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موردی  پیشرفت با موفقیت ورزشی: مطالعۀگرایی ورزشی و انگیزة ارتباط کمال

 ورزشکاران رشته کبدی
 

 2زهره رضایی و 1ملیحه سرابندی
 

 02/12/1395تاریخ پذیرش:                     18/09/1395تاریخ دریافت: 

 چکیده
جامعۀ آماری با موفقیت ورزشی بود.  گرایی ورزشی و انگیزۀ پیشرفتهدف پژوهش حاضر، مطالعۀ رابطۀ کمال

عنوان نمونه  نفر به 144تصادفی  به صورتکننده در لیگ برتر کبدی بود که شامل تمامی ورزشکاران شرکت
بین  دادانتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان

-مثبت معنادار و بین ابعاد منفی کمال به صورتبستگی موفقیت ورزشی هم باگرایی مثبت و انگیزۀ پیشرفت کمال

داد که باشد. آزمون تحلیل رگرسیون نشانمنفی معنادار می به صورتبستگی گرایی و موفقیت ورزشی هم
توان کند. در نهایت میدرصد از تغییرات موفقیت ورزشی را تبیین می 48و انگیزۀ پیشرفت  51میزان  گراییکمال

گرایی بوده و انگیزۀ یابی به موفقیت، همواره ورزشکار نیازمند به حفظ سطح مطلوبی از کمالگفت به منظور دست
 باشد. مثمر ثمردر جهت دستیابی به اوج عملکرد  برندهیشپتواند به عنوان یک نیروی الزم می

 دی.گرایی ورزشی، انگیزۀ پیشرفت، موفقیت ورزشی، کبکمال ها:یدواژهکل

 

The Relationship between Sport Perfectionism and Achievement 

Motivation with Sport Success: A Case Study of Kabaddi Athletes 
 

Maliheh Sarabandi, and Zohre Rezaei 

Abstract  

The present research aims at studying the relationship between sport perfectionism and 

achievement motivation with sport success. The population were including of all athletes 

participating in 1-st Division League of Kabaddi, from which 144 people were selected 

randomly as sample. This was a descriptive correlational research. The result of correlation 

test indicates that there is a significant positive correlation between positive perfectionism and 

achievement motivation with sport success, and there was significant negative correlation 

between negative dimensions of perfectionism and sport success. The regression analysis also 

showed that perfectionism explained 51% and achievement motivation explained 48% of 

variance in sport success. Finally, it can be said that motivation as a progressive force can be 

effective in achieving high performance, and the athlete always needs to maintain proper 

levels of perfectionism in order to be successful.  
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 مقدمه 
، در ورزشکاران های درک رفتار ماهرانهیکی از چالش

است که در اکتساب و  ها و ابعادی تشخیص مؤلفه
 هایپژوهش. بررسی ندحفظ موفقیت ورزشی مؤثر

دهد عوامل زیادی مربوط به موفقیت ورزشی نشان می
محققان . در پیشرفت ورزشی ورزشکاران نقش دارند

، توانایی درونیوزش، آم این عوامل را شامل تمرین،
از ن برد تعهد و لذت، شناختیهای روانمهارت، سن

. (2015)موسوی و واعظ موسوی،  دانندورزش می
موفقیت ورزشی فرایند یادگیری فعالی است که در اثر 

های ضروری برای تمرین هدفمند و بهبود مهارت
دست عملکرد ورزشی به باالیرسیدن به سطح 

یکی از مهمترین عوامل روان  . براین اساس،آیدمی
 1شناختی مرتبط با موفقیت ورزشی افراد کمال گرایی

عدی شخصیتی گرایی یک ویژگی چند بُکمال است.
تالش برای بی عیب بودن، تنظیم  ۀبوسیلاست که 

استانداردهای باال برای عملکرد همراه با ارزیابی های 
شود حد بحرانی از رفتار خود تعریف میبیش از 

( 2011) 3استوبر (.2016 2دیگان، استوبر، پاسفیلد)ما
گرایی مطرح می برای کمالرا منفی بعد مثبت و دو ُ
 با اشخاص مثبت گراییکمال درو معتقد است  کند

 ضمن و شوندمی برانگیخته موفقیت بهرسیدن  هدف
 توانندمی ،عملکردی باالی سطح معیارهای بر تأکید

این  .بپذیرند ار اجتماعی و شخصی هایمحدودیت
 ها وییتواناشکوفایی گرایی منجر به عد کمالبُ

دارای صفاتی همچون انگیزش  شود ویم استعدادها
 است نفساعتمادبهو قوی، تمایل برای خود شکوفایی 

 این ویژگی، (2009اسکندری،  )ابوالقاسمی، کردی و
سطح باال سوق  هاییترا به موفق انورزشکاراً قطع

مثبت  یهااز کوششنین ورزشکارانی چ . لذادهدیم
 کنند )احمدی یبرای رسیدن به موفقیت استفاده م

                                                
1. Perfectionism 
2. Madigan, Stoeber & Passfield 
3 . Stoeber 

 
 ،فرخی؛ 2010 نیا و اخوانجعفری، کرمی طهور،

مقابل  در (.2013 ،پارسا و آقاسی زیدآبادی، ،متشرعی
 شکست از ترس با منفی افراد یگرایلکمادر 

 غیر انتظارات دلیل به و شوندمی برانگیخته
 هند شدنخوا خشنود خود عملکرد از هرگز گرایانهواقع

 این، (2010)علیزاده صحرایی، خسروی و بشارت، 
ای رسیدن به تالش افراطی برمنجر به ، انتظارات

که شود می پرهیز زیاد از اشتباه پروازانه واهداف بلند
 به دنبالت ناخشنودی و احساسات منفی را در نهای

در این  ورزشکار ،(2009سورجانی، بخشی )آورد می
به و  کردهبرای خود وضع باال  حالت هنجارهای

زمینه را برای شکست خود فراهم  ناخودآگاه صورت
اسماعیلی (. 2010 ،کند )احمدی و همکارانیم
 گرایی را مسبب افتکمال منفی این جنبه( 2011)

 با داند و آن رامیاجرا و عدم موفقیت ورزشکاران 

 ترس و اضطراب ضعیف، عزت نفس مثل نتایجی

 داند.می همراه
گرایی مثبت کمال نشان دادند( 2008) 4و بیکربر واست

ارتباط مثبتی با امید به موفقیت و ارتباط منفی با ترس 
گرایی منفی ارتباط از شکست دارد، در مقابل کمال

 5شاگر و استوبر مثبتی را با ترس از شکست نشان داد.
گرایی و ترس از شکست را با ( ارتباط کمال2009)

 قرارمورد بررسی  6یکونرو توجه به مدل چندگانه
 بینی کنندۀمنفی پیش گراییو نشان دادند کمال دادند

دل چندگانه قوی ترس از شکست در تمامی ابعاد مُ
 که شده است بیانمتعددی  هایپژوهشدر  است.
و نیست  ناسازگارورزشکاران لزوماً گرایی در کمال

، استولتوبر، )اس عمدتاً ساختاری سالم و بهنجار دارد
 مطالعاتر دیگ کهیدرحال، (2008، 7اوتو پسچک و

                                                
4. Stoeber & Becker 

5. Sagar & Stoeber 
6  . Conroy 

7. Stoeber, Stoll, Pescheck, & Otto 
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کنند توصیف می ناسازگار گرایی را یک شاخصۀکمال
که بجای کمک به عملکرد ورزشی، مانعی برای رشد 

با  ( و ورزشکار2005، 1ویت)فلت و ه ورزشکار است
ها خود را در معرض انواع استرس ،وضع معیارهای باال

افسردگی و  اس خستگی،و بدین ترتیب احس دادهقرار 
آورد می به وجودناپذیری را فرسودگی روانی اجتناب

(؛ همچنین 2015یعقوبی، سوی، واعظ موسوی و )مو
( نیز نشان دادند که با 2009) و همکاران ابوالقاسمی

-گرایی، پیشرفت ورزشکاران کاهش میافزایش کمال

 یابد.
 و شامل یک نیروی انگیزشی استثبت گرایی مُکمال

مانی که در ورزشکار ظهور پیدا می کند منجر به ز
شده  انجام بهتر کارها، رسیدن به بهترین نتایج ممکن

 (.2012 ،را ایجاد می کند )استوبر یو تالش مضاعف
های اجتنابی گرایی منفی با رویکردکمال کهیدرحال

یت موفق یبراوجود انگیزه  بدونارتباط دارد. انگیزه 
بر  یآنچنان یرتأث ورزشکارانی هاییتوانا یگرد نیز،

 (.2013، 2)سینگ و ساینی ندارند موفقشان عملکرد
نیاز به تسلط در کار های  شاملانگیزش پیشرفت 

مال و بهتر از دیگران عمل سخت، دستیابی به ک
 . انگیزۀ(2011واعظ موسوی و مسیبی، ) است کردن

پیشرفت شامل ویژگی هایی است که به ورزشکاران 
ابی به برتری را می دهد. در هر انسانی دو ان دستیامک

انگیزه اساسی برای پیشرفت وجود دارد: دستیابی به 
موفقیت و اجتناب از شکست. افراد بسیار موفق 
انگیزش باالیی برای دستیابی به موفقیت و انگیزش 
پایینی برای اجتناب از شکست نشان می دهند در 

برای حالی که افراد کمتر موفق انگیزش پایینی 
دستیابی به موفقیت و انگیزش باالیی برای اجتناب از 

وسوی، حجتی، واعظ مشکست نشان می دهند )
 .(2013 رضاسلطانی، اسماعیلی و راهداربیگ

                                                
1 . Flett & Hewitt 

2. Singh & Saini 

 برای تالش کردند یانب (2007) 3آنا و جاچیم 

 انگیزۀ پیشرفت و به موفقیت امید با کمال به رسیدن

 و ردگیافس عالئم با و معنادار و مثبت ارتباط

عظیمی، پیری و . دارد ارتباط منفی جسمانی شکایات
بین انگیزش پیشرفت و نیز دریافتند ( 2014) زوار

مثبت و معناداری وجود دارد و  تحصیلی رابطۀعملکرد 
هر چه فرد از انگیزش پیشرفت بیشتری برخوردار 

خواهد  آنهار بسزایی بر میزان موفقیت تأثی ،باشد
پیشرفت بر دیگر  انگیزۀمحققان معتقدند  .داشت

آمادگی  د ورزشکار ازجملهعوامل مؤثر بر عملکر
جسمانی، تکنیک، تاکتیک و سبک زندگی تأثیرگذار 

توان آن را همانند چیزی توصیف کرد که است و نمی
بلکه در طول روزها،  ،دهدفقط در طول رقابت رخ می

های عمر ورزشکار با او همراه است ها و حتی سالماه
کند  پیدا به صورت کمتر و یا بیشتر نمود تواندیمو 

  (.2013)سینگ و ساینی، 
 روانی مهم هایشناخت شاخص و بررسیبنابراین 

 تواندگرایی میانگیزه و کمالاز جمله  ورزشکاران

از  و باشد ورزشکاران و مربیان برای خوبی راهنمای
 کند. سرخوردگی و عدم دستیابی به موفقیت جلوگیری

ورزشی نیز که معیار مهم و اصلی تمام موفقیت 
است،  الخصوص ورزشکاران قهرمانورزشکاران علی

تواند بر اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می
 به طوردر پژوهش حاضر  براین اساس،. بیافزاد

 موفقیت با گراییابعاد کمال تکتکاختصاصی رابطۀ 
 در اینتا حدودی تفاوت  بتوانتا  بررسی شد ورزشکار

هدف دیگر پژوهش حاضر نیز . نمودرا توجیه  رابطه
پیشرفت و  انگیزۀ موضوع بود که آیابررسی این 

بینی به عنوان دو عامل پیشتوان میگرایی را کمال
 ؟ بشمار آوردموفقیت ورزشی  کنندۀ

 

                                                
3. Joachim and Anna 
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 پژوهش یشناسروش
 از نوع همبستگی به روش توصیفی پژوهش حاضر

تمام دختران و  انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش را
 ۀهفتمین دوردر  کنندهشرکتپسران کبدی کار 

 1394در سال کبدی کشور مسابقات لیگ دستۀ یک 
نفر بود، از  238 تشکیل دادند که تعداد آنها برابر با

 144 تعدادتصادفی  یریگنمونهاین میان به صورت 
( دختر 60پسر و  84نفر به عنوان نمونۀ آماری )

  .کردند تمکیلهای مربوطه را نامهانتخاب و پرسش
آوری اطالعات این پژوهش از سه به منظور جمع

گرایی گیری کمالجهت اندازهنامه استفاده شد. پرسش
 ورزشی یعدچندبُگرایی نامۀ کمالاز پرسش

. شد استفاده (2005) 1دان و همکاران( اس.ام.پی.اس)
که چهار  باشدمیسؤال  30نامه دارای این پرسش

رهای شخصی، اهمیت زیاد به )معیامقیاس  خرده
را در ، ادراک فشار والدین و ادراک فشار مربی( اشتباه
معیارهای  گویه هفتنامه گیرد. در این پرسشبرمی

 گویه نُهاهمیت زیاد به اشتباه،  گویه هشتشخصی، 
ادراک فشار مربی را  گویه ششادراک فشار والدین و 

مرۀ کلی بعد ن چهارسنجد. مجموع این می
کند. هر مورد بر حسب گرایی را مشخص میکمال

 5)کامالً مخالفم( تا  1لیکرت از  ایدرجه پنجمقیاس 
و  . ابوالقاسمیشودمیگذاری )کامالً موافقم( نمره

( ضریب آلفای کرونباخ این 2009همکاران )
 فرخی و همکاران .گزارش نمودند 80/0نامه را پرسش

و  79/0درونی را معادل ضریب پایایی نیز ( 2013)
نی این درو پایایی( نیز 2012) و همکارانفرخی، 
گزارش  91/0تا  72/0ای از نامه را در دامنهپرسش
گرایی همچنین در پژوهش حاضر پایایی کمالکردند. 

به  73/0  با به روش آلفای کرونباخ محاسبه و برابر
که بیانگر پایایی کافی برای مقیاس  آمد دست
 باشد. یی میگراکمال

                                                
1. Dunn & coworker 

 از نامۀ ادراکپرسش موفقیت ورزش از سنجش جهت

( 1998) 2ترشر و رابرتز( پی.اس.کیو)  ورزشی موفقیت
 احساس نامهپرسش سؤاالت این استفاده شد. مبنای

 اندشدهیانب ایگونه به و باشدیم ورزش در موفقیت
 آیا که شود گرفته معیاری به کار عنوان به که

 نهایی خیر؟ نسخۀ است یا رسیده یتموفق به ورزشکار

دو بعد که  است سؤال 12 بر مشتمل نامه،پرسش این
را مورد سنجش قرار  ییگرا یفتکلو  ییخود گرا

 لیکرت ایدرجه پنج مقیاس اساس بر دهد ومی

 5 موافق( برای )کامالً که یطور به است؛ شده تنظیم
 .است شده گرفته نظر در امتیاز 1 مخالف( و )کامالً

 82/0 آن را درونی همسانی (1998) همکاران و رابرتز
 80/0این آزمون را  پایایی مجدد آزمون روش باو 

جباف نژاد، احدی، حیدری، عسگری ک گزارش کردند.
این  میزان همسانی درونینیز ( 2009)و عنایتی 

فرزی، عباسی، سوری و  و 79/0 نامه را معادلپرسش
 این درآوردند.  دستبه  78/0( برابر با 2013)نظری 

 آلفای طریق از نامهپرسش این پایایی نیز پژوهش

 آمد.  به دست 76/0کرونباخ 
( ام.تی.ایو) انگیزۀ پیشرفت نامۀپرسشاز در نهایت 

برای ارزیابی انگیزۀ پیشرفت ( 1970) 3سهرمان توسط
 29 داراینامه استفاده شد. این پرسش ورزشکاران

 و باشندمی تمامنیمه جمالت صورت که به بوده ماده
 شش تا چهار بین ماده هر برای شدهارائه هایگزینه

 هر ماده نمرۀ حداکثر این اساس بر .است متغیر گزینه

 تعداد توجه به با که باشدیم شش تا چهار بین

 هااز ماده برخی کند. درمی تغییر هر ماده هایگزینه

 الفگزینه  دیگر برخی در و نمره الف کمترین گزینه

آزمون  این در باال نمرۀ گرفتن دارد. را نمره باالترین
 است. باال پیشرفت انگیزۀ داشتن از حاکی

خوروش، احسانی و از جمله متعددی  یهاپژوهش
نامه رونی این پرسش( میزان پایایی د2009تندنویس )

                                                
2. Tresher and Roberts 
3. Hermense 
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برابر با ( 2014) و همکاران عظیمیو  81/0را معادل 
این  پایایینیز  حاضر شپژوهدر کردند.  گزارش 67/0

به  81/0کرونباخ برابر با  روش آلفای به نامهپرسش
  آمد. دست
ی پژوهش، محققان به هانامهآوری پرسشجمع جهت
 استراحت هنگام در و مسابقات مراجعه برگزاری محل

 هانامهپرسش تا نمودند ورزشکاران درخواست از هاتیم

ز انجام مطالعه به تمامی ورزشکاران هدف ا .پرکنند را
توضیح داده شد و به آنها این اطمینان داده شد که 

-ه و فقط دادهتمامی اطالعات فردی آنها محرمانه بود

های کل ورزشکاران گزارش خواهد شد. همچنین 
 امی پرسشنامه ها بدون نام جمع آوری شد.تم

 هاداده یروش گردآور

 انحراف و میانگین نظیر آمار توصیفیاز روش های 

 نظیر استنباطی آمار و هابرای توصیف داده عیارم

 بستگیهم، کولموگروف اسمیرنف های آزمون
همزمان  روش به رگرسیون خطی تحلیل و پیرسون

همچنین  .شد استفادهها جهت تحلیل استنباطی داده
اس. پی. اس.  افزارنرم با استفاده از هاتمامی تحلیل

 انجام شد. 18اس نسخۀ 
 

 ها یافته
متغیرهای مورد پژوهش  به مربوط توصیفی هایتهیاف

 و خرده گرایی ورزشیپیشرفت، کمالانگیزۀ  شامل

 1جدول  در ورزشی موفقیت ادراک و آن هایمقیاس
 .ارائه شده است

 ها در متغیرهای پژوهش به تفکیک جنسیت. نمرات میانگین و انحراف معیار آزمودنی1 جدول

 تعداد مؤلفه
 معیارانحراف  میانگین

 دختر پسر دختر پسر

 43/5 64/5 76/46 05/88 144 گراییکمال
 5/3 16/3 8/20 5/21 144 اهمیت به اشتباه

 47/3 62/3 93/23 8/24 144 معیارهای شخصی
 45/2 23/3 01/20 04/20 144 ادراک فشار والدین
 31/3 45/3 02/21 7/21 144 ادراک فشار مربی

 74/5 62/5 5/92 4/94 144 انگیزۀ پیشرفت

 3/4 76/4 87/37 04/39 144 موفقیت ورزشی

 76/2 4/2 04/20 06/19 144 خود گرایی 
 01/2 52/2 83/17 98/19 144 تکلیف گرایی 

 

نرمال بودن متغیرهای پژوهش جهت بررسی در ادامه 
استفاده شد که اعداد اسمیرنف -کالموگروفاز آزمون 
 باشدمی هاتوزیع دادهآمده بیانگر نرمال بودن  به دست

(0.05P>) .بستگی بین بررسی میزان هم جهت
بستگی پیرسون هم از ضریبمتغیرهای پژوهش 

گویای این مطلب آمده  به دستاستفاده شد. نتایج 
 معیارهای )گرایی مثبت است که در زمینۀ کمال

 

های رابطۀ مثبت معنادار و در خرده مقیاسشخصی( 
-هم دراک فشار والدین()بجز ا گراییمنفی کمال

بستگی به صورت منفی معنادار وجود دارد و بین متغیر 
بستگی انگیزۀ پیشرفت و موفقیت ورزشی نیز هم

 . (2)جدول  مثبت و معنادار است
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 گرایی ورزشی و انگیزة پیشرفت با موفقیت ورزشیبستگی بین ابعاد مختلف کمال. آزمون هم2 جدول

 جهت  سطح معناداری  همبستگیمیزان  تهمتغیر وابس متغیر مستقل 

 اهمیت به اشتباه 

 موفقیت ورزشی

 منفی  003/0 34/0
 مثبت  001/0 72/0 معیارهای شخصی
 منفی  116/0 12/0 ادراک فشار والدین
 منفی  002/0 45/0 ادراک فشار مربی 

 مثبت  003/0 56/0 انگیزۀ پیشرفت 

  P<05/0 معناداری در سطح
 

زمون تحلیل رگرسیون به منظور حاصل از آ نتایج
نشان داده شده  3بینی موفقیت ورزشی در جدول پیش

 51که میزان  بودحاکی از این امر آزمون نتایج است. 
در صد واریانس مربوط به موفقیت ورزشی 

 شودیمیی تبیین گراکمالورزشکاران، توسط 

 

 

 

(51/0=2R یعنی میزان ،)درصد تغییرات متغیر  51
در شود. می تبیینگرایی ابعاد متغیر کمال توسطمالک 

 دهدینشان ممتغیر انگیزۀ پیشرفت هم نتایج  زمینۀ
درصد از تغییرات  48تواند که انگیزۀ پیشرفت می

.کند بینییشپمربوط به موفقیت ورزشی را 

 فقیت ورزشیگرایی و انگیزة پیشرفت در ارتباط با موخالصه مدل رگرسیون برای کمال . 3 جدول

 یمعنادارسطح  ة افآمار خطای استاندارد آر دو آر متغیر 

 001/0 30/38 91/5 519/0 720/0 گرایی کمال
 001/0 54/100 45/3 483/0 772/0 انگیزۀ پیشرفت

 P<05/0 معناداری در سطح

 موفقیت ورزشی بینییشپب رگرسیون برای ئ. ضر4 جدول

 یمعنادارسطح  آمارة تی بتا ضریب خطای استاندارد بی متغیر/شاخص

 041/0 -028/0 -032/0 175/0 -25/0 به اشتباه اهمیت
 03/0 710/7 719/0 109/0 844/0 معیارهای شخصی
 13/0 -032/0 -002/0 122/0 -32/0 ادراک فشار والدین
 029/0 -041/0 -004/0 186/0 -63/0 ادراک فشار مربی

 001/0 462/10 667/0 045/0 477/0 انگیزۀ پیشرفت

  P<05/0 معناداری در سطح

 
بینی پیش به منظورضرایب رگرسیون  4ول در جد

داد متغیر معیارهای شخصی نشان موفقیت ورزشی در 
 تواند( میβ=719/0)صورت مثبت معنادار  به که

بینی کند، یعنی به ازای یک موفقیت ورزشی را پیش
واحد تغییر در متغیر معیارهای شخصی موفقیت 

 کند. متغیر اهمیت تغییر می 719/0 ۀزشی به اندازور

بیش از اندازه به اشتباه و ادراک فشار مربی هر کدام 
 (β=  -04/0و  β=  -03/0منفی معنادار ) به صورت

-رد مربوط به موفقیت ورزشی را پیشتوانند عملکمی

بینی کنند یعنی به ازای یک واحد تغییر در متغیرهای 
دراک فشار مربی، موفقیت ورزشی اهمیت به اشتباه و ا

 کند. تغییر می 04/0و  03/0به میزان 
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  گیرییجهنتبحث و 
 گراییکمال رابطۀبررسی حاضر پژوهش  ازهدف 

موفقیت ورزشی دختران و با و انگیزۀ پیشرفت ورزشی 
در مسابقات لیگ دستۀ  کنندهشرکتپسران ورزشکار 

ن داد آمده نشا به دستکبدی کشور بود. نتایج یک 
پژوهش از  یرهایمتغمیانگین نمرات مردان در تمامی 

این میانگین نمرات زنان در سطح باالتری قرار دارد. 
معیارهای )گرایی عد مثبت کمالنتایج در زمینۀ بُ

و  طهور یاحمدتوسط  شدهانجامبا پژوهش  شخصی(
و  (2010) 1، ارسالن کاسکان(2010) همکاران

ینۀ متغیر موفقیت ورزشی ( و در زم2011) 2آتاناسیوس
است. باالتر بودن  سوهم( 2005با پژوهش بشارت )

، عد اهمیت بیش از اندازه به اشتباهنمرات مردان در بُ
ارسالن  هاییافته با و مربی ادراک فشار والدین

( 2009انشل ) هاییافتهسو و با ( هم2010کاسکان )
است.  سوناهم( 2010)و احمدی طهور و همکاران 

تبیین  انتظارات جامعه از طریقتوان را مین نتایج  ای
مردان هنگامی که در خانواده و محیط رقابتی کرد. 

گیرند رفتارهای مستقل زیادی را بر خالف قرار می
تر از طلبرقابت آنها .دهندزنان در اجتماع نشان می

نگرانی بیشتری در مورد موفقیت و و   زنان هستند
مین دلیل است که مردان به ه. قدرت خود دارند

 گرایانه بیشتری را نسبت بهالتوانند انتظارات کممی
متغیر انگیزۀ . داشته باشندزنان بر طبق توقعات جامعه 

پیشرفت نیز با مطالعات جیتشوار، ساندرالل، رانجیت 
 است. ناهمسو( 2013) 3سینگ، زندی و جینت سینگ

دانته و با پژوهش النسیا، پتروسی، جورجی،  کهیدرحال
 توانیمباشد. این نتیجه را سو می( هم2013) 4کیفون

پسران در آینده و  پذیرییتمسئولبا توجه به نیاز به 
در نتیجه تالش بیشتر برای کسب موفقیت تبیین 

                                                
1. Arsalan, c 

2. Athanasios 
3. Jiteshwor, Sunderlal, Singh, zandi & Singh 

4 . Lancia, Petrucci, Giorgi, Dante & Cifone 

های انگیزهآنچه بیش از هر چیز  کهیدرحالکرد. 
دهد نیاز در دختران را تحت تأثیر قرار می پیشرفت

ت. دختران کمتر تشویق به تگی اسشدید برای پیوس
لواسانی، کیوان )شوند استقالل و بیشتر حمایت می

 (.2007، زاده و کیوان زاده
گرایی و بستگی بین ابعاد متغیر کمالدر بررسی هم

بستگی مثبت نتایج حاکی از همموفقیت ورزشی، 
معنادار بین بعد معیارهای شخصی و موفقیت ورزشی 

ادار بین ابعاد اهمیت بیش از بستگی منفی معنو  هم
این  باشد.اندازه به اشتباه و ادراک فشار مربی می

هووارد، کر، کازوب (، 2005بشارت ) هاینتایج با یافته
استوبر و (، 2008استوبر و همکاران ) (،8200) 5و فاین
 و همکاران ویموس(، 2011اسماعیلی )(، 2008بیکر )

همچنین مطالعه و  باشد.خوانی می( دارای هم2015)
نیز بر این  (2014و  2012استوبر ) ،(2010) 6هانچون

-ش با کمالکنند که موفقیت در ورزحقیقت تأکید می

  گرایی در ارتباط است.
افراد  که نمودتوان عنوان یم رابطهدر تبیین این 

 دارند رفتارهااز  یانهگراواقعگرای مثبت رضایت کمال
کنند، اما نتایج میبرای رسیدن به موفقیت تالش و 

شکست آنها نیز رفتاری سازگارانه است؛ مانند تغییر 
شخصی و یا تالش بیشتر و  یاستانداردهادادن 
بالغی، ، برزگر و سرو قدفتن امور و کارها )تر گرآسان

، بریت، واندریکن و در همین راستا بون (.2011
گرایی مثبت ( نشان دادند که کمال2013) 7کلیس

و اگر شود یل فرد برای کسب موفقیت میمنجر به تما
-وی کاهش پیدا نمی این راه شکست خورد انگیزۀ در

 همچنین ( و2009) 8، هال، اپلتون و هوواردهیل کند.
بعد مثبت  نیز( 2012) 9، استوبر، دان و استولگوتوالز
و عنوان  دانندگرایی را دارای اثرات انگیزشی میکمال

                                                
5. Howard, Kerr, Kozub & Finnie 

6. Hanchon  

7. Boone, Braet, Vandereycken & Claes 
8 . Hill, Hall, Appleton & Howard 

9 . Gotwals, Stoeber, Dunn, & Stoll 
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گرایی منفی تحت می کنند که زمانی که کمال 
کنترل باشد، کمال گرایی مثبت یک ویژگی سازگارانه 

( نیز 2014) 1راسکوئینها، دان و دان. در ورزش است
-گرایی مثبت را در بهبود توانایی ورزشکار بهکمال

منظور دستیابی به موفقیت در سطوح رقابتی مؤثر 
 در همین( 2012) 2پاپادومارکاری و پورتینودانند. می

گرایی اعتقاد داشتند که دیدگاه ناسازگارانه کمال راستا
گرا که فرد کمال ناراحتیاحساس تشویش و  وسیله به

بازخورد منفی  وناشی از اشتباهات، ترس از شکست 
 3دان و گتواز .آیدمی وجود بهبه اشتباهات است 

کنند که تمرکز بیش از حد بر بیان مینیز ( 2006)
ر به کاهش تمرکز ت منجل رقاباشتباهات در طو

شود و در نهایت منجر به کاهش ار بر اجرا میورزشک
تبیین قابل ذکر دیگر  شد. وی خواهدسطح عملکرد 
ست که، ورزشکاران از طریق ا مورد ایندر این رابطه 

های افراطی و تردید به اعمال خود قادر به نگرانی
اجرای روان نبوده و در شناسایی و اصالح به موقع 

خود نیز دچار اختالل می شوند. در نهایت خطاهای 
ممکن است با وجود توانمندی های جسمانی، تکنیکی 
و تاکتیکی، به علت ویژگی های منفی و افراطی 
کمال گرایی نتوانند اوج پیشرفت ورزشی را تجربه 

با تمایز  بنابراین (.2015)موسوی و همکاران  کنند
 به توانگرایی میو منفی کمالهای مثبت بین جنبه

یت موفق گرایی وقاطع ارتباط بین کمال صورت
هایی این تبیین در مقابل نظریه رد.ورزشی را اثبات ک

قرار می گیرد که کمال گرایی را بطور کلی صفتی 
نابهنجار توصیف کرده و معتقدند که منجر به تضعیف 

؛ فلت و 2005عملکرد می شود )انشل ومنصوری 
(. نتایج این مطالعه کمال 2006؛ هال 2005 هویت؛

با موفقیت ورزشی ی گرایی را در دو جهت مثبت و منف
 این رابطه همراستا با نظریۀ. دانددر ارتباط می

                                                
1. Rasguinha, Dunn & Dunn 
2. Papadomarkaki & Portinou 
3. Dunn & Gotwals 

گیرد و بیان می کند که ( قرار می1978هماچک )
کمال گرایی پدیده ای بسیار پیچیده است که هم به 

ناسازگازی فعالیت های طبیعی و سازگار و هم به 
توان اساس میبراین. های روانی وابسته است

 در سطح نمود.پیامدهای عملی و نظری را عنوان 
آموزش عملی، تنظیم برنامه های مربوط به 

ابعاد مثبت و تواند شناختی میروانی و های مهارت
منفی کمال گرایی را در خود گنجانده و با ورود این 

ای موجود در ای مداخلههها به چهارچوب برنامهبرنامه
پردازش شناختی اطالعات، بر کارآمدی آنها نیز  ۀزمین

یافته های پژوهش  ،همچنین در سطح نظری بیافزاید.
یی گراهای فعلی مربوط به کمالتواند، نظریهحاضر می

گرایی به کمال و موفقیت را از جهاتی تبیین کند. سازۀ
به  ،شیموفقیت ورزمرتبط با عنوان یکی از عوامل 

توسعه تواند در جهت ای، هم میحرفه ویژه در ورزش
در حوزه ورزش و هم در مقابلۀ با شناسی روانی  آسیب

  آن در این حوزه گام بردارد. 
بستگی متغیر انگیزۀ پیشرفت و همدر ادامه نتایج، 

 با که است شدهموفقیت ورزشی مثبت و معنادار ارائه 

(، 2013زی و همکاران )فر (،2007) و آنا یمجاچیج نتا
( 2014عظیمی و همکاران )(، 2014) 4زوبر و کانزلمان

 رابطۀ با پژوهشگران رفته،همیرودارد.  یهمخوان

 موافق ورزشکاران عملکرد و یشرفتپ یزۀانگ بین

 یورزش بالقوۀ استعداد یارمع عنوان به آن از و هستند
ک ارتباط مثبت ( ی2003) 5یونیرزیسکیکنند. یم یاد
 بازانیستنپیشرفت و عملکرد  عنادار بین انگیزۀم

 6سونگ و مون ،جوان عنوان کرد، همچنین کیم
را بین عملکرد گلف بازان و ( ارتباط معناداری 2000)

شهنواز خان ونالدییشرفت عنوان کردند )نجمپ انگیزۀ
(، زوبر و 2009(. در همین راستا سینگ )2014خان، 

ی را بین عملکرد و مثبت ( نیز ارتباط2014کانزلمان )

                                                
4. Zuber, C., & Conzelmann 
5 . Unierzyski 

6 . Kim, Song & Moon 
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 ریۀدر نظپیشرفت عنوان کردند.  نیاز به انگیزۀ
درونی  ۀپیشرفت اتکینسون عنوان می شود انگیز
بنابراین  ،ورزشکار، محرکی برای کسب موفقیت است

ورزشکارانی که انگیزه باالیی برای کسب موفقیت 
دارند، بدون نگرانی در مورد شکست احتمالی درصدد 

 پیشرفت مبارزه طلبانه هستند جستجوی شرایط
اط (. نتایج حاصل از ارتب2013)فرزی و همکاران 

که از مطالعه  پیشرفت با موفقیت ورزشی ۀمثبت انگیز
یید أرا ت حاضر برآمده در همین راستا قرار گرفته و آن

انگیزش  د. از سوی دیگر طبق نظریۀمی کن
شایستگی وینبرگ، افراد به سوی فعالیت هایی که در 
آن احساس شایستگی می کنند بر انگیخته می شوند. 
چنین احساسی عامل تعیین کننده انگیزش افراد 

، محمد زاده، باشد )ملکینسبت به تکلیف خاص می
این  با توجه به(. 2010سید عامری و زمانی ثانی

نظریه احساس شایستگی در ورزشکاران حرفه ای 
و خود به عنوان یک منبع انگیزشی عمل کرده 

بنابراین  کند.موجبات دستیابی به موفقیت را فراهم می
عنوان کرد که انگیزه رفتار را هدایت  گونهیناتوان می
کند، منجر به پویایی آن شده و اراده فرد را برای می

بنابراین جهت کند. تر میرسیدن به موفقیت قوی
-های ورزشی از طریق برنامهوفقیتیابی به مدست

که  یابه گونهلسات تمرینی، ریزی صحیح در ج
ورزشکار در تجربیات حرکتی خود به موفقیت برسد، از 

تواند باعث افزایش ت که میاس یرهاییمتغ ینترمهم
 پیشرفت در ورزشکار شود. انگیزۀ

تحلیل واریانس و رگرسیون نتایج مربوط به  ادامهدر 
پیشرفت  و انگیزۀ ییگراکمال نشان داد

و هر  از موفقیت ورزشی هستند خوبی هایکنندهیینتب
مثبت معنادار تغییرات مربوط  به صورتتوانند کدام می

توان میبنابراین  .بینی کننده موفقیت ورزشی را پیشب
تأکید کرد و موفقیت ورزشی بر اهمیت این دو بعد  بر

الزم  گرایانۀ مثبت و انگیزۀبا پرورش معیارهای کمال
بیش از حد به در ورزشکاران و دوری از اهمیت 

توان موجبات کسب موفقیت را در اشتباهات می
الخصوص شرایط رقابتی شرایط تمرینی و علی

 بوجودآورد.
گونه که برای نشان داد همان نتایج این مطالعه

رسیدن به موفقیت نیاز به سطح مطلوبی از انگیزه 
گرایی نیز وجود عامل مهم دیگری چون کمال ،است

رشد پیدا کند  مطلوب و مثبتدارد که اگر به شکل 
تواند ورزشکار را به سکوی پیشرفت و ترقی سوق می
به ابهامات تا حدودی  سعی شد. در این مطالعه دهد

عملکرد  باگرایی ابعاد کمال موجود در زمینۀ رابطۀ
ز که ا و مطالعاتی ارائه شد ورزشی پاسخ داده شود

کرد عملبا  پیشرفت گرایی و انگیزۀمثبت کمال رابطۀ
 به بنابراینکنند. حمایت میورزشکاران 

شود به منظور یمامر ورزش پیشنهاد  اندرکاراندست
 ورزشکاران روزافزونهای یشرفتپبهبود عملکرد و 

 گرایی مطلوب و انگیزۀیدن به کمالی رسهاراه ،کشور
مناسب برای دستیابی به موفقیت ورزشی که معیار 

ی هاکارگاهدر قالب تمام ورزشکاران قهرمانی است را 
آموزش دهند. این آموزشی، به ورزشکاران و مربیان 

فشار ناشی از تمایالت و انتظارات  امر منجر به کاهش
یری گگوشهکه گاهی منجر به سرخوردگی و شده 

جبات موفقیت آنها شود و مویمورزشکاران از ورزش 
 د.کنمیرا فراهم 
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