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مطالعات روانشناسی ورزشی
مقاله پژوهشي

پیشبینی کمالگرایی و نیازهای روانشناختی با اعتیاد به ورزش در
دانشجویان ورزشکار دختر
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چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر تعيين پيشبينی کمالگرايی و نيازهای روانشناختی با اعتياد به ورزش در
دانشجويان ورزشکار دختر بود .پژوهش حاضر از نوع توصيفی  -همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی
است .از پرسشنامۀهای استاندارد چندبعدی کمالگرايی ،نيازهای اساسی روانشناختی ورزشکاران
و سياهۀ اعتياد به تمرين تری و همکاران استفاده شد .برای تجزيه و تحليل دادهها از آزمونهای
کلموگروف -اسميرنوف ،ضريب همبستگی پيرسون و رگرسيون گامبهگام استفاده گرديد .نتايج اين
پژوهش نشان میداد که بين کمالگرايی با اعتياد به ورزش در دانشجويان ورزشکار دختر رابطۀ
مثبت معناداری وجود دارد .همچنين ،بين کمالگرايی خويشتن دار و کمالگرايی ديگرمدار با اعتياد
به ورزش رابطۀ مثبت معناداری مشاهده شد .بين نيازهای روانشناختی و هر سه مولفۀ خودمختاری،
شايستگی و ارتباط با اعتياد به ورزش رابطۀ معناداری مشاهده نگرديد .نتايج تحليل رگرسيون نيز
حاکی از آن بود که تنها کمالگرايی پيشبينی کنندۀ معنا دار اعتياد به ورزش می باشد.
کلیدواژهها :کمالگرايی ،نيازهای روانشناختی ،اعتياد به ورزش ،دانشجويان ورزشکار دختر

1. Email: a.shabani@riau.ac.ir
2. Email: masome@yahoo.com
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مقدمه
بسياري از متخصصان علوم پزشكي و ورزشي معتقدند،
انتخاب شيوة زندگي فعال که در آن فعاليتهاي بدني
و ورزشي منظم جایگاه ویژهاي داشته باشد ،یكي از
راهکارهاي مهمي است که باتوجه به قابليت ایجاد
انگيزش دروني و کمهزینه بودن آن ،ميتواند بخش
عمدهاي از مشكالت جسماني و رواني افراد را برطرف
نماید .از سوي دیگر ،برنامهریزي در زمينه تربيت بدني
و ورزش به منظور ایجاد انگيزه ،عالقه ،شادابي و
طراوت در جوانان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان
ضرورتي خاص دارد .این امر در درازمدت مشكالت
جسمي و رواني بي شماري را براي آنان به بار خواهد
آورد .در سال هاي اخير توسعه ورزش همگاني و
تفریحي و مشارکت بيشتر دانشجویان در فوق برنامه
ورزشي دانشگاهها به عنوان یكي از مسائل مهم جامعه
علمي ورزش کشور در دستور کار وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري قرار گرفته است .اما ،در سالهاي
اخير پژوهشهاي کاربردي روانشناسي ورزش ،شاهد
افزایش مطالعاتي هستند که تاثيرات مهارتهاي ذهني
را بر روي عملكرد افراد مورد بررسي قرار ميدهند .اما
فقدان مطالعاتي که کارایي چنين مداخالتي را روي
عملكرد ورزشكاران مورد بررسي قرار دهد ،چشمگير و
قابلتوجه است ،با پيشرفت علم روان شناسي بحث
مهارتهاي روانشناختي در اجراي مهارتهاي ورزشي
از اهميت به سزایي برخوردار شده است (همتي نژاد،
 )1394کمالگرایي1یک ویژگي روانشناختي است که
جنبههاي مثبت و منفي دارد .از اینرو ،هر دو پيامد
کمالگرایي در ورزشكاران قابل مشاهده هست .در
بخش منفي کمالگرایي ،ورزشكاران جهت ارضاي
نيازهاي روانشناختيشان به صورت افراطي به سمت
ورزش تمایل دارند ،که این تمایل شدید باعث ایجاد
1. Perfectionism
2. Costa

رفتارهاي اعتياد گونه به ورزش ميشود که اعتياد به
ورزش شناخته ميشود (کاستا2و همكاران .)2016 ،در
واقع ،یافتههاي پژوهشي کمالگرایي را سازهاي چند
بعدي و متشكل از دو بعد سازگار (عادي) و ناسازگار
(روانرنجور) ميدانند .کمال گراهاي عادي و روان-
رنجور هر دو معيارهاي متعالي براي عملكرد خود دارند،
اما گروه اول انعطافپذیرند و از تالشهاي خود براي
رسيدن به هدف احساس رضایت ميکنند ،هرچند
معيارهاي شخصي شان کامالً محقق نشود .به عبارت
دیگر ،کمالگراهاي عادي قادرند محدودیتهاي
شخصي و موانع محيطي را که آنها را از تحقق
عملكرد ایدهآل باز ميدارد ،بپذیرند .در عين حال از نظر
ارزشيابي اجتماعي ،محيط را نسبتاً حمایتگر و
غيرتهدیدکننده ميبينند .کمالگراهاي روانرنجور ،فاقد
انعطافپذیري هستند ،به همين دليل از عملكرد خود
هرچند از نظر دیگران قابل ستایش باشد ،راضي نيستند.
آنها همواره تحت تأثير ترس و نگراني شدید از
شكست قرار دارند و به همين دليل محيط را از نظر
ارزشيابي اجتماعي تهدیدکننده و غيرحمایتگر مي-
بينند .کمالگراهاي روانرنجور حق چنداني براي
ارتكاب اشتباه ندارند .در ارزیابي عملكردشان انتقادگرند
تحت تأثير تصور شكست ،احساس بيکفایتي ميکنند
و در موقعيتهاي پيشرفت گرفتار عواطف منفي مي-
شوند (ميلر و همكاران .)2014 3،نظریه پردازان معتقدند
ابعاد کمالگرایي به طور متفاوت ،ادراک ،تفسير و
پاسخدهي افراد به پيشرفت شخصي را تحت تأثير قرار
ميدهند .براین اساس ،کمالگرایي عادي و روانرنجور
به عنوان سازههاي مربوط به انگيزه پيشرفت ،طرح-
وارههاي ادراکي ،عاطفي و رفتاري فرد را تحت تأثير
قرار ميدهند و چگونگي تفسير فرد ،احساس و عكس-
العمل او به تالشهاي مربوط به پيشرفت را سازمان

3. Miler et al
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ميدهند (فارست و همكاران .)2013 1،هنریک 2و
همكاران ( )2008در پژوهش خود در زمينة ارتباط بين
ابعاد کمالگرایي و حاالت خلقي چنين اظهار داشتند که
نگراني در مورد اشتباهات در رقابتهاي ورزشي با
پيامدهاي منفي مختلفي مانند احساس شكست ،گناه،
شرم و سرزنش ،هميشه همراه خود فرد خواهد بود .بين
بعد نگراني بيش از حد در مورد اشتباهات کمالگرایي
و مؤلفههاي افسردگي ،خستگي ،تنش ،سردرگمي و
مجموع اختالالت خلقي ارتباط منفي و معنادار وجود
دارد.
فعاليتبدني زیاد و مداوم پيامدهاي منفي نيز دارد .وقتي
این فعاليت ورزشي تبدیل به فعاليتي پرمصرف و
تكراري شود ميتواند منجر به اعتياد به ورزش یا
فعاليتبدني شود .اعتياد به ورزش نوعي اشتياق به
فعاليتبدني است که از ورزش و تمرین زیاد ناشي مي-
شود و عالئم فيزیولوژیكي (مانند آسيب دیدگيهاي
مزمن) و روانشناختي منفي (مانند داشتن احساس
نامطلوب به خاطر ورزش نكردن) به همراه دارد
(هاسنباالس و همكاران .)2002 3،از سوي دیگر ،با
توجه به عدم وجود تعریف دقيق و کلي از اعتياد به
ورزش بابمبر و همكاران )2003(4وابستگي به فعاليت-
بدني را واژهاي مناسب جهت تعریف عادات نامطلوب و
ناسالم به ورزش برشمردهاند .بنابراین ،وابستگي به
فعاليتبدني اعتيادي زیانآور به ورزش است که باعث
آسيبهاي جدي به جنبههاي اجتماعي ،جسماني و
روانشناختي زندگي فرد ميشود .ورزش مهمترین
دليل سبک زندگي سالم محسوب ميشود از مزایاي
ورزش و فعاليتبدني منظم ميتوان به کاهش خطر
ابتال به سرطان ،بهبود سالمتي و کاهش استرس اشاره
کرد ،اما ورزش کردن هميشه این مزیتها را به دنبال

ندارد و در برخي مواقع ،مشارکت در ورزش زیاد و مداوم
ميتواند شرایط خطرناکي را به همراه داشته باشد و
باعث وابستگي شدید افراد به ورزش شده و تأثيرات
5
منفي بر سالمتيشان داشته باشد (براون و همكاران،
.)2012
منابع علمي ،اصطالحات متعددي براي ورزش مفرط
بكار برده اند که مقبولترین آن اعتياد به ورزش6مي-
باشد .انجام ورزش زیاد و افراطي و عدم کنترل بر آن
به عنوان اعتياد به ورزش شناخته ميشود ،اعتياد به
ورزش ،فرآیندي است که فرد با وجود تمامي موانع و
مشكالت تالش ميکند که به ورزش ادامه دهد و با
کنارهگيري از آن پيامدهاي روانشناختي و جسماني در
فرد نمایان ميشود (برونو7و همكاران .)2014 ،در این
راستا ،گریفس )1997( 8اذعان ميدارد که اعتياد به
ورزش زماني رخ ميدهد که؛ فرد احساس کند که به-
منظور کاهش و تقليل ورزش بایستي از ورزش و تمرین
کنارهگيري کند ،فرد ورزش را در زندگيش بسيار مهم
تلقي کند ،فرد به دليل ورزش مفرط احساس کند که
بين او و دیگران تضاد به وجود ميآید ،فرد بعد از ورزش
احساس خوشي و سرمستي داشته باشد ،فرد براي
رسيدن به حالت خوشي و سرمستي ،حجم تمریناتش
را افزایش دهد و در نهایت بعد از یک دوره مقاومت
طوالني مدت و کاهش دادن ميزان تمرین ،مجدد به
الگوهاي تمریني افراطي برگردد .از سوي دیگر ،اساس
نظریه خودتعيينگري را نيازهاي بنيادین روانشناختي
تشكيل ميدهند که به عنوان انرژي الزم براي کمک
به درگيري فعال با محيط ،پرورش مهارتها و رشد
سالم در نظر گرفته ميشود .شایستگي ،تمایل افراد به
تعامل مؤثر با محيط و رخ دادن نتایج مورد دلخواه فرد
است .استقالل دروني ،به عنوان تمایل براي

1. Forrest
2. Henrik
3. Hausenblas et al
4. Bamber et al

5. Brown
6. Exercise Addiction
7. Bruno
8. Griffiths
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خودابتكاري در تنظيم رفتار افراد توصيف ميشود.
وابستگي ،نياز به احساس ارتباط و پذیرش از طرف
نزدیكان (مانند والدین و مربي) است (دسي و
همكاران .)2001 1،در این راستا ،ميلر )2014( 2نشان
دادند که بين اعتياد به ورزش با کمالگرایي خودمدار و
جامعهمدار رابطه وجود دارد .جانسون 3و همكاران
( )2017نقش ميانجي عزت نفس در رابطة بين
کمالگرایي و اعتياد به ورزش را بررسي کردند .این
تحقيق بر روي  177ورزشكار سوئدي انجام شد.
یافتههاي این تحقيق نشان داد که کمالگرایي تاثير
مثبت معناداري بر اعتياد به ورزش دارد .همچنين ،از
بين مولفههاي کمالگرایي ،کمالگرایي خودمدار و
جامعهمدار تاثير مثبت معناداري بر اعتياد به ورزش دارند
اما کمالگرایي دیگرمدار تاثير معناداري نداشت.
همچنين کاستا و همكاران ( )2016نشان دادند که بين
نيازهاي روانشناختي با اعتياد به ورزش رابطه وجود
دارد .از طرفي هاوک4و همكاران ( )2017نيز پژوهشي
با عنوان اعتياد غذایي ،اعتياد به ورزش و کمالگرایي
در ورزشكاران آماتور انجام دادند .این تحقيق بر روي
 1204ورزشكار غيرحرفهاي کشور آلمان انجام شد و
نتایج نشان داد که بين کمالگرایي و مولفةهاي آن با
اعتياد به ورزش رابطة مثبت معناداري وجود دارد.
یكي از مهمترین نتایج هر برنامه ورزشي رضایتي است
که شرکتکنندگان از آن به دست ميآورند .از منظر
نظریه خودمختاري ،یک ورزشكار ميتواند انگيزش
خود را براي فعاليت حفظ کند اگر ،نيازهاي روانشناختي
او براي استقالل ،شایستگي و ارتباط (وابستگي) برآورده
شود .ميزان ارضاي این سه نياز ،تعيين کننده نوع
انگيزش ،جهت و تداوم رفتارهاي مورد نظر ميباشد که
مطالعات ،بر اهميت نيازهاي روانشناختي پایه در تداوم
مشارکت تاکيد ميکنند .وقتي افراد احساس شایستگي،

1. Deci
2. Miller

خودمختاري و ارتباط با دیگران ميکنند ،به احتمال زیاد
به لحاظ دروني بيشتر انگيخته ميشوند (احمدي و
همكاران .)1391 ،بنابراین ،شناسایي نيازهاي
روانشناختي دانشجویان ورزشكار دختر ميتواند در
کنترل پيامدهاي منفي حاصل از مشارکت ورزشي
جلوگيري کرده و در راستاي بهبود سالمتي آنها کمک
نماید .از طرفي با توجه اهميت اعتياد به ورزش در
جنبههاي مختلف زندگي فردي ،شناسایي و تشخيص
ورزشكاران داراي اعتياد به ورزش یا در معرض خطر
اعتياد به ورزش و ارائة کمکهاي احتمالي به آنها
امري ضروري است که محققان به شناسایي متغيرهاي
راونشناختي مرتبط با اعتياد به ورزش بپردازند .از این-
رو ،با توجه به اهميت ورزش در زنان و این که
دانشجویان دختر ورزشكار به دليل استانداردهاي باالي
عملكرد در رابطه با ظاهر جسمانيشان و همچنين
برآورده ساختن نيازهاي روانشناختيشان در معرض
جنبههاي منفي ورزش قرار دارند ،بنابراین پژوهشگر با
در نظر گرفتن مطالب فوق در پژوهش حاضر به دنبال
پاسخ به این سوال است که آیا بين کمالگرایي و
نيازهاي روانشناختي با اعتياد به ورزش در دانشجویان
ورزشكار دختر رابطه وجود دارد؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع توصيفي  -همبستگي ميباشد و
از لحاظ هدف نيز جزء پژوهشها کاربردي محسوب
ميشود ،دادههاي این پژوهش به صورت ميداني و با
استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است .جامعة
آماري این پژوهش را تمام دانشجویان دختر دانشگاه
علم و صنعت تشكيل دادند که در سال تحصيلي -96
 97در تيمها و برنامههاي ورزشي حضور داشته اند.
جامعه آماري مورد مطالعه با ميزان فعاليت  4جلسه در
3. Jansson
4. Hauck
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هفته جهت مسابقات برون دانشگاهي و در هر جلسه
به مدت  90دقيقه به تمرین ميپرداختند ،نوع فعاليت
آنها در رشتههاي ورزشي متفاوتي بوده و سطح تمریني
بصورت آماتور تا نيمه حرفهاي (فعاليتهاي متوسط)
صورت ميگرفت ،ضمناً تعداد محدودي از ورزشكاران
که به صورت حرفهاي در ليگهاي ورزشي فعاليت
مينمودند به دليل سطح باالتر تمرینات ،از جامعه
آماري حذف گردیدند .تعداد جامعه آماري حدودا سيصد
نفر برآورد گردیدند و نمونة آماري براساس جدول
مورگان به تعداد صد و شصت و نه نفر و به صورت
تصادفي طبقهاي انتخاب شدند .ابزارهاي این پژوهش
شامل پرسشنامه استاندارد چندبعدي کمالگرایي،
پرسشنامههاي نيازهاي اساسي روانشناختي
ورزشكاران ،سياهة اعتياد به تمرین (فرم کوتاه) بود.
پرسشنامه استاندارد چندبعدي کمالگرایي ،در سال
 1991توسط هویت و فلت ساخته شده است و توسط
بشارت ( )1384روي نمونه ایراني هنجاریابي و
اعتباریابي شده است .ضریب آلفاي کرونباخ به دست
آمده براي پرسشنامه ابعاد کمالگرایي برابر  ./89است.
پرسشنامههاي نيازهاي اساسي روانشناختي
ورزشكاران توسط بارولومو و همكاران ( )2011طراحي
شده است روایي سازة این پرسشنامه از طریق تحليل
عاملي تایيدي مورد بررسي قرار گرفت و شاخصهاي
برازش کافي را نشان دادند و پایایي پرسشنامه نيز از
طریق ضریب آلفاي کرونباخ بررسي و براي ابعاد
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خودمختاري  ،0/70شایستگي  0/85و ارتباط 0/82
گزارش شد .سياهة اعتياد به تمرین (فرم کوتاه) توسط
تري  ،سزابو و گریفس ( )2003طراحي شده است .این
پرسشنامه شامل شش گویه است که مبتني بر نسخة
اصالح شدة اعتياد رفتاري گریفيس ( )1996تدوین
شده است .سزابو و گریفيس ( )2007براي تعيين روایي
همزمان این مقياس ،ضریب همبستگي بين نمرههاي
سياهة اعتياد به تمرین با سياهة تمرین اجباري و
مقياس وابستگي به تمرین را محاسبه کردند ،که به
ترتيب  0/80و  0/81بهدست آمد و روایي این سياهه
را تأیيد کرد .در ایران نيز این پرسشنامه توسط
خواجوي و کاووسي اصالنشاه ( )1392رواسازي شد.
نتایج ضریب همبستگي پيرسون بين دو بار آزمون به
فاصلة یک هفته ،براي گویهها بين  0/56و  0/83بود.
روش آماري مورد استفاده در این پژوهش در دو سطح
توصيفي و آمار استنباطي انجام گرفت .براي تجزیه و
تحليل دادههاي توصيفي از طریق فراواني ،درصد،
ميانگين دادهها ،انحراف استاندارد ،کمترین و بيشترین،
محاسبه گردید .جهت تعيين طبيعي بودن توزیع دادهها
از آزمون کلموگروف -اسميرنوف استفاده شد و با توجه
به نرمال بودن دادهها براي آزمون فرضيههاي پژوهش
از ضریب همبستگي پيرسون و رگرسيون گامبهگام
استفاده شد .براي تجزیه و تحليل آماري این پژوهش
از نسخه بيست و چهار نرم افزار  SPSSاستفاده گردید.

یافتهها
جدول  -1نتايج آزمون کلموگروف اسميرنوف برای تعيين نرمال بودن توزيع دادهها
شاخص
کمالگرایي
نيازهاي روانشناختي
اعتياد به ورزش

ميزان z

سطح معناداری

توزيع دادهها

0/197
0/051
0/081

0/076
0/200
0/814

نرمال
نرمال
نرمال
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آماري پارامتریک براي بررسي فرضيهها استفاده مي-
شود.

با توجه به نتایج جدول  1که حاکي از نرمال بودن توزیع
دادههاي متغيرهاي پژوهش ميباشد ،لذا از آزمونهاي

جدول  -2ضريب همبستگی پيرسون بين کمالگرايی با اعتياد به ورزش در دانشجويان ورزشکار دختر
متغير
کمالگرایي

اعتياد به ورزش
**0/216
0/005

آماره
ضریب همبستگي
سطح معناداري

دانشجویان ورزشكار دختر ()p=0/005 ،r =0/216
رابطة مثبت معناداري وجود دارد.

نتایج جدول  ،2حاصل از آزمون پيرسون نشان ميدهد
که سطح معناداري به دست آمده از  0/05کوچكتر
ميباشد ،بنابراین بين کمالگرایي با اعتياد به ورزش در

جدول  -3ضريب همبستگي پيرسون بين ابعاد کمالگرايي با اعتياد به ورزش در دانشجويان ورزشکار
دختر
متغير
کمالگرایي خویشتن دار
کمالگرایي دیگرمدار
کمالگرایي جامعهمدار

آماره
ضریب همبستگي
سطح معناداري
ضریب همبستگي
سطح معناداري
ضریب همبستگي
سطح معناداري

نتایج جدول  ،3حاصل از آزمون پيرسون نشان ميدهد
که با توجه به سطح معناداري کوچكتر از  0/05بين
کمالگرایي خویشتن دار ( )p=0/001 ،r =0/318و
کمالگرایي دیگرمدار ( )p=0/037 ،r =0/161با اعتياد

اعتياد به ورزش
**0/318
0/001
*0/161
0/037
0/044
0/566

به ورزش در دانشجویان ورزشكار دختر رابطة مثبت
معناداري وجود دارد .اما بين کمالگرایي جامعهمدار
( )P=0/566 ،r =0/044با اعتياد به ورزش در
دانشجویان ورزشكار دختر رابطة معناداري وجود ندارد.

جدول  -4ضريب همبستگی پيرسون بين نيازهای روانشناختی با اعتياد به ورزش در دانشجويان
ورزشکار دختر
متغير
نيازهاي روانشناختي

آماره
ضریب همبستگي
سطح معناداري

اعتياد به ورزش
0/060
0/436

شعباني :پيشبيني کمالگرايي و نيازهای روانشناختي با اعتياد به ...

نتایج جدول  ،4حاصل از آزمون پيرسون نشان ميدهد
که سطح معناداري به دست آمده از  0/05بزرگتر
ميباشد ،بنابراین بين نيازهاي روانشناختي با اعتياد به
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ورزش در دانشجویان ورزشكار دختر (،r =0/060
 )p=0/436رابطة معناداري وجود ندارد.

جدول -5ضريب همبستگی پيرسون بين ابعاد نيازهای روانشناختی با اعتياد به ورزش در دانشجويان
ورزشکار دختر
متغير

آماره
ضریب همبستگي
سطح معناداري
ضریب همبستگي
سطح معناداري
ضریب همبستگي
سطح معناداري

خودمختاري
شایستگي
ارتباط

نتایج جدول  ،5حاصل از آزمون پيرسون نشان ميدهد
که سطح معناداري به دست آمده از  0/05بزرگتر
ميباشد ،بنابراین بين خودمختاري (،r =0/123

اعتياد به ورزش
0/123
0/112
0/115
0/136
0/134
0/083

 ،)p=0/112شایستگي (،)p=0/136 ،r =0/115
ارتباط ( )p=0/083 ،r =0/134با اعتياد به ورزش در
دانشجویان ورزشكار دختر رابطة معناداري وجود ندارد.

جدول  -6آمار خالصه مدل رگرسيون متغيرهای پژوهش
مدل

ميزان R

R2

تعديل R2

انحراف معيار برآورد

دوربين واتسون

گام به گام

0/216

0/047

0/041

0/688

1/99

در جدول  6مشاهده ميشود ،با توجه به مقدار ضریب
همبستگي چندگانه  ،0/216ضریب تعيين به دست آمده
 R2 =0/047و دوربين واتسون  1/99مشاهده ميشود

مدل مورد نظر قابليت تبيين  4/7تغييرات اعتياد به
ورزش را بر اساس کمالگرایي و نيازهاي روانشناختي
دارا است.

جدول  -7تحليل واريانس مدل
مجموع

درجه

رگرسيونیb

ميانگين مربعات

ميزان F

3/861
0/184

8/147

مدل
آزادی
مربعات
1
3/861
رگرسيون
167
79/139
گام به گام باقي مانده
168
83/000
مجموع
.aپيش بيني کنندهها( :مستقل) ،کمالگرایي و نيازهاي روانشناختي
.bمتغير وابسته :اعتياد به ورزش

سطح
معناداری
0/005
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با توجه به مقدار آماره  Fجدول تحليل واریانس 8/147
=  Fبا درجه آزادي ( 167و  )1با سطح معناداري
 0/005و مقایسه این سطح معناداري با  =0/05

مشاهده ميشود مدل رگرسيون گام به گام آزمون
مناسبي جهت تشخيص فرضيه صفر مبني بر عدم تأثير
کمالگرایي و نيازهاي روانشناختي بر تغييرات اعتياد
به ورزش است.

جدول  -8ضرايب رگرسيون مربوط به مدل رگرسيونی
ضرايب

ضرايب استاندارد نشده
متغيرها
B
ثابت
کمالگرایي
متغير وابسته :اعتياد به تمرین

استاندارد شده

انحراف معيار

بتا

برآورد
0/307
0/102

3/875
0/291

ميزان t

0/216

12/636
2/854

سطح
معناداری
0/001
0/005

جدول  -9متغيرهای حذف شده
مدل گام به گام

بتا

ميزانt

سطح معناداری

ضريب همبستگی جزئی

نيازهاي روانشناختي

0/023

0/280

0/022

-0/862

همچنين بر اساس ضرایب استاندارد شده رگرسيوني
(ضرایب تحليل مسير) جدول  8و سطح معناداري کمتر
از  0/05مشاهده ميشود کمالگرایي ()β=0/216
پيشبيني کنندة معنادار اعتياد به ورزش است و به ازاي
افزایش یک واحد کمالگرایي 0/21 ،اعتياد به ورزش
افزایش ميیابد .همچنين جدول  9متغيرهاي حذف
شده به علت همبستگي پایين را نمایش ميدهد.
معادله خط رگرسيون حاصل به صورت زیر است.
اعتياد به ورزش =  × 0/291( + 3/875کمالگرایي)

بحث و نتیجهگیری
یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که بين کمالگرایي
با اعتياد به ورزش در دانشجویان ورزشكار دختر رابطة
مثبت معناداري وجود دارد .در تفسير این یافته کمال-
گرایي به منزلة مجموعهاي از معيارهاي بسيار باال و در

واقع تعيين اهداف غيرواقعي براي عملكرد تعریف شده
است و با ارزشيابي انتقادي افراطي همراه است ،بنابراین
احتماالً افراد کمالگرا به دليل این که هميشه به دنبال
این اهداف غيرواقعي هستند و براي رسيدن به این
اهداف غيرواقعي نيز تمرین و ممارست زیادي را متقبل
ميشوند به همين دليل بایستي اعتياد به ورزش آنها
افزایش یابد .در واقع ،بانوان ورزشكار کمالگرا به دليل
این که به عملكرد مدنظرشان برسند و یا به عبارتي
دیگر استانداردهایي غيرواقعي که براي عملكردشان
انتخاب کردهاند را در سطوح باالتري انتخاب ميکنند
و با تمایالت کمالگرایانه منفي به ندرت از عملكردشان
راضي ميشوند و خود را شكست خورده تلقي ميکنند.
در این ،راستا ،هاسنبالس و همكاران ( )2002به این
نتيجه دست یافتند که افرادي که اعتياد ورزشي باالیي
داشتند از کمالگرایي باالیي برخوردار بودند .ميلر و
همكاران ( )2014نيز نشان دادند که بين وابستگي به

شعباني :پيشبيني کمالگرايي و نيازهای روانشناختي با اعتياد به ...

ورزش با خودشيفتگي ،کمالگرایي کلي رابطة مثبت
معناداري وجود دارد .نتایج پژوهش کاستا و همكاران
( )2016نيز نشان داد که کمالگرایي تأثير مثبت
معناداري بر اعتياد به ورزش دارد .هيل و همكاران
( )2015و هاوک و همكاران ( )2017بين کمالگرایي
و هر سه مولفة آن با اعتياد به ورزش رابطة مثبت
معناداري گزارش کردند .یافتههاي جانسون و همكاران
( )2017نيز حاکي از آن بود که کمالگرایي تأثير مثبت
معناداري بر اعتياد به ورزش دارد .از طرفي اگر این
کمال گرایي به سمت سوي مثبت آن هدایت شود مي
تواند باعث بهبود عملكرد ورزشكاران و نتایج آنها گردد،
براي نمونه استول و همكاران ( )2008در پژوهش خود
با بررسي دانشجویان ورزشكار دریافتند که کمالگرایي
مثبت با عملكرد ورزشي ارتباط مثبت دارد ،درصورتيکه
بين کمالگرایي منفي و عملكرد ورزشي ارتباط منفي و
معنادار بدست آمد.
نتایج دیگر این پژوهش نشان بين کمالگرایي خویشتن
دار ( )p=0/001 ،r =0/318و کمالگرایي دیگرمدار
( )p=0/037 ،r =0/161با اعتياد به ورزش در
دانشجویان ورزشكار دختر رابطة مثبت معناداري وجود
دارد .که با نتایج هاگان و هاسنالس ( )2003در
پژوهشي با عنوان رابطة بين اعتياد به ورزش و
کمالگرایي همسویي داشته است ،آنان عنوان داشتند
در افرادي که اعتياد ورزشي باالیي داشتند از
کمالگرایي باالیي در حيطه خویشتن دار و دیگر مدار
برخوردار بودهاند .اما بين کمالگرایي جامعهمدار
( )p=0/566 ،r =0/044با اعتياد به ورزش در
دانشجویان ورزشكار دختر رابطة معناداري وجود ندارد.
در تفسير این یافته ميتوان اذعان داشت که بُعد کمال-
گرایي خویشتنمدار نشان دهنده تمایل فرد به تعيين
معيارهاي غيرواقعي براي خود و توجه روي معایب یا
شكستها در عملكرد ،همراه با خودارزیابي دقيق و
موشكافانه است .در واقع ،بانوان ورزشكار ممكن است
براي رسيدن به ایدهآل جسمانيشان که البته در شرایط
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واقعي کامالً غيرواقعي و خارج از منطق هست ،از این
نوع کمالگرایي برخوردار باشند و به همين دليل براي
رسيدن به این ایدهآل تمایل شدید به ورزش داشته
باشند تا به شایستگي جسماني مد نظرشان که در واقع
شاید بسيار دورتر از واقعيت هست ،برسند و همين
عامل ميتواند باعث اعتياد به ورزش در آنها شود.
عالوه بر این ،کمالگرایي ،دیگرمدار بهعنوان یک جنبه
بين فردي توصيف ميشود و نشان دهنده انتظارات
بيش از حد براي اشخاصي است که براي فرد اهميت
دارند .این بُعد دربر گيرنده عقاید و انتظارات فرد ،درباره
شایستگيهاي دیگران است .در واقع ،این ویژگي در
بانوان ورزشكار حاکي از آن است که بانوان ورزشكار
براي این که دیگران ارزیابي مثبتتري از ظاهر
جسمانيشان داشته باشند و یا به عبارتي دیگر بانوان
ورزشكار انتظار دارند که دیگران و افرادي که برایشان
مهم هستند از ظاهر جسماني آنها ارزیابي مثبتي داشته
باشند ،که این امر منجر به تمایل به ورزش افراط گونه
جهت بهبود ظاهر جسماني در آنها ميشود و منجر به
اعتياد به ورزش در آنها ميشود .ميلر و همكاران
( )2014نشان دادند که بين وابستگي به ورزش با
کمالگرایي خودمدار و جامعهمدار رابطة مثبت معناداري
وجود دارد .هاوک و همكاران ( )2017و جانسون و
همكاران ( )2017نشان دادند که در هر سه مؤلفه
شامل؛ کمالگرایي خویشن دار ،خودمدار و جامعهمدار
تأثير مثبت معناداري بر اعتياد به ورزش وجود دارد .از
دالیل احتمالي ناهمسویي نتایج پژوهشگران ذکر شده
با پژوهش حاضر در بعد عدم معناداري کمال گرایي
جامعهمدار ميتوان به تفاوت جوامع آماري پژوهشها
اشاره کرد ،چرا که این پژوهش بر روي بانوان ورزشكار
بوده است در حالي که پژوهشها ناهمسو بر روي سایر
افراد ورزشكار بوده است .همچنين در ارتباط با عدم
معنادار بين کمالگرایي جامعهمدار با اعتياد به ورزش
ميتوان چنين اذعان داشت که این بُعد از کمال گرایي
بر ضرورت رعایت معيارهایي که از سوي افراد
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متخصص تجویز ميشود ،اشاره دارد ،لذا احتماالً این
استانداردها توسط مربيان ورزشي براي بانوان ورزشكار
تعيين ميشوند و این کنترل باعث عدم معنادار بودن
این نوع کمالگرایي با پيامدهایي منفي از جمله اعتياد
به ورزش ميشود.
نتایج دیگر این پژوهش مبين آن بود که بين نيازهاي
روانشناختي با اعتياد به ورزش در دانشجویان ورزشكار
دختر رابطة معناداري وجود ندارد .نيازهاي بنيادین
روانشناختي بيانگر سمت و سوي حرکت افراد هستند.
نيازهاي بنيادین براي مشارکت در فعاليتهایي که این
نيازها را ارضا ميکنند ،انرژي فراهم ميکنند .بنابراین،
ميتوان چنين استنباط کرد که وقتي نيازهاي مورد
انتظار بانوان ورزشكار از یک فعاليت ورزشي خاص ارضا
ميشود دیگر نيازي به مشارکت افراطي و اعتياد گونه
در آن فعاليت ورزشي احساس نميکنند و به همين
دليل احتماالً ارتباطي با اعتياد به ورزش ندارد .از طرفي،
رایان و همكاران ( )2004اذعان ميدارند که اگر افراد
بدانند که نيازهاي بنيادین فرد ارضا شده است ،مطمئنا
قادر به پيشبيني این موضوع خواهند بود که فرد مورد
نظر به احتمال زیاد سالمت ،رشد و بازتواني را تجربه
خواهد کرد ،به همين دليل چون اعتياد به ورزش نيز
یک پيامد منفي روانشناختي و نوعي اختالل هست،
بنابراین به دليل این که بانوان ورزشكار ،سالمت ،رشد
را در ارضاي نيازهاي روانشناختي تجربه ميکنند،
دیگر اعتياد به ورزش و عالئم آن در این افراد بروز
نميکند .با این وجود به نظر ميرسد این بخش از
پژوهش نيازمند پژوهشها بيشتري ميباشد.
دیگر یافتههاي این پژوهش حاکي از آن بود که بين
خودمختاري ،شایستگي و ارتباط با اعتياد به ورزش در
دانشجویان ورزشكار دختر رابطة معناداري وجود ندارد.
وقتي افراد خودمختار عمل ميکنند ،عميقتر درگير
فعاليتها ميشوند و عملكردشان نيز پربارتر ميشود
(اقدسي .)1395 ،این نياز ،بر شروع و تنظيم رفتار توسط
خود فرد یعني تجربهي ارادهي آزاد ،خودتأیيدي،

خودکنترلي و اشتياق اشاره دارد ،لذا به نظر ميرسد
وقتي بانوان ورزشكار بتوانند به طور سازماندهي شده و
منظم برنامههاي تمرینيشان را تنظيم کنند ،عالئم
اعتياد به ورزش در آنها بروز نميکند .از طرفي،
شایستگي ،نياز روانشناختي به داشتن تعامل مؤثر با
محيط براي توليد پيامدهاي مطلوب و جلوگيري از
پيامدهاي نامطلوب است که بيانگر گرایش براي به
کاربردن استعدادها و مهارتها و در انجام این کار،
دنبال کردن چالشهاي بهينه و تسلط یافتن بر
آنهاست .بنابراین ،ميتوان چنين استدالل کرد که
چون اعتياد به ورزش نوعي پيامد منفي حاصل از
مشارکت مداوم در ورزش است و ادراک شایستگي نيز
به منظور توليد پيامدهاي مثبت ميباشد ،به همين دليل
این ارتباط معنادار نبوده است .همچنين ،ارتباط ،نياز به
برقراري پيوندها و دلبستگيهاي عاطفي با دیگران
است و بيانگر ميل به مرتبط بودن عاطفي و درگير بودن
در روابط صميمانه ميباشد (ارزیو و همكاران.)2006 ،
بنابراین ،اعتياد به ورزش چون با عالئمي نظير کناره-
گيري از ورزش و گوشهگيري همراه هست و از طرفي
مهمترین ویژگي ارتباط ،برقراري روابط صميمانه در
گروههاي مختلف و از جمله گروههاي ورزشي ميباشد،
لذا این تناقض احتماالً دليل اصلي عدم معناداري رابط
بين ارتباط با اعتياد به ورزش بوده است.
بطور کلي نتایج این پژوهش نشان داد بين کمالگرایي
با اعتياد به ورزش در نمونههاي این پژوهش رابطة
مثبت معناداري وجود دارد .البته در این زمينه مي
بایست عنوان نمود طبق پژوهشهاي صورت گرفته
یكي از منابع اعتياد به کار یا فعاليتهاي خاص،
ویژگيهاي گرایشي نظير عزت نفس ،ارزشهاي
موفقيت طلبي ،شخصيت نوع  Aو شخصيت وسواسي-
افراطي نيز ميتواند باشد (پيمانپاک و همكاران،
 .)1390که وجود چنين گرایشها و پارامترهاي نيز
ميتواند در نتایج پژوهش موثر باشد که مي بایست اثر
آنها در پژوهشهاي دیگر مورد بررسي قرار گيرد .در
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اهداف نتيجهگرایي را در اولویت قرار ندهند تا از این
طریق ميزان کمالگرایي بانوان ورزشكار کنترل شده و
 استفاده و بكارگيري.اعتياد به ورزش کاهش یابد
مستمر و هدفدار از روانشناسان ورزش در تيمهاي
،ورزشي ميتواند به برآورده شدن این موارد و خواستهها
کمک شایاني نموده و به مربيان در رسيدن به اهداف
.و عملكرد بهتر کمک نماید

،نهایت با توجه به یافتة بدست آمده در این پژوهش
-پيشنهاد ميشود مربيان از طریق شناسایي افراد کمال
گرا ميزان پيامدهاي منفي این ویژگي از جمله اعتياد
 همچنين.به ورزش را در بانوان ورزشكار کنترل کنند
با توجه به قابليت کمالگرایي در پيشبيني معناداري
اعتياد به ورزش در دانشجویان ورزشكار دختر پيشنهاد
ميشود مربيان و مسئوالن تيمهاي ورزشي در تعيين
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Abstract
The preset study aimed to examine the prediction of perfectionism and psychological
needs regarding exercise addiction in female athlete students. The present research is
descriptive-correlative and applied in terms of its purpose. The standard
multidimensional perfectionism questionnaires, the basic psychological needs of
athletes, and the practice addiction checklist of Terry & et al. were used.
Kolmogorov-Smirnov tests, Pearson correlation coefficient and stepwise regression
tests were used to analyze the data. The results of the study showed that there is a
significant positive correlation between addictive perfectionism and athletic female
students. Also, there was a significant positive correlation between Self-oriented and
other-oriented perfectionism with addiction to exercise. There was no significant
relationship between psychological needs and all three components of autonomy,
competence and addiction to sport. The results of regression analysis also indicated
that perfectionism is a significant predictor of sports addiction.
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