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 چکيده

 

طرح .گنبيد کياووب بيود    رفتياری بير اضيبرار ورزشيکاران زن     -حاضر بررسيی اياریر آميوزا هيای شينا تی      هدف پژوهش

جامعييآ آمياری شييامل کلیيآ ورزشييکاران   .پييآ آزميون بيا گييروه کنتير  بود   –پيژوهش شيامل طييرح آزميایش پييیش آزميون     

 60بيير روی کلیييآ ورزشييکاران اجييرا و     (1990بييدیم منرييور پرسشيينامآ اضييبرار بيي )   .(گنبييد کيياووب بود 348زن)

نفير در گيروه کنتير ( کيآ بیشيتریم نريره در اضيبرار را بيآ دسيو آورده بودنيد            30نفر در گيروه آزميایش و    30ورزشکار)

آزمييایش احييو آمييوزا هييای   انتخييار و بييآ  ييورف اصييادفی در دو گييروه آزمييایش و کنتيير  گنهانييده شييدند.گروه      

داده .جلسيآ یي  و نيیا سياعو(  يرار گرفتنيد وليی گيروه کنتير  هيیا آموزشيی را دریافيو ننرودنيد              12شنا تی رفتاری)

نتایج نشييانگر آن بييود کييآ آمييوزا شيينا تی رفتيياری اضييبرار   .هييا از طریييم آزمييون احلیييل کواریييانآ احلیييل گردیييد  

 ورزشکاران را کاهش می دهد. 
 

   ورزشکاران رفتاری،اضبرار،-آموزا شنا تی:هاي کليديواژه
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 مقدمه

 آیداننيد.  بکي  و الي   ميی  یهيای اضيبراب  تال ا ي  شيآ یرا ر «افتيآ یسيازا نا  یباورهيا » نگير  یپيردازان شينا ت   آینرر شتریب

را بيآ منلليآ محيور     یشينا ت  ینيدها یفراهيا،    آیي نرر میي گسيترا دادنيد. ا   یرا بآ  لريرو روان شينا ت   یهای شنا تآینرر

دارنيد کيآ بير     یمنبقي ریغ یادیي بن یاز افيراد باورهيا   یمعتقيد بيود پياره ا    آیکردنيد. الي   یالقي  هيان یرفتار، فکير و ه  یلا 

 شييتریدارد. بييآ نريير او، ب یرا در پيي ینامتناسييب یهييانیه هييایمييررر اسييو و واکيينش  دادهایييآنهييا از رو ریسيياف یچگييونگ

 آیيي(. در نرر1382دارنييد )دادسييتان،  ییباورهييا میچنييبرنييد، یرنييج ميي افتييآیایاعريي یکييآ از ا ييتال  اضييبراب  یکسييان

 ایي پنهيان   نگير روا ي  یغ یباورهيا افتيآ،  یایري اع یکآ افراد مبيتال بيآ ا يتال  اضيبراب     داردیب  اظهار م،   یمشابه یشنا ت

و دربياره اضيبرار د   دیي فرو(.  1382)دادسيتان،   آوردیمي  دیي را در آنهيا پد  الو يو  بیي دارند کيآ احسياب  بير  ر    اینهفتآ

 اریهييای ناهشييو سييرکور اکانييآ یریجلييوگ ایمسييتق هييآی، اضييبرار را نت1895 او ، در سييا  آیييدارد: او در نرر آیيينرر

کيآ   رارگونيآ یاضيبرار ب  ایي  یشيود کيآ اضيبرار نويوروز    اکانيآ موجيب ميی    میي ا یسيرکوبگر دگاه، ید میدانسو. بر اساب ا

در سيا    دیي . البتيآ فرو دیي شيود بيآ وجيود آ   ميی  مشيخ   یاحسياب نياامن   ایي  اسياب  یاسو و با ارب ب یکنش یراریب  ی

اضييبرار ندانسييو، بلکييآ آن را بييآ  یرا مبنييا یبييار سييرکور گيير میييکييرد و ا یاضييبرار  ييود را بييازنگر آیيي،   نرر1926

فرویيد اضيبرار را هشيداری بيرای الگيو معرفيی ميی کنيد کيآ از فشيار           بيآ عبيارف دیگير    نرود.  یاضبرار الق هآیمنللآ نت

را بيرای ا يداماف    egoرای ارياهر اگاهانيآ و اخلیيآ  بير ميی دهيد. اضيبرار بيآ عنيوان یي  هشيدار            ی  سائم نامقبو  ب

دفاعی در مقابيل فشيارهای درونيی احریي  ميی کنيد.  اگير سيب  اضيبرار بياهار از آننيآ بيآ عنيوان هشيدار هزم اسيو                

ریييآ هييای رفتيياری طبييم نر.  (1375، بييرود مرکييم اسييو بييا شييدف یيي  حرلييآ هييراب  ودنرييایی نرایييد )پورافکيياری   

اضييبرار یيي  واکيينش شييرطی در مقابييل محیبييی  ييال اسييو یيي  احترييا  دیگيير در سييبب شناسييی ایييم اسييو کييآ    

)پورافکيياری  شييخ  بييا اقلیييد واکنشييهای اضييبرابی والييدیم  ييود، مرکييم اسييو واکيينش درونييی اضييبرار را یيياد بگیييرد 

هييای امييروزه روا. ی انسييان وجييود داردبييا اوجييآ بييآ اینکييآ مشييکالف روانشيينا تی در ارييام دوره هييای زنييدگ  (.  1375

ای زیييادی بييرای کنتيير  ا ييتالهف و ناسييازگاری در افييراد  وجييود دارد.  یکييی از مييورراریم روا هييا رویکردهييای   مقابلييآ

شنا تی رفتاری اسو. ایيم رویکيرد الفیقيی از دو الگيوی موفيم رفتيار درميانی و شينا و درميانی اسيو کيآ نقيش موفيم              

(. در رویکردهييای 2005مشييکالف روانشيينا تی بييآ اربيياف رسييیده اسييو )مهلرانييا و گييرمم،       آن در درمييان بسييیاری از

رفتيياری اييالا مييی شييود اييا هييا رفتارهييا و هييا افکيياری کييآ عامييل آشييفتگی هسييتند را آشييکار کننييد و ا ییيير -شيينا تی

 ميی  کري   رياران بی بيآ  کيآ  اسيو  درميانی  روان ، نيوعی (CBT) رفتياری  شينا تی  درميان   . دهند ايا رفتيار سيازگار شيود    

 در رفتياری  شينا تی  درميان . گردنيد  گياارد، نایيل   ميی  ايثریر  رفتارشيان  روی بير  کيآ  احساسياای  و افکيار  درک بيآ  ايا  کند

 کيار  بيآ  اضيبرار  و ، اعتیياد، افسيردگی  (فوبیيا ) هيا  هيراب  جرليآ  ا يتالهف، از  از زیيادی  اعيداد  درميان  بيرای  حاضير  حا 

رفتيياری بيير  -آمييوزا شيينا تی ریاييار هييدف از انهييام احقیييم بررسييی  (.  از اینييرو 1384شييود )اعترييادی،  مييی گرفتييآ

 اضبرار ورزشکاران زن گنبدکاووب بود. 

 

 روش شناسي

جامعآ آماری کلیآ ورزشکاران زن گنبد کاووب بآ پآ آزمون با گروه کنتر  بود.  -طرح پیش آزمونروا احقیم اهربی با 

نفر )بر اساب جدو  کرایرر و اایرم(بودند کآ بآ طور اصادفی  60شامل  نفر بودند.  نرونآ آماری در ایم پژوهش  348اعداد 

نفر در گروه کنتر   رار گرفتند. در ایم پژوهش نرونآ گیری بآ  ورف اصادفی  وشآ ای انهام  30نفر در گروه آزمایش و  30

ابتدا پرسشنامآ اضبرار در بیم  اجرای پژوهشمرحلة در .  آموزشگاه بآ طور اصادفی ساده انتخار شدند 4شد. بعد از آنکآ 

افراد جامعآ مورد نرر اوزی  گردید. سپآ افرادی کآ نرراف بیشتری در اضبرار بآ دسو آورده بودند بآ طور اصادفی در دو 

رفتاری  -د یقآ ای احو آموزا های شنا تی 90گروه آزمایش و کنتر   رار گرفتند. ورزشکاران گروه آزمایش دوازده جلسآ 

 ذکر می گردد:  1تند، ایم در حالی بود کآ گروه کنتر  هیا آموزشی را دریافو نکرد. ال آ جلساف در جدو   رار گرف
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 (2003رفتاري اضطراب )همبرگ،   -درمانگري شناختيهاي درماني در گروهدستورالعملي براي پروتکل. 1جدول 

 راهبردهای مورد استفاده جلسآ

 جلسة فردی

  بل از درمان

 ر گروهی و آننآ از افراد انترار دارید اوضی  دهید.  چگونگی کا 

       واعييد وهنهارهييای گييروه را مبييرح و اطالعيياف عرلييی ارائييآ کنیييد )محييل و زمييان 

 اشکیل جلساف(.  

   .بآ طراحی ی  سلسلآ مرااب مواجهآ بپردازید 

  های افراد گروه را بر طرف کنید.  ها پاسخ دهید و نگرانیبآ کلیة سرا 

فراد گروه بآ یکدیگر معرفيی شيوند )افيراد گيروه اهيارر  يود را بيرای دیگيران مبيرح          ا  جلسة او 

 کنند(.   

 رود را مبرح کنید.  آننآ از درمان انترار می 

 باشید )از جرلآ رازداری و محرمانآ بودن(.  مروری بر  واعد گروه داشتآ 

 ا يييتال  اضيييبرار اجترييياعی، بررسيييی راهبردهيييای شييينا تی: ميييد آميييوزا روان 

 های  ودیاری.  درمانی، او یآ برای مبالعة کتار

 هييای شييده از کتييارهييای بييازبینی،  وانييدن فصييو  معرفييیاکلیييم منل :اکریييل برگييآ

  ودیاری.  

 بررسی اکالیم منل .    جلسة دوم

 های شنا تی.  شنا تی: بررسی مد  شنا تی، معرفی احریمآموزا روان 

 هييای  ودیيياری ی،  وانييدن فصييو  کتييارهييای شيينا تاکلیييم منييل : بييازبینی احریييم

 در زمینة راهبردهای شنا تی.  

 بررسی اکالیم منل .    ادامآ جلسة سوم

 هييای شيينا تی: مييرور و بررسييی راهبردهييایی بييرای مبييارزه بييا احریييم   آمييوزا روان

 شنا تی.  

 های شنا تی با استفاده از ربو افکار.  اکلیم منل : ارریم مبارزه با احریم 

 بررسی اکالیم منل .    ارمجلسة چه

 شنا تی: معرفی مواجهآ.  آموزا روان 

   .ارریم مواجهآ و ایفای نقش در جلسآ 
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( 1990پرسشنامآ اوسط ب  و هرکاران ) میاتفاده شد. اس( 1990ب  ) مقیاب سنهش اضبراراضبرار از برای اندازه گیری 

 دی. افراد باردیگ ی( را دربرمدیمتوسط و شدم، ی)ا ال،  ف دینشانآ اضبرار اسو کآ از ا ال اا شد 21 یسا تآ شد کآ دارا

و با اعتبار با روا 92/0کرونباخ( آن  ی)آلفا یدرون یهرسان بی. ضرندینرا ینشانآ ا را مبالعآ کرده و در مورد  ود درجآ بند

 یو عامل یصیمحتوا،   هرلمان، سازه، اشخ ییاسو. پنج نو  روا 76/0اا  30/0های آن از ماده یو هربستگ 75/0 ییبازآزما

 لین رانی(. در ا1391 دهشیری،،  بآ نقل از 1998اضبرار اسو )ب  و هرکاران،  یریآن در اندازه گ یباه یینشان دهنده کارآ

 یو موسو یانیکاو، ییبا روا بازآزما 80/0( 1372) ییبآ دسو آمده اسو: غرا ریمختلم بآ شرح ز فر در مبالعااعتبا بیضرا

  هييای ربييو افکييار،   ارييریم مواجهييآ،  اکلیييم منييل : بازسييازی شيينا تی، اکریييل برگييآ

 ای هستند.  های  ودیاری کآ دربارة راهبردهای مواجهآ واندن فصولی از کتار

 بررسی اکالیم منل .    جلسة پنها اا نها

   .ارریم مواجهآ وایفای نقش در جلسآ 

 های ربو افکار،  ارریم مواجهآ.  اکلیم منل :  بازسازی شنا تی، اکریل برگآ 

 بررسی اکالیم منل .    جلسة دها

 های اجتراعی.  شنا تی: معرفی آموزا مهارفآموزا روان 

      هيای  ريریم و ميرور ذهنيی مهيارف    ارریم مواجهآ و ایفای نقيش در جلسيآ بيا اوجيآ بيآ ا

 اجتراعی  ال.  

  هييای ربييو افکييار،   ارييریم مواجهييآ  اکلیييم منييل : بازسييازی شيينا تی، اکریييل برگييآ

هيای  هيای اجترياعی،    وانيدن فصيولی از کتيار     هرراه با ارریم و مرور ذهنيی مهيارف  

 اند.  های اجتراعی مربوط ودیاری کآ بآ آموزا مهارف

 الیم منل .  بررسی اک  جلسة یازدها

          هيای  ارریم مواجهآ و ایفای نقيش در جلسيآ بيا اوجيآ بيآ اريریم و ميرور ذهنيی مهيارف

 اجتراعی  ال.  

 هييای ربييو افکييار،   ارييریم مواجهييآ و اکلیييم منييل : بازسييازی شيينا تی، اکریييل برگييآ

 های اجتراعی.  مهارف

 بررسی اکالیم منل .    جلسة دوازدها

 انيداز بازگشيو و عيود    شينا تی: بحيو و بررسيی در ميورد عواميل ميررر و راه      آموزا روان

 بیراری، بررسی راهبردهایی برای پیشگیری از بازگشو و عود بیراری.  

   .اکلیم منل : ارریم راهبردهای پیشگیری از بازگشو و عود بیراری 
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جهو احلیل داده ها از (.  1391دهشیری، ) 72/0 ییروا بی،  ضر1کرونباخ یآلفا 92/0آزمون مهدد و  83/0( 1378)

 کواریانآ استفاده شد. 

 

 نتايج

بآ ارایب  1ی جدو  شراره(. p> 0/05حاکی از طبیعی بودن اوزی  داد ها بود ) ينفنتايج آزمون کولموگروف اسمير

 دهد.  نتایج آزمون جهو ارزیابی هرسانی واریانآ های دوگروه را نشان می

 . نتايج آزمون پيش فرض همگني واريانس هاي اضطراب1جدول

 مت یر وابستآ
 سب  معناداری   

 446/0 58 1 594/0 اضبرار

هييای گييروه آزمييایش و کنتيير  در شييود، فييرس هرسييانی واریييانآمشيياهده مييی  1ی گونييآ کييآ در جييدو  شييرارهنهرييا

(،  بيآ عبيارف دیگيير واریيانآ گييروه کنتير  و آزمييایش     شييود )مت یير اضيبرار اثییييد ميی   

 رائآ شده اسو. ا 2آمار او یفی اضبرار در پیش و پآ آزمون در دو گروه در جدو  در اضبرار برابر اسو. 

 

 .  ميانگين و انحراف استاندارد گروه آزمايش و کنترل در پيش آزمون و پس آزمون اضطراب2جدول 

 آزمون متغير
 کنترل آزمايش

 انحراف استاندارد میانگیم انحراف استاندارد میانگیم

 اضطراب
 26/11 03/43 69/12 43/59 پیش آزمون

 09/11 30/40 38/7 53/35 پآ آزمون

 

 .  تحليل کوواريانس براي گروه آزمايش و کنترل در اضطراب3جدول 

 منب 
مهريييو  مهييياوراف 

 SS 

 درجآ آزادی

 df
 

 میانگیم مهاوراف

 MS 
F 

 سب 

 معناداری
(Sig) 

 اندازه ارر
ETa 

مدددل احددده شددده پددس 

 آزمون
782/1720 2 391/860 04/13 0001/0 31/0 

 19/0 001/0 35/13 369/881 1 369/881 جدا کننده پس آزمون

 27/0 0001/0 91/20 966/1379 1 966/1379 پيش آزمون اضطراب

 26/0 0001/0 04/20 294/1322 1 294/1322 گروه

     57 801/3761 خطا

     60 91743 کل

 

                                                 
1 - Midgley, Arunkumar & Urdan 
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 يفر کيآ بیيان کننيده عيدم اسياوی میيانگیم هيای اعيدیل شيده جامعيآ             يالف  نشيان ميی دهيد فيرس      3نتایج جيدو   

در دو  اضيبرار ايوان گفيو کيآ بيیم نريراف پيآ آزميون        ی می کنيد ميورد ااییيد  يرار ميی گیيرد. لياا ميی        اماری را ارزیاب

 رفتياری -آميوزا شينا تی  مهياور اايا، ارير     26/0گروه آزمایش و کنتير  افياوف معنياداری وجيود دارد.  هرننيیم مقيدار       

ميی ايوان ادعيا نريود کيآ       (sig=   0001/0) دهد. با عنایيو بيآ معنيادار شيدن افياوف میيانگیم هيا       را نشان می اضبراربر 

 .  ااریر مثبو داردورزشکاران  کاهش اضبراربر  رفتاری-آموزا شنا تی

 بحث و نتيجه گيري
یافتآ ها نشان داد  رفتاری بر اضبرار ورزشکاران زن گنبدکاووب بود. -آموزا شنا تی ریاار هدف از انهام احقیم بررسی 

ضبرار ورزشکاران اثریر مثبو دارد. در گاشتآ پژوهشی کآ بآ طور مستقیا بآ اثریر رفتاری بر کاهش ا -آموزا شنا تیکآ 

رفتاری بر اضبرار پردا تآ باشد، یافو نشد. اما نتیهآ ایم پژوهش با نتایج پژوهشهای آ امحردیان شعرباف  -آموزا شنا تی

اوان گفو در ابییم ایم نتیهآ می  ( بآ طور الویحی هرخوان اسو.2003(، هیربرگ و هرکاران )1388و شیخ روحانی )

شود کآ افراد بهتر بتوانند با دیگران اراباط بر رار کنند و لاا ایم افراد نسبو بآ رفتاری باعو می -آموزا های شنا تی

افرادیکآ آموزا ندیده اند استرب کرتری دارند و در بر وردهای اجتراعی اضبرار آنها کاهش پیدا می کند. هرننیم، 

رفتاری آموزا می بینند، احساب کنتر  بیشتری بر مو عیتهای اجتراعی دارند.  ایم افراد  -کآ بآ شیوه  شنا تیافرادی 

شهاعو بیشتری در مواجهآ بآ حوادث جامعآ دارند و در موا   اضبراری بهتر میتوانند اصریا بگیرند و در اصریراف  ود 

آ نرسیدن، جراف عار  واهی بیشتری دارند و سریعا میتوانند موض  مصرا هستند و در  ورف اشتباه در محاسباف و بآ نتیه

 حی  را ااخاذ نرایند و بآ هدف  ود برسند، بآ هریم  اطر میتوان بآ ایم افراد مسئولیتهای بلرگتری داد و در موا   بحرانی 

افراد آموزا دیده را بآ ی  مدیر از ایم افراد استفاده نرود. ا وه با آموزا های شنا تی رفتاری و کاهش اضبرار میتوان 

 الق ابدیل نرود. در حالو کلی اضبرار حالو نا وشایندی برای انسان ایهاد می کند. ایم حالو بآ علو جهل انسان بآ 

مسئلآ مورد نرر پیش می آید و هریشآ انسان منترر ی  پیش آمد  ور برای  ودا نیسو. هنگامی کآ ایم حالو انسان را 

آموزا های شنا تی رفتاری را ندیده باشد یا با آن آشنایی نداشتآ باشد کآ در ایم حالو استرب ها بآ آن بآ ها می زنند 

اضافآ می گردد. استرب باعو اللل  رفتار شده و اعاد  فکری را بآ ها می زند آموزا شنا تی رفتاری باعو آرامش فکر و 

کنتر  استرب را بآ دنبا  دارد. و درنتیهآ باعو اصریا گیری دانایی انسان نسبو بآ حالو اضبرار شده و اعاد  روحی و 

درسو و ها اندیشی مناسب نسبو بآ آینده می شود. اهرا  کاری و بآ اا یر اندا تم کارها از امروز بآ فردا ویژگی شخصیتی 

کآ زاییده اضبرار اسو منفی اسو کآ می اواند آرار غیر ابل جبرانی در عرلکرد انسان ها بگاارد بآ طور کلی احرا  کاری 

زمانی پیش می آید کآ انسان میل و رضایتی برای انهام کار نداشتآ باشد بآ عبارای دیگر فرد مضبرر مشکل کنتر  زمانی 

دارد کآ ایم کنتر  زمانی اگر با احرا  کاری هرراه باشد شامل مولفآ های هیهانی،  شنا تی ورفتاری اسو ونوعی نف  در 

رفتاری بر اضبرار  اثریر دارد، مبلور اسو برای کاهش اضبرار  -از آنها کآ آموزا شنا تی   ودانریری می باشد.

 رفتاری برای ورزشکاران بآ  ورف برگلاری آموزا های کارگاهی  ورف گیرد.   -آموزا شنا تی
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