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 1خودمختاریفرسودگی و مشارکت در ورزشکاران: نقش میانجی تئوری  ، ییگراکمال
 

 3محمد صفانیاعلیو  ، 2رضانیکبخش ، 1مونا سمیع نیا

 

 09/06/1397تاریخ پذیرش:                                       02/12/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
فرسودگی و مشارکت در  ، گراییکمال ةدر رابط خودمختاریتئوری  بررسی نقش میانجیهدف از پژوهش حاضر 

یم ملی در تهران حضور که در لیگ برتر و ت شودمیآماری این پژوهش شامل ورزشکارانی  ةاست. جامع ورزشکاران
 یاز و عدم تامین نیازنتامین  ، مشارکت ، کمالگرایی ، ی فرسودگیهانامهپرسشورزشکار  300 درمجموعداشتند و 

نشان  هایافتهاختاری استفاده شد. از آزمون همبستگی پیرسون و معادالت س هاداده تحلیل منظوربهرا تکمیل کردند. 
تالش  ، د. برعکساشتندرابطه مثبتی با عدم تأمین نیاز و فرسودگی ورزشکار  ییگراکمال یهادغدغهداد که 

تأمین نیاز و فرسودگی ورزشکار  رابطه مثبتی با تأمین نیاز و مشارکت ورزشکار و رابطه عکس با عدم گرایانهکمال
شارکت ورزشکار داشتند. مداشتند. عدم تأمین نیاز رابطه مثبت با فرسودگی ورزشکار و رابطه عکس با تأمین نیاز و 

گونه که همان شتند.ه عکس با فرسودگی ورزشکار دامثبت با مشارکت ورزشکار و رابط ةتأمین نیاز رابط ، برعکس
رسودگی باوجود تأمین نیازهای بنیادی ف -گراییکمالمشارکت و  -گراییکمالروابط بین  ، رودانتظار می

 شوند.شناختی توجیه میروان

خودمختاری تئوری ، مشارکت ، فرسودگی ، ییگراکمال: هایدواژهکل

  

 

 

 

 

                                                                                                                         

ه آزاد دانشگا ، تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب ةدانشکد ، مدیریت ورزشیدانشجوی دکترای . 1

 .ایران ، تهران ، اسالمی

 ، زاد اسالمیآدانشگاه  ، تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد تهران جنوب ةدانشکد ، دانشیار گروه مدیریت ورزشی. 2

 Email: nikbakhsh_reza@yahoo.com                                        مسئول( ةایران )نویسند ، تهران

 ، اه آزاد اسالمیدانشگ  ، و تحقیقات تربیت بدنی و علوم ورزشی واحد علوم ةدانشکد ، استاد گروه مدیریت ورزشی. 3

 ایران ، تهران
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 مقدمه

نقش مهمی در پیدایش  ییگراکمالاین باور که 
باور  کندیمورزشکاران و مجریان نخبه ایفا 

؛ 2002 ، موفت ، دیفن باخ ، است )گولد یاشدهشناخته
هرگز دوم شدن را  کهینا(. 2009 ، 1ماین ویرینگ

همواره در جهت بهتر شدن  ، هدف خود قرار ندهید
 ینترکوچکتالش کنید و برای از بین بردن حتی 

مرتبط با  هاییژگیوهمگی  ، ییدنماخطاها تالش 
مجریان نخبه هستند. برای مثال بازیکن راگبی برنده 

بیان  یلتفصبه( 2012جام جهانی جانی ویلکینسون )
به وی این امکان را داده تا  ییگراکمالچگونه  کرد
برای خود  یمیموردتکرتمرین کرده و جایگاه  هاتساع

 1999( که در سال 2009در جهان بیابد. آندره آغاسی )
 ، مرد را به خود اختصاص داد بازانیستنرتبه پنجم 

و نشان داد  شدهبرندهتوانست هر چهار بازی بریج را 
 عنوانبهجزء الینفک پیشرفت او  ییگراکمالکه 

علیرغم تمام  ، وجودینباابازیکن تنیس است. 
 ییگراکمال ، الذکرفوقعظیم ورزشکاران  هاییشرفتپ

( 2012) 2همواره بهایی دارد. جانی ویلکینسون
شدید خود در مسیر تمرین را توصیف  یفشانجان

برای شوت زدن توپ  هاساعتکه در آن  کندیم
. این امر فشار زیادی به بدن وی وارد بیندیمآموزش 

گردید و  کنندهیفتضع هاییبآسبروز کرد و موجب 
خطر از دست دادن شغل وی را به همراه داشت. آندره 

و  گرایانهکمال( فاش کرد که تمایالت 2009) 3آغاسی
پرخاشگرانه پدرش نمایانگر استانداردهایی بود که وی 
برای خود قائل شد. عدم موفقیت در تأمین این 

ر و مشکالتی استانداردها موجب استفاده از مواد مخد
شد که سبب کنار رفتن تقریبی وی از عرصه ورزش 

توضیحات فردی این ورزشکاران حاکی  ، گردید. در کل

                                                                                                                         

1. Gould, Dieffenbach & Moffett; 

Mainwaring 

2. Jonny Wilkinson 

3. Andre Agassi 

ناسازگاری روانی و نیز تأمین  ییگراکمالاز آن است که 
انرژی برای تالش در جهت تحقق اهداف را مورد تأکید 

 .دهدیمقرار 
 طوربه ییگراکمالمعتقدند ابعاد  پردازانیهنظربرخی از 
 یدهپاسخ ، یجهدرنت ، شوندیمادراک و تفسیر  ، متفاوت

. دهندیمفردی به پیشرفت شخصی را تحت تأثیر قرار 
 4( مطابق با الگوی هماچک1998اسلید و اونز )

را معرفی  ییگراکمالدو بعد مثبت و منفی  ، (1978)
مثبت به  ییگراکمال ، هاآن. به اعتقاد کنندیم

و رفتارهایی اشاره دارد که در راستای  هاختشنا
دهای مطلوب دستیابی به اهداف سطح باال و پیام

و با تقویت مثبت و میل به پیشرفت تحریک  یجادشدها
و  هاشناختمنفی را  ییگراکمال ، . در مقابلشوندیم

که در راستای دستیابی به  کنندیمرفتارهایی معرفی 
اهداف سطح باال و گریز از پیامدهای منفی به وجود 
آمده و با تقویت منفی و ترس از شکست تحریک 

 (.2011،  )عزیزی و نیکبخش شوندیم
یک منش  عنوانبه ییگراکمالدر تعریف دیگری 

شخصیتی چندبعدی است که شامل تالش برای 
ابی سخت بحرانی و نقص بودن همراه با ارزی عیبیب

 ، اخیر نظراتفاق(. در 1990، )فراست و همکاران است
 هایینگرانیعنی  ییگراکمالدو بعد مرتبه باالتر از 

باید متمایز شود  گرایانهکمال یهاتالشو  گرایانهکمال
 گرایانهکمال هایینگران(. 2014، 2011،  5)استوبر

توسط  شدهاعمالپیگیری دقیق استانداردهای  عنوانبه
ارزیابی منفی درک شده از دیگران و اختالف  ، دیگران

. در شودیمبین انتظارات فرد و عملکردش تعریف 
پیگیری اهداف  عنوانبه گرایانهکمال یهاتالشمقابل 

همراه با انتقاد شدید فرد از  خودخواستهو استانداردهای 
 (.2000، و همکاران6)دانکلی  شودیمخودش تعریف 

4. Hamachek 

5. Stoeber 
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فرسودگی ورزشکار یک سندروم روانی است که با 
خستگی عاطفی  ، کاهش موفقیت یهانشانهعالئم و 

و بدنی و کاهش ارزش مشارکت ورزشی مشخص 
شده است که  برآورد(. 2001، 1)رادک و اسمیت شودیم

 11 از درصد 6 یباًتقراز ورزشکاران ) یتوجهقابلاقلیت 
از سطوح باالی این عالئم فرسودگی رنج  (درصد

 ، مشارکت ورزشکار (.2007، 2)اکلوند و کرسول برندیم
مفهومی برخالف فرسودگی ورزشکار است )دفریس و 

 ، نفساعتمادبه(. ابعاد مشارکت شامل 2013، 3اسمیت
 یجهدرنت ، استقدرت و شور و شوق  ، یازخودگذشتگ

 یدربارهشناخت و تأثیر مثبت کلی  ، مشارکت ورزشکار
، 4)النسدل و همکاران کندیمورزش فرد منعکس 

2007.) 
چرا ما و اینکه  جالب برای درک رفتار انسان راهیک

استفاده از  ، دهیمخواهیم انجام میآنچه را که می
 از یکی خودمختاری نظریه دیدگاه انگیزشی است.

 انگیزش بحث در هانظریه ترینکاربردی و ترینجامع
 کنندهتوصیف ، مندنظام طوربه ، نظریه . ایناست

 چارچوب در سالمت و انگیزه ، انسان نیازهای پویایی
 اینظریه ، خودمختاری ةنظری .است اجتماعی بافت

اخیر توسط دسی و رایان  هایمهروموماست که در 
 هایفعالیت اهم که نظریه این اصلی مطرح شد. زمینه

بر این مفروضه  و ؛استانگیزش  ، گیرد دربرمی را آن
را در  هاگیریجهت تریناساسیمبتنی است که یکی از 

نقش خود در انجام اعمال و ادراک  ، حوزه انگیزش
. تمرکز عمده این نظریه بر دهدمیتشکیل  هاتوانایی

انگیزه درونی و پرداختن به سه نیاز بنیادین )نیاز به 
در انسان  (شایستگی و ارتباطاحساس ، خودمختاری

از جانب محیط  ، ارضا این نیازهای روانی پایه .است

. به دشومی هاانسانموجب رشد و پیشرفت  ، اجتماعی

                                                                                                                         

1. Raedeke, & Smith 

2. Eklund, Cresswell 

3. DeFreese, & Smith 

4. Lonsdale, Hodge & Jackson 

عبارتی حمایت محیطی موجب انتخاب رفتارهای 
منجر به عدم  ، و عدم ارضا نیازها شودمیسودمند 

و خود  در جهت بهسازی خود هاتالشتأمین نیاز 

بین  خودمختارینظریه  .شودمیفت دهی پیشر
تفاوت قائل  ، شدهکنترلانگیزش خودگردان و انگیزش 

مستلزم عمل بر اساس اراده و  خودمختاریاست. 
مثال زمانی که افراد  طوربهداشتن فرصت انتخاب است. 

 کامالً صورتبهآن را  ، شوندمیدر یک فعالیت درگیر 
. یابندمیبه دلیل آنکه آن را جذاب  دهندمیارادی انجام 

در مقابل احساس کنترل شدن حالتی از اقداماتی است 
فشار و اجبار همراه است یا به خاطر کسب  بااحساسکه 

این  گذارانبنیان. گیردمیبیرونی انجام  هایپاداش
در  توانمینظریه معتقدند که رفتارهای انسان را 

توصیف کرد  شدگیکنترلپیوستاری از خودمختاری و 
فرض بر  خودمختاری(. در نظریه 2005، 5و دسی)گان 

بستگی  ، این است که داشتن انگیزه درونی یا بیرونی
و منابع بیرونی  هاارزش ایاندازهبه این دارد که تا چه 

تنظیم  هایسبکرا به باورها و  هاآنرا اکتساب کرده و 
درونی به عبارتی فرایند  ، فردی تبدیل کرده باشیم

با ترکیب ساختارهای  حالدرعینو  افتدمیسازی اتفاق 
مفهوم واحدی از خود کسب کرده باشیم که در  ، درونی

)دسی و  دهدمیرخ  سازییکپارچهاین صورت فرایند 
 (.2000، 6رایان

 ییگراکمالمطالعات زیادی در زمینه بررسی رابطه بین 
 دهندیماست. مطالعات نشان  شدهانجامو فرسودگی 

رابطه مثبتی با فرسودگی  گرایانهکمال هایینگرانکه 
رابطه  گرایانهکمال یهاتالش کهیدرحال ، دارد

ارتباطی ندارد )هال و  معکوس با فرسودگی دارد یا
 (.2012، 7یله

5. Gagné, & Deci 

6. Deci, & Ryan 

7. Hall, & Hill 
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 یهاتالشکه  اندیافتهدر ، (2010) 1چیلدز و استوبر
بیشتر با مشارکت کاری باالتری مطابقت  گرایانهکمال
با  ، باالتر گرایانهکمال هایینگران کهیدرحالدارد 

 مشارکت کاری کمتری مطابقت دارد.
 رسدیمبه نظر  ، موجودهای پژوهشبر پایه 

عامل مهمی در شروع هردو  یچندبعد ییگراکمال
اخیر نشان های پژوهشدر  فرسودگی و مشارکت باشد.

 یشناختروانبیشتر نیازهای  ینتأماست که  شده داده
با فرسودگی کمتر ورزشکار در ارتباط است )لی و 

نشان های پژوهش(. همچنین 2013، 2همکاران
 یشناخترواننیازهای  ینتأمرابطه مثبتی بین  دهندیم

، 3و مشارکت ورزشکار وجود دارد )هوج و همکاران
 هایینگرانبین  دهدیممطالعات اخیر نشان  (.2009
رابطه  یشناختروانو سرکوب نیازهای  گرایانهکمال

 گرایانهکمال یهاتالشمثبتی وجود دارد. از طرفی 
را  یشناخترواننیازهای  ینتأمسطوح باالی  احتماالً

  .کنندیم بینییشپ

 ، تالش های کمال گرایانه و دغدغه های کمال گرایانه
به دلیل روش شکل دهی برداشت ورزشکاران از محیط 

می توانند از طریق تأمین یا عدم تأمین  ، ورزشی خود
نیازهای بنیادی روان شناختی بر مشارکت و فرسودگی 

گرایی و پرداختن به کمالورزشکار اثر بگذارند. 
فرسودگی و مشارکت در ورزشکاران نخبه با عنایت به 

های بین المللی اهمیت قابتورزش ایران در ر جایگاه
چرا که حفظ موقعیت قهرمانی  ، کندمضاعف پیدا می

این ورزشکاران منوط به پیشگیری از فرسودگی و 
ها تشویق به مشارکت و شناسایی عوامل زمینه ساز آن

بررسی این  پژوهشهدف اصلی این  ، یجهتدر ن .است
و  گرایانهکمال هایینگرانمسئله است که آیا 

انگیزه ورزشکاران را نسبت به  گرایانهکمال یهاتالش
لذا  .سازدیم پذیریبآس یشناسروان ازنظرنتایج مهلک 

 دارد. شده ارائهحاضر سعی در آزمون مدل  پژوهش
ی مربیان و همچنین نتایج این تحقیق مورد استفاده

 ورزشکاران و روانشناسان ورزشی  قرار می گیرد.
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
                                                                                                                         

1. Childs & Stoeber 

2. li, Wang, Pyun, Kee 

 

 

 

 

3. Hodge, Lonsdale & Jackson 

های تالش
 گرایانهمالک

 فرسودگی

 ورزشکار

مشارکت 
 ورزشکار

عدم تآمین 
 نیازهای بنیادی

 

تآمین نیازهای 
 بنیادی

های نگرانی
 گرایانهکمال
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 روش پژوهش
کاربردی و  پژوهشیک  ، هدف ازنظرحاضر  پژوهش

یک  تحلیلو اطالعات و روش  هادادهگردآوری  ازنظر
 است. و معادالت ساختاری توصیفی پیمایشی پژوهش

 آماری ةجامعه و نمون 
لی ه ورزشکاران حاضر در تیم مهمجامعه آماری شامل 

 یا لیگ برتر در تهران است.
ی رشته ورزش 9شامل ورزشکارانی از  ، نمونه آماری

 ، راگبی ، بسکتبال ، فوتبال ، هندبال ، والیبال ، )فوتسال
 طوربهتکواندو( است که  ، تنیس روی میز ، ایروبیک

 ورزشکار 300 درمجموعتصادفی انتخاب شدند و 
 را تکمیل کردند.نامه پرسش

 هاابزار گردآوری داده
داده  آوریجمعبرای  چندبخشی هایپرسشنامه

شامل یک صفحه نامه پرسشقرار گرفت.  مورداستفاده
دگی فرسوشامل مقیاس  هاییمقیاساطالعات فردی و 

با  (2001، )رادک و اسمیتنامه پرسشزشکار با ور
، )عزیزی و نیکبخش  (82/0ضریب آلفای کرونباخ )

نامه پرسشورزشکار با  گراییکمال ، (2013
  2 ةسخن -چندبعدی ورزش گراییکمال

با ضریب آلفای کرونباخ  (2009 ، 1)گاتوالز و دان
 ، )النسدالنامه پرسشمشارکت ورزشکار با  ، (94/0)

 ، (92/0ضریب آلفای کرونباخ ) (2007، هاج و جکسون
النسدال و )تأمین نیازهای اساسی در مقیاس ورزش 

مقیاس  ، (90/0با ضریب آلفای کرونباخ ) (2011 ، هاج
رایان  ، نومانیز ، بارتولومیو)نیازهای بنیادی  عدم تأمین

 کرونباخبا ضریب آلفای  (2011 ، 2و توگرسن و نتومانی
 است. (80/0)

 هاپردازش داده هایروش
مرکزی مانند  هایشاخصاز  ، هایافتهتوصیف  منظوربه

پراکندگی نظیر  یهاشاخصمیانگین و همچنین 
                                                                                                                         

1. Gotwals & Dunn 

است. در  شدهاستفاده جدول فراوانی ، انحراف معیار
 هایفرضیهاستنباطی و آزمون  هایتحلیلراستای 
 ، آزمون آماری هایفرضپیشپس از تأیید  ، پژوهش

با بهره گیری از نرم افزار  معادالت ساختاری از 
 است. شدهاستفادهپی.ال.اس اسمارت 

 

 هایافته
به مردان و زنان  یافتهاختصاصتوزیع فراوانی جنسیت 

. توزیع فراوانی مدارک است 3/56و  7/43برابر با 
لیسانس و  ، دیپلمفوق ، دیپلم ، تحصیلی زیر دیپلم

 ، 3/11 ، 7/23 ، 3/35به ترتیب برابر با  لیسانسفوق
درصد و  88. افراد مجرد حدود است 3/10و  3/19

درصد از نمونه تحقیق را به خود  12 حدود متأهلین
به  یافتهاختصاص. توزیع فراوانی انددادهاختصاص 

 ، هندبال ، تکواندو ، والیبال ، فوتسال هایورزش
بسکتبال و راگبی به  ، ایروبیک ، فوتبال ، پنگپینگ

 ، 7/20 ، 7/9 ، 3/8 ، 3/13 ، 7/11 ، 7/9ترتیب برابر با 
 یافتهاختصاص. توزیع فراوانی است 7/10و  7/11 ، 3/4

و  10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2به تعداد جلسات 
 ، 22 ، 3/20 ، 7/20 ، 3/28 ، 7/1به ترتیب برابر با  12
. توزیع فراوانی است 3/1و  7/0 ، 7/0 ، 7/0 ، 7/3

و  17ملی و لیگ برتر برابر با  گروهبه  یافتهاختصاص
. میانگین و انحراف استاندارد سن است 83

 میانگین و انحراف استاندارد سابقه ، 92/5±58/21
میانگین و انحراف  ، 94/7±63/5ورزشی  فعالیت

اثر  .است 47/2±19/3قهرمانی  استاندارد سابقه
-860/8T)نیاز  تأمین بر گرایانهکمال هایتالش

Value=  446/0و =ß ) اثر  است. معنادار ومثبت
-076/1T) نیازبر عدم تأمین  گرایانهکمال هایتالش

Value=  061/0و- =ß ).اثر  منفی وغیرمعنادار است
-473/2T) نیاز تأمینبر  گرایانهکمال هاینگرانی

2. Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, & 

Thogersen-Ntoumani. 
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Value=  118/0و- =ß ) اثر  معنادار است.منفی و
 نیازبر عدم تأمین  گرایانهکمال هاینگرانی

(115/12T-Value=  518/0و =ß )معنادار  مثبت و

-462/14T) ورزشینیاز بر مشارکت  تأمیناثر  است.

Value=  692/0و =ß ) است. معنادار ومثبت 
و  =665/1T-Value) فرسودگینیاز بر  تأمیناثر 
077/0- =ß ) معنادار است.منفی و غیر 

-753/2T) ورزشیاثر عدم تأمین نیاز بر مشارکت 

Value=  186/0و =ß ) اثر عدم  است. معنادار ومثبت

و  =180/7T-Value) فرسودگیتأمین نیاز بر 
457/0 =ß ) است. معنادار ومثبت 

 بررسی برازش مدل
 هاآنو پایایی  هاسازه( واریانس مستخرج از 1) جدول

( مالک 1981) الرکر. فورنل و دهدمیرا نشان 
و مگنر  50/0را  (AVE)هاسازهواریانس مستخرج از 

در نظر  40/0( مالک را باالی 1996) همکارانو 
 و هاسازهبنابراین واریانس مستخرج از  ؛گیرندمی

گلداشتاین(  –ضریب دیلون ) ترکیبیهمچنین پایایی 
 .باشندمی قبولقابل هاسازهو ضریب آلفای کرونباخ 

 

 هاآنو پایایی  هاسازهواریانس مستخرج از  .1 جدول

 هاشاخص
 متغیرها

واریانس 
مستخرج از 

 هاسازه

پایایی 
 ترکیبی

 نتیجه مالک
 آلفایضریب 

 کرونباخ
 نتیجه مالک

 70/0 42/0 گرایانهکمال هایتالش

70/0 
 

بل
قا

ول
قب

 

70/0 

بل 70/0
قا

ول
قب

 

 70/0 72/0 40/0 گرایانهکمال هاینگرانی
 89/0 97/0 88/0 نیاز تأمین

 75/0 1 1 عدم تأمین نیاز
 87/0 73/0 40/0 مشارکت ورزشی

 79/0 83/0 41/0 فرسودگی

 
و همبستگی بین  هاسازهواریانس مستخرج از  2 جدول

جذر  ، . اعداد در قطر جدولدهدمیرا نشان  هاآن
. اگر جذر واریانس است (1جدول ) سازهواریانس هر 

از هر سازه از مقدار رابطه هر سازه با سازه مستخرج 
 است. تائیدروایی واگرای مدل مورد  ، دیگر بیشتر باشد

 

 هاآنو همبستگی بین  هاسازهواریانس مستخرج از . 2 جدول
 متغیرها
 متغیرها

 هایتالش
 گرایانهکمال

 هاینگرانی
 گرایانهکمال

تامین 
 نیاز

عدم 
 تأمین نیاز

مشارکت 
 ورزشی

 فرسودگی

 هایتالش
 گرایانهکمال

648/0      

 هاینگرانی
 گرایانهکمال

145/0 632/0     

    938/0 -054/0 430/0 نیاز تأمین
   1 -244/0 509/0 014/0 عدم تأمین نیاز

  632/0 -230/0 647/0 -061/0 467/0 مشارکت ورزشی
 640/0 -319/0 502/0 -297/0 407/0 -121/0 فرسودگی

 .دهدمیرا نشان   آر دو() مدل هایسازه ( مقدار ضریب تعیین3) جدول
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 آر دو() مدلمقدار ضریب تعیین . 3 جدول
2R نتیجه وضعیت مالک 

 (198/0) نیاز تأمین
19/0 
33/0 
67/0 

 ضعیف
 متوسط
 قوی

 ضعیف حد در ساختاری مدل برازش
 متوسط رو به پایین حد در ساختاری مدل برازش (263/0) نیازعدم تأمین 

 متوسط رو به باال حد در ساختاری مدل برازش (424/0) ورزشیمشارکت 

 متوسط رو به پایین حد در ساختاری مدل برازش (285/0) فرسودگی

 

مرتبط با  (GOF)برازش مدل ساختاری

 ورزشی مشارکت

 دار آوردن برازش مدل در ابتدا باید مق دست بهبرای 

 و( 989/0مشارکت ورزشی( را )) وابستهاشتراکی متغیر 
( را در نظر گرفت و 424/0) تعیینسپس مقدار ضریب 

 گذاشت.سپس این مقادیر را در فرمول زیر 
 

 

 0.648 GOF=

𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚میانگین√ × 𝑹𝒔𝒒𝒖𝒂𝒓𝒆 = √𝟎. 𝟗𝟖𝟗 × 𝟎. 𝟒𝟐𝟒 = √𝟎. 𝟒𝟏𝟗 = 

 

 (جی.اُ.اف) ساختاریبرازش مدل . 4 جدول

 نتیجه وضعیت مالک برازش مدل ساختاری

648/0 
 ضعیف 01/0

برازش مدل ساختاری 
 است قوی صورتبه

 متوسط 25/0
 قوی 36/0

 

 برازش مدل ساختاری مرتبط با فرسودگی

 دار آوردن برازش مدل در ابتدا باید مق دست بهبرای 

سپس  و( 216/0فرسودگی( را )) وابستهاشتراکی متغیر 
( را در نظر گرفت و سپس 285/0) تعیینمقدار ضریب 

 فرمول زیر گذاشت.این مقادیر را در 
 

 (جی.اُ.اف) ساختاریبرازش مدل . 5 جدول

 نتیجه وضعیت مالک برازش مدل ساختاری

248/0 
 ضعیف 01/0

برازش مدل ساختاری 
 متوسط است صورتبه

 متوسط 25/0
 قوی 36/0

 و زنیا تأمین گریمیانجیآزمون مدل عملیاتی نقش 
  هاینگرانیو  هاتالشعلی  یرابطهعدم تأمین نیاز در 

با مشارکت ورزشی و فرسودگی گرایانهکمال
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 حالت استاندارد . رابطه علی متغیرها در1شکل 

 

 معناداری حالت دررابطه علی متغیرها . 2نمایه 
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 گیرینتیجهبحث و 
 ، تالش های کمال گرایانه و دغدغه های کمال گرایانه

به دلیل روش شکل دهی برداشت ورزشکاران از محیط 
می توانند از طریق تأمین یا عدم تأمین  ، ورزشی خود

نیازهای بنیادی روان شناختی بر مشارکت و فرسودگی 
ورزشکار اثر بگذارند. دغدغه های کمال گرایانه می 
توانند تأمین نیازهای بنیادی روان شناختی را تضعیف و 

زیرا دغدغه  ، ی بنیادی را تقویت کنندعدم تأمین نیازها
های کمال گرایانه شامل برداشت های ناشی از سوء 
عملکرد همچون احساس کنترل محدود نسبت به 

تردید مزمن ناشی از عدم  ، تعیین و تعقیب اهداف
و ترس از طرد شدن در صورت عدم  ، کفایت عملکرد

تأمین استانداردهای اعمال شده توسط دیگران می 
(. ملینسون و هیل 2011 ، ند )ملینسون و هیلگرد

( شواهدی در مورد ورزش جوانان یافته اند که 2011)
رابطه مثبت بین دغدغه های کمال گرایانه و عدم 
تأمین نیازهای بنیادی روان شناختی را مورد تأکید قرار 

 می دهند. 
تالش های کمال گرایانه می توانند تأمین و  ، برعکس

ن نیازهای بنیادی روان شناختی را پیش ممانعت از تأمی
زیرا تالش های کمال گرایانه شامل  ، بینی کنند

برداشت های عملکردی همراه با بعضی برداشت های 
تالش های  ، ناشی از سوء عملکرد می گردند. مشخصاً

کمال گرایانه شامل سطوح باالتر کنترل فرد نسبت به 
در ارتباط با  تعیین و تعقیب استانداردهای دقیق شده و

سازگاری میان فردی از خوش خیمی نسبی برخوردار 
 ، (. با این وجود2011 ، می باشند )مالینسون و هیل

تالش های کمال گرایانه شامل انتقاد شدید از خود نیز 
شده و تأثیر منفی بر توانایی برداشت شده فرد از خود 

به خصوص زمانی که اهداف پیوسته امکان  ، دارند
(. ملینسون و هیل 2006 ، نمی یابند )هالتأمین 

( از رابطه مثبت بین تالش های کمال گرایانه و 2011)
عدم تأمین نیازهای بنیادی روان شناختی پشتیبانی 

نسبی به عمل می آورند. دغدغه های کمال گرایانه 
شامل انتقادات تند و ترس در مورد عدم کفایت عملکرد 

رایی در کنار هم حوزه می گردد. این مؤلفه های کمال گ
ورزش را به عنوان حوزه ای بسیار تهدیدآمیز نشان می 

( که در آن خطر ناتوانی 2005 ، دهند )فلت و هیویت
به شکل فرسودگی ورزشکار افزایش می یابد )اپلتون و 

تالش های کمال گرایانه می  ، (. برعکس2012 ، هیل
 توانند شامل دنبال کردن استانداردهای تعیین شده
توسط خود فرد به همراه انتقاد تند در صورت تأمین 
نشدن این استانداردها باشند. این مؤلفه های کمال 
گرایی انرژی بخش تالش های مستمر در جهت 

(. وقتی 2006 ، دستیابی به موفقیت هستند )استوبر و اتو
این تالش از طریق موفقیت به شیوه مثبت تقویت می 

توانمندی  ، ایثار ، نفس حس موفقیت اعتماد به ، شود
مشارکت ورزشکار را موجب می شود. اما  ، و شوق

همین مؤلفه ها می توانند در نتیجه مشارکت شدید و 
افزایش فرسودگی در صورت تأمین نشدن معیارهای 
 ، فرد عامل آسیب پذیری نیز باشند. تحت این شرایط

محیط ورزشی می تواند تهدیدآمیز نیز بوده و عالوه بر 
توانمندی و شوق  ، از خودگذشتگی ، هش اطمینانکا

 به صورت فرسودگی و ناتوانی ورزشکار بروز کند. 
بررسی این مسئله  خالصه هدف از این پژوهش طوربه

یا عدم  یشناختروانبود که آیا تأمین نیازهای بنیادی 
کمالگرایی با میانجی روابط  تواندیم هاآنتأمین 

با فرض روابط نظری و باشد. فرسودگی و مشارکت 
 گیردیمفرض بر این قرار  ، تجربی فهرست شده فوق

رابطه مثبت با فرسودگی  گرایانهکمال یهادغدغهکه 
ورزشکار و رابطه عکس با مشارکت ورزشکار دارد. 

بین  مثبتشد که این روابط از طریق رابطه  بینییشپ
و تأمین نیازهای بنیادی  گرایانهکمال یهادغدغه

 یهادغدغهو رابطه مثبت بین  یشناختروان
 یشناختروانو عدم تأمین نیازهای بنیادی  گرایانهکمال

در حالیکه در پژوهش گارت جو  ، شوندیم گرییانجیم
( دغدغه های کمال گرایی رابطه 2016و همکارانش )
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 ، . عالوه بر آنمنفی با تامین نیازهای بنیادی داشتند. 
رابطه مثبتی با  گرایانهکمال یهاتالشفرض شد که 

مشارکت ورزشکار و رابطه منفی با فرسودگی ورزشکار 
دارند و این روابط از طریق ارتباط مثبت با تأمین 

با عدم  مثبتو ارتباط  یشناخترواننیازهای بنیادی 
در  گردندیمتعدیل  یشناختروانتأمین نیازهای بنیادی 

( 2016)حالیکه در پژوهش گارت جو و همکارانش 
تالش های کمال گرایی رابطه منفی با عدم تامین 

نشان داد که  هایافته نیازهای بنیادی داشتند.
رابطه مثبتی با عدم تأمین نیاز  ییگراکمال یهادغدغه

تالش  ، و فرسودگی ورزشکار داشتند. برعکس
رابطه مثبتی با تأمین نیاز و مشارکت  گرایانهکمال

ت با ورزشکار داشتند. عدم تأمین نیاز رابطه مثب
فرسودگی ورزشکار )همخوان با پژوهش گارت و 

 ( و برخالف انتظار رابطه مثبتی با2016همکاران 
( 2016که با پژوهش گارت ) مشارکت ورزشکار داشتند

ا تأمین نیاز رابطه مثبت ب ، برعکس همخوان نیست.
)همخوان با پژوهش گارت و  مشارکت ورزشکار

مثبتی با رابطه  برخالف انتظارو (2016همکاران 
( 2016فرسودگی ورزشکار داشتند که با پژوهش گارت )

 همخوان نیست.
 -گرایانهکمال هایتالشروابط  رسدمیبه نظر  

مشارکت از  -گرایانهکمال هایدغدغهمشارکت و 
طریق تأمین یا ممانعت از تأمین نیازهای پایه 

به نظر  ، . عالوه بر آنشوندمیتعدیل  شناختیروان
فرسودگی و  -گرایانهکمال هایدغدغهروابط  رسدمی

فرسودگی از طریق تأمین یا  -گرایانهکمال هایتالش
تعدیل  شناختیروانممانعت از تأمین نیازهای پایه 

کل مدل به دست آمده مشاهده می شود در .شوندمی
تامین یا عدم تامین نیازهای بنیادی تأثیر چشمگیری 

 -و کمالگرایی  مشارکت -در رابطه کمالگرایی 
 فرسودگی ندارند.

                                                                                                                         

1. Mallinson & Hill 

 گرددیممشخص  ، در این پژوهش شدهانجاماز بررسی 
 گرایانهکمال یهاتالشو  گرایانهکمال یهادغدغهکه 

ورزشکاران ایفا  یشناخترواننقش مهمی در نتایج 
فزاینده  یهادغدغه ، گرایانهکمال یهادغدغه .کندیم

تردیدهای مزمن در مورد اعمال و  ، در مورد اشتباهات
اجتماعی از طریق تأمین  یدتائاین برداشت که 
توسط افراد مهم دیگر  شدهیینتعاستانداردهای دقیق 

ن در اگرش. پژوهکنندیمبه دست خواهد آمد را احاطه 
 یهادغدغههستند که  القولمتفقاین زمینه 

زیرا پیوند نزدیکی  ، صرفاً ناسازگار هستند گرایانهکمال
 عاطفه و رفتار دارند. ، رسانیبآسبا شناخت 

روابط ( 2016در پژوهش گارت جو و همکارانش )
 هایدغدغهمشارکت و  -گرایانهکمال هایدغدغه
ممانعت از  سازیبرجستهفرسودگی با  -گرایانهکمال

توجیه  شناختیروان شناختیروانتأمین نیازهای پایه 
این فرایند خطر فرسودگی و  ، خود نوبهبهشدند. 

در صورتی که  کیفی را افزایش داد. چنداننهمشارکت 
در پژوهش حاضر تامین نیازهای پایه روانشناختی خطر 

ه بیشتر کردفرسودگی را کمتر می کند و مشارکت را 
 گراییکمالاین یافته با اثر پیشین که در مورد   است.

 شناختیروانو ممانعت از تأمین نیازهای پایه 
( و 2011 ، 1)ملینسون و هیل هایپژوهش
ی که در مورد رابطه بین نیازهای بنیادی هایپژوهش

رسودگی ورزشکار بررسی کرد و ف شناختیروان
 هایپژوهش( و همچنین 2009 ، ل و دیگران)النسدا

( در مورد نقش میانجی 2016) 2گارت و همکاران
مشارکت و -نیازهای بنیادی در روابط کمالگرایی 

دارد. بررسی نشان نهمخوانی  ، فرسودگی -گراییکمال
و  گرایانکمال هایدغدغهداد که روابط مثبت بین 

وجود  شناختیروانممانعت از تأمین نیازهای بنیادی 
عاد درون فردی و میان فردی دارند که اهمیت اب

را با اشاره به این مسئله نشان  گرایانکمال هایدغدغه
موجب  تواندمی گرایانکمال هاینگرانیکه  دهدمی

2. Gareth. Andrew, Howard, Thomas 
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 ، تأمل و تعمق بیشتر در مورد فقدان استقالل
تعلق پذیری به  کفایتعدمفردی و نیز  کفایتعدم

 محیط اجتماعی ورزشکار گردد.
 صورتبهو تأمین نیاز  گرایانهالکم هایتالشترکیب 

 تواندمیمشارکت برای سالمت ورزشکاران نافع بوده و 
فرسودگی را کاهش  صورتبه هاآنخطر عدم سالمت 

پیشین در مورد تئوری خود  پژوهشاز  هایافتهدهد. این 
 ، که تأمین نیاز و مشارکت را بررسی کرد کنندگیتعیین

 هایافته(. این 2009 ، )هاج و دیگران کندمیپشتیبانی 
در حوزه ورزش را با اثبات رابطه  هایپژوهش چنینهم

و مشارکت که قبالً در حوزه سازمانی  گراییکمالبین 
 .دهندمی( تعمیم 2010 ، نشان داده شد )چایدز و استوبر

اثر مثبت مشارکت ورزشکار به آن جهت امکان وقوع 
و  گرایانهکمال هایتالش رسدمیداشته که به نظر 

هر دو بر انگیزه خودکار  شناختیرواننیازهای بنیادی 
های اخیر ورزشی مانند آنچه در پژوهش ، تأکیددارند

(. وجود 2009 ، نشان داده شد )مانند النسدال و دیگران
انگیزه مستقل حاکی از آن است که شرکت ورزشکار 

تعیین اهداف و ارزیابی نتایج عملکرد در  ، در ورزش
فرد رسوخ کرده و بنابراین وی با ورزش همذات  نهاد

مانند  ، پنداری بیشتری داشته و نتایج سازگارتری
 مشارکت ورزشکار را تجربه خواهد کرد.
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the role of mediator of self-

determination theory in perfectionism, burnout and engagement in athletes. 

The statistical population of this study included athletes who attended the 

Premier League and national team in Tehran, and 300 athletes were completed 

Perfectionism, Burnout, Engagement, Psychological Need Thwarting, Basic 

Need Satisfaction questionnaires. Pearson correlation test and structural 

equations were used to analyze the data. The findings showed that 

perfectionism's concerns had a positive relationship with The Psychological 

Need Thwarting and burnout. On the contrary, the perfectionist strivings had 

a positive relationship with the Basic Need Satisfaction and athlete 

engagement, and the negative relationship with the Psychological Need 

Thwarting and burnout. Psychological Need Thwarting had positive 

relationship with the athlete's burnout and negative relationship with 

perfectionist strivings and Basic Need Satisfaction. Conversely Basic Need 

Satisfaction had positive relationship with the athlete engagement and 

negative relationship with the athlete's burnout. As it is expected, the 

relationships between perfectionism - engagement and perfectionism -

burnout-are justified, despite the provision of basic psychological needs. 

 

keywords: Perfectionism. Burnout, Engagement, Self-Determination 

Theory  
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