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 مقدمه
 به« همه براي ورزش» شعار گذشته دهة سه طی در

 در ورزشی هايبرنامه اولویت و بنیادي اصل صورت
 تحقق براي. است شده پذیرفته جهان کشورهاي اغلب

 و دولتی هايسازمان ها وشرکت همگانی، شعار این
 با ورزشی غیر هايسازمان از بسیاري و خصوصی

 و مدون هايبرنامه بسیار زیاد هايهزینه صرف
 قشرهاي همة مشارکت منظور به را يایافتهسازمان

ورزش در برابر هايفرصت کردن فراهم و اجتماعی
 شروع جسمانی مفرح هايفعالیت انواع و تفریحی هاي

 ها،برنامه و هافعالیت این اصلی هدف. کردند اجرا و
 تفریح، میزان افزایش زندگی، هايشیوه کیفیت افزایش
 بر تأکید با افراد سالمتی و بهداشت ارتقأ و شادابی
)مکینتاش و  ورزشی بوده است گوناگون هايبرنامه
 .(1990، 11گلدنر

 توانمی را بدنی هايفعالیت در مشارکت آشکار فواید 
 در مشارکت جسمانی فواید جمله از برشمرد: بعد سه در

 افزایش سالمت، سطح افزایش بدنی، هايفعالیت
بدنی  قدرت افزایش وزن، کاهش جسمانی، آمادگی

 در مشارکت فردي شناختی یاروان کارکردهاي از است.
-روان بهزیستی افزایش از توانمی بدنی هايفعالیت

 از و تفریح و لذت طراوت، و شادي کسب شناختی،
 شبکة گسترش توانمی آن اجتماعی کارکردهاي جمله
و کسب پاداش هاي اجتماعی را نام برد  اجتماعی روابط

؛ 1996و دیگران،  22) بلیر، بوت، جیافارس، ایوان، ماري
 علی رغم وجود (.1993 ،33بومن و نارکوس اوون، بوت،

روان جسمانی، آشکار فواید بر مبنی تحقیقاتی شواهد
 بدنی هايفعالیت در فرد مشارکت اجتماعی شناختی و

فعالیت در جامعه افراد از توجهی قابل بخش ورزش، و
. کنندنمی هاي همگانی مشارکتورزش و بدنی هاي

                                                           
1. Macintosh & Goldner 

2. Blair, Booth, Gyarfas, Iwane, Mari 

3. Booth, Owen, Narcus, & Bauman 

-دست اصلی هايدغدغه از کشور ما در مسئله این

 بین در ورزش و بدنی هايفعالیت توسعة اندرکاران
 اخیر تحقیقات در. است دانشجویان جمله از شهروندان

 نداشتن چون متعددي عوامل و موانع کشور به در
 فرصت نداشتن، ورزش فواید درک عدم کافی، انگیزش
مهمتر  کارهاي انجام تجهیزات، و وسایل نبود مناسب،

 ضعیف حمایت نامناسب، هوایی و آب شرایط از ورزش،
 . است شده اشاره... و روزمره هايگرفتاري مسئوالن،

 معتقد اجتماعی سرمایة پردازنظریه مشهورترین 44پوتنام
 فعالیتی ماهیتشان به توجه با هاورزش بیشتر که است

 شامل ورزش در مشارکت و شده محسوب ارتباطی
 و کنندهمشارکت صورت به افراد آگاهانه شرکت

 روابط این اثر در و دارند ارتباط هم با که است تماشاچی
. شودمی مبادله هاآن میان اجتماعی هايپاداش متقابل

 که افراد بین روابطی عنوان به را اجتماعی سرمایة او
 اجتماعی زندگی از خاصی هايویژگی دهندۀنشان
 محصول و متقابل اعتماد و هنجارها ها،شبکه شامل
 از ناشی هايهمکاري که اجتماعی تعامالت از فرعی

 و ترآسان کنندگانمشارکت براي را تعامالت این
(. 2007، 55کند)پرکستعریف می  سازد،می ترمحتمل
 نظم داراي هايگروه در مشارکت و عضویت پوتنام،

 اشکال از یکی را مدنی مشارکت هايشبکه و افقی
 به. (2006 پور،شارع) داندسرمایة اجتماعی می ضروري

 در مشارکت طریق از که شخصی روابط صورت، همین
 براي مناسب قابلیتی داراي شود،می ایجاد اجتماعات

 پوتنام،) است یافته تعمیم تعاملی هنجارهاي توسعة
 دهندگانتوسعه و گذارانسیاست از بسیاري(. 2000
 سرمایة براي مثبتی نقش که فیزیکی هايفعالیت

 معتقدند قائلند، ورزشی هايفعالیت افزایش در اجتماعی
 در اساسی گام اجتماعی محیطی عوامل به توجه

آن نظر از. است ورزشی هايفعالیت زمینه در تحقیقات

4. Putnam 

5. Perks 
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 بهتري موقعیت در سرمایة اجتماعی باال با جوامعی ها
 انجام منظور به اجتماعی مثبت هنجارهاي تقویت براي

 طریق از عمل این و دارند قرار ورزشی هايفعالیت
 وادار همچنین و اعتماد و اطمینان تداوم و تقویت
 مشترک اهداف به دستیابی منظور به افراد ساختن
 به که هاییآن براي (.2005 ،11لی) گیردمی  صورت
 مطالعة اند،شده سرمایة اجتماعی عالقمند بررسی
 جالب موضوع به تدریج به ورزشی هايباشگاه و ورزش
 که عاملی(. 2003 جاروي،) است شده تبدیل توجه
 درون در اجتماعی مختلف عناصر میان از شودمی سبب
 بیشتر توجه مورد گسترده طور به ورزش جامعه، یک

 که است این گیرد، سرمایة اجتماعی قرار محققان
یافته این غیرسازمان در سطح ورزشی هايفعالیت

توانند باعث انگیزش، الهام قابلیت را دارند که می
 اسکینر) شوند جامعه در اجتماعی بخشی و ایجاد روحیة

 ايوسیله عنوان به تواندمی ورزش(. 2008 ،22زاکاس و
 جدید اجتماعی ارتباطات و دوستانه روابط ایجاد براي

 قومیت و مذهب لحاظ از مختلف طبقات بین ویژه به
 شامل توانندمی افراد این. گیرد قرار استفاده مورد

 در و باشد ورزشکارغیر کنندگانمشارکت و ورزشکاران
افزایش هنجارهاي اعتماد و تعامل  به تواندمی نهایت

 (.2005 ،33تونت) منجر شود 
 شرکت بر موثر متنوع عوامل ایران پژوهشی ادبیات در
 براي. اندگرفته قرار مطالعه مورد ورزشی هايفعالیت در

 انگیزش در جنسیتی هايتفاوت به توانمی نمونه
 ؛2015 پیري، آهار  و محمودي،) ورزشی مشارکت

 و بینیخوش رابطه ،(2012 محمدي، و محبی
 واسالمی) ورزشی پیشرفت انگیزۀ با خودکارآمدي

                                                           
1. Lee 

2. Skinner & Zakus 

3. Thonet 

4. Hope 

5. Snyder 

6. Agency Thinking 

 ورزش در مشارکت هايانگیزه و( 2018 همکاران،
 پارسا ؛2009، رحمانی نیا و تقوي تکیار ، نژادرمضانی)

 .کرد اشاره( 2011مهر،
 انگیزه در تاثیرگذار احتمالی فردي متغیرهاي جمله از 

شامل  4گرایی است. امیدکمال و امید باورهاي ،ورزشی
 انتظار شخص شوندمی باعث که هستند شناخت هایی

 آینده در زیاد احتمال به نظرش مورد نتایج باشد داشته
 گیريجهت رفتارهاي هاشناخت این. دهند می رخ

روان بهزیستی بر و می دهند قرار تأثیر تحت را هدف
 اثر هستند منفی و مثبت هیجانات شامل شناختی که

 درمان و امید نظریة گذاربنیان 55اسنایدر. گذارندمی
 دو وجود امید ایجاد براي که دارد عقیده آن، بر مبتنی

 تفکر و 66راهبردي تفکر: است الزامی تفکر نوع
 و امید شناختی جزء ، مسیر یا راهبردي تفکر. 77عاملی
 تفکر و مسیر خلق براي فرد توان و ظرفیت دهندۀنشان
 براي را خود فرد که است امید انگیزشی جزء عامل

 88کوباتا و فلدمن) انگیزانندمی بر مسیرها این از استفاده
 پیش را روانی  و جسمی سالمت تواندمی امید(. 2015،

 (.2015 ،99یونگ و برنارد دو،) نماید بینی
متغیر دیگري که کمتر در این حوزه مورد توجه قرار 

( 2000) 1111است. برنز 1010گراییگرفته است، کمال
 استانداردهاي وضع به فرد پایدار تمایل را گراییکمال
می   هاآن تحقق براي تالش و نیافتنی دست و کامل

 روان گرایش کمال گرایی را (1937)1212داند. هورناي
 اشتباه ترینکوچک بودن، نقص و عیب بی به رنجورانه

 انتظار مضطربانه و پنداشتن نابخشودنی گناه را خود
 افراد هايویژگی .کند می تعریف کشیدن، را آن شوم

 احساس کاري هیچ انجام در: از است عبارت گراکمال

7. Pathways thinking 

8. Feldman & Kubota 

9. Du, Bernardo & Yeung 

10. Perfectionism 

11. Burns 

12. Horney 
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 خود اعمال از ايسختگیرانه کنند؛ ارزیابی نمی رضایت
 بینیپیش را شکست دارند؛ اغلب باال انتظارات دارند؛

در . شوندمی برانگیخته شکست از ترس با کنند؛می
 مهارت موفقیّت، به دستیابی براي انگیزه داشتن

 نهایت در و دارند ضعیفی ریزيبرنامه و دهیسازمان
 می دانند.  ارزش نوعی را پروازيبلند

 استیتون، فلت، همچنین و( 2002) 11فلت و هویت
کمال که باورند این بر( 2012) 22لی و شري هویت،

کمال گرایی  -1 :است زیر شرح به بعد سه گرایی داراي
 شامل که است انگیزشی مؤلفة یک  3خود مدار

. است کامل خویشتن به دستیابی براي فرد هايتالش
 خود براي را باالیی شخصی استانداردهاي افراد این

 استانداردها این به رسیدن در را خود عملکرد و برگزیده
 که این  44کمال گرایی دیگر مدار – 2. کنندمی ارزیابی

 در و است فردي میان ابعاد گرایی ازکمال از بعد
 پس. است دیگران عملکرد براي باال انتظارات برگیرندۀ

 .است بیرونی آن موضوع اما گرایی، درونیکمال منبع
کمال از بعد که این  55کمال گرایی جامعه مدار -3

. است شده ساخته دیگران فردي میان ابعاد گرایی از
 و آمیز اغراق انتظارات دیگران که است ايعقیده این
 که چند هر کنند،می اعمال شخص بر را واقعی غیر

 ولی است، دشوار یا و ناممکن هاآن کردن برآورده
 تا سازد برآورده را انتظارات و توقعات این باید شخص

 فلت، و هویت) گیرد قرار دیگران پذیرش و تأیید مورد
1991 .) 

مورد  گرایی در حوزۀ عملکرد ورزشیاگر چه متغیر کمال
کت فرد در ارتباط با مشارمطالعه قرار گرفته است، ولی 

 ت.در ورزش توجه پژوهشی کمتري را دریافت نموده اس
 وضعیت علمی دانشجویان، یکی بهبود و ارتقأ کنار در
سالمت  وضعیت بهبود، هادانشگاه مهم هايرسالت از

 پایین مشارکت. است دانشجویان در جسمی و روانی

                                                           
1. Hewitt & Flett 

2. Stainton, Hewitt, Sherry & Lay 

3. Self –Oriented 

 هايمحیط در بدنی هايفعالیت در دانشجویان
 است و عالی آموزش اصلی هايدغدغه از دانشگاهی

، تفکرات نقش احتمالی عواملی چون راستا هم این در
انگیزۀ ورزشی  در فرد شخصیتی هايویژگی و باورها

 پژوهش. است گرفته قرار توجه مورد کمتر دانشجویان
 هايویژگی مانند فردي عوامل مطالعة زمینة در حاضر

 .است شده انجام باورها و شخصیتی
 آن هايمؤلفه و امید باورهاي متغیر حاضر پژوهش در 

 سازه همچنین و عاملی تفکر و راهبردي تفکر شامل
 مدار دیگر مدار، خود شامل آن هايمؤلفه گرایی وکمال

 تقلمس یا بین پیش متغیرهاي عنوان به مدار جامعه و
 یا کمال انگیزۀ ورزشی متغیر متغیر و هستند نظر مورد

آیا  سؤال اساسی مطالعه آن بوده است که .است وابسته
زشی را تواند انگیزۀ ورگرایی میباورهاي امید و کمال

 بینی نماید؟در دانشجویان پیش
 

 شناسیروش
 طرح پژوهش

از نظر هدف پژوهش حاضر کاربردي و از نظر روش  
 ت.ها، توصیفی نوع همبستگی بوده اسآوري دادهجمع

 کنندگانشرکت
جامعة آماري شامل کلیة دانشجویان مشغول به  

تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه شهید 
 بوده است. 97-98رجایی تهران در سال تحصیلی 

ود بمرد(  150زن و  132نفر ) 282نمونة آماري شامل 
 اي تصادفی )بر اساسگیري طبقهکه به روش نمونه

بر  جنسیت و دانشکده( انتخاب شدند. حجم نمونه
 اساس فرمول کوکران محاسبه شد.

 گیریهای اندازهمواد و روش

 از ابزارهاي زیر براي سنجش متغیرها استفاده شد: 

4. Other-Oriented 

5. Socially Prescribed 
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 11پرسش نامه انگیزه مشارکت ورزشی-1

((SPMQ: ل، گروسیگ توسطنامه که این پرسش 

 افراد لیدال است. شده هیته (1983) 22هودلستون و

 اساس بر یورزش و یبدن هايفعالیت در شرکت از را

 هیتخل ،یآمادگ ،ییگروه گرا ت،یموفق اسیخرده مق 8
 ،یابیدوست مهارت، بهبود ،یتیموقع عوامل انرژي،

 30شامل کند ومی ريیگاندازهی سرگرم و حیتفر
 فیط کی روي بر نامهپرسش نیا .است پرسش

تا خیلی  (1اصال مهم نیست ) از اينهیگز 3 کرتیل
 اينمره نیشود. باالترگذاري مینمره (3مهم است )

-نییپا و 90 دینما اخذ تواندمی اسیمق نیا در فرد که
 نشانگر 90 به کینزد و باال نمرۀ .است 30 نمره نیتر

 است یورزش هايفعالیت در مشارکت به اق فردیاشت

 شرکت به اقیاشت عدم نشانگر 30 به کینزد نمرۀ و

 کرونباخ آلفاي بیضر .است یورزش هايفعالیت در

 براي (1983)  و همکاران  لیگ توسط نامهپرسش نیا

گزارش شد.  78/0تا  30/0 نیب آن هاياسیخرده مق
 به 68/0 حدود آزمون این آزمایی باز همچنین پایایی

 نامهپرسش نیا یعامل ییروا هااست. آن آمده دست

-دانسته اس فوقیمق هشت دیمؤ و بخشتیرضا زین را

( 2006) زادهعیشف توسط که ايمطالعه ران،یا در .اند
پرسش کل در داد نشان کرونباخ آلفاي جینتا شد، انجام
 ثبات داراي یبدن هايفعالیت در زش شرکتیانگ نامه،

در بررسی پایایی هر کدام  (.83/0)است  مناسبی یدرون
نامه، کمترین مقدار مربوط هاي پرسشاز خرده مقیاس

باالترین مقدار مربوط به  ( و37/0یابی )به دوست
 ( بوده است.75/0موفقیت و شهرت )

مقیاس چند بعدي گرایی: مقیاس کمال -2 

اي است که در نامهپرسش)MPS (3 3گراییکمال
و در  شده است فلت ساخته و هویت توسط 1991سال 

                                                           
1. Sport Participation Motivation 

Questionnaire 

2. Gill, Gross & Huddleston 

روي نمونة ایرانی  (2007) ایران توسط بشارت
است. این مقیاس یک یابی شده هنجاریابی و اعتبار

گرایی سؤالی است که ده ماده اول آن کمال 30آزمون 
گرایی دیگرمدار و ده دار، ده ماده دوم کمالخویشتن

مدار  را مورد بررسی و گرایی جامعهماده آخر کمال
گرایی کمال 10تا1ارزیابی قرار داده است. سؤاالت 

دار گرایی دیگر مکمال 20تا  11سؤاالت  ،مدارخویشتن
مدار را مورد گرایی جامعهکمال 30تا  21و سؤاالت 

 10 بیترتگانه به هاي سهدهد. مقیاسارزیابی قرار می
را به دست آورده  10یعنی کسی که نمره  است؛ 50 و

 کسی که نمره گرایی واست داراي کمترین میزان کمال
گرایی را کسب نموده داراي بیشترین میزان کمال 50

گرایی هست. چنانچه نمرۀ سه بعد کمالدر هر یک از 
گرایی در فرد باشد، کمال 90تا  60شده بین محاسبه 

به باال  90شده متوسط هست. چنانچه نمره محاسبه 
نامه به گرایی در فرد باال هست. این پرسشباشد، کمال

که بارها در ایران اجرا و دلیل استاندارد بودن و این
روایی الزم هست. در  هنجاریابی شده است، داراي

ارزیابی پایایی فرم ایرانی این مقیاس روي یک نمونة 
هاي مختلف دانشگاه نفري از دانشجویان دانشکده 180

گرایی آمده براي کمالدست تهران، آلفاي کرونباخ به 
 83/0گرایی دیگر مدار ، براي کمال90/0 مدارخویشتن

ه نشانة ک بود 78/0 مدارگرایی جامعهو براي کمال
باالي مقیاس است. ضرایب همبستگی  همسانی درونی

نفر از دانشجویان در دو نوبت با فاصله چهار  40بین 
و براي  84/0مدار گرایی خویشتناي براي کمالهفته
گرایی جامعهو براي کمال 82/0 گرایی دیگر مدارکمال
آزمون باالي فرم  که نشانة پایایی باز بود 80/0 مدار

( ضریب 2007) بشارت پژوهش قیاس است. درایران م
ابعاد  نامهآمده براي پرسش دستآلفاي کرونباخ به 

است. در پژوهش حاضر نیز  89/0گرایی برابر کمال

3. Multidimensional Perfectionism 

Scale 
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به  9/0نامه با استفاده از آلفاي کرونباخ پایایی پرسش
 دست آمد. 

  :(HQ)  11امیدواری نامۀپرسش
 سال در همکاران و اسنایدر توسط امیدواري نامةپرسش
 داراي .شـد ـاختـهس امیـدواري نجـشس براي 1991

 و شودمی اجرا ودسنجیخ صورت هب و ستا عبارت 12
 ۀشیو. است شده طراحی باال به سال 15 افراد براي
 ست.ا ايگزینه 5 لیکرت طیف اساس بر آن گذارينمره

 4 عاملی، تفکر نجشس براي بارتع 4 بارات،ع ینا از
 انحرافی عبارت 4 اهبردي،ر فکرت سنجش براي عبارت
 و عامل مقیاس یرز دو نامهرسشپ این بنابراین است.

 أییدت میدا نامهپرسش ند.کمی گیرياندازه را راهبرد
 کرده یافتدر را وجهیت قابل تفکیکی و وافقیت روایی
 هايراه راحتی هب امیدوار فرادا اي،سازه روایی در است.
 از و کنندمی ایجاد شاناهداف به رسیدن براي زیادي

 هاهرا آن کارگیري هب براي بیشتر ذهنی عاملیت
 با ایران رد نامهپرسش ینا همبستگی برخوردارند.

 نامةپرسش با و -51/0 اب برابر کب امیدينا نامةپرسش
 روایی دهندۀشانن که بود -24/0 با رابرب بک افسردگی

 در .(2009 باغبان، و عابدي قاسمی،) است مناسب
 نآ ایاییپ ریبض (1991) همکاران و سنایدرا پژوهش

 سپ پایایی ضریب و 70/0رونباخک لفايآ زا ستفادها با
 نیز حاضر ژوهشپ در د.ش محاسبه 47/0 اهم کی از

 آمد. دست هب 74/0 رونباخک آلفاي ضریب

 هاروش پردازش داده
هاي توصیفی )میانگین، ها از آمارهبراي توصیف داده 
ها و نحراف معیار، چولگی، کشیدگی، انواع فراوانیا

ها از ضریب همبستگی پیرسون( و براي آزمون فرضیه

اسمیرنوف و رگرسیون چند -آزمون کلموگروف 
 متغیري استفاده شد. 

 

 هایافته
 2/53 و زن پژوهش مورد دانشجویان درصد 8/46 

 مقطع در دانشجویان درصد 2/64. بودند مرد آنان درصد
 و ارشد کارشناسی مقطع در درصد 8/24، کارشناسی

 .بودند تحصیل به مشغول دکتري مقطع در درصد 11
-30 سنی دامنه داراي( درصد 2/70) دانشجویان بیشتر

 41-50 بین( درصد 3/10) هاآن کمترین و سال 19
 29 /26 زن دانشجویان سنی میانگین. داشتند سن سال
 5/69 .است بوده سال 38/26 مرد دانشجویان و سال

 1/6 و متأهل درصد 4/24 مجرد، دانشجویان درصد
 درصد 3/63بودند.  دارا را وضعیت سایر درصد

 نوع. بودند غیرشاغل درصد 7/36 و شاغل دانشجویان
 بیشتر .است بوده دبیري دانشجویان اغلب شغل

 مهندسی و فنی هايرشته از( درصد 9/53) دانشجویان
 انسانی علوم هايرشته از( درصد 3/21) آنان کمترین و

 در. کردندنمی ورزش( درصد 67/28) افراد بیشتر .بودند
می ورزش به که مطالعه مورد هايآزمودنی بین

( درصد 89/17) فوتبال ورزش به هاآن بیشتر پرداختند
می دوومیدانی ورزش به( درصد 06/2) هاآن کمترین و

 به دانشجویان بیشتر که است ذکر به قابل. پرداختند
 دانشجویان تعداد و پرداختندمی ورزش یک از بیش

( نفر 282) نمونه تعداد از بیشتر غیرورزشکار و ورزشکار
( میانگین، انحراف معیار 1در جدول ) .است شده گزارش

هاي کجی و کشیدگی متغیرهاي پژوهش و شاخص
 آمده است.

 

 

 

                                                           
 1. Hope Questionnaire 



 791                                                                  ... انگیزه بینی پیش در گرایی کمال و امید باورهای نقشنصری: 

 کجی و کشیدگی متغیرهای پژوهش هایانحراف معیار و شاخص ،میانگین -1 جدول
 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 -088/0 -277/0 22/10 04/65 ورزشیانگیزۀ
 -708/0 -159/0 031/3 18/13 موفقیت

 -792/0 -401/0 862/1 68/6 گراییگروه
 449/0 -969/0 45/1 539/7 آمادگی

 -471/0 -248/0 032/2 136/11 انرژيتخلیة 
 -658/0 114/0 401/1 03/6 عوامل موقعیتی
 -437/0 -540/0 59/1 036/7 بهبود مهارت

 -375/0 -394/0 02/2 43/8 یابیدوست
 -009/0 -675/0 31/1 53/7 تفریح و سرگرمی

 757/0 325/0 35/15 22/92 گراییکمال
 145/0 152/0 86/6 69/31 مدارخویشتن

 314/0 233/0 12/6 13/31 دیگرمدار
 409/0 214/0 45/6 69/29 مدار جامعه

 987/0 -935/0 87/3 51/25 امید
 855/0 994/0 28/2 58/12 تفکر عاملی

 981/0 -775/0 04/2 95/12 تفکر راهبردي
 

انگیزۀ ورزشی  متغیر در دانشجویان نمرات میانگین
 توجه با که است بوده 22/10 معیار انحراف با و 04/65
. است باالتر متوسط حد از ،ابزار 90 تا 30 نمره ةدامن به

 با و 22/92 گراییکمال نمرات میانگین همچنین
 نمرات دامنة اساس بر که بود 35/15 معیار انحراف
 میزان ،است 150 تا 30 کهگرایی کمال ةنامپرسش
 متوسط حد از باالتر قدري دانشجویانگرایی کمال

 نیز امید نمرات میانگین نهایت در .است شده گزارش

 دامنة به توجه با که بود 87/3 معیار انحراف با و 51/25
. باالست نسبتاً دانشجویان در امید میزان ،32 تا 8 نمرۀ

 متغیرهاي کشیدگی و کجی هايشاخص همچنین
 بین مقادیرمیتما دهدمی نشان آن هايلفهؤم و اصلی

 که است آن از حاکی مقادیر این. است -1 تا+ 1
 برخوردار بهنجاري نسبتاً توزیع از تحقیق متغیرهاي

 متغیرهاي همبستگی ماتریس (2) جدول در. هستند
 .است آمده پژوهش

 

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش -2 جدول
 8 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها

        1 ورزشیانگیزۀ-1
       1 245/0** گراییکمال-2
      1 781/0** 277/0** مدارخویشتن-3
     1 504/0** 827/0** 149/0* مداردیگر-4
    1 446/0** 303/0** 748/0** 138/0 مدار جامعه-5 
   1 001/0 013/0 -076/0 -021/0 146/0* امید-6
  1 909/0** -005/0 044/0 -048/0 001/0 172/0* تفکر عاملی-7
 1 608/0** 884/0** 006/0 -024/0 -090/0 -040/0 085/0 راهبرديتفکر-8
   **01/0* , P<05/0P< 
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انگیزۀ ورزشی بین متغیر  (2) مطابق با نتایج جدول
رابطة مثبت آن  هايلفهؤو مگرایی کمالدانشجویان با 

تفکر عاملی  مؤلفهوجود دارد. همچنین بین متغیر امید و 
مشاهده گردید. بین رابطة مثبت انگیزۀ ورزشی آن با 
آن  هايمؤلفهآن با امید و  هايمؤلفهو گرایی کمال

 به منظور رابطه معنادار مشاهده نشد.
  

امید و  ،مشخص کردن سهم متغیرهاي کمال گرایی
در انگیزۀ ورزشی میزان بینی پیشدر  هاآن هايمؤلفه

دانشجویان از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام 
خالصه مدل رگرسیون  (3) استفاده شد. جدول

را نشان انگیزۀ ورزشی و امید بر گرایی کمالمتغیرهاي 
دهد.می

 

 انیدانشجو یورزش ۀزیانگبر  دیام و ییگراکمالگام به گام  ونیرگرس لیمدل تحل ۀصخال -3 جدول

 ریمتغ مدل

 نیب شیپ 

 یهمبستگ

  

 مجذور

  یهمبستگ

 یهمبستگ مجذور

 شده لیتعد

 انحراف

  برآورد استاندارد

 نیدورب

 واتسون

 02/1 954/9 053/0 059/0 244/0 گرایی کمال 1

 متغیر مالک: انگیزه ورزشی
 

یک مرحله، همبستگی  دهد درمینشان  (4)جدول 
 دانشجویانانگیزۀ ورزشی با گرایی کمالمتغیر 

است. به  059/0ومجذور همبستگی آن  244/0برابر
 انگیزه درصد از 6گرایی کمالعبارت دیگر 

  

 

کند. میبینی پیشبه طور مثبت  ورزشی دانشجویان را
نداشته بینی انگیزۀ ورزشی پیشکل امید نقشی در نمرۀ 
آزمون تحلیل واریانس براي معناداري  4جدول است.

 دهد:میمدل را نشان 

 ورزشیانگیزۀ بر گرایی کمال آزمون تحلیل واریانس مدل رگرسیون -4 جدول

 مدل
 منبع

 راتییتغ

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 Fمقدار

 سطح

 یمعنادار

1 
 337/957 1 337/957 رگرسیون

 083/99 281 198/27842 باقی مانده 002/0 662/9
  282 535/28799 جمع

 دانشجویان انگیزۀ ورزشی متغیر مالک:              بین: کمال گراییپیشمتغیر  
 

محاسبه  Fمقدار  1در مدل  (4) با توجه به نتایج جدول
بوده است که در سطح خطاي  662/9شده برابر با 

. استحاکی از معناداري همبستگی چندگانه  002/0

ضرایب رگرسیون مدل را نمایش  معناداري (5)جدول 
 دهد:می
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 بر انگیزه ورزشیگرایی کمالضرایب رگرسیون  -5 جدول

 ریمتغ مدل

 بیضرا

 ونیرگرس

 

استاندارد 

 خطا

 بیضرا

  استاندارد 
 مقدار

t 

 سطح

 یمعنادار

  بیضر

 تحمل

 عامل

 تورم

 انسیوار

1 

 مقدار
 ثابت

820/52 897/4  785/10 0001/0   

کمال
  ییگرا

162/0 052/0 244/0 108/3 002/0 000/1 000/1 

انگیزۀ ورزشی متغیر مالک: 
  

 ثبتبه طور مگرایی کمال (5) با توجه به نتایج جدول
(108/3 =t ،002/0 ˂P ) ن دانشجویا درانگیزۀ ورزشی

رد براي برآومعادلة رگرسیونی کند. میبینی پیشرا 
لکمابه کمک متغیر  دانشجویانانگیزۀ ورزشی متغیر 
 به شرح زیر است:گرایی 
انگیزۀ ورزشی = 820/52(+162/0) ×گرایی کمال

 دانشجویان

 دارايگرایی کمالتایج رگرسیون گویاي این است که ن
انگیزۀ ورزشی براي  162/0ضریب بتاي برابر با 

به این معناست که به ازاي افزایش  است.دانشجویان 
نمرۀ  162/0 ،گراییکمالیک نمره انحراف معیار 

میدانشجویان افزوده انگیزۀ ورزشی انحراف معیار به 
اصلی پژوهش مورد تایید قرار  ةشود. در مجموع فرضی

 گرفته است. 
 

 دانشجویانانگیزۀ ورزشی بر گرایی کمال هایمؤلفهمدل تحلیل رگرسیون گام به گام  ۀخالص -6 جدول

 نیب شیپ ریمتغ مدل
 یهمبستگ
 

 مجذور
  یهمبستگ

 مجذور
 یهمبستگ

 لیتعد
 شده

 انحراف
 استاندارد

  برآورد

 نیدورب
 واتسون

1 
خویشتنگرایی کمال

 مدار
280/0 078/0 072/0 829/9 064/1 

 متغیر مالک: انگیزه ورزشی
 

همبستگی  ،یک مرحله دهد درمینشان  (6)جدول 
 انگیزۀ ورزشیمدار با خویشتنگرایی کمالمتغیر 

 078/0مجذور همبستگی آن  و280/0برابر دانشجویان
  8 مدارخویشتنگرایی کمالاست. به عبارت دیگر 

 

به طور مثبت  دانشجویان راانگیزۀ ورزشی  درصد از
دیگر مدار و گرایی کمال هايمؤلفهکند. میبینی پیش

اند. نداشتهبینی انگیزۀ ورزشی پیشنقشی در  مدارجامعه
 آزمون تحلیل واریانس براي معناداري مدل (7) جدول

 دهد:میرا نشان 
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 مدار بر انگیزه ورزشیخویشتنگرایی کمال آزمون تحلیل واریانس مدل رگرسیون -7جدول 

 مدل
 منبع

 راتییتغ

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 Fمقدار

 سطح

 یمعنادار

1 
 560/1263 1 560/1263 ونیرگرس

 602/96 281 092/27145 باقی مانده 0001/0 08/13
  282 652/28408 جمع

 دانشجویان انگیزۀ ورزشی متغیر مالک:                 مدارخویشتنگرایی کمالمتغیر پیش بین: 
 

محاسبه  Fمقدار  1در مدل  (7)ا توجه به نتایج جدول ب
بوده است  08/13برابر با  281و  1آزادي  ةشده با درج

معناداري دهندۀ نشان  0001/0که در سطح خطاي 

ضرایب  معناداري (8). جدول استهمبستگی چندگانه 
 دهد:میرگرسیون مدل را نمایش 

 

 ورزشیانگیزۀ بر  مدارخویشتنگرایی کمالضرایب رگرسیون  -8 جدول

 ریمتغ مدل

 بیضرا

 ونیرگرس

 

 استاندارد

 خطا

 بیضرا

  استاندارد 
 مقدار

t 

 سطح

 یمعنادار

 بیضر

 تحمل

 عامل

 تورم

 انسیوار

1 

مقدار 
 ثابت

849/54 669/3  951/14 0001/0   

کمال
 یگرای

-خویشتن

 مدار

410/0 113/0 280/0 617/3 0001/0 000/1 000/1 

 انگیزۀ ورزشی  متغیر مالک: 

به  دارمخویشتن گراییکمال (8) با توجه به نتایج جدول
انگیزۀ ورزشی ( t ،0001/0 ˂P =617/3) طور مثبت

ونی معادلة رگرسیکند. میبینی پیشدانشجویان را  در
مک به ک دانشجویانانگیزۀ ورزشی براي برآورد متغیر 

 به شرح زیر است: مدارخویشتنگرایی کمالمتغیر 
 =849/54(+410/0) × مدارخویشتنگرایی کمال

نتایج رگرسیون گویاي این  دانشجویانانگیزۀ ورزشی 

ضریب بتاي  داراي مدارخویشتنگرایی کمالاست که 
. استدانشجویان انگیزۀ ورزشی براي  410/0برابر با 

انحراف نمرۀ به این معناست که به ازاي افزایش یک 
انحراف نمرۀ  410/0 ،مدارخویشتنگرایی کمالمعیار 

شود. در میدانشجویان افزوده انگیزۀ ورزشی معیار به 
یید قرار گرفته است أفرعی اول مورد ت ةمجموع فرضی

بینی پیشقدرت گرایی کمال هايمؤلفهو یکی از 
 را در دانشجویان داشته است.انگیزۀ ورزشی 
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 دانشجویانانگیزۀ ورزشی امید بر  هایمؤلفهمدل تحلیل رگرسیون گام به گام  ۀخالص -9 جدول

 مدل
 شیپ ریمتغ

 نیب

 یهمبستگ

  

 مجذور

  یهمبستگ

 مجذور

 یهمبستگ

 شده لیتعد

 انحراف

 استاندارد

  برآورد

 نیدورب

 واتسون

 12/1 03/10 024/0 03/0 172/0 یعامل تفکر 1

 متغیر مالک: انگیزه ورزشی
 

همبستگی  ،یک مرحله دهد درمینشان  (9)جدول 
 دانشجویانانگیزۀ ورزشی متغیر تفکر عاملی با 

است. به  03/0و مجذور همبستگی آن 172/0برابر
انگیزۀ ورزشی  درصد از 3عبارت دیگر تفکر عاملی 

 مؤلفهکند. میبینی پیشبه طور مثبت  دانشجویان را
بینی انگیزۀ ورزشی پیشنقشی در  تفکر راهبردي

آزمون تحلیل واریانس براي  (10) اند. جدولنداشته
 دهد:میمعناداري مدل را نشان 

 

 ورزشیانگیزۀ تفکر عاملی بر  آزمون تحلیل واریانس مدل رگرسیون -10 جدول

 مدل
 منبع

 راتییتغ

 مجموع

 مجذورات

 درجه

 یآزاد

 نیانگیم

 مجذورات
 Fمقدار

 سطح

 یمعنادار

1 
 336/529 1 336/529 رگرسیون

 600/100 281 49/28268 باقی مانده 023/0 262/5
  282 826/28797 جمع

 دانشجویان انگیزۀ ورزشی متغیر مالک:                     متغیر پیش بین: تفکر عاملی 
 

محاسبه  Fمقدار  1در مدل  (10) با توجه به نتایج جدول
بوده است  262/5برابر با  281و  1آزادي  ةشده با درج

معناداري  ۀدهندنشان 023/0که در سطح خطاي 

ضرایب  معناداري (11) . جدولاستهمبستگی چندگانه 
 دهد:میرگرسیون مدل را نمایش 

 

 ورزشیانگیزۀ ضرایب رگرسیون تفکر عاملی بر  -11 جدول

 ریمتغ مدل

 بیضرا

 ونیرگرس

  

 استاندارد

 خطا

 بیضرا

 استاندارد  
 مقدار

t 

 سطح

 یمعنادار

 بیضر

 تحمل

 عامل

 تورم

 انسیوار

1 

مقدار 
 ثابت

466/58 277/4  669/13 0001/0   

تفکر 
 عاملی

771/0 336/0 172/0 294/2 023/0 000/1 000/1 

 انگیزۀ ورزشی  متغیر مالک: 
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مثبت  ( تفکر عاملی به طور11با توجه به نتایج جدول )
(294/2= t ،023/0 ˂Pانگیزۀ ورزشی در دانشجوی ) ان

ورد کند. معادلة رگرسیونی براي برآبینی میرا پیش
کر کمک متغیر تفبه  متغیر انگیزۀ ورزشی دانشجویان

 عاملی به شرح زیر است:
انگیزۀ  =466/58(+771/0) ×تفکر عاملی 

 ورزشی دانشجویان
راي نتایج رگرسیون گویاي این است که تفکر عاملی دا

براي انگیزۀ ورزشی  771/0ضریب بتاي برابر با 
یش دانشجویان است. به این معناست که به ازاي افزا

نمرۀ  771/0لی، یک نمره انحراف معیار تفکر عام
ه میانحراف معیار به انگیزۀ ورزشی دانشجویان افزود

 شود. در مجموع فرضیه فرعی دوم مورد تأیید قرار
نی بیهاي امید قدرت پیشگرفته است و یکی از مؤلفه

 انگیزۀ ورزشی را در دانشجویان داشته است.
 

 گیریبحث و نتیجه
انگیزۀ ورزشی  متغیر نتایج پژوهش نشان داد بین

رابطة مثبت  آن هايمؤلفه گرایی وکمال با دانشجویان
 عاملی تفکر مؤلفه و امید متغیر بین همچنین. دارد وجود

 بین. گردید انگیزۀ ورزشی رابطة مثبت مشاهده با آن
 آن هايمؤلفه و امید با آن هايمؤلفه گرایی وکمال
 نشد. تحلیل رگرسیون مشخص مشاهده معنادار رابطه

انگیزۀ ورزشی  از درصد 6گرایی کرد که کمال
 کل نمرۀ. کندبینی میپیش مثبت طور به را دانشجویان

است.  بینی انگیزۀ ورزشی نداشتهپیش در نقشی امید
انگیزۀ ورزشی  از درصد 8مدار گرایی خویشتنکمال

مؤلفه. کندبینی میپیش مثبت طور به را دانشجویان
پیش در نقشی مدارجامعه و مدار گرایی دیگرکمال هاي

عاملی  همچنین تفکر .اندبینی انگیزۀ ورزشی نداشته
 طور به را انگیزۀ ورزشی دانشجویان از درصد 3 امید

 راهبردي امید تفکر مؤلفه. کندبینی میپیش مثبت

                                                           
1. Koboori 

نتایج با  .اندبینی انگیزۀ ورزشی نداشتهپیش در نقشی
 عماالدین و زندي قراقی آزادي، ،پژوهش اسالمی

-بر اساس دیدگاه شناختیهمخوانی دارد.  (2018)
اي دقیق از گرایی شامل مجموعهرفتاري، کمال

استانداردها، کوشش وافر براي به دست آوردن 
استانداردها، انگیزه براي به دست آوردن تأیید دیگران 

که به دست یا اجتناب از ترس، فراشناخت درباره این
ضروري است، توجه انتخابی به  آوردن این استاندارها
گیرانه عملکرد و ها، ارزیابی سختاشتباهات و شکست

 ،11يکابور)پیامد هاي نابهنجار  کمال گرایی است 
 هايمشخصه با مدارگرایی خویشتن. کمال(2006
 خود و نفسعزت پیشرفت، براي رقابت و تالش مثبت

-خود منفی هايمشخصه و سو یک از شکوفایی
 احساس گري،انتقاد خود ،سرزنشگري خود، شیفتگی

 .گیردمی قرار ارتباط در دیگر سوي از افسردگی و گناه
 شامل منفی، هايمشخصه با مدار گرایی دیگرکمال
 خود جویی، سلطه و اقتدارگرایی سرزنشگري، دیگر

گرایی کمال. دارد همبستگی اجتماعی ضد و شیفتگی
 ارزشیابی از ترس دیگران، تأیید به نیاز مدار باجامعه
 شکست، دهیتعمیم بیش، بیرونی کنترل منبع منفی،

، دیگر سرزنشگري و خود سرزنشگري ،انتقادگري خود
 را خود گرایانکمال. است مرتبط اضطراب و افسردگی

می خویش شخصی و دشوار استانداردهاي پیگري وقف
. است باالیی بسیار مهارگري خود مستلزم امر این کنند.
فعالیت نمودن محدود شامل معموالً مهارگري خود این

 پیگیري و فعالیت با مستقیماً که است بخشی لذت هاي
 و کوپر شافران،) ندارد ارتباطی نظر مورد هدف

 و هاباید ةسلط ریز گراکمال افراد (.2002 ،22ربورنیفا
 قوانین رعایت به مقید را خود آنان. دارند قرار نبایدها
 در هاآن از تخطی و دانندمی ناپذیري انعطاف و خشک
 نابخشنودنی گناهی به ارتکاب و شکنی قانون حکم
 مورد بایدهاي از یبرخ( 2000) برنز. گرددمی تلقی

2. Shafran, Cooper & Fairburn 
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 باید داند:می زیر موارد شامل را گراکمال افراد عالقه
 و کنم کار یا مطالعه ترسخت باید شوم، شناخته بهتر
 روند، کار به اعمال مورد در وقتی باید هايگفته...، 
 مراتب به روند به کار احساس مورد در اگر و بارندزیان
 به غالباً  کنندمی انتقاد خود از که کسانی. بارترندزیان
 حتی پرخاشگرانه و خشم چون احساساتی بروز دلیل

 بایستنمی زیرا. کنندمی سرزنش را خود خوشحالی
 (.1383 گنجی،) دادمی دست هاآن به احساساتی چنین

زندگی به عنوان یک نیروي درونی  به از سویی، امید
باعث غناي زندگی شود  تواندیتعریف شده است که م

اندازي فراتر از وضعیت و بیماران را قادر سازد که چشم
 یعنی امیدکنونی و نابسامان درد و رنج خود را ببینند. 

 از شده مشتق حالت اساس بر مثبت انگیزشی حالت
 بر است مبتنی که آمیزموفقیت کنش و تعامل نوعی

 سپس و( خود هدفمندسازي درونی انرژي) عاملیت
 و اهداف بدان نیل راستاي در ریزيبرنامه و مسیریابی

دار شدن به معنی توانیامید م أاز نتایج مثبت ارتق .آمال
زندگی، انرژي براي کار، حفظ شادي و حفظ زندگی، 

مش و سازگاري با شرایط و برتري نفس، آرا به اعتماد
، و همکاران 11در زندگی اشاره نمود ) فارنالو تفوق 

(. 2016 فرهادي، و موحدي ي،به نقل از موحد ؛2007
یابی آینده، انتظارات مثبت، هدفمندي، جهت
گرایی، تنظیم اهداف و ارتباطات درونی از واقع

زندگی هستند. برعکس  به هاي مهم امیدویژگی
ناامیدي به عنوان تحمل وضعیت فائق نیامدنی تعریف 

که در آن دستیابی به هیچ هدفی مورد انتظار  شودیم
نیست و با افسردگی، آرزوي مرگ و خودکشی ارتباط 

زندگی  به ید که امیدآدارد. از تعاریف چنین برمی
است و با این  یندهدربردارنده تصورات و توجه افراد به آ

باعث دارد نتایج مثبت حاصل گردد،  تصور که احتمال
به نقل از  ؛1992،  22هانت ی) رالتالش بیمار می شود 

                                                           
1. Farranl 

2. Raleigh Hunt 

 عاملیتفکر  امید نظریه در انگیزشی مولفةهمان(. 
راه از استفاده در فرد شده درک توانایی " یعنی است
 . "نظر مورد اهداف به رسیدن منظور به مختلف هاي
 حرکت شروع هم که است افکاري شامل عاملی تفکر

می بر در را مسیر آن ادامة هم و خاص مسیرهاي در
می تکرار خود با را جمالتی امیدوار افراد معموالً. گیرد
 متوقف و دهم انجام را کار این توانممی من" مثالً کنند،
 مهم دارهدف افکار همة در عاملی تفکر. "شومنمی
 خیلی نقش مشکالت با مواجهه هنگام در اما است

 کندمی کمک مردم به عامل مواقع این در. مهمی دارد
 را جانشین هايراه کارگیري به براي الزم انگیزۀ تا

 همچنین عامل(. 2002 ،33لوپز و اسنایدر) باشند داشته
 ثابت براي خود توانایی از را شخص ارزیابی تواندمی
با توجه به  .دهد نشان هدف به رسیدن تا ماندن قدم

گرایی، مثبت و منفی سازه شخصیتی کمال هايجنبه
نقش آن در بهبود رفتارها از جمله انگیزۀ ورزشی نمی

گرایی مثبت یا سازگارانه تواند قابل توجه باشد. کمال
باعث ایجاد انگیزش بیشتر، جدیت و پشتکار باال براي 

گردد. مطالعات در حوزه ورزش رسیدن به اهداف می
رایی با عملکرد و موفقیت گدهد ارتباط کمالنشان می

اي غیرخطی است. نقش نه چندان قوي ورزشی رابطه
بینی انگیزۀ ورزشی در دانشجویان پیش گرایی درکمال

گرایی حاکی از این سطح ارتباط است. تا حدي کمال
در خصوص خود فرد حالت انگیزشی براي پرداختن به 

ارات ها و انتظنماید ولی برخی استانداردورزش ایجاد می
گردد. دربارۀ باالي فرد مانع از تداوم فعالیت بدنی می

نقش امید نیز تفکر عاملی جنبة انگیزاننده در فرد دارد 
و توانسته تأثیر مثبت روي انگیزش ورزشی داشته باشد. 

هاي دسترسی این نوع تفکر بیشتر با اهداف فرد و روش
تواند جنبة ها عجین است و از این رو میبه آن

ختگی داشته باشد و انگیزۀ ورزشی را تحت تأثیر انگی

3. Lopez 
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هاي هاي فردي از جمله سازهقرار دهد. شناخت ویژگی
ما  تواند بهگرایی و باورهاي امید میشخصیتی کمال

به مشارکت در  تمایلافراد   یزانچه م تاکمک کند که 
 مورد یرهايمتغ در کنار سایر عوامل،ورزش دارند. 
بینی انگیزش ورزشی نقش پیش تواند درمطالعه هم می

داشته باشد. محدود بودن جامعة آماري به یک دانشگاه 
کنندگان در و تردید در مورد میزان عالقة شرکت

پاسخگویی به ابزارهاي سنجش و داشتن صداقت الزم 
 هاي پژوهش حاضر بوده است.از محدودیت
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the role of perfectionism and hope 

in predicting the sport motivation in students. The research method was 

descriptive-correlational. The statistical population of the students was Shahid 

Rajaee University and 282 participants (132 males and 150 males) were 

selected through stratified random sampling method. To measure the 

variables, multidimensional questionnaire of Tehran's perfectionism, 

Hopefulness and Sport Participation Motivation Questionnaire were used. 

Hypotheses were tested using multivariable regression. The results showed 

that there was positive relationship between perfectionism and sport-based 

hope. Among the variables of perfectionism and hope, only perfectionism can 

explain 6% of the variance of sport motivation. Among the components of 

perfectionism, self –oriented has been able to explain 8% of variance. Also, 

agency thinking component of hope can explain 3% of the sport's motivational 

changes. Results can be used to predict the student's motivation. 
 

Keywords: Hope, Perfectionism, Sport Motivation  
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