شماره  .،21بهار و تابستان  .،2931صص 283-121

پژوهش در ورزش تربیتی

نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالگرایی و تحلیلرفتگی
در بازیکنان بسکتبال دانشگاهی
4

امیر دانا  ،1سعیده حامدی ،2صالح رفیعی 3و فاطمه رحیمیزاده
*1

 .1گروه تربیت بدنی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز ،ایران
 .2کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ،ارومیه ،ایران
 .3استادیار رفتار حرکتی ،پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
 .4کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،گرگان ،ایران
تاريخ دريافت2931/31/39:

تاريخ پذيرش2931/23/21 :

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تعیین نقش خودپذيری نامشروط در ارتباط کمالگرايی و تحلیلرفتگی در بازيکنان بسکتبال
دانشگاهی بود .به اين منظور طی يک مطالعة مقطعی ـ همبستگی 228 ،بازيکن بسکتبال ( 15مرد و  15زن ،میانگین سن
 19/8سال ،میانگین سابقة ورزشی  23/5سال و میانگین سابقة رقابتی  1/5سال) مقیاس کمالگرايی مثبت و منفی،
پرسشنامة خودپذيری نامشروط و پرسشنامة تحلیلرفتگی ورزشکار را تکمیل کردند و دادههای بهدستآمده با استفاده
از ضريب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانة سلسلهمراتبی در سطح اطمینان  31درصد تحلیل شدند .نتايج نشان
داد که بازيکنان بسکتبال دانشگاهی از سطوح بالای کمال گرايی مثبت  ،سطوح متوسط کمال گرايی منفی و سط وح
متوسط به پايین خودپذيری نامشروط و تحلیل رفتگی برخوردارند .نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که
کمال گرايی مثبت و منفی در مجموع  29 / 1درصد از تغییرات تحلیل رفتگی را تبیین می کنند .همچنین ،
خودپذيری نامشروط نقش واسطه ای معنادار ی در ارتباط کمال گرايی منفی و تحلیل رفتگی برعهده داشت؛
درحالی که نقش آن در ارتباط کمال گرايی مثبت و تحلیل رفتگی از لحاظ آماری معنادار نبود .بر اساس يافته های
پژوهش حاضر  ،نقش تعیین کنندة خودپذيری نامشروط در کاهش اثرات مخرب کمال گرايی منفی و اتخاذ
راهبردهای روان شناختی ِ م ؤ ثر  ،بررسی می شود.
واژگان کلیدی :کمال گرايی ،تحلیلرفتگی  ،خودپذيری ،بازيکن بسکتبال
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مقدمه
نیازهای جسمی و روانی بالا و شرایط خاص رقابت ،پیامدهای مخربی نظیر تحلیلرفتگی 1را نیز به دنبال
دارد که شیوع آن در ورزشکاران رشتههای مختلف گزارش میشود (برای مثال ،گاستافسون ،کنتا ،هاسمن
و لاندکویست)2002 ،2؛ طوری که یك تا هفت درصد ورزشکاران نخبه در حد شدید و  11درصد آنان در
حد متوسط ،تحلیلرفتگی را تجربه کردهاند (گولد و دیفنباخ .)2002 ،3تحلیلرفتگی ورزشکار به
«عقبنشینی روانی ،هیجانی و جسمانی از یك ورزشِ پیگیریشده و لذتبخش ،که در نتیجة اعمالشدن
استرس مفرط بر ورزشکار در طول زمان رخ میدهد» اشاره دارد (اسمیت )32 :1891 ،4و با ویژگیهایی
نظیر واماندگی جسمی و هیجانی ،عواطف منفی ،ادراک پیشرفتنکردن ،ازبینرفتن علاقهمندی به فعالیت
و احساس بیهویتی مشخص میشود .در شرایط تحلیلرفتگی ،فرد ممکن است برای مدتی از مشارکت
خود در فعالیت کنارهگیری کند؛ زیرا راه دیگری برای گریز از موقعیت و استرسهای ناشی از آن پیدا
نمیکند (اسمیت .)1891 ،تحلیلرفتگی در اثر ناهمخوانی بین انتظارات و تلاشهای صرفشده با نتایج
بهدستآمده رشد میکند (اسکافیلی و انزمان .)1889 ،1علاوه بر این ،فقدان تعادل بین نیازمندیها و منابعی
که برای تأمین آنها ضرورت دارد ،در درازمدت میتواند منجر به تولید استرس شود و از این راه ،باعث بروز
تحلیلرفتگی گردد (مسلش و گولدبرگ .)1889 ،1استرسهایی که در ارتباط با تحلیلرفتگی شناسایی
شده است شامل ترس از شکست ،ناکامی ،انتظارات بیشازحد ،اضطراب و اصرار برای کسب عملکرد ایدئال
میشوند (دیل و وینبرگ .)1880 ،2بر پایة مفهومسازی رادک و اسمیت )2001( 9تحلیلرفتگی ورزشکار
سه بُع ِد کاهش احساس پیشرفت ،8واماندگی جسمی /هیجانی 10و ناارزندهسازی ورزشی 11دارد .پژوهشهای
پژوهشهای این حوزه بر این فرض استوارند که ورزش رقابتی با نامشخصکردن حد و مرز بین فصل
استراحت و فصل مسابقه ،باعث ایجاد تلاش پایانناپذیری در ورزشکاران میشود که این تعهد بیشازحد به
تمرین ،در نهایت به تحلیلرفتگی ورزشکار منتهی میشود (گولد و دیفنباخ .)2002 ،بهویژه در سطوح
بالای رقابتی ،اشتیاق زیاد برای کسب موفقیت ،منجر به ایجاد اسنادهای ناسازگار میشود و باعث زوال شور
1. Burnout
2. Gustafsson, H., Kenttä, G., Hassmen, P., & Lundqvist
3. Gould & Dieffenbach
4. Smith
5. Schaufeli & Enzmann
6. Maslach & Goldberg
7. Dale & Weinberg
8. Raedeke & Smith
9. Reduced Sense of Accomplishment
10. Emotional/Physical Exhaustion
11. Sport Devaluation
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و علاقة ورزشکار و در نهایت کنارهگیری وی از ورزش میشود (هاردی ،جونز و گولد 1و همکاران.)1881 ،
به بیان دیگر ،ورزشکارانی که دچار بلندپروازی« ،بیشتعهدی» 2و استانداردهای عملکردی بالا و کمالگرایانه
هستند ،نسبت به تحلیلرفتگی آسیبپذیرترند .بااینحال ،در زمینة ورزش ،این قبیل خصیصهها از جمله
کمالگرایی 3یکی از صفات ورزشکاران برشمرده میشوند ،طوری که بسیاری از روانشناسان ورزش،
کمالگرایی را شاخصة ورزشکاران برجسته میدانند (هال.)2001 ،4
کمالگرایی به عنوان یك سازة چندبُعدی به تلاش برای بینقصبودن و وضع استانداردهای عملکردی
بیشازحد زیاد ،همراه با گرایش به ارزیابی بیشازحد منتقدانة رفتار اشاره دارد که ابعاد آن به طور متفاوت،
ادراک ،تفسیر و پاسخدهی افراد به پیشرفت شخصی را تحت تأثیر قرار میدهند (فراست ،مارتین ،لاهارت،
ی ورزشی ،سه دسته مفهومسازی وجود دارد؛
و روزنبالت .)1880 ،1در ادبیات پژوهشی مربوط به کمالگرای ِ
دستة اول برمبنای مدل کمالگرایی چندبُعدی فراست و همکاران ( )1880طرحریزی شده است که
مدلهایی که دان و همکاران (دان ،کازگرو دان و سیروتوئیك2002 ،1؛ دان و همکاران2001 ،2؛ گاتوالز و
دان )2008 ،9ارائه دادهاند از آن جملهاند .دستة دوم برمبنای مدل کمالگرایی مثبت و منفی تری ـ شورت،
اونز ،اسلید و دِوی )1881( 8استوار است که از آن جمله میتوان به مفهومسازی هاس و پاراپاوسیس10
( )2004اشاره کرد .دستة سوم ،با تلفیق مدلهای فوق در یك مدل دو بُعدی (تلاش برای کمال:
منعکسکنندة بُعد سازگار؛ واکنشهای منفی به نقصان :منعکسکنندة بُعد ناسازگار) به مفهومسازی
کمالگرایی ورزشی پرداخته است (برای مثال ،استوبر ،اتو ،پشك ،بکر و استل .)2002 ،11صرفنظر از نوع
مفهومسازی ،پیشنهاد شده است که باید بین کمالگرایی در زمینة عمومی زندگی و کمالگرایی در ورزش
ـ که یك سازة دامنهخاص 12است ـ تمایز قائل شد و از مفهومسازیهای برخاسته از زمینة ورزش برای
پژوهش روی کمالگرایی ورزشکاران استفاده کرد (استوبر و مادیگان .)2011 ،13در پژوهش حاضر با توجه
1. Hardy, Jones, & Gould
2. Overcommitment
3. Perfectionism
4. Hall
5. Frost, Marten, Lahart, & Rosenbalte
6. Dunn, Causgrove Dunn, & Syrotuik
7. Dunn et al.
8. Gotwals & Dunn
9. Terry-Short, Owens, Slade, & Dewey
10. Hasse & Prapavessis
11. Steober, Otto, Pescheck, Becker, & Stoll
12. Domain-Specific
13. Steober & Madigan
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به آنچه در ادامه تشریح میشود ،از مدل کمالگرایی مثبت و منفی هاس و پاراپاوسیس ( )2004برای
مطالعة کمالگرایی ورزشکاران بهره گرفته شد .بر اساس این مفهومسازی ،کمالگرایی مثبت به شناختها
و رفتارهایی اطلاق میشود که به سمت پیشبرد اهداف سطح بالای معین و دستیابی به پیامدهای مثبت
هدایت میشوند و با تقویت مثبت و میل به پیشرفت تحریك میگردند .از سوی دیگر ،کمالگرایی منفی
عبارت است از شناختها و رفتارهایی که به سمت پیشبرد اهداف سطح بالای معین و اجتناب از پیامدهای
منفی هدایت میشود و با تقویت منفی و ترس از شکست تحریك میگردند (اسلید و اونز.)1889 ،1
شواهد حاصل از بررسی ارتباط کمالگرایی و تحلیلرفتگی ورزشکاران بر اساس مقیاس کمالگرایی
چندبُعدی فراست و همکاران ( )1880نشان میدهد که بین گرایشهای کمالگرایانة سازگار (استانداردهای
شخصی) و تحلیلرفتگی ارتباط منفی وجود دارد؛ درحالیکه بین گرایشهای کمالگرایانة ناسازگار
(انتظارات و انتقاد والدین و مربی ،شك دربارة اعمال ،نگرانی دربارة اشتباهات) و تحلیلرفتگی ارتباط مثبت
برقرار است (گولد ،آدری ،تافی و لوهر1881 ،2؛ چن ،کی ،چن و تسای2009 ،3؛ لمیر ،هال و روبرتز،4
 .)2009با توجه به انتقاداتی که مقیاس کمالگرایی چندبُعدی فراست با آن روبهرو بود (برای مرور به هیل،
هال ،آپلتون و کازوب 2009 ،1صفحه  132مراجعه شود) ،به استفاده از مقیاس کمالگرایی چندبُعدی
هویت و فلت )1881( 1روی آوردند که سه بُعد ناسازگار از کمالگرایی مشتمل بر خودمحور ،کمالگرایی
دیگرمحور و کمالگرایی تجویزشده توسط جامعه را اندازهگیری میکرد .یافتههای گزارششده بر پایة این
ابزار نشان داد که تحلیلرفتگی در ارتباط منفی با کمالگرایی خودمحور و در ارتباط مثبت با کمالگرایی
تجویزشده توسط جامعه قرار دارد .این الگوی ارتباط بین کمالگرایی و تحلیلرفتگی در نمونههایی از
فوتبالیستهای جوان نخبه (هیل و همکاران ،)2009 ،ورزشکاران جوان نخبه (اپلتون ،هال و هیل2008 ،2؛
هیل ،هال و آپلتون2010a ،9؛ آپلتون و هیل ،)2012 ،8ورزشکاران قایقران (هیل ،هال و آپلتون و مارای،10
 ،)2010bبازیکنان جوان راگبی (هیل و آپلتون ،)2011 ،11بازیکنان جوان هندبال (اقدسی )2014 ،و
بازیکنان مرد نخبة رشتههای تیمی (میرشکاری ،زارعزاده و نعمتاللهزاده )2014 ،به تأیید رسیده است.
1. Slade & Owens
2. Gould, Udry, Tuffey, & Loehr
3. Chen, Kee, Chen, & Tsai
4. Lemyre, Hall, & Roberts
5. Hill, Hall, Appleton, & Kozub
6. Hewitt & Flett
7. Appleton, Hall, & Hill
8. Hill, Hall, & Appleton
9. Appleton & Hill
10. Hill, Hall, Appleton, & Murray
11. Hill & Appleton
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برخی دیگر از پژوهشگران با تأکید بر اینکه تلفیق مدل فراست و همکاران ( )1880و مدل هویت و فلت
( )1881که هر کدام نقاط قوت قابلتوجهی در شناخت ماهیت کمالگرایی دارند ،دو بُعد کلیتر از
کمالگرایی با نامهای تلاشهای کمالگرایانه( 1تلفیق استانداردهای شخصی و کمالگرایی خودمحور:
منعکسکنندة بُعد سازگار) و نگرانیهای کمالگرایانه( 2تلفیق نگرانی در مورد اشتباهات ،شك دربارة اعمال
و کمالگرایی تجویزشده توسط جامعه :منعکسکنندة بُعد ناسازگار) را برای بررسی ارتباط کمالگرایی و
تحلیلرفتگی ورزشکاران به کار گرفتند .برای مثال ،جووت ،هیل ،هال و کاران )2013( 3با اتخاذ این رویکرد
موفق به تکرار یافتههای قبلی شدند و نشان دادند که تلاشهای کمالگرایانه اثر مستقیم و منفی و
نگرانیهای کمالگرایانه اثر مستقیم و مثبت بر تحلیلرفتگی ورزشکاران جوان دارند .با وجود اینکه الگوی
تقریباً یکنواختی برای ارتباط بین ابعاد کمالگرایی و تحلیلرفتگی در ادبیات پژوهشی گزارش شده است،
چن ،کی و تسای )2008( 4سؤالاتی در مورد نتیجهگیری از این یافتهها مطرح کردند؛ زیرا مطالعات به طور
عمده بر مفهومسازیهای خارج از ورزش تکیه داشتهاند .در پاسخ به این نقد ،برای مثال ،گاتوالز)2011( 1
با بهکارگیری مقیاس کمالگرایی چندبُعدی ورزشی دو (گاتوالز و دان )2008 ،که یکی از ابزارهای معتبر
در این زمینه است ،نشان داد که بین ابعاد سهگانة تحلیلرفتگی ورزشکاران دانشگاهی و ابعاد ناسازگار
کمالگرایی ورزشی (نگرانی در مورد اشتباهات ،شك دربارة اعمال و فشار ادراکشده از سوی مربی ـ که با
بُعد فشار ادراکشده از سوی والدین متفاوت است) ارتباط مثبت برقرار است .با این حال ،در مطالعة مذکور،
بُعد سازگار کمالگرایی ورزشی (استانداردهای شخصی) تنها با بُعد ناارزندهسازی تحلیلرفتگی ارتباط منفی
و در حد ضعیف داشت .به طور کلی ،مطالعات انجامشده ،جز در چند مورد ،الگوی مشخصی از ارتباط ابعاد
کمالگرایی و تحلیلرفتگی را گزارش کردهاند که نشان میدهد ابعاد سازگار کمالگرایی در ارتباط منفی
و ابعاد ناسازگار کمالگرایی در ارتباط مثبت با سطوح تحلیلرفتگی قرار دارند .این مطالعات به طور عمده
بر پایة مدلهای فراست و همکاران ( ،)1880هویت و فلت ( ،)1881گاتوالز و دان ( ،)2008استوبر و
همکاران ( )2002و یا ترکیبی از این مدلها طرحریزی شدهاند .استفاده از مدلهای مختلف برای بررسی
یك پدیده به افزایش شناخت دربارة آن کمك میکند .بر اساس جستجوهای صورتگرفته ،مدل
کمالگرایی مثبت و منفی (هاس و پاراپاوسیس )2004 ،تنها در یك مطالعه (عزیزی و نیکبخش)2012 ،
برای تبیین تحلیلرفتگی ورزشکاران به کار رفته که به یافتههای متمایزی منتهی شده است .در مطالعة
مذکور که در نمونهای از ورزشکاران معلول جسمانی ـ حرکتی حاضر در بازیهای آسیایی گوانجو انجام
1. Perfectionistic Strivings
2. Perfectionistic Concerns
3. Jowett, Hill, Hall, & Curran
4. Chen, Kee, & Tsai
5. Gotwals
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شد ،برخلاف یافتههای پیشین ،کمالگرایی منفی در ارتباط معکوس با ابعاد تحلیلرفتگی قرار داشت
(عزیزی و نیکبخش .)2012 ،علاوهبراین ،نتایج گزارششده در خصوص کمالگرایی خودمحور که گونهای
از کمالگرایی ناسازگار برشمره میشود ،سؤالبرانگیز است؛ زیرا در اکثر مطالعات کمالگرایی خودمحور اثر
کاهندهای بر تحلیلرفتگی داشته است (برای مثال ،هیل و همکاران2009 ،؛ اپلتون و همکاران.)2008 ،
پژوهشگران در توضیح این مشاهدات به امکان وجود سازوکارهای روانشناختی مشخصی اشاره کردهاند که
ممکن است ارتباط کمالگرایی منفی و تحلیلرفتگی ورزشکاران را تعدیل کند .در واقع ممکن است
متغیرهایی که بر ارزیابی کلی فرد از عملکرد و محیط ورزشی اثرگذار هستند ،نقش تعیینکنندهای در
ارتباط کمالگرایی و تحلیلرفتگی ایفا کنند (فلت و هویت .)2001 ،1در راستای شناخت این سازوکار،
نقش متغیرهایی چون خودپذیری نامشروط( 2هیل و همکاران ،)2009 ،هدفگرایی (اپلتون و همکاران،
 ،)2008راهبردهای کنارآمدن (هیل و همکاران ،)2010a ،اعتباریابی و رشدجویی( 3هیل و همکاران،
 )2010bو انگیزش (اپلتون و هیل2012 ،؛ جووت و همکاران )2013 ،بررسی شده است .با این حال ،با
توجه به معدود بودن مطالعات صورتگرفته و اختصاصداشتن آنها به زمینهها و نمونههای خاص،
نتیجهگیری و تعمیم نتایج برخاسته از آنها با محدودیت روبهرو است و نیازمند پژوهشهای بیشتر است .به
این منظور ،تمرکز اصلی پژوهش حاضر بر تعیین نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالگرایی و
تحلیلرفتگی قرار گرفت .مفهوم خودپذیری یا خودباوری یکی مفاهیم اساسی در ادراک افراد از خود به
شمار میرود .خودپذیری نامشروط بهعنوان پذیرش سازگارانة فرد در قبال خود ،صرفنظر از دریافت تأیید،
احترام و محبت از سوی دیگران تعریف میشود (لاند .)2004 ،4در پژوهش حاضر فرض بر آن است که
خودپذیری نامشروط قادر است فرد را در برابر پیامدهای منفی ناشی از ارزیابیهای منتقدانة افراطی ،که
عموم ًا با گرایشهای کمالگرایانه همراه است ،حمایت کند .در تنها مطالعة صورتگرفته در این زمینه ،هیل
و همکاران ( )2009نشان دادند که خودپذیری نامشروط اثرات مستقیم کمالگرایی خودمحور و کمالگرایی
تجویزشده توسط جامعه بر تحلیلرفتگی فوتبالیستهای نخبة مرد در دامنة سنی  11تا  19سال را تعدیل
میکند؛ بدین معنا که سطوح پایین خودپذیری نامشروط اثرات مخرب کمالگرایی بر تحلیلرفتگی را
افزایش میدهد.
در پژوهش حاضر نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالگرایی و تحلیلرفتگی در زمینة ورزش
دانشگاهی و به طوری اختصاصیتر ورزش بسکتبال بر پایة مدل کمالگرایی مثبت و منفی ،در نمونهای
متشکل از مردان و زنان در دامنة سنی  19تا  29سال بررسی شده است .پژوهش حاضر از چند منظر حائز
1. Hewitt & Felt
2. Unconditional Self-Acceptance
3. Validation and Growth-Seeking
4. Lundh
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اهمیت است .اول اینکه با وجود اهمیت رویکردهای تربیتی ورزش دانشگاهی ،پژوهش در این حوزه بهویژه
در ایران کمتر مورد توجه بوده است؛ بهگونهای که در خصوص میزان شیوع تحلیلرفتگی در ورزشکاران
دانشگاهی و عوامل مرتبط با آن اطلاعاتی در دسترس نیست .این در حالی است که بسکتبال یکی از
رشتههای پرطرفدار و رایج در رقابتهای دانشگاهی است و هر سال تیمهای متعددی در سطح منطقهای،
ملی و بینالمللی در این رشته به رقابت میپردازند .دوم اینکه بحث در خصوص تحلیلرفتگی ورزشکاران
دانشگاهی و عوامل دخیل در آن ،به آسیبشناسی روانشناختی در ورزش دانشگاهی کمك میکند و
اطلاعات لازم را برای ِاعمال مداخلات روانشناختی فراهم میآورد .سوم اینکه موضوع پژوهش تنها در یك
مطالعه (هیل و همکاران )2009 ،بر پایة مدل کمالگرایی چندبُعدی (هویت و فلت )1881 ،و در زمینة
خاص (فوتبال انگلستان) و نمونهای محدود از نظر سن ( 11تا  19سال) ،جنسیت (مردان) و سطح درگیری
در ورزش (نخبگی) بررسی شده است و پژوهش حاضر با بسط موضوع ،گام مؤثری در راستای توسعة نظری
سازة کمالگرایی و شناخت سازوکار اثرات آن بر تحلیلرفتگی ورزشکاران برداشته است.
روش پژوهش
پژوهش کمی حاضر ،از نظر روش جزو مطالعات توصیفی ـ همبستگی است و از نظر هدف و زمان جزو
مطالعات کاربردی و آیندهنگر به شمار میرود .جامعة آماری پژوهش ،تمام بازیکنان دانشجوی زن و مرد
حاضر در مسابقات دسته یك بسکتبال قهرمانی کشور دانشگاههای آزاد اسلامی در سال  1384بود که در
مجموع  200بازیکن در قالب  11تیم (هشت تیم دختران و هشت تیم پسران) را شامل شد .با توجه به
ی هدفمند برای پژوهش حاضر انتخاب شد؛ بدینسان که پس از فراخوان پژوهش،
تعداد ،روش نمونهگیر ِ
تعداد  119بازیکن (سن  23/93±3/24سال؛ سابقة ورزشی  10/43±4/13سال؛ سابقة رقابتی 1/38±3/40
سال؛ جنسیت 14 :مرد و  14زن؛ نوع بازیکن 28 :اصلی و  38ذخیره؛ پُست بازی 11 :پوینتگارد 19 ،گارد،
 32گارد قدرتی 32 ،سنتر و  20گزارشنشده) برای شرکت در پژوهش اعلام آمادگی کردند .ابزار مورد
استفاده برای گردآوری اطلاعات شامل موارد زیر بود:
فرم اطلاعات فردی :از یك فرم محققساخته متشکل از شش ماده برای تعیین جنسیت ،سن ،سابقة
ورزشی ،سابقة رقابتی ،پُست بازی و نوع بازیکن استفاده شد.
مقیاس کمالگرايی مثبت و منفی :)PANPS( 2این ابزار را در ابتدا تریشورت و همکاران ( )1881در
قالب یك مقیاس  40مادهای برای سنجش ابعاد سازگار و ناسازگار کمالگرایی طراحی کردند .در نسخة
اصلی این مقیاس 20 ،ماده برای سنجش کمالگرایی مثبت و  20ماده برای سنجش کمالگرایی منفی
1. Positive and Negative Perfectionism Scale
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وجود دارد .هاس و پراپاوسیس ( )2004ساختار عاملی این مقیاس را در زمینة ورزش ارزیابی کردند و
نسخة  18مادهای و دو عاملی این مقیاس را برای استفاده در زمینة ورزش معتبر گزارش کردند .در نسخة
تجدیدنظرشدة این مقیاس ،هفت ماده کمالگرایی مثبت و  12ماده کمالگرایی منفی را میسنجند و
پاسخهای آن روی پیوستار پنجدرجهای لیکرت از یك (کاملاً مخالفم) تا پنج (کاملاً موافقم) درجهبندی
خ خردهمقیاسِ کمالگراییِ مثبت و منفی را در
میشود .هاس و پراپاوسیس ( )2004ضرایب آلفای کرونبا ِ
یك نمونة  140نفری از قایقرانان مرد و زن نیوزیلندی و استرالیایی به ترتیب  0/22و  0/91گزارش کردهاند.
نسخة فارسی این مقیاس را عزیزی و نیکبخش ( )2012اعتباریابی کرده و ضرایب آلفای کرونباخ را برای
کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب  0/23و  0/29گزارش دادهاند .در پژوهش حاضر ،ضرایب آلفای کرونباخ
برای کمالگرایی مثبت و منفی به ترتیب  0/29و  0/92به دست آمد.
پرسشنامة خودپذيری نامشروط :)USAQ( 1نسخة اصلی پرسشنامة خودپذیری نامشروط در زمینة
عمومی را چمبرلاین و هاگا )2001( 2ساختهاند که متشکل از  20عبارت در یك عامل واحد است و
جنبههای مختلف فلسفة خودپذیریِ نامشروط را منعکس میکند و پاسخهای آن روی یك پیوستار
پنجدرجهای لیکرت از یك (کاملاً موافقم) تا پنج (کاملاً مخالفم) درجهبندی میشود .همسانی درونی این
مقیاس را چمبرلاین و هاگا )2001( 3معادل  0/22گزارش کردهاند .هیل و همکاران ( )2009این پرسشنامه
را برای استفاده در زمینة ورزش بازنگری کردهاند که از برازش کافی برخوردار نبود .هیل و همکاران ()2009
با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی نسخة بازنگریشدة  10عبارتی را پیشنهاد دادند که تحلیل عاملی
تأییدی متعاقب نشاندهندة برازش قابلقبول دادهها با ساختار جدید بود .همسانی درونی پرسشنامه برای
نمونهی  111نفری از بازیکنان فوتبال کشور انگلستان در ردة سنی جوانان معادل  0/18گزارش شده است
(هیل و همکاران .)2009 ،روایی صوری نسخة فارسی این پرسشنامه در پژوهش حاضر پس از ترجمة
دقیق ،توسط پنج تن از متخصصان روانشناسی ورزش بازنگری و تأیید شد .بر اساس دادههای
گردآوریشده ،ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  0/184به دست آمد که بیانگر همسانی درونی ضعیف
پرسشنامه بود؛ ازاینرو ،در ادامه ،ضرایب همبستگی عبارت ـ کل مقیاس محاسبه گردید و عبارات شمارة
یك و نه با توجه به ضرایب همبستگی بسیار ضعیف آنها با نمرة کل ( )> 0/30از پرسشنامه و تحلیلها
حذف شدند .ضریب آلفای کرونباخ برای نسخة نهایی با  9عبارت  0/21به دست آمد که بیانگر همسانی
درونی قابلقبول برای این پرسشنامه بود.

1. Unconditional Self-Acceptance Questionnaire
2. Chamberlain& Haaga
3. Chamberlain & Haaga
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پرسشنامة تحلیلرفتگی ورزشکار :)ABQ( 2این پرسشنامه را که رادک و اسمیت ( )2001ساختهاند،
شامل  11عبارت روی سه خردهمقیاسِ کاهش احساس پیشرفت ،واماندگی جسمی /هیجانی و ناارزندهسازی
ورزش میشود و پاسخهای آن روی پیوستار پنجدرجهای لیکرت از یك (کامل ًا مخالفم) تا پنج (کامل ًا موافقم)
درجهبندی میشود .طی مطالعات قبلی ،همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ برای کاهش احساس
پیشرفت  ،0/94واماندگی جسمی /هیجانی  0/98و ناارزندهسازی  )0/98و پایایی بازآزمایی پرسشنامه
(ضریب بازآزمایی برای کاهش احساس پیشرفت  ،0/91واماندگی جسمی /هیجانی  0/82و ناارزندهسازی
 )0/82مطلوب گزارش شده است (رادک و اسمیت .)2001 ،اعتبار عاملی نسخة فارسی این ابزار ،طبق نظر
صدیقی ،کشاورز ،حاجیزاده و دیداری ( )2012در نمونهای از ورزشکاران رشتههای انفرادی تأیید شده
( )χ 2 =1/41, p =0/382 , SRMR =0/01 , IFI =0/89 , CFI =0/81و همسانی درونی خردهمقیاسهای
آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کاهش احساس پیشرفت  ،0/82واماندگی جسمی /هیجانی
 0/99و ناارزندهسازی  0/98گزارش شده است .در پژوهش حاضر ،ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد کاهش
احساس پیشرفت ،واماندگی جسمی /هیجانی و ناارزندهسازی ورزش به ترتیب  0/98 ،0/28و  0/23و برای
کل پرسشنامه  0/80به دست آمد.
برای اجرای پژوهش ابتدا مجوز اجرا از اداره کل تربیت بدنی دانشگاه آزاد دریافت شد .پس از مشخص
شدن برنامة مسابقات ،ابتدا هماهنگیهای لازم با مسئولان برگزاری مسابقات و سرپرستهای تیمهای حاضر
برای فراخوان و جلسة هماهنگی با ورزشکاران صورت گرفت .بر اساس زمانبندی و برنامة تعیینشده برای
هر تیم ،ابتدا توضیحات لازم در خصوص ماهیت و اهداف پژوهش ،نحوة تکمیل پرسشنامهها ،محرمانهبودن
اطلاعات گردآوریشده ،اهمیت صحت پاسخهای پرسشنامه و اختیاریبودن مشارکت در پژوهش به اعضای
تیمها ارائه شد و از افراد داوطلب خواسته شد تا با دقت کامل ،تمام مادههای پرسشنامه را تکمیل کنند و
در صورت ابهام سؤالات خود را مطرح کنند .در مجموع ،از  200پرسشنامة توزیعشده ،دادههای مربوط به
 119پرسشنامه در تحلیلهای نهایی استفاده شد (نرخ بازگشت  18درصد).
در تحلیل دادهها ،برای طبقهبندی و خلاصهسازی دادههای گردآوریشده از میانگین ،انحراف استاندارد،
فراوانی ،جدول و نمودار استفاده شد .همسانی درونی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب
همبستگی عبارت ـ کل مقیاس بررسی شد .در ادامه ،با توجه به نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف (K-
 )Sمبنی بر توزیع طبیعی دادهها و نیز بررسی پیشفرضهای بهکارگیری رگرسیون ،از ضریب همبستگی
پیرسون برای تعیین همبستگیهای دوسویه بین متغیرها و از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش
سلسلهمراتبی برای تبیین متغیرهای ملاک و تعیین نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط ابعاد کمالگرایی
1. Athlete Burnout Questionnaire
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و تحلیلرفتگی استفاده شد .دادهها در سطح اطمینان  81درصد و با استفاده از اس.پی.اس.اس 1نسخة 22
تحلیل شدند.
نتایج
جدول شماره یك ،آمارههای توصیفی و همبستگیهای دوسویة متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .بر
اساس مقادیر بهدستآمده ،سطح کمالگرایی مثبت شرکتکنندگان در حد بالا و کمالگرایی منفی آنان
در حد متوسط قرار دارد (شکل شماره یك) .همچنین ،سطح خودپذیری نامشروط و ابعاد سهگانة
تحلیلرفتگی شرکتکنندگان در حد متوسط به پایین قرار دارد .بیشترین سطح تحلیلرفتگی در بُعد
کاهش احساس پیشرفت و کمترین سطح آن در بُعد فرسودگی جسمی و هیجانی است (شکل شماره دو).
همچنین ،ارتباط کمالگرایی مثبت با کاهش احساس پیشرفت ( ،)r = -0/21, P > 0/01واماندگی جسمی
و هیجانی ( ،)r = -0/22, P>0/01ناارزندهسازی ورزش ( )r = -0/32, P>0/001و سطح کلی تحلیلرفتگی
( )r = -0/33, P>0/001از لحاظ آماری معنادار است ،اما بین کمالگرایی مثبت و خودپذیری نامشروط
ارتباط معنادار برقرار نیست ( .)P<0/01در نقطة مقابل ،بین کمالگرایی منفی و خودپذیری نامشروط
ارتباط معنادار ،قوی و منفی برقرار است ( )r = -0/12, P>0/001و همچنین ،ارتباط کمالگرایی منفی با
کاهش احساس پیشرفت ( )r = -0/31, P>0/001و سطح کلی تحلیلرفتگی ( )r = 0/2, P >0/01از لحاظ
آماری معنادار است ،اما روابط کمالگرایی منفی با ابعاد واماندگی جسمی و هیجانی و ناارزندهسازی ورزش از
لحاظ آماری معنادار نیست (.)P<0/01
در پژوهش حاضر برای بررسی قابلیت پیشبینی تحلیلرفتگی بر اساس ابعاد کمالگرایی و تعیین نقش
خودپذیری نامشروط در ارتباط بین ابعاد کمالگرایی و تحلیلرفتگی از تحلیل رگرسیون چندگانه
سلسلهمراتبی استفاده شد .بر اساس این روش ،سه مدل پیشبینی در سه مرحله تحلیل میشود .در مرحلة
اول ،مدل پیشبینی خودپذیری نامشروط بر اساس ابعاد کمالگرایی و در مرحلة دوم ،مدل پیشبینی
تحلیلرفتگی بر اساس ابعاد کمالگرایی و در مرحلة سوم ،خودپذیری نامشروط به مدل پیشبینی
تحلیلرفتگی بر اساس ابعاد کمالگرایی افزوده و تحلیل میشود .همانطور که در جدول شماره دو آمده
است ،در مرحلة اول ،مدل رگرسیون خودپذیری نامشروط بر اساس ابعاد کمالگرایی از لحاظ آماری معنادار
است ( .)F)2, 111( = 23/13, P > 0/001, R2 = 0/312در این مدل ،ضریب کمالگرایی مثبت برای
حضور در معادلة رگرسیون از لحاظ آماری معنادار نیست ( ،)P < 0/01اما ضریب کمالگرایی منفی معنادار
است ( .)β = -0/111, t = -1/24, P > 0/001در مرحلة دوم ،مدل رگرسیون تحلیلرفتگی بر اساس ابعاد
کمالگرایی از لحاظ آماری معنادار است ( .)F)2, 111( = 1/03, P > 0/01, R2 = 0/132در این مدل،
)1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS
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ضرایب کمالگرایی مثبت ( )β = -0/321, t = -3/02, P > 0/01و کمالگرایی منفی (2/32, P > 0/01
=  )β = 0/248, tبرای حضور در معادلة رگرسیون از لحاظ آماری معنادار هستند .در مرحلة سوم ،مدل
رگرسیون تحلیلرفتگی بر اساس ابعاد کمالگرایی و خودپذیری نامشروط از لحاظ آماری معنادار است
( .)F)3, 114( = 1/02, P > 0/001, R2 = 0/199علاوهبراین ،آمارههای مربوط به تغییرات نشان میدهد
که با وارد شدن خودپذیری نامشروط ،تغییرات مدل در مقایسه با مرحلة دوم از لحاظ آماری معنادار است
( .)∆F)1, 114( = 1/32, P > 0/01, ∆R2 = 0/011در این مدل ،ضریب کمالگرایی منفی برای حضور
در معادلة رگرسیون از لحاظ آماری معنادار نیست ( ،)P < 0/01اما ضرایب کمالگرایی مثبت (P > 0/01
 )β = -0/318, t = -3/01,و خودپذیری نامشروط ( )β = -0/289, t = -2/31, P > 0/001برای حضور
در معادلة رگرسیون از لحاظ آماری معنادار هستند .این نتایج نشان میدهد که خودپذیری نامشروط نقش
معناداری در ارتباط کمالگرایی مثبت و تحلیلرفتگی ایفا نمیکند ،زیرا نهتنها کمالگرایی مثبت نقش
معناداری در تبیین خودپذیری نامشروط نداشت (نتایج مرحلة اول) ،بلکه با وارد شدن خودپذیری نامشروط
به مدل رگرسیون تحلیلرفتگی در مرحلة سوم ،تغییر چشمگیری در ضریب کمالگرایی مثبت ایجاد نشد
(از  -0/321در مرحلة دوم به  -0/318در مرحلة سوم) .با این حال ،با توجه به نتایج ،نقش واسطهای
خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالگرایی منفی و تحلیلرفتگی تأیید شد؛ زیرا کمالگرایی منفی قادر به
تبیین خودپذیری نامشروط بود (نتایج مرحله اول) و نقش معنادار کمالگرایی منفی در تبیین تحلیلرفتگی
با وارد شدن خودپذیری نامشروط به مدل در مرحلة سوم ،غیر معنادار گردید .در صورتی که با وارد شدن
خودپذیری نامشروط به مدل در مرحلة سوم ،ضریب کمالگرایی منفی معنادار باقی میماند ،میتوانست
چنین نتیجهگیری شود که خودپذیری نامشروط ارتباط کمالگرایی منفی و تحلیلرفتگی را تعدیل میکند
که برای نتایج پژوهش حاضر صادق نیست.
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جدول  -2آمارههای توصیفی و ارتباط دوسويه بین متغیرهای پژوهش ()N =228
میانگین
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1
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 -3خودپذیری
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جدول  -2خلاصة نتایج تحلیل رگرسیون چندگانة سلسلهمراتبی ()N =111
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالگرایی و تحلیلرفتگی در
بازیکنان بسکتبال دانشگاهی بود .علاوهبراین ،سه هدف فرعی دیگر نیز پیگیری شد :اول ،توصیف نیمرخ
کمالگرایی و تحلیلرفتگی؛ دوم ،تعیین الگوی روابط بین ابعاد کمالگرایی و تحلیلرفتگی؛ و سوم ،تبیین
سطوح تحلیلرفتگی بر پایة کمالگرایی مثبت و منفی؛ طوری که قابلیت کمالگرایی مثبت و منفی در
پیشبینی تحلیلرفتگی در نمونة مورد مطالعه مشخص گردد .در راستای هدف اول ،یافتههای پژوهش
نشان داد که بازیکنان بسکتبال دانشگاهی در حد بالایی کمالگرایی مثبت و در حد متوسطی کمالگرایی
ی گزارششده
منفی دارند .نیمرخ کمالگرایی در نمونة مورد مطالعه در پژوهش حاضر ،با نیمرخ کمالگرای ِ
برای گروههای دیگر ورزشکاران نظیر بازیکنان فوتبال جوان نخبه (هیل و همکاران ،)2009 ،بازیکنان جوان
راگبی (هیل و آپلتون ،)2011 ،بازیکنان جوان هندبال (اقدسی ،)2014 ،ورزشکاران قایقران (هیل و
همکاران ،)2010b ،ورزشکاران دانشجو (چن و همکاران2009 ،؛ گاتوالز ،)2011 ،بازیکنان مرد نخبة
رشتههای تیمی (میرشکاری و همکاران ،)2014 ،ورزشکاران جوان نخبه (لمیر و همکاران2009 ،؛ اپلتون
و همکاران2008 ،؛ هیل و همکاران2010a ،؛ آپلتون و هیل2012 ،؛ جووت و همکاران )2013 ،و
ورزشکاران نخبة دارای معلولیتهای جسمی ـ حرکتی (عزیزی و نیکبخش )2012 ،مطابقت دارد .در تمام
مطالعات ،سطح کمالگرایی سازگار /مثبت بالاتر از سطح کمالگرایی ناسازگار /منفی قرار دارد؛ بهگونهای
که سطوح کمالگرایی سازگار /مثبت از حد متوسط تا بالا و سطوح کمالگرایی ناسازگار /منفی از متوسط
تا پایین متغیر است .کمالگرایی مثبت در ورزشکاران با داشتن استانداردهای شخصی بالا (گاتوالز و دان،
 )2008و تلاش برای تحقق آنها (استوبر و همکاران )2002 ،شکل میگیرد .ازاینرو ،بالا بودن سطوح
کمالگرایی مثبت در ورزشکاران رقابتی دور از انتظار نیست؛ زیرا میل به پیشرفت در این ورزشکاران منجر
به شکلگیری اهداف بالاتر و تعهد به تحقق این اهداف موجب شکلگیری استانداردهای شخصی بالا و
تلاش در جهت رسیدن به آنها میشود .در واقع میتوان چنین عنوان کرد که لازمة پیشرفت در ورزشهای
رقابتی داشتن گرایشهای کمالگرایانة سازگار است و یافتههای پژوهشی نیز از این ادعا حمایت میکنند
که بین کمالگرایی مثبت و موفقیت ورزشی ارتباط مستقیمی برقرار است (بشارت .)2001 ،از سوی دیگر،
کمالگرایی منفی با شاخصههایی نظیر نگرانی در مورد اشتباهات ،شك دربارة اعمال ،ارزیابیهای منتقدانه
از خود و انتظارات و انتقادات والدین و مربیان که در مجموع میتوان آن را نگرانیهای کمالگرایانه یا
نگرانیهای ارزشگذارانه 1نامید (مادیگان ،استوبر و پاسفیلد )2011 ،2آشکار میشود و پایینتر بودن سطح
کمالگرایی منفی حاکی از آن است که ورزشکاران در مقایسه با استانداردهای شخصی بالا و تلاشهای
1. Evaluative Concerns
2. Madigan, Stoeber, & Passfield

نقش خودپذيری نامشروط در ارتباط کمالگرايی ...

139

کمالگرایانه ،کمتر دچار نگرانیهای ارزشگذارانه هستند .بااینحال ،به نظر میرسد که منشأ شکلگیری
گرایشهای کمالگرایانة ناسازگار در ورزشکاران ،بیش از منابع بیرونی (انتظارات و انتقادهای والدین ،مربیان
و همتیمیها) ،خود ورزشکار باشد؛ زیرا در بیشتر مطالعات ،سطوح گزارششده برای کمالگرایی خودمحور
بیش از سطوح گزارششده برای کمالگراییای است که جامعه تجویز کرده است (هیل و همکاران2009 ،؛
اپلتون و همکاران2008 ،؛ هیل و همکاران2010a,b ،؛ هیل و اپلتون2011 ،؛ اپلتون و هیل2012 ،؛ جووت
و همکاران2013 ،؛ اقدسی .)2014 ،بااینحال ،روانشناسان ورزش در تحلیل ابعاد کمالگرایی ورزشکاران
و نقش شبکة اجتماعی ورزشکار در شکلگیری آن میبایست با دقت بیشتری عمل کنند؛ زیرا این دو عامل
در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند (مادیگان و همکاران )2011 ،و در عین وجود فشار روانی (انتظارات
و انتقادات) ،حمایتهای اجتماعی معناداری برای مشارکت فرد در ورزش رقابتی از سوی شبکة اجتماعی
او فراهم میشود که در پیشرفت اهداف ورزشکار و سازگاری وی با موقعیتهای استرسزا نقش حیاتی
دارند (کرسول.)2008 ،1
یافتههای پژوهش حاضر در قبال تحلیلرفتگی نشان داد که بازیکنان بسکتبال دانشگاهی در هر سه بُعد
کاهش احساس پیشرفت ،واماندگی جسمی و هیجانی و ناارزندهسازی ورزش ،تحلیلرفتگی پایینتر از حد
متوسطی را تجربه میکنند که با سطوح گزارششده در مطالعات پیشین همخوان است (هیل و همکاران،
2009؛ لمیر و همکاران2009 ،؛ اپلتون و همکاران2008 ،؛ هیل و همکاران2010a,b ،؛ گاتوالز2011 ،؛
هیل و اپلتون2011 ،؛ اپلتون و هیل2012 ،؛ صدیقی و همکاران2012 ،؛ جووت و همکاران2013 ،؛ عزیزی
ی نمونة مورد
و نیکبخش2012 ،؛ اقدسی .)2014 ،پژوهش حاضر نشان داد که بالاترین سطح تحلیلرفتگ ِ
مطالعه در بُعد کاهش احساس پیشرفت است که میتوان آن را به شرایط موقت رقابتی در هنگام اجرای
پژوهش نسبت داد؛ زیرا برد و باخت ممکن است به طور موقت بر ادراک بازیکنان از پیشرفت تأثیرگذار
باشد .مطالعات نشان میدهند که استرسهایی نظیر ترس از شکست ،ناکامی ،انتظارات بیشازحد ،اضطراب
و اصرار برای کسب عملکرد ایدئال (دیل و وینبرگ )1880 ،و ناهمخوانی بین انتظارات و تلاشهای
صرفشده با نتایج بهدستآمده (اسکافیلی و انزمان )1889 ،باعث افزایش سطوح تحلیلرفتگی میشوند.
تحلیلرفتگی بهعنوان سازهای شناخته میشود که عوامل روانشناختی متعددی با آن در ارتباط هستند
(برای مرور به گودگر ،گورلی ،لاوالی و هاروود 2002 ،2مراجعه شود) و در طول دورههای مختلف رقابتی
(استراحت ،آغاز فصل و قبل از مسابقه) تغییرات معناداری از خود نشان میدهد (کرسول و اکلاند.)2001 ،3
برایناساس ،مقایسة یافتههای پژوهشی و رسیدن به الگوی ثابتی از تحلیلرفتگی ورزشکاران بسیار دشوار
1. Cresswell
2. Goodger, Gorely, Lavallee, & Harwood
3. Cresswell & Eklunk
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و شاید غیرعملی باشد و باید با توجه به شرایط وضعی و موقعیتی نمونههای مورد مطالعه در پژوهشها،
علل احتمالی تحلیلرفتگی را تشریح کرد.
در راستای هدف دوم پژوهش ،یافتهها نشان داد که بین کمالگرایی مثبت و ابعاد تحلیلرفتگی و سطح
کلی آن روابط دوسویة معنادار ،منفی و در حد ضعیف تا متوسط (ضرایب همبستگی کوچکتر از  )0/1برقرار
است .وجود این روابط بیانگر آن است که افزایش در کمالگرایی مثبت با کاهش در سطوح تحلیلرفتگی
همراه است .به طور عکس ،یافتهها نشان داد که بین کمالگرایی منفی و بُعد کاهش احساس پیشرفت و
سطح کلی تحلیلرفتگی نیز روابط دوسویة معنادار و ضعیف ،اما مثبت وجود دارد که نشان میدهد افزایش
در کمالگرایی منفی با افزایش در سطوح تحلیلرفتگی همراه است .این الگوی ارتباطی بین ابعاد سازگار و
ناسازگار کمالگرایی و تحلیلرفتگی ،در بیشتر مطالعات گزارش شده است که یافتههای پژوهش حاضر نیز
از آن حمایت میکند .به اختصار ،یافتههای پژوهشی نشان میدهند که سطوح تحلیلرفتگی ورزشکاران با
استانداردهای شخصی بالا (گولد و همکاران1881 ،؛ چن و همکاران ،)2009 ،کمالگرایی خودمحور (هیل
و همکاران2010a ،2009 ،؛ اپلتون و همکاران2008 ،؛ هیل و اپلتون2011 ،؛ اپلتون و هیل2012 ،؛ اقدسی،
2014؛ میرشکاری و همکاران ،)2014 ،کمالگرایی مثبت (عزیزی و نیکبخش )2012 ،و تلاش برای کمال/
تلاشهای کمالگرایانه (جووت و همکاران2013 ،؛ مادیگان و همکاران )2011 ،ارتباط منفی دارد و با
نگرانی در مورد اشتباهات (گولد و همکاران1881 ،؛ چن و همکاران2009 ،؛ لمیر و همکاران2009 ،؛
گاتوالز ،)2011 ،شك دربارة اعمال (لمیر و همکاران2009 ،؛ گاتوالز ،)2011 ،انتظارات والدین (گولد و
همکاران ،)1881 ،انتقاد والدین (گولد و همکاران1881 ،؛ لمیر و همکاران ،)2009 ،فشار ادراکشده از
سوی والدین (گاتوالز ،)2011 ،انتقاد مربی (چن و همکاران ،)2009 ،کمالگرایی تجویزشده توسط جامعه
(هیل و همکاران2009 ،؛ اپلتون و همکاران2008 ،؛ هیل و اپلتون2011 ،؛ اپلتون و هیل2012 ،؛ اقدسی،
 )2014و واکنشهای منفی به نقصان /نگرانیهای کمالگرایانه (جووت و همکاران2013 ،؛ مادیگان و
همکاران )2011 ،در ارتباط مثبت قرار دارد که با یافتههای پژوهش حاضر همخوان است .اگرچه توافق
نسبی قابلقبولی دربارة کارکرد اشکال مختلف کمالگرایی در قبال تحلیلرفتگی در ادبیات پژوهشی وجود
دارد ،بااینحال ،برخی از مطالعات نتایج ناهمخوانی را نیز گزارش کردهاند که نشان میدهد استانداردهای
شخصی بالا (گاتوالز ،)2011 ،کمالگرایی خودمحور (اپلتون و همکاران2008 ،؛ هیل و همکاران،)2010b ،
نگرانی در مورد اشتباهات (لمیر و همکاران ،)2009 ،شك دربارة اعمال (گولد و همکاران1881 ،؛ ) ،انتظارات
والدین (چن و همکاران2009 ،؛ لمیر و همکاران ،)2009 ،فشار ادراکشده از سوی والدین (گاتوالز)2011 ،
و کمالگرایی تجویزشده توسط جامعه (هیل و اپلتون2011 ،؛ میرشکاری و همکاران )2014 ،ممکن است
الگوهای ارتباطی متفاوتی با ابعاد تحلیلرفتگی یا سطح کلی آن داشته باشند .در پژوهش حاضر نیز
کمالگرایی منفی با ابعاد واماندگی جسمی ـ هیجانی و ناارزندهسازی ورزش روابط معناداری نداشت.
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متفاوتبودن ترکیب نمونهها از نظر سن ،جنسیت ،سطح رقابتی و نوع ورزش و متفاوتبودن ابزارهای مورد
استفاده برای اندازهگیری گرایشهای کمالگرایانه و نیز زمان اجرای مطالعات ،از این نظر که ورزشکاران در
چه دورهای از فصل رقابتی قرار داشتهاند ،دلایل احتمالی ناهمخوانبودن یافتههای پژوهشی به شمار میرود.
هدف سوم پژوهش حاضر ،تبیین سطوح تحلیلرفتگی بر پایة کمالگرایی مثبت و منفی و تعیین قابلیت
کمالگرایی مثبت و منفی در پیشبینی سطح تحلیلرفتگی بازیکنان بسکتبال دانشگاهی بود .یافتههای
ی
ح کل ِ
ی معنادا ِر سط ِ
پژوهش در این خصوص نشان داد که کمالگرایی مثبت و منفی تعیینکنندهها ِ
ی ورزشکارانِ مورد مطالعه است؛ بهگونهای که کمالگرایی مثبت به صورت منفی و کمالگرایی
تحلیلرفتگ ِ
منفی به صورت مثبت ،در مجموع قادر به تبیین  13/2درصد از تغییرات سطح کلی تحلیلرفتگی بودند.
ی نمونة مورد مطالعه تنها  13/2درصد مربوط به گرایشهای
این شواهد بیانگر آن است که تحلیلرفتگ ِ
کمالگرایانة آنهاست و  91/9درصد از آن مربوط به عواملی غیر از کمالگرایی است .میزان تبیین ابعاد
تحلیلرفتگی در مطالعات مختلف ،بهعنوان مثال ،چن و همکاران ( )2009به میزان  18درصد و عزیزی و
نیکبخش ( )2012به میزان  13درصد متغیر بوده است .همچنین ،میزان تبیین ابعاد سهگانة تحلیلرفتگی
در مطالعات مختلف ،بهعنوان مثال ،هیل و اپلتون ( )2011از  13تا  24درصد و میرشکاری و همکاران
( )2014از  9تا  20درصد در نوسان بوده است .یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر قابلیت هر دو بُعد سازگار
و ناسازگار کمالگرایی در تبیین سطوح تحلیلرفتگی با مطالعات گولد و همکاران ( ،)1881چن و همکاران
( ،)2009اپلتون و همکاران ( ،)2008هیل و همکاران ( ،)2010a,b ،2009هیل و اپلتون ( ،)2011جووت
و همکاران ( )2013و اقدسی ( )2014همخوان است .بااینحال ،در برخی از مطالعات ،ابعاد سازگار و
ناسازگار کمالگرایی ،قابلیتهای متفاوتی در پیشبینی سطح کلی تحلیلرفتگی داشتهاند .عزیزی و
نیکبخش ( )2012گزارش کردند که تنها بُعد سازگار کمالگرایی قادر به تبیین سطح کلی تحلیلرفتگی
است .به طور مشابه ،اپلتون و هیل ( )2012دریافتند که سطح تحلیلرفتگی ورزشکاران در ابعاد مختلف
آن تنها بر اساس یکی از ابعاد سازگار یا ناسازگار کمالگرایی قابلتبیین است که در مجموع ،یافتههای این
مطالعات با نتایج پژوهش حاضر از نظر قابلیت ابعاد سازگار و ناسازگار کمالگرایی در پیشبینی سطوح
تحلیلرفتگی ناهمخوان است .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،تفاوت در ترکیب نمونهها از نظر سن،
جنسیت ،سطح رقابتی و نوع ورزش و متفاوتبودن ابزارهای مورد استفاده برای اندازهگیری ابعاد کمالگرایی
و نیز زمان اجرای مطالعات ،از این نظر که ورزشکاران در چه دورهای از فصل رقابتی قرار داشتهاند ،از دلایل
احتمالی تفاوت در یافتههای پژوهشی در این زمینه به شمار میرود .از سوی دیگر ،در مطالعات مختلف،
ضرایب استانداردشدة ابعاد کمالگرایی در تبیین سطح کلی تحلیلرفتگی برای بُعد سازگار از ( -0/22هیل
و همکاران )2010b ،تا ( -0/48هیل و همکاران )2010a ،و برای بُعد ناسازگار از ( 0/31چن و همکاران،
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 )2009تا ( 0/18جووت و همکاران )2013 ،متغیر بوده است که در مقایسه با ضرایب بهدستآمده در
پژوهش حاضر و در نظر داشتن میزان تغییرات تبیینشده در مطالعات مختلف ،همانطور که پیشتر اشاره
شد ،حاکی از آن است که مدل کمالگرایی مثبت و منفی از قابلیت قابلقبولی در مقایسه با دیگر مدلهای
کمالگرایی در تبیین سطوح تحلیلرفتگی ورزشکاران برخوردار است .بهطورکلی ،بر اساس شواهد پژوهش
حاضر و مطالعات قبلی ،میتوان چنین نتیجهگیری کرد که گرایشهای کمالگرایانة سازگار اثر کاهنده و
گرایشهای کمالگرایانة ناسازگار اثر افزایندهای بر سطوح تحلیلرفتگی ورزشکاران دارند .در توضیح نظری
این الگوی ارتباطی بین ابعاد کمالگرایی و تحلیلرفتگی به چندین سازوکار میتوان اشاره کرد .اول اینکه
بر اساس شواهد موجود ،کمالگرایی سازگار با اعتمادبهنفس بالا و اضطراب رقابتی پایین و بالعکس،
کمالگرایی ناسازگار با اعتمادبهنفس پایین و اضطراب رقابتی بالا همراه است (فراست و هندرسون1881 ،1؛
استوبر و همکاران .)2002 ،در نتیجه ،این امر سبب میشود تا ورزشکارانی که از کمالگرایی سازگار بالاتری
برخوردارند ،در تلاشهای خود با افکار و هیجانات منفی کمتری روبهرو باشند و فشار روانی و استرس
کمتری را در موقعیتهای رقابتی تجربه کنند .بهعکس ،سطوح بالای کمالگرایی ناسازگار نیز با افکار و
هیجانات منفی بیشتر و فشار و استرس بالاتر همراه میشوند .در نتیجه ،بر اساس مدل تحلیلرفتگی اسمیت
( )1891که قرارگیری مستمر ورزشکار در برابر استرس مزمن عامل شکلگیری تحلیلرفتگی است ،انتظار
میرود تا کمالگرایی سازگار به تحلیلرفتگی پایین و کمالگرایی ناسازگار به تحلیلرفتگی بالا منجر شود.
توضیح دوم مربوط به شواهدی است که از ارتباط مثبت کمالگرایی سازگار با رضایت ورزشکار از دستیابی
به اهداف (هیل و همکاران )2009 ،و موفقیت ورزشی (بشارت )2001 ،حکایت دارند .از آنجا که به لحاظ
نظری ،تحلیلرفتگی در اثر ناهمخوانی بین انتظارات و تلاشهای فرد با دستاوردها شکل میگیرد (اسکافیلی
و انزمان ،)1889 ،انتظار میرود تا ورزشکارانی که از کمالگرایی مثبت بالاتری برخوردارند ،با تلاشهای
کمالگرایانة بیشتر ،به موفقیت ورزشی بالاتری برسند و با رضایت از دستیابی به اهداف ورزشی خود،
تحلیلرفتگی پایینتری را تجربه کنند .توضیح سوم بر مبنای صفات انگیزشی ورزشکاران و نظریة
خودمختاری است .شواهد نشان میدهند تلاشهای کمالگرایانه (سازگار) با سطوح بالای انگیزش
خودمختار در ارتباطند؛ درحالیکه نگرانیهای کمالگرایانه (ناسازگار) با سطوح بالای انگیزش کنترلشده
(دارای منبع کنترل بیرونی) همراهند (جووت و همکاران .)2013 ،از آنجا که تنظیم رفتار بر پایة انگیزش
خودمختار بر منابع درونی تکیه دارد (ریان و دسی ،)2000 ،2در نتیجه ،ورزشکارانی که دارای گرایشهای
کمالگرایانة سازگار بالاتری هستند ،در تنظیم رفتار ورزشی خود بر اساس انگیزش خودمختار ،کمتر تحت
تأثیر منابع استرسزای بیرونی مانند انتظارات و انتقادات والدین و مربیان قرار میگیرند و تحلیلرفتگی
1. Frost & Henderson
2. Ryan & Deci
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کمتری را تجربه میکنند .در نقطة مقابل ،از آنجا که تنظیم رفتار بر پایة انگیزش کنترلشده بر منابع
بیرونی تکیه دارد (ریان و دسی ،)2000 ،انتظار میرود تنظیم رفتار ورزشی در سطوح بالای کمالگرایی
ناسازگار بر اساس انگیزش کنترلشده ،تحت تأثیر منابع استرسزای بیرونی قرار گیرد و به تحلیلرفتگی
بالاتری منجر شود .بر اساس شواهد ،تحلیلرفتگی نتیجة اجتنابناپذیر تأکید ورزشکار بر چهارچوب
انگیزشی ناسازگار است که در آن تا حد زیادی پیگیری استانداردهای بالا در پیوند با نگرانی از نتیجة
شکست و حس فراگیر «شك به خود» 1منجر به تحلیلرفتگی میشود (لمیر و همکاران.)2009 ،
در ادبیات پژوهشی ،سازوکار روانشناختی اثرات کمالگرایی بر تحلیلرفتگی با بررسی نقش برخی متغیرها
در ارتباط بین کمالگرایی و تحلیلرفتگی مورد توجه بوده است .در پژوهش حاضر نیز ،نقش خودپذیری
نامشروط در این ارتباط بررسی شد .نتایج نشان داد که خودپذیری نامشروط نقش معناداری در ارتباط
کمالگرایی مثبت و تحلیلرفتگی ندارد اما در خصوص کمالگرایی منفی ،شواهد بیانگر نقش واسطهای
خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالگرایی منفی و تحلیلرفتگی بود .به طور جزئیتر ،کمالگرایی منفی
به صورت منفی در ارتباط با خودپذیری نامشروط و خودپذیری نامشروط به صورت منفی در ارتباط با
تحلیلرفتگی قرار دارد .این نتایج با یافتههای هیل و همکاران ( )2009مبنی بر اینکه سطوح پایین
خودپذیری نامشروط اثرات مخرب کمالگرایی منفی بر تحلیلرفتگی را افزایش میدهد ،همخوان است.
علاوهبراین ،شواهدی وجود دارد که بیانگر ارتباط منفی ابعاد کمالگرایی ناسازگار (کمالگرایی خودمحور،
دیگرمحور و تجویز شده توسط جامعه) با خودپذیری نامشروط و نیز نقش واسطهای خودپذیری نامشروط
در ارتباط بین کمالگرایی ناسازگار و نشانگان افسردگی در زمینة غیرورزشی و نمونههای غیربالینی هستند
(فلت ،باسر ،داویس و هویت2003 ،2؛ اسکات )2002 ،3که با یافتههای پژوهش حاضر همراستاست.
خودپذیری نامشروط بهعنوان پذیرش سازگارانة فرد در قبال خود ،صرفنظر از دریافت تأیید ،احترام و
ت دیگران تعریف میشود (لاند .)2004 ،در نقطة مقابل ،خودپذیری مشروط بهعنوان هستة مرکزی
محب ِ
سببشناسی و تداوم گرایشهای کمالگرایانة ناسازگار (گریناسپون )2000 ،4و مسئول نتایج مخرب آن
(کمپبل و دیپاوولا )2002 ،1شناخته میشود .در واقع ،زمانی که احساس خودارزشی مشروط به پیشرفت
باشد ،پیگیری استانداردهای شخصی کمالگرایانه منجر به ایجاد استرس میشود (دیبارتولو ،فراست،
چانگ ،لاسوتا و گریلز )2004 ،1و بر اساس مدل تحلیلرفتگی اسمیت ( ،)1891قرارگیری مستمر در برابر
1. Self-Doubt
2. Flett, Besser, Davis, & Hewitt
3. Scott
4. Greenspon
5. Campbell & DiPaula
6. DiBartolo, Frost, Chang, LaSota, & Grills
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استرس در نهایت به شکلگیری تحلیلرفتگی منتهی میشود .در نقطة مقابل ،خودپذیری نامشروط با ایجاد
یك سازوکار حمایتی ،از پیامدهای مخرب گرایشهای کمالگرایانة ناسازگار پیشگیری میکند.
به طور کلی در نتیجهگیری بر اساس پژوهش حاضر میتوان عنوان کرد که بازیکنان بسکتبال دانشگاهی
از سطوح بالای کمالگرایی مثبت و سطوح متوسط کمالگرایی منفی برخوردارند و سطح تحلیلرفتگی آنها
در کاهش احساس پیشرفت ،واماندگی جسمی و هیجانی ،ناارزندهسازی ورزش و سطح کلی تحلیلرفتگی
در حد متوسط به پایین قرار دارد .این در حالی است که خودپذیری نامشروط نیز در این گروه از ورزشکاران
در سطح متوسط به پایین قرار دارد .علاوهبراین ،ابعاد مثبت و منفی کمالگرایی بهعنوان تعیینکنندههای
معنادارِ تحلیلرفتگی در نمونة مورد مطالعه شناخته شد .برایناساس ،مدل کمالگرایی مثبت و منفی مشابه
با دیگر مدلهای مورد حمایت در ادبیات پژوهشی ،قابلیت مطلوبی در پیشبینی تحلیلرفتگی دارد؛ اما به
طور کلی با جمعبندی یافتههای پژوهشی میتوان چنین نتیجهگیری کرد که خصیصة کمالگرایی تنها
 13درصد از تغییرات تحلیلرفتگی بازیکنان بسکتبال دانشگاهی را برعهده دارد و در بررسی تحلیلرفتگی
این گروه از ورزشکاران باید به نقش عوامل دیگر نیز توجه شود .همچنین نتایج نشان داد که خودپذیری
نامشروط نقش واسطهای معناداری در ارتباط کمالگرایی منفی و تحلیلرفتگی ایفا میکند اما در ارتباط
کمالگرایی مثبت و تحلیلرفتگی نقش معناداری ندارد .در انتها بر اساس یافتههای پژوهش حاضر،
روانشناسان ورزش ،مربیان ،والدین و ورزشکاران میتوانند با اتخاد راهبردهای روانشناختی مؤثر شامل
افزایش گرایشهای کمالگرایانة مثبت ،تقویت خودپذیری نامشروط و کاهش سطوح کمالگرایی منفی در
جهت پیشگیری از تحلیلرفتگی و کاهش اثرات مخرب آن اقدام کنند .وضع اهداف واقعبینانه در حد توانایی
ورزشکاران ،کاهش انتقادات و انتظارات والدین و مربیان و تقویت خودپذیری ورزشکاران صرفنظر از دریافت
تأیید ،احترام و محبت از دیگران ،از جملة این اقدامات است.
منابع
1. Aghdasi, M. T. (2014). The relationship between perfectionism and burnout in juniorelite athletes. International Journal of Science Culture and Sport, 2(1), doi:
10.14486/IJSCS46.
2. Appleton, P. R., & Hill, A. P. (2012). Perfectionism and athlete burnout in junior elite
athletes: The mediating role of motivation regulations. Journal of Clinical Sport Psychology, 6, 129-45.
3. Appleton, P. R., Hall, H. K., & Hill, A. P. (2009). Relations between multidimensional
perfectionism and burnout in junior-elite male athletes. Psychology of Sport and Exercise, 10, 457–65.
4. Azizi, S., & Nikbakhsh, R. (2012). The relationship between perfectionism and burnout among pgysically-motionally disabled elite athletes. Journal of Developmental Psychology: Iranian Psychologists, 34, 157-67. (Persian).
5. Besharat, M. A. (2005). The relationship between perfectionism and athletic success.
Journal of Harakat, 23, 51-65.

133

... نقش خودپذيری نامشروط در ارتباط کمالگرايی

6. Campbell, J. D., & DiPaula, A. (2002). Perfectionistic self-beliefs: Their relation to
personality and goal pursuit. In G. L. Flett, & P. L. Hewitt (Eds.), Perfectionism: Theory,
research, and treatment (pp. 181–198). Washington, DC: American Psychological Association.
7. Chamberlain, J. M., & Haaga, D. A. F. (2001). Unconditional self-acceptance and
psychological health. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 19,
163–76.
8. Chen, L. H., Kee, Y. H., & Tsai, Y-M. (2009). An examination of the dual model of
perfectionism and adolescent athlete burnout: A short-term longitudinal research. Social
Indicators Research, 91, 189–201.
9. Chen, L. H., Kee, Y. H., Chen, M-Y., & Tsai, Y-M. (2008). Relation of perfectionism
with athletes’ burnout: Further examinations. Perceptual and Motor Skills, 106, 811–20.
10. Cresswell, S. L. (2009). Possible early signs of athlete burnout: A prospective study.
Journal of Science and Medicine in Sport, 12, 393–8.
11. Cresswell, S. L., & Eklund, R. C. (2006). Changes in athlete burnout over a thirtyweek “rugby year”. Journal of Science and Medicine in Sport, 9, 125–34.
12. Dale, J., & Weinberg, R. (1990). Burnout in sport: A review and critique. Journal of
Applied Sport Psychology, 2, 67-83.
13. DiBartolo, P. M., Frost, R. O., Chang, P., LaSota, M., & Grills, A. E. (2004). Shedding light on the relationship between personal standards and psychopathology: The case
for contingent self-worth. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 22, 241–54.
14. Dunn, J. G. H., Causgrove Dunn, J., & Syrotuik, D. G. (2002). Relationship between
multidimensional perfectionism and goal orientations in sport. Journal of Sport & Exercise Psychology, 24, 376-95.
15. Dunn, J. G. H., Causgrove Dunn, J., Gotwals, J. K., Vallance, J. K. H., Craft, J. M.,
& Syrotuik, D. G. (2006). Establishing construct validity evidence for the Sport Multidimensional Perfectionism Scale. Psychology of Sport and Exercise, 7, 57-79.
16. Flett, G. L., & Hewitt, P. L. (2005). The perils of perfectionism in sports and exercise.
Current Directions in Psychological Science, 14, 14–8.
17. Flett, G. L., Besser, A., Davis, R. A., & Hewitt, P. L. (2003). Dimensions of perfectionism, unconditional self-acceptance, and depression. Journal of Rational-Emotive and
Cognitive-Behavior Therapy, 21, 119–38.
18. Frost, R. O., & Henderson, J. (1991). Perfectionism and reactions to athletic competition. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, 323-35.
19. Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenbalte, R. (1990). The dimensions of
perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, 449-68.
20. Goodger, K., Gorely, T., Lavallee, D., & Harwood, C. (2007). Burnout in sport: A
systematic review. The Sport Psychologist, 21, 127–51.
21. Gotwals, J. K. (2011). Perfectionism and Burnout within Intercollegiate Sport: A
Person-Oriented Approach. The Sport Psychologist, 25, 489-510.
22. Gotwals, J. K., & Dunn, J. G. H. (2009). A multi-method multi-analytic approach to
establish internal construct validity evidence: The Sport Multidimensional Perfectionism
Scale 2. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13, 71-92.

2931  بهار و تابستان،21 پژوهش در ورزش تربیتی شماره

123

23. Gould, D., & Dieffenbach, K. (2002). Overtraining, underrecovery, and burnout in
sport. In M. Kellmann (Ed.), Enhancing recovery: Preventing underperformance in athletes (pp. 25-35). Champaign, IL: Human Kinetics.
24. Gould, D., Udry, E., Tuffey, S., & Loehr, J. (1996). Burnout in competitive junior
tennis players: I. A quantitative psychological assessment. The Sport Psychologist, 10,
322-40.
25. Greenspon, T. S. (2000). ‘‘Healthy perfectionism’’ is an oxymoron! Reflections on
the psychology of perfectionism and the sociology of science. Journal of Secondary
Gifted Education, 11, 197–208.
26. Gustafsson, H., Kenttä, G., Hassmen, P., & Lundqvist, C. (2007). Prevalence of burnout in competitive adolescent athletes. The Sport Psychologist, 21, 21-37.
27. Haase, A. M., & Prapavessis, H. (2004). Assessing the factor structure and composition of the positive and negative perfectionism scale in sport. Personality and Individual Differences, 36, 1725–40.
28. Hall, H. K. (2006). Perfectionism: A hallmark quality of world class performers, or
a psychological impediment to athletic development? In: D. Hackfort, G. Tenenbaum
(Eds.), Perspectives in sport and exercise psychology; essential processes for attaining
peak performance (Vol. 1, pp. 178–211), Oxford UK: Meyer & Meyer Publishers.
29. Hamachek, D.E. (1978). Psychodynamics of normal and neurotic perfectionism. Psychology: A Journal of Human Behavior, 15, 27-33.
30. Hardy, L., Jones, G., & Gould, D. (1996). Understanding Psychological Preparation
for Sport: Theory and Practice of Elite Performers. New York: John Wiley & Sons.
31. Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts:
Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-70.
32. Hill, A. P., & Appleton, P. R. (2011). The predictive ability of the frequency of perfectionistic cognitions, self-oriented perfectionism, and socially prescribed perfectionism in relation to symptoms of burnout in youth rugby players. Journal of Sports Sciences, 29, 695-703.
33. Hill, A. P., Hall, H. K., & Appleton, P. R. (2010a). A comparative examination of
the correlates of self-oriented perfectionism and conscientious achievement striving in
male cricket academy players. Psychology of Sport and Exercise, 11, 162-8.
34. Hill, A. P., Hall, H. K., Appleton, P. R., & Kozub, S. A. (2008). Perfectionism and
burnout in junior elite soccer players: The mediating influence of unconditional selfacceptance. Psychology of Sport and Exercise, 9, 630-44.
35. Hill, A. P., Hall, H. K., Appleton, P. R., & Murray, J. J. (2010b). Perfectionism and
burnout in canoe polo and kayak slalom athletes: The mediating influence of validation
and growth-seeking. The Sport Psychologist, 24, 16-34.
36. Jowett, G. E., Hill, A. P., Hall, H. K., & Curran, T. (2013). Perfectionism and junior
athlete burnout: The mediating role of autonomous and controlled motivation. Sport,
Exercise, and Performance Psychology, 2, 48-61.
37. Lemyre, P-N., Hall, H. K., & Roberts, G. C. (2008). A social cognitive approach to
burnout in elite athletes. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 18,
221–34.
38. Lundh, L. G. (2004). Perfectionism and acceptance. Journal of Rational-Emotive and
Cognitive-Behavior Therapy, 22, 255–69.

122

... نقش خودپذيری نامشروط در ارتباط کمالگرايی

39. Madigan, D. J., Stoeber, J., & Passfield, L. (2015). Perfectionism and burnout in
junior athletes: A three-month longitudinal study. Journal of Sport & Exercise Psychology, 37, 305 -15.
40. Maslach, C., & Goldberg, J. (1998). Prevention of burnout: New perspectives. Applied and Preventive Psychology, 7, 63-74.
41. Mirshekari, K., Zarezadeh, M., & Nematolahi-Mahani, K. (2014). The prediction of
burnout based on self-oriented and socially prescribed perfectionism in elite male athletes. Sport Psychology Studies, 9, 67-80. (Persian).
42. Raedeke, T. D., & Smith, A. L. (2001). Development and preliminary validation of
an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychology, 23, 281–306.
43. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self determination theory and the facilitation of
intrinsic motivation, social development, and well being. American Psychologist, 55,
68–78.
44. Schaufeli, W. B., & Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and practice: A critical analysis. London: Taylor & Francis.
45. Scott, J. (2007). The effect of perfectionism and unconditional self-acceptance on
depression. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 25, 35-64.
46. Sedighi, Z., Keshavarz, S., Hajizadeh, R., & Didari, J. (2012). The effects of gender
and competitive level on athletes' burnout in individual sports. Sport Psychology Studies,
2, 39-52. (Persian).
47. Slade, P. D., & Owens, R. (1998). A dual process model of perfectionism based on
reinforcement theory. Behavior Modification, 22, 372-90.
48. Smith, R. E. (1986). Toward a cognitive-affective model of athletic burnout. Journal
of Sport Psychology, 8, 36-50.
49. Stoeber, J., & Madigan, D. J. (2016). Measuring perfectionism in sport, dance, and
exercise: Review, critique, recommendations. In A. P. Hill (Ed.), The psychology of
perfectionism in sport, dance and exercise (pp. 31-56). London: Routledge.
50. Stoeber, J., Otto, K., Pescheck, E., Becker, C., & Stoll, O. (2007). Perfectionism and
competitive anxiety in athletes: Differentiating striving for perfection and negative reactions to imperfection. Personality and Individual Differences, 42, 959-69.
51. Terry-Short, L. A., Owens, R. G., Slade, P. D., & Dewey, M. E. (1995). Positive and
negative perfectionism. Personality & Individual Differences, 18, 663–8.

121

پژوهش در ورزش تربیتی شماره  ،21بهار و تابستان 2931

استناد به مقاله

دانا امیر ،حامدی سعیده ،رفیعی صالح ،رحیمیزاده فاطمه ،1381( .بهار و تابستان).
نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالگرایی و تحلیلرفتگی در بازیکنان بسکتبال
دانشگاهی .پژوهش در ورزش تربیتی.198-212 :)12(1 ،
شناسه دیجیتال10.22089/res.2017.944:
Dana. A., Hamedi. S., Rafiee. S., Rahimizadeh. F. (2016 Spring & Summer).
The Role of Unconditional Self-Acceptance in Perfectionism and Burnout
Relationship among Collegiate Basketball Players. Research on Educational
Sport, 5(12): 189-212. (Persian). Doi: 10.22089/res.2017.944

15

Research on Educational Sport, No 11, 2016

The Role of Unconditional Self-Acceptance in
Perfectionism and Burnout Relationship among Collegiate
Basketball Players
A. Dana1, S. Hamedi2, S. Rafiee3, F. Rahimizadeh4
1. Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University,
Tabriz, Iran*9
2. M. Sc of Physical Education and Sport Sciences, Urmia, Iran
3. Assistant Professor of Motor Behavior, Sport Science Research Institute of
Iran
4. M. Sc of General Psychology, Gorgan, Iran
Received: 2016/08/24

Accepted: 2017/01/01

Abstract
The main purpose of this study was to determine the role of unconditional selfacceptance in the relationship of perfectionism and burnout among collegiate basketball
players. To this aim, in a cross-sectional-correlational study, 118 basketball players (54
males and 64 females, mean of age 23.8 years, mean of athletic experience 10.4 years,
and mean of competitive experience 6.4) completed the positive and negative
perfectionism scale, unconditional self-acceptance questionnaire, and athlete burnout
questionnaire, and resulted data were analyzed using Pearson correlation coefficient and
hierarchical multiple regression at the 95% confidence level. The results showed that
collegiate basketball players have high levels of positive perfectionism, moderate levels
of negative perfectionism, and moderate to low levels of unconditional self-acceptance
and burnout. The results of regression analysis showed that positive and negative
perfectionism explained totally 13.2% of burnout variance. Also, unconditional selfacceptance had a significant mediating role in the relationship of negative perfectionism
and burnout, while its role in the relationship of positive perfectionism and burnout was
not statistically significant. Based on the results of current study, determinative role of
unconditional self-acceptance in reduction of destructive effects of negative
perfectionism and adoption of effective psychological strategies are discussed.

KeyWords: Perfectionism, Athlete burnout, Self-Acceptance, Basketball Player.
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