
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

1 
 

 

-گرایی منفی و تحلیل کمال برهیجانی  ـدرمانی عقلانیرفتاریک دوره  ثیرتأ

 رفتگی ورزشکاران

 3شهرام محمدخانی .2افسانه صنعت کاران .1محمدصادق رفعت

 )نویسندۀ مسئول( شناسی ورزشیکارشناس ارشد روان -1

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و علوم ورزشی تربیت بدنیاستادیار  -2

 دانشگاه خوارزمی تهرانشناسی بالینی رواندانشیار  -3

Email: Mohammadsr1992@gmail.com 

 
 

 چکیده

ین ه ارفتگی ورزشکاران بود. ب گرایی منفی و تحلیلبر کمال هیجانی ـدرمانی عقلانییر رفتارهدف پژوهش حاضر بررسی تأث

-حرفه گیراننفر از کشتی 03رفتگی ورزشکار،  تحلیل نامۀپرسش گرایی مثبت و منفی وکمالنامۀ با استفاده از پرسش ،منظور

هدفمند  صورترفتگی ورزشی داشتند، به تحلیل وگرایی منفی که نمرات بالایی در کمال سال 81 -81سنی  ردۀ مذکر ای

ساعته  یک جلسۀ هشتکیج مداخله در طول و کنترل قرار داده شدند. پ آزمایشتصادفی در دو گروه  رطوشده و بهانتخاب

کاهش باعث  هیجانی ـدرمانی عقلانیکه رفتار نشان دادمستقل  آزمون تی برای گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج حاصل از

است. نتایج  نداشته تأثیر معناداری کارگیران فرنگیرفتگی ورزشی کشتی تحلیلروی ، اما شودگرایی منفی میمعنادار کمال

ناکارآمد  منفی و گرایانۀکمال توان در اصلاح باورهایهیجانی می ـدرمانی عقلانیهد که از رفتاردپژوهش حاضر نشان می

 ورزشکاران استفاده کرد.

 کار.گیران فرنگیرفتگی، کشتی گرایی منفی، تحلیلهیجانی، کمال ـدرمانی عقلانی، رفتارشناختیروان مداخلۀ :هاواژهکلید

مقدمه -1

اند های مختلف نشان دادهشناسان ورزشی بوده و هست. پژوهشهمواره یکی از اهداف اصلی روان ،افزایش عملکرد ورزشکاران

-کمال خصوصاً باورهای مربوط به ،باورها ذار،گگذارند. یکی از این عوامل تأثیریعملکرد ورزشکاران اثر مکه عوامل مختلفی بر 

جمله اختلالات انگیزشی شناسی ورزشی ازبوده و در حیطۀ روان یتیاز صفات شخص یکی ییگراکمال. دنباشمی 8گرایی

 ۀخصوص از جنبهبحث، باز موضوعات قابل یکیو هنوز هم  گرفتهمطالعه قرارمورد یشترب یراخ یهاکه در دهه شودمحسوب می

 (.0332 ،0یت؛ فلت و هو0383و بشارت،  یدی)حم باشدیآن با ورزش م ۀرابط

 یبالا توسط فرد برا یاربس یهاملاک یگیریبوده و وضع و پ یتمرتبط با موفق ،یتیشخص یژگیویک عنوان به ییگراکمال

؛ فراست، 0331، 0یل، هال، آپلتون و کاذوبهمراه است )ه یسخت و انتقادوسفت یهایابیارز باشد که بایعملکرد خود م

                                                           
1. Perfectionism 
2. Flett and Hewit 
3. Hill, Hall, Appleton and Kozub 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

2 
 

جمله والدین، نیافتنی را در اثر عوامل بیرونی ازهای دستدر اکثر موارد، ورزشکار این ملاک (.8993، 8مارتن، لاهارات، روزنبلات

 ،فرسایی هستند که ورزشکارها نیازمند تمرینات طاقتاین قبیل ملاککند. اتخاذ می غیرهها، دوستان، مربیان و تیمیهم

 د.شوآن سایر اختلالات نوروتیک می تبعو به 0رفتگی خواسته یا ناخواسته باید متحمل شود که در اکثر موارد باعث تحلیل

 

ها بعد این تصور تغییر پیدا کرد و بعدی است، اما سالگرایی یک سازۀ تکشناسان بر این بود که کمالدر ابتدا تصور روان

 0تری ـ شورت، اونز، اسلید و دیوی بعدی، نظریۀهای چنداز این نظریهبعدی در نظر گرفتند. یکی را یک سازۀ چند گراییکمال

 ییگراکمال)منفی( تقسیم کرده است.  2)مثبت( و نابهنجار 1گرایی بهنجاررا به دو بعد کمال گراییکمالباشد که ( می8992)

-کمال و شودیم یفمطلوب تعر یجمنظور کسب نتاخاص به دفه یکبه  یدنرس یبرا یزهعنوان داشتن انگبهنجار )مثبت( به

 یفناسازگار تعر هاییامدمنظور اجتناب از پهدف خاص به یکبه  یدنرس یبرا یزهعنوان داشتن انگ( بهینابهنجار )منف ییگرا

نه خواهد بود اباشد، ناسازگار یکگردد، اما اگر نابهنجار و نوروتیمنجر م یاگر بهنجار باشد، به سازگار اییگرکمال. شودیم

 (.8992 و همکاران، ـ شورت یتر ؛0332و همکاران،  6)سوئننس

-در (،0330، 7و مافت یفنباخکند )گولد، دیو بهبود عملکرد ورزشکاران کمک م یشرفتبه پگرایی کمالمعتقدند که  یبرخ

ورزشکاران را  یشرفتپ یدهد و جلویفرد را به هدر م یهامانع عمل کرده و تلاش یکعنوان معتقدند که به یزن یبرخ کهیحال

 ییگراکمال (.0331، یل و همکاران؛ ه0332 یت،گردد )فلت و هویآنان منجر م تحلیل رفتگیبه اضطراب و  یحت یرد،گیم

زنان ورزشکار نسبت به  ۀآشفت یهاهمراه با نگرش یاجتماعب و اضطرا یو شناخت یبا اضطراب جسمان یمثبت ۀرابط ی،منف

نفس دارد بهبا اعتماد یمنف ۀو رابط (0330 ،1یهاسمن و فالب یولا،؛ کوئ0383و بشارت،  یدیهمراه است )حم ایمسائل تغذیه

 یرورزشکاران را تحت تأث ییگراکمال یالگو واندتینفس م(. عزت0330 ی،هاسمن و فالب یولا،؛ کوئ0383و بشارت،  یدی)حم

مثبت از خود نشان  ییگرااست، کمال ینفسشان متأثر از عوامل دروندارند و عزت یینفس بالاکه عزت یقرار دهد: ورزشکاران

 ییگرااست، کمال بیرونیمتأثر از عوامل  یشتربشان سنفدارند و عزت ییننفس پاکه عزت یورزشکاران کهیحالدهند، دریم

گرایی منفی با پرخاشگری بیشتر )دهقانی، محرم زاده و کمال همچنین (.0330 ی،هاسمن و فالب یولا،دهند )کوئینشان م یمنف

- (، نگرانی بیشتر در مورد اشتباهات، خود0388، 9تر )موراتیدیس و میچوای ضعیفهای مقابله(، مهارت0380بهتاج، 

گرایی مثبت است. نتایج کمال (، همراه0383، 83و بازخورد منفی )انشل و سوتارسو ادگری، استانداردهای شخصی بالاترانتق

 رایی منفی بوده است.گبرعکس نتایج کمال

شود و این امر به خاطر پرداخته میبه آن پیش ازاست که این روزها در حوزۀ ورزش بیش مفاهیمییکی از  تحلیل رفتگی

گیرند با این کند. ورزشکارانی که یاد میاسترس و اضطراب وافری است که ماهیت رقابتی ورزش به ورزشکاران تحمیل می

 یواماندگدر حوزۀ ورزش،  تحلیل رفتگیها و دیگر مشکلات خود کنار بیایند، عملکرد بهتری خواهند داشت. استرس و اضطراب

و  یفرد در زندگ آتی یهاپنداره و نگرشد خو ینی،گزه همراه دارد و بر هدفورزشکار ب یرا برا یو جسمان یذهن یجانی،ه

علائم  ی،مرور ۀمطالع یکدر ( 0330) 80(. شافلی و بانک8990، 88)شافلی، مسلش و مارک گذاردیم یمنف یراتورزش تأث

                                                           
1. Frost, Marten, Laharat and Rosenblate 
2. Burnout  
3. Terry-short, Owens, Slade and Dewey   
4. Adaptive Perfectionism 
5. Maladaptive 
6. Soenens 
7. Gould, Dieffenbach and Moffett  
8. Koivula, Hassmén and Fallby  
9. Mouratidis and Michou 
10. Anshel and Sutarso 
11. Schaufeli, Maslach and Marek 
12. Buunk 
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: احساس یشناخت ؛ علائمو خصومت ییخو افسرده ی،: ناراحتیروان ـیروح اند: علائمکرده یانب یربه شکل زرا اختلال  ینا یکل

 .یاق: فقدان شور و اشتیزشیانگ ؛ علائمو اختلال در اجرا یبت: غیرفتار ؛ علائمحافظه و توجهدر اختلال  ی،واماندگ

-( می8916) 1شناختی اسمیت ـ، الگوی عاطفیاستشده مطرح ورزشی تحلیل رفتگیزمینۀ یکی از الگوهای معتبری که در

تحلیل شود و این های شدیدی است که ورزشکار متحمل میحاصل استرس تحلیل رفتگیباشد. اسمیت معتقد است که 

-های رفتاری اتفاق مینهایت، پاسخهای فیزیولوژیک و درهای موقعیتی، ارزیابی شناختی، پاسخدر چهار مرحلۀ خواسته رفتگی

 ،توان بر اساس همین الگو تبیین کرد، به این صورت که در ابتدارا هم می رفتگیتحلیل گرایی منفی و ارتباط بین کمال افتد.

ند که باید به این کنشوند و احساس میروبرو می مربیان و حتیخود، والدین  از سوی گرایانههای کمالکاران با خواستهورزش

 برای رسیدن به این  و عمل بپوشانند ها جامۀخواسته

 

چنین احساس  دهند، بعداًقرار می تحلیل رفتگی های فیزیولوژیککنند که خود را در معرض پاسختلاش میقدر نها آخواسته

کنند و نسبت به فعالیت ورزشی خود کنند که پیشرفت نمیو احساس می برندکنند که از فعالیت ورزشی خود لذت نمیمی

که این باورها خود برسند، دریغ از این گرایانۀتا به باورهای کمالاند هخاطر که همیشه تلاش کرد این شوند، بهانگیزه میبی

 اند.اند و زحمت ورزشکار را به هدر دادهاشتباه بوده

یست و لاندکوو، اسکوگ، پادلاگبا استرس و ناامیدی بیشتر )گوستافسون،  تحلیل رفتگیاند که ها نشان دادهپژوهش

بیشتر )رادک و  شدۀ( و استرس ادراک0380، 0ورزشی پایین )مارتین و هورن(، شور و اشتیاق و هویت 0380، 2وگنسون

 یابیثر بوده و دستؤورزشکاران م تحلیل رفتگی یزاندر م یکنبازـ یمرب ۀرابط یفیتادراک از ک( همراه است. 0331، 1اسمیت

 ین(. همچن0386، 6و گوئیلت ـ دسکاس گوستافسون، 2یلودگوتر، تروئایزورد ـ ) یدافزایرابطه م ینا یفیتبه اهداف به ک

ورزشکاران  تحلیل رفتگیبا  بطاسترس مرت یزانتواند میم یانمرب یاز سو یاجتماع یتورزشکاران و وجود حما یریپذانعطاف

 تحلیل رفتگیاند که مطالعات نشان داده ین(. همچن0386و همکاران،  7گردد )لو یروان یستینخبه را کاهش داده و باعث بهز

 (.0380،  1یوانگ، پان و ک لی،معکوس دارد ) ۀو ارتباط( رابط یستگیشا ی،)خودمختار یمیتنظـخود یۀنظر یهابا مؤلفه

-گرایانه )کمالهای کمالاند که نگرانیپرداخته و به این نتیجه رسیده تحلیل رفتگیگرایی و کمال مطالعات مختلفی به ارتباط

د )مادیگان، استوبر و نشوبیشتر نوجوانان محسوب می تحلیل رفتگیگیری شکل زمینۀخطرساز در، یکی از عوامل گرایی منفی(

(. افرادی که 0381شود )علیزاده پهلوانی و همکاران، منجر می تحلیل رفتگیگرایی منفی معمولاً به (. کمال0386، 9پسفیلد

دارند که به معیارهای خیلی عالی  را این انتظار هاآندیگران همواره از  هستند )به این معنی کهمدار  جامعه گرایکمال

 باشد )هیل، هال و آپلتون،هم در این افراد بالا می تحلیل رفتگیکنند و میزان ای اجتنابی استفاده می، از روش مقابلهد(نبرس

توجه به نظر گرایی منفی یکی از عوامل مهم و قابل، کمالتحلیل رفتگیبنابراین، در بروز  (؛0339؛ آپلتون، هال و هیل، 0383

 شده است.های مختلف تأییدرسد و این امر در طی پژوهشمی

                                                           
1. Smith  
2 .Gustafsson, Skoog, Podlog, Lundqvist and Wagnsson 
3. Martin and Horn 
4. Raedeke and Smith 
5. Isoard-Gautheur and Trouilloud  
6. Guillet-Descas 
7. Lu 
8. Li, Wang, Pyun and Kee 
9. Madighan, Stoeber and Passfield 
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شناسی شناختی در حوزۀ ورزش اند و از روانگرفتهورزش مورد غفلت قرار های شناختی در حوزۀتاریخی، پژوهشبه لحاظ 

نبوده است. این رویکرد  مستثنا ،نیز از این قاعده 0هیجانی ـدرمانی عقلانیرفتار(. 0380، 8شده است )مورانکمتر استفاده

شود و شناخت، هیجان و رفتار را مورد هدف قرار داده و به رفتاری محسوب می ـجمله رویکردهای درمانی شناختیاز درمانی

و به بررسی و اصلاح رفتار در  ر حوزۀ هیجانها دبررسی و اصلاح افکار و باورها در حوزۀ شناخت، به بررسی و مدیریت هیجان

 گذاریبنیان 0یسآلبرت ال شناس آمریکایی به نامروان توسط 8922در سال  این رویکرد درمانیپردازد. حوزۀ رفتاری خود می

و  یجانیه یهاکه عمدتاً مسئول واکنش هست هاآن یباورها یندهد، ایم یاداست که به افراد  یدرماناز روان یستمیس و شد

، 4رواقی، اپیکتتوسهیجانی توسط فیلسوف  ـ درمانی عقلانیسنگ بنای رفتار است. یزندگ یدادهایرو آنان در قبال یرفتار

ها آن یدگاهشوند، بلکه دیآشفته نم یرامونپ یعو وقا یگرانها به خاطر دانسان شده است. اپیکتتوس معتقد بود کهگذاشته

 کهینقبل از ا ،دهدیم یادبه مراجعان  هیجانی ـدرمانی عقلانیرفتارشود. یشان میباعث آشفتگ یع،و وقا یگراننسبت به د

به درون  ینگاه یابند،ب یزندگ یدادهایاثرات ناگوار رو ییرتغ یبرا یمعطوف کرده و تلاش کنند تا راه یرونتوجه خود را به ب

 یشۀر (. پس0336، 2)نینان و درایدن قرار دهند. ینقد و بررس مورد یع راوقا ینخود نسبت به ا یهایدگاهکرده و د خود

 .گرددیمها برآن یامدهایو پ یدادهاما به برداشت ما از رو یو رفتار یجانیه یهایآشفتگ

 

گیرد، قرار میاستفاده خیلی کم مورد ،شناسی ورزشی کاربردیزمینۀ روانـ هیجانی دردرمانی عقلانیکه رفتاراحتمالاً دلیل این

ـ درمانی عقلانیواقع، معانی ضمنی بالینی رفتاردرمانی یک معنای ضمنی بالینی در دل خود دارد. در این باشد که این رویکرد

کنند. متخصصان از این رویکرد درمانی در کار با ورزشکاران ایجاد می راه استفادۀ هیجانی هستند که موانع مختلفی را بر سر

خواهیم به ـ هیجانی ما میدرمانی عقلانیکنند که با اتخاذ رفتارمربیان و کارکنان حوزۀ علوم ورزشی اغلب فکر میبرای مثال، 

-و این خود ممکن است که به ادراکات اشتباه از نقش روان باشد؛کنیم که ورزشکار شما نیازمند درمان میه اشارهاین مسئل

کنیم تا به ورزشکاران کمک کنیم که با مسائل ـ هیجانی استفاده میدرمانی عقلانیشناس ورزش منجر شود. ما از رویکرد رفتار

تا به تمرین کنترل بهتر هیجانات  کنیمو مشکلات مرتبط با عملکرد خود کنار بیایند، هدف این است که به ورزشکاران کمک 

 (.0380، 6خود بپردازند )تارنر و بارکر

و نقش افکار  (0331، 7گوستافسون، هاسمن، کنتا و جانسون) تحلیل رفتگیگرایی منفی و با این اوصاف و رابطۀ بالای کمال

درمانی حاضر به دنبال بررسی این نکته است که آیا رفتارپژوهش گرایی منفی، زمینۀ کمالشده در پسغیرمنطقی و تحریف

رزشکاران و تحلیل رفتگیتبع آن در کاهش میزان منفی و به گرایانۀکاهش میزان باورهای کمال تواند درهیجانی میـ عقلانی

 ؟استفاده قرار گیردمورد

 پژوهش روش -2

آزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی ورزشکاران آزمون ـ پسصورت پیشآزمایشی و طرح آن بهروش پژوهش حاضر، نیمه 

 اند.شدهگیری هدفمند انتخابروش نمونهها بر اساس در این پژوهش، آزمودنیاست.  در گروه آزمایش و کنترل بوده

 کنندگانشرکت 1-2

                                                           
1. Moran 
2. Rational Emotive  Behavior Therapy 
3. Albert Ellis 
4. Epictetus 
5. Neenan and Dryden 
6. Turner and Barker 
7. Kentta and Johansson 
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شهرستان ملارد تشکیل  سال 81 -81ردۀ سنی مذکر از کار ای فرنگیگیران حرفهآماری پژوهش حاضر را تمامی کشتی جامعۀ

گیرانی که نمرات بالایی نفر در گروه کنترل( از کشتی 82نفر در گروه آزمایش و  82نفر ) 03 گیران،این کشتیو از بین دادند 

ای شرکت مداخله که در برنامۀ حاضر بودند ،پس از توضیح فرآیند مداخله داشتند و تحلیل رفتگیمنفی و گرایی در کمال

ها شده بودند، توضیح داده شد و آنگیرانی که انتخابکل فرآیند مداخله برای کشتیداشته باشند، وارد فرآیند مداخله شدند. 

 .نداشتندای دیگر شرکت از این جلسات، در جلسات مشاوره غیر ن مداخله، بهدر طول ای

 گیریاندازه ابزار 2-2

ورزشکار رادک  تحلیل رفتگی( و 8992شورت و همکاران )گرایی مثبت و منفی تریهای کمالنامهدر پژوهش حاضر از پرسش

 شده است.ها استفادهآزمودنیهای دموگرافیک ویژگی نامۀبه همراه پرسش (0338و اسمیت )

شده و برای گردآوری اطلاعات صورت خلاصه طراحیتوسط پژوهشگر به ،نامهاین پرسش های دموگرافیک:ویژگی ۀنامپرسش

ورزشی، سابقۀ فعالیت در ، رشتۀ نامه حاوی اطلاعات زیر بوده است: سن، جنسیترفته است، این پرسشکارفردی ورزشکاران به

 بالاترین عنوان قهرمانی.و  شی، میانگین ساعات تمرین در هفتهورز رشتۀ

باشد که توسط عبارت می 13دارای  نامهپرسشاین : (1991شورت و همکاران ) ـتری گرایی مثبت و منفیکمال ۀنامپرسش

 ۀنمرها را )از آزمودنیگرایی ای لیکرت، کمالدرجه 2شده است و بر اساس مقیاس ( طراحی8992شورت و همکاران ) ـتری

 ـتری خواهد بود. 833تا  03. نمرۀ آزمودنی در هر خرده مقیاس بین سنجدمثبت و منفی می ۀپنج( در دو زمین ۀیک تا نمر

 ،0) هیگو 03ند. اهگزارش کرد 18/3و  10/3 یبرا به ترت یگرایی مثبت و منف( آلفای کرونباخ کمال8992شورت و همکاران )

 ،1 ،8) گرید ۀیگو 03 و مثبتیی گراکمال ،(13 ،07 ،02 ،01 ،00 ،03 ،09 ،01 ،02 ،01 ،00 ،08 ،89 ،81 ،86 ،81 ،9 ،6 ،0

 .ندینمایمی ابیارز رای منفیی گراکمال ،(09 ،01 ،06 ،00 ،08 ،07 ،06 ،00 ،03 ،87 ،82 ،80 ،80 ،88 ،83 ،1 ،7 ،2

 

 و 93/3 بیترت بهی منف و مثبتیی گراکمالی هااسیمق ریزی برا آلفا بیضر اس،یمق نیا اعتبار نییتع جهت( 8010) بشارت

 که است آمدهدستهب پسر انیدانشجوی برا 16/3 و 19/3 و دختر انیدانشجوی برا 11/3 و 98/3 ،هایآزمودن کلی برا 17/3

 از نفر 93ی هانمره نیبی همبستگ بیضرا( 8010) بشارت نیهمچن. باشدیم اسیمق نیای بالای درونی همسان ۀنشان

ی هایآزمودنی براو  r=11/3 دختری هایآزمودنی برا r=16/3 هایآزمودن کلی برا هفته 1 ۀفاصل با نوبت دو در هایآزمودن

 نییتع منظوربه( 8010) بشارتهمچنین  .باشدیم اسیمق بخشتیرضا اعتبار ۀنشان که کرده است محاسبه r=17/3 پسر

ی عموم سلامت ۀنامپرسشی هااسیمق ریز با آزمون نیای هااسیمق ریز نیبی همبستگ بیضر ۀمحاسب قیطر از اسیمقیی روا

 و بیضرا. کرد استفاده آزمونی اصلی هالفهؤم لیتحل روش با و( 8967) تیاسم کوپر نفسعزت اسیمق و( 8970) گلدبرگ

 .کنندیم دییأت را( 8992) همکاران و شورت ـیتری منف و مثبتیی گراکمال ۀنامپرسش اسیمقیی روا آمده،دستبه جینتا

شده و در جامعه آمریکا بر روی ( ساخته0338توسط رادک و اسمیت ) ،نامهاین پرسشکار: ورزش تحلیل رفتگی ۀنامپرسش

و سه باشد یتم میآ 82نامه شامل پرسش یابی شده است. این پسر( اجرا و اعتبار 72دختر و  800ورزشکار دانشگاهی ) 031

کند. هر گیری میموفقیت را اندازه کاهشاحساس و  ورزش یکاهش ارزشمند ـ هیجانی،یجسمان یواماندگ یاسخرده مق

-)به 0هرگز(،  یباً)تقر 8 یکرت،ل یپنج ارزش یاسمقیک با نامه الات این پرسشباشد و سؤمی خرده مقیاس دارای پنج آیتم

 02تا  2رده مقیاس بین نمرۀ آزمودنی در هر خ. اندشدهیبنداوقات( درجه یشتر)ب 2و  (اغلب) 1اوقات(، ی)بعض 0ندرت(، 

 ،هیجانیـ جسمانی یواماندگ یهایاسخرده مق یکرونباخ برا یآلفا یزان(، م8090) یافرو آر یعبدل احمدی،خواهد بود. 

و  80، 7، 2، 8الات سؤ .اندهکرد گزارش 10/3و  13/3، 77/3 یب،را به ترت موفقیت احساس کاهشو  ورزش یکاهش ارزشمند
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 س احساس کاهشمربوط به خرده مقیا 80و  83، 1، 1، 0الات ـ هیجانی؛ سؤیاس واماندگی جسمانیمربوط به خرده مق 81

الات سؤلازم به ذکر است که  باشند.مربوط به خرده مقیاس کاهش ارزشمندی ورزش می 82و  88، 9، 6، 0الات موفقیت؛ و سؤ

اوقات )نمرۀ (، بعضی1ندرت )نمرۀ (، به2ال، تقریباً هرگز )نمرۀ شوند )در این دو سؤگذاری میصورت برعکس نمرههب 81و  8

 گیرند(.( می8و بیشتر اوقات )نمرۀ  (0(، اغلب )نمرۀ 0

 هاشیوۀ گردآوری داده 3-2

، پژوهشگر در جمع شهرستان ملارد پایگاه قهرمانی و خانۀ کشتی ینبا مسئول یاز هماهنگ ها، پسآوری دادهبرای جمع

-بر محرمانه ماندن تمام اطلاعات آن یها مبنآن یهو توج پژوهشدر مورد هدف  یکل یحاتو بعد از توض شدهورزشکاران حاضر

نمرات  که ورزشکارانیافراد،  ینا ینو از ب شده استیعورزشکاران توز ینب تحلیل رفتگیگرایی و کمال یهانامهها، پرسش

ها آزمودنی ی خودِمندهعلاقبا رضایت و ، داشتند تحلیل رفتگی همچنین نمرات بالایی درداشته و  یگرایی منفکمال بالاتری در

 .اندشده مداخله یندوارد فرآ

ها در نامهاطلاعات از طریق توزیع پرسش ،آزمون، در این مرحلهپیش مرحلۀ -است؛ الف شدهمرحله انجام سهدر  حاضر پژوهش

گروه آزمایشی در  ،مداخله، در این مرحله مرحلۀ -آمده است. بدستههای آنان بنامهگذاری پرسشبین ورزشکاران و نمره

اند و گروه کنترل داشتهدقیقه شرکت  63صورت دو جلسه در هفته و در هر جلسه به مدت ای بهجلسه هشتای فرآیند مداخله

شده بود تا از شرکت در مشاوره و اند و از اعضای گروه کنترل خواستهای قرار نداشتهتحت هیچ مداخله ،یند مداخلهدر طی فرآ

-آزمون، بعد از اتمام فرآیند مداخله، پرسشپس مرحلۀ -خودداری نمایند. ج ،فرآیند شناختی در طول اینهای روانمصاحبه

-آزمون جمعپس اطلاعات نیز از مرحلۀ زیع شد. به این شکل، ادامۀگروه توبین هر دو  تحلیل رفتگیگرایی و های کمالنامه

 آوری گردید.

توان پروتکل خاصی را نمیکند و ای خاص و متناسب با هدف پژوهشی خود استفاده میهر پژوهشی از یک پروتکل مداخله

توان باشد و نمیبه محتوای جلسات میکه جلسات و فرآیند درمان کاملًا وابسته ها طراحی و اجرا کرد، چراپژوهش برای همۀ

جلسات نیز کاملًا وابسته به هم و محتوای جلسات قبل  ، ادامۀبینی کرد، از طرف دیگرصورت کامل محتوای جلسات را پیشبه

و  شدهتنظیم قبلیهای شده است، بر اساس پژوهشای که برای فرآیند درمان در نظر گرفتهرو پروتکل مداخلهاینباشند، ازمی

 تحلیل رفتگیگرایی منفی و شناسی ورزشی برای کمالشناسی بالینی و روانروان نفر از متخصصین حوزۀ دوبا تأیید 

 تفصیل آمده است.به یک گروه آزمایش در جدول شمارۀ مداخلۀمحتوای جلسات شده است. ورزشکاران طراحی

 

مداخله برای گروه آزمایش.خلاصۀ جلسات ، 8 شمارۀجدول 

 جلسات 

 

 جلسۀ اول

حال از گروه، توضیح اهداف و مراحل جلسات و وظایف پژوهشگر و ورزشکاران، ارائه یک شرح یگویی و معرفی اعضا آمدخوش

سوی ورزشکاران، توضیح تکلیف  گذاری علائم ازو به اشتراک تحلیل رفتگیرفته و پرداختن به علائم اصلی  ورزشکار تحلیل

خود پرداخته و یک  تحلیل رفتگیبعد به علائم  بایست تا جلسۀحال موردی میشرح انفرادی ورزشکاران )ورزشکاران با توجه به

 کردند(.کنند، تهیه میها و همچنین مشکلاتی که تجربه میلیست از آن

 

 جلسۀ دوم

 

ورزشکاران،  تحلیل رفتگیلیستی از علائم  ورزشکاران و تهیۀ تحلیل رفتگیائم قبل، پرداختن به عل مرور تکلیف انفرادی جلسۀ

بعد  گرایی، توضیح تکلیف انفرادی جلسۀو پرداختن به علائم اصلی کمال ی منفیگراحال از ورزشکار کمالارائه یک شرح

ردی، لیستی از افکار مو ی خود پرداخته و با توجه به نمونۀگرایبعد به علائم کمال بایست تا هفتۀاران )ورزشکاران میورزشک

 .(کردندخود تهیه می منفی گرایانۀکمال

 ـدرمانی عقلانیورزشکاران، توصیف کلیات رفتار گرایانۀاز افکار و باورهای کمال لیستی قبل، تهیۀ رور تکلیف انفرادی جلسۀم 
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)در  8سیبی.و توصیف اِی. منطقیانواع مختلف تفکرات منطقی و غیر ها وغیرمنطقی و ویژگیهیجانی، اهداف، تفکرات منطقی و  جلسۀ سوم

 که تا هفتۀبر این های متفاوت دو ورزشکار به یک رویداد(، توضیح تکلیف انفرادی ورزشکاران مبنیحالی از واکنشقالب شرح

 لسه بپردازند.شده در جشده در مورد موضوعات مطرحفراهمبعد به مطالعۀ مطالب 

 

 جلسۀ چهارم

های موردی از واکنش حالناسالم با استفاده از شرح و سالم منفی هیجانات تفسیر و قبل، توضیح مرور تکلیف انفرادی جلسۀ

 مطالب مطالعۀ رائه توضیحات لازم در موردها، اآزمودنی شدهتجربه علائم به پرداختن و وت ورزشکاران به رویدادهای یکسانمتفا

 هیجانات منفی سالم و ناسالم. زمینۀشده درآموزشی آماده

 

 جلسۀ پنجم

 

بر ها، شده از علائم مشترک آناساس لیست تهیه گرایی اعضاء برقبل، مرور علائم مشترک کمال انفرادی جلسۀمرور تکلیف 

شده اساس لیست تهیه ورزشکاران پرداخته شد، این بخش بر تحلیل رفتگیگرایی و علائم کمال سی به رابطۀبی.اساس مدل اِی.

-علائم کمال بعد به رابطۀ بایست تا جلسۀبعد )اعضای گروه می لیف جلسۀصورت گرفت، توضیح تک هااز علائم مشترک آزمودنی

 .(کردندشده در این زمینه را مطالعه میآموزشی تهیه مطالبو  دپرداختنخود می تحلیل رفتگیگرایی و 

 جلسۀ ششم

 

 اساسبر  هاآزمودنی غیرمنطقی باورهای کشی چالش به و بودن غیرمنطقی و منطقی قبل، ارزیابی مرور تکلیف انفرادی جلسۀ

کشی باورهای  بعد، به تمرین به چالش بایست تا جلسۀورزشکاران میبعد ) شناختی، توضیح تکلیف انفرادی جلسۀفنون 

 پرداختند(.غیرمنطقی خود می

 

 جلسۀ هفتم

اساس فنون  بر هاآزمودنی باورهای کشی چالش به و بودن غیرمنطقی و منطقی قبل، ارزیابی مرور تکلیف انفرادی جلسۀ

شناختی، تصویرسازی مواجهه با رویدادهای آشفته ساز و تمرین هیجانات منفی سالم و جایگزینی باورهای منطقی و هیجانات 

مواجهه با رویدادهای آشفته ساز مثل باخت، توضیح تصویرسازی رویدادهای آشفته سازی که هر یک اعضای گروه منفی سالم در 

های اند و سعی کنند تا هیجانهای منفی ناسالم بودهو بوده و در آن موقعیت باور غیرمنطقی داشته و دچار هیجانبرقبلاً با آن رو

بعد  را تا جلسۀسی بی.ست فرم خودیاری اِی.بایسالم نمایند. همچنین اعضا میناهای منفی سالم را جایگزین هیجانمنفی 

 .کردندمیتکمیل 

کشی باورهای  پایانی و تمرین به چالش شده از آغاز جلسات تا جلسۀث مطرحبندی مباحقبل، جمع فرادی جلسۀمرور تکلیف ان جلسۀ هشتم

از اتمام جلسات با آن مواجه شوند، در پایان کار هم غیرمنطقی یکدیگر توسط ورزشکاران، مرور موانعی که ممکن است بعد 

 .اجرا گردید هانامهپرسش
 

 آماریهای روش 4-2

است.  شدهو استنباطی استفادهدر دو سطح آمار توصیفی  00نسخۀ  2اساس.پی.افزار اس.ز نرمها اتحلیل دادهومنظور تجزیهبه

 3ویلک ـو در بخش آمار استنباطی از آزمون شاپیرو معیار متغیرها فراوانی، میانگین و انحراف از آمار توصیفی برای محاسبۀ

 مستقل برای محاسبۀ و از آزمون تی هاتجانس واریانسسنجش برای  4زمون لوین، از آهابرای اطمینان از توزیع طبیعی داده

 .اندشده انجام 32/3ها در سطح ذکر است که تمام تحلیلشایان شده است. ها استفادههای گروهتفاوت میانگین

 هایافته -3

 

در محدودۀ ، و از رشتۀ کشتی فرنگی بودههمه مذکر ها نشان داد که آزمودنی هاهای جمعیت شناختی آزمودنیبررسی ویژگی

نمرات میانگین بوط به های مر. یافتهپرداختندساعت در هفته به تمرین می 83طور میانگین قرار داشته و به 81 -81سنی بین 

های جز دادهبه ـ ویلک نشان داد کهاست. نتایج آزمون شاپیروآمده دو جدول شمارۀ تفصیل درها بهآزمودنی و انحراف معیار 

علاوه بر این، (. P>32/3باشند )دارای توزیع طبیعی می هاخرده مقیاس ی بقیۀهادادهخرده مقیاس احساس کاهش موفقیت، 

متغیرها  داد که تجانس واریانس در مورد همۀنشان  گرفته و نتایج آناستفاده قرارها موردآزمون لوین برای یکسانی واریانس

 تفصیل در جدولمتغیرها بهیک از  هر گرایی منفی برقرار است. نتایج مربوط بهکل و کمال تحلیل رفتگیجز متغیرهای به

 آمده است. سه شمارۀ

                                                           
1. ABC 
2. Statistical Package for Social Sciences (SPSS)   
3. Shapiro Wilk 
4. Levene's test 
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( و کنترل -9/88گرایی منفی ورزشکاران گروه آزمایش )مستقل نشان داد که بین میانگین تغییرات کمال نتایج آزمون تی

ـ عقلانیدرمانی رفتار پژوهش مبنی بر مؤثر بودن مداخلۀ بنابراین فرضیۀ ؛(P=381/3( تفاوت معناداری وجود دارد )13/3)

مستقل نشان داد که بین  همچنین نتایج آزمون تی شود.منفی ورزشکاران تأیید می گرایانۀانی در کاهش باورهای کمالهیج

 (.P=722/3( تفاوت معناداری وجود ندارد )0/8( و کنترل )0/0گرایی مثبت ورزشکاران گروه آزمایش )میانگین تغییرات کمال

و  منفی بود گرایانۀانی در کاهش باورهای کمالـ هیجدرمانی عقلانیها به دنبال بررسی تأثیر رفتارکه پژوهش حاضر تنآنجاییاز

 گرایانۀان دادند که باورهای کمالآمده نشدستهمثبت ورزشکاران حفظ شوند، نتایج ب گرایانۀاین بود تا باورهای کمال به دنبال

 اند.شدهکنند، حفظمیشان کمک ها در موفقیتمثبت ورزشکاران که به آن

های آن نشان داد که بین میانگین تغییرات و خرده مقیاس تحلیل رفتگیمستقل در مورد متغیر  علاوه بر این، نتایج آزمون تی

(. همچنین بین P=083/3داری وجود ندارد )تفاوت معنا ،(63/3( و کنترل )-16/0ورزشکاران گروه آزمایش ) تحلیل رفتگی

 تفاوت معناداری وجود نداشت (-80/3( و کنترل )-36/8تغییرات احساس کاهش موفقیت ورزشکاران گروه آزمایش )میانگین 

(206/3=P.) تفاوت ( 16/3( و کنترل )-1/8ـ هیجانی ورزشکاران گروه آزمایش )بین میانگین تغییرات واماندگی جسمانی

( و -13/3اهش ارزشمندی ورزش ورزشکاران گروه آزمایش )بین میانگین تغییرات ک (.P=010/3)معناداری وجود نداشت 

درمانی رفتار پژوهش مبنی بر مؤثر بودن مداخلۀ بنابراین، فرضیۀ ؛(P=636/3) نداشتتفاوت معناداری وجود  نیز (06/3کنترل )

تفصیل در جدول شمارۀ نتایج آزمون تی مستقل به شود.ورزشکاران تأیید نمی تحلیل رفتگیدر کاهش میزان ـ هیجانی عقلانی

 است.سه آمده

 هاهای آنو خرده مقیاس تحلیل رفتگیگرایی و کمال آزمونپس و آزمونپیش هاینمره معیار فاانحر نمرات و ، میانگین0 دول شمارۀج

کنترل و آزمایش هایگروه در

 معیار انحراف میانگین مراحل گروه متغیرها 

 

 گرایی منفیکمال

 7/2 2/73 آزمونپیش آزمایش

 6/6 6/21 آزمونپس

 0/88 6/61 آزمونپیش کنترل

 6/9 1/69 آزمونپس

 

 گرایی مثبتکمال

 2/7 0/10 آزمونپیش آزمایش

 0/9 2/11 آزمونپس

 0/1 1/10 آزمونپیش کنترل

 1/2 6/11 آزمونپس

 

 تحلیل رفتگی

 1/7 8/09 آزمونپیش آزمایش

 1/6 0/06 آزمونپس

 1/1 2/00 آزمونپیش کنترل

 2/2 8/01 آزمونپس

 

 احساس کاهش موفقیت

 0/0 0/9 آزمونپیش آزمایش

 2/0 0/1 آزمونپس

 9/8 6/7 آزمونپیش کنترل

 1/8 2/7 آزمونپس

 

 ـواماندگی جسمانی

 هیجانی

 0/0 7/80 آزمونپیش آزمایش

 36/0 0/88 آزمونپس

 2/0 20/9 آزمونپیش کنترل

 0/0 83 آزمونپس
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 کاهش ارزشمندی ورزش

 7/0 8/7 آزمونپیش آزمایش

 0/0 70/6 آزمونپس

 32/0 00/6 آزمونپیش کنترل

 1/0 6/6 آزمونپس
 

 هاهای آنو خرده مقیاس تحلیل رفتگیگرایی و مستقل متغیرهای کمال آزمون لوین و آزمون تی حاصل از ، نتایج0 جدول شمارۀ

 

 متغیرها

 مستقل آزمون تی آزمون لوین

 سطح اف

 معناداری

 معناداری سطح آزادی درجۀ تی

 381/3 9/08 -26/0 336/3 11/1 گرایی منفیکمال

 722/3 01 082/3 216/3 070/3 گرایی مثبتکمال

 083/3 9/03 -31/8 336/3 71/1 تحلیل رفتگی

 ـواماندگی جسمانی

 هیجانی

 316/3 108/3 39/8- 01 010/3 

احساس کاهش 

 موفقیت

80/1 320/3 606/3- 01 206/3 

کاهش ارزشمندی 

 ورزش

38/8 000/3 200/3- 01 636/3 

 

 گیریو نتیجه بحث -4

شود. گاهی اوقات ورزشکاران فکر داشتن باورهای کارآمد و هوشمندانه یکی از امتیازات مهم ورزشکاران موفق محسوب می

نیافتنی برای خود تعیین کنند، انگیزۀ بیشتری برای فعالیت پیدا خواهند کنند که اگر معیارهای خیلی بالا و گاهی دستمی

فرسایی را تحمل د تا تمرینات طاقتنشواما این باورها باعث می ،بیشتری پیدا کنند فکر درست باشد و انگیزۀ شاید این کرد،

شناسی در حوزۀ رواننهایت به عملکرد خود آسیب بزنند. و در مثل تحلیل رفتگی دچار شوندکنند و به اختلالات انگیزشی 

 شده است.ورزشکاران انجام ناکارآمدمنفی و  گرایانۀکمالهای کمی در راستای اصلاح باورهای ورزش، پژوهش

های آزمایش و گرایی منفی گروهکمال آزمونآزمون و پسپیش آمده، اختلاف معناداری بین نمراتدستاساس نتایج به بر

 گرایانۀباورهای کمال انی در کاهشـ هیجدرمانی عقلانیرفتار این معنی که اجرای پروتکل مداخلۀ کنترل وجود داشته است، به

 یسۀاما مقا ؛شده بوده استهای اتخاذو این کاهش متأثر از مشاوره و تکنیک کار مؤثر بوده استگیران فرنگیمنفی کشتی

 ی آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری نشان نداد.هاگروه تحلیل رفتگیآزمون آزمون و پسنمرات پیش

ورزشکاران  تحلیل رفتگیگرایی منفی و کاهش کمال زمینۀورزش درشناسی روان حوزۀبل از پژوهش حاضر، پژوهشی در تا ق

اما  ؛اندپرداخته شناسیرواندیگر مفاهیم  و با یکدیگر این اختلالات انگیزشی ها به رابطۀنشده است و بیشتر پژوهشانجام

 توان نتایج می که پژوهشی
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یر تأث مطالعۀ بااین پژوهشگران  باشد،می (0381و بارکر ) 8تارنر، اسلاترمطالعۀ حاضر را با نتایج آن مقایسه کرد، پژوهش 

ـ درمانی عقلانیآموزش رفتار که یدندرس یجهنت یننخبه، به ا یستانفوتبال یرمنطقیغ بر افکار ـ هیجانیدرمانی عقلانیرفتار

راستا با نتایج و نتایج پژوهش حاضر نیز هم باشدیثر مؤم یستانفوتبال یرمنطقیمواجهه و اصلاح افکار غ یص،در تشخ هیجانی

تغیرهای ورزشی، م رشتۀتوان به میها وجود دارد و آن لعۀحاضر و مطا هایی بین مطالعۀاما تفاوت ؛باشدها میپژوهش آن

( به این نتیجه 0380شده اشاره کرد. در پژوهش مشابهی نیز تارنر و بارکر )های استفادهنامهپرسشها و پژوهش، تعداد آزمودنی

تایج دهد. نـ هیجانی، میزان باورهای غیرمنطقی و اضطراب شناختی ورزشکاران را کاهش میدرمانی عقلانیرسیدند که رفتار

ها هم به کاهش راستا هستند که آنجهت همیناباشند. ازراستا می( نیز هم0380تارنر و بارکر ) پژوهش حاضر، با نتایج مطالعۀ

ها گرای منفی با آنشده است که افراد کمالای پرداختهاند و در پژوهش حاضر نیز به افکار غیرمنطقیافکار غیرمنطقی پرداخته

 درگیرند.

بروجنی، متشرعی  )فرخیگرایی منفی با حالات خلقی منفی مثل خستگی و افسردگی بیشتر اند که کمالها نشان دادهپژوهش

 و فراهانی،

نفس و عملکرد ورزشی پایین ( عزت8093نفس پایین، اضطراب شناختی و جسمانی بالا )بشارت و حسینی، به(، اعتماد8098

های گراهای منفی با تمرینکمالتوان گفت که ها می( همراه است. با توجه به این یافته8011)ابوالقاسمی، کردی و اسکندری، 

های مکرر ممکن است که دچار خستگی دهند و با تجربۀتگی مفرط قرار میدهند، خود را در معرض خسشدیدی که انجام می

-های پژوهشداده و اضطراب وافری را تجربه کنند که طبق یافتهدستنفس خود را ازنفس و عزتبهافسردگی شوند و اعتماد

ها همچنین پژوهشگردد. میمنفی این ورزشکاران بر گرایانۀی کمالو به باورهااغلب این اضطراب، شناختی بوده  ،های پیشین

-و ورزشکاران کمال ( همراه است0386نگرش مثبت به دوپینگ )مادیگان، استوبر و پسفیلد، گرایی با اند که کمالنشان داده

ای که برای خود تعیین نیافتنیاغلب دستزنند تا به معیارهای خیلی بالا و گرای منفی دست به هر کاری حتی دوپینگ می

توان از افسردگی، خستگی مفرط و حتی دوپینگ ورزشکاران میمنفی  گرایانۀین با اصلاح باورهای کمالبنابرا ؛اند، برسندکرده

 نفس ورزشکاران گام برداشت.نفس و عزتبهجلوگیری کرد و در راستای افزایش اعتماد

 ین،تمر یطو رقابت، مح ینتمر یادفشار ز یلاز قب یسازمان یزا( معتقدند که عوامل استرس0380) 0فلاچر و گودگرتابی، 

و  یتحول شغل ی،اجتماع یتفقدان حما گری،یسبک مرب یدگی،دیبخطر آس ی،ایهمشکلات تغذ ی،مسافرت یهابرنامه

عوامل کاملاً وابسته به  یندچار شوند و ا رفتگیتحلیل  هورزشکاران بتا شوند یمختلف باعث م یهاو داشتن نقش یعملکرد

 تحلیل رفتگیـ هیجانی در کاهش علائم درمانی عقلانیکه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که رفتاریجایآناز باشند.یفرهنگ م

اند را در شدهمطرح (0380فلاچر و گودگر )های دیگر باید عواملی که در پژوهش تابی، ورزشکاران مؤثر نبود، در پروتکل

 نظر قرار داد.پروتکل درمانی مد

افرادی  ؛توان به این شکل تبیین کردرا میگرایی منفی ـ هیجانی در کاهش کمالدرمانی عقلانیاثربخشی رفتار دلایل احتمالی

اهات خود نسبت به اشتب شوند،انواع مختلف خطاهای شناختی را در باورهای خود مرتکب می ،هستندمنفی  گرایکه کمال

-حدی نشان میازاند، به بازخورد دیگران حساسیت بیشدهند، در مورد اشتباه کردن نگرانحدی نشان میازحساسیت بیش

گرو انتظارات سخت خود  چیز را درای انجام دهند، همهکنند که دائم باید کارهای خیلی سخت و سرسختانهدهند، احساس می

دهد، ـ هیجانی انجام میدرمانی عقلانیکاری که رفتارکنند. رسند، احساس رضایت نمیمیدانند و وقتی هم به اهداف خود می

                                                           
1. Slater 
2. Tabei, Fletcher and Goodger 
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کاهش ـ هیجانی در درمانی عقلانیرفتار و دلیل اثربخشی اهای شناختی استنشانه گرفتن و اصلاح باورهای غیرمنطقی و خط

وجود  ی منفیگراای است که در افراد کمالناکارآمد و غیرمنطقی و خطاهای شناختیگرایی منفی، اصلاح همین باورهای کمال

منفی است که از  گرایانۀا کاهش همین باورهای کمالب( 8916شده توسط اسمیت )مطرح تحلیل رفتگیطبق الگوی دارند. 

چشم بر نکات مثبت  های شناختی معیوب،گرا با ارزیابیبه این خاطر که ورزشکار کمال، توان کاستمی تحلیل رفتگیمیزان 

ترسد و غیره. شدت میهوقت اشتباه نکند، از شکست بخواهد که هیچبندد، مدام نگران اشتباه کردن است، میفعالیت خود می

همین ماند تا از اشتباه جلوگیری بکند، اما زنگ میبه؟ ورزشکار همیشه گوشبگیردجلوی اشتباه را  دتوانمیهمیشه ولی آیا 

شدت کاهش هشود که اشتباه اتفاق بیافتد، در صورتی هم که اتفاق نیافتد، انرژی و تمرکز ورزشکار را بزنگی باعث میبهگوش

د و ورزشکار دچار نشوهم انباشته میروی هاو همین استرس و اضطراب دهدوافری قرار میاسترس و او را در معرض دهد می

 کند.کند که پیشرفتی نمیشود و احساس میانگیزه میه فعالیت خود بیب شود و نسبتمی تحلیل رفتگی

 

، اصلاح این افکار و باورهای ناکارآمد ورزشکار و تغییر نگرش او نسبت شودانجام می ـ هیجانیدرمانی عقلانیرفتار در کاری که

و تغییر  دهای غیرمنطقی خوتغییر نگرشدهد که چطور با و به ورزشکار یاد می باشدهای منفی مثل اضطراب میبه هیجان

این هم که  احتمالی دلیلکند. را رفع  تحلیل رفتگیجمله خود ازهای منفی، مشکلات به هیجان خودنگرش  رفتارها و شیوۀ

ممکن است این باشد که ورزشکار  ورزشکاران تفاوت معنادار نشان نداد، تحلیل رفتگیـ هیجانی در کاهش درمانی عقلانیرفتار

سات شده در جلهای آموختهباید روشرا تجربه کرده است،  تحلیل رفتگیبه مدت طولانی با باورهای ناکارآمد روبرو بوده و 

افزایش پیدا  اشاش نسبت به فعالیت ورزشیآورد و احساس موفقیت و انگیزه دستهایی بهتمشاوره را تمرین کند تا موفقی

حد، تعدیل شوند و در این ازکند، همچنین مداخلاتی باید در راستای تمرینات ورزشکار صورت بگیرد تا در صورت فشار بیش

همچنین  .قرار داد تا در صورت نیاز از فشار تمرینات کاسته شود مشکل ورزشکار نیز در جریان را مربی ورزشکار توانمیراستا 

نبود گری، منفی، ناشی از محیط تمرین، سبک مربی گرایانۀار علاوه بر باورهای کمالورزشک رفتگیتحلیل ممکن است که 

 تحلیل رفتگیلازم به ذکر است که میزان  های آتی باید لحاظ شوند.های اجتماعی و تعارض نقش باشد که در پروتکلحمایت

 .نشان دهدکاهش داشته اما به میزانی نبوده است که تفاوت معنادار  ،ورزشکاران در پژوهش حاضر

شناسی ورزشی پرداخته بودند و دیگر مفاهیم حوزۀ روان تحلیل رفتگیگرایی با به ارتباط کمال یهای مختلفحال، پژوهشبهتا

با  ورزشکاران کاست. تحلیل رفتگیمنفی و  گرایانۀان از میزان باورهای کمالنشده بود تا بتوای در این زمینه انجامو مداخله

گرایی منفی زمینۀ کاهش کمالـ هیجانی دردرمانی عقلانیتوان از رفتارمیآمد،  دستتوجه به نتایجی که از پژوهش حاضر به

زشی را کاهش داد. رفتگی ور شده، بتوان میزان تحلیلورزشکاران استفاده کرد و از این طریق با انجام تغییراتی در پروتکل ارائه

های ای و برنامهرفتگی از رویکردهای مشاوره گرایی منفی و تحلیلزمینۀ کاهش کمالهای آتی درامید است که در پژوهش

 پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار بگیرند.نتایج ها با استفاده شود تا نتایج آن مشابهای مداخله
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