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چکیده
 جامعۀ آماری. مطالعۀ رابطۀ کمالگرایی ورزشی و انگیزۀ پیشرفت با موفقیت ورزشی بود،هدف پژوهش حاضر
 نفر به عنوان نمونه144 شامل تمامی ورزشکاران شرکتکننده در لیگ برتر کبدی بود که به صورت تصادفی
 نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشانداد بین. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.انتخاب شدند
-کمالگرایی مثبت و انگیزۀ پیشرفت با موفقیت ورزشی همبستگی به صورت مثبت معنادار و بین ابعاد منفی کمال
 آزمون تحلیل رگرسیون نشانداد که.گرایی و موفقیت ورزشی همبستگی به صورت منفی معنادار میباشد
 در نهایت میتوان. درصد از تغییرات موفقیت ورزشی را تبیین میکند48  و انگیزۀ پیشرفت51 کمالگرایی میزان
 همواره ورزشکار نیازمند به حفظ سطح مطلوبی از کمالگرایی بوده و انگیزۀ،گفت به منظور دستیابی به موفقیت
.الزم میتواند به عنوان یک نیروی پیشبرنده در جهت دستیابی به اوج عملکرد مثمر ثمر باشد
. کبدی، موفقیت ورزشی، انگیزۀ پیشرفت، کمالگرایی ورزشی:کلیدواژهها
The Relationship between Sport Perfectionism and Achievement
Motivation with Sport Success: A Case Study of Kabaddi Athletes
Maliheh Sarabandi, and Zohre Rezaei
Abstract
The present research aims at studying the relationship between sport perfectionism and
achievement motivation with sport success. The population were including of all athletes
participating in 1-st Division League of Kabaddi, from which 144 people were selected
randomly as sample. This was a descriptive correlational research. The result of correlation
test indicates that there is a significant positive correlation between positive perfectionism and
achievement motivation with sport success, and there was significant negative correlation
between negative dimensions of perfectionism and sport success. The regression analysis also
showed that perfectionism explained 51% and achievement motivation explained 48% of
variance in sport success. Finally, it can be said that motivation as a progressive force can be
effective in achieving high performance, and the athlete always needs to maintain proper
levels of perfectionism in order to be successful.
Keywords: sport perfectionism, Achievement Motivation, Sport Success, Kabaddi.
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 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه علوم ورزشی.2
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مقدمه
یکی از چالشهای درک رفتار ماهرانه در ورزشکاران،
تشخیص مؤلفه ها و ابعادی است که در اکتساب و
حفظ موفقیت ورزشی مؤثرند .بررسی پژوهشهای
مربوط به موفقیت ورزشی نشان میدهد عوامل زیادی
در پیشرفت ورزشی ورزشکاران نقش دارند .محققان
این عوامل را شامل تمرین ،آموزش ،توانایی درونی،
سن ،مهارتهای روانشناختی ،تعهد و لذت بردن از
ورزش میدانند (موسوی و واعظ موسوی.)2015 ،
موفقیت ورزشی فرایند یادگیری فعالی است که در اثر
تمرین هدفمند و بهبود مهارتهای ضروری برای
رسیدن به سطح باالی عملکرد ورزشی بهدست
میآید .براین اساس ،یکی از مهمترین عوامل روان
شناختی مرتبط با موفقیت ورزشی افراد کمال گرایی1
است .کمالگرایی یک ویژگی چند بُعدی شخصیتی
است که بوسیلۀ تالش برای بی عیب بودن ،تنظیم
استانداردهای باال برای عملکرد همراه با ارزیابی های
بیش از حد بحرانی از رفتار خود تعریف میشود
(مادیگان ،استوبر ،پاسفیلد .)2016 2استوبر)2011( 3
دو ُبعد مثبت و منفی را برای کمالگرایی مطرح می
کند و معتقد است در کمالگرایی مثبت اشخاص با
هدف رسیدن به موفقیت برانگیخته میشوند و ضمن
تأکید بر معیارهای سطح باالی عملکردی ،میتوانند
محدودیتهای شخصی و اجتماعی را بپذیرند .این
بُعد کمالگرایی منجر به شکوفایی تواناییها و
استعدادها میشود و دارای صفاتی همچون انگیزش
قوی ،تمایل برای خود شکوفایی و اعتمادبهنفس است
(ابوالقاسمی ،کردی و اسکندری ،)2009 ،این ویژگی
قطعاً ورزشکاران را به موفقیتهای سطح باال سوق
میدهد .لذا چنین ورزشکارانی از کوششهای مثبت
برای رسیدن به موفقیت استفاده میکنند (احمدی

طهور ،جعفری ،کرمینیا و اخوان 2010؛ فرخی،
متشرعی ،زیدآبادی ،آقاسی و پارسا .)2013 ،در مقابل
در کمالگرایی منفی افراد با ترس از شکست
برانگیخته میشوند و به دلیل انتظارات غیر
واقعگرایانه هرگز از عملکرد خود خشنود نخواهند شد
(علیزاده صحرایی ،خسروی و بشارت ،)2010 ،این
انتظارات ،منجر به تالش افراطی برای رسیدن به
اهداف بلندپروازانه و پرهیز زیاد از اشتباه میشود که
در نهایت ناخشنودی و احساسات منفی را به دنبال
میآورد (بخشی سورجانی ،)2009 ،ورزشکار در این
حالت هنجارهای باال برای خود وضع کرده و به
صورت ناخودآگاه زمینه را برای شکست خود فراهم
میکند (احمدی و همکاران .)2010 ،اسماعیلی
( )2011این جنبه منفی کمالگرایی را مسبب افت
اجرا و عدم موفقیت ورزشکاران میداند و آن را با
نتایجی مثل عزت نفس ضعیف ،اضطراب و ترس
همراه میداند.
4
استوبر و بیکر ( )2008نشان دادند کمالگرایی مثبت
ارتباط مثبتی با امید به موفقیت و ارتباط منفی با ترس
از شکست دارد ،در مقابل کمالگرایی منفی ارتباط
مثبتی را با ترس از شکست نشان داد .شاگر و استوبر5
( )2009ارتباط کمالگرایی و ترس از شکست را با
توجه به مدل چندگانه کونروی 6مورد بررسی قرار
دادند و نشان دادند کمالگرایی منفی پیشبینی کنندۀ
قوی ترس از شکست در تمامی ابعاد مُدل چندگانه
است .در پژوهشهای متعددی بیان شده است که
کمالگرایی در ورزشکاران لزوماً ناسازگار نیست و
عمدتاً ساختاری سالم و بهنجار دارد (استوبر ،استول،
پسچک و اوتو ،)2008 ،7درحالیکه دیگر مطالعات
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کمالگرایی را یک شاخصۀ ناسازگار توصیف میکنند
که بجای کمک به عملکرد ورزشی ،مانعی برای رشد
ورزشکار است (فلت و هویت )2005 ،1و ورزشکار با
وضع معیارهای باال ،خود را در معرض انواع استرسها
قرار داده و بدین ترتیب احساس خستگی ،افسردگی و
فرسودگی روانی اجتنابناپذیری را به وجود میآورد
(موسوی ،واعظ موسوی و یعقوبی)2015 ،؛ همچنین
ابوالقاسمی و همکاران ( )2009نیز نشان دادند که با
افزایش کمالگرایی ،پیشرفت ورزشکاران کاهش می-
یابد.
کمالگرایی مُثبت شامل یک نیروی انگیزشی است و
زمانی که در ورزشکار ظهور پیدا می کند منجر به
انجام بهتر کارها ،رسیدن به بهترین نتایج ممکن شده
و تالش مضاعفی را ایجاد می کند (استوبر.)2012 ،
درحالیکه کمالگرایی منفی با رویکردهای اجتنابی
انگیزه ارتباط دارد .بدون وجود انگیزه برای موفقیت
نیز ،دیگر تواناییهای ورزشکاران تأثیر آنچنانی بر
عملکرد موفقشان ندارند (سینگ و ساینی.)2013 ،2
انگیزش پیشرفت شامل نیاز به تسلط در کار های
سخت ،دستیابی به کمال و بهتر از دیگران عمل
کردن است (واعظ موسوی و مسیبی .)2011 ،انگیزۀ
پیشرفت شامل ویژگی هایی است که به ورزشکاران
امکان دستیابی به برتری را می دهد .در هر انسانی دو
انگیزه اساسی برای پیشرفت وجود دارد :دستیابی به
موفقیت و اجتناب از شکست .افراد بسیار موفق
انگیزش باالیی برای دستیابی به موفقیت و انگیزش
پایینی برای اجتناب از شکست نشان می دهند در
حالی که افراد کمتر موفق انگیزش پایینی برای
دستیابی به موفقیت و انگیزش باالیی برای اجتناب از
شکست نشان می دهند (واعظ موسوی ،حجتی،
رضاسلطانی ،اسماعیلی و راهداربیگ .)2013

1 . Flett & Hewitt
2. Singh & Saini
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جاچیم و آنا )2007( 3بیان کردند تالش برای
رسیدن به کمال با امید به موفقیت و انگیزۀ پیشرفت
ارتباط مثبت و معنادار و با عالئم افسردگی و
شکایات جسمانی ارتباط منفی دارد .عظیمی ،پیری و
زوار ( )2014نیز دریافتند بین انگیزش پیشرفت و
عملکرد تحصیلی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و
هر چه فرد از انگیزش پیشرفت بیشتری برخوردار
باشد ،تأثیر بسزایی بر میزان موفقیت آنها خواهد
داشت .محققان معتقدند انگیزۀ پیشرفت بر دیگر
عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکار ازجمله آمادگی
جسمانی ،تکنیک ،تاکتیک و سبک زندگی تأثیرگذار
است و نمیتوان آن را همانند چیزی توصیف کرد که
فقط در طول رقابت رخ میدهد ،بلکه در طول روزها،
ماهها و حتی سالهای عمر ورزشکار با او همراه است
و میتواند به صورت کمتر و یا بیشتر نمود پیدا کند
(سینگ و ساینی.)2013 ،
بنابراین بررسی و شناخت شاخصهای مهم روانی
ورزشکاران از جمله انگیزه و کمالگرایی میتواند
راهنمای خوبی برای مربیان و ورزشکاران باشد و از
سرخوردگی و عدم دستیابی به موفقیت جلوگیری کند.
موفقیت ورزشی نیز که معیار مهم و اصلی تمام
ورزشکاران علیالخصوص ورزشکاران قهرمان است،
میتواند بر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش
بیافزاد .براین اساس ،در پژوهش حاضر به طور
اختصاصی رابطۀ تکتک ابعاد کمالگرایی با موفقیت
ورزشکار بررسی شد تا بتوان تا حدودی تفاوت در این
رابطه را توجیه نمود .هدف دیگر پژوهش حاضر نیز
بررسی این موضوع بود که آیا انگیزۀ پیشرفت و
کمالگرایی را میتوان به عنوان دو عامل پیشبینی
کنندۀ موفقیت ورزشی بشمار آورد؟

3. Joachim and Anna

60

مطالعات روانشناسی ورزشی ،شمارة  ،19بهار 1396

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر به روش توصیفی از نوع همبستگی
انجام شد .جامعۀ آماری پژوهش را تمام دختران و
پسران کبدی کار شرکتکننده در هفتمین دورۀ
مسابقات لیگ دستۀ یک کبدی کشور در سال 1394
تشکیل دادند که تعداد آنها برابر با  238نفر بود ،از
این میان به صورت نمونهگیری تصادفی تعداد 144
نفر به عنوان نمونۀ آماری ( 84پسر و  60دختر)
انتخاب و پرسشنامههای مربوطه را تمکیل کردند.
به منظور جمعآوری اطالعات این پژوهش از سه
پرسشنامه استفاده شد .جهت اندازهگیری کمالگرایی
از پرسشنامۀ کمالگرایی چندبُعدی ورزشی
(اس.ام.پی.اس) دان و همکاران )2005( 1استفاده شد.
این پرسشنامه دارای  30سؤال میباشد که چهار
خرده مقیاس (معیارهای شخصی ،اهمیت زیاد به
اشتباه ،ادراک فشار والدین و ادراک فشار مربی) را در
برمیگیرد .در این پرسشنامه هفت گویه معیارهای
شخصی ،هشت گویه اهمیت زیاد به اشتباه ،نُه گویه
ادراک فشار والدین و شش گویه ادراک فشار مربی را
میسنجد .مجموع این چهار بعد نمرۀ کلی
کمالگرایی را مشخص میکند .هر مورد بر حسب
مقیاس پنج درجهای لیکرت از ( 1کامالً مخالفم) تا 5
(کامالً موافقم) نمرهگذاری میشود .ابوالقاسمی و
همکاران ( )2009ضریب آلفای کرونباخ این
پرسشنامه را  0/80گزارش نمودند .فرخی و همکاران
( )2013نیز ضریب پایایی درونی را معادل  0/79و
فرخی ،و همکاران ( )2012نیز پایایی درونی این
پرسشنامه را در دامنهای از  0/72تا  0/91گزارش
کردند .همچنین در پژوهش حاضر پایایی کمالگرایی
به روش آلفای کرونباخ محاسبه و برابر با  0/73به
دست آمد که بیانگر پایایی کافی برای مقیاس
کمالگرایی میباشد.

جهت سنجش موفقیت ورزش از پرسشنامۀ ادراک از
موفقیت ورزشی (پی.اس.کیو) ترشر و رابرتز)1998( 2
استفاده شد .مبنای سؤاالت این پرسشنامه احساس
موفقیت در ورزش میباشد و به گونهای بیانشدهاند
که به عنوان معیاری به کار گرفته شود که آیا
ورزشکار به موفقیت رسیده است یا خیر؟ نسخۀ نهایی
این پرسشنامه ،مشتمل بر  12سؤال است که دو بعد
خود گرایی و تکلیف گرایی را مورد سنجش قرار
میدهد و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت
تنظیم شده است؛ به طوری که برای (کامالً موافق) 5
و (کامالً مخالف)  1امتیاز در نظر گرفته شده است.
رابرتز و همکاران ( )1998همسانی درونی آن را 0/82
و با روش آزمون مجدد پایایی این آزمون را 0/80
گزارش کردند .کجباف نژاد ،احدی ،حیدری ،عسگری
و عنایتی ( )2009نیز میزان همسانی درونی این
پرسشنامه را معادل  0/79و فرزی ،عباسی ،سوری و
نظری ( )2013برابر با  0/78به دست آوردند .در این
پژوهش نیز پایایی این پرسشنامه از طریق آلفای
کرونباخ  0/76به دست آمد.
در نهایت از پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت (ایو.ام.تی)
توسط هرمانس )1970( 3برای ارزیابی انگیزۀ پیشرفت
ورزشکاران استفاده شد .این پرسشنامه دارای 29
ماده بوده که به صورت جمالت نیمهتمام میباشند و
گزینههای ارائهشده برای هر ماده بین چهار تا شش
گزینه متغیر است .بر این اساس حداکثر نمرۀ هر ماده
بین چهار تا شش میباشد که با توجه به تعداد
گزینههای هر ماده تغییر میکند .در برخی از مادهها
گزینه الف کمترین نمره و در برخی دیگر گزینه الف
باالترین نمره را دارد .گرفتن نمرۀ باال در این آزمون
حاکی از داشتن انگیزۀ پیشرفت باال است.
پژوهشهای متعددی از جمله خوروش ،احسانی و
تندنویس ( )2009میزان پایایی درونی این پرسشنامه
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را معادل  0/81و عظیمی و همکاران ( )2014برابر با
 0/67گزارش کردند .در پژوهش حاضر نیز پایایی این
پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برابر با  0/81به
دست آمد.
جهت جمعآوری پرسشنامههای پژوهش ،محققان به
محل برگزاری مسابقات مراجعه و در هنگام استراحت
تیمها از ورزشکاران درخواست نمودند تا پرسشنامهها
را پرکنند .به تمامی ورزشکاران هدف از انجام مطالعه
توضیح داده شد و به آنها این اطمینان داده شد که
تمامی اطالعات فردی آنها محرمانه بوده و فقط داده-
های کل ورزشکاران گزارش خواهد شد .همچنین
تمامی پرسشنامه ها بدون نام جمع آوری شد.
روش گردآوری دادهها
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از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف
معیار برای توصیف دادهها و آمار استنباطی نظیر
آزمون های کولموگروف اسمیرنف ،همبستگی
پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش همزمان
جهت تحلیل استنباطی دادهها استفاده شد .همچنین
تمامی تحلیلها با استفاده از نرمافزار اس .پی .اس.
اس نسخۀ  18انجام شد.
یافتهها
یافتههای توصیفی مربوط به متغیرهای مورد پژوهش
شامل انگیزۀ پیشرفت ،کمالگرایی ورزشی و خرده
مقیاسهای آن و ادراک موفقیت ورزشی در جدول 1
ارائه شده است.

جدول  .1نمرات میانگین و انحراف معیار آزمودنیها در متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت
میانگین

مؤلفه

تعداد

کمالگرایی
اهمیت به اشتباه
معیارهای شخصی
ادراک فشار والدین
ادراک فشار مربی
انگیزۀ پیشرفت

144
144
144
144
144
144

موفقیت ورزشی

144

39/04

خود گرایی
تکلیف گرایی

144
144

19/06
19/98

انحراف معیار

پسر
88/05
21/5
24/8
20/04
21/7
94/4

دختر
46/76
20/8
23/93
20/01
21/02
92/5

پسر
5/64
3/16
3/62
3/23
3/45
5/62

دختر
5/43
3/5
3/47
2/45
3/31
5/74

37/87

4/76

4/3

20/04
17/83

2/4
2/52

2/76
2/01

در ادامه جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
از آزمون کالموگروف-اسمیرنف استفاده شد که اعداد
به دست آمده بیانگر نرمال بودن توزیع دادهها میباشد
( .)P>0.05جهت بررسی میزان همبستگی بین
متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شد .نتایج به دست آمده گویای این مطلب
است که در زمینۀ کمالگرایی مثبت (معیارهای

شخصی) رابطۀ مثبت معنادار و در خرده مقیاسهای
منفی کمالگرایی (بجز ادراک فشار والدین) هم-
بستگی به صورت منفی معنادار وجود دارد و بین متغیر
انگیزۀ پیشرفت و موفقیت ورزشی نیز همبستگی
مثبت و معنادار است (جدول .)2
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جدول  .2آزمون همبستگی بین ابعاد مختلف کمالگرایی ورزشی و انگیزة پیشرفت با موفقیت ورزشی
جهت
سطح معناداری
میزان همبستگی
متغیر وابسته
متغیر مستقل
منفی
0/003
0/34
اهمیت به اشتباه
مثبت
0/001
0/72
معیارهای شخصی
منفی
0/116
0/12
والدین
ادراک فشار
موفقیت ورزشی
منفی
0/002
0/45
ادراک فشار مربی
0/56

انگیزۀ پیشرفت

مثبت

0/003

معناداری در سطح P>0/05

نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون به منظور
پیشبینی موفقیت ورزشی در جدول  3نشان داده شده
است .نتایج آزمون حاکی از این امر بود که میزان 51
در صد واریانس مربوط به موفقیت ورزشی
ورزشکاران ،توسط کمالگرایی تبیین میشود

( ،)R2=0/51یعنی میزان  51درصد تغییرات متغیر
مالک توسط ابعاد متغیر کمالگرایی تبیین میشود .در
زمینۀ متغیر انگیزۀ پیشرفت هم نتایج نشان میدهد
که انگیزۀ پیشرفت میتواند  48درصد از تغییرات
مربوط به موفقیت ورزشی را پیشبینی کند.

جدول  .3خالصه مدل رگرسیون برای کمالگرایی و انگیزة پیشرفت در ارتباط با موفقیت ورزشی
متغیر
کمالگرایی
انگیزۀ پیشرفت

آر
0/720
0/772

خطای استاندارد
5/91
3/45

آر دو
0/519
0/483

سطح معناداری
0/001
0/001

آمارة اف
38/30
100/54

معناداری در سطح P>0/05
جدول  .4ضرئب رگرسیون برای پیشبینی موفقیت ورزشی
متغیر/شاخص

اهمیت به اشتباه
معیارهای شخصی
ادراک فشار والدین
ادراک فشار مربی
انگیزۀ پیشرفت

بی

-0/25
0/844
-0/32
-0/63
0/477

خطای استاندارد

0/175
0/109
0/122
0/186
0/045

ضریب بتا

-0/032
0/719
-0/002
-0/004
0/667

آمارة تی

-0/028
7/710
-0/032
-0/041
10/462

سطح معناداری

0/041
0/03
0/13
0/029
0/001

معناداری در سطح P>0/05

در جدول  4ضرایب رگرسیون به منظور پیشبینی
موفقیت ورزشی در متغیر معیارهای شخصی نشان داد
که به صورت مثبت معنادار ( )β=0/719میتواند
موفقیت ورزشی را پیشبینی کند ،یعنی به ازای یک
واحد تغییر در متغیر معیارهای شخصی موفقیت
ورزشی به اندازۀ  0/719تغییر میکند .متغیر اهمیت

بیش از اندازه به اشتباه و ادراک فشار مربی هر کدام
به صورت منفی معنادار ( β = -0/03و )β = -0/04
میتوانند عملکرد مربوط به موفقیت ورزشی را پیش-
بینی کنند یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیرهای
اهمیت به اشتباه و ادراک فشار مربی ،موفقیت ورزشی
به میزان  0/03و  0/04تغییر میکند.
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بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ کمالگرایی
ورزشی و انگیزۀ پیشرفت با موفقیت ورزشی دختران و
پسران ورزشکار شرکتکننده در مسابقات لیگ دستۀ
یک کبدی کشور بود .نتایج به دست آمده نشان داد
میانگین نمرات مردان در تمامی متغیرهای پژوهش از
میانگین نمرات زنان در سطح باالتری قرار دارد .این
نتایج در زمینۀ بُعد مثبت کمالگرایی (معیارهای
شخصی) با پژوهش انجامشده توسط احمدی طهور و
همکاران ( ،)2010ارسالن کاسکان )2010( 1و
آتاناسیوس )2011( 2و در زمینۀ متغیر موفقیت ورزشی
با پژوهش بشارت ( )2005همسو است .باالتر بودن
نمرات مردان در بُعد اهمیت بیش از اندازه به اشتباه،
ادراک فشار والدین و مربی با یافتههای ارسالن
کاسکان ( )2010همسو و با یافتههای انشل ()2009
و احمدی طهور و همکاران ( )2010ناهمسو است.
این نتایج را میتوان از طریق انتظارات جامعه تبیین
کرد .مردان هنگامی که در خانواده و محیط رقابتی
قرار میگیرند رفتارهای مستقل زیادی را بر خالف
زنان در اجتماع نشان میدهند .آنها رقابتطلبتر از
زنان هستند و نگرانی بیشتری در مورد موفقیت و
قدرت خود دارند .به همین دلیل است که مردان
میتوانند انتظارات کمالگرایانه بیشتری را نسبت به
زنان بر طبق توقعات جامعه داشته باشند .متغیر انگیزۀ
پیشرفت نیز با مطالعات جیتشوار ،ساندرالل ،رانجیت
سینگ ،زندی و جینت سینگ )2013( 3ناهمسو است.
درحالیکه با پژوهش النسیا ،پتروسی ،جورجی ،دانته و
کیفون )2013( 4همسو میباشد .این نتیجه را میتوان
با توجه به نیاز به مسئولیتپذیری پسران در آینده و
در نتیجه تالش بیشتر برای کسب موفقیت تبیین
1. Arsalan, c
2. Athanasios
3. Jiteshwor, Sunderlal, Singh, zandi & Singh
4 . Lancia, Petrucci, Giorgi, Dante & Cifone
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کرد .درحالیکه آنچه بیش از هر چیز انگیزههای
پیشرفت در دختران را تحت تأثیر قرار میدهد نیاز
شدید برای پیوستگی است .دختران کمتر تشویق به
استقالل و بیشتر حمایت میشوند (لواسانی ،کیوان
زاده و کیوان زاده.)2007 ،
در بررسی همبستگی بین ابعاد متغیر کمالگرایی و
موفقیت ورزشی ،نتایج حاکی از همبستگی مثبت
معنادار بین بعد معیارهای شخصی و موفقیت ورزشی
و همبستگی منفی معنادار بین ابعاد اهمیت بیش از
اندازه به اشتباه و ادراک فشار مربی میباشد .این
نتایج با یافتههای بشارت ( ،)2005هووارد ،کر ،کازوب
و فاین ،)2008( 5استوبر و همکاران ( ،)2008استوبر و
بیکر ( ،)2008اسماعیلی ( ،)2011موسوی و همکاران
( )2015دارای همخوانی میباشد .و همچنین مطالعه
هانچون ،)2010( 6استوبر ( 2012و  )2014نیز بر این
حقیقت تأکید میکنند که موفقیت در ورزش با کمال-
گرایی در ارتباط است.
در تبیین این رابطه میتوان عنوان نمود که افراد
کمالگرای مثبت رضایت واقعگرایانه از رفتارها دارند
و برای رسیدن به موفقیت تالش میکنند ،اما نتایج
شکست آنها نیز رفتاری سازگارانه است؛ مانند تغییر
دادن استانداردهای شخصی و یا تالش بیشتر و
آسانتر گرفتن امور و کارها (سرو قد ،برزگر و بالغی،
 .)2011در همین راستا بون ،بریت ،واندریکن و
کلیس )2013( 7نشان دادند که کمالگرایی مثبت
منجر به تمایل فرد برای کسب موفقیت میشود و اگر
در این راه شکست خورد انگیزۀ وی کاهش پیدا نمی-
کند .هیل ،هال ،اپلتون و هووارد )2009( 8و همچنین
گوتوالز ،استوبر ،دان و استول )2012( 9نیز بعد مثبت
کمالگرایی را دارای اثرات انگیزشی میدانند و عنوان
5. Howard, Kerr, Kozub & Finnie
6. Hanchon
7. Boone, Braet, Vandereycken & Claes
8 . Hill, Hall, Appleton & Howard
9 . Gotwals, Stoeber, Dunn, & Stoll
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می کنند که زمانی که کمال گرایی منفی تحت
کنترل باشد ،کمال گرایی مثبت یک ویژگی سازگارانه
در ورزش است .راسکوئینها ،دان و دان )2014( 1نیز
کمالگرایی مثبت را در بهبود توانایی ورزشکار به-
منظور دستیابی به موفقیت در سطوح رقابتی مؤثر
میدانند .پاپادومارکاری و پورتینو )2012( 2در همین
راستا اعتقاد داشتند که دیدگاه ناسازگارانه کمالگرایی
به وسیله احساس تشویش و ناراحتی فرد کمالگرا که
ناشی از اشتباهات ،ترس از شکست و بازخورد منفی
به اشتباهات است به وجود میآید .دان و گتواز3
( )2006نیز بیان میکنند که تمرکز بیش از حد بر
اشتباهات در طول رقابت منجر به کاهش تمرکز
ورزشکار بر اجرا میشود و در نهایت منجر به کاهش
سطح عملکرد وی خواهد شد .تبیین قابل ذکر دیگر
در این رابطه این مورد است که ،ورزشکاران از طریق
نگرانیهای افراطی و تردید به اعمال خود قادر به
اجرای روان نبوده و در شناسایی و اصالح به موقع
خطاهای خود نیز دچار اختالل می شوند .در نهایت
ممکن است با وجود توانمندی های جسمانی ،تکنیکی
و تاکتیکی ،به علت ویژگی های منفی و افراطی
کمال گرایی نتوانند اوج پیشرفت ورزشی را تجربه
کنند (موسوی و همکاران  .)2015بنابراین با تمایز
بین جنبههای مثبت و منفی کمالگرایی میتوان به
صورت قاطع ارتباط بین کمالگرایی و موفقیت
ورزشی را اثبات کرد .این تبیین در مقابل نظریههایی
قرار می گیرد که کمال گرایی را بطور کلی صفتی
نابهنجار توصیف کرده و معتقدند که منجر به تضعیف
عملکرد می شود (انشل ومنصوری 2005؛ فلت و
هویت؛ 2005؛ هال  .)2006نتایج این مطالعه کمال
گرایی را در دو جهت مثبت و منفی با موفقیت ورزشی
در ارتباط میداند .این رابطه همراستا با نظریۀ

هماچک ( )1978قرار میگیرد و بیان می کند که
کمال گرایی پدیده ای بسیار پیچیده است که هم به
فعالیت های طبیعی و سازگار و هم به ناسازگازی
های روانی وابسته است .برایناساس میتوان
پیامدهای عملی و نظری را عنوان نمود .در سطح
عملی ،تنظیم برنامه های مربوط به آموزش
مهارتهای روانی و شناختی میتواند ابعاد مثبت و
منفی کمال گرایی را در خود گنجانده و با ورود این
برنامهها به چهارچوب برنامههای مداخلهای موجود در
زمینۀ پردازش شناختی اطالعات ،بر کارآمدی آنها نیز
بیافزاید .همچنین در سطح نظری ،یافته های پژوهش
حاضر میتواند ،نظریههای فعلی مربوط به کمالگرایی
و موفقیت را از جهاتی تبیین کند .سازۀ کمالگرایی به
عنوان یکی از عوامل مرتبط با موفقیت ورزشی ،به
ویژه در ورزش حرفهای ،هم میتواند در جهت توسعه
آسیب شناسی روانی در حوزه ورزش و هم در مقابلۀ با
آن در این حوزه گام بردارد.
در ادامه نتایج ،همبستگی متغیر انگیزۀ پیشرفت و
موفقیت ورزشی مثبت و معنادار ارائه شده است که با
نتایج جاچیم و آنا ( ،)2007فرزی و همکاران (،)2013
زوبر و کانزلمان ،)2014( 4عظیمی و همکاران ()2014
همخوانی دارد .رویهمرفته ،پژوهشگران با رابطۀ
بین انگیزۀ پیشرفت و عملکرد ورزشکاران موافق
هستند و از آن به عنوان معیار بالقوۀ استعداد ورزشی
یاد میکنند .یونیرزیسکی )2003( 5یک ارتباط مثبت
معنادار بین انگیزۀ پیشرفت و عملکرد تنیسبازان
جوان عنوان کرد ،همچنین کیم ،سونگ و مون6
( )2000ارتباط معناداری را بین عملکرد گلف بازان و
انگیزۀ پیشرفت عنوان کردند (نجمالدینخان و شهنواز
خان .)2014 ،در همین راستا سینگ ( ،)2009زوبر و
کانزلمان ( )2014نیز ارتباط مثبتی را بین عملکرد و

1. Rasguinha, Dunn & Dunn
2. Papadomarkaki & Portinou
3. Dunn & Gotwals

4. Zuber, C., & Conzelmann
5 . Unierzyski
6 . Kim, Song & Moon
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نیاز به انگیزۀ پیشرفت عنوان کردند .در نظریۀ
پیشرفت اتکینسون عنوان می شود انگیزۀ درونی
ورزشکار ،محرکی برای کسب موفقیت است ،بنابراین
ورزشکارانی که انگیزه باالیی برای کسب موفقیت
دارند ،بدون نگرانی در مورد شکست احتمالی درصدد
جستجوی شرایط پیشرفت مبارزه طلبانه هستند
(فرزی و همکاران  .)2013نتایج حاصل از ارتباط
مثبت انگیزۀ پیشرفت با موفقیت ورزشی که از مطالعه
حاضر برآمده در همین راستا قرار گرفته و آن را تأیید
می کند .از سوی دیگر طبق نظریۀ انگیزش
شایستگی وینبرگ ،افراد به سوی فعالیت هایی که در
آن احساس شایستگی می کنند بر انگیخته می شوند.
چنین احساسی عامل تعیین کننده انگیزش افراد
نسبت به تکلیف خاص میباشد (ملکی ،محمد زاده،
سید عامری و زمانی ثانی .)2010با توجه به این
نظریه احساس شایستگی در ورزشکاران حرفه ای
خود به عنوان یک منبع انگیزشی عمل کرده و
موجبات دستیابی به موفقیت را فراهم میکند .بنابراین
میتوان اینگونه عنوان کرد که انگیزه رفتار را هدایت
میکند ،منجر به پویایی آن شده و اراده فرد را برای
رسیدن به موفقیت قویتر میکند .بنابراین جهت
دستیابی به موفقیتهای ورزشی از طریق برنامه-
ریزی صحیح در جلسات تمرینی ،به گونهای که
ورزشکار در تجربیات حرکتی خود به موفقیت برسد ،از
مهمترین متغیرهایی است که میتواند باعث افزایش
انگیزۀ پیشرفت در ورزشکار شود.
در ادامه نتایج مربوط به تحلیل واریانس و رگرسیون
نشان داد کمالگرایی و انگیزۀ پیشرفت
تبیینکنندههای خوبی از موفقیت ورزشی هستند و هر
کدام میتوانند به صورت مثبت معنادار تغییرات مربوط
به موفقیت ورزشی را پیشبینی کنند .بنابراین میتوان
بر اهمیت این دو بعد بر موفقیت ورزشی تأکید کرد و
با پرورش معیارهای کمالگرایانۀ مثبت و انگیزۀ الزم
در ورزشکاران و دوری از اهمیت بیش از حد به
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اشتباهات میتوان موجبات کسب موفقیت را در
شرایط تمرینی و علیالخصوص شرایط رقابتی
بوجودآورد.
نتایج این مطالعه نشان داد همانگونه که برای
رسیدن به موفقیت نیاز به سطح مطلوبی از انگیزه
است ،عامل مهم دیگری چون کمالگرایی نیز وجود
دارد که اگر به شکل مطلوب و مثبت رشد پیدا کند
میتواند ورزشکار را به سکوی پیشرفت و ترقی سوق
دهد .در این مطالعه سعی شد تا حدودی به ابهامات
موجود در زمینۀ رابطۀ ابعاد کمالگرایی با عملکرد
ورزشی پاسخ داده شود و مطالعاتی ارائه شد که از
رابطۀ مثبت کمالگرایی و انگیزۀ پیشرفت با عملکرد
ورزشکاران حمایت میکنند .بنابراین به
دستاندرکاران امر ورزش پیشنهاد میشود به منظور
بهبود عملکرد و پیشرفتهای روزافزون ورزشکاران
کشور ،راههای رسیدن به کمالگرایی مطلوب و انگیزۀ
مناسب برای دستیابی به موفقیت ورزشی که معیار
تمام ورزشکاران قهرمانی است را در قالب کارگاههای
آموزشی ،به ورزشکاران و مربیان آموزش دهند .این
امر منجر به کاهش فشار ناشی از تمایالت و انتظارات
شده که گاهی منجر به سرخوردگی و گوشهگیری
ورزشکاران از ورزش میشود و موجبات موفقیت آنها
را فراهم میکند.
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