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ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهاي مقابله اي دانشجویان تیم هاي 

  ورزشی

   1مرتضی قالیباف طوسی نژاد

   2مونا رضایی 

  3بهروز منتقمی 

  

 ٤/٦/١٣٩٦: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٣/٦/١٣٩٦:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

اي دانشـجویان تـیم   تعیین ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهاي مقابلـه  حاضر، هدف پژوهش

ي ورزشی دانشگاه علم و تیم هادانشجویان ورزشکار عضو  شامل پژوهش  جامعۀ آماري. هاي ورزشی بود

گرایی پرسشنامۀ کمال« ،پژوهشابزار . نظر گرفته شد شمار درکلنیز نمونۀ آماري بود که ) نفر 232(صنعت 

 »پرسشـنامۀ تنظـیم رفتـاري ورزش   «، 87/0بـا ضـریب پایـایی     )1990فراسـت و همکـاران،   ( »چند بعـدي 

اسمیت و همکاران، ( »یورزش يا مقابله يمهارت ها«و  8/0با ضریب پایایی  )2008النسدیل و همکاران، (

میانگین، انحراف استاندارد، کلمـوگروف   توسطتجزیه و تحلیل داده ها  .بود 896/0با ضریب پایایی ) 1995

 20نسـخۀ  اس پـی اس اس   افزار به کمک نرمو رگرسیون هم زمان پیرسون ضریب همبستگی  ،اسمیرنوف

، r=26/0(نگرانی درباره اشتباهات  :و ابعاد آن) =r  ،00/0P=38/0(بین کمال گرایی  ،هاافتهطبق ی. شد انجام

00/0P=(   شک دربـاره اعمـال  ،)17/0=r ،00/0P =(   انتظـارات والـدینی ،)35/0=r ،00/0P=(  انتقـادگري ،

) =r ،00/0P=06/0(هی و سازماند) =r ،00/0P=17/0(، استانداردهاي شخصی )=r ،00/0P=20/0(والدینی 

انتقادگري والدینی  و) β=26/0(چنین، انتظارات والدینی هم. داري دارد ارتباط مثبت معنی با راهبرد مقابله اي

)15/0=β (بین خـود تعیینـی   . اي بودندهاي معنادار راهبردهاي مقابلهپیش بینی کننده)27/0=r ،00/0P=( و

، دالیـل هویـت   )=r ،00/0P=17/0(، دالیـل هماهنـگ سـازي    )=r ،01/0P=15/0(ابعاد آن، دالیل درونـی  

، r=24/0(و دالیل بیرونـی اجتنـابی   ) =r ،00/0P=21/0(، دالیل تنظیم اجتنابی )=r  ،04/0P=13/0(پذیري 
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00/0P= ( از بین ابعاد خود تعیینـی، تنهـا بعـد دالیـل بیرونـی اجتنـابی       . داري وجود دارد رابطه مثبت معنی

)20/0=β (باتوجه به ارتباط موجـود بـین متغیرهـا، کمـال     . اي بودی کنندة معنادار راهبردهاي مقابلهپیش بین

  .شمار می آیده گرایی و خودتعیینی از راهبردهاي مقابله اي میان ورزشکاران ب

  

  دانشجویان  اي وکمال گرایی، خودتعیینی، راهبردهاي مقابله :کلیدي گانواژ
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  مقدمه 

ي بهبود ها راهتا  ی نیز به کمک ورزشکاران آمده استهمراه با افزایش توجه به ورزش قهرمانی، علوم ورزش

  ). 90: 1384عبدلی،(هموار کند  آن هاعملکرد و ربودن گوي سبقت از دیگران را براي 

اي از بـه منزلـۀ مجموعـه    کـه  یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد ورزشکاران، کمـال گرایـی اسـت   

 :1991فراست و همکاران،(اطی همراه است و با ارزشیابی انتقادي افر بودهمعیارهاي بسیار باال براي عملکرد 

سازي شده است که از ویژگی بـارز آن تعیـین   طلبانه مفهومعنوان ویژگی شخصیتی جاه گرایی بهکمال ).330

ت بـه  بیدگاه و ارزیـابی انتقـادي فـرد نسـ    چنین وجود دباال توسط فرد براي عملکردش و هماستانداردهاي 

در  بنیـادي  و مهـم  عـاملی  عنـوان  بـه  گرایـی کمـال  مفهـوم  ).442؛ 2011، 1و همکـاران  روکا(خودش است 

 و تغذیـه  اخـتالالت  اضطراب، اختالل عالئم که افرادي گراییکمال. است شده شناخته روانی شناسی آسیب

 همیشـه  گراییکمال .)845 :2007 ،همکاران و 2وود( است باالتر سالم افراد با مقایسه در دارند، را افسردگی

 ؛)77 :2012 ،3تریشـور ( باشد همراه نیز مثبتی نتایج با است ممکن بلکه نیست، همراه روانی شناسیآسیب با

البته، پژوهشگران وجـود برخـی    .باشد داشته همراه به دوگانه اثرات است ممکن گراییکمال که معنی بدین

آپلتــون و (و ادراك از پیشــرفت ) 641 :2008، 4هیــل و همکــاران(هــاي فــردي نظیــر خودپــذیري ویژگــی

 هـاي فعالیـت  در مختلف افراد شرکت. دانندگرایی دخیل میرا در ارتباط بین کمال) 462 :2009، 5همکاران

اسـت   بـوده  ورزشـی  متخصصـان علـوم   توجه مورد همواره رفتار ورزشی، یک عنوان به ورزشی و جسمانی

   ).110 :2007، 6ویلسون و همکاران(

تواند گرایی میبراي مثال، کمال. گرایی در حوزة ورزش بر نقش ناسازگار این متغیر تاکید داردبررسی کمال

 و 7ادمونـد (بینی کنندة معنادار وابستگی به ورزش و سـایر اشـکال رفتارهـاي افراطـی ورزشـی باشـد       پیش

از سـوي دیگـر،   ). 228: 2006و همکـاران،   9نبـرلی ؛ 314: 2007، 8همکاران؛ هال و 2261: 2006، مکارانه

، ١٠بورگـان (تواند ابعـاد ناسـازگار و سـازگار داشـته باشـد      گرایی میاند که کمالنشان داده برخی تحقیقات

                                                           
١ . Caro  
٢ . Wood  
٣ . Treasure  
٤ . Hill et al  
٥ . Appelton  
٦ . Wilson  
٧ . Edmond   
٨ . Hall  
٩ . Berlin   
١٠  . Burgan  



 

٤ 
 

گرایـی را  تحقیقات ابعـاد دوگانـۀ کمـال    بیشتربا وجود این که ). 445: 2011و همکاران،  روکا ؛120: 2010

 .گرایـی در ورزش اختصـاص یافتـه اسـت    لاند، تحقیقات اندکی به بررسی ابعاد دوگانـۀ کمـا  بررسی کرده

   )210 :2013، و همکاران ١ویلیامز(

   هاي مرتبط با انگیـزش انسـان اسـت کـه توجهـات زیـادي را در حـوزة        یکی از تئوري ،تئوري خودتعیینی

). 1470 :2011و همکـاران،   ٢بـارتولومو (  اسـت گرایی مرتبط بـه ورزش بـه خـود معطـوف سـاخته      کمال

). 339 :2013، 3پلتیـر و همکـاران  ( شـود ی نسبتاً باال منجر به نتایج ورزشـی و فـردي بهتـري مـی    تعیینخود

. اسـت بر هیجان  متمرکز راهبردهاي و عمل بر متمرکز شامل راهبردهاي ورزشکاران در ايمقابله راهبردهاي

 بـراي عملکـرد   پیش بـین  متغیرهاي بهترین مقابله اي، راهبردهاي میان از )1382(بشارتطبق نتایج تحقیق 

 /گیري کناره و اجتماعی حمایت جستجوي راهبردهاي مقابله اي به ترتیب انفرادي، ورزشکاران در ورزشی

 مقابلـه اي  راهبـرد  و تحلیـل منطقـی   و تجزیـه  مقابلـه اي  راهبـرد  ترتیـب  به تیمی ورزشکاران و در تسلیم

 نشـان داد ) 379 :2008( 4گوادریو و آنتـل تحقیق ). 18 :1382بشارت،(بوده اند  اجتماعی حمایت جستجوي

  . سازداي را تعدیل میگرایی و راهبردهاي مقابلهرابطۀ بین کمال ،انگیزش خودتعیینی در ورزش

رابطۀ بین کمال گرایـی  که دانشجو نتیجه گرفتند  254بر روي با تحقیق ) 233 :2012( 5باتم و همکارانالنگ

گرایی ناسازگار چنین، کمالهم. شودطلبی تعدیل میو استقاللبا رفتارهاي ورزشی توسط فرایند خودنمایی 

گرایـی سـازگار تـاثیر مثبـت بـر      برعکس، کمال. طلبی و تاثیر مثبت بر خودنمایی داردتاثیر منفی بر استقالل

به رابطـۀ مثبـت معنـاداري    ) 510 :2014( 6کراچیون و همکاران .طلبی و تاثیر منفی بر خودنمایی دارداستقال

گرایـی  از سوي دیگر، با توجه به این که کمال. دست یافتندبین کمال گرایی با اجتناب از حمایت اجتماعی 

توانند در میزان مشارکت  ورزشکاران در تمرینات و اي از متغیرهاي مهمی هستند که میو راهبردهاي مقابه

ی افـراد  یینبهبود عملکردشان نقش مهمی را ایفا کنند و وجود این متغیرهـا در گـروي انگیـزش خـودتع    نیز 

تواند در معرفی ورزشـکاران بـه ورزش قهرمـانی نقـش     هایی است که میورزش دانشگاهی از حوزه ،است

گیزشـی دانشـجویان   بنابراین لزوم انجام تحقیقی که بتواند میزان کمال گرایی و عوامـل ان  .داشته باشدمهمی 

  . ورزشکار را بررسی کند، احساس شد

                                                           
١ . Williams  
٢ . Bartholomew 
٣ . Pelletier  
٤ . Gaudreau & Antl  
٥. Longbotom  
٦ . Craciun  
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از یـک   ،ايگرایی و خودتعیینی با راهبردهاي مقابلهتواند از طریق بررسی ارتباط بین کمالتحقیق حاضر می

اي را بررسی کند تا مسـئوالن  گرایی را در ارتباط با راهبردهاي مقابلههاي سازگار و ناسازگار کمالسو جنبه

هاي این پژوهش ورزشـکاران خـود را جهـت حضـور در     ورزشی دانشگاهی را با استفاده از یافتهتیم هاي 

توانـد رفتارهـاي ورزشـی    هاي این پژوهش مـی یافته ،مسابقات از لحاظ روانی آماده سازند و از سوي دیگر

اي ردهاي مقابلـه ها و نیز نوع راهبگرایی آنهاي کمالدانشجویان ورزشکار را از طریق شناسایی نوع ویژگی

دانشجویان ورزشکار را بر اساس تئوري خودتعیینی مشخص و به مربیان کمک کند تـا رفتارهـاي ورزشـی    

با توجه به کمبود پژوهش هاي انجـام  . دانشجویان ورزشکار را در تمرینات و مسابقات ورزشی کنترل کنند

گرایـی و خـودتعیینی بـا راهبردهـاي      این است که آیا بین کمال درپیحاضر  تحقیق ،گرفته در داخل کشور

  اي وجود دارد؟ مقابله اي دانشجویان تیم هاي ورزشی رابطه

  پژوهشروش شناسی 

جامعـه آمـاري   . اي اسـت  هـاي توسـعه   پژوهش حاضر از نوع همبستگی و از نظر هدف در زمـره پـژوهش  

روش نمونـه گیـري بـه    بـود و  ) نفر 232(کلیۀ دانشجویان ورزشکار عضو تیم هاي ورزشی  پژوهش شامل

بیشـترین تعـداد    .نفـر مـرد بـوده انـد     168نفر از آزمودنی ها زن و  64 .شمار در نظر گرفته شدصورت کل

 .بودنـد  )درصد2(سال  42تا  38و کمترین تعداد بین  )درصد 52(سال   27تا  23ها در گروه سنی  آزمودنی

سـال سـابقه فعالیـت ورزشـی      30بـیش از    )کمترین( درصد2و  سال 10تا 1 )بیشترین(درصد از افراد  76

 ١فراست بعدي چند گرایی کمالپرسشنامه « :شامل سه پرسشنامه بود پژوهش اندازه گیري هايابزار .داشتند

 والـدینی،  انتظـارات  اعمـال،  دربـاره  شـک  هـا،  اشتباه درباره نگرانی مولفه شش شامل )1990( »و همکاران

ضـریب همسـانی درونـی     .اسـت  سـوال  35 و سـازماندهی  و شخصـی  اسـتانداردهاي  والـدینی،  انتقادگري

-ها، شک درباره اعمال، انتظارهاي والدینی، انتقادهاي نگرانی درباره اشتباهبراي زیرمقیاس) 86/0(پرسشنامه 

 83/0، و 57/0، 47/0، 78/0، 72/0، 85/0و سازماندهی به ترتیب برابر با  گرایی والدینی، معیارهاي شخصی

-ودرمورد زیرمقیاس 90/0ضریب بازآزمایی با فاصله یک هفته نیز براي کل پرسشنامه برابر با . به دست آمد

الدینی ؛ انتقادگري و79/0؛ انتظارهاي والدینی 81/0؛ شک درباره اعمال 84/0ها ها براي نگرانی درباره اشتباه

لفـاي کرونبـاخ بـراي نگرانـی دربـاره      ضـریب آ . بـود  83/0و سـازماندهی   85/0؛ معیارهاي شخصـی  53/0

، اسـتانداردهاي  75/0، انتقادگري والدینی 81/0، انتظارات والدینی 72/0، شک درباره اعمال 78/0اشتباهات 
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و همکـاران،   ١النسـدیل (پرسشنامه تنظیم رفتـار در ورزش . به دست آمد 83/0سازماندهی  و 77/0شخصی 

، دالیـل  )آیـتم  4(سـازي  ، دالیل هماهنگ)آیتم 3(دالیل درونی هاي سوال و خرده مقیاس 27شامل ) 2008

و دالیـل   )آیـتم  8(خرده مقیاس انگیزش کنترل شده، دالیـل تنظـیم اجتنـابی     و براي) آیتم 4(پذیري هویت

 75/0، 74/0، 74/0، 79/0ها به ترتیب ضریب آلفاي کرونباخ خرده مقیاس. باشدمی )آیتم 8(بیرونی اجتنابی 

این پرسشنامه از روایی مطلـوبی و مـورد قبـولی برخـوردار      تحلیل عاملی تاییدي ،نیز طبق نتایج و 82/0و 

، 82/0، دالیل هویـت پـذیري   76/0، دالیل هماهنگ سازي 80/0ضریب آلفاي کرونباخ دالیل درونی . است

. دسـت آمـد  بـه   83/0ورزش  در رفتـار  و تنظـیم  79/0، دالیل بیرونـی اجتنـابی   85/0دالیل تنظیم اجتنابی 

خرده مقیـاس   7و  تمیآ 28 شامل) 2010( »همکاران و النگبوتومی ورزش يا مقابله يها مهارت پرسشنامه«

ادگی روانی، عملکرد مقابله با نامالیمات، تاکتیک پذیري، تمرکز، اعتماد به نفس و انگیزه، هدف گذاري و آم

ـ ا یـی روا. است رهایی از نگرانی خوب تحت فشار و ضـریب آلفـاي    گـزارش شـد و    78/0 پرسشـنامه  نی

اي لیکرت از کامالً  گزینه 5هاي خود را بر روي یک طیف  دهندگان پاسخ پاسخ. به دست آمد 82/0کرونباخ 

تـیم  آوري اطالعات به محـل تمـرین   محقق براي جمع .کنند بندي می درجه) 1(تا کامالً مخالفم ) 5(موافقم 

توضـیح   تیم هاتهران مراجعه و سپس هدف پژوهش را براي سرپرست و مربیان  هايي ورزشی دانشگاه ها

ي پژوهش را با دقت تکمیل نمایند که با توجه به تاکید محقق و از ورزشکاران خواسته شد که پرسشنامه ها

 ود در اسـتفاده  مورد آماري روش. پرسشنامه ها را تکمیل کردند آزمودنی هاو مربیان تیم هاي ورزشی تمام 

آزمون کلمـوگروف اسـمیرنوف، ضـریب    (استنباطی و) استاندارد انحراف فراوانی و، میانگین(توصیفی سطح

  . گرفت انجام 20نسخۀ  SPSS افزار با استفاده از نرم) همبستگی، رگرسیون و آزمون تی

  ي پژوهشیافته ها

 مربـوط  هـاي  مولفه و متغیر هر مقدار بیشترین و کمترین معیار، انحراف میانگین، تحقیق متغیرهاي وضعیت

  .است شده ارائه 1جدول  در متغیر آن به

  بررسی وضعیت متغیرهاي پرسشنامه هاي کمال گرایی، راهبرد مقابله اي و خود تعیینی :1جدول 

  کمال گرایی

  بیشترین  کمترین  انحراف معیار  میانگین  متغیرهاي تحقیق

  00/42  00/14  14/5  46/27  نگرانی درباره اشتباهات

  00/19  00/6  57/2  81/11  شک درباره اعمال

                                                           
١ . Lansedil  
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  00/24  00/5  35/3  20/16  انتظارات والدینی

  00/17  00/4  75/2  15/10  انتقادگري والدینی

  00/35  00/16  64/3  77/25  استانداردهاي شخصی

  00/30  00/13  42/3  20/24  سازماندهی

  00/124  00/65  89/10  41/91  کمال گرایی کلی

  00/70  00/22  35/8  73/42  راهبرد مقابله اي  اي راهبرد مقابله

  خود تعیینی

  00/15  00/4  86/1  58/9  دالیل درونی

  00/19  00/8  47/2  73/12  دالیل هماهنگ سازي

  00/20  00/9  46/2  70/15  دالیل هویت پذیري

  00/39  00/19  47/3  90/30  دالیل تنظیم اجتنابی

  00/40  00/17  06/5  60/31  دالیل بیرونی اجتنابی

  00/129  00/70  13/11  53/100  ینی کلییخود تع

  

، خـود  )P ،60/0=Z=85/0(کمـال گرایـی   نشان داد که توزیع داده هـاي  ف کلموگروف اسمیرنآزمون نتایج 

جهـت بررسـی فرضـیات    . است نرمال) P ،87/0=Z=43/0(و راهبرد مقابله اي ) P ،67/0=Z=74/0(نی یتعی

میـان راهبـرد    ،طبق نتایج. تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون براي معناداري روابط بین متغیرها استفاده شد

راهبرد مقابله اي از میـان ابعـاد   . داري وجود دارد رابطه معنی) = r ،00/0P=38/0(مقابله اي با کمال گرایی 

، )=r ،00/0P=17/0(،  شـک دربــاره اعمــال  )=r، 00/0P=26/0(کمـال گرایــی نگرانـی دربــاره اشــتباهات   

، اسـتانداردهاي شخصـی   )=r ،00/0P=20/0(، انتقـادگري والـدینی   )=r ،00/0P=35/0(انتظارات والـدینی  

)17/0=r ،00/0P= ( و سازماندهی)06/0=r ،00/0P= (رچه روابـط در حـد   گ. داري دارد ارتباط مثبت معنی

اما باید متذکر شد به ترتیب میزان کمال گرایی، انتظارات والدینی، نگرانی درباره  ،ضعیف برآورد شده است

اشتباهات، انتقادگري والدینی، استانداردهاي شخصی، شک درباره اعمال و سازماندهی با راهبرد مقابلـه اي  

   .کاهش یافته است
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از  ،اسـت  ورزشـکار  دانشـجویان  در اي مقابلـه  راهبـرد  بـین  پـیش  گرایی کمال براي تعیین این که آیا ابعاد

  .خالصه شده است 2رگرسیون استفاده شد که نتایج آن در جدول 

  رگرسیون مدل خالصه آمار :2جدول

  برآورد انحراف معیار  R2تعدیل   R  R2  مدل

  68/7  15/0  17/0  41/0  هم زمان

  

مدل مـورد   )2R= 17/0(و ضریب تعیین به دست آمده  )41/0(با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه

   .ستبر اساس ابعاد کمال گرایی دارا تغییرات راهبرد مقابله اي را درصد 17نظر قابلیت تبیین 

داري  بـا سـطح معنـی   ) 6و  223(و درجه آزادي )  90/7(تحلیل واریانس Fهمچنین با توجه به مقدار آماره 

ابعاد کمال گرایی بـر تغییـرات راهبـرد    تأثیر  ، مدل رگرسیون هم زمان آزمون مناسبی جهت تشخیص  00/0

  .مقابله اي است

مشاهده  05/0و سطح معناداري بیشتر از ) ضرایب تحلیل مسیر(بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسیونی 

معنی دار است ) β=15/0(انتقادگري والدینی  ،)β=26/0(شود ازمیان ابعاد کمال گرایی، انتظارات والدینی  می

و بـه ازاي افـزایش یـک واحـد      راهبـرد مقابلـه اي   26/0و به ازاي افزایش یک واحد انتظـارات والـدینی،   

معادله خط رگرسیون حاصـل بـه صـورت زیـر     . یابدافزایش می راهبرد مقابله اي 15/0انتقادگري والدینی، 

  :است

  )انتقادگري والدینی× 45/0) + (انتظارات والدینی× 65/0( -) 72/11= ( راهبرد مقابله اي

داري  رابطه مثبت معنی )= r ،00/0P=27/0(نی  یمیان راهبرد مقابله اي با خود تعی ،طبق نتایج آزمون پیرسون

، دالیل هماهنگ سازي )= r  ،01/0P=15/0(راهبرد مقابله اي با ابعاد خود تعیینی دالیل درونی . وجود دارد

)17/0=r  ،00/0 P =( دالیل هویت پذیري ،)13/0=r  ،04/0P =( دالیل تنظیم اجتنابی ،)21/0=r  ،00/0= 

P  ( و دالیل بیرونی اجتنابی)24/0=r ،00/0P = (گرچه روابط در حد ضعیف . رابطه مثبت معنی داري دارد

نی، دالیل بیرونی اجتنابی، دالیل تنظیم یاما باید متذکر شد به ترتیب میزان ارتباط خود تعی ،برآورد شده است

  . اجتنابی، دالیل هماهنگ سازي، دالیل درونی و دالیل هویت پذیري با راهبرد مقابله اي کاهش یافته است

  



 

٩ 
 

 دانشجویان در اي مقابله راهبرد بینی جهت پیش تعیینی خود گزارش آمار خالصه مدل رگرسیون ابعاد :3جدول 

  ورزشکار

  برآورد انحراف معیار  R2تعدیل   R  R2  مدل

  07/8  06/0  08/0  29/0  هم زمان

مدل مورد  )2R= 08/0(و ضریب تعیین به دست آمده  )29/0(با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه 

   .ستبر اساس ابعاد خود تعیینی دارا تغییرات راهبرد مقابله اي را درصد 8نظر قابلیت تبیین 

داري  و سـطح معنـی  ) 5و  224(با درجـه آزادي  ) 17/4( تحلیل واریانس Fهمچنین با توجه به مقدار آماره 

تأثیر ابعاد خود تعیینی بر تغییـرات راهبـرد    ، مدل رگرسیون هم زمان آزمون مناسبی جهت تشخیص  001/0

  .مقابله اي است

 ، از 05/0و سـطح معنـاداري بیشـتر از     )ضرایب تحلیل مسـیر (بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسیونی 

معنـی دار اسـت و بـه ازاي افـزایش یـک      ) β=20/0(میان ابعاد خود تعیینی، تنها بعد دالیل بیرونی اجتنابی 

معادله خط رگرسیون حاصل به صورت . یابدافزایش می راهبرد مقابله اي 20/0واحد دالیل بیرونی اجتنابی، 

  :زیر است

  )دالیل بیرونی اجتنابی ×34/0+ ( 94/22=  راهبرد مقابله اي

  بحث و نتیجه گیري

اي دانشـجویان  تعیین ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهاي مقابلـه  ،هدف کلی پژوهش حاضر

  . تیم هاي ورزشی بود

داري وجـود   اي ارتبـاط مثبـت معنـی   هاي پژوهش حاضر نشان داد که بین کمال گرایی با راهبرد مقابلهیافته

و کمـال گرایـی   ) استانداردهاي شخصی و سـازماندهی (با افزایش سطح کمال گرایی مثبت  به عبارتی. دارد

میزان اسـتفاده از  ) درباره اعمال، انتظارات والدینی، انتقادگري والدینی، شک نگرانی درباره اشتباهات(منفی 

گرایی از طریق تعیین توان اذعان داشت که کمالدر تفسیر این یافته می. یابداي افزایش میراهبردهاي مقابله

 :1991فراست و همکـاران،  (اي از معیارهاي بسیار باال براي عملکرد و با ارزشیابی انتقادي افراطی مجموعه

ن میـزا  ،و احتماالً وقتی ورزشکاران معیارهاي فراتر از عملکردشـان را تعیـین کننـد    شودمشخص می )330

  . شوددهند، بیشتر میمیخطرناك و استرس زا انجام ي ها تیموقعکه براي کنترل و اداره کردن  ییها تالش
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از سوي دیگر، وقتی رفتارها در جهت پیشرفت به سوي اهداف سطح باال و دسـتیابی بـه پیامـدهاي مثبـت     

در واقـع   )28 :2015، همکـاران و  ١یاسـ (شوند هدایت شوند و با تقویت مثبت و میل به پیشرفت تحریک 

ورزشکار در رفتارهایش از اسـتانداردهاي شخصـی و سـازماندهی برخـوردار بـوده اسـت و احتمـاالً ایـن         

زا را بـه خـوبی   هاي استرسشود که ورزشکار بتواند موقعیتاستانداردهاي شخصی و سازماندهی باعث می

ی فرد بخواهد رفتارهایی از خود نشـان دهـد کـه    چنین، وقتهم. راي کنترل آن بیشتر تالش کندشناسایی و ب

براي اجتناب یا رهایی از پیامدهاي منفی باشد و با تقویت منفی و ترس از شکسـت ایـن رفتارهـا تحریـک     

از سـوي دیگـر،   . شود، احتماالً این تالش براي کنترل استرس بیشتر می)24 :2015، همکارانو  یاس(شوند 

گرایانه هاي کمالکه فرد را به وضع معیارهاي دقیق براي عملکرد و تالشکمال گرایی سازگار در عین حال 

هـاي  ها و نگرانیاش، دغدغههاي بهنجار و سازش یافته، به دلیل ویژگی)86 :2012 تریشور،(سازد وادار می

  . دهدعدم تحقیق معیارهاي باال را کاهش می

سازماندهی است، از یک سو نیروهـاي انگیزشـی الزم   کمال گرایی مثبت که شامل استانداردهاي شخصی و 

براي مواجهه و مقابله موفق به صورت تالش مستقیم براي حل مسئله و تالش غیر مستقیم به منظـور تغییـر   

ها، به تنظیم در تعامل سازش یافته و انطباقی با واقعیت ،کند و از سوي دیگرمعنا و ارزش مسئله را تامین می

کمـال گرایـی    ،هـا براساس این مکـانیزم ). 226 :2006و همکاران،  برلین(پردازد واقعیت میفاصله آرمان با 

اي به کند و هم به سازش یافتگی راهبردهاي مقابلهسازي و پویایی فرد در مقابله کمک میمثبت هم به فعال

ه اعمـال، انتظـارات   نگرانی درباره اشتباهات،  شک دربـار (از طرف دیگر، کمال گرایی منفی . کار بسته شده

 دلیـل هاي جدي و طاقت فرسا، به گرایی مثبت و به رغم تالشبر خالف کمال) والدینی، انتقادگري والدینی

هاي فرد از عدم تحقق معیارهـاي کمـال گرایانـه را پیوسـته     اش، نگرانیهاي نابهنجار و سازش نیافتهویژگی

این ارتباط مثبت بوده است، بدان مفهوم که هـر چـه    اما بر خالف انتظار در پژوهش حاضر. دهدافزایش می

هاي فرد از تحقـق معیارهـاي کمـال گرایانـه را پیوسـته افـزایش یابـد،        تر باشد و نگرانیها جدياین تالش

ـ بنابراین، یافته. یابداي نیز افزایش میراهبردهاي مقابله بـا احتیـاط تعمـیم داده شـود و      دهاي این بخش بای

در پژوهشی کمال گرایی و سبک هاي مقابله  )14 :1387(بشارت و همکاران . بیشتر استمستلزم تحقیقات 

  . با تنیدگی را مورد بررسی قرار دادند

هـاي  در ایـن پـژوهش از پرسشـنامه   . نفر از دانشجویان تشکیل دادنـد  378جامعۀ آماري پژوهش حاضر را 

) 16 :1387بشـارت،  (اي هاي مقابلهس سبکو مقیا )77 :2012 تریشور،(مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی 
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 ،مدار ارتباط مثبت معنادار دارداي مسئلههاي مقابلهسبک باگرایی مثبت نتایج نشان داد که کمال. استفاده شد

با توجه به نتایج می توان به مسـئوالن  . اي هیجان مدار رابطۀ منفی معنادار داشتدر حالی که با سبک مقابله

ي ورزشی پیشنهاد کرد از طریق تعیین اسـتانداردهاي عملکـردي مطلـوب و منطقـی میـزان اسـترس       تیم ها

 ویژگـی هـاي   بین رابطه«در تحقیقی با عنوان ) 54 :1390(و همکاران  فرمان بر. ورزشکاران را کنترل کنند

 آزاد نشـگاه دا پسـر  و دختـر  دانشـجویان  در اسـترس  مقابلـه بـا   شیوه هاي و گرایی کمال ابعاد با شخصیتی

 کمـال گرایـی   نفري انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که بـین  370که بر روي نمونۀ آماري  »مرودشت

 رابطـه  هیجان مدار، مقابله اي شیوه هاي و منفی کمال گرایی بین و مسئله مدار مقابله اي شیوه هاي و مثبت

) 54 :1390(و همکـاران   فرمان بـر هاي این بخش از پژوهش با نتایج تحقیق تهفیا. دارد وجود معنادار مثبت

از دالیـل ایـن   . خوان اسـت ناهم) 19 :1387(قیق بشارت و همکاران هاي تحولی با یافته ،باشدهمخوان می

 )19؛1387(توان به تفاوت ابزارهاي استفاده در پژوهش حاضر با تحقیق بشارت و همکـاران  خوانی میناهم

 :1991فراسـت و همکـاران،   (گرایـی چنـد بعـدي    اشاره کرد، چرا که در پژوهش حاضر از پرسشنامۀ کمال

اسـتفاده شـده اسـت در    ) 2010، همکـاران  و النگبوتـوم (ی ورزش يا مقابله يها مهارتو پرسشنامۀ  )330

، شـور تری(منفـی  هاي مقیاس کمـال گرایـی مثبـت و    از پرسشنامه )19 :1387(حالی که بشارت و همکاران 

  . انداستفاده کرده )19 :1387بشارت، (اي هاي مقابلهو مقیاس سبک) 86 :2012

هـاي  پیش بینی کننـده ) β=15/0(انتقادگري والدینی  ،)β=26/0(از بین ابعاد کمال گرایی، انتظارات والدینی 

و انتقادگري والدینی بـه ترتیـب   اي بودند و با افزایش یک واحد انتظارات والدینی معنادار راهبردهاي مقابله

این بدان مفهوم است که هر چه کمال گرایـی منفـی افـزایش    . افزایش یافت راهبرد مقابله اي 15/0و  26/0

ـ بـه مرب بنـابراین مـی تـوان    . یایـد اي نیز افـزایش مـی  میزان استفاده از راهبردهاي مقابله ،یابد  يایـ و اول انی

در . دهنـد  کـاهش  را هـا اسـترس آن  زانیاز ورزشکاران م تیحما قیاز طر کرد شنهادیورزشکار پ انیدانشجو

توان اذعان داشت که هر چه دانشجویان ورزشکار رفتارهـایی را بـروز دهنـد کـه بـراي      تفسیر این یافته می

و  یاسـ (اجتناب یا رهایی از پیامدهاي منفی باشد و با تقویـت منفـی و تـرس از شکسـت تحریـک شـوند       

در ) 14 :1387(بشـارت و همکـاران   . کننـد اي بیشـتري اسـتفاده مـی   هبردهاي مقابله، از را)2015، همکاران

پژوهشی کمال گرایی و سبک هاي مقابله با تنیدگی را مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که کمال گرایی 

بشـارت و  این بخش از پژوهش با نتـایج تحقیـق   . اي بودندبین معنادار راهبردهاي مقابلهمثبت و منفی پیش

بین معنادار بـوده  در پژوهش حاضر فقط کمال گرایی منفی پیش زیرا ،خوان استناهم) 18 :1387(همکاران 



 

١٢ 
 

بـین معنـادار   کمال گرایی مثبت و منفـی پـیش   )18 :1387(است در حالی که در تحقیق بشارت و همکاران 

  . اي بودندراهبردهاي مقابله

چنین، راهبرد مقابله اي با ابعـاد  هم. شتداري وجود دا بطه مثبت معنیبین خودتعیینی با راهبرد مقابله اي را

، دالیـل تنظـیم   دالیـل هویـت پـذیري    ،ند از دالیل درونی، دالیل هماهنـگ سـازي  ا نی که عبارتیتعیخود 

ـ به مرب این یافته می توانتوجه به با . داشترابطه مثبت معنی داري  و دالیل بیرونی اجتنابیاجتنابی  تـیم   انی

شـرکت در ورزش آمـاده    يبرا یرونیو ب یورزشکار را از لحاظ درون انیدانشجو کرد شنهادیپ یورزش يها

 تیـ موقع رییجهت تغ يتر اثربخش اي مقابله يهبردهااز را یرونیو ب یدرون يازهاین يارضا يسازند تا برا

ل درونی، به درگیر شدن کامل توان اذعان داشت که دالیدر تفسیر این یافته می .استفاده کنند گرانیو رفتار د

و  ١مکینــون(در یــک فعالیــت بــراي لــذت و رضــایتی اســت کــه از انجــام آن فعالیــت ناشــی مــی شــود  

در نبود پاداش یا محدودیت هـاي   ،وقتی که فردي به شکل درونی برانگیخته می شود). 26 :2012،همکاران

افراد بـه ایـن دلیـل ورزش    ). 27 :2012همکاران،مکینون و (دهد را انجام می) ورزشی(بیرونی نیز آن رفتار 

برند و انگیزه درونـی  یا از تالش براي پیشرفت لذت می ش را جالب و ارضا کننده می بینندکنند که ورزمی

کـه  ) 126 :2012( ٢نیتومـانی دارنـد  اذعان مـی  مکینون و همکاران. قابل توجهی نسبت به ورزش شان دارند

بنـابراین،  . شناختی درونی مانند شایستگی و خود مختاري نشات مـی گیـرد  روانانگیزش درونی از نیازهاي 

شوند که افراد احساس شایستگی و تعیینی نسبت به شـرکت  انگیزش درونی یا همان دالیل درونی باعث می

از طرف دیگر، فرد در دالیل هماهنگ سازي، رفتار را به دلیـل  . در ورزش و رفتارهاي ورزشی داشته باشند

 ؛هماهنگ سازي مشـابه تنظـیم درونـی اسـت    . دهد انجام می ،نکه کامالً با احساس خودش همخوانی داردای

و بنابراین کـامالً خـودتعیین    شود انجام می) درونی و هم بیرونیهم ( که رفتار بدون احساس اجباریعنی این

نوز به منظور دستیابی به نتـایج  که رفتار هیعنی این ؛جویی درونی فرق دارد جویی با نظم گونه نظم این. است

). 575 :2004اینگلـدو،  (که فقط براي رضایت درونی از انجام فعالیت باشد شود تا این پذیر انجام میتفکیک

را مهـم تلقـی و بـه طـور      دهد که افراد به یک رفتاري ارزش دهند یا آندالیل هویت پذیري زمانی رخ می

اما فعالیت همچنان بـه دالیـل    ،شودذیري به طور درونی تنظیم میهرچند که هویت پ. ناخودآگاه اجرا کنند

کننـد  ورزشکارانی که به دلیل این که احساس می. اجرا می گردد) مانند دستیابی به اهداف شخصی(بیرونی 

) 579 :2004اینگلـدو،  (ها می شود، در ورزش شرکت می کنند که انجام رفتارها موجب رشد و پیشرفت آن

                                                           
١ Mackinnon 
٢ Nitoumani  
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دهد که وقتـی از لحـاظ بیرونـی برانگیختـه     نیز به این دلیل رخ میآنها و دالیل بیرونی اجتنابی دالیل تنظیم 

ورزشـکارانی  . دهند هاي بیرونی انجام می پذیر یا پاداششوند، رفتارهایی را به منظور کسب نتایج تفکیک می

رزش شرکت می کنند به وسیله که به منظور دریافت جایزه از مربیان شان یا به دلیل تاکید والدین شان در و

در این مورد، ورزش براي لذت بردن انجام نمی شود، بلکه براي دریافت . دالیل بیرونی برانگیخته می شوند

 :2012مکینـون و همکـاران،  (اسـت  ) مانند انتقاد والـدین (یا اجتناب از پیامدهاي منفی ) مانند جایزه(پاداش 

تـوان اذعـان داشـت کـه ورزشـکاران احتمـاالً بـراي        این تفسیرها میبنابراین، با در نظر گرفتن تمامی . )26

از جمله  استرس زاي ها تیموقعبراي کنترل و اداره کردن  ییها تالشبرآوردن این نیازهاي درونی و بیرونی 

و نیازهـاي خـود    هـا  نگرشبراي بررسی مجدد  ییها تالشو ) مانند، والدین(تغییر موقعیت یا رفتار دیگران 

گرایی، انگیـزش خـودتعیینی و راهبردهـاي    کمال«در تحقیقی با عنوان ) 92 :2012( نیتومانی. دهندمیانجام 

ورزشکاران یونانی انجام دادند به این نتیجه دسـت   333که بر روي  »اي در بین ورزشکاران بزرگسالمقابله

بطـۀ  انگیزش کنترل شده راگرایی و خودپیروي و یافتند که بین استانداردهاي شخصی از خرده مقیاس کمال

. اي ارتباط مثبـت معنـادار داشـت   چنین، انگیزش کنترل شده با راهبرد مقابلههم. مثبت معناداري وجود دارد

خوانی از دالیل این هم. خوان استهم) 126 :2012( نیتومانیهاي این بخش از پژوهش با نتایج تحقیق یافته

  . ها اشاره کردر پژوهشتوان به تشابه ابزارهاي استفاده شده دمی

 بـود پیش بینی کنندة معنی دار ) β=20/0(از بین ابعاد خود تعیینی، تنها بعد دالیل بیرونی اجتنابی طبق نتایج 

دالیـل بیرونـی   . یافـت افـزایش   راهبرد مقابلـه اي  20/0و به ازاي افزایش یک واحد دالیل بیرونی اجتنابی، 

در این مورد، ورزش براي لذت . دهد هاي بیرونی رخ می پذیر یا پاداشاجتنابی به منظور کسب نتایج تفکیک

ماننـد  (یا بـراي اجتنـاب از پیامـدهاي منفـی     ) مانند جایزه(بردن انجام نمی شود، بلکه براي دریافت پاداش 

، بنابراین احتمـاالً بـه دلیـل تـالش ورزشـکاران بـراي       )26 :2012مکینون و همکاران،(است ) انتقاد والدین

ها براي تغییر موقعیت یا رفتـار دیگـران   اي یعنی تالش آنناب از پیامدهاي منفی میزان راهبردهاي مقابلهاجت

ـ یتوجـه بـه   با  .خوان نداشتخوان و ناهمتحقیقات هم ،هاي این بخش از پژوهشیافته. یابدافزایش می  ۀافت

ـ یب لیدال تیبر قابل یپژوهش حاضر مبن ـ بی شیدر پـ  یرون ـ بـه مرب  ،يمقابلـه ا  يراهبردهـا  ین  يایـ و اول انی

) نیمانند انتقاد والد( یمنف يامدهایو اجتناب از پ قیتشو قیکه از طر ی شودم شنهادیورزشکار پ انیدانشجو

  .نمایندکنترل  ار هاو استرس آن هندد شیافزا انیواثربخش را در دانشج اي از راهبرد مقابله يریبکارگ زانیم
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The research is to investigate the relationship between perfectionism, self-
determination and contrastive methods between sport teams. Research sample 
was the same as population (٢٣٢ persons) and were consisted of all of the 
athletic students. The data was collected by three questionnaires: perfectionism 
multidimensional (١٩٩٠), (α=٠/٨٧), Behavioral Regulation in Sport (٢٠٠٨), 
(α=٠/٨) and Athletic Coping Skills Inventory (١٩٩٥), (α=٠/٨٩٦). The data was 
analyzed by mean, standard deviation, Kolmogorov– Smirnov, Pearson and 
regression by SPSS (٢٠). There was a positive significant relationship between 
perfectionism (P=٠/٠٠, r=٠/٣٨) and   Concern over mistakes (P =٠/٠٠, r=٠/٢٦), 
suspect about performance (P =٠/٠٠, r=٠/١٧), parental expectations (P =٠/٠٠, 
r=٠/٣٥), parental criticism (P =٠/٠٠, r=٠/٣٥), personal standards (P =٠/٠٠, 
r=٠/١٧), and organization (P =٠/٠٠, r=٠/٠٦) and contrastive methods. Also, 
parental expectations (β= ٠/٢٦) and parental criticism (β= ٠/١٥) were significant 
predications for contrastive methods. There was a positive significant 
relationship between self-determination (P=٠/٠٤, r=٠/١٣) and internal reasons 
(P=٠/٠١, r=٠/١٥), coordination's reasons (P=٠/٠٠, r=٠/١٧), identification 
(P=٠/٠٤, r=٠/١٣), adjustment avoidance reasons (P=٠/٠٠, r=٠/٢١) external 
avoidance reasons (P=٠/٠٠, r=٠/٢٤). The external avoidance reasons (β= ٠/٢٠) 
was the only significant predication for contrastive methods. According to the 
results, perfectionism and self-determination were the contrastive methods for 
athletes.  

Key Words: Perfectionism, Self-determination, Contrastive methods and 
Students 
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