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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کمالگرايی و خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه بود .در اين
پژوهش يک طرح همبستگی مقطعی استفاده شد و جامعۀ آماری آن تمامی تکواندوکار نخبه حاضر
در تيم ملی و مسابقات ليگ برتر بودند 862 .تکواندوکار ( 82مرد و  82زن) بهصورت نمونهگيری
هدفمند بررسی شدند و مقياسهای کمالگرايی و خودشفقتی را تکميل نمودند .دادهها از طريق
آزمونهای آماری همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه بهروش همزمان و آنوا تحليل شد .نتايج
نشان داد بهطور معناداری تالشهای کمالگرايانه (کمالگرايی مثبت) با خودشفقتی همبستگی
مستقيم دارد .درحالیکه نگرانیهای کمالگرايانه (کمالگرايی منفی) با خودشفقتی همبستگی
معکوس دارد و اين ابعاد میتوانند تغييرات خودشفقتی را تبيين کنند .بهعالوه ،تحليل دادهها نشان
داد در مقايسه با گروه زنان ،تکواندوکاران مرد کمالگرايی مثبتتری دارند و به ميزان بيشتری از
راهبردهای خودشفقتی استفاده میکنند .بر اساس يافتههای پژوهش حاضر به نظر میرسد ،ويژگی
کمالگرايی نقش مؤثری در خودشفقتی تکواندوکاران نخبه ايفأ میکند و تقويت راهبردهای
خودشفقتورزی میتواند برای پیريزی مداخالت جهت تعديل اثرات منفی و تسهيل اثرات مثبت
آن مورد توجه قرار گيرد.
کلیدواژهها :تالشهای کمالگرايانه ،حس مشترک انسانی ،کمالگرايی منفی ،تکواندوکاران نخبه،
ذهنآگاهی

1. Email: Sa.zarei.atu@gmail.com
2. Email: z_salman2005@yahoo.com
3. Email: mohebi.psy@gmail.com
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مقدمه
تکواندو یک ورزش برخوردی (حمله و دفاع همزمان)
با ضربات پای سریع است .این ورزش که در سال
 2222به بازیهای المپیک پای گذاشته است با 222
عضو رسمی در فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان
محبوبترین ورزش رزمی شناخته شده است و
کشورهای زیادی خواهان کسب مدال در آن هستند.
ازاینرو با افزایش سطح رقابتها و انتظارات عملکردی،
ورزشکاران برای عملکرد موفق تحتفشار زیادی قرار
میگیرند (محبی و زارعی .)2202 ،این موقعیتهای
بالقوه الزامآور و فشارزای رقابتی که با ناکامی و شکست
همراه هستند ،بروز استرس ،اضطراب و مشکالت
هیجانی را که بر عملکرد بهینۀ ورزشی و سالمت روانی
ورزشکاران بهصورت منفی اثرگذار است اجتنابناپذیر
میکند ،بنابراین ایجاد و تسهیل راهبردهای مقابلهای
کارآمد برای کمک به ورزشکاران بهویژه در سطح
نخبگی ،در سازگاری با این تجربیات منفی ،نقشی
تعیینکننده در دستیابی به موفقیت و بهطورکلی
بهزیستی آنها ایفأ میکند (گروزیر ،مسیویچ،
فرگوسن.)2202 ،0
یک مفهوم مهم روانشناختی که به عنوان منبع
مقابلهای بالقوه در برابر عوامل استرسزا و مشکالت
هیجانی ،به تازگی مورد توجه روانشناسی بالینی و
ورزشی قرار گرفته است خودشفقت ی 2است (نوتل،
سیاروچی ،زاندن و الندن .)2202 ،3این ویژگی که در
دستیابی به پتانسیلهای شخصی و بهزیستی در ورزش
مفید است (فرگوسن ،کوالسکی ،مک و سابیستون،4
1. Crozier, Mosewich, & Ferguson
2. Self-Compassion
& 3. Noetel, Ciarrochi, Van Zanden,
Lonsdale
& 4. Ferguson, Kowalski, Mack,
Sabiston
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 ،)2205با میل بهکاهش رنج فردی در زمان سختی و
دشواری مشخص میشود و بر اساس چهارچوب
روانشناسی مثبتنگر مفهومسازی شده است (ویلسون،
بنت ،مسیویچ ،فالکنر و کروکر .)2202 ،5نف)2223( 2
سازه خودشفقتی را شکلی از پذیرش خود تعریف کرد.
این سازه نمایانگر گرمی و پذیرش جنبههای ناخوشایند
خود و زندگی خود است .مؤلفههای اصلی خودشفقتی،
خود مهربانی 2یا مهربانی با خود ،حس مشترک انسانی8
و ذهنآگاهی 2است (نف و مکگی .)2202 ،02منظور از
خود مهربانی این است که زمانیکه فرد آسیب میبیند،
شکست میخورد یا احساس بیکفایتی میکند بهجای
آنکه رنجی را که متحمل شده است ،نادیده بگیرد یا
خود را به باد انتقاد بگیرد ،نسبت به خودش مهربان
باشد و خود را درک کند (نف .)2223 ،حس مشترک
انسانی به عنوان یک مؤلفه از خودشفقتی به این
معناست که تجارب فردی جزئی از تجارب همه
انسانها است و افراد درک میکنند که کامل نبودن،
شکست خوردن و تجربۀ سختیهای زندگی غیرقابل
اجتناب است (نف .)2222 ،ذهنآگاهی به عنوان مؤلفۀ
سوم خودشفقتی به معنای توجه به همه احساسات خود
و آنها را به گونهای متعادل و بدون بزرگنمایی
نگریستن است (نف.)2202 ،
مطالعات در حوزۀ ورزش نشان داده است که
خودشفقتی بهطور ویژه میتواند برای ورزشکاران دارای
احساسات خودآزاردهندۀ ناکارآمد و افکار خودارزیابی و
رفتارهای مربوط به عملکرد و ظاهر ،مفید و یک منبع
مقابلهای بالقوه در برخورد با رویدادها و تجارب منفی
شرم ،احساس گناه ،اضطراب اجتماعی جسمانی ،ترس
5. Wilson, Bennett, Mosewich,
Faulkner, & Crocker
6. Neff
7. Self-Kindness
8. Common Humanity
9. Mindfulness
10. McGehee
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از شکست و ارزیابی منفی در ورزش باشد (میسویچ،
سابیستون ،کاوالسکی ،گادریو و کروک ر2202 ، 0؛
مسیویچ ،کاوالسکی ،سابیستون ،سدویکیو تریس ی، 2
 .)2200همچنین به طور خاص مطالعات صورت گرفته
حاکی از آن است که ذهنآگاهی (از مؤلفههای مهم
خودشفقتی) با کاهش اضطراب و بهبود عملکرد ورزشی
در شرایط پرفشار همراه است (روسیلین ،هووارد ،بیرر و
گروس.)2202 ،3
ویژگی برجستهای که با ضعف در به کارگیری
راهبردهای مقابله و سازگاری در زمان استرس همراه
بوده و ممکن است بر خودشفقتی اثرگذار باشد
کمالگرایی است (کروکر ،تامینین و گادریو2205 ،4؛
دان ،گتوال ،دان ولیزمو ر .)2202 ، 5کمالگرایی در
ورزش ،بهطور معمول با استانداردهای بسیار باال ،همراه
با نگرانی بیشازحد در خصوص اشتباهات و با میل به
خودارزیابیهای منفی مشخص شده است (هیل و
کوران .)2202 ،2در دهۀ گذشته ،ادبیات کمالگرایی در
ورزش و سایر حوزهها با بحث در مورد اینکه آیا انواع
مختلف کمالگرایی با سازگاری مثبت و منفی
روانشناختی مرتبط هستند همراه بوده است .اگرچه
به نظر میرسد توافقاتی وجود دارد که کمالگرایی
مفهومی چندبعدی است ،اما در مورد اینکه آیا
کمالگرایی سازگار یا ناسازگار است اختالفنظر وجود
دارد (هیل ،هوراد و جوت .)2208 ،2پژوهشگران ورزشی
بهطورکلی بر این باورند که کمالگرایی از دو بعد کلی
تالشهای
)0
است،
شده
تشکیل

کمالگرایانه(8استانداردهای شخصی )2اشاره به ایجاد
استانداردهای کارآمد فردی و تالشهای خودمحور
برای دستیابی به آنها دارد )2 ،نگرانیهای
کمالگرایانه ، 02بیانگر جنبههای ارزیابی اجتماعی و
خودانتقادی منفی کمالگرایی ،از جمله نگرانیهای
بیشازحد در مورد اشتباهات و تردید در مورد اقدامات
است (پیسوس ،گتوال و بالنتون .)2208 ، 00در یک
بررسی مروری معلوم شد که نگرانیهای کمالگرایی
برای ورزشکاران ناسازگار است و با پیامدهای منفی
گستردهای همراه است ،درحالیکه اثر تالشهای
کمالگرا پیچیده و مبهم است و نیاز به بررسی بیشتر
را مطرح میسازند (هیل و همکاران.)2208 ،
کمالگرایی با ناتوانی در پذیرش خود همراه است،
کمپبل و دی پائوال )2222( 02بیان کردند احساس
پذیرش مشروط تقریباً میتواند مسئول پیامدهای ناگوار
کمالگرایی باشد .در خصوص بعد نگرانیهای کمال-
گرایانه ،مطالعات نیز نشان داده است که خود پذیرشی
نامشروط اثر منفی کمالگرایی بر تحلیلرفتگی را در
ورزشکاران و غیرورزشکاران کاهش میدهد (هیل،
هال ،آپلیتون و کوزاب2228 ،03؛ دانا ،حامدی ،رفیعی و
رحیمی زاده .)2202 ،این درحالی است که کمالگرایی
مثبت با افزایش پذیرش خود ،تحلیلرفتگی را در
پرستاران کاهش میدهد (شفیعآبادی و نیکنام.)2205 ،
هرچند یافتۀ شفیعآبادی و نیکنام ( )2205در نمونههای
ورزشی ،تکرار نشد (دانا و همکاران .)2202 ،دیپر 04و
همکاران ( )2202نشان دادند نگرانیهای کمالگرایی

1. Mosewich, Sabiston, Kowalski,
Gaudreau, & Crocker
2. Mosewich, Kowalski, Sabiston,
Sedgwick, & Tracy
3. Röthlin, P., Horvath, S., Birrer, D.,
& Grosse
4. Crocker, Tamminen, & Gaudreau
5. Dunn, Gotwals, Dunn, & Lizmore
6. Hill, & Curran

7. Hill, Howard, & Jowett
)8. Perfectionistic Striving (PS
9. Personal Standards
)10. Perfectionistic Concerns (PC
11. Pacewicz, Gotwals, & Blanton
12. Campbell and DiPaula
13. Hill,Hall, Appleton, & Kozub
14. Deeder
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با خود پذیرشی کمتر ،اجتناب و نشخوار بیشتر در شرایط
شکست همراه است .بهعالوه رضایی و فائژه ()2205
نشان دادند کمالگرایی با افزایش خود انتقادی به بروز
افسردگی کمک میکند .این در حالی است که نف
( )2223سازۀ خودشفقتی را شکلی از پذیرش خود
تعریف میکند و اذعان داشت که افراد تا خود را نپذیرند
نمیتوانند با خود مهربان (مؤلفۀ مهم خودشفقتی)
باشند .فرگوسن و همکاران ( )2205نشان دادند
خودشفقتی با منفعل بودن ورزشکار در شرایط دشوار
هیجانی رابطه منفی دارد و نشخوار فکری را بازداری
میکند .همچنین مطالعات نشان دادهاند خودشفقتی اثر
خودانتقادی را در ورزشکاران کاهش میدهد (مسیویچ،
کروکر ،کاوالسکی ،دالنجی س2203 ، 0؛ زن گ 2و
همکاران .)2202 ،دیویس و وسینکی )2202( 3نشان
دادند کمالگرایان ناسازگار اشتباهات و رویدادهای
منفی را شخصیسازی میکنند .این در حالی است که
تجربۀ مشترک انسانی بر این ذهنیت تأکید دارد که
افراد در برخورد با تجارب منفی ،منفک از دیگران
نیستند (نف .)2222 ،رایس 4و همکاران ( )2205نیز
نشان دادند خودشفقتی با شخصیسازی افکار رابطۀ
معکوسی دارد .هیل و همکاران ( )2208معتقدند
ورزشکار با کمالگرایی منفی ،ضعفهای خود را
بیشازاندازه برآورد میکند و همواره با تمرکز بر اجتناب
از اشتباه و فاجعهسازی اشتباهات عملکردی خود،
نگرانی و ترس از شکست بیشتری بروز میدهد .این
در حالی است که مسیویچ و همکاران ( )2200نشان
دادند آموزش خودشفقتی بر کاهش نگرانی از اشتباهات
(یک جنبه از نگرانیهای کمالگرایانه) در دانشجویان
زن ورزشکار مؤثر است .همچنین مطالعۀ شورت و

مزمانیان )2203( 5نشان داد در صورتیکه ذهنآگاهی
پایین باشد نگرانی و نشخوار فکری میانجی کمال-
گرایی منفی و پریشانی روانی هستند .در پژوهشی دیگر
نیکول ی )2208( 2نشان داد ذهنآگاهی با کاهش
نشخوار فکری و نگرانی برسراشتباهات تحلیلرفتگی را
کاهش میدهد با این حال نقش میانجی استانداردهای
کمالگرایی مشاهده نشد.
افزون بر مطالعات پیشین ،حجم قابل مالحظهای از
شواهد به طور غیرمستقیم نشان میدهد که کمال-
گرایی ممکن است با خودشفقتی مرتبط باشد به عنوان
مثال ،مطالعات روی ورزشکاران نخبه نشان دادهاند
تالشهای کمالگرایانه با بهبود مهارتهای روانی،
سرسختی ذهنی و تنظیم هیجان در ورزشکاران همراه
است که از اجزای ضروری موفقیت ورزشکاران نخبه
در شرایط پرفشار ورزشی محسوب میشوند ،درحالیکه
بعد نگرانیهای کمالگرایانه با تضعیف این ویژگیهای
همراه است (زارعی ،زندی ،نظریطبا و محبی2202 ،؛
گودن ،کراست ،جکمنو و داککت2202 ، 2؛ محبی،
زندی و زارعی .)2202 ،ازسویدیگر ،نتایج مطالعات
نشان میدهند تقویت مهارتهای روانی ،سرسختی
ذهنی و تنظیم هیجان بر بهبود خودشفقتی ورزشکاران
مؤثر هستند (آل اومنه ،منسی و ارملی2204 ،8؛ ویلسون
و همکاران2202 ،؛ محبی و زارعی .)2202 ،همچنین
مطالعات روی ورزشکاران حاکی از آن است که کمال-
گرایی منفی باعث آسیبپذیری افراد در برابر
رویدادهای دشوار میشود و با افت عملکرد ،افزایش
اضطراب ،ترس از شکست در رقابت (هیل و همکاران،
 )2208و واکنشهای شناختی بدبینی ،نشخوار فکری
و تجربه عواطف منفی که پس از شکست و یا عملکرد

& 1. Mosewich, Crocker, Kowalski,
DeLongis
2. Zhang
3. Davis, & Wosinski
4. Reis

5. Short, & Mazmanian
6. Nicholas
7. Cowden, Crust, Jackman, & Duckett
8. Al Awamleh, Mansi, & Ermeley
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رقابتی ضعیف ورزشکاران را درگیر میکند ،همراه است
(ساگر و استوبر2222 ،0؛ لیزمور ،دان و دان.)2202 ،2
در مقابل خود شفقتی با عبور از اشتباهات با بهبود
عملکرد و ریکاروی سریعتر از شکست نقش محافظتی
برای خود همراه است (کیلهام ،مسیویچ ،مک ،گونیل و
فرگوسن2208 ، 3؛ سیکاریلی ،گیوالنیو و گالزبور د،4
.)2202
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد با توجه به پیامدهای
منفی نگرانیهای کمالگرایانه در عملکرد رقابتی و
سازگاری با شرایط چالشزای ورزش و اشارههایی که
به نقش پذیرش خود در رابطۀ بین نگرانیهای
کمالگرایانه و پیامدهای منفی آن شد ،به نظر میرسد
درک ارتباط ابعاد کمالگرایی و خودشفقتی در ورزش،
جایی که افراد بهطور مداوم اهداف عملکردی سطح باال
را اتخاذ میکنند و تالش میکنند تا اشتباهات خود را
به حداقل برسانند و هیجانات و افکار ناکارآمد را
مدیریت کنند حائز اهمیت باشد .با این حال در شرایطی
که مطالعات پیشین شواهدی از امکان وجود ارتباط
نگرانیهای کمالگرایانه و خودشفقتی را در ورزش
فراهم میآورند این ارتباط در خصوص بعد تالشهای
کمالگرایانه نامعلوم است .بنابراین بررسی ارتباط
کمالگرایی و خودشفقتی در حوزه ورزش به منظور
تعیین تأثیر و شناخت بیشتر سازوکارهای اثرگذاری آن،
نیاز به پژوهش بیشتر دارد و با توجه به جایگاه ارزنده
تکواندو در ایران و جهان و ازآنجایی که خودشفقتی
قابل آموزش و یادگیری است نتایج این پژوهش می-
تواند به عنوان بخشی از برنامه آمادگی ذهنی در آماده-
سازی و برخورد با مسئلۀ کمالگرایی در این ورزشکاران
باشد ،ازاینرو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط
کمالگرایی و خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه بود.

1. Sagar, & Stoeber
2. Lizmore, Dunn, & Dunn
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روش پژوهش
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود و
بهصورت میدانی اجرا شد.

شرکتکنندگان
جامعۀ آماری این پژوهش تمامی تکواندوکاران حاضر
در اردوی تیم ملی و مسابقات لیگ برتر در سال 2205
بود و مجموع  022تکواندوکار  82مرد با میانگین سنی
( )22/22 ±2/42و  82زن با میانگین سنی (±2/43
 ،)24/24دارای کمربند مشکی ،سابقۀ بازی حداقل در
مسابقات لیگ برتر و بدون هرگونه آسیبدیدگی به
روش هدفمند انتخاب شدند.

ابزارهای گردآوری دادهها
مقياس کمالگرايی
مقیاس کمالگرایی در ورزش توسط استوبر و همکاران
( )2222ساخته شده است که دارای  02سؤال بود و
مشتمل بر دو خرده مقیاس تالشهای کمالگرایانه
(کمالگرایی مثبت) و نگرانیهای کمالگرایانه
(کمالگرایی منفی) است و بر اساس مقیاس پنج
ارزشی لیکرت از کامالً مخالف (یک) تا کامالً موافق
(پنج) نمرهگذاری میشود .در ایران ضریب پایایی این
مقیاس روی تکواندوکاران نخبه  2/22و درستی آزمایی
محتوایی مقیاسهای آن به ترتیب  2/28و 2/82
محاسبه شد (زارعی و همکاران.)2208 ،
مقياس خودشفقی (فرم کوتاه)
مقیاس خودشفقی توسط رایس ،پومیر ،نف و وان
( )2202ساخته شده است و دارای  02سؤال است
و مشتمل بر سه مولفه دو قطبی خودمهربانی در برابر
خود قضاوتی (چهار سؤال) ،تجربۀ مشترک انسانی در
برابر انزوا (چهار سؤال) و ذهنآگاهی در برابر
همانندسازی افراطی (چهار سؤال) است و بر اساس
3. Killham, Mosewich, MackGunnell,
& Ferguson
4. Ceccarelli, Giuliano, Glazebrook
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برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی ،آزمون
آنوا ،0همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش
همزمان بعد از برقراری پیشفرضهای آماری استفاده
شد .تمام عملیات آماری با استفاده از نسخه 20
نرمافزار کامپیوتری اس.پی.اس.ا س 2در سطح
معناداری  2/25صورت گرفت.

مقیاس پنج ارزشی لیکرت از کامالً مخالف (یک) تا
کامالً موافق (پنج) نمرهگذاری میشود .در ایران این
مقیاس توسط شهبازی ،رجبی ،مقامی و جلوداری
( )2205اعتباریابی شده است در این پژوهش پایایی آن
بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 2/25
بهدست آمده است.

شيوة گردآوری دادهها
پس از کسب مجوز مربوطه از دانشگاه عالمۀ
طباطبایی ،هماهنگیهای بهعملآمده با فدراسیون
تکواندو جمهوری اسالمی ایران ،کسب رضایت
تکواندوکاران و تشریح نحوۀ پاسخدهی ،مقیاسهای
کمالگرایی و خودشفقی ،در خانۀ تکواندو واقع در استان
تهران ،در بین تکواندوکاران توزیع ،تکمیل و جمعآوری
شد.

یافتهها
هیچگونه داده گمشده و یا پرتی در غربالگریی ابتدایی
دادهها مشاهده نشد .در جدول  0نتایج آزمون آنوا نشان
میدهد در مقایسه با گروه زنان ،تکواندوکاران مرد
کمالگرایی مثبتتری (تالشهای کمالگرایانه باالتر
و نگرانیهای کمالگرایانه پایینتر) دارند ( )p≤2/20و
بهمیزان بیشتری از خودشفقتی استفاده میکنند
(.)p≤2/220

روش آماری

جدول  -8تفاوت تکواندوکاران مرد و زن در کمالگرايی و خودشفقتی
گروه

متغير

مرد
ميانگين

زن
انحراف

استاندارد

ميانگين

تالشهای کمال-
گرایانه
نگرانیهای کمال-
22/20
3/82
02/43
گرایانه
32/82
2/22
45/80
خودشفقتی
** :معناداری در سطح  :*** 2/20معناداری در سطح 2/220
08/22

آنوا

3/22

02/84

انحراف
استاندارد

اف

سطح
معناداری

4/52

02/23

**2/222

3/32

22/22

***2/220

2/80

22/22

***2/220

در جدول  2ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد
کمالگرایی و خودشفقتی در تکواندوکاران مرد و زن
گزارش شده است ،نتایج نشان داد بین تالشهای

کمالگرایانه کمالگرایی و خودشفقتی رابطۀ مثبت
معناداری وجود دارد ،درحالیکه این رابطه در خصوص
نگرانیهای کمالگرایانه معکوس بود (.)p≤2/20

1. Anova

2. Statistical Package for the Social
)Sciences (SPSS
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جدول  -9ماتريس همبستگی بين کمالگرايی و خودشفقتی در تکواندوکاران مرد و زن
گروه
مرد
زن

متغير
تالشهای کمالگرایانه
نگرانیهای کمالگرایانه
تالشهای کمالگرایانه
نگرانیهای کمالگرایانه

خودشفقتی
**2/52
**-2/52
**2/45
**-2/42

** :معناداری در سطح 2/220

تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان برای
تعیین میزان سهم تغییرات مربوط به متغیر
خودشفقتی برحسب ابعاد کمالگرایی (مثبت و منفی)
استفاده شد .ابتدا تحلیلهای مقدماتی بهمنظور اطمینان
از عدم تخطی از مفروضههای نرمال بودن ،خطی بودن،
چند هم خطی و همسانی پراکندگی پس ماندهها انجام
شد .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد میزان (= 42/22
اف) مشاهده شده معنادار است ( )p≤2/220و 38

درصد از واریانس خودشفقتی توسط ابعاد کمالگرایی
تبیین میشود ( = 2/38آر 2تعدیل شده) .بررسی
ضرایب تبیین نشان داد بعد مثبت کمالگرایی (تالش-
های کمالگرایانه) بهصورت مستقیم تغییرات
خودشفقتی را تبیین میکند؛ درحالیکه بعد منفی
کمالگرایی (نگرانیهای کمالگرایانه) بهصورت
معکوس تغییرات خودشفقتی را تبیین میکند (جدول
.)3

جدول  .9خالصه مدل پيشبينی خودشفقتی بر اساس ابعاد کمالگرايی
آر 2تعدیل شده
آر
تی
بتای استاندارد
متغير پيشبين
**
3/82
2/22
تالشهای کمالگرایانه
2/38
2/22
**5/52
2/42
نگرانیهای کمالگرایانه
** :معناداری در سطح  :*** 2/220معناداری در سطح 2/220

نمودار  -8نمودار نقطهای متغير وابسته (خودشفقتی)

میزان اف
***42/22
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بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ بین کمالگرایی و
خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه پرداخته شد .نتایج
برآمده از این پژوهش حاکی از آن بود که بین
کمالگرایی و خودشفقتی رابطۀ معناداری وجود دارد و
بعد مثبت کمالگرایی (تالشهای کمالگرایانه) به
صورت مستقیم تغییرات خودشفقتی را تبیین میکند.
در حالیکه بعد منفی کمالگرایی (نگرانیهای
کمالگرایانه) به صورت معکوس این تغییرات را تبیین
میکند .در مجموع ،این نتایج حمایت تجربی را از این
دیدگاه که افزایش نگرانیهای کمالگرایی در ورزش
عاملی ناسازگار است (استوب ر ،)2200 ، 0درحالیکه
افزایش تالشهای کمالگرایانه تمایل به سازگاری در
ورزش دارد (گوتوال ،استوبر ،دان و استول)2202 ، 2
فراهم میآورد .همانطور که از مطالعات پیشین
استنباط میشود این یافته قابلانتظار بود که نگرانی-
های کمالگرایانه با خودشفقتی رابطۀ معکوس داشته
باشد .چرا که ادبیات کمالگرایی سرشار از توصیفهای
موردی کمالگرایانی است که پذیرش بیقیدوشرط
خود را امری دشوار میدانند (فلت ،بیسر ،دیویس و
هویت .)2223 ، 3کمپبل و دی پائوال ( )2222بیان
کردند احساس پذیرش مشروط تقریباً میتواند مسئول
پیامدهای ناگوار کمالگرایی باشد .این در حالی است
که سازۀ خودشفقتی شکلی از پذیرش خود تعریف شده
است و نف ( )2223اذعان داشت که افراد تا خود را
نپذیرند نمیتوانند با خود مهربان (مؤلفۀ مهم
خودشفقتی) باشند .همخوان با این دیدگاه و نتایج
بهدستآمده از این پژوهش ،مطالعات نیز نشان داده
است که خود پذیرشی نامشروط اثر منفی کمالگرایی
بر تحلیلرفتگی را در ورزشکاران و غیرورزشکاران
1. Stoeber
2. Gotwals, Dunn, & Stoll
3. Flett, Besser, Davis, & Hewitt
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کاهش میدهد (هیل و همکاران2228 ،؛ دانا و
همکاران  .)2202نگرانیهای کمالگرایانه مستلزم
تمایل بیشازحد به خود انتقادی در پی عدم موفقیت
است (استوبر .)2202 ،افزون براین دیپر و همکاران
( )2202نشان دادند نگرانیهای کمالگرایی با خود
پذیرشی کمتر ،اجتناب و نشخوار بیشتر در شرایط
شکست همراه است .بهعالوه رضایی و فائژه ()2205
نشان دادند کمالگرایی با افزایش خود انتقادی به بروز
افسردگی کمک میکند .این در حالی است که خود
شفقتی شامل تالش افراد برای مهربان بودن با خود و
ایجاد احساس بهتر به دنبال حوادث منفی میشود
(الری ،تیت ،آدامز ،بتس آلن و هانکوک ،2222 ،4ص
.)820
دیویس و وسینکی ( )2202نشان دادند کمالگرایان
ناسازگار در شرایط دشوار دچار خطای شناختی میشوند
و اشتباهات خود را شخصیسازی و بزرگنمایی می-
کنند .این در حالی است که تجربۀ مشترک انسانی
(مؤلفۀ مهم خودشفقتی) بر عادیسازی تجارب و
ذهنیت همگانی بودن تأکید دارد و باعث میشود تا
افراد کامل نبودن ،شکست خوردن و تجربۀ سختیهای
زندگی را غیرقابل اجتناب تصور کنند (نف.)2222 ،
همخوان با این دیدگاه و نتایج بهدست آمده از این
پژوهش ،رایس و همکاران ( )2205نیز نشان دادند که
خودشفقتی با شخصیسازی و بزرگنمایی افکار رابطۀ
معکوسی دارد .بهنظر میرسد کمالگرایی منفی باعث
میشود تا افراد در برخورد با تجارب منفی خود را منفک
از دیگران ببیند و تجارب خود را جزئی از تجارب همه
انسانها تصور نکنند بنابراین بر سر نواقص و اشتباهات
خود بمانند و از آن عبور نکنند .این در حالی است که
ورزشکاران با تکیه بر خودشفقتی با این ذهنیت که در
زمان اشتباهات و شکست بر خود سخت نمیگیرند،
& 4. Leary,Tate, Adams, Batts Allen,
Hancock
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خود را میبخشند و از اشتباهات عملکردی عبور و بر
شکست غلبه میکنند (کیلهام و همکاران2208 ،؛
کودون و ورتینگتون .)2202 ،0همچنین در کمالگرایی
منفی ،نـاتوانی در پـذیرش خود گهگاه گسترشیافته و
به ناتوانی در پذیرش سایرین منجر میشود (فلت و
همکاران )2223 ،این در حالی است که جنبۀ حس
مشترک انسانی (مؤلفۀ مهم خودشفقتی) بهعنوان یک
ویژگی مثبت در پذیرش دیگران و بهبود ارتباطات
اجتماعی مطرح است (ویلسون و همکاران .)2202 ،از
اینرو نتایج مطالعاتی که نشان میدهند که کمالگرایی
منفی با عدم توافق و روابط اجتماعی ضعیفی همراه
است (لرنتی ،براچ و هاس2228 ،2؛ بشارت و کاشانکی،
 .)2208بهطور ضمنی و با واسطه ،همسو با نتایج این
پژوهش است.
هیل و همکاران ( )2208معتقدند کمالگرایی منفی،
باعث میشود تا ورزشکار سوگیری شناختی بیشتری به
جنبههای منفی داشته باشد و بیش از اندازه ضعفهای
خود را برآورد کند و همواره با تمرکز بر اجتناب از اشتباه
و فاجعهسازی اشتباهات عملکردی خود دچار نگرانی و
ترس از شکست شود .به نظر میرسد نگرانیهای
کمالگرایانه مانع از این میشود تا فرد همه احساسات
خود را بهگونهای متعادل و بدون بزرگنمایی بنگرد.
درحالیکه ذهنآگاهی بهعنوان یک مؤلفۀ مهم از
خودشفقتی از طریق گشودگی به تجربه ،تصدیق و
محترم شمردن تمامی ابعاد هیجانات مانع از دیدگاه
قضاوتی میشود و در نادیده گرفتن نگرانیهای افراد از
جمله نگرانیهای کمالگرایانه مؤثر میباشد (نف،
 .)2202همراستا با این تبیین و نتایج این پژوهش
مطالعاتی نشان میدهند مداخالت ذهنآگاهی بر تعدیل
کمالگرایی منفی و بهبود خودشفقتی مؤثر است (نوتل

و همکاران2202 ،؛ اسنیس و همکاران .)2208 ،هم-
چنین مطالعۀ شورت و مزمانیان ( )2203نشان داد در
صورتیکه ذهن آگاهی پایین باشد نگرانی و نشخوار
فکری میانجی کمالگرایی منفی و پریشانی روانی
هستند .در پژوهشی دیگر نیکولز ( )2208نشان داد
ذهنآگاهی با کاهش نشخوار فکری و نگرانی بر سر
اشتباهات تحلیلرفتگی را کاهش میدهد با این حال
نقش میانجی استانداردهای کمالگرایی مشاهده نشد
که میتوان آن را مغایر با یافته این پژوهش دانست.
بااینحال هدف و روش پژوهش (تعیین نقش میانجی)،
نمونه ورزشی (غیر ورزشکار) و ابزار سنجش (کمال-
گرایی عمومی و سنجش ذهنآگاهی بهعنوان یک
ویژگی مجزا) آنها متفاوت با این پژوهش است.
التده )2224( 3معتقد است که در کمالگرایی مثبت
برخالف کمالگرایی منفی ،افراد خودپذیرشی بیشتری
دارند .در این راستا شفیع آبادی و نیکنام ( )2205نشان
داد کمالگرایی مثبت با افرایش پذیرش خود ،تحلیل-
رفتگی را در پرستاران کاهش میدهد هر چند نتایج
مطالعه ذکر شده در پژوهش دانا و همکاران ()2202
که روی نمونههای ورزشی صورت گرفت تکرار نشد و
میتوان آن را مغایر با یافته این پژوهش تلقی کرد .با
اینحال هدف و روش پژوهش (تعیین نقش میانجی)،
نمونۀ ورزشی (بسکتبالیستهای دانشجو) و ابزار
سنجش (کمالگرایی عمومی و پذیرش نامشروط) آنها
متفاوت با این پژوهش است .در کمالگرایی مثبت،
افراد در عین حال که اهداف سطح باالیی را
برمیگزینند با رویکرد مثبتتری نیز این اهداف را
پیگیری میکنند (پویرز ،کاسترنر ،زوف ،میلیاوکیا و
گورین ،)2200 ،4با این حال این استانداردهای سطح
باال در شرایط سخت و دشوار ممکن است باعث آسیب-
پذیری آنها در برابر نگرانیهای کمالگرایانه شود

1. Cowden, & Worthington
2. Laurenti, Bruch, & Haase
3. Lundh

4. Powers, Koestner, Zuroff,
Milyavskaya, & Gorin
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(التده 2224؛ گوتوال و همکاران .)2202 ،پویرز و
همکاران ( )2200نشان دادند کمالگرایی خودمدار
زمانی که خودانتقادی کنترل شود تأثیر مثبتی روی
پیگیری هدف دارد .همگام با مطالعات پیشین و نتایج
این پژوهش میتوان اینگونه بیان کرد که احتماالً
خودشفقتی اثرگذاری تالشهای کمالگرایانه را
تسهیل میکند ،چراکه احساس خودشفقتی ،ورزشکار را
قادر میسازد تا با رویکردی مثبت ،متعادل و دقیق بدون
خود انتقادی ،فاجعهسازی ،شخصیسازی ،افت انگیزه و
نگرانی از سختیها و ناکامیها عبور کند (ویلسون و
همکاران)2202 ،؛ بهعالوه ،ورزشکاران خودشفقتی را
با افزایش مثبتگرایی ،پشتکار ،مسئولیتپذیری و نیز
کاهش نشخوار فکری در شرایط دشوار ورزشی توصیف
کردند (فرگوسن و همکاران .)2205 ،بنابراین پذیرش
باال و اتخاذ رویکرد خودشفقتورزی در کمالگرایی
مثبت ممکن است باعث ارزیابی مثبتتری از
ناکامیهای و نواقص شود و پایداری رسیدن به اهداف
را بهبود بخشد و فرد را قادر میسازد بهجای رها کردن
و یا توجه زیاد به شناسایی مشکالت ،آنها را بپذیرد،
یاد بگیرد و رشد کند .در این راستا لیزمور و همکاران
( )2202نشان دادند تالشهای کمالگرایانه با خوش-
بینی و نشخوار فکری کمتر در هنگام عملکرد رقابتی
ضعیف همراه است.
بخش دیگری از یافتههای این مطالعه نشان داد در
مقایسه با گروه زنان ،تکواندوکاران مرد کمالگرایی
مثبتتری دارند و به میزان بیشتری از راهبردهای
خودشفقتی استفاده میکنند .این یافته با نتایج پژوهش
سینگل و اسکاتلر( )2222( 0زنان در جنبۀ نگرانی بر سر
اشتباهات نمرات باالتری دارند) و فیاضـی و کیـانی
(( )2222دختران در کمالگرایی ناسازگار ،نگرانی،
انتظـار بیشازحد از خود ،واکنش عاجزانه به ناکامی و

آمادگی برای سرزنش ،نمرات باالتری داشتند) هم-
راستاست .همچنین این یافته را میتوان با نتایج
پژوهشهایی که نشان میدهند مردان در مقایسه با
زنان بیشتر از راهبردهای سازگاری مثبت (مانند تنظیم
هیجان و مهارتهای روانی و مقابلهای) برخوردارند
(کروکر و همکاران2205 ،؛ محبی و همکاران2202 ،؛
زارعی و همکاران )2208 ،و این راهبردهای سازگاری
با کمالگرایی مثبتتری در ورزشکاران همراه هستند
(مادیگان ،هیل و آنتیس2208 ،2؛ زارعی و همکاران،
2208؛ محبی و همکاران )2202 ،همراستا دانست.
مطالعات نشان میدهد نقش جنسیتی زنانه بـا
باورهـای غیـرمنطقـی در خصوص پذیرش ،ناکامی و
وابـستگی همـراه است (مـاریالن و الورنس0282 ،؛
وینینگ و همکاران )0220 ،و این عدم پذیرش و
وابـستگی به دیگران با خـودآگاهی پایین و افزایش
حساسیت بهنظر دیگران و ناکامی همراه است (بکر و
بلیت2222 ،3؛ وان آسـن و بکر .)2222 ،4از سوی دیگر
در محیط ورزشی انتظار میرود تا ورزشکار استاندارهای
سطح باال را برگزینند و از اشتباهات خود صرفنظر کند،
بر خود متکی باشند و در زمانهای سختی و شکست
بتواند تعادل خود را حفظ کند (هیراندازناز ،دیاز ،لپاز و
هیراموندن ی .)2202 ، 5از آنجاییکه پیگیری اهداف
سطح باال در تعامل با باورهای غیـرمنطقـی در
خصوص پذیرش و حساسیت به نظر دیگران مشخصه-
های اساسی کمالگرایی منفی را شکل میدهند
(گوتوال و همکاران ،2202 ،بنابراین کمالگرایی منفی
در زنان دور از انتظار نیست .افزون بر این همگام با
مطالعات همسو ،تفاوت در خودشفقتی مردان و زنان بر
اساس تفاوت جنستی در کمالگرایی قابل تبیین است.
افراد در کمالگرایی مثبت برخالف کمالگرایی منفی
در کنار گزینش استاندارهای سطح باال خودپذیرشی
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باالیی دارند که ممکن است به آنها اجازه دهد تا در
هنگام بروز خطا یا پریشانی بهجای انتقاد شدید از
خود ،با شفقت پاسخ دهند .چرا که اتخاذ رویکرد
خود انتقادی بهجای دلسوزی منجر به ناسازگاری و
بروز ناتوانی و ناامیدی میشود (فیرار ،یاپ،
اسکات ،اینستین و کاریچی1؛  .)2112درحالیکه
نتایج پژوهش لیزمور و همکاران ( )2202حاکی از آن
بود که برخالف نگرانیهای کمالگرایانه که با بدبینی،
خودانتقادی و نشخوار فکری همراه است ،تالشهای
کمالگرایانه باعث خوشبینی و کاهش نشخوار فکری
در زمانی که عملکرد رقابتی ضعیف باشد میشود.
با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،میتوان نتیجه
گرفت که خودشفقتی تکواندوکاران نخبه ،متأثر از
صفت شخصیتی کمالگرایی است و نگرانیهای
کمالگرایانه با اثر منفی بر خودشفقتی ورزشکاران به
کاهش سازگاری آنها با شرایط رقابتی میانجامد در-
حالیکه تالشهای کمالگرایانه با تقویت خودشفقتی
به تسهیل این سازگاری کمک میکند .همچنین نتایج
در خصوص تفاوت جنسیتی نشان میدهد در مقایسه با
گروه زنان ،تکواندوکاران مرد کمالگرایی مثبتتری
(تالشهای کمالگرایانه باالتر و نگرانیهای
کمالگرایانه پایینتر) دارند و به میزان بیشتری از
راهبردهای خودشفقتی استفاده میکنند .از لحاظ نظری
این پژوهش تالش داشته است تا با بررسی رابطۀ
ویژگی کمالگرایی و خودشفقتی در تکواندوکاران و
درک تفاوتهای جنسیتی ،بر غنای ادبیات مربوط به
کمالگرایی در ورزشکاران بیافزاید و از مواردی که بر
آن تأکید دارد ،تفکیک ابعاد کمالگرایی و پیچیدگی
رابطۀ آن با خودشفقتی است .از لحاظ کاربردی با توجه
به اهمیت تأثیر ابعاد کمالگرایی بر فرایندهای شناختی،
هیجانی و عملکردی ورزشکاران ،ضروری است
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روانشناسان ورزشی در راستای تعدیل اثر نگرانیهای
کمالگرایانه و بهبود ابعاد مثبت کمالگرایی ،با توجه به
قابلیت اکتساب خودشفقتی (نف ،)2223 ،مداخالتی را
جهت آموزش پذیرش خود و بهکارگیری راهبردهای
خودشفقتی در تکواندوکاران نخبه و بهویژه در زنان
تکواندوکار طراحی کنند .پژوهش حاضر با توجه به
اینکه در ایران نخستین بار است انجام میشود از
محدودیتهایی خاص خود برخوردار است .این پژوهش
ب هصورت مقطعی انجام شده است و امکان استنباط
علی را فراهم نمیکند .بهعالوه نمونۀ آن مختص رشتۀ
تکواندو و در سطح نخبگی و ردۀ سنی بزرگساالن بوده
است که تعمیم نتایج آن را به جامعه بزرگتر و ردههای
سنی دیگر محدود میکند .محدودیت دیگر در این
مطالعه ،استفاده از مقیاسهای خود گزارشدهی است.
این مقیاسها به درجۀ خودآگاهی و اشتیاق به باز و
صادق بودن متکی هستند .افزون بر این در این
پژوهش فرم کوتاه کمالگرایی (که دو بعد را میسنجد)
و خودشفقتی استفادهشده که میتواند درک جامع و
پیچیدگی رابطۀ کمالگرایی و خودشفقتی را تحت شعاع
قرار دهد .بنابراین انجام پژوهشهای تجربی که بتواند
نتایج علی را ارائه دهد ،بهکارگیری ابزارهای جامعتر و
تکرار نتایج در سایر نمونههای ورزشی (ورزشکاران
نخبه و آماتور) و گروههای سنی دیگر برای درک بهتر
و تعمیم نتایج ضرورت دارد.

تشکر و قدردانی
از فدراسیون و مربیان تکواندو که در توزیع و تکمیل
سیاهه کمال مساعدت را داشتند ،همچنین از تمامی
تکواندوکاران محترم برای صبر و حوصله در
پاسخگویی به سؤاالت صمیمانه سپاسگزاریم.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between perfectionism
and self-compassion in elite Taekwondo athletes. Cross-sectional correlational design
was employed in this study. The statistical population consisted of elite taekwondo
athletes participating in the super League competition and National team. One
hundred and sixty taekwondo athletes (80 male and 80 female) were selected via
purposive sampling method. They completed two scales of perfectionism and selfcompassion. The data were analyzed by Pearson correlation, multiple regression by
inward method, and ANOVA tests. The results indicated that perfectionistic strivings
(positive perfectionism) was positively associated with self-compassion, whereas
perfectionistic concerns (negative perfectionism) was negatively associated with selfcompassion. In addition, the results showed that two dimensions of perfectionism
predict self-compassion variance. Furthermore, the data showed that the male group
significantly have high positive perfectionism and use more self-compassion
strategies than female group. According to results of this study, it seems that
perfectionism has an effective role in self-compassion strategies of elite taekwondo
athletes and improving these strategies can be useful to conduct interventions in order
to balance negative impacts and facilitate positive impacts.

Keywords: Perfectionistic Strivings, Self-Compassion, Common humanity,
Negative Perfectionism, Elite Taekwondo, Mindfulness
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