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 چکیده
اجتماعی  ـ روانی تحول بر گرايیويژگی شخصیتی کمال ومشارکت ورزشی نقش تعاملی  بررسی با هدفپژوهش حاضر  

های آموز دختر نوجوان فعال که به طور منظم در فعالیتدانش 75منظور دختران نوجوان شهر تهران انجام شد. بدين

گونه مشارکتی نداشتند، از مدارس و ها هیچآموز نوجوان غیرفعالی که در اين فعالیتدانش 01بدنی شرکت داشتند و 

انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در اين پژوهش  دردسترسگیری صورت نمونههای ورزشی شهر تهران به باشگاه

آمار توصیفی نظیر های ( بود. از روشMPDاجتماعی هاولی ) ـ تحول روانیة پرسشنامو  گرايیکمال ةپرسشنام

اس اسپیاسافزار ز نرمبا استفاده ا تحلیل واريانس عاملیو  مستقلتیمیانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر 

گرايی و تحول کمالبین ويژگی شخصیتی استفاده شد. نتايج نشان داد که ها برای تحلیل آماری يافته 25نسخة 

، تحول مثبتگرايی دختران فعال با کمال و داردوجود داری معنیدر دختران فعال و غیرفعال تفاوت اجتماعی  ـ روانی

پژوهش حاضر های اساس يافته بر داشتند. منفیگرايی به دختران غیرفعال با کمال اجتماعی بیشتری نسبت ـ روانی

شخصیتی از طريق مشارکت ورزشی در دوران نوجوانی منجر به های که تقويت مؤلفه دکرگونه استنباط توان اينمی

  شود.و احساس کسب هويت در نوجوانان می اجتماعی ـ افزايش تحول روانی

 

  ، مشارکت اجتماعیگرايیاجتماعی، دختران فعال و غیرفعال، کمال ـ تحول روانی :کلیدیگان واژ
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 مقدمه
هاي سازان و مادران آينده يکی از رکنعنوان آيندهدختر به آموزاندانشويژه هکه نوجوانان ب از آنجا

به نظر  ،در دستيابی به اهداف تربيتی دارنداي نقش و جايگاه ويژه ،اساسی نظام آموزشی کشور

رسد توجه به آموزش و تربيت اين قشر از جامعه، باروري و شکوفايی هرچه بيشتر نظام آموزشی می

شناختی از جمله اند توجه به عوامل رواننشان دادهها پژوهششود. و تربيتی جامعه را موجب می

حصيلی شخصيتی يکی از عوامل بسيار مهم در پيشرفت تهاي اجتماعی و ويژگی ـ تحول روانی

رشد و هاي بيانگر ويژگی 1اجتماعی ـ (. اصطلاح تحول روانی112 :4002انشل، ) است آموزاندانش

اي که بر تعامل بين شخص و محيط روانی، نظريه ،است 4اريکسون ةتحول شخصيت در نظري

اجتماعی خود معتقد  ـ تحول روانی ةتأکيد دارد. اريکسون با بيان نظري وياجتماعی و جسمانی 

اجتماعی را از کودکی تا سالمندي پشت سر  ـ روانی رشدِ متوالیِ ةست هر فرد هشت مرحلا

. کندمیمشخص  ـ متعلق به فرد است که منحصراً ـ يک تعارض يا بحران راگذارد و هر مرحله می

بعدي کمک  ةبخشد و به طور مثبت به حل تعارض مرحلنيرو می «3من»در واقع حل تعارض به 

شناختی و فرهنگی است. اريکسون شناختی، روانتعارض حاصل تعامل نيروهاي زيست کند. اينمی

گوناگون در هاي معتقد است تحول روانی فرد بستگی به روابط اجتماعی خاصی دارد که در زمان

پيشين بستگی  ةکند و پيامد مطلوب هر مرحله به موفقيت در مرحلطول زندگی خود برقرار می

يعنی  ،نوجوانی ةکند بيشترين مشکلات روانی و اجتماعی طی دورظريه بيان میدر اين نوي دارد. 

يعنی  «5سردرگمی نقش»در برابر  «2هويت»دهد. اريکسون اين مرحله را پنجم رشد روي می ةمرحل

زيرا در اين  ؛سازي استبسيار مهم و سرنوشت ةبحران هويت ناميده است. به اعتقاد او نوجوانی دور

و باورهاي خود ها شود و اغلب انديشهيابی مواجه میاساسی هويت ةلئه نوجوان با مسمرحله است ک

زند. اين ويژگی بارز جديد دست میهاي و ديدگاهها دهد و به تجربه و آزمايش نگرشرا تغيير می

شود. هر نوجوانی که از اين وضعيت مشکل و حساس پيروز ناميده می «6مهلت خواهی»نوجوانی 

يد، يعنی به احراز هويت نيرومند و يکپارچه نائل آيد، با احساس کفايت و شايستگی و بيرون آ

کند و به نحو سالی و سالمندي آماده میجوانی، ميانهاي نفس خود را براي ورود به دورهاعتمادبه

                                           
1. Psych Sociological Development 

2. Erickson 

3. Ego 

4. Identity 

5. Role Confusing 

6. Moratorium 
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. اما آن دسته از نوجوانانی که نتوانند به وحدت هويت دست شودپذيرفته میاجتماع  درمطلوبی 

تجربه کنند. ممکن است سردرگمی و  ،بارز آن سردرگمی است ةابند، بايد بحران هويت را که نشاني

رفتن آنان از راستاي سالم و بيرون ،به شکست و سرخوردگی نوجوانان از زندگی ،تداوم بحران هويت

اين  تجارب نوجوانان در ،منحرف منجر گردد. در مجموع زندگی و همانندسازي با دوستانِ ةسازند

در اين مرحله تحولی  زيرا ؛شان اثر بگذاردتواند به طور مستقيم بر مراحل بعدي زندگیمرحله می

شود. به اعتقاد اريکسون دستيابی به احساس و باورها آغاز میها است که جستجوي حرفه، ارزش

هاي پايگاهمطلوب در نوجوانان تحت تأثير خانواده،  اجتماعیِ  ـ کفايت و شايستگی و تحول روانی

گيرد اقتصادي، مشارکت ورزشی، فعاليت بدنی، مدرسه، گروه دوستان و همسالان قرار می ـ اجتماعی

مختلف حاکی از هاي (. نتايج پژوهش4: 4014ناظر و همکاران،  و 40: 4004اريکسون و همکاران، )

بی به تعامل دستياهاي يکی از بهترين روش ،فعاليت بدنی و ورزش آوردن بهآن است که روي

، (4003) 1، روبرتس و کاسپی(4014)ناظر و همکاران  راستا،اجتماعی مطلوب است. در اين 

خود به اين نتيجه رسيدند که ورزش هاي در پژوهش( 4011)و همکاران  3پارکر و (4002) 4ويسمن

اجتماعی و  ـ کند، بلکه در سلامت روانیشدن نوجوانان را تسريع میتنها اجتماعیو فعاليت بدنی نه

سازگاري اجتماعی آنان نيز مؤثر است. اين محققان بر توان اجتماعی ورزش در ايجاد موقعيت براي 

 کنند. برقراري روابط اجتماعی تأکيد می

نگري، کسب هويت، پذيرش پذيري، آيندهنيز معتقدند که مسئوليت (4014) 2پاين و ايساکس

رشد اجتماعی در نوجوانان هستند که از طريق هاي هگرايی از مفاهيم و مؤلفکمالاجتماعی و 

شوند. ورزش و فعاليت بدنی موجب افزايش کارايی ذهن، فعاليت و مشارکت ورزشی تقويت می

مين أشود و با ايجاد نگرش خوب به زندگی، سلامت روانی فرد را تاحساس شادابی و سلامت می

ثير عوامل روانی أختران بيشتر از پسران تحت تاند دکند. در اين ارتباط، مطالعات نشان دادهمی

دينر و يابد )گيرند و احساس شادابی در آنها بيش از پسران افزايش میورزشی قرار میهاي فعاليت

 . (145 :4014جمالی و سيف،  و 244 :4002فوجيتا و همکاران، ، 400 :1111 ،همکاران

 5گرايیکمال ،گيردير مشارکت ورزشی قرار میثأشخصيتی که تحت تهاي بر اين مبنا، يکی از ويژگی

يکی از صفات شخصيتی انسان به  ،بهتر گرايی يا گرايش به کمال و تمايل به وضعيتِاست. کمال

                                           
1. Roberts & Caspi 

2. Wissman 

3. Parker 

4. Payne & Issacs 

5. Perfectionism 
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اوزباس و ) دانندبعدي میدواي گرايی را سازهکمال ،پژوهشیهاي رود. جديدترين يافتهشمار می

گرايی به واقع متضمن ن تصور هستند که کمالن به دنبال بررسی اياو محقق( 411 :4010،موگ

 است يا نابهنجار )منفی( 4رانهااسازگن و هم يا بهنجار )مثبت( 1، يعنی هم سازگارانهدوگانهکارکردي 

ناسازگارانه با مفاهيمی چون عد بُ. (46 :4012بدري و همکاران،  و 1025 :4014)چانگ و همکاران، 

عمال و واکنش منفی به خطا و اشتباه مشخص ، ترديد در اَدادناهميت ازاندازه به اشتباهبيش

عد که بُدرحالی ؛، اضطراب و ترس همراه استاندك نفسِشود که با پيامدهايی همچون عزتمی

همچون معيارهاي شخصی و تلاش براي موفقيت مرتبط است  ايگرايانهکمالهاي تلاشبا سازگارانه 

 گرايیکمال(. اما برخی پژوهشگران 102 :4013و همکاران،  زمانی و 145 :4004و همکاران،  3زان)

 گرايیکمالو  رمداديگر گرايیلکما ،2خودمدار گرايیکمال ؛داننداي چندبعدي میرا سازه

 همکاران،و  6دان و 223 :1111فلت و همکاران، ، 102 :4013زمانی و همکاران، ) 5مدارجامعه

ش فرد لاکارگرفتن معيارهاي فردي و تشامل به اي انگيزشیلفهؤخودمدار م گرايیکمال(. 4 :4006

گرايش به  ةفردي است که دربردارندميان عدِديگرمدار، يک بُ گرايیِکمالبودن است. براي کامل

براي اشخاصی است که براي فرد اهميت زيادي دارند، مانند  گرايانهکمالداشتن معيارهاي 

هايی از به جنبهمدار جامعه گرايیِکمالفرزندانشان. در نهايت،  والدين براي گرايانةکمالهاي گرايش

مورد  چون نگرانی افراطی از اشتباهات، شک در عمل و نگرانی از ارزيابی ديگران در گرايیکمال

از سوي (. 222 :4006فلت و همکاران،  و 105 :4013زمانی و همکاران، شود )ق میلاعمل فرد اط

فيلون و  ـ ورنر)معناداري دست يافتند  ةبه رابط گرايیکمالاف پيشرفت و بين اهدها پژوهش ،ديگر

برخی شواهد پژوهشی نيز حاکی از ارتباط  (.41 :4001استوبر و همکاران،  و 4010:144همکاران، 

بدري و همکاران، ) هستندپيشرفت تبحري و عملکردگرايی  خودمدار با هدف گرايیِ کمالمثبت بين 

فرد داراي  ،(1114) 2زد و اووناطبق مدل اسل .(1502 :4004ر و همکاران، استوب و 44 :4012

تعاريف درونی به جاي پيگيري  ،ديگرانمدار به علت فشار واردشده از سوي جامعه گرايیِکمال

مدار با جامعه گرايیِکمال ،. در واقعاستبيرونی موفقيت هاي كلادر پی درك م ،خويش از شايستگی

غيرمعنادار يا  ةاما با اهداف تبحري يا رابط ؛ف عملکردي به طور مثبت رابطه دارددو نوع اهدا هر

                                           
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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عمدتًا انگيزد، را برمیخودمدار  گرايیِ کمال فرد دارايعاملی که  ،از سوي ديگر .معکوس دارد ةرابط

بايد به درك  فردزيربنايی اهداف گرايشی است. يعنی اين  ةکه انگيز است نياز به کسب موفقيت

خودمدار با  گرايیِ کمال ،خويش و هم کسب پيشرفت نسبت به ديگران برسد. در واقعهاي انمنديتو

کنند که ادعا می( 4006) مستقيم دارد. البته فلت و هويت ةرابطاهداف تبحري و عملکردگرايی 

. خودمدار به طور مشترك هم با تمايل به موفقيت و هم ترس از شکست مرتبط است گرايیِکمال

 گرايیِ کمالت سازگاري متعدد مرتبط است. برعکس، لامدار، ناسازگارانه و با مشکمعهجا گرايیِلکما

تري به همراه داشته تواند پيامدهاي مثبتخودمدار، با سازگاري شخصی بيشتر مرتبط است و می

 در مورد اينکهها است که تمام يافته موضوع حاکی از اين باشد. البته مرور ادبيات پژوهش

منفی رابطه دارد، توافق هاي است و با ويژگی گرايیکمال ةمدار شکل ناسازگارانجامعه گرايیِکمال

را با  آن ةرابطها معنی که برخی يافتهبدين ؛گونه نيستخودمدار اين گرايیکمالاما در مورد  ،دارند

زمانی و )اند ردهمثبت نظير رضايت و بهزيستی تأييد کهاي منفی و برخی با ويژگیهاي ويژگی

 نوجوانان از زندگی رضايت بر گرايیکمال نقش بررسی در (4001) 1انجن (.114 :4013همکاران، 

متغيرهاي  از ،شناختیرواننظير بهزيستی ی معيارهاي و داشتن نظم که به اين نتيجه رسيد ايترکيه

 عملکرد و شخصی يارهايمع ميان ناهمخوانی کهدرحالی ؛ندهست زندگی از رضايت مثبتِ بينِپيش

نيز ( 4010) 4همچنين پارك، هپنر و لیزندگی بود.  از رضايت منفیِ  بينپيش ،شخص واقعی

تواند می اندك نفسِگري متغيرهاي کنارآمدن ناسازگارانه و عزتفرد با ميانجی گرايیکمالمعتقدند 

  موجب درماندگی روانی شود.

شخصيتی منسجم از عواملی است که بر  ويژگی ،هشداساس نتايج مطالعات انجام برهمچنين 

اجتماعی نوجوانان تأثير  ـ تحول روانی فردي و سلامت روانی( و نهايتاً عملکرد اجتماعی )روابط بين

عنوان فعاليت بدنی به ،روازاين. (132 :4002، دگلبی و شير و 4001استوبر و همکاران، ) گذاردمی

اي اجتماعی، عنوان يک نياز فطري، پديدهرساند و بهمیبه فعل افراد را  ةيک اهرم، نيروي بالقو

وتربيت، رسالتی بزرگ در تکامل جسمانی و روانی نوجوانان دارد و کمک آموزشی و بخشی از تعليم

 ةاجتماعی و ايجاد سلامت روانی از اهداف مهم آن است. نقط ـ به پرورش شخصيت، تحول روانی

 همچون افسردگی، اضطراب، پرخاشگري و اياختلالات روانی مقابل سلامت و بهداشت روانی،

بيماري قلبی دو  افسردگی و ،3سازمان بهداشت جهانیمنفی است. بر اساس اطلاعات  گرايیکمال

                                           
1 . Ongen 

2. Park, Heppner & Lee 

3. Word Health Organization (WHO)  
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هاي توانند ويژگید. اختلالات روانی مینآيومير در سطح جهان به شمار میعامل اصلی مرگ

و او را با تعارض و  هندثير قرار دأا به طور منفی تحت تشخصيتی نوجوان و سازگاري اجتماعی او ر

 20اهميت توجه به مسائل نوجوانان و جوانان در کشوري که  ،رود. ازايننبحران هويت مواجه کن

نيروي جوان است، از يک سو و توجه به رسالت و نقشی که دختران امروز آن  درصد جمعيت

و همچنين عنايت به نقشی که مشارکت  ،ند از سوي ديگرعنوان مادران فرداي جامعه بر عهده داربه

وپرورش براي پيشرفت تحصيلی و تعليم و تواند از طريق نظام آموزشورزشی و تربيت بدنی می

بر عهده داشته باشد،  آموزاندانشاجتماعی  ـ شخصيتی و مراحل تحول روانیهاي ويژگی تربيتِ

 اي داشته باشيم. قشر نگاه ويژه شود به سلامت جسمانی و روانی اينباعث می

گيري دوران نوجوانی و اهميت شکل هايو چالش دليل حساسيته با توجه به آنچه بيان شد و ب

اجتماعی خاص اين دوران و همچنين نقشی که  ـ روانیهاي شخصيتی و مهارتهاي ويژگی

نوجوانان و ايجاد سازي مشارکت ورزشی تربيت بدنی مدارس براي وپرورش از طريق غنیآموزش

علاوه، محققانی بهشود. حاضر مشخص میپژوهش ضرورت  اجتماعی مطلوب دارد، ـ تحول روانی

خود به اين نتيجه هاي در پژوهش( 4010) 4هنسانک و ترجستام، جوپيرو  (4002) 1همچون آريس

رتر نسبت به فعال به دليل صفات شخصيتی و تعامل اجتماعی ب نوجوانِ  آموزاندانشاند که رسيده

د و در آورنبه دست میتحصيلی و ورزشی بيشتري هاي موفقيت ،غيرفعال نوجوانِ آموزاندانش

 هدف پژوهش رو،ازاين ؛شوندتر ظاهر میآموزشی و ورزشی به طور کارآمدتر و موفقهاي موقعيت

تحول  بر گرايیکمالحاضر بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی شخصيتی 

  دختران نوجوان بود. اجتماعیِ ـ روانی

 

 روش پژوهش

 رخ زيرا به مواردي اشاره دارد که علت از پيش است، ديارويدپس ـ توصيفیحاضر از نوع پژوهش 

فعال که به مدت  آموز دختر نوجوانِدانش 25غيرفعال و  آموز دختر نوجوانِدانش هشتاد .داده است

تا  14سنی  ةاي و استانی بودند با دامنمدرسههاي تيمسال پياپی فعاليت بدنی داشتند و عضو  سه

 ةاز مدارس متوسط در دسترسگيري شهر تهران به روش نمونه پنجِو  چهار، دوسال از مناطق  15

 دند. انتخاب شورزشی شهر تهران هاي و مجتمعها ، باشگاهاول ةدور

                                           
1. Arise 

2. Terjestam, Jouper & Johanssonc  
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 (4002هيل و همکاران ) گرايیکمال نامةپرسشاز  گرايیکمالگيري اندازه برايدر اين پژوهش 

م فاز کاملاً مخال) امتيازي ليکرتپنجدر مقياس  الؤس 51 ازنسخة اصلی اين پرسشنامه استفاده شد. 

و  51هر فرد  ةحداقل نمر ،. همچنيناستتشکيل شده  (پنج(نمرة )تا کاملاً موافقم  يک(نمرة )

عد مثبت و و دو بُ لفهؤمشش  ،هشناماين پرسفارسی و استانداردشدة  ةنسخ .است 415حداکثر آن 

بودن، نظم و سازماندهی براي عالیشامل تلاش  یهايلفهؤشامل م گرايیکمال ثبتعد مُ. بُداردمنفی 

نفی از خود، استانداردهاي بالا براي ديگران تلقی مَهاي لفهؤنفی نيز شامل ممَ عدبُ ؛و هدفمندي است

هيل و همکاران در سال  .(4002شيدي و همکاران، )جم شودمی از سوي والدين دراك فشاراِو 

جمشيدي و دند. کرگزارش  11/0اخ بکرون يبات درونی اين پرسشنامه را با استفاده از آلفاثُ 4002

در  دند.کرگزارش  42/0تا  64/0را آن  و ابعادها لفهؤزمانی م ثبات درونی و پايايی( 4002همکاران )

آن  و ابعادها لفهؤآلفاي کرونباخ براي م ضريب امه با استفاده ازاين پرسشنپايايی پژوهش حاضر نيز 

  به دست آمد. 41/0تا  41/0بين 

که بر  1(MPDاجتماعی هاولی ) ـ تحول روانی ةپرسشنام اجتماعی از ـ براي بررسی تحول روانی

 فتهتوصيفی و  ةجمل 114 ازاين پرسشنامه . اريکسون است، استفاده شد ةاساس تعبيرهاي نظري

شک و ترديد،  ـ اعتماد، استقلال عمل فقدان ـ ثبت )اعتمادنفی و مُعد مَمقياس با دو بُخرده

حاصلی بی ـ انزواطلبی، زايندگی ـ احساس کمتري، احساس هويت ـ احساس گناه، کوشايی ـ ابتکار

ز اجتماعی ا ـ در اين پژوهش به منظور سنجش تحول روانی. استتشکيل شده نوميدي(  ـ و کمال

حل تعارض است، استفاده شد. ضرايب همسانی درونی در  ةدهندکلی پرسشنامه که نشان ةنمر

در پژوهش حاضر نيز . (110 :4001)پاکدامن،  به دست آمده است 24/0تا  22/0ايرانی هاي بررسی

  به دست آمد. 46/0آلفاي کرونباخ  ضريب پايايی اين پرسشنامه با استفاده از

 و در آمار استنباطی ازاستفاده شد ها از آمار توصيفی براي توصيف دادهها دهآوري داپس از جمع

مستقل براي بررسی تیآزمون از  ها،داده چگونگی توزيعاسميرنوف براي بررسی  ـ آزمون کالموگروف

و تحول روانی اجتماعی )حل  آنهاي لفهؤو م گرايیکمالشخصيتی هاي تفاوت ميانگين ويژگی

حليل واريانس دوراهه تاز  ،دختر فعال و غيرفعال استفاده شد. همچنين آموزاندانشتعارض( 

با تحول  گرايیکمالبراي تعيين ويژگی شخصيتی  4 )دختران فعال و غيرفعال( ×4( گرايیکمال)

با استفاده از ها داده و شد استفاده )حل تعارض( در دختران فعال و غيرفعال اجتماعی ـ روانی

 .ندتحليل شد 15نسخة  اساسپیاس افزارنرم

 

                                           
1. Measures of Psychosocial Development 
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نتایج
اجتماعی (حل ـو تحول روانیگراییکمالشخصیتی هاي مقادیر میانگین و انحراف معیار ویژگی

شده است.ارائهیکشماره تعارض) دختران نوجوان فعال و غیرفعال در جدول 

اجتماعی (حل تعارض)ـانیو تحول روگراییکمالهاي میانگین و انحراف استاندارد نمره-1جدول 
فعال غیردخترانفعالدخترانمتغیر                                شاخص

45/63±3/7765/6±39/85گراییکمالنمرة کلی 
10/13±020/1105/1±/56تلقی منفی از خودلفۀ ؤم
06/9±1555/0/±75/013بودنلفۀ تالش براي عالیؤم
14/10±012/1735/1±/45ماندهیلفۀ نظم و سازؤم
15/11±875/0/±65/043لفۀ ادراك فشار از سوي والدینؤم

75/10±53/073/1850/1لفۀ هدفمندي ؤم
25/9±024/745/1±/45استاندارهاي باال براي دیگرانلفۀ ؤم

50/33±2625/3/±66/187گراییکمالبُعد منفی 
95/29±1/5040/3±73/98گراییالمکبُعد مثبت 

52/42±4763/5/±87/746(حل تعارض)اجتماعیـتحول روانی

. نتایج شدف بررسی واسمیرنـکالموگروفپژوهش با استفاده از آزمون هاي دادهچگونگی توزیعابتدا
رات هر شش (نمگراییکمالهر دو متغیر تحول روان اجتماعی (حل تعارض) و این آزمون براي 

ند برخوردارتوزیع نرمال ازمتغیرهاي مورد بررسی ) نشان داد و دو بُعد منفی و مثبتلفهؤم
)05/0P>(آماري پارامتریک استفاده شدهاي استنباطی از روشهاي براي تحلیلرو،؛ ازاین .

) ت و منفیو دو بُعد مثبلفۀ آنؤ(هر شش مگراییکمالنمرات متغیرهاي ۀمقایسبراي ،اساسبراین
مستقلتیآزموننوجوان فعال و غیرفعال از اجتماعی (حل تعارض) در دخترانـتحول روانیو

مورد هاي نتایج آزمون لون براي بررسی تجانس واریانس گروه).شماره دو(جدول شداستفاده
). در <05/0Pرعایت شده است (ها تجانس واریانس،نشان داد در متغیرهاي مورد بررسینیز مطالعه 

اجتماعی (حل تعارض) و ـادامه، نتایج آزمون تی نشان داد تفاوت میان متغیرهاي تحول روانی
دار در دختران فعال و غیر فعال معنا)نفیثبت و مَو دو بُعد مُلفهؤ(نمرات هر شش مگراییکمال

تران فعال مشخص شد که دخیکشماره در جدول ي مورد بررسیمیانگین متغیرهاۀاست. با مقایس
از بهترو حل تعارض آند مثبت و منفیابعاو ها لفهؤ، مگراییکمالشخصیتی هاي در ویژگی

تر کم، نمرات گراییکمالمرتبط با بعد منفیِهاي لفهؤدر معالوهبهد.هستندختران غیرفعال 
. هستندبهتر گراییکمالدهندة نشان
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گروه دختران نوجوان فعال و غیرفعال دودر مستقل تیمحاسبات آزمون ۀخالص-2جدول 
سطح معناداريتیدرجات آزاديمتغیر                                         گروه             

001/0- 15318/14دختران فعالمؤلفۀ تلقی منفی از خود  دختران غیرفعال

15316/57001/0دختران فعالبودن مؤلفۀ تالش براي عالی دختران غیرفعال

15373/43001/0دختران فعالمؤلفۀ نظم و سازماندهی  دختران غیرفعال
مؤلفۀ ادراك فشار از سوي 

والدین 
001/0- 15318/24دختران فعال دختران غیرفعال

15371/44001/0دختران فعالمؤلفۀ هدفمندي  دختران غیرفعال
دهاي باال براي مؤلفۀ استاندار

دیگران
001/0- 15381/11دختران فعال دختران غیرفعال

15314/17001/0دختران فعالگرایینمرة کلی کمال دختران غیرفعال

001/0- 15314/16دختران فعالگراییبُعد منفی کمال دختران غیرفعال

15398/48001/0دختران فعالگراییبُعد مثبت کمال دختران غیرفعال
تحول روانی ـ اجتماعی (حل 

تعارض)
15399/23001/0دختران فعال دختران غیرفعال

در نهایت براي ارزیابی و بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی (دختران فعال و غیرفعال) و ویژگی 
مون تحلیل واریانس دوراهه اجتماعی دختران نوجوان از آزـبر تحول روانیگراییکمالشخصیتی 

ارائه شده است.سهاستفاده شد. نتایج این آزمون در جدول 

مشارکت ورزشیاجتماعی (حل تعارض) بر اساس ـ تحول روانیۀدوراهتحلیل واریانس نتایج -3جدول 
گرایی(گروه فعال و غیرفعال) و کمال

مجموع متغیرها
مجذورات

درجۀ 
سطح افآزادي

معناداري
714/5881283/14001/0اثر اصلی مشارکت ورزشی (فعال و غیرفعال)

372/4651291/11001/0گراییاثر اصلی کمال
408/5541451/13002/0گراییاثر تعاملی مشارکت ورزشی و نمرة کلی   کمال
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 با. (>05/0P) تدار اسامعن مشارکت ورزشیاثر اصلی  سه،شماره جدول  شده دراساس نتايج ارائه بر

مشخص شد که دختران نوجوان فعال، قابليت حل  يکشماره جدول  درميانگين دو گروه  ةمقايس

 ويژگیاثر اصلی نتايج نشان داد  ،همچنين تعارض بيشتري نسبت به دختران نوجوان غيرفعال دارند.

بر حل  گرايیلکماشخصيتی  ويژگیروي، ازاين ؛(>05/0P) استدار انيز معن گرايیکمالشخصيتی 

ويژگی حل تعارض بهتري  ،مثبت گرايیکمالکه دختران داراي طوريثير دارد، بهأتعارض دو گروه ت

 دوراههنتايج آزمون تحليل واريانس  ،در نهايت ند.دارمنفی  گرايیکمالنسبت به دختران داراي 

 معنادار است دختران در تحول روانی اجتماعی گرايیکمالو  مشارکت ورزشی اثر تعاملی نشان داد

(05/0P<)،بُعد مثبت و  گرايیکمالشخصيتی  ويژگیبين دختران فعال و غيرفعال در  ؛ بنابراين(

در حل تعارض تفاوت وجود دارد و  ،مشارکت ورزشی )فعال و غيرفعال(با توجه به سطح منفی( 

تران غيرفعال حل تعارض بيشتري نسبت به دخاز قابليت ، مثبت گرايیکمالدختران فعال با 

 . برخوردارند
 

 گیریبحث و نتیجه

تحول  بر گرايیکمالويژگی شخصيتی  ومشارکت ورزشی  نقش تعاملیهدف پژوهش حاضر بررسی 

نگين نمرات دختران اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران بود. نتايج پژوهش نشان داد ميا ـ روانی

از دختران  بهتر آن ابعاد مثبت و منفیو ها لفهؤ، مگرايیکمالهاي شخصيتی فعال در ويژگی

 و همکاران پاركو ، (2009) انجن ،(1999و همکاران ) 1وهسهاي اين نتايج با يافتهبود. غيرفعال 

نفس نفس و اعتمادبهاز طريق تقويت عزت مثبت گرايیکمال که که به اين نتيجه رسيدند( 2010)

شود فرد بتواند از حداکثر و موجب میدهد احساس شايستگی نوجوان فعال را افزايش می

نفس و از طريق تضعيف عزت منفی گرايیکمالخود استفاده کند و بالعکس، هاي ظرفيت

شود فرد برد و سبب میمی کفايت شخصی را در نوجوان تحليلاحساس شايستگی و  ،نفساعتمادبه

ثيرات محيطی نيز أاجتماعی و تخود استفاده کند، همسوست. از نظر ارزشيابی هاي نتواند از ظرفيت

هاي و ارزشها کند تا احساس و ادراکی مثبت از حمايتبه فرد کمک می مثبت گرايیکمال ويژگی

 منفی گرايیکمال ،در مقابل ؛اجتماعی داشته باشد و محيط را حمايتگر و غيرتهديدکننده تلقی کند

د از محيط داشته باشد و محيط را از شود فرد برداشتی منفی همراه با ترس و نگرانی شديسبب می

 شانمورد گرا نگران آنند که ديگران درظر اجتماعی تهديدکننده تلقی کند. در واقع، افراد کمالن

ها را در آن موقعيتها هايی که ديگران عملکرد آنموقعيت ةانديشند و آنان نيز دربارچگونه می

                                           
1. Vohs 
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وسيعی  ةدر مقابل دامنا هپذيري آنله موجب افزايش آسيبئد، نگران هستند. اين مسکننمشاهده می

  (.4002،بلينگ و همکارانشود )اضطرابی و افسردگی میهاي از حالت

اجتماعی بالاتري نسبت به دختران  ـ نتايج پژوهش نشان داد که دختران فعال از تحول روانی

پدرسن و  و (4002) همکارانو  4پاپينو(، 4002) 1ماويهاي غيرفعال برخوردارند. نتايج پژوهش

نيز بيانگر اين امر است که فعاليت بدنی به دليل ايجاد محيط مساعد براي ( 4002) 3سيدمن

حرکتی هاي شناختی و انگيزشی، توانايیهاي بنيادي، مشارکت و تعاون، ويژگیهاي يادگيري مهارت

پژوهشگران انگيزد. اجتماعی را در فرد برمی ـ حول روانیمتنوع تهاي اجتماعی، جنبههاي و مهارت

گنجانند. شدن میمشارکت، يادگيري و تأثيرات فرهنگی را در تعريف اجتماعی معمولاً انگيزش،

شود، اطلاعاتی دربارة ارزش يا پيامدهاي شدن از ديدگاه انگيزشی نگاه میهنگامی که به اجتماعی

شدن دربرگيرندة گسترش هاي مرتبط با اجتماعیارزش آيد.مشارکت در ورزش به دست می

مديريت تنيدگی هستند. اگرچه  ، مقابله ودارزش خو ،شناختی حرمت خودضوابط روان ها،دوستی

تواند با شدن میاجتماعی فرايند ،اي از شخصيت انسانی، حاصل عوامل ژنتيک استبخش عمده

هاي خاصی براي آن تعيين کند. اين ها، جهتتجربهتقويت باورها و بازخوردها و گزينش بر مبناي 

 . (4002پاپينو و همکاران، )هاي ورزشی مشهود است نکته در محيط

پيرامون پرداختن به فعاليت بدنی  ،هاي مثبت جامعهها و نگرشرسد بيش از مشوقبه نظر می

نوعی اضطراب و زمينة ايجاد  ،هاي منفی جامعه به تيپ بدنی فردها و برداشتمنظم، نگرش

سازد. با افزايش مدت پرداختن فرد به فعاليت پرداختن به فعاليت بدنی منظم در فرد را فراهم می

هاي حفظ شود و عوامل ديگري زمينهتدريج از اضطراب بدنی اجتماعی فرد کاسته میبدنی منظم، به

آغاز، حفظ و ترك  هاينيسمرسد مکابه نظر می ،بنابراين ؛ندآورفعاليت بدنی در فرد را فراهم می

گرايی بر پاية تجربيات بلندمدت فرد شکل منظم با يکديگر متفاوت باشند. کمال فعاليت بدنیِ

اجتماعی معلول شرايط حاکم در محيط زندگی فرد و تعامل اين  گيرد و در مقابل، اضطراب بدنیِمی

د توجيهی براي نتوانل مینسبت به بدن خويش است. اين دلاي ويهاي ذهنی شرايط با برداشت

د. بر ناجتماعی با فعاليت بدنی منظم باش گرايی و اضطراب بدنیِرابطة معنادار و ضعيف ميان کمال

تدريج از نقش انگيزانندة اضطراب بدنی اين اساس که با حفظ فعاليت بدنی منظم از سوي فرد، به

مقياس سازماندهی در کنار ديگر ردهويژه خگرايی و بهکمال ،شود و در مقابلاجتماعی کاسته می

کنند )پدرسون عوامل تأثيرگذار، همچنان نقش کليدي خود را در حفظ فعاليت بدنی منظم ايفا می

                                           
1. Mavi 

2. Papaioannou 

3. Pedersen & Seidman 
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تواند علاوه بر ايفاي نقش گرايی میکمال ن،ي(. بنابرا5 :4001 گر،يو و 211 :4002 دمن،يو س

بدنی اجتماعی افراد را نيز تحت تأثير  ميانجی در شروع فعاليت بدنی منظم، ميزان و شدت اضطراب

( در پژوهش خود دريافتند که ميزان 1146) 1کارتليج و ميلبرن ني(. همچن4001 لرز،يقرار دهد )و

زيرا  ؛کمتر از ناسازگاري اجتماعی دختران غيرفعال است ،ناسازگاري اجتماعی دختران فعال

رفتار کودك و نوجوان در  در واقعد. نکناجتماعی کمک میهاي گروهی به رشد مهارتهاي بازي

هايی اوقات فراغت همراه با حس مشارکت و همکاري سبب ايجاد مهارتهاي و فعاليتها بازي

 شود. تعامل اجتماعی می مشارکت و ةيابی، سازش با ديگران، يادگيري نحوهمچون دوست

تحول مثبت از  یگرايکمالدختران داراي نشان داد  دوراهه نيزتحليل واريانس  نتايج

در نيز ( 4000) 3( و بري و هاو4004) 4بيزمن و يونيون .برخوردارندبالاتري اجتماعی  ـ روانی

ند که افراد داراي به اين نتيجه رسيد گرايیکمالشخصيتی هاي بر ويژگیخود هاي پژوهش

توانند نمی کنند وامنيت و اعتماد می فقدانفردي خود احساس ، در روابط بينمنفی گرايیکمال

منجر به ثبات هيجانی  مثبت گرايیکمالشخصيتی هاي اما ويژگی ؛وفصل کنندتعارضات خود را حل

مثبت شخصيتی با هاي شود. اين محققان معتقدند هرچه ارتباط ويژگیو توافق اجتماعی بالا می

 ي است. تراجتماعی بالاتر باشد، فرد داراي سازش و تعامل اجتماعی مطلوب ـ تحول روانی

آمده نشان داد دستنتايج به زين( 4006) 5مولنرو ( 4005) همکاران و 2گيلمنهاي پژوهش در

        گذارد. از ديدگاه استوبر وگرايی مثبت عمومًا بر سلامت روان فرد تأثير مثبت میکمال

از گرايان بهنجار )مثبت( افرادي هستند که سطوح بالايی ( کمال4001و  4004همکاران )

 ،دهند و در مقابلنشان می ايانهگرهاي کمالگرايانه را با سطح کمی از نگرانیهاي کمالکوشش

هاي سطح گرايانه و نگرانیهاي کمال( افرادي با سطوح بالاي کوششیگرايان نابهنجار )منفکمال

انه از خود و گيرها، ارزيابی سختند. توجه انتخابی، تعميم افراطی شکستهستگرايانه بالاي کمال

گراي نابهنجار است که آنها را با مشکلات هاي ديگر افراد کمالگرايش به تفکر همه يا هيچ، از ويژگی

  کند.رو میبهسازگاري رو

و  ترمنسجم تياند که هرچه دختران نوجوان از شخصها نشان دادهپژوهش نيا جينتا یطور کل به

کمتر  یاجتماع ـ یو تفکرات فرهنگ یطيتجارب مح ريتحت تأث ،برخوردار باشند يترکپارچهي

                                           
1. Kartlig & Milburn 

2  .  Bizman & Union 

3  .  Berry & Howe 

4 . Gilman 

5 . Molnar 



 215                                                                                   بررسی نقش تعاملی مشارکت ورزشی و ويژگی ... 

 

و  کسونيار یاجتماع ـ یشوند. با توجه به مراحل تحول روانیم یتيبارز شخص راتييدستخوش تغ

 یدچار آشفتگ يها به احتمال کمترافراد هنگام مواجهه با چالش نيتعارضات مربوط به هر مرحله، ا

خود  ةلئبه حل مس يو به نحو مؤثر هستندد خو یمنف جاناتيشوند و قادر به کنترل هیم

در طول  یتيتعارضات شخص ياستنباط کرد که دختران دارا گونهنيتوان ایرو منيپردازند. ازایم

توانند یم یطيمطلوب مح ةتجرب کيعنوان به یو مشارکت جسمان یبدن تيبه فعال داختنعمر با پر

دست  يترمطلوب یاجتماع ـ یبه تحول روانخود را کاهش دهند و  یتيتعارضات شخص يتا حدود

 جاديسبب ا ،یو جسمان یهورمون راتييتغ جاديعلاوه بر ا یو مشارکت ورزش یبدن تيفعال ؛ زيراابندي

 شود. یبا دوستان م یميروابط صم

 يهامؤلفه تيگونه استنباط کرد که تقونيتوان ایپژوهش حاضر م يهاافتهيرسد از ینظر م به

 تيمنجر به قابل یو نوجوان یدر دوران کودک یو مشارکت ورزش یبدن تيفعال قيراز ط یتيشخص

 تيو بحران هو یاز سردرگم يريدر نوجوانان و جلوگ تياحساس کسب هو جاديحل تعارض بهتر و ا

( 4002پژوهشگران همچون پاپينو و همکاران ) یمشارکت در ورزش برخ ةيشود. از زاویدر آنها م

را آشکار و ارتباط بين تحول طبيعی آمادگی  زشيانگ تيو اهم یات مشارکت ورزشاند تا اثردهيکوش

را نشان دهند. با  یورزش يهاتيمثبت و منفی مشارکت در فعال ةهاي بالقوو مشارکت ورزشی، جنبه

که  یو تعارضات مربوط به هر مرحله، نوجوانان کسونيار یاجتماع ـ یتوجه به مراحل تحول روان

 ،رونيبرخوردارند. ازا يترمنسجم تيحل کنند، از شخص یخوبخود را به یل تحولتعارضات مراح

، قادر به کنترل شوندمیو لغزش  یدچار آشفتگ يها به احتمال کمترهنگام مواجهه با چالش

  پردازند.یبه حل مسائل خود م يو به نحو مؤثر هستندخود  یمنف جاناتيه

شوند تا با هاي ورزشی از سنين کودکی و از مهدهاي کودك آغاز میبه اين امر، امروزه برنامه وجهبا ت

هاي ها، توانايیهاي حرکتی، مهارتهاي شناختی، انگيزشی و منزلت اجتماعی، توانايیتأثير بر ويژگی

در  .عی کودك را برانگيزنداجتما ـ هاي متنوع تحول روانیشناختی، جنبههاي ريختکنشی و ويژگی

اي در روابط انسانی و هاي گستردهدکی و نوجوانی که غالباً با تغيير و تحولهاي کوخلال سال

 ؛گيرندآينده شکل می هاي اساسی حاکم بر رفتار و سبک زندگیِگيرياجتماعی همراه است، جهت

شوند. در میدو هدف آموزشی مهم محسوب  ،بنابراين، مهارت اجتماعی و برخورداري از سلامت

 (. 6 :4001 گر،يکند )ونی نقشی حائز اهميت ايفا میاينجا فعاليت جسما

هاي گروهی بر همگان روشن ويژه ورزشبه ،حمايت اجتماعی در ورزش ةبالقو چه سودمنديِاگر

حال، پيوند بين حمايت است، شواهد تجربی مرتبط با اين سودمندي بسيار اندك است. بااين

 دن،جويانه، افت عملکرد، ازپادرآماز موقعيت رقابتاجتماعی با انسجام گروهی، مقابله با تنش حاصل 
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 جياز نتا ،یطورکلهاي رهبري بر کسی پوشيده نيست. بهپذيري ناشی از جراحت و سبکآسيب

مطلوب و ارتباط آن با  یجسمان يهانهيو زم یکه تندرست يیگرفت از آنجا جهيتوان نتیپژوهش م

ن يکشور است، در تدو یآموزش يزيرظام برنامهمستلزم داشتن هرم توجهات در ن یورزش قهرمان

 ةرشد و توسع ةنيدر زم یمشخص یمشخط ديبایکشور م وپرورشِنظام آموزش یآموزش يهابرنامه

 ةيپا نيچن يدر دست باشد که از رو یبدن تيترب انيمرب يبرا یبدن تيترب قياز طر یتندرست

 وشنر یليتواند دلیتفکر همزمان م ةويش نيابتوان پرداخت.  زين یورزش قهرمان ةبه مقول ياستوار

 تينقش فعال ريآنان با تأث يو آشناساز یبدن تيترب انيو مرب زانيرمتخصصان، برنامه تيترب يبرا

 ،آموزاندانش یو تعاملات اجتماع یتيشخص يو فاکتورها یبر بهداشت روان یو مشارکت ورزش یبدن

 باشد.  یورزش ليوسا همدارس ب زيآموزان دختر و تجهبالاخص دانش

وابسته به چگونگی رفتار و  ،گرايی در افرادبسياري از خصوصيات چون کمال يريگآنجا که شکل از

شناخت و ايجاد  برايهاي لازم شود جلسات مشاوره و راهنمايییم شنهاديانتظارات والدين است، پ

 ةري است که جلسات مشاوررفتارهاي صحيح با نوجوانان براي والدين گذاشته شود. لازم و ضرو

راهنمايی و پيشگيري و همچنين حل مسئله در مدارس کشور به طور مستمر براي  برايتخصصی 

ترين مکانی دوم فرزندان است و مهم ةمدرسه خان زيرا ؛وجود داشته باشد زيآموزان نمربيان و دانش

کنند یزخوردهايی که دريافت مو با با رندکه فرزندان بعد از خانه در آن تعاملات اجتماعی دا است

هاي با توجه به تهديدها و فرصت ،ني. همچننددهشکل میبخش بزرگی از صفات شخصيتی خود را 

گذارد، بتواند اثرات ديرپايی در زندگی فرد به جا نوجوانی و اينکه هرگونه اختلال می ةجدي در دور

لازم است  ،گونه تحقيقاتتوجه به نتايج اين. با ابدياي میاهميت ويژه ،پرداختن به بحث سلامت روان

بهبود سلامت روان و کاهش مشکلات هيجانی و همچنين  برايهاي جامع و کاملی برنامه ،متخصصان

  .کنندو اجرا  يزيرپيشگيري از مشکلات طرح
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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 non-

active 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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