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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی شخصیتی کمالگرايی بر تحول روانی ـ اجتماعی
دختران نوجوان شهر تهران انجام شد .بدينمنظور  75دانشآموز دختر نوجوان فعال که به طور منظم در فعالیتهای
بدنی شرکت داشتند و  01دانشآموز نوجوان غیرفعالی که در اين فعالیتها هیچگونه مشارکتی نداشتند ،از مدارس و
باشگاههای ورزشی شهر تهران به صورت نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش
پرسشنامة کمالگرايی و پرسشنامة تحول روانی ـ اجتماعی هاولی ( )MPDبود .از روشهای آمار توصیفی نظیر
میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر تیمستقل و تحلیل واريانس عاملی با استفاده از نرمافزار اسپیاساس
نسخة  25برای تحلیل آماری يافتهها استفاده شد .نتايج نشان داد که بین ويژگی شخصیتی کمالگرايی و تحول
روانی ـ اجتماعی در دختران فعال و غیرفعال تفاوت معنیداری وجود دارد و دختران فعال با کمالگرايی مثبت ،تحول
روانی ـ اجتماعی بیشتری نسبت به دختران غیرفعال با کمالگرايی منفی داشتند .بر اساس يافتههای پژوهش حاضر
میتوان اينگونه استنباط کرد که تقويت مؤلفههای شخصیتی از طريق مشارکت ورزشی در دوران نوجوانی منجر به
افزايش تحول روانی ـ اجتماعی و احساس کسب هويت در نوجوانان میشود.
واژگان کلیدی :تحول روانی ـ اجتماعی ،دختران فعال و غیرفعال ،کمالگرايی ،مشارکت اجتماعی
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مقدمه
از آنجا که نوجوانان بهويژه دانشآموزان دختر بهعنوان آيندهسازان و مادران آينده يکی از رکنهاي
اساسی نظام آموزشی کشور ،نقش و جايگاه ويژهاي در دستيابی به اهداف تربيتی دارند ،به نظر
می رسد توجه به آموزش و تربيت اين قشر از جامعه ،باروري و شکوفايی هرچه بيشتر نظام آموزشی
و تربيتی جامعه را موجب میشود .پژوهشها نشان دادهاند توجه به عوامل روانشناختی از جمله
تحول روانی ـ اجتماعی و ويژگیهاي شخصيتی يکی از عوامل بسيار مهم در پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان است (انشل .)112 :4002 ،اصطلاح تحول روانی ـ اجتماعی 1بيانگر ويژگیهاي رشد و
تحول شخصيت در نظرية اريکسون 4است ،نظريهاي که بر تعامل بين شخص و محيط روانی،
اجتماعی و جسمانی وي تأکيد دارد .اريکسون با بيان نظرية تحول روانی ـ اجتماعی خود معتقد
است هر فرد هشت مرحلة متوالیِ رشدِ روانی ـ اجتماعی را از کودکی تا سالمندي پشت سر
میگذارد و هر مرحله را يک تعارض يا بحران ـ که منحصراً متعلق به فرد است ـ مشخص میکند.
در واقع حل تعارض به «من »3نيرو میبخشد و به طور مثبت به حل تعارض مرحلة بعدي کمک
میکند .اين تعارض حاصل تعامل نيروهاي زيستشناختی ،روانشناختی و فرهنگی است .اريکسون
معتقد است تحول روانی فرد بستگی به روابط اجتماعی خاصی دارد که در زمانهاي گوناگون در
طول زندگی خود برقرار میکند و پيامد مطلوب هر مرحله به موفقيت در مرحلة پيشين بستگی
دارد .وي در اين نظريه بيان می کند بيشترين مشکلات روانی و اجتماعی طی دورة نوجوانی ،يعنی
مرحلة پنجم رشد روي میدهد .اريکسون اين مرحله را «هويت »2در برابر «سردرگمی نقش »5يعنی
بحران هويت ناميده است .به اعتقاد او نوجوانی دورة بسيار مهم و سرنوشتسازي است؛ زيرا در اين
مرحله است که نوجوان با مسئلة اساسی هويتيابی مواجه میشود و اغلب انديشهها و باورهاي خود
را تغيير میدهد و به تجربه و آزمايش نگرشها و ديدگاههاي جديد دست میزند .اين ويژگی بارز
نوجوانی «مهلت خواهی »6ناميده می شود .هر نوجوانی که از اين وضعيت مشکل و حساس پيروز
بيرون آ يد ،يعنی به احراز هويت نيرومند و يکپارچه نائل آيد ،با احساس کفايت و شايستگی و
اعتمادبهنفس خود را براي ورود به دورههاي جوانی ،ميانسالی و سالمندي آماده میکند و به نحو

1. Psych Sociological Development
2. Erickson
3. Ego
4. Identity
5. Role Confusing
6. Moratorium
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مطلوبی در اجتماع پذيرفته میشود .اما آن دسته از نوجوانانی که نتوانند به وحدت هويت دست
يابند ،بايد بحران هويت را که نشانة بارز آن سردرگمی است ،تجربه کنند .ممکن است سردرگمی و
تداوم بحران هويت ،به شکست و سرخوردگی نوجوانان از زندگی ،بيرونرفتن آنان از راستاي سالم و
سازندة زندگی و همانندسازي با دوستانِ منحرف منجر گردد .در مجموع ،تجارب نوجوانان در اين
مرحله میتواند به طور مستقيم بر مراحل بعدي زندگیشان اثر بگذارد؛ زيرا در اين مرحله تحولی
است که جستجوي حرفه ،ارزشها و باورها آغاز میشود .به اعتقاد اريکسون دستيابی به احساس
ی مطلوب در نوجوانان تحت تأثير خانواده ،پايگاههاي
کفايت و شايستگی و تحول روانی ـ اجتماع ِ
اجتماعی ـ اقتصادي ،مشارکت ورزشی ،فعاليت بدنی ،مدرسه ،گروه دوستان و همسالان قرار میگيرد
(اريکسون و همکاران 40 :4004 ،و ناظر و همکاران .)4 :4014 ،نتايج پژوهشهاي مختلف حاکی از
آن است که رويآوردن به فعاليت بدنی و ورزش ،يکی از بهترين روشهاي دستيابی به تعامل
اجتماعی مطلوب است .در اين راستا ،ناظر و همکاران ( ،)4014روبرتس و کاسپی،)4003( 1
ويسمن )4002( 4و پارکر 3و همکاران ( )4011در پژوهشهاي خود به اين نتيجه رسيدند که ورزش
و فعاليت بدنی نهتنها اجتماعیشدن نوجوانان را تسريع میکند ،بلکه در سلامت روانی ـ اجتماعی و
سازگاري اجتماعی آنان نيز مؤثر است .اين محققان بر توان اجتماعی ورزش در ايجاد موقعيت براي
برقراري روابط اجتماعی تأکيد میکنند.
پاين و ايساکس )4014( 2نيز معتقدند که مسئوليتپذيري ،آيندهنگري ،کسب هويت ،پذيرش
اجتماعی و کمالگرايی از مفاهيم و مؤلفههاي رشد اجتماعی در نوجوانان هستند که از طريق
فعاليت و مشارکت ورزشی تقويت می شوند .ورزش و فعاليت بدنی موجب افزايش کارايی ذهن،
احساس شادابی و سلامت میشود و با ايجاد نگرش خوب به زندگی ،سلامت روانی فرد را تأمين
میکند .در اين ارتباط ،مطالعات نشان دادهاند دختران بيشتر از پسران تحت تأثير عوامل روانی
فعاليتهاي ورزشی قرار میگيرند و احساس شادابی در آنها بيش از پسران افزايش میيابد (دينر و
همکاران ،400 :1111 ،فوجيتا و همکاران 244 :4002 ،و جمالی و سيف.)145 :4014 ،
5
بر اين مبنا ،يکی از ويژگیهاي شخصيتی که تحت تأثير مشارکت ورزشی قرار میگيرد ،کمالگرايی
است .کمالگرايی يا گرايش به کمال و تمايل به وضعيتِ بهتر ،يکی از صفات شخصيتی انسان به
1. Roberts & Caspi
2. Wissman
3. Parker
4. Payne & Issacs
5. Perfectionism
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شمار میرود .جديدترين يافتههاي پژوهشی ،کمالگرايی را سازهاي دوبعدي میدانند (اوزباس و
موگ )411 :4010،و محققان به دنبال بررسی اين تصور هستند که کمالگرايی به واقع متضمن
کارکردي دوگانه ،يعنی هم سازگارانه 1يا بهنجار (مثبت) و هم ناسازگارانه 4يا نابهنجار (منفی) است
(چانگ و همکاران 1025 :4014 ،و بدري و همکاران .)46 :4012 ،بُعد ناسازگارانه با مفاهيمی چون
بيشازاندازه به اشتباه اهميتدادن ،ترديد در اَعمال و واکنش منفی به خطا و اشتباه مشخص
میشود که با پيامدهايی همچون عزتنفسِ اندك ،اضطراب و ترس همراه است؛ درحالیکه بُعد
سازگارانه با تلاشهاي کمالگرايانهاي همچون معيارهاي شخصی و تلاش براي موفقيت مرتبط است
(انز 3و همکاران 145 :4004 ،و زمانی و همکاران .)102 :4013 ،اما برخی پژوهشگران کمالگرايی
را سازهاي چندبعدي میدانند؛ کمالگرايی خودمدار ،2کمالگرايی ديگرمدار و کمالگرايی
جامعهمدار( 5زمانی و همکاران ،102 :4013 ،فلت و همکاران 223 :1111 ،و دان 6و همکاران،
 .)4 :4006کمالگرايی خودمدار مؤلفهاي انگيزشی شامل بهکارگرفتن معيارهاي فردي و تلاش فرد
براي کاملبودن است .کمالگرايیِ ديگرمدار ،يک بُعدِ ميانفردي است که دربردارندة گرايش به
داشتن معيارهاي کمالگرايانه براي اشخاصی است که براي فرد اهميت زيادي دارند ،مانند
گرايشهاي کمالگرايانة والدين براي فرزندانشان .در نهايت ،کمالگرايیِ جامعهمدار به جنبههايی از
کمالگرايی چون نگرانی افراطی از اشتباهات ،شک در عمل و نگرانی از ارزيابی ديگران در مورد
عمل فرد اطلاق میشود (زمانی و همکاران 105 :4013 ،و فلت و همکاران .)222 :4006 ،از سوي
ديگر ،پژوهشها بين اهداف پيشرفت و کمالگرايی به رابطة معناداري دست يافتند (ورنر ـ فيلون و
همکاران 4010:144 ،و استوبر و همکاران .)41 :4001 ،برخی شواهد پژوهشی نيز حاکی از ارتباط
ی خودمدار با هدف پيشرفت تبحري و عملکردگرايی هستند (بدري و همکاران،
مثبت بين کمالگراي ِ
2
 44 :4012و استوبر و همکاران .)1502 :4004 ،طبق مدل اسلاد و اوونز ( ،)1114فرد داراي
کمالگرايیِ جامعهمدار به علت فشار واردشده از سوي ديگران ،به جاي پيگيري تعاريف درونی
خويش از شايستگی ،در پی درك ملاكهاي بيرونی موفقيت است .در واقع ،کمالگرايیِ جامعهمدار با
هر دو نوع اهداف عملکردي به طور مثبت رابطه دارد؛ اما با اهداف تبحري يا رابطة غيرمعنادار يا
1. Adaptive Perfectionism
2. Maladaptive Perfectionism
3. Enns
4. Self-Oriented Perfectionism
5. Other-Oriented and Social-Prescribed Perfectionism
6. Dunn
7. Slade & Owens
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ی خودمدار را برمیانگيزد ،عمدت ًا
رابطة معکوس دارد .از سوي ديگر ،عاملی که فرد داراي کمالگراي ِ
نياز به کسب موفقيت است که انگيزة زيربنايی اهداف گرايشی است .يعنی اين فرد بايد به درك
ی خودمدار با
توانمنديهاي خويش و هم کسب پيشرفت نسبت به ديگران برسد .در واقع ،کمالگراي ِ
اهداف تبحري و عملکردگرايی رابطة مستقيم دارد .البته فلت و هويت ( )4006ادعا میکنند که
کمالگرايیِ خودمدار به طور مشترك هم با تمايل به موفقيت و هم ترس از شکست مرتبط است.
ی
کمالگرايیِ جامعهمدار ،ناسازگارانه و با مشکلات سازگاري متعدد مرتبط است .برعکس ،کمالگراي ِ
خودمدار ،با سازگاري شخصی بيشتر مرتبط است و میتواند پيامدهاي مثبتتري به همراه داشته
باشد .البته مرور ادبيات پژوهش حاکی از اين موضوع است که تمام يافتهها در مورد اينکه
کمالگرايیِ جامعهمدار شکل ناسازگارانة کمالگرايی است و با ويژگیهاي منفی رابطه دارد ،توافق
دارند ،اما در مورد کمالگرايی خودمدار اينگونه نيست؛ بدينمعنی که برخی يافتهها رابطة آن را با
ويژگیهاي منفی و برخی با ويژگیهاي مثبت نظير رضايت و بهزيستی تأييد کردهاند (زمانی و
همکاران .)114 :4013 ،انجن )4001( 1در بررسی نقش کمالگرايی بر رضايت از زندگی نوجوانان
ترکيهاي به اين نتيجه رسيد که داشتن نظم و معيارهايی نظير بهزيستی روانشناختی ،از متغيرهاي
پيشبينِ مثبتِ رضايت از زندگی هستند؛ درحالیکه ناهمخوانی ميان معيارهاي شخصی و عملکرد
ی رضايت از زندگی بود .همچنين پارك ،هپنر و لی )4010( 4نيز
واقعی شخص ،پيشبين منف ِ
معتقدند کمالگرايی فرد با ميانجیگري متغيرهاي کنارآمدن ناسازگارانه و عزتنفسِ اندك میتواند
موجب درماندگی روانی شود.
همچنين بر اساس نتايج مطالعات انجامشده ،ويژگی شخصيتی منسجم از عواملی است که بر
عملکرد اجتماعی (روابط بينفردي و سلامت روانی) و نهايت ًا تحول روانی ـ اجتماعی نوجوانان تأثير
میگذارد (استوبر و همکاران 4001 ،و گلبی و شيرد .)132 :4002 ،ازاينرو ،فعاليت بدنی بهعنوان
يک اهرم ،نيروي بالقوة افراد را به فعل میرساند و بهعنوان يک نياز فطري ،پديدهاي اجتماعی،
آموزشی و بخشی از تعليم وتربيت ،رسالتی بزرگ در تکامل جسمانی و روانی نوجوانان دارد و کمک
به پرورش شخصيت ،تحول روانی ـ اجتماعی و ايجاد سلامت روانی از اهداف مهم آن است .نقطة
مقابل سلامت و بهداشت روانی ،اختلالات روانیاي همچون افسردگی ،اضطراب ،پرخاشگري و
کمالگرايی منفی است .بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی ،3افسردگی و بيماري قلبی دو
1 . Ongen
2. Park, Heppner & Lee
)3. Word Health Organization (WHO
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عامل اصلی مرگومير در سطح جهان به شمار میآيند .اختلالات روانی میتوانند ويژگیهاي
شخصيتی نوجوان و سازگاري اجتماعی او را به طور منفی تحت تأثير قرار دهند و او را با تعارض و
بحران هويت مواجه کنند .ازاينرو ،اهميت توجه به مسائل نوجوانان و جوانان در کشوري که 20
درصد جمعيت آن نيروي جوان است ،از يک سو و توجه به رسالت و نقشی که دختران امروز
بهعنوان مادران فرداي جامعه بر عهده دارند از سوي ديگر ،و همچنين عنايت به نقشی که مشارکت
ورزشی و تربيت بدنی میتواند از طريق نظام آموزشوپرورش براي پيشرفت تحصيلی و تعليم و
تربيتِ ويژگیهاي شخصيتی و مراحل تحول روانی ـ اجتماعی دانشآموزان بر عهده داشته باشد،
باعث میشود به سلامت جسمانی و روانی اين قشر نگاه ويژهاي داشته باشيم.
با توجه به آنچه بيان شد و به دليل حساسيت و چالشهاي دوران نوجوانی و اهميت شکلگيري
ويژگیهاي شخصيتی و مهارتهاي روانی ـ اجتماعی خاص اين دوران و همچنين نقشی که
آموزشوپرورش از طريق غنیسازي مشارکت ورزشی تربيت بدنی مدارس براي نوجوانان و ايجاد
تحول روانی ـ اجتماعی مطلوب دارد ،ضرورت پژوهش حاضر مشخص میشود .بهعلاوه ،محققانی
همچون آريس )4002( 1و ترجستام ،جوپير و هنسانک )4010( 4در پژوهشهاي خود به اين نتيجه
رسيدهاند که دانشآموزان نوجوانِ فعال به دليل صفات شخصيتی و تعامل اجتماعی برتر نسبت به
دانشآموزان نوجوانِ غيرفعال ،موفقيتهاي تحصيلی و ورزشی بيشتري به دست میآورند و در
موقعيتهاي آموزشی و ورزشی به طور کارآمدتر و موفقتر ظاهر میشوند؛ ازاينرو ،هدف پژوهش
حاضر بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی شخصيتی کمالگرايی بر تحول
روانی ـ اجتماعیِ دختران نوجوان بود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفی ـ پسرويدادي است ،زيرا به مواردي اشاره دارد که علت از پيش رخ
داده است .هشتاد دانشآموز دختر نوجوانِ غيرفعال و  25دانشآموز دختر نوجوانِ فعال که به مدت
سه سال پياپی فعاليت بدنی داشتند و عضو تيمهاي مدرسهاي و استانی بودند با دامنة سنی  14تا
 15سال از مناطق دو ،چهار و پنجِ شهر تهران به روش نمونهگيري در دسترس از مدارس متوسطة
دورة اول ،باشگاهها و مجتمعهاي ورزشی شهر تهران انتخاب شدند.

1. Arise
2. Terjestam, Jouper & Johanssonc
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در اين پژوهش براي اندازهگيري کمالگرايی از پرسشنامة کمالگرايی هيل و همکاران ()4002
استفاده شد .نسخة اصلی اين پرسشنامه از  51سؤال در مقياس پنجامتيازي ليکرت (از کاملاً مخالفم
(نمرة يک) تا کاملاً موافقم (نمرة پنج)) تشکيل شده است .همچنين ،حداقل نمرة هر فرد  51و
حداکثر آن  415است .نسخة فارسی و استانداردشدة اين پرسشنامه ،شش مؤلفه و دو بُعد مثبت و
منفی دارد .بُعد مُثبت کمالگرايی شامل مؤلفههايی شامل تلاش براي عالیبودن ،نظم و سازماندهی
و هدفمندي است؛ بُعد مَنفی نيز شامل مؤلفههاي تلقی مَنفی از خود ،استانداردهاي بالا براي ديگران
و اِدراك فشار از سوي والدين میشود (جمشيدي و همکاران .)4002 ،هيل و همکاران در سال
 4002ثُبات درونی اين پرسشنامه را با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/11گزارش کردند .جمشيدي و
همکاران ( )4002ثبات درونی و پايايی زمانی مؤلفهها و ابعاد آن را  0/64تا  0/42گزارش کردند .در
پژوهش حاضر نيز پايايی اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي مؤلفهها و ابعاد آن
بين  0/41تا  0/41به دست آمد.
براي بررسی تحول روانی ـ اجتماعی از پرسشنامة تحول روانی ـ اجتماعی هاولی ( 1)MPDکه بر
اساس تعبيرهاي نظرية اريکسون است ،استفاده شد .اين پرسشنامه از  114جملة توصيفی و هفت
خردهمقياس با دو بُعد مَنفی و مُثبت (اعتماد ـ فقدان اعتماد ،استقلال عمل ـ شک و ترديد،
ابتکار ـ احساس گناه ،کوشايی ـ احساس کمتري ،احساس هويت ـ انزواطلبی ،زايندگی ـ بیحاصلی
و کمال ـ نوميدي) تشکيل شده است .در اين پژوهش به منظور سنجش تحول روانی ـ اجتماعی از
نمرة کلی پرسشنامه که نشاندهندة حل تعارض است ،استفاده شد .ضرايب همسانی درونی در
بررسیهاي ايرانی  0/22تا  0/24به دست آمده است (پاکدامن .)110 :4001 ،در پژوهش حاضر نيز
پايايی اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  0/46به دست آمد.
پس از جمعآوري دادهها از آمار توصيفی براي توصيف دادهها استفاده شد و در آمار استنباطی از
آزمون کالموگروف ـ اسميرنوف براي بررسی چگونگی توزيع دادهها ،از آزمون تیمستقل براي بررسی
تفاوت ميانگين ويژگیهاي شخصيتی کمالگرايی و مؤلفههاي آن و تحول روانی اجتماعی (حل
تعارض) دانشآموزان دختر فعال و غيرفعال استفاده شد .همچنين ،از تحليل واريانس دوراهه
(کمالگرايی) ( ×4دختران فعال و غيرفعال)  4براي تعيين ويژگی شخصيتی کمالگرايی با تحول
روانی ـ اجتماعی (حل تعارض) در دختران فعال و غيرفعال استفاده شد و دادهها با استفاده از
نرمافزار اسپیاساس نسخة  15تحليل شدند.

1. Measures of Psychosocial Development
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ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ
ﺗﻌﺎرض( دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض(
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺷﺎﺧﺺ

ﻧﻤﺮة ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﯽﺑﻮدن
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺆﻟﻔﮥ ادراك ﻓﺸﺎر از ﺳﻮي واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي
ﻣﺆﻟﻔﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي دﯾﮕﺮان
ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
ﺑُﻌﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض(

دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل

دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل

77/85±3/39
11/20 ±0/56
15/13± 0/75
17/12 ±0/45
8/43± 0/65
18/73 0/53
7/24 ±0/45
26/87± 1/66
50/98±1/73
47/46± 7/87

63/45 ± 6/65
13/10 ± 1/05
9/06 ± 0/55
10/14 ± 1/35
11/15 ± 0/75
10/75 ± 1/50
9/25 ± 1/45
33/50 ± 3/25
29/95 ± 3/40
42/52 ± 5/63

اﺑﺘﺪا ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ دادهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﺎﻟﻤﻮﮔﺮوف ـ اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺤﻮل روان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض( و ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ )ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺷﺶ
ﻣﺆﻟﻔﻪ و دو ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ( ﻧﺸﺎن داد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
)(P>0/05؛ ازاﯾﻦرو ،ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ از روشﻫﺎي آﻣﺎري ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ﺑﺮاﯾﻦاﺳﺎس ،ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﻤﺮات ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ )ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺆﻟﻔﮥ آن و دو ﺑُﻌﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ(
و ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض( در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل از آزﻣﻮن ﺗﯽﻣﺴﺘﻘﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره دو( .ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﻟﻮن ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺎﻧﺲ وارﯾﺎﻧﺲ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﺠﺎﻧﺲ وارﯾﺎﻧﺲﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(P>0/05در
اداﻣﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﺸﺎن داد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض( و
ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ )ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ و دو ﺑُﻌﺪ ﻣُﺜﺒﺖ و ﻣَﻨﻔﯽ( در دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻌﻨﺎدار
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﺑﻬﺘﺮ از
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽِ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ،ﻧﻤﺮات ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

161
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ﺟﺪول  -2ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آزﻣﻮن ﺗﯽﻣﺴﺘﻘﻞ در دو ﮔﺮوه دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﮔﺮوه
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل
دﺧﺘﺮان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﻋﺎﻟﯽﺑﻮدن
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﺆﻟﻔﮥ ادراك ﻓﺸﺎر از ﺳﻮي
واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي
ﻣﺆﻟﻔﮥ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي
دﯾﮕﺮان
ﻧﻤﺮة ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
ﺑُﻌﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ
ﺗﻌﺎرض(

درﺟﺎت آزادي

ﺗﯽ

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري

153

-14/18

0/001

153

57/16

0/001

153

43/73

0/001

153

-24/18

0/001

153

44/71

0/001

153

-11/81

0/001

153

17/14

0/001

153

-16/14

0/001

153

48/98

0/001

153

23/99

0/001

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزﺷﯽ )دﺧﺘﺮان ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل( و وﯾﮋﮔﯽ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ دوراﻫﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺟﺪول ﺳﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ دوراﻫﮥ ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض( ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزﺷﯽ
)ﮔﺮوه ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل( و ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزﺷﯽ )ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل(

اﺛﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ
اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ورزﺷﯽ و ﻧﻤﺮة ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ

ﻣﺠﻤﻮع

درﺟﮥ

ﻣﺠﺬورات

آزادي

588/714

1

465/372
554/408

1
1

اف
14/283
11/291
13/451

ﺳﻄﺢ

ﻣﻌﻨﺎداري
0/001

0 /001
0 /002
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بر اساس نتايج ارائهشده در جدول شماره سه ،اثر اصلی مشارکت ورزشی معنادار است ( .)P<0/05با
مقايسة ميانگين دو گروه در جدول شماره يک مشخص شد که دختران نوجوان فعال ،قابليت حل
تعارض بيشتري نسبت به دختران نوجوان غيرفعال دارند .همچنين ،نتايج نشان داد اثر اصلی ويژگی
شخصيتی کمالگرايی نيز معنادار است ()P<0/05؛ ازاينروي ،ويژگی شخصيتی کمالگرايی بر حل
تعارض دو گروه تأثير دارد ،بهطوريکه دختران داراي کمالگرايی مثبت ،ويژگی حل تعارض بهتري
نسبت به دختران داراي کمالگرايی منفی دارند .در نهايت ،نتايج آزمون تحليل واريانس دوراهه
نشان داد اثر تعاملی مشارکت ورزشی و کمالگرايی در تحول روانی اجتماعی دختران معنادار است
()P<0/05؛ بنابراين ،بين دختران فعال و غيرفعال در ويژگی شخصيتی کمالگرايی (بُعد مثبت و
منفی) با توجه به سطح مشارکت ورزشی (فعال و غيرفعال) ،در حل تعارض تفاوت وجود دارد و
دختران فعال با کمالگرايی مثبت ،از قابليت حل تعارض بيشتري نسبت به دختران غيرفعال
برخوردارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی شخصيتی کمالگرايی بر تحول
روانی ـ اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران بود .نتايج پژوهش نشان داد ميانگين نمرات دختران
فعال در ويژگیهاي شخصيتی کمالگرايی ،مؤلفهها و ابعاد مثبت و منفی آن بهتر از دختران
غيرفعال بود .اين نتايج با يافتههاي وهس 1و همکاران ( ،)1999انجن ( ،)2009و پارك و همکاران
( )2010که به اين نتيجه رسيدند که کمالگرايی مثبت از طريق تقويت عزتنفس و اعتمادبهنفس
احساس شايستگی نوجوان فعال را افزايش میدهد و موجب میشود فرد بتواند از حداکثر
ظرفيتهاي خود استفاده کند و بالعکس ،کمالگرايی منفی از طريق تضعيف عزتنفس و
اعتمادبهنفس ،احساس شايستگی و کفايت شخصی را در نوجوان تحليل میبرد و سبب میشود فرد
نتواند از ظرفيتهاي خود استفاده کند ،همسوست .از نظر ارزشيابی اجتماعی و تأثيرات محيطی نيز
ويژگی کمالگرايی مثبت به فرد کمک میکند تا احساس و ادراکی مثبت از حمايتها و ارزشهاي
اجتماعی داشته باشد و محيط را حمايتگر و غيرتهديدکننده تلقی کند؛ در مقابل ،کمالگرايی منفی
سبب میشود فرد برداشتی منفی همراه با ترس و نگرانی شديد از محيط داشته باشد و محيط را از
نظر اجتماعی تهديدکننده تلقی کند .در واقع ،افراد کمالگرا نگران آنند که ديگران در موردشان
چگونه میانديشند و آنان نيز دربارة موقعيتهايی که ديگران عملکرد آنها را در آن موقعيتها
1. Vohs
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مشاهده میکنند ،نگران هستند .اين مسئله موجب افزايش آسيبپذيري آنها در مقابل دامنة وسيعی
از حالتهاي اضطرابی و افسردگی میشود (بلينگ و همکاران.)4002،
نتايج پژوهش نشان داد که دختران فعال از تحول روانی ـ اجتماعی بالاتري نسبت به دختران
غيرفعال برخوردارند .نتايج پژوهشهاي ماوي ،)4002( 1پاپينو 4و همکاران ( )4002و پدرسن و
سيدمن )4002( 3نيز بيانگر اين امر است که فعاليت بدنی به دليل ايجاد محيط مساعد براي
يادگيري مهارتهاي بنيادي ،مشارکت و تعاون ،ويژگیهاي شناختی و انگيزشی ،توانايیهاي حرکتی
و مهارتهاي اجتماعی ،جنبههاي متنوع تحول روانی ـ اجتماعی را در فرد برمیانگيزد .پژوهشگران
معمولاً انگيزش ،مشارکت ،يادگيري و تأثيرات فرهنگی را در تعريف اجتماعیشدن میگنجانند.
هنگامی که به اجتماعیشدن از ديدگاه انگيزشی نگاه میشود ،اطلاعاتی دربارة ارزش يا پيامدهاي
مشارکت در ورزش به دست میآيد .ارزشهاي مرتبط با اجتماعیشدن دربرگيرندة گسترش
دوستیها ،ضوابط روانشناختی حرمت خود ،ارزش خود ،مقابله و مديريت تنيدگی هستند .اگرچه
بخش عمدهاي از شخصيت انسانی ،حاصل عوامل ژنتيک است ،فرايند اجتماعیشدن میتواند با
تقويت باورها و بازخوردها و گزينش بر مبناي تجربهها ،جهتهاي خاصی براي آن تعيين کند .اين
نکته در محيطهاي ورزشی مشهود است (پاپينو و همکاران.)4002 ،
به نظر میرسد بيش از مشوقها و نگرشهاي مثبت جامعه ،پيرامون پرداختن به فعاليت بدنی
منظم ،نگرشها و برداشتهاي منفی جامعه به تيپ بدنی فرد ،زمينة ايجاد نوعی اضطراب و
پرداختن به فعاليت بدنی منظم در فرد را فراهم میسازد .با افزايش مدت پرداختن فرد به فعاليت
بدنی منظم ،بهتدريج از اضطراب بدنی اجتماعی فرد کاسته میشود و عوامل ديگري زمينههاي حفظ
فعاليت بدنی در فرد را فراهم میآورند؛ بنابراين ،به نظر میرسد مکانيسمهاي آغاز ،حفظ و ترك
فعاليت بدنیِ منظم با يکديگر متفاوت باشند .کمالگرايی بر پاية تجربيات بلندمدت فرد شکل
میگيرد و در مقابل ،اضطراب بدنیِ اجتماعی معلول شرايط حاکم در محيط زندگی فرد و تعامل اين
شرايط با برداشتهاي ذهنی وي نسبت به بدن خويش است .اين دلايل میتوانند توجيهی براي
رابطة معنادار و ضعيف ميان کمالگرايی و اضطراب بدنیِ اجتماعی با فعاليت بدنی منظم باشند .بر
اين اساس که با حفظ فعاليت بدنی منظم از سوي فرد ،بهتدريج از نقش انگيزانندة اضطراب بدنی
اجتماعی کاسته میشود و در مقابل ،کمالگرايی و بهويژه خردهمقياس سازماندهی در کنار ديگر
عوامل تأثيرگذار ،همچنان نقش کليدي خود را در حفظ فعاليت بدنی منظم ايفا میکنند (پدرسون
1. Mavi
2. Papaioannou
3. Pedersen & Seidman
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و سيدمن 211 :4002 ،و ويگر .)5 :4001 ،بنابراين ،کمالگرايی میتواند علاوه بر ايفاي نقش
ميانجی در شروع فعاليت بدنی منظم ،ميزان و شدت اضطراب بدنی اجتماعی افراد را نيز تحت تأثير
قرار دهد (ويلرز .)4001 ،همچنين کارتليج و ميلبرن )1146( 1در پژوهش خود دريافتند که ميزان
ناسازگاري اجتماعی دختران فعال ،کمتر از ناسازگاري اجتماعی دختران غيرفعال است؛ زيرا
بازيهاي گروهی به رشد مهارتهاي اجتماعی کمک میکنند .در واقع رفتار کودك و نوجوان در
بازيها و فعاليتهاي اوقات فراغت همراه با حس مشارکت و همکاري سبب ايجاد مهارتهايی
همچون دوستيابی ،سازش با ديگران ،يادگيري نحوة مشارکت و تعامل اجتماعی میشود.
نتايج تحليل واريانس دوراهه نيز نشان داد دختران داراي کمالگرايی مثبت از تحول
روانی ـ اجتماعی بالاتري برخوردارند .بيزمن و يونيون )4004( 4و بري و هاو )4000( 3نيز در
پژوهشهاي خود بر ويژگیهاي شخصيتی کمالگرايی به اين نتيجه رسيدند که افراد داراي
کمالگرايی منفی ،در روابط بينفردي خود احساس فقدان امنيت و اعتماد میکنند و نمیتوانند
تعارضات خود را حلوفصل کنند؛ اما ويژگیهاي شخصيتی کمالگرايی مثبت منجر به ثبات هيجانی
و توافق اجتماعی بالا میشود .اين محققان معتقدند هرچه ارتباط ويژگیهاي مثبت شخصيتی با
تحول روانی ـ اجتماعی بالاتر باشد ،فرد داراي سازش و تعامل اجتماعی مطلوبتري است.
در پژوهشهاي گيلمن 2و همکاران ( )4005و مولنر )4006( 5نيز نتايج بهدستآمده نشان داد
کمالگرايی مثبت عموم ًا بر سلامت روان فرد تأثير مثبت میگذارد .از ديدگاه استوبر و
همکاران ( 4004و  )4001کمالگرايان بهنجار (مثبت) افرادي هستند که سطوح بالايی از
کوششهاي کمالگرايانه را با سطح کمی از نگرانیهاي کمالگرايانه نشان میدهند و در مقابل،
کمالگرايان نابهنجار (منفی) افرادي با سطوح بالاي کوششهاي کمالگرايانه و نگرانیهاي سطح
بالاي کمالگرايانه هستند .توجه انتخابی ،تعميم افراطی شکستها ،ارزيابی سختگيرانه از خود و
گرايش به تفکر همه يا هيچ ،از ويژگیهاي ديگر افراد کمالگراي نابهنجار است که آنها را با مشکلات
سازگاري روبهرو میکند.
به طور کلی نتايج اين پژوهشها نشان دادهاند که هرچه دختران نوجوان از شخصيت منسجمتر و
يکپارچهتري برخوردار باشند ،تحت تأثير تجارب محيطی و تفکرات فرهنگی ـ اجتماعی کمتر
1. Kartlig & Milburn
2. Bizman & Union
3. Berry & Howe
4 . Gilman
5 . Molnar
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دستخوش تغييرات بارز شخصيتی میشوند .با توجه به مراحل تحول روانی ـ اجتماعی اريکسون و
تعارضات مربوط به هر مرحله ،اين افراد هنگام مواجهه با چالشها به احتمال کمتري دچار آشفتگی
میشوند و قادر به کنترل هيجانات منفی خود هستند و به نحو مؤثري به حل مسئلة خود
میپردازند .ازاينرو میتوان اينگونه استنباط کرد که دختران داراي تعارضات شخصيتی در طول
عمر با پرداختن به فعاليت بدنی و مشارکت جسمانی بهعنوان يک تجربة مطلوب محيطی میتوانند
تا حدودي تعارضات شخصيتی خود را کاهش دهند و به تحول روانی ـ اجتماعی مطلوبتري دست
يابند؛ زيرا فعاليت بدنی و مشارکت ورزشی علاوه بر ايجاد تغييرات هورمونی و جسمانی ،سبب ايجاد
روابط صميمی با دوستان میشود.
به نظر میرسد از يافتههاي پژوهش حاضر میتوان اينگونه استنباط کرد که تقويت مؤلفههاي
شخصيتی از طريق فعاليت بدنی و مشارکت ورزشی در دوران کودکی و نوجوانی منجر به قابليت
حل تعارض بهتر و ايجاد احساس کسب هويت در نوجوانان و جلوگيري از سردرگمی و بحران هويت
در آنها میشود .از زاوية مشارکت در ورزش برخی پژوهشگران همچون پاپينو و همکاران ()4002
کوشيدهاند تا اثرات مشارکت ورزشی و اهميت انگيزش را آشکار و ارتباط بين تحول طبيعی آمادگی
و مشارکت ورزشی ،جنبههاي بالقوة مثبت و منفی مشارکت در فعاليتهاي ورزشی را نشان دهند .با
توجه به مراحل تحول روانی ـ اجتماعی اريکسون و تعارضات مربوط به هر مرحله ،نوجوانانی که
تعارضات مراحل تحولی خود را بهخوبی حل کنند ،از شخصيت منسجمتري برخوردارند .ازاينرو،
هنگام مواجهه با چالشها به احتمال کمتري دچار آشفتگی و لغزش میشوند ،قادر به کنترل
هيجانات منفی خود هستند و به نحو مؤثري به حل مسائل خود میپردازند.
با توجه به اين امر ،امروزه برنامههاي ورزشی از سنين کودکی و از مهدهاي کودك آغاز میشوند تا با
تأثير بر ويژگیهاي شناختی ،انگيزشی و منزلت اجتماعی ،توانايیهاي حرکتی ،مهارتها ،توانايیهاي
کنشی و ويژگیهاي ريختشناختی ،جنبههاي متنوع تحول روانی ـ اجتماعی کودك را برانگيزند .در
خلال سالهاي کودکی و نوجوانی که غالباً با تغيير و تحولهاي گستردهاي در روابط انسانی و
اجتماعی همراه است ،جهتگيريهاي اساسی حاکم بر رفتار و سبک زندگیِ آينده شکل میگيرند؛
بنابراين ،مهارت اجتماعی و برخورداري از سلامت ،دو هدف آموزشی مهم محسوب میشوند .در
اينجا فعاليت جسمانی نقشی حائز اهميت ايفا میکند (ويگر.)6 :4001 ،
اگرچه سودمنديِ بالقوة حمايت اجتماعی در ورزش ،بهويژه ورزشهاي گروهی بر همگان روشن
است ،شواهد تجربی مرتبط با اين سودمندي بسيار اندك است .بااينحال ،پيوند بين حمايت
اجتماعی با انسجام گروهی ،مقابله با تنش حاصل از موقعيت رقابتجويانه ،افت عملکرد ،ازپادرآمدن،
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آسيبپذيري ناشی از جراحت و سبکهاي رهبري بر کسی پوشيده نيست .بهطورکلی ،از نتايج
پژوهش میتوان نتيجه گرفت از آنجايی که تندرستی و زمينههاي جسمانی مطلوب و ارتباط آن با
ورزش قهرمانی مستلزم داشتن هرم توجهات در نظام برنامهريزي آموزشی کشور است ،در تدوين
برنامههاي آموزشی نظام آموزشوپرورشِ کشور میبايد خطمشی مشخصی در زمينة رشد و توسعة
تندرستی از طريق تربيت بدنی براي مربيان تربيت بدنی در دست باشد که از روي چنين پاية
استواري به مقولة ورزش قهرمانی نيز بتوان پرداخت .اين شيوة تفکر همزمان میتواند دليلی روشن
براي تربيت متخصصان ،برنامهريزان و مربيان تربيت بدنی و آشناسازي آنان با تأثير نقش فعاليت
بدنی و مشارکت ورزشی بر بهداشت روانی و فاکتورهاي شخصيتی و تعاملات اجتماعی دانشآموزان،
بالاخص دانشآموزان دختر و تجهيز مدارس به وسايل ورزشی باشد.
از آنجا که شکلگيري بسياري از خصوصيات چون کمالگرايی در افراد ،وابسته به چگونگی رفتار و
انتظارات والدين است ،پيشنهاد میشود جلسات مشاوره و راهنمايیهاي لازم براي شناخت و ايجاد
رفتارهاي صحيح با نوجوانان براي والدين گذاشته شود .لازم و ضروري است که جلسات مشاورة
تخصصی براي راهنمايی و پيشگيري و همچنين حل مسئله در مدارس کشور به طور مستمر براي
مربيان و دانشآموزان نيز وجود داشته باشد؛ زيرا مدرسه خانة دوم فرزندان است و مهمترين مکانی
است که فرزندان بعد از خانه در آن تعاملات اجتماعی دارند و با بازخوردهايی که دريافت میکنند
بخش بزرگی از صفات شخصيتی خود را شکل میدهند .همچنين ،با توجه به تهديدها و فرصتهاي
جدي در دورة نوجوانی و اينکه هرگونه اختلال میتواند اثرات ديرپايی در زندگی فرد به جا بگذارد،
پرداختن به بحث سلامت روان ،اهميت ويژهاي میيابد .با توجه به نتايج اينگونه تحقيقات ،لازم است
متخصصان ،برنامههاي جامع و کاملی براي بهبود سلامت روان و کاهش مشکلات هيجانی و همچنين
پيشگيري از مشکلات طرحريزي و اجرا کنند.
منابع
1. Anshel, M.H. (2004). The Psychology of team sports. Sport Psychologist, 18(1),
114-5.
2. Arise, B. (2004). A comparison of athletes and non-athletes at highly selective
college’s academic performance and personal development. Research in higher
education, 45(6): 577-602.
3. Badri, M., Bayrami, M., Dabiri, S. (2014). The model predicts satisfaction and
achievement through a two-dimensional perfectionism and goal achievement in high
)school students. Educational Psychology, 38(3): 21-44. (Persian
4. Berry, T. R. & Howe, B. L. (2000). Risk factors for disordered eating in female
university athletes. Journal of sport behavior. 23, 207-19.

217

... بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی

5. Bieling, P. J., Israeli, A. L., & Antony, M. M. (2004). Is perfectionism good, bad, or
both? Examining the models of perfectionism construct. Personality and Individual
Differences, 36: 1373- 85.
6. Bizman, Y. & Union, R. (2002). Engaging in distancing tactics among sport fan
effect of self-esteem and emotional responses. Society Psychology. 142, 381-92.
7. Brennan, M. (2002). Spirituality and psychosocial development in middle & older
adults with vision loss. Journal of Adult Development. 9(1): 31-46.
8. Chang, E.C., Lin, N.J. Herringshaw, A.J., Sanna, L. J., Fabian, C. G., Perera, M.J.,
Marchenko, V. (2011). Understanding the link between perfectionism and adjustment
in college students: Examining the role of maximizing. Personality and Individual
Differences, 50: 1074-8.
9. Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being:
Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276-302.
10. Dunn, J.G.H., Gotwals, J.K., Causgrove Dunn. J., & Syrotuik, D.G. (2006).
Examining the relationship between perfectionism and trait anger in competitive sport.
International Journal of Sport and Exercise Psychology, 4 (1), 7-24.
11. Enns, M.W., Cox, B. J., & Clara. L. (2002). Adaptive and Maladaptive
Perfectionism: developmental origins and association with depression proneness.
Personality and Individual Differences, 33(6): 921-35.
12. Erikson E. H., Erikson, J.M. & Kivnick, H.Q. (1986). Vital involvement in old age:
The experience of old age in our time. New York: Norton.
13. Erikson, E. H. (1996). The Life Cycle Completed: A review. New York: Norton.
14. Flett, G. L., & Hewitt. P. L. (2006). Positive versus negative perfectionism in
psychopathology: a comment on Slade and Owen’s dual process model. Behavior
Modification, 30, 472–95.
15. Flett, L., Hewitt, L., Blankstein, Kirk R., Mosher Shawn, W. (1991). Perfectionism,
self- actualization, and personal adjustment. Journal of Social Behavior and
Personality, 6:147-50.
16. Fujita, F., Diener, E., & Sandvik, E. (2007). Gender differences in negative affect
and well-being: The case for emotional intensity. Journal of Personality and Social
Psychology, 61: 427-34.
17. Gill, D.L. (2000). Psychological dynamics of sport and exercise. Second Edition.
Human Kinetics.
18. Gilman R, Ashby JS, Sverko D, Florell D. Varjas K. (2005). The relationship
between perfectionism and multidimensional life satisfaction among Croatian and
American youth. Personality and Individual Differences. 39(1): 155-66.
19. Golby, J. & Sheared, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels
of rugby league. J. Personality and individual differences, 37(1): 933-44.
20. Jamali, S., & Seif, D. (2012). Prediction of Psychosocial Development among
University gifted students according to their interactional experiences in University.
Journal of Psychology, 16(2): 121-41. (Persian)
21. Mavi, H.F. (2004). The relationship among dispositional, contextual variables, and
intrinsic motivation in high school team sports. Dissertation Abstracts International
Section A: Humanities and Social Sciences, 65(3): 876.

2931  بهار و تابستان،21 پژوهش در ورزش تربیتی شماره

210

22. Molnar DS, Reker DL, Culp NA, Sadava SW, Decourville NH. (2006). A mediated
model of perfectionism, affect, and physical health. Journal of Research in Personality.
40(2): 482–500.
23. Nazer. M, Hasani. S, Sardoie. GH, Sayadi Anari R. (2012). The effectiveness of
station designed sports on mental health of female teenagers. Community Health.
6(3 and 4): 1-8. (Persian)
24. Pakdaman, SH. (2000). The relationship between adolescent attachment and
Seeking community. Ph.D. Thesis. Tehran University, Faculty of Psychology and
Educational Sciences. (Persian)
25. Papaioannou, A., Marsh, H.W., & Theodorakis, Y. (2004). A multilevel approach
to motivational climate in physical education and sport settings: An individual or a
group level construct? Journal of Sport and Exercise Psychology, 26(1): 90-118.
26. Park HJ, Heppner PP, Lee DG. (2010). Maladaptive coping and selfesteem as
mediators between perfectionism and psychological distress. Personality and
Individual Differences. 48(1): 469– 74.
27. Parker AG, Hetrick SE, Jorm AF, Yung AR, McGorry PD, Mackinnon A, Moller
B, Purcell R. (2011). The effectiveness of simple psychological and exercise
interventions for high prevalence mental health problems in young people: a factorial
randomized controlled trial. Parkeretd. Trials, 12:76-83.
28. Payne, G & Isaacs. (2012). Human motor development lifespan approach. Human
Kintics, 8th edition.
29. Pedersen, S., & Seidman, E. (2004). Team sport achievement and self – esteem
development among urban adolescent girls. Psychology of women Quarterly, 28(4):
412- 22.
30. Roberts, B. W., & Caspi, A. (2003). The cumulative continuity model of
personality development: Striking a balance between continuity and change.
Understanding Human Development, 183-214.
31. Stoeber, J., Feast, A. R., Hayward, J. A. (2009). Self-oriented and socially
prescribed perfectionism: Differential relationships with intrinsic and extrinsic
motivation and test anxiety. Personality and Individual Differences, 47: 423–8.
32. Stoeber, J., Kempe, T., & Keogh, E. J. (2008). Facets of self-oriented and socially
prescribed perfectionism and Feelings of Pride, Shame, and Guilt Following Success
and Failure. Personality and Individual Differences, 44(7), 1506-16.
33. Stoeber, J., Stoll, O., Salmi, O., & Tiikkaja, J. (2009). Perfectionism and
achievementgoals in young Finnish ice hockey players aspiring to make the under-16
national team. Journal of Sports Sciences, 27: 85-94.
34. Terjestam Y, Jouper J, Johanssonc. (2010). Effects of scheduled gigong exercise on
pupilswell-being, self-image,distress,and stress. Jaltern Complement, 16(9):939-440.
35. Uz Baş, A., Müge, D. (2010). Adaptation of the Child and Adolescent
Perfectionism Scale to Turkish: The Validity and Reliability Study. Elementary
Education Online, 9:898-909.
36. Verner-Filion, J., & Gaudreau, P. (2010). From perfectionism to academic
adjustment: The mediating role of achievement goals. Personality and Individual
Differences, 49: 181-6.

213

... بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی

37. Villiers, D.P. (2009). Perfectionism and social anxiety among college students,
presented dissertation in the field of counseling psychology. PhD Thesis, Northeastern
University Boston.
38. Vohs, K. D., Bardone, A. M. Joiner, Jr. T. E., Abramson, L. Y., Heatertone, T. F.
(1999). Perfectionism, perceived weight states, and self-esteem interact to predict
bulimic symptoms: a model of bulimic symptom development. Journal abnormal
psychology, 108, 695-700.
39. Wigger, U. (2001). Exercise and youth: Physical activity, sport involvement, and
development. European Journal of Sport Science, 1(3), 1-8.
40. Zamani, A., ZaeidAbadi, R., & Motesharei, E. (2013). Validity and Reliability of
Persian version of the sport multidimensional perfectionism scale -2. Sport Psychology
Studies, 2(3):103-18.

استناد به مقاله

 بهار و،1316( . سيده منصور، نعيمیتاجدار،. مهديه، اسلامینصرتآبادي،. امير،شمس
تابستان بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی شخصيتی کمالگرايی برتحول
.153-20 :)14(5 ، پژوهش در ورزش تربيتی.روانی ـ اجتماعی دختران نوجوان
10.22089/res.2017.942:شناسه ديجيتال
Shams. A., Eslami. M. Naeimi Tajdar. S.M. (2016 Spring & Summer).
Determine the Interactive Roles of Sport Cooperation and Personality
Characteristic of Perfectionism in Psychosocial Development of Active and
Non-Active Young Girls. Research on Educational Sport, 5(12): 153-70.
(Persian). Doi: 10.22089/res.2017.942

13

Research on Educational Sport, No 11, 2016

Determine the Interactive Roles of Sport Cooperation and
Personality Characteristic of Perfectionism in Psychosocial
Development of Active and Non-Active Young Girls
A. Shams1, M. Eslami2, S. M. Naeimi Tajdar3
1. Assistant Professor of Motor Behavior, Sport Science Research Institute
2. Ph.D. Student in Motor Behavior, Islamic Azad University, Tehran Central
Branch*7
3. Ph.D. Student in Motor Behavior, Islamic Azad University, Tehran Central
Branch
Received: 2016/06/25

Accepted: 2017/01/04

Abstract
The purpose of this study was to determine the interactive roles of sport cooperation and
perfectionism personality characteristic in psychosocial development of active and nonactive young girls in Tehran city. Therefore, 75 active female teenagers who have
regularly participated in the physical activities; and 80 non-active female teenagers who
had no part in such activities have been chosen in a cluster sampling way from among
the schools and the sport clubs in Tehran city. The necessary tools for this research were
the Hawley Measures of Psychosocial Development and the Perfectionism Scale. The
statistical methods which have been used in the statistical analysis of the data can be
accounted as the descriptive statistics methods like average and standard deviation; the
inferential statistics methods like independent t test, factorial ANOVA with the use of
SPSS software, version 15. Results show that the level of personality traits of
perfectionism and psychosocial development in active girls was higher than inactive
girls. Psychosocial development in active girls with positive perfectionism traits was
higher than inactive girls. Based on research results, it can be concluded that strengthen
the personality traits through sports participation during adolescence leads to increased
psychosocial development and identity in adolescent.

Keywords: Psycho Sociological Development, Active and Inactive Girls,
Perfectionism, Sport Cooperation.
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