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های ناسازگار اولیه در ورزشکاران و طرحواره سازگاری روانی مقایسه سطوح اضطراب،

 ایای و غیرحرفهحرفه
 3، مهرداد ثابت2، احمد کربالیی محمد میگونی1ملیحه شوندی

 

 چکیده

ضر  سهدف از پژوهش حا سازگاری روانی و مقای ضطراب،  سطوح ا سازگار اولیه طرحوارهه  شکاران حرفهدر های نا  ای وورز

سال  ،سال 15تا  30ای غیرحرفه شهر کرج در  شکاران  به همین منظور از جامعهبود.  1394رزمی کار  تا  30رزمی کار ورز

ها از طریق داده انتخاب شدند. نفر پسر( 58ختر و نفر د 56نفر ) 114برداری تصادفی دو مرحله ای به روش نمونه سال 15

 صفت اسپیلبرگر-و اضطراب حالت (1961) سازگاری روانی بل ،(1988) های ناسازگار اولیه یانگنامه های طرحوارهپرسش

ی هادهد که بین طرحوارهها نشددان مییافته جمع آوری شددد و از طریق تیلیل  واریانچ دند متریره تیلیل شددد. (1999)

اضطراب و سازگاری  سطوح بین؛ اما، (>05/0P) ای تفاوت معنادار وجود داردای و غیرحرفهناسازگار اولیه ورزشکاران حرفه

  .شودمشاهده نمیای تفاوت معنادار ای و غیر حرفهروانی ورزشکاران حرفه

ایهغیر حرف ، ورزشکارایورزشکار حرفه های ناسازگار اولیه،طرحواره سازگاری روانی، صفت،-اضطراب حالت ها:کلید واژه
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 مقدمه

امروزه ورزش جای اه ویژه ای  را به خود اختصاص داده است. ورزش تنها به عنوان عامل سهمتی به شمار نمی آید و حضور در 

سب نتی ه بی م ست. در عین حال رقابت بدون ک سب ت ربه نی شی تنها به دلیل ک سد. توجه رقابت های ورز عنا به نظر می ر

جدی به ورزش و اسددتفاده از تمامی ابرارهای اقتصددادی، مدیریتی و علمی موید این نکته اسددت که ورزش تنها عامل سددرگرمی 

سی ورزش،  شنا شده در روان صلی ترین میورهای مطرح  شود. از ا شری میسوب می  شرفت جوامع ب نیست بلکه عاملی برای پی

است. به ویژه در سطح قهرمانی، اثر آن در حاالت روانی و مهارت های حرکتی ورزشکاران مهم است عملکرد ورزشی ورزشکاران 

 (.1390)شهبازی، 

عموماً ورزشکاران به دالیل مختلف از جمله اهمیت کسب موفقیت ورزشی و یا تفاوت میان توانایی های خود و قابلیت های      

مورد نیاز اجرای ورزشددی مضددطرب می شددوند که عموما نیر به عنوان ی  عامل منفی در عملکردشددان دخالت می کند. نتی ه 

ران یخت ی بر عملکرد ورزشددکاران دارد که این خود گویای اهمیت هی ان به ویژه تیقیقات بسددیاری، نشددان از تاثیر هی ان و ب

ست. ضطراب ا شکار  (1995)مارتر،  ا ست قدرت و توانی فوق العاده به ورز ضطراب و ای اد آرامش روانی ممکن ا توان کنترل ا

اب یکی از واژه های بیث ان یر در اضددطر(. 1368)هوشددمند،  ببخشددد و او را از نظر جسددمانی آماده رویارویی با حریف سددازد

ضطراب خیلی کم و  ضطراب به ویژه ا سطح ا ست. ترییرات  ست که اغلب اثرات آن در ورزش بارز و قابل توجه ا سی ا شنا روان

شد شته با شته های ورزشی انفرادی و گروهی می تواند همچنان بر عملکرد ورزشکاران تاثیر منفی دا ی، )موسو خیلی زیاد در ر

ست که طی . یک(1380 سازگاری فرایند پیوسته ای ا ست.  سازگاری روانی ا ی دی ر از عوامل تاثیر گذار در عملکرد ورزشکاران، 

سازد که از آن  سب توانایی ها و مهارتهایی را فراهم می  شخص باعث نیازهای روانی می گردد و امکان ک آن ت ربیات اجتماعی 

ران حرفه ای قبل از شروع مسابقات نیاز هست تا در اردوهای مختلف ورزشی طریق می توان به ارضای نیازها پرداخت. ورزشکا

 (.1392)کاظمی،  شرکت نمایند که خود مستلرم ای اد سازگاری روانی با مییط و شرایط جدید است

روانی افراد به وجود ها از قبیل اضددطراب و احتماالً سددازگاری های ناسددازگار اولیه زمینه را برای ت ربه انواع هی انطرحواره     

سیبطرحواره آورند.می شناختی خود آ سازگار اولیه، ال وهای هی انی و  شد و تیول در های نا ستند که در ابتدای ر سانی ه ر

 (.1388حمیدپور و اندوز،  ؛ ترجمه2003، 4شددوند )یانگ، کلوسددکو و ویشدداراند و در سددیر زندگی تکرار میذهن شددکل گرفته

ستعداد ژنتیکی فرد و عوامل مییطی از جمله روابط فرد با از ی شناختی پایدار و عمیقی هستند که هاسازه ،هاطرحواره تعامل ا

و دی ران اسددت که از  خودو باورها در مورد  عقایدای از م موعهگیری شددکلگیرند و نتی ه آن شددکل می مهمافراد و  والدین

سیر می شرایط ارزیابی و تف ای، ه ده طرحواره بر در ال وی طرحواره (.2014رومرا، -منر و هرناندزجی-شوند )گونرالرطریق آن 

شده تقسیم می ضا ن . بریدگی و طرد 1اند که عبارتند از: نامیده« های طرحوارهحوزه»ها را شوند که آنطبق پنج نیاز هی انی ار

. خودگردانی و 2اجتماعی/ بی ان ی(؛  اعتمادی/ بدرفتاری، میرومیت هی انی، نقص/ شدددرم، انروایثباتی، بی)رهاشددددگی/ بی

. 3نایافته/ گرفتار، شدددکسدددت(؛ پذیری نسدددبت به ضدددرر و بیماری، خود تیولکفایتی، آسدددیبعملکرد مختل )وابسدددت ی/ بی

مندی )اطاعت، ایثار، . دی رجهت4داری و خودانضددباطی ناکافی(؛ منشددی، خویشددتنهای مختل )اسددتیقاق/ برر میدودیت

لب پذیرش جه( و جویی/ ج بازداری )منفیبه. گوش5تو حد و  های زن ی بیش از  یار بازداری هی انی، مع بدبینی،  گرایی/ 

( در 2015ساریتاس آتاالر و گنکوز ) (.1388 اندوز، و حمیدپور ترجمه 2003 یانگ و همکاران،)جویی، تنبیه( سرسختانه/ عیب

در پژوهش  های اضددطراب در بررگسددالی بود.کننده نشددانهبینیپژوهش خود نشددان دادند طرحواره حوزه بریدگی و طرد پیش
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های شددناختی مانند نشددانههای روانهای ناسددازگار اولیه با انواع مختلف نشددانه( طرحواره2008) ، فیسدد  و درای لمنت مری

 های اضطرابی ارتباط داشت.اختهل

سی طرحواره      ضطراببا این حال در حوزه برر سازگار اولیه، ا شاهده  های نا صورت یکپارده خهءهایی م سازگاری روانی به  و 

سویی، بررسی این متریرها در جامعهشود و کممی ست. از  و  ایای مانند ورزشکاران حرفهتر پژوهشی به این متریرها پرداخته ا

بنابراین در وهله نخست آید. ای با توجه به اهمیت سهمت روان در این افراد اهمیت و ضرورت این پژوهش به شمار میغیرحرفه

ر های ناسازگار اولیه دو طرحواره سازگاری روانی سطوح اضطراب،این پژوهش به دنبال پاسخ ویی به این سوال بود که آیا بین 

 ای تفاوت وجود دارد؟ای و غیرحرفهورزشکاران حرفه

 روش پژوهش

ای در ای و غیرحرفهشدددامل تمام ورزشدددکاران حرفهای و جامعه آماری پژوهش مقایسددده -روش پژوهش توصدددیفی از نوع علی

شته سال ر شهر کرج در بهار   پژوهش نتایج بر ایکننده تعیین تأثیر نمونه ح م که این به توجه بودند. با 1394های رزمی در 

( و با توجه به 1390نفر )دالور،  30ای ح م نمونه برای هر گروه حداقل مقایسددده -های علیدارد، با توجه به اینکه در پژوهش

برداری ای( به روش نمونهنفر غیرحرفه 75ای، نفر حرفه 75ای )ای و غیرحرفهنفر ورزشدددکار حرفه 150احتمال ریرش نمونه 

منطقه  4ای انتخاب شدند. به این صورت که پچ از تهیه لیستی از مناطق شهر کرج، از بین مناطق شهر کرج تصادفی دومرحله

ش اهو در مرحله دوم از بی شدند. )طبق تعریف نوریان بادی ) 2ها ن ورز صادفی انتخاب  ش اه در هر منطقه به طور ت ( 1390ورز

ای کسی است که حداقل در ی  دوره از مسابقات داخلی مانند مسابقات قهرمانی استانی یا لیگ کشوری شرکت ورزشکار حرفه

ست و همچنان دنموده و عنوان سومی را کسب کرده ا شکار ر جریان تمرینهای اول تا  شد. ورز سابقات با شرکت در م ها جهت 

دهد و هرگر قصد اش را صرفاً جهت سهمتی، کاهش وزن و یا عهقه ان ام میای، ورزشکاری است که تمرینات ورزشیغیرحرفه

سابقات را ندارد(؛ پچ از نمونه سازی ویژگیای و غیرحرفهبرداری ورزشکاران حرفهشرکت در م شناختی های جمعیتای با همتا

 در دو گروه قرار گرفتند. 

 ابزارهای پژوهش

سخه کوتاه مقیاس طرحواره یانگ والر، مایر و هانیان،  ؛ نقل از1998) مقیاس توسدط یانگاین سداالی  75نسدخه کوتاه . 5ن

=  ای از کامهً درست درباره مندرجه 6لیکرت روی ی  مقیاس  یطرحواره ناسازگار اولیه را در طیف 15( ساخته شد که 2001

شاملکند. این طرحوارهارزیابی می 1=  تا کامهً غلط درباره من 6 سوال ها  شدگی ؛5تا  1های میرومیت هی انی   ثباتی/بیرها

های ؛ نقص/شرم سوال20تا 16ای هانروای اجتماعی/بی ان ی سوال ؛15تا 11های اعتمادی/بدرفتاری سوالبی ؛10تا 6های سوال

 36های پذیری نسبت به بیماری سوالآسیب ؛35تا  31های کفایتی سوالوابست ی/بی ؛30تا  26های سوال ؛ شکست25تا  21

بازداری  ؛55تا  51های فداکاری سدددوال؛ 50تا  46های ؛ اطاعت سدددوال45تا  41های خودتیول نایافته/گرفتار سدددوال ؛40تا 

سختانه/بیش ؛60تا  56های سوالهی انی  سر سوالمعیارهای  ستیقاق/برر  ؛65تا  61های انتقادی  سوالا شی  تا  66های من

ای شامل بریدگی و طرد؛ خودگردانی و عملکرد های طرحوارهو حوزه 75تا  71های داری/خودکنترلی ناکافی سوالخویشتن ؛70

؛ نقل از 2003زن ی بیش از حد و بازداری اسدددت )یانگ و همکاران، بهو گوش ؛مندیهای مختل؛ دی رجهتمیدودیت مختل؛

عنوان شددداخصدددی از همسدددانی درونی برای ( آلفای کرونباخ این مقیاس را به2001) والر و همکاران(. 1388حمیدپور و اندوز، 

شبه 96/0و برای کل مقیاس  80/0 االتر ازها بمقیاسخرده س شان دادند این پر ست آوردند و ن خوبی دارد.  روایی افتراقینامه د
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( ان ام و آلفای کرونباخ 1387) اصفهانیانو  زاده طباطباییوفایی، رسول-آگیهر، صدوقیهن اریابی این مقیاس در ایران توسط 

 دست آمد.به 937/0در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابرار گرارش شد.  62/0تا  90/0دامنه آن در 

( استفاده گردید. این ابرار 1961نامه سازگاری روانی بل )برای ارزیابی سازگاری روانی از پرسشسازگاری روانی. پرسش نامه 

شامل  سه درجه 160خودگرارش دهی  ست که در ی  مقیاس  هر فرم شود. گذاری میدانم از نمرهای بلی، خیر و نمیسوال ا

سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند  شان ر عدم پنج بُعد  سازگاری در خانه : نمرات سطح باالی افراد در این سطح ن از : الف( 

سازگاری د ست و نمرات پایین از  شتی : نمرات باال در  رسازگاری مطلوب با مییط خانه ا سازگاری بهدا خانه حکایت دارد. ب( 

ضایت سازگاری ر سخن می گوید و نمرات پایین معرف  سازگاری نامطلوب  سطح ، از  سازگاری اج این  ست. ج(  ماعی : تبخش ا

شود و افرادی که نمره ی کم  سلیم در برابر آن معرفی می  شان ر دوری و کناره گیری از تماس های اجتماعی و ت نمره ی باال ن

ی اتاحراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاش ری دارند. د( سازگاری عاطفی : افراد با نمره ی باال از نظر عادی بی ثب

 افرادی که نمرات کم می گیرند: تیصیلی–سازگاری شرلی ( را نشان میدهند و افراد با نمره ی کم از ثبت عاطفی برخوردارند. ه

( ضریب پایایی را 1961بل ). از مشاغل خود رضایت دارند و آنهایی که نمرات باال به دست می آورند از مشاغل خود ناراضی اند

، 91/0، سددازگاری عاطفی 88/0، سددازگاری اجتماعی 81/0، سددازگاری بهداشددتی 91/0در خانه برای خرده مقیاس سددازگاری 

بهرامی و روایی هم را و واگرای قابل قبولی گرارش کرد.  94/0و ضریب آلفای کرونباخ را برای کل آزمون  85/0سازگاری شرلی 

در  (.1390)به نقل از فتیی آشددتیانی و داسددتانی،  را برای این ابرار گرارش کرد 89/0ضددریب آلفای کرونباخ ( 1371احسددان )

 دست آمد.به 93/0پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای این ابرار 

؛ نقل 1999) 7اِسپیلبرگر 2-حالت -صفت خشم ابراز برای ارزیابی ابعاد خشم از سیاهه .26-حالت -صفت خشم ابراز سیاهه

سانی، اکبری زردخانه و لیاقت،  ستفاده گردید. این ابرار خود گرارش1389از خدایاری فرد، لوا شامل ( ا ست که  57دهی  سوال ا

شم ) 6 شم )15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1مقیاس حالت خ صفت خ  ،)16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،

، 37، 33، 29درون ) طرف به خشم (، بیان55، 51، 47، 43، 39، 35، 31، 27بیرون ) طرف به مخش (، خشم بیان25، 24، 23

، 28درون ) طرف به خشم ( و کنترل54، 50، 46، 42، 38، 34، 30، 26بیرون ) طرف به خشم کنترل (،57، 53، 49، 45، 41

شاخص بیان خشم )نمره56، 52، 48، 44، 40، 36، 32 ساس فرد ( و ی    بیرون، به طرف خشم بیان به عبارات وی سخپا بر ا

ای درجه 4درون( را در ی  طیف لیکرت از  طرف به خشددم کنترل و بیرون به طرف خشددم کنترل درون، طرف به خشددم بیان

یابی قرار می یاری فرد و همکاران )مورد ارز خدا نه1389دهد.  باخ را در دام فای کرون یب آل برای  60/0تا  93/0ای از ( ضدددر

در پژوهش حاضدددر های این ابرار و روایی سدددازه و روایی هم را و واگرای قابل قبولی برای این ابرار گرارش کردند. مقیاسخرده

 دست آمد.به 77/0ضریب آلفای کرونباخ برای این ابرار 

 روش اجرای پژوهش

ن با اهداف پژوهش و کسب رضایت ها و کسب م وز از مساولین و پچ از آشنایی ورزشکاراپچ از مراجعه پژوهش ر به ورزش اه

ها به ها آغاز شدددد. ورزشدددکاران به صدددورت انفرادی در مییط رختکن باشددد اهنامهآوری پرسدددشبرای ورود به پژوهش جمع

شده از  آوریها و تقویت اعتبار نتایج جمعها پاسخ دادند. برای جلوگیری از سوگیری احتمالی در پاسخ به پرسشنامهنامهپرسش

 هایها به گویهها، زمینه حفظ تعادل در اعتبار پاسددخای اد موازنه اسددتفاده شددد و با ترییر در ترتیب اراره پرسددشددنامهکار راه

ها فراهم شد. در این پژوهش مهحظات اخهقی شامل اخذ رضایت آگاهانه، تضمین حریم خصوصی و رازداری رعایت پرسشنامه

                                                           
6. state-trait anger expression inventory-2 
7. Spielberger  
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شکار حرفه 58به  شد. در نهایت با ریرش نمونه اطهعات مربوط شکار غیرحرفه 56ای و نفر ورز ستفاده از تکنی  نفر ورز ای با ا

 تیلیل واریانچ دندمتریری تیلیل شد.

 هایافته

سنین  سر که در  شکار ان رزمی دختر و پ ضر ورز صورت حرفه ای و غیر حرفه ای تمرین می  15تا  30در پژوهش حا سال به 

 کنند، مورد مقایسه قرار گرفتند.

 . ماتریس کواریانس1جدول 

Box's M 37.407 

F 973.  

df1 30 

df2 716.645 

Sig. .509 

 

 f1استفاده می شود. این آزمون دارای دو درجه آزادی به نام های  fبرای تفسیر نتایج ام. باکچ، که از مقدار تبدیل یافته آماره 

باشددد، بدین معنی اسددت که ماتریچ های کوواریانچ  05/0، اگر سددطح معناداری کود  تر از fاسددت. بر اسدداس مقدار  f2 و 

سطح معناداری مقدار  ستند. در این تیقیق  سته در بین گروه های مختلف متفاوت ه شده متریرهای واب شاهده  F (509/0 )م

رهای وابسددته در بین گروه های مختلف اسددت، بنابراین برابری ماتریچ های کوواریانچ مشدداهده شددده متری 05/0بررگتر از 

 مشاهده می شود.

 

 . آزمون لوین جهت سنجش برابری واریانس خطا 2جدول 

 F df1 df2 Sig. 

صفت-اضطراب حالت  2.587 7 106 .017 

 168. 106 7 1.520 طرحواره های ناسازگار اولیه

 207. 106 7 1.415 سطوح سازگاری روانی

 

سن ش  سطح معناداری )آزمون لوین جهت  شان می دهد،  ( متریرهای sigبرابری واریانچ های خطای متریرهای تیقیق را ن

 است. بنابراین، واریانچ خطای این  متریرها متفاوت است. 05/0بیشتر از   طرحواره های ناسازگار اولیه و سطوح سازگاری روانی

 است. بنابراین، واریانچ خطای این  متریرها متفاوت نیست. 05/0کمتر از  صفت-اضطراب حالت( متریر sigسطح معناداری )

مهمترین نتایج آزمون تیلیل واریانچ دند متریره را شدددامل می  8جدول باال تیت عنوان آزمون های اثرات بین آزمودنی ها

اگانه هر متریر مسددتقل بر متریر شددود. این جدول نتایج مربوط به معنی داری یا عدم معنی داری کل مدل و همچنین تاثیر جد

 وابسته را نشان می دهد.
 

                                                           
8Test of between-subject effect 
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 . نتایج آزمون فرضیه تقابل3جدول 

Sourc

e 
 Sum of متغیر وابسته

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

 تضاد

-اضطراب حالت

 صفت
.250 1 .250 .980 .325 .009 

طرحواره های 

 ناسازگار اولیه
1722 1 1.722 5.246 .024 .047 

سطوح سازگاری 

 روانی
.028 1 .028 .833 .363 .008 

 خطا

-اضطراب حالت

 صفت
27.052 106 .255    

طرحواره های 

 ناسازگار اولیه
34.804 106 .328    

سطوح سازگاری 

 روانی
3.587 106 .034    

 

سطح معناداری مقدار  شان می دهد، زمانی که  ضیه تقابل را ن شان می  05/0کودکتر از  fجدول باال نتی ه آزمون فر شد، ن با

ست. بر عکچ زمانی که سطح معناداری مقدار  شان می دهد که تقابل معنی  05/0بررگتر از  fدهد که تقابل معنی دار ا شد، ن با

 دار نیست.

اسددت، بنابراین اثر تقابل ها در خصددوص این متریرها   05/0کود  تر از   ه های ناسددازگار اولیهطرحوارسددطح معناداری متریر  

 معنی دار است.

ضطراب حالتسطح معناداری متریرهای  صوص این   05/0بررگتر از  سازگاری روانیصفت و -ا ست، بنابراین اثر تقابل ها در خ ا

 متریرها معنی دار نیست.

 بحث

 ای تفاوت معنادار وجود داردای و غیرحرفههای ناسدددازگار اولیه ورزشدددکاران حرفهکه بین طرحواره دهدها نشدددان مییافته

(05/0P<) ،هم  .شودمشاهده نمیای تفاوت معنادار ای و غیر حرفهاضطراب و سازگاری روانی ورزشکاران حرفه سطوح بین؛ اما

ر بین سطوح اضطراب و سازگاری روانی در ورزشکاران حرفه ای راستا با نتایج این پژوهش در خصوص عدم وجود تفاوت معنادا

( ان ام شد؛ نتایج نشان داد بین اضطراب حالتی پسران 1380پژوهشی که توسط سید زین العابدین موسوی )و غیر حرفه ای در 

( 1385یمانی و همکاران )ورزشدددکار با دختران ورزشدددکار تفاوت معنادار وجود ندارد. با این حال، این نتایج با نتایج پژوهش نر

( ان ام شد؛ مکان کنترل و سهمت روانی در ورزشکاران حرفه 1385همسوء نیست. در پژوهشی که توسط نریمانی و همکاران )

ای و غیر حرفه ای مورد مقایسدده قرار گرفت و نتایج نشددان داد که بین افراد ورزشددکار و غیر ورزشددکار در متریر مکان کنترل و 

تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی از نظر مکان کنترل درونی و سددهمت روانی، ورزشددکاران حرفه ای وضددعیت سددهمت روانی 

 بهتری دارند. 
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در تبیین یافته های پژوهش حاضر در خصوص تفاوت طرحواره های ناسازگار اولیه در گروه ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای 

سازگار اولیه سانی هستند که در ابتدای رشد و تیول می توان گفت طرحواره های نا سیب ر شناختی خودآ ، ال وهای هی انی و 

شوند  سیر زندگی تکرار و در طول زندگی تبیت می  شکل می گیرند و در م شنده رو، در ذهن  (. با توجه به دیدگاه 1389)رخ

ش ساختار  شکل می گیرند. اغلب در میور  سان  سیر زندگی ان ناختی قرار دارند و باورهای غیر شناختی، طرحواره ها در اوایل 

روابط صددمیمانه، اسددتقهل، ارزشددمندی، انتظارات در واقع  .(2003)یانگ و همکاران، شددرطی در مورد خود و دی ران هسددتند 

سالم به  شد  سندی و ر ستیابی به خر ستند که کودکان برای د سبت به میدودیتها، پنج هدف اولیه ای ه معقول و واقع بینانه ن

دارند. زمانی که مراقبین کودک مشکهتی در تیقق هر ی  از این اهداف ای اد کنند، زمینه شکل گیری طرحواره های  آنها نیاز

سازی ی   ستند که د ون ی مفهوم  سازگار اولیه را فراهم نموده اند. طرحواره ها، دهاردوبها یا ال وهای پردازش اطهعات ه نا

شان می  سازگار اولیه برای بقاء خود می جن ند و این امر نتی ه شخص را از م موعه ای از میرک ها ن دهند. طرحواره های نا

تمایل بشددر به هماهن ی شددناختی اسددت. اگر ده خود فرد می داند این طرحواره ها موجب ناراحتی وی می شددود ولی با آن 

ست و ب ست ا سد که طرحواره اش در ساس راحتی می کند و در نتی ه فرد به این نتی ه می ر شیده می اح سمت وقایعی ک ه 

های حوزه بریدگی و طرد افرادی که دارای طرحواره(. 2015شدددود که با طرحواره هایش همخوانی دارد )شدددوری و همکاران، 

شتن احساسات، پذیرش و احترام به  هستند انتظار این را دارند که نیازهایشان برای امنیت، ثبات، میبت، همدلی، در میان گذا

شد. در حوزه طرحوارهپیشای قابل شیوه ضاء نخواهد  های خودگردانی و عملکرد مختل انتظارات فرد از خود و مییط با بینی ار

های کنند. حوزه طرحوارههای میسدددوس او برای جدایی، بقا و عملکرد مسدددتقل یا ان ام موفقیت آمیر کارها تداخل میتوانایی

گیری نسددبت به رونی، احسدداس مسدداولیت در قبال دی ران یا جهتهای دهای مختل حاکی از نقص در میدودیتمیدودیت

ا و هزنی احسدداسددات، تکانهاهداف بلند مدت زندگی اسددت. حوزه گوش به زن ی بیش از حد و بازداری با تأکید افراطی بر واپچ

شده درباانتخاب ساختن قواعد و انتظارات انعطاف ناپذیر و درونی  ره عملکرد و رفتار اخهقی که های خودان یخته فرد یا برآورده 

در شددود. شددود، مشددخص میاغلب من ر به از بین رفتن خوشددیالی، ابراز عقیده، آرامش خاطر، روابط نردی  و سددهمتی می

ندی فرد معموالً هی انطرحواره دی رجهت مایهت طبیعی خود را واپچ میم به آنها و ت بت  ند و نسددد گاه اسدددت. ز ناآ ها 

اند: کودک به منظور آیند که کودک را با قید و شرط پذیرفتههایی به وجود میه به طور معمول در خانوادههای این حوزطرحواره

شق و پذیرش دی ران باید جنبه ستیابی به توجه، ع شخصیت خود را نادیده ب یردد وجود  .(2003)یانگ و همکاران،  های مهم 

 ورزشکاران را به سوی ورزش آن هم به صورت هر ده حرفه ای تر جهت یا عدم وجود هری  از طرحواره ناسازگار اولیه احتماالً

 رفع نیازهای اولیه سوق می دهد.

صددفت در ورزشددکاران معنادار بوده اسددت و در -از سددویی، با توجه به اینکه در پژوهش های پیشددین تفاوت اضددطراب حالت     

شین این تفاوت معنادار نبو ضر علی رغم پژوهش های پی شکاران پژوهش حا شد که ورز ست، این می تواند به این دلیل با ده ا

حرفه ای وجود اضطراب را برای خود ی  ضعف تلقی کرده و ترس از دست دادن موقعیتشان به علت وجود اضطراب ،سعی در 

سازگاری روانی فر ست.  شده ا ضر تفاوت معنادار ن سته پنهان نمودن آن نموده اند و احتماال به این دلیل در پژوهش حا ایند پیو

سب توانایی ها و مهارت هایی را  شخص باعث نیازهای روانی می گردد و امکان ک ست که طی آن ت ربیات یادگیری اجتماعی  ا

فراهم می سازد که از آن طریق می توان به ارضای نیازها پرداخت.با توجه به اینکه ورزشکاران حرفه ای قبل از شروع مسابقات 

ات غیر رسددمی زیادی را ت ربه و همینطور با شددرکت در مسددابقات لیگ اسددتانی،بین باشدد اهی و در باشدد اهای مختلف مسددابق

اردوهای تمرینی در باش اهای مختلف را به منظور کسب آمادگی در مسابقات برون مرزی،کشوری و المپی  را ت ربه می کنند. 
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سازگاری روانی باال ضاهای تمرینی مختلف  شرایط و ف ست تا در این  شته الزم ه شند تا بتوانند عملکرد خوبی دا شته با یی دا

 باشند.

 م موعه ی  خود بطن در حال هر به. اسدددت آن تأثیر میران و عوامل بین ارتباط دنبال به ماهیت در اگرده پژوهشدددی هر     

میدودیت نوع پژوهش که به صورت مقطعی ان ام شده میدودیت هایی را در زمینه تفسیرها  .داشت خواهد را هایی میدودیت

 اییه پژوهش شود می پیشنهاد و اسنادهای علت شناسی متریرهای مورد بررسی مطرح می کنند که باید در نظر گرفته شوند.

 .گیرد صورت پژوهش این متریرهای مورد در معلولی و علت رابطه استنباط جهت طولی طرح با

 

 منابع

سمیه. ) سعید.، و لیاقت،  سعود.، اکبری زردخانه،  سانی، م شم 1389خدایاری فرد، میمد.، لوا سیاهه ابراز ح سازی  ستاندارد (. ا

 .47-56(، 1)11 بخشی،تواناسپیلبرگر برای دانش ویان ایرانی.  2حالت-صفت

 تهران: رشد. و اجتماعی. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی(. 1390دالور، علی. )

نسددخه کوتاه  یتیلیل عامل (.1387، نامیه. )اصددفهانیان کاظم.، و ،یزاده طباطبایرسددولمریم.،  ی،وفای -آگیهرزهره.، ، یصدددوق

سی بالینی ایرانپرشکی و روانم له روانی. ایران ینامه طرحواره یانگ در نمونه غیربالینپرسش شماره ،شنا  سال دهاردهم، 

2 ،219-214. 

 تهران: بعثت. شناختی: ارزشیابی شخصیت و سهمت روان.های روانآزمون(. 1390فتیی آشتیانی، علی.، و داستانی، میبوبه. )

 ،ترجمه حسددن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران طرحواره درمانی.(. 1389یانگ، جفری.، کلوسددکو، ژانت.، و ویشددار، ماری جوری. )

 (.2003رجمند. )تاریخ انتشار به زبان اصلی، ا

 

شاهرخ . ) تقوی ، ملییه صفت1392، ارثی ، کیان ، اقایان ،  ضطراب  سب  های دفاعی و ا سه ناگویی خلقی، حالت در -( . مقای

 .67-76،( 2)5،  م له روانشناسی بالینیبیماران مبته به اختهل اضطراب فراگیر ، افسردگی اساسی و افراد عادی . 

شکاران مرد داخلی و خارجی  ( .1378حکاک ، الهام . ) صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورز ضطراب  سه دو نوع ا مقای

. پایان نامه کارشناسی ارشد داپ نشده . دانش اه تهران ،  شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزشی و ملتها

 تهران.

شان ، الهه . ) ست ( . 1393درخ سرپر شخوار فکری و عرت نفچ در دختران بی  ضطراب،ن شی آموزش ذهن آگاهی بر ا . اثربخ

 پایان نامه کارشناسی ارشد داپ نشده . دانش اه آزاد ، کرج.

شهری ، میمود . ) شیر ، پناهی  شیوه -( . اثربخشی آموزش های عقهنی1391دادپور، قدرت اله ، توکلی زاده ، جهان هی انی به 

.برگرفته شده از سایت 1.شماره . م له تخصصی پژوهش و سهمتی بر عرت نفچ و اضطراب دانش آموزان تیرهوش پسر گروه
SID.IR 

 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سب  های مقابله ای در دانش ویان دانش اه آزاد اسهمی( . 1389رخشنده رو ، مرضیه . )

 ه . دانش اه مرو دشت.. پایان نامه کارشناسی ارشد داپ نشد

ارتباط اضدطراب صدفتی و حالتی با زمان واکنش و  . (1390) .سدین ،ح عابدینی پاریری ،لی ع ، پیشدابادی ،هدی شدهبازی ، م

 .80- 8:65. م له رشد و یادگیری حرکتی ورزشی . هوش ورزشکاران نخبه،غیر نخبه و غیر ورزشکاران
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. م له علوم پرشکی  حالت-همبست ی سب  های دلبست ی با اضطراب صفت . (1391) .یرین ش ، معروفی ، یبوبهصفوی ، م

 .307-312(،4) 22. دانش اه آزاد اسهمی

بررسی تاثیر ی  دوره تمرینات آرام سازی در میران اضطراب حالتی رقابتی و نیوه ی عملکرد  . (1376.)فسانه ا،  صنعتکاران

 . 24-16.حرکتنشریه  . بانوان بسکتبال جام ورزش و ملت ها

( . بررسی ارتباط بین طرحواره های ناسازگار اولیه  و حاالت فراشناختی دانش آموزان . اولین همایش  1390کاظمی ، حمید . ) 

 . سایت مرکر اطهع رسانی علوم و فناوری. ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم و تربیت 

( . مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی 1379فرخی ، احمد ، حکاک ، الهام . )

 .23-18.  نشریه حرکتو خارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش و ملت ها . 

سی ارتباط بین مهارت( . 1390نوریان بادی ، مهدی . ) ستان برر شکاران برتر مرد ا ضطراب رقابتی در ورز سیر ا های روانی و تف

 . پایان نامه ارشد داپ نشده . دانش اه دمران اهواز. خوزستان

 . تهران . انتشارات سروش . فرهنگ پرشکی دولند( . 1368هوشمند ، میمد . )

 ، تهران . ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز . نیطرحواره درما . (1389 مارجوری . ) ، ویشار ،انت ژ ، ،کلوسکوفری ج ، یانگ

 (.2003انتشار اثر به زبان اصلی نشر ارجمند)
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