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Abstract 
The aim of this study was to compare the effectiveness of group 
semantic therapy and group metacognitive therapy on the 
resilience of female students. The method of this present study 
was semi-experimental. The statistical population was students 
of Azad University which, according to the statistics, was 120 
people. Sixty people were selected as samples and were divided 
into three groups: mean therapy, cognitive therapy and control. 
The data collection tool was the Sobhan and Lajaz (2012) Sports 
Resilience Questionnaire. ANCOVA and ANOVA tests were used 
to analyze the data and the results showed that group meaning 
therapy has a significant effect on the resilience of the research 
samples.  Group metacognitive therapy also had a significant 
effect on the exercise resilience of the research samples.  The 
group meaning therapy played a more prominent role in 
improving resilience in the research samples than in group 
metacognitive therapy. Based on the results, it is suggested 
that sports administrators use sports psychologists in their 
environments to form stronger goals among their athletes.  
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Extended Abstract  

Objective   
Meaning therapy as a therapeutic 
method as stimulating people's lives 
causes convincing reasons for people to 
live. Meaning therapy improves 
people's mental state by causing them 
to react more positively and strongly in 
sensitive and difficult life situations 
(Taghipour and Rasouli, 2008). 
Although semantic therapy as a 
scientific method has always been 
supported by psychologists, but some 
other therapies, including 
metacognitive therapy, have also been 
emphasized by researchers as a 
therapeutic method. Metacognition is 
one of the newest slogans of the day in 
psychology and education. In a sense, it 
can be considered as a general aspect of 
cognition that plays a role in all 
cognitive activities. In some respects, 
metacognition is associated with 
psychological disorders (Wells, 2001). 
One of the most important 
psychological variables in improving the 
status of psychological variables is 
resilience. Resilience means the ability 
to return from negative emotional 
experiences and adapt flexibly to 
stressful experiences, and is called the 
dynamic process of positive adaptation 
to bitter and unfortunate experiences 
in life (Dana, Soltani, and Fathi-Zadan, 
2019). Resilience in sports 
environments is relatively different 
from resilience in non-sporting 
environments (Yukelson & Weinberg, 
2016). The conditions governing sports 
and the resulting pressures on 
individuals have caused sports 
resilience as a variable to have a 

relatively different status from 
resilience. Although resilience has a 
special focus on mental status, sports 
resilience focuses on psychological, 
emotional, and physical issues 
simultaneously (Walker, 2019).  Sports 
resilience as a key variable in sports 
causes athletes to use all their 
psychological capacities when faced 
with difficult sports situations, and 
these situations cannot create 
problems for athletes' athletic 
performance (Yukleson and Weinberg, 
2016). 
This study in the field of sports 
resilience and improving its levels 
among athletes, especially athletes 
who play non-professional sports, will 
help people to stay in sports 
environments. In other words, 
improving the levels of psychological 
resilience can lead to the development 
and spread of sports and keep some 
groups, including female students, 
more stable in sports environments. 
The research gap regarding the 
effectiveness of group semantic 
therapy and group metacognitive 
therapy on sports resilience has led to 
the lack of strong evidence today 
regarding the optimal functions of each 
of these therapies. In other words, the 
results of the present study can 
improve the scientific evidence in this 
area, lead to the importance of each of 
the above treatment methods in 
improving the resilience of athletes. 

Research Methodology 
The present study is an application that 
was conducted semi-experimentally. 
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Participants 
In this study, the statistical population 
including all students of the 
Department of Educational Sciences of 
Islamic Azad University, Naghadeh 
Branch, 120 people who regularly 
participated in physical activity was 
determined using the available sample 
method. The statistical sample 
consisted of 60 people who were 
divided into three groups. Therefore, to 
conduct the research, a group called a 
control group of 20 people and two 
groups called an experimental group of 
20 people (40 people in total) were 
trained in semantics and metacognition 
and were trained and tested. 

Collection Tools and Methods 
In this study, the research sample was 
divided into two experimental and 
control groups and first they were 
asked to complete the sports resilience 
questionnaires. Then, the experimental 
group underwent semantic therapy 
group and metacognitive therapy 
training group in eight sessions. After 
that, both groups completed the sports 
resilience questionnaires as a post-test. 
Group semantics training in the present 

study was in accordance with the 
principles of Frankel (1966) theory of 
semantics. Also, group metacognition 
therapy was based on the principles of 
Wales (1995) metacognitive theory. In 
order to assess sports resilience, 
Sobhan and Lajaz (2012) sports 
resilience questionnaire was used. This 
questionnaire examined sports 
resilience in 27 questions. The 
questions of this questionnaire were 
designed in a 5-point Likert scale. The 
reliability of this questionnaire in 
Sobhan and Lajaz (2012) research was 
0.84. In the present study, the face 
validity of this questionnaire was 
confirmed by examining the opinions of 
experts and its reliability by calculating 
Cronbach's alpha (Cronbach's alpha = 
0.81). 
Data Processing Method 
SPSS statistical software was used for 
statistical analysis. Then, two-way 
analysis of variance was used to 
determine the difference in the 
effectiveness of independent variables 
on dependent variables. 

Findings 

 

Table 1- ANOVA test results for comparison of means 

Source 
Total 

squares 
df 

Mean 
squares 

F Sig. 

Between 
group 

33.o45 2 16.522 27.074 0.001 

Within group 34.785 57 0.610   
Total 67.830 59    

The results of analysis of variance 
showed that there was a significant 
difference between the mean of sports 
resilience in the three groups of control, 

experimental group therapy and group 
metacognitive therapy. According to 
the mean of sports resilience in the 
three control groups (mean = 1.74), 
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experimental group therapy (mean = 
3.60) and group metacognitive therapy 
(mean = 3.52), it was found that sports 
resilience in the experimental group 
They had the highest mean under group 
sign therapy. In other words, group 
meaning therapy had a greater role 
than metacognitive therapy in 
increasing sports resilience of research 
samples. 

Discussion and Conclusion 
The results of the present study showed 
that the process of group meaning 
therapy has a significant effect on the 
rate of sports resilience of the research 
samples. Chamani et al. (2019) in their 
research showed that group meaning 
therapy improves the resilience of 
individuals. Group semantic therapy 
improves people's beliefs by making 
people more resilient to certain 
conditions (Lee and Park, 2020). It 
seems that group meaning therapy, by 
promoting the motivation of athletes, 
causes their level of sports resilience to 
increase in a desirable way. In other 
words, the process of group semantic 
therapy provides the ground for mental 
empowerment of athletes, and this 
issue in competitive environments 
raises the level of their sports 
resilience. 
The results of the present study showed 
that group metacognition therapy has a 
significant effect on the sports 
resilience of the research samples. This 
issue has been addressed in various 
studies. Taghavi et al. (2020) pointed 
out that metacognitive therapy affects 
the resilience of individuals. Wells and 
King (2006) also noted that 
metacognitive therapy affects the level 

of resilience of individuals. It seems that 
group metacognitive therapy, by 
involving the psychological states of 
athletes and having a positive effect on 
the management of stress in sports, 
causes them to be more resilient. Also, 
group metacognitive therapy causes a 
significant reduction in the rate of 
athletes 'psychological disorders, which 
in turn increases the rate of athletes' 
sports resilience. The metacognitive 
approach emphasizes that any 
challenge to cognitive (content) issues 
occurs exclusively at the metacognitive 
level. Everyone experiences some 
negative automatic thoughts in their 
daily life. These thoughts have 
characteristics such as being 
uncomfortable, repetitive, and 
inefficient. Although all people 
experience some negative automatic 
thoughts, only in some people the level 
of anxiety, worry and depression 
reaches a level that causes a lot of pain 
and discomfort (Levy et al., 2019). ). 
Metacognitive therapy, while 
influencing these conditions, helps 
control the mind and may be able to 
properly manage the mind or fail in this 
task. Metacognitive therapy is based on 
the principle that metacognition is very 
important for understanding how 
cognition works and how we produce 
our conscious experiences about 
ourselves and the world around us 
(Taqwa et al., 2020). The present study 
also showed that group meaning 
therapy has a more significant role in 
improving the sports resilience of 
research samples compared to group 
metacognition therapy. It seems that 
the functions of semantic therapy in 
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stabilizing the psychological status of 
athletes and also the more positive 
effects of this period on the beliefs and 
attitudes of individuals and also helping 
athletes to form more objective goals, 
has caused the level of sports resilience 
of athletes as a result of intervention 
with this treatment. Compare with 
group metacognitive therapy. 
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 پژوهشیة مقال

 آوریتاببر  یگروه یو فراشناخت درمان یگروه یدرمانمعنا یاثربخش سهیمقا

 دختر انیدانشجو
 

 4جعفر پویامنشو ، 3محمد قمری  ،2، قربان فتحی اقدم1اله قاسمینعمت

 

 انایر، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، روانشناسیدانشجوی دکتری مشاوره، گروه . 1

 مسئول( ، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایران )نویسندهروانشناسیاستادیار، گروه . 2

 ، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسالمی، ابهر، ایرانروانشناسیدانشیار، گروه . 3

 اسالمی، ابهر، ایران، واحد ابهر، دانشگاه آزاد روانشناسیاستادیار، گروه . 4
 

 چکیده
 یگروه یو فراشناخت درمان یگروه یدرمانمعنا یاثربخش سهیمقا هدفباحاضر  پژوهش

 .بود آزمایشینیمه حاضر  پژوهشروش . گردیدانجام دختر  انیدانشجو آوریتاببر 
به عنوان نمونه نفر  60تعداد بودند. آزاد  شجویان علوم تربیتی دانشگاهدان یجامعه آمار

ابزار گرفتند.  قرار شناخت درمانی و کنترلامعنادرمانی، فر در سه گروه و انتخاب شدند
 جهت ( بود.2012سبحان و لجاز )آوری ورزشی تاب پرسشنامهگردآوری اطالعات، 

نشان حاضر  پژوهشنتایج  استفاده گردید.از آزمون انکوا و آنوا  هایداده لیتحل و هیتجز
 معناداری دارد. تأثیر، پژوهش هاینمونه آوریتابمعنادرمانی گروهی بر میزان  داد که

 هاینمونه آوریتابفراشناخت درمانی گروهی بر میزان که  مشخص شدهمچنین 
معنادرمانی گروهی نقش که  شدهمچنین مشخص  معناداری دارد. تأثیر، پژوهش

در مقایسه با فراشناخت درمانی گروهی  پژوهش هاینمونه آوریتاببارزتری در بهبود 
شناسان ورزشی گردد تا متولیان ورزش ضمن استفاده از روانبنابراین پیشنهاد میدارد. 

 گیری اهداف در میان ورزشکاران اقدام نمایند.رزشی خود، به شکلهای ودر محیط
 

 مقدمه
همواره در پی شناخت، ایجاد و دستیابی به  هاانسان

 اولیه در  هایانگیزشی که صورتبه. اندبودهاهداف خود 

                                                           
 

 

جهت دستیابی به اهداف، سبب گردیده است تا بنای 
بشری را تحت شعاع قرار دهد  هایفعالیتاصلی تمامی 

یکی  عنوانبه(. دستیابی به اهداف 2020، 1پارک )لی و
از مسائل انگیزشی مورد استفاده روان شناسان بسیاری 
قرار گرفته است. این در حالی است که برخی افراد در 
برخی مراحل زندگی خود از ایجاد هدف ناتوان 

اساسی  هایبحرانسبب بروز  مسئلهکه این  گردندمی

1. Lee & Park  
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(. بسیاری از 2019، 1)جوکل گرددمیدر زندگی آنان 
از ایجاد اهداف در میان افراد  روان شناسان همواره

در رفع  مدتکوتاهیک راهکار عملی و  عنوانبه
 ،نی)چم اندکردهاستفاده  شناختیروان هایچالش

یک  عنوانبه(. معنادرمانی 2019 دکانی فرد و رضایی،
محرک نمودن زندگی افراد سبب  عنوانبهروش درمانی 

برای زندگی کردن افراد  ایکنندهقانعتا دالیل  گرددمی
بهبود وضعیت ذهنی  واسطهبهایجاد نماید. معنا درمانی 

حساس و  هایموقعیتتا آنان در  گرددمیافراد سبب 
دهند انجام را  تریقویو  ترمثبتناگوار زندگی واکنش 

 (.2008 )تقی پور و رسولی،
یک روش علمی همواره  عنوانبهمعنادرمانی  اگرچه

اما برخی  شناسان قرار گرفته استمورد حمایت روان
درمانی دیگر از جمله فراشناخت درمانی نیز  هایروش

محققان قرار  تأکیدیک روش درمانی مورد  عنوانبه
شعارهای روز  ترینتازهفراشناخت یکی از گرفته است. 

بیش از دو  اگرچهاست.  تیو تربو تعلیم  روانشناسیدر 
 روانشناسیدهه از حضور فراشناخت در فرهنگ واژگان 

 یاویژه، حاکی از جایگاه اما شواهد گسترده گذردنمی
 .است المللیبین نظرانصاحبآن نزد محققان و 

 ندیفرا ایدانش  نوعهر فراشناخت عبارت است از 
 یکنترل شناخت اینظارت  ،یابیآن ارز در کــه یشناخت

نظر،  کی(. از 2002 ،2ردیبموسس و وجود داشته باشد )
از  یجنبـه عمومـــ ـکی عنوانبه توانمیآن را 

 شــناخت در نظــر گرفــت کــه در تمــام
از  ینقــش دارد. برخــ یشــناخت هایفعالیت

 شناختیروانالالت با اخت فراشناخت، اصخـ هایجنبه
فراشناخت به دانش یا (. 2001، 3رابطـه دارد )ولـز

گفته می شود   کنترل بر تفکر و فعالیت های یادگیری
اجتماعی، بر فعالیت  مسالهکه از طریق تعدیل حل 

ذهنی اثر می گذارد. فراشناخت مثبت یک   جسمانی و

                                                           
1. Jokel  

2. Moses & Baird  

3. Wells  

توالی خود تنظیمی از فرایندهایی است که مشتمل بر 
خاموش سازی تداوم چالش ها، تفسیر احساسات خود 
به عنوان نشانه، بازداشتن از واکنش سریع و تنظیم 

 می باشدذهن برای حل مسئله و تمرکز بر تکلیف 
درمانی فراشناخت (. 2016پور و بهرامی، )شمسی

افراد  هایبینشنفوذ بر باورها، تفکرات و  واسطهبه
تا آنان را در مقابله با فشارهای  گرددمیسبب 

انی مقاوم و و همچنین اختالالت رو شناختیروان
(. 2020 ،4ریویز، هیل، ویلز ،توانمند سازد )کالسن

از فراشناخت درمانی در مسائل درمانی  گیریبهره
کلیدی همواره مورد استفاده  مسئلهیک  عنوانبه

و همکاران،  5محققان بسیاری قرار گرفته است )پوپولو
2019.) 

 درمانی در بهبود وضعیت متغیرهای هایروشاز 
. یکی از گرددمیبسیاری استفاده  شناختیروان

 . باشدمی آوریتاب شناختیروانمتغیرهای مهم 

های بازگشت از تجربهبه معنای توانایی آوریتاب
های پر هیجانی منفی و انطباق منعطفانه از تجربه

استرس و به فرآیند پویای انطباق و سازگاری مثبت با 
)دانا،  شودتجارب تلخ و ناگوار در زندگی گفته می

آوری به تاب اگرچه  (.2019زادان، سلطانی و فتحی
های عنوان یک متغیر مهم مورد استفاده در حوزه

آوری جایگاه مختلفی بوده است اما در ورزش تاب
های غیرورزشی دارد. این تری به نسبت حوزهمتفاوت
های کلیدی حوزه ورزش در ناشی از تفاوت مساله

آوری . به عبارتی تابباشدمیها مقایسه با سایر حوزه
آوری هایی با تابهای ورزشی به نسبت تفاوتدر محیط
، 6)یوکلسون و وینبرگ های غیرورزشی را دارددر محیط

. شرایط حاکم بر ورزش و فشارهای ناشی از آن (2016
آوری ورزشی به بر افراد سبب گردیده است تا تاب

4. Callesen, Reeves, Heal & Wells  

5. Popolo  

6. Yukelson & Weinberg  
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-عنوان یک متغیر از وضعیت به نسبت متفاوتی با تاب

ای بر آوری تمرکز ویژهتاب اگرچهآوری برخوردار باشد. 
آوری ورزشی همزمان بر ما تابوضعیت روانی دارد ا

، 1)والکر مسائل روانی، عاطفی و جسمانی تمرکز دارد
افراد حاضر در ورزش همواره در مقابله با . (2019

ذهنی  هایتواناییاز  بایستیمیشرایط رقابتی ورزش 
و  ، الفرتیو جسمی مناسبی برخوردار باشند )برون

پیش  هایموقعیت(. در شرایط ورزش، 2015، 2تیگ
که نیاز به برخورداری از وضعیت ذهنی قوی از  آیدمی

 آوریتاب(. 2005، 3)گالی باشدمیسوی ورزشکاران 
 گرددمیمتغیر کلیدی در ورزش سبب  عنوانبهورزشی 

خود  شناختیروان هایظرفیتتا ورزشکاران از تمامی 
سخت ورزشی استفاده  هایموقعیتدر حین مواجهه با 

نتواند مشکالتی برای عملکرد  هاموقعیتنمایند و این 
ورزشی ورزشکاران ایجاد نماید )یوکلسون و وینبرگ، 

2016.) 
یکی از متغیرهای مهم  عنوانبه  ورزشی آوریتاب

روان شناسان ورزشی قرار گرفته  توجهموردهمواره 
 عنوانبهورزشی  آوریتابی که بهبود صورتبهاست. 

یک متغیر کلیدی و مهم توانسته است تا میزان عملکرد 
(. 2018، 4زقرار دهد )الی تأثیرورزشکاران را نیز تحت 

 آوریتابشرایط رقابتی ورزش سبب گردیده است تا 
ارکان  توجهموردیک گزینه مهم  عنوانبهورزشی 

سنگین  یهارقابتی که در صورتبهورزش قرار گیرد. 
به بهبود  تواندیمورزشی است که  آوریتابورزشی، 
ورزشکاران منجر گردد )والکر،  شناختیروانوضعیت 

2019 .) 
-اشاره داشتند که بهبود تاب (2020) 5لتونسرکار و هی

آوری ورزشی به عنوان یکی از مسائل مهم سبب بهبود 
چمنی و همکاران گردد. عملکرد افراد در ورزش می

                                                           
1. Walker  

2. Brown, Lafferty & Triggs  

3. Galli  

4. Ellis  

معنادرمانی ( در پژوهش خود اشاره داشتند که 2019)
 گردد. لی و پارکآوری افراد میگروهی سبب بهبود تاب

معنادرمانی گروهی که ( نیز مشخص نمودند 2020)
گردد تا افراد در بهبود باورهای افراد سبب می واسطهبه

-گلشن، ضرغام .تر باشندمقابله با برخی شرایط مقاومت

که نیز مشخص نمودند  (2020حاجبی و صبحی )
های روانی معنادرمانی گروهی سبب بهبود برخی ویژگی

عباسی،  گردد.و عاطفی به خصوص عزت نفس می
بر اهمیت فراشناخت  تاکید( ضمن 2019آقایی و مقدم )

کارکردهای فراشناخت درمانی مشخص نمودند که 
تواند در بهبود وضعیت عاطفی افراد منجر درمانی می

تقیوی،  تر نماید.گردد و آنان را از منظر عاطفی قوی
( اشاره داشتند 2020خلعتبری، قربانشیرودی و رحمانی )
گذار آوری افراد تأثیرکه فراشناخت درمانی بر میزان تاب

ضمن  (2019) 6دایماند و لووللووی، کانیسباشد. می
که بر اهمیت فراشناخت درمانی اشاره داشتند  تاکید

-آوری افراد میفراشناخت درمانی سبب ارتقا سطح تاب

( نیز اشاره داشتند که 2006) 7ولز و کینگگردد. 
آوری فراشناخت درمانی سبب تأثیرگذاری بر سطح تاب

 گرددافراد می
عنادرمانی درمانی از جمله م هایروشاستفاده از  اگرچه

نی ( و فراشناخت درما1398گروهی )چمنی و همکاران، 
 و؛ خرمی، آتشپور 2016، اصغر خواهگروهی )شاره و 

پراکنده  صورتبهافراد  آوریتاب( بر 2020، عارفی
درمانی  هایروشانجام شده است اما کارکردهای این 

 آوریابتدر میان  خصوصبهورزشی و  هایموقعیتدر 
 ه است. جامع قرار نگرفت یهاپژوهشورزشی افراد مورد 

آوری افراد را مورد مطالعه قرار هایی تابپژوهش اگرچه
آوری ورزشی به عنوان یک متغیر است اما تاب داده

های جامع قرار کلیدی در حوزه ورزش مورد بررسی

5. Sarkar & Hilton 

6. Love, Kannis-Dymand & Lovell 

7. Wells & King  
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آوری ورزشی و بهبود نگرفته است. مطالعه در حوزه تاب
سطوح آن در میان ورزشکاران به خصوص ورزشکارانی 

پردازند، سبب ای به ورزش میکه به صورت غیرحرفه
های ورزشی را محیطگردد تا ماندگاری افراد در می

-آوری روانتداوم دهد. به عبارتی بهبود سطوح تاب

توسعه و اشاعه ورزش منجر گردد در تواند شناختی می
ها از جمله دانشجویان دختر را به صورت و برخی گروه

 مسالههای ورزشی ماندگار نماید. این پایدارتر در محیط
آوری ورزشی سبب گردیده است تا ضرورت بهبود تاب

های به عنوان یک متغیر کلیدی در میان برخی گروه
ورزشکار از جمله دانشجویان دختر بیش از پیش مهم 

-های تابگیری از ظرفیتتلقی گردد. بدون شک بهره

های تواند مسیر توسعه ورزش در گروهآوری ورزشی می
در خصوص  پژوهشی خألد. دهمختلفی را تسهیل 

نی گروهی و فراشناخت درمانی معنا درما یاثربخش
ورزشی سبب گردیده است تا  آوریتابگروهی بر 

امروزه شواهدی قوی در خصوص کارکردهای مطلوب 
درمانی در دسترس نباشد.  هایروشهر یک از این 

اثربخشی معنا درمانی ی که شناخت کافی از صورتبه
 آوریتابگروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر 

 هایظرفیتورزشی در دست نباشد. پی بردن به 
اثربخشی معنا درمانی گروهی و فراشناخت درمانی 

به بهبود عملکرد  تواندمیورزشی  آوریتابگروهی بر 
ورزشی  آوریتابروان شناسان ورزشی در تقویت 

 هایفعالیتورزشکاران منجر گردد و مسیر جهت 
عبارتی نتایج اجرایی در این حوزه را هموار سازد. به 

ضمن بهبود شواهد علمی در  تواندمیحاضر  پژوهش
درمانی فوق  هایروشاین حوزه، به اهمیت هر یک از 

ورزشکاران منجر گردد. با این توجه  آوریتابدر بهبود 
مقایسه اثربخشی معنا درمانی حاضر با هدف  پژوهش

 آوریتابگروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر 
 طراحی گردید. دانشجویان دختر

 

  شناسی پژوهشروش
ه بود ک یکاربرد هایپژوهشپژوهش حاضر از جمله 

ژوهش پ نی. در ادیانجام گرد یشیآزما مهین صورتبه
و  یگروه یمعنادرمان تأثیر یمحقق در صدد بررس

 ،بود دختر انیدانشجو یورزش آوریتابفراشناخت بر 
 یبندمیتقسدر دو گروه  یمنظور نمونه آمار نیا یبرا

 یدر بررس یسع تلفشد و محقق با کنترل عوامل مخ
 یو فراشناخت بر رو یاستفاده از معنادرمان تأثیر
 داشت. یورزش آوریتاب

 کنندگانشرکت
دانشجویان شامل تمام  یجامعه آمارپژوهش  نیدر ا

قده آزاد اسالمی واحد ن  گروه علوم تربیتی دانشگاه
م در طور منظشامل افرادی بودند که ب ها. نمونهبودند

آزاد  مطابق آمار دانشگاهفعالیت بدنی شرکت داشتند و 
ی مورد . نمونه آمارباشندمینفر  120اسالمی واحد نقده 

ه در استفاده در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمون
اد دسترس تعیین شد. نمونه آماری این پژوهش به تعد

ای ر سه گروه جای گرفتند. لذا برکه د نفر بوده 60
انجام پژوهش یک گروه تحت عنوان گروه گواه به 

هر  نفر و دو گروه تحت عنوان گروه آزمایش 20تعداد 
ش نفر( تحت آموز 40نفر )جمعاً  20کدام به تعداد 

 و مطابق روش تشریحبوده معنادرمانی و فراشناخت 
گرفتند. افت شده فوق مورد تعلیم و آزمایش قرار 

تواند نتایج آزمودنی از جمله عواملی است که می
که در با توجه به این و قرار دهد تأثیرپژوهش را تحت 

پژوهش حاضر چه در گروه آزمایش و چه در گروه 
ضور حها از اول اجرای پژوهش تا آخر کنترل، آزمودنی

 دید.اند، افت آزمودنی عمالً مشاهده نگرمؤثر داشته

 های گردآوریشیوه ابزار و
برای  ای مختلفاز منابع کتابخانه پژوهش نیدر ا

های ی. بررسشداستفاده  گردآوری ادبیات پژوهش
و  یآوری جامع اسناد علمجمع منظوربه ایکتابخانه
 فیبا تخف دیکه محقق با یکتب ریغ ای یکتب ،پژوهشی
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شود. نمونه یانجام م رد،یالهام بگ هاآن از خاص
ابتدا  و شد میو کنترل تقس شیبه دو گروه آزماپژوهش 

 آوریتابهای پرسشنامه کهشد خواسته  هاآناز 
 یط شی. سپس گروه آزماندینما لیرا تکمورزشی 

معنادرمانی گروهی و  هشت جلسه تحت آموزش
هر دو  آنازپسقرار گرفتند.  فراشناخت درمانی گروهی

 آوریتاب هایپرسشنامه آزمونپس صورتبه گروه
معنادرمانی گروهی در  آموزش کردند. لیرا تکمورزشی 

 یمعنادرمان هینظرپژوهش حاضر مطابق با اصول 
فراشناخت درمانی همچینن  ( بود.1966) 1فرانکل

ویلز گروهی نیز با توجه به اصول نظریه فراشناخت 
ورزشی از  آوریتاببررسی  منظوربه ( بود.1995)

( 2012لجاز ) ورزشی سبحان و آوریتاب پرسشنامه
به بررسی  سؤال 27در  پرسشنامهاستفاده گردید. این 

 16که  یصورت بهورزشی پرداخته است.  آوریتاب
آن به  سؤال 5، یکنندگنییتعآن به بررسی خود  سؤال

آن به بررسی کنترل  سؤال 6بررسی سختی جسمی و 
در طیف  پرسشنامهاین  تسؤاالعاطفی پرداخت است. 

ارزشی لیکرت طراحی گردیده بود. میزان پایایی این  5
( میزان 2012سبحان و لجاز ) پژوهشدر  پرسشنامه

  حاضر روایی پژوهشمشخص گردیده بود. در  84/0
با بررسی نظرات خبرگان و  پرسشنامهصوری این 

 تأییدمحاسبه آلفای کرونباخ مورد  واسطهبهپایایی آن 
 =آلفای کرونباخ(.81/0قرار گرفت )

فرایند معنادرمانی گروهی و فراشناخت 

 درمانی گروهی 
)هر ی اهقیدق 45-60جلسه  10 یط یمداخله درمان

شد و  ییاجرا شیگروه آزما یجلسه( بر رو کیهفته 
د. پس از ننمو افتیدر یامداخله گونهچیگروه گواه ه

 .آزمون به عمل آمدجلسات از هر دو گروه پس انیپا
 ی گروهیمعنا درمان آموزشی اداره جلسات وهیش

                                                           
 

اعضای گروه و درمانگر به یکدیگر،  یمعرف. اول جلسه
که درمانگر و  یانتظاراتها و و هدف یبیان هدف کل

قوانین  از اعضا ی، آگاهدارند گریکدیاعضا از 
در قالب مقدمه در مورد  یو بیان مطلب یدرمانگروه
 و کار هدفمند و معنادار توسط درمانگر. یزندگ

 ینظریهدر مورد  یشرح یارائه: اهداف. دوم جلسه
از  یافشرده، بیان  آن یو مفاهیم اساس یمعنادرمان

 ها،رنج ؛ی(معنادرمان گذارانیبن)فرانکل  حالشرح
او و بنیان  یکه سبب دگرگون یدلخراش رویدادهای

 یگکه در زند یاش شده و همچنین تغییر و تحولنظریه
 .نظرات اعضای گروه یبررس و کاری او رخ داده است

ر پذیری ددر مورد انعطاف یگفتگوی گروه. سوم جلسه
 و حق انتخاب در شرایط سخت توسط گیریتصمیم

در  و رفتار خود تفکر ینحوهخود فرد و آزادی او در 
هوم در مورد تفاوت مف یبرابر این شرایط، شرح مطالب

 و محبوس شدن جسم توسط درمانگر و یآزادی واقع
 از اعضا. ینظرخواه

 خألدر مورد وجود یک  یگفتگوی گروه. چهارم جلسه
 لهیوسبه خألپر شدن این  یدر هر فرد و چگونگ یدرون

یل های اصمورد ارزش در و بحث ییافتن معنا در زندگ
 ی.در معناجوی اصل مهم عنوانبه هاآنتعهد به  و یزندگ

 توجه به فرایند یبحث در مورد چگونگ. پنجم جلسه
معنا  دهد و نمود پیدا کردنیکاری که هر فرد انجام م

 هنیزم در یگروه آن،گفتگوی لحظه به لحظه انجامدر 
لحظات  یههم یعشق و وجدان دو عامل در معنایاب

 برای نرسیدن به معنا. یو ترس مانع یزندگ
 یدر مورد چگونگ ی: گفتگوی گروهاهداف. ششم جلسه

تجربیات مثبت در  یسوبهتوجه فرد  یهتغییر نقط
در مورد  بحث کاری خود و یو زندگ یشخص یزندگ

ر دادن استفاده از تجسم خالق در فرایند کار برای تغیی
 .معنا یبرای دستیاب یکانون توجه به خود، راه

1. Frankl  
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 یدر مورد ایثار، گذشتگ یگفتگوی گروه جلسه هفتم:
 دنیشیانداز خود به خاطر دیگران و درباره دیگران 

و خود فرد برای  کار فراتر از تجربه نیترمهم عنوانبه
  رسیدن به معنا.

پذیری معنا فانعطا نهیزمدر  یبحث کل. هشتم جلسه
مطالب گفته شده در  یمرور کل ،یدر هر زمان از زندگ

گفته شده در گروه  مطالب یبندجمعجلسات گذشته، 
در  هاآنبا همکاری اعضا، دریافت نظرات و بازخورد 

 مورد جلسات.
هر دو  یرو هشتمهفته پس از جلسه  کی آزمونپس
 شد. ییاجرا آزمایش گروه

 آموزشی فراشناخت درمانی گروهیاداره جلسات  وهیش
مدل و  یفرمول بندی موردی، معرف نیتدو اول

فکر، چالش با  یفرونشان یشی، اجرای آزمایسازآماده
 یذهن آگاه نیتمر ری،یکنترل ناپذ به باورهای مربوط

 ،یانداختن نگران تأخیربه  کیتکن یمعرف ده،یگسل
 تأخیرو به  دهیگسل یآگاه ذهن نی: تمریخانگ فیتکل

 ی.انداختن نگران
، اجرای یسازآمادهادامه  ،یخانگ فیمرور تکل دوم
و رفتاری در مورد باورهای  یاسناد مجدد کالم کیتکن

انداختن  تأخیر: ادامه به یخانگ فیتکل ،رییناپذکنترل
 .از دست دادن کنترل شیبا آزما ییو آشنا ینگران
چالش با باورهای  یهادام ،یخانگ فیمرور تکل سوم

 شیبا ارائه شواهد مخالف، اجرای آزما رییکنترل ناپذ
و متوقف کردن  یدر جلسه، بررس کنترل از دست دادن

: یخانگ فیتکل ،یو رفتارهای اجتناب یرانطباقیکنترل غ
رفتارهای  سازیوارونهو  ینگران انداختن تأخیرادامه به 

 .از دست دادن کنترل شیو آزما یاجتناب از نگران
ادامه چالش با باورهای  ،یخانگ فیمرور تکل چهارم

در صورت لزوم، چالش با  رییمربوط به کنترل ناپذ
تالش برای از دست دادن  خطر، باورهای مربوط به

 ،ینگران شیآزما قیکنترل و صدمه زدن به خود از طر
 .برای آزمودن خطرات ینگران : القاییانگخ فیتکل

ادامه چالش با باورهای  ،یخانگ فیمرور تکل پنجم
چالش  شیاجرای آزما ،یمربوط به خطرناک بودن نگران

 فیتکل، درمان یهبه خطر در جلس مربوط با باورهای
های رفتاری برای چالش با باورهای شی: آزمایخانگ

 .مربوط به خطر
ادامه چالش با باورهای  ،یخانگ فیمرور تکل ششم

بر معکوس کردن هرگونه  تأکیدمربوط به خطر، 
: یخانگ فیمانده، تکلیباق یرانطباقیغ راهبردهای

های رفتاری برای چالش با باورهای مربوط به شیآزما
 .خطر
چالش با باورهای مثبت  ،یخانگ فیمرور تکل هفتم

به  ماریاعتقاد ب زانیم دنیدر صورت رس یدرباره نگران
: اجرای یخانگ فیتکل ،صفر بهی باورهای منف

رفتاری  یهاشیآزما ریراهبردهای عدم تناسب و سا
 ی.نگران درباره برای چالش با باورهای مثبت

ادامه چالش با باورهای  ،یخانگ فیمرور تکل هشتم
، درمان جلسهمثبت، اجرای راهبرد عدم تناسب در 

 شیرفتاری )مانند آزما یهاشیآزما :یخانگ فیتکل
 .(یو کاهش سطح نگران شیافزا
کار بر روی معکوس کردن  ،یخانگ فیمرور تکل نهم

 جلسه، اجرای راهبرد عدم تناسب در ماندهیباق عالئم
چالش با باورهای مثبت، شروع کار بر روی  ادامه درمان،
برای  ماری: درخواست از بیخانگ فیتکل ،دیجد برنامه
 .درمان یهخالص یهبرگ نوشتن

درمان  یهکار بر روی برنام ،یخانگ فیمرور تکل دهم
و  نیگزیهای جابرنامه تیاز عود(، تقو رییشگی)پ

برای جلسات  زییربا مثال، برنامه آن روش حیتوض
 فیتکل ،دیجد یهشروع کار بر روی برنام ،یتیتقو

 .مداوم درمان کاربردهای : مشخص کردنیخانگ

 هادادهروش پردازش 
اس پی اس  افزار آماریآماری از نرم لیبرای انجام تحل

 یمعنادرمان ریتأث یبررس منظوربه شد. استفاده اس
 انیدانشجو ورزشی آوریتابو فراشناخت بر  یگروه
 شیکنترل )بدون آموزش( و گروه آزما گروه از دختر
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و  آزمونشیپو فراشناخت(  یگروه معنادرمانی)
 نیانگیم یفیتوص یبررس بهآمد و  به عمل آزمونپس

های و با استفاده از شاخصو انحراف استاندارد آمد 
در گروه کنترل  آزمونپسو  آزمونپیشنمرات  نیانگیم

تحلیل در قسمت  ،شدپرداخته  شیو گروه آزما
 رنوفیاسم-ابتدا آزمون کولموگروف های دادهاستنباط

 و آزمونپسنرمال نمرات  عیتوز یجهت برازندگ
 و انجام شد شیهای کنترل و آزمادر گروه آزمونپیش

و  انسیکوار زیبا استفاده آنالپژوهش  هایفرضیهسپس 

گرفت و نیز مورد آزمون قرار  رییهم تغ لیبرای تحلآنوا 
برای تعیین تفاوت اثربخشی متغیرهای مستقل بر روی 

 راهه استفاده شد.متغیرهای وابسته از آزمون واریانس دو

 

  هاافتهی
پژوهش از آزمون  هاییافتهبه منظور بررسی توزیع 

 1اسمیرنوف استفاده گردید. جدول شماره -کولموگروف
 .دهدمینتایج این آزمون را نشان 

 
 آزمونپسو  آزمونپیشاسمیرنوف برای نمرات -نتایج آزمون کولموگروف -1 جدول

 هاگروه متغیر

آماره کلموگروف 

 اسمیرنوف
 (sig) معناداریسطح 

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 ورزشی آوریتاب
127/1 283/1 کنترل  074/0 081/0 

110/1 925/0 معنادرمانی  098/0 085/0 
869/0 842/0 درمانیفراشناخت   121/0 101/0 

 و کنترل گروه در دهدمیکه نتایج نشان  طورهمان
 سطح آزمونپس و آزمونپیش برای نمرات آموزش

 سطح از اسمیرنوف - کولموگروف آزمون معناداری

 عیتوز کهنیا یعن. یباشدمی تربزرگ درصد 5خطای 

 شیگروه کنترل و آزما آزمونپسآزمون و شینمرات پ
 2جدول شماره   .باشدیم درصد نرمال 95 نانیبا اطم
را  پژوهشتوصیفی مربوط به متغیرهای  هاییافته

 .دهدمینشان 
 

 آزمون و آزمونپیش نمرات استاندارد انحراف و میانگین -2 جدول

 گروه
 انحراف معیار گینمیان

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش

 051/1 880/0 74/1 62/1 کنترل
 470/0 504/0 60/3 72/1 معنادرمانی

 685/0 665/0 52/3 77/1 فراشناخت درمانی

و  آزمونپیش نمرات و انحراف استاندارد برای نیانگیم
در گروه کنترل )بدون  دختر انیدانشجو آزمونپس

 ،آمده است 1در جدول  شیآزما یهاگروهآموزش( و 
 -نیانگیم سهیو مقا شودیکه مشاهده م طورهمان

و  آزمونپیش نمراتو فراشناخت(  ی)آموزش معنادرمان
-ینشان م شیدر گروه کنترل و گروه آزما آزمونپس
 هاینمونهورزشی  آوریتاببر  نمرات نیانگیکه م دهد

 .باشدیماز گروه کنترل  شتریب شیدر گروه آزما پژوهش
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معنادرمانی گروهی و فراشناخت  تأثیربه منظور بررسی 
 پژوهش هاینمونهورزشی  آوریتابدرمانی گروهی بر 

 نشان داد کهاز آزمون کواریانس استفاده گردید. نتایج 
 عیتوزنرمال بودن این آزمون شامل  هایفرضپیش

ورزشی،  آوریتاب آزمونپسو  شیپ رهاییآماری متغ
  ری( و متغآزمونپیش) رییهم تغ ریبودن رابطه متغ یخط

 هایشیب یهمگنو همچنین  (آزمونپسوابسته )
قرار گرفت. جدول شماره  تأییدهمگی مورد  ونیرگرس

 تأثیرنتایج مربوط به آزمون کواریانس در خصوص  3
 را نشان ورزشی آوریتابمعنادرمانی گروهی بر 

 .دهدمی

 ورزشی آوریتاببرای مقایسه تأثیر معنادرمانی گروهی بر   نتایج آزمون آنالیز کواریانس -3 لجدو

 منبع تغییر
مجموع 

 مربعات
یدرجه آزاد  

میانگین 

 مربعات
F داریسطح معنا  

آزمونپیش  400/4  1 040/4  450/19  0/001 
096/1 معنادرمانی گروهی  1 096/1  276/5  034/0  

739/3 خطا  18 208/0    
038/64 کل  20    

 آوریتابدر  یگروه یآموزش معنادرمان یجهت بررس
 استفاده انسیکوار زیاز آنال پژوهش هاینمونهورزشی 

 داریمعنابرای  انسیکوار زیآزمون آنال جینتا ،شده است
ورزشی  آوریتابدر  یگروه یآموزش معنادرمان تأثیر

 جیکه نتا طورهمان ،آمده است 3 در جدول هاینمونه
سطح آموزش برای نوع  دهدمینشان  انسیکوار زیآنال

 ترکوچکدرصد  5آزمون از سطح خطای  داریمعنا

 5نمرات در سطح خطای  نیانگیم یبه عبارت. باشدمی
نوع  یاثر اصل کهنیا یعنی دارند داریمعنادرصد تفاوت 

درصد  5در سطح خطای  ورزشی آوریتاب آموزش در
نتایج مربوط به آزمون  4جدول شماره . است دارمعنا

فراشناخت درمانی گروهی  تأثیرکواریانس در خصوص 
 .دهدمیرا نشان  ورزشی آوریتاببر 

 

 آوریتاببر   برای مقایسه تأثیر فراشناخت درمانی گروهی  نتایج آزمون آنالیز کواریانس -4 جدول

 ورزشی

 مجموع مربعات منبع تغییر
درجه 

 آزادی
 F میانگین مربعات

سطح 

 داریمعنا

آزمونپیش  472/9  1 472/9  238/26  001/0  

913/1 فراشناخت  1 913/1  299/5  033/0  

498/6 خطا  18 361/0    
613/93 کل  20    

در  یگروه فراشناخت درمانیآموزش  یجهت بررس
 انسیکوار زیاز آنال پژوهش هاینمونهورزشی  آوریتاب

برای  انسیکوار زیآزمون آنال جیشده است، نتا استفاده

در  یگروه فراشناخت درمانیآموزش  تأثیر داریمعنا
آمده است،  4 در جدول هاینمونهورزشی  آوریتاب

برای  دهدمینشان  انسیکوار زیآنال جیکه نتا طورهمان
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 5آزمون از سطح خطای  داریمعناسطح آموزش نوع 
نمرات در  نیانگیم یبه عبارت. باشدیم ترکوچکدرصد 

 کهنیا یعنی دارند داریمعنادرصد تفاوت  5سطح خطای 
در سطح  ورزشی آوریتاب نوع آموزش در یاثر اصل
  . جهت مقایسهاست دارمعنادرصد  5خطای 

ورزشی در سه گروه کنترل،  آوریتاب هایمیانگین
آزمایش تحت معنادرمانی گروهی و آزمایش تحت 
فراشناخت درمانی گروهی از آزمون تحلیل آنوا استفاده 

نتایج این آزمون را نشان  5گردید. جدول شماره 
 دهدمی

 هانیانگیمبرای مقایسه  آنوانتایج آزمون  -5جدول 

 سطح معناداری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات منبع

 001/0 074/27 522/16 2 045/33 بین گروهی
   610/0 57 785/34 درون گروهی

    59 830/67 مجموع

 
میان میانگین  نشان داد کهنتایج تحلیل واریانس 

ورزشی در سه گروه کنترل، آزمایش تحت  آوریتاب
معنادرمانی گروهی و آزمایش تحت فراشناخت درمانی 
گروهی تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به میانگین 

= میانگین(، 74/1ورزشی در سه گروه کنترل ) آوریتاب
= میانگین( و 60/3آزمایش تحت معنادرمانی گروهی )

= 52/3روهی )آزمایش تحت فراشناخت درمانی گ
ورزشی در گروه  آوریمیانگین( مشخص گردید که تاب

آزمایشی تحت معنادرمانی گروهی بیشترین میانگین را 
دارا بودند. به عبارتی معنادرمانی گروهی نقش بیشتری 

 آوریتاببه نسبت فراشناخت درمانی در افزایش 
 داشتند.را  پژوهش هاینمونهورزشی 

 

 گیریبحث و نتیجه
مهم  مسئلهیک  عنوانبهورزشی  آوریتابتوجه به 

که  یبه صورتمحققان بوده است.  تأکیدهمواره مورد 
یک هدف کلیدی در  عنوانبهورزشی  آوریتابتوسعه 

 آوریتاببوده است. توجه به  موردبحثحوزه ورزش 
ضمن ارتقا  تواندمیورزشی در میان ورزشکاران 

عملکرد آنان به ثبات روانی آنان نیز منجر گردد. این 
رقابتی در  هایموقعیتتا در  شودمیسبب  مسئله

ورزش، ورزشکاران از تسلط کافی بر رفتارها و اعمال 

 آوریتابخود برخوردار باشند. با این توجه، بهبود 
مهم در حوزه ورزش سبب  مسئلهیک  عنوانبهورزشی 

مقایسه اثربخشی معنا حاضر با هدف  پژوهشردید تا گ
درمانی گروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر 

 انجام گردد.  دانشجویان دخترورزشی  آوریتاب
معنادرمانی فرایند  نشان داد کهحاضر  پژوهشنتایج 

، پژوهش هاینمونهورزشی  آوریتابگروهی بر میزان 
( در 2019معناداری دارد. چمنی و همکاران ) تأثیر

معنادرمانی گروهی که خود مشخص نمودند  پژوهش
. معنادرمانی گرددمیافراد  آوریتابسبب بهبود 

تا  گرددمیبهبود باورهای افراد سبب  واسطهبهگروهی 
باشند )لی و  ترمقاومتافراد در مقابله با برخی شرایط 

معنادرمانی گروهی  رسدمی(. به نظر 2020پارک، 
تا  گرددمیارتقا انگیزش ورزشکاران سبب  واسطهبه

مطلوبی افزایش  صورتبهورزشی آنان  آوریتابسطح 
معنادرمانی گروهی زمینه فرایند یابد. به عبارتی 

و این  نمایدمیتوانمندسازی ذهنی ورزشکاران را فراهم 
 آوریتابرقابتی سبب ارتقا سطح  هایمحیطدر  مسئله

سبب گردیده است تا  مسئله. این گرددمیورزشی آنان 
معنادرمانی گروهی سبب فرایند حاضر  پژوهشدر 

ورزشی  آوریتابمعناداری بر میزان  تأثیرگذاری
معنادرمانی با در نظر گرفتن  گردد. پژوهش هاینمونه
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ی و وجود انسانی به جای بدبینی و انزوا، گذرایی هست
کند خواند و بیان میانسان را به تالش و فعالیت فرامی

ها و آورد، رنجرا از پای درمی هاانکه آنچه انس
معناشدن زندگی شان نیست، بلکه بیسرنوشت نامطلوب
از این رو معنادرمانی گروهی  بار است.است که مصیبت
جهت تالش بیشتر و مقابله با سختی همواره افراد را 

ها و دشواری های فعالیت های مختلف برانگیخته می 
سبب  مساله. این (2020)گلشن و همکاران،  نماید

ز ظرفیت مهمی در گردیده است تا معنادرمانی گروهی ا
ها رخی فعالیتمندی افراد به بجهت بهبود عالقه

معنادرمانی روشی از رویکرد وجودی . می باشدبرخوردار 
تواند ساختار مفهومی را برای کمک به است که می

کنندگان به منظور چالش با یافتن معنا در مراجعه
 شان آماده کند. زندگی

فراشناخت درمانی  نشان داد کهحاضر  پژوهشنتایج 
، پژوهش هاینمونهورزشی  آوریتابگروهی بر میزان 

مختلفی به این  هایپژوهشمعناداری دارد. در  تأثیر
( 2019همکاران )و  پرداخته شده است. عباسی مسئله

( اشاره داشتند که فراشناخت 2020) همکارانو و تقوی 
. ولز باشدمی تأثیرگذارافراد  آوریتابدرمانی بر میزان 

( نیز اشاره داشتند که فراشناخت درمانی 2006و کینگ )
. به گرددمیافراد  آوریتاببر سطح  اریتأثیرگذسبب 
درگیر  واسطهبهفراشناخت درمانی گروهی  رسدمینظر 

ورزشکاران و  شناختیروان هایوضعیتنمودن 
مطلوب بر مدیریت فشارهای موجود در  تأثیرگذاری

بیشتری  آوریتابتا آنان از  گرددمیورزش سبب 
برخوردار شوند. همچنین فراشناخت درمانی گروهی 

 شناختیروانتا میزان اختالالت  گرددمیسبب 
محسوسی کاهش یابد که این  صورتبهورزشکاران 

ورزشی ورزشکاران  آوریتاب زانیمسبب ارتقا  مسئله
 پژوهشسبب گردیده است تا در  مسئله. این گرددمی

 آوریتابحاضر فراشناخت درمانی گروهی بر میزان 
  معناداری داشته باشد. تأثیر پژوهش هاینمونهورزشی 

گونه چالش با که هر دینمایم دیتأک یفراشناخت کردیرو
در سطح  ی)محتوا(، به طور انحصار یموضوعات شناخت

 هر شخصی برخی از افکار. دهدیرخ م یفراشناخت
-خود تجربه می یهخودکار منفی را در زندگی روزمر

، کننده بودنهایی مانند ناراحت. این افکار ویژگینماید
که تکراری بودن و عدم کارآمدی را دارند. با وجود آن

-ز افکار خودکار منفی را تجربه میتمام مردم برخی ا

،  ابنمایند اما تنها در برخی از اشخاص سطح اضطر
 یهرسد که سبب تجربافسردگی به حدی مینگرانی و 

  (.2019لووی و همکاران، ) گردددرد و ناراحتی زیاد می
فراشناخت درمانی ضمن تاثیرگذاری در این شرایط 

و امکان دارد بتوانند به گردد سبب کنترل ذهن می
صورت مناسبی ذهن را اداره نمایند و یا در این وظیفه 

اصل استوار  نیبر ا یفراشناختدرمان . شکست بخورند
عملکرد شناخت  یدرک نحوه یاست که فراشناخت برا

 یهما دربار یارانهیهش یهاتجربه دیتول یهو نحو
تقوی و ) مهمّ است اریخودمان و جهان اطرافمان بس

کاربرد درمان فراشناختی در مورد (. 2020همکاران، 
مستلزم تالش فزاینده برای حفظ  ،مشکالت موجود

فعاالنه تمرکز در سطح فراشناختی است. درمان 
باید بر  ،افرادبر باورهای  کیدأتفراشناختی به جای 

درونی که  یهتجرب یدربارههای خارجی فرد حیطه
 متمرکز شود. ،شامل افکار و احساسات است عمدتاً

بهبود وضعیت ذهنی کارکردهای فراشناخت درمانی در 
افراد و کمک به آنان در جهت مدیریت و کنترل رفتارها 
و افکار منفی سبب گردیده است تا فشارهای موجود در 

خود  مسالهتر باشد. این افراد قابل درک ورزش برای
های مختلف منجر به بهبود تعهد ورزشی در میان گروه

 گردد.از جمله دانشجویان دختر می
معنادرمانی که حاضر همچنین مشخص نمود  پژوهش

ورزشی  آوریتابگروهی نقش بارزتری در بهبود 
در مقایسه با فراشناخت درمانی  پژوهش هاینمونه

کارکردهای معنادرمانی در  رسدمیگروهی دارد. به نظر 
ورزشکاران و  شناختیروانپایدارسازی وضعیت 
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این دوره بر باورها و  ترمثبت تأثیراتهمچنین 
افراد و همچنین کمک به ورزشکاران در  هاینگرش
، سبب گردیده است تا میزان ترعینیاهداف  گیریشکل
ورزشی ورزشکاران در اثر مداخله با این روش  آوریتاب

در مقایسه با روش  تریمطلوبدرمانی از وضعیت 
ی داشته باشد. با توجه درمانی فراشناخت درمانی گروه

تا متولیان  گرددمیحاضر پیشنهاد  پژوهشبه نتایج 
شناسان ورزشی در ورزش ضمن استفاده از روان

اهداف در میان  گیریشکلورزشی خود به  هایمحیط

تا  گرددمیورزشکاران اقدام نمایند. همچنین پیشنهاد 
با مشخص نمودن جایگاه فعلی ورزشکاران و همچنین 

مسیر آینده و دورنمای کلی آنان، ضمن ترسیم تعیین 
مسیر ترقی آنان به ارتقا باورهای آنان در مسائل زندگی 

حاضر  پژوهشخود کمک نمایند. با توجه به نتایج 
 هایدورهو  هاکارگاهتا با برگزاری  گرددمیپیشنهاد 

ورزشی به ارتقا باورها، اهداف،  هایمحیطآموزشی در 
ان نسبت به مسائل ورزشی و نگرش و بینش ورزشکار
زندگی آنان اقدام نمود.
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