .آرامسازی عضالنی
از طریق مجموعة منظمی از تغییرات فیزیولوژیکی
باعث کاهش مصرف اکسیژن ،ضربان قلب ،تعداد
تنفس و الکتات خون میشود که نشان دهندۀ
کاهش عالیم استرس بدنی در فرد است .این روش
همچنین باعث ایجاد تعادل بین هیپوتاالموس خلفی
و قدامی شده و در نتیجه از بروز عوارض نامطلوب
ناشی از تنش و اضطراب جلوگیری میکند (خبیری و
همکاران.)2018 ،
همچنین پژوهشها نشان میدهد که خودگویی و
استفاده از عبارات خودتأییدی مثبت شامل فرآیندهای
ذهنی فعال برای تغییر الگوهای فکری موجود است که
توجه و اعتمادبهنفس را بهبود میبخشد .تئودوراکیس،
هاتزیگورگیادیس و چرونی  )2008( 22عنوان میکنند
که خودگویی عالوه بر اعتمادبهنفس ،واکنشهای
هیجانی را کنترل میکند .خودگویی مثبت با استفاده از
تنظیم و تغییر آگاهانه محتوای گفتار ،افکار و هیجانات
منفی را کاهش داده و به ورزشکاران کمک میکند تا
افکار خود را تصحیح نموده و باعث خوشبینی و مثبت
اندیشی میگردد .همچنین به ورزشکاران کمک میکند
به مهارتها و راهبردهای شناختی و انگیزشی ،تعیین
اهداف و کنترل انگیختگی بپردازند (خبیری و همکاران،
 .)2018در این پژوهش ،مهارت توقف افکار منفی در
طی تمرین و رقابت آموزش داده شد که ورزشکاران به

محض ورود افکار منفی با یک تصویر یا عالمت مثل
"رنگ قرمز" یا گفتن یک عبارت مثل "توقف یا
ایست" میبایست آن را متوقف میساختند.
اغلب مطالعاتی که از بستة تمرینات ذهنی استفاده
کردهاند ،افزایش در تفسیر تسهیلکنندگی عالئم را
متعاقب برنامة روانشناختی خود نشان دادهاند .همانطور
که عنوان شد ،رویکرد شناختی -رفتاری با هدف قرار
دادن افکار خودآیند منفی و کمک به افراد در پی بردن
به خطاهای موجود در این افکار و بررسی منطقی آنها،
نگرشهای خودمحکومکننده را کاهش و اسنادهای
مثبت را افزایش داده و مهارتهای مقابلهای را بهبود
بخشد .در واقع تمرین مهارتهای روانشناختی مبتنی
بر مدل شناختی -رفتاری میتواند تغییر قابل توجهی را
در رفتار و نگرش ورزشکار نسبت به رقابت ایجاد کند
که منجر به خودتنظیمی و اعتمادبهنفس میگردد .اغلب
پژوهشگران معتقدند هنگامی که مداخالت چند مولفه-
ای به کار گرفته شوند ،اغلب اثر مثبتی بر کاهش
استرس داشته و ممکن است برای بهینهسازی مولفه-
های مختلف استرس (تسهیل رفتار مقابلهای و پاسخ-
های هیجانی سازگار) کمک کند (رامبولد و همکاران،
 .)2012در پژوهش حاضر نیز از بستة مداخالتی چند
مولفهای استفاده شد و کاهش استرس پس از هشت
هفته تمرین مهارتهای شناختی -رفتاری نشان داده
شد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته ،مطالعهای که از
بسته مداخلة مهارتهای روانشناختی سنتی و تکلیف
خانگی استفاده کرده و شامل مرحله پیگیری باشد،
یافت نشد .تنها مطالعه جان و همکاران ( )2010شامل
مرحلة پیگیری برنامة تمرین مهارتهای روانشناختی
سنتی (موسیقی درمانی) بود .نتایج مطالعه با یافتههای
جان و همکاران همخوانی داشت ،به طوری که آنها

1. Fletcher & Hanton
& 2. Theodorakis, Hatzigeorgiadis

Chroni

صمدی :اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری...

اثرات مثبت یک نوع موسیقی آرامشبخش را پس از
یک هفته از برنامة خود بر کاهش کورتیزول بزاقی
نشان دادند .البته باید به این نکته توجه داشت که
پژوهش حاضر مشتمل بر برنامة روانشناختی متفاوت
شامل بستة مداخالتی چندمولفهای به همراه تکلیف
خانگی روزانه و مرحلة پیگیری طوالنی مدتتر بود.
مارتین )2005( 1معتقد است باید یک فاصلة زمانی
مناسب جهت تأیید اعتبار و کارایی برنامهها  -حداقل
دو ماه -وجود داشته باشد (به نقل از رامبولد و همکاران،
.)2012
به طور کلی مداخالت جدید و مؤثر به منظور کاهش
استرس که منجر به افزایش عملکرد ورزشی می-
گردند ،برای مربیان و ورزشکاران حیاتی است .این
تمرینات میتوانند شیوههایی که ورزشکاران خود را
در محیط رقابتی ارزیابی میکنند ،تغییر داده و به
درک وضعیت ذهنی ،کنترل بهتر افکار و هیجاناتی
که قبل و در حین رقابت برای فرد رخ میدهد ،کمک
کنند (اونگ و گریوا .)2016 2،2نتایج پژوهش نشان داد
آموزش راهبردهای شناختی -رفتاری بر کاهش سطح
کورتیزول بزاقی در ورزشکاران مبتدی دوومیدانی مؤثر
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است .اگرچه برنامههای شناختی -رفتاری از استراتژی-
های کنترل و تنظیم هیجان برای کمک به ورزشکار
جهت کنترل استرس و هیجانات منفی استفاده میکند،
با این حال وجود مجهوالت روانشناختی ،مربیان و
متخصصان تربیتبدنی را بر آن داشته است تا تالش
خود را برای یافتن بهترین راهکارها جهت رسیدن به
هدف نهایی ورزشکار که همان افزایش عملکرد ورزشی
است ،بهکار گیرند .با توجه به اینکه پژوهش حاضر از
معدود پژوهشها در زمینه تأثیر آموزش راهبردهای
شناختی رفتاری بر سطح کورتیزول بزاقی به عنوان یک
شاخص معتبر استرس روانشناختی به همراه مرحلة
پیگیری است ،پژوهشهای آتی نیازمند این است که
پژوهشگران ،مداخالت اثربخش مرتبط با استرس را
طراحی و کارایی آنها را در سایر رشتههای ورزشی نیز
مد نظر قرار دهند.
تشكر و قدردانی :پژوهشگران بر خود الزم میدانند
مراتب تشکر ویژه خود را از همکاری صمیمانة
مسئوالن اداره آموزش و پرورش یزد و ورزشکاران
محترم اعالم دارند.
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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of eight
weeks of cognitive-behavioural strategies training on salivary cortisol level
with follow up 3 months in beginner runner athletes. The present study was
semi- experimental and pre-test and post-test- follow up design. 20 endurance
runners of male teenagers aged between 16-18 years old were randomly
assigned into two groups: cognitive-behavioural strategies training and
control group. The intervention protocol consisted of 8 sessions and a daily
home assignment performed with the help of a clinical psychologist. Data
were analyzed using mixed ANOVA. The results of study showed that
cognitive-behavioural strategies training led to reduction of salivary cortisol
concentration in post-test and follow up phases in the experimental group. The
results suggested that training cognitive-behavioural strategies training can be
used as an effective way to reduce levels of salivary cortisol in runners.
Keywords: Cognitive- Behavioural Strategies, Salivary Cortisol, Athlete,
Runner
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