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چکيده
 اضطراب بدنی و اعتماد به خود بر حسب ابعاد کمالگرايی شامل تالش براي کامل بودن،تبيين جنبه هاي مختلف اضطراب رقابتی شامل اضطراب شناختی
 دختر) از فدراسيونهاي15  پسر و001(  ورزشکار داوطلب029 .(کمالگرايی مثبت) و واکنش منفی به ناکامل بودن (کمالگرايی منفی) هدف پژوهش حاضر بود
ب) در اين0955 ،؛ بشارتMCAQ( الف) و پرسشنامه چندبُعدي اضطراب رقابتی0955 ،؛ بشارتCPS( ورزشی تهران با تکميل مقياس کمالگرايی رقابتی
 نتايج پژوهش نشان دادند که تالش براي کامل بودن (کمالگرايی مثبت) با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی منفی و با.پژوهش شرکت کردند
 واکنش منفی به ناکامل بودن (کمالگرايی منفی) با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی مثبت و با اعتماد به،اعتماد به خود آنها همبستگی مثبت
 همچنين تالش براي کامل بودن از.خود آنها همبستگی منفی دارد و ابعاد کمالگرايی ميتواند تغييرات مربوط به اضطراب رقابتی ورزشکاران را پيشبينی کنند
 اضطراب، تقويت قدرت مهار و مديريت شرايط مسابقه و تمرکز و دقت در اجراي فنون و مهارتهاي ورزشی،طريق تقويت احساسات شايستگی شخصی
 تضعيف قدرت، از طريق تضعيف احساسات شايستگی شخصی، واکنش منفی به ناکامل بودن، در مقابل.شناختی و بدنی را کاهش و اعتماد به خود را افزايش داد
. اضطراب شناختی و بدنی را افزايش و اعتماد به خود را کاهش داد،مهار و مديريت شرايط مسابقه و اختالل تمرکز و دقت در اجراي فنون و مهارتهاي ورزشی
 روانشناسی ورزشی، اضطراب رقابتی، کمالگرايی:واژههای كليدی
Abstract

I

n order to explain different aspects of competitive anxiety including cognitive anxiety, somatic anxiety, and self-confidence
as related to dimensions of perfectionism including striving for perfection (positive perfectionism) and negative reaction to

imperfection (negative perfectionism), 173 volunteer athletes (115 males, 58 females) from different Iranian sport federations
participated in the current study and completed the Competitive Perfectionism Scale (Besharat, 2009a) and the Multidimensional
Competitive Anxiety Questionnaire (Besharat, 2009b). The results revealed that 1) striving for perfection (positive perfectionism)
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was negatively associated with cognitive and somatic anxiety, and positively associated with self-confidence, 2) negative reaction
to imperfection (negative perfectionism) was positively associated with cognitive and somatic anxiety and negatively associated
with self-confidence, and 3) dimensions of perfectionism can predict changes related to athletes' competitive anxiety. Moreover,
striving for perfection decreased competitive anxiety and increased self-confidence through reinforcing personal feelings of
competence, control and management of competitive conditions and concentration while performing sport skills and techniques.
Conversely, negative reaction to imperfection, increased competitive anxiety and decreased self-confidence by weakening personal
feelings of competence, control and management of competitive conditions and disturbing concentration while performing sport
skills and techniques.
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.اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با اعتبار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران است

کمالگرايی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

مقدمه

تسهيلکننده) مبدل میسازند؟ آيا کمالگرايی به عنوان يک

ماهيت رقابتی و تنيدگی زاي ورزش ،مطالبات بسياري را

ويژگی شخصيتی با شدت و ضعف اضطراب رقابتی رابطه

بر ورزشکار تحميل میکند (جونز .)0331 ،بر اين اساس،

دارد؟ رابطه بين کمال گرايی و شدت اضطراب پيشرقابتی در

پاسخ هاي هيجانی به اين عوامل تنيدگی زا ،به ويژه اضطراب

ورزش در پژوهشهاي مقدمـاتی تاييد شـده است (کويوال،

رقابتی ،يکی از زمينه هاي پژوهشی در روانشناسی ورزشی

هاسمن و فالبی7117 ،؛ هال ،کر و متيوس .)0335 ،يکی از

است ( مارتنس ،ويلی و بارتون0331 ،؛ وودمن و هاردي،

نقاط ضعف اين پژوهشهاي مقدماتی ،عالوه بر محدوديتهاي

 .)7110در تجربه اضطراب رقابتی سه بُعد اصلی متمايز شده

مربوط به نمونههاي مورد مطالعه ،اين است که کمالگرايی را

9

به عنوان يک سازه شخصيتی کلی در نظر گرفته و سنجيدهاند.

(مارتنس و ديگران .)0331 ،اضطراب شناختی مؤلفه روانی

در پژوهش حاضر ،کمالگرايی ورزشی ،به عنوان يک ويژگی

اضطراب است و با انتظارات منفی و نگرانیهاي شناختی

اختصاصی که انگيزه و رفتار ورزشکار را در رابطه با فعاليتهاي

درباره خود ،موقعيت و پيامدهاي احتمالی (مانند احتمال

ورزشی تحت تاثير قرار میدهد ،بررسی میشود .نتايج اين

شکست) مشخص میشود .اضطراب بدنی مؤلفه جسمانی

پژوهش در عين حال به صورت اختصاصی نشان خواهد داد

اضطراب است و ادراک فرد از پاسخهاي فيزيولوژيک و

که چه رابطهاي بين ابعاد مختلف کمالگرايی و اضطراب رقابتی

برانگيختگی منفی را نشان میدهد .اعتماد به خود به باور

وجود دارد .همچنين اين نتايج میتوانند تا حدودي تعارض

شخص در مورد تسلط بر تکليف و توانايی انجام موفق آن

يافتههاي فعلی در زمينه آثار مثبت و منفی کمالگرايی بر

اطالق میشود (بارتون0335 ،؛ مارتنس و ديگران0331 ،؛

عملکرد ورزشی را توجيه کنند (انشل و منصوري7111 ،؛ فلت و

وودمن و هاردي .)7110 ،مجموعه يافتههاي پژوهشی به طور

هويت7111 ،؛ گالد ،ديفنباخ و مافت7117 ،؛ هال.)7112 ،
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است :اضطراب شناختی ،0اضطراب بدنی 7و اعتماد به خود
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کلی نشان دادهاند که رابطه اضطراب شناختی و بدنی با

در حوزه ورزش ،برخی از پژوهشگران کمالگرايی را بهنجار

عملکرد ،منفی است .در حالی که رابطه اعتماد به خود با عملکرد

و قهرمانساز میدانند؛ صفتی که به تحقق عملکرد عالی کمک

مثبت است (روبازا و بارتولی .)7112 ،اعتماد به خود پيش از

میکند (گالد و ديگران .)7117 ،عدهاي ديگر ،کمالگرايی را

مسابقه و در جريان مسابقه ،تعيينکننده اضطراب رقابتی پايين

برعکس صفتی نابهنجار توصيف میکنند و معتقدند باعث

است و غالباً با عملکرد بهتر همبستگی دارد (بشارت و

تضعيف عملکرد ورزشی میشود و آن را به صورت منفی تحت

پوربهلول7100 ،؛ کرفت ،مگيار ،بکر و فلتز .)7119 ،اضطراب

تاثير قرار میدهد (انشل و منصوري7111 ،؛ فلت و هويت،

رقابتی ،مخصوصاً در جايی که اعتماد به خود ضعيف باشد،

7111؛ هال .)7112 ،بخشی از اين يافتههاي متعارض برحسب

عملکرد را به صورت منفی تحت تاثير قرار میدهد (بشارت و

ماهيت ابعادي کمالگرايی قابل توجيه و تبيين است.

پوربهلول7100 ،؛ مارتيننت و فراند7112 ،؛ هنتون ،نل و مالليو،

کمال گرايی به عنوان يک صفت شخصيتی ،سازه اي

7115؛ هنتون ،مالليو و هال .)7112 ،يافتههاي پژوهش همچنين

چند بُعدي است (فروست ،مارتن ،لهارت و روزنبليت0331 ،؛

نشان دادهاند که ورزشکاران برجسته نشانههاي اضطرابشان را

هويت و فلت )0330 ،که با تالش براي بینقص بودن و وضع

بيش از ورزشکاران غيربرجسته ،تسهيلکننده 2تفسير میکنند

معيارهاي عالی براي عملکرد ،همراه با تمايل به ارزشيابیهاي

(مارتيننت و فراند.)7112 ،

کامالً انتقادي از رفتار شخصی و حساسيت بيش از حد در مورد

مطالعه اضطراب رقابتی به دليل تأثير مستقيم و تهديدکننده

اشتباهات ،مشخص میشود (فروست و ديگران0331 ،؛ فلت و

آن بر عملکرد و موفقيت ورزشی ،از اهميت مضاعف برخوردار

هويت .)7117 ،مجموعه شواهد پژوهشی دو بُعد کمالگرايی را

است .اما چه عوامل و زمينههايی اضطراب رقابتی را به وجود

متمايز میکنند (استامف و پارکر7111 ،؛ تريـشورت ،اوئنز،

میآورند ،آن را تشديد میکنند ،و به متغيري تهديدکننده (و نه

اسليد و ديويی0331 ،؛ سادارت و اسلنی7110 ،؛ هماچک،

3. self-confidence
4. facilitative

1. cognitive anxiety
2. somatic anxiety

دکتر محمدعلی بشارت ،سيده اسماء حسينی

سازش يافته توصيف شده است و جنبههايی از کمالگرايی را

منفی خواهد بود .پژوهشهاي انجامشده در مورد رابطه

برمیگيرد که به تالشهاي کمالگرايانهاي چون داشتن
در 

کمالگرايی و اضطراب رقابتی نشان دادهاند که نگرانی در

معيارهاي شخصی عالی ،وضع معيارهاي دقيق براي عملکرد

مورد اشتباهات و واکنش منفی به ناکامل بودن (از مؤلفههاي

شخصی و تالش براي کامل بودن مربوط میشود .اين بُعد از

کمالگرايی منفی) با اضطراب رقابتی رابطه مثبت دارد (استوبر،

کمالگرايی با شاخصهاي سازشيافتگی مناسب مانند عاطفه

اوتو ،پشک ،بکر و استول7112 ،؛ فروست و هندرسن0330 ،؛

مثبت ،بردباري و عملکرد تحصيلی باال ،سبکهاي مقابله

کويوال و ديگران7117 ،؛ هال و ديگران .)0335 ،همچنين،

کارآمد و سالمت جسمانی همبستگی دارد (استامف و پارکر،

ورزشکارانی که فقط براي کامل بودن تالش میکنند اما

7111؛ استوبر و اوتو7112 ،؛ استوبر ،هريس و مون7112 ،؛

نگران اشتباه کردن نيستند ،اضطراب کمتر و اعتماد به خود

استوبر ،کمپ و کوگ7115 ،؛ بشارت ،عسگري ،علیبخشی و

بيشتري در مسابقات دارند (استوبر و ديگران )7112 ،و اين

موحدينسب0953 ،؛ بشارت ،نادعلی ،زبردست و صالحی،

ترکيب با عملکرد بهتر مرتبط است (انشل و منصوري.)7111 ،

0952؛ بيلينگ ،اسراييلی ،اسميت و آنتونی7119 ،؛ فروست،

بنابراين ،میتوان نتيجه گرفت که برخی از جنبههاي

هيمبرگ ،هلت ،ماتيا و نيوباير0339 ،؛ فلت ،بسر ،هويت و

کمالگرايی مثبت ،سودمند و سازشيافتهاند و برخی ديگر

ديويس7112 ،؛ مارتيننت و فراند7112 ،؛ هريس ،پپر و ماک،

منفی ،زيانآور و سازشنايافتهاند (انس و کوکس7117 ،؛

 .)7115بُعد دوم به عنوان کمالگرايی منفی ،ناسالم يا

چنگ .)7119 ،مطابق با شواهد موجود ،میتوان اضطراب

سازشنايافته توصيف شده است و جنبههايی از کمالگرايی را

رقابتی را به جنبههاي منفی کمالگرايی ،و به طور اختصاصی

دربرمیگيرد که با ارزشيابیهاي انتقادي از عملکرد شخصی،


به واکنش منفی به ناکامل بودن نسبت داد .اين شواهد ،اهميت

نگرانی در مورد اشتباهات و احساس تعارض بين انتظارات و

تمايز جنبههاي مثبت و منفی کمالگرايی در ورزشکاران را

دستاوردها مرتبط است .اين بُعد از کمالگرايی با شاخصهاي

نشان میدهند .بر اين اساس ،میتوان با استناد به يافتههاي

سازشنايافته مانند افسردگی ،اضطراب ،تنيدگی و عاطفه

موجود ،فرضيههاي پژوهش را به اين شرح مطرح کرد :تالش

منفی ،سبکهاي مقابله ناکارآمد و بيماريهاي جسمانی

براي کامل بودن (کمالگرايی مثبت) با اضطراب شناختی و

همبستگی دارد (استوبر و اوتو7112 ،؛ استوبر و ديگران،

بدنی رابطه منفی و با اعتماد به خود رابطه مثبت دارد؛ واکنش

7115 ،7112؛ بشارت و ديگران0953 ،0952 ،؛ بيلينگ،

منفی به ناکامل بودن (کمالگرايی منفی) با اضطراب شناختی

اسراييلی و آنتونی7112 ،؛ دانکلی ،زاروف و بلنکشتين7119 ،؛

و بدنی رابطه مثبت و با اعتماد به خود رابطه منفی دارد.

سادارت و اسلنی7110 ،؛ صابونچی و الند0332 ،؛ فلت و
ديگران7112 ،؛ مارتيننت و فراند7112 ،؛ مولنر ،رکر ،کالپ و

روش

ساداوا7112 ،؛ هريس و ديگران .)7115 ،براساس يافتههاي

اين پژوهش اکتشافی با بررسی همبستگی بين متغيرها در

پژوهشهاي روانشناختی و يافتههاي مقدماتی پژوهشهاي

مورد ورزشکاران حرفهاي ورزشهاي مختلف در سطح کشور

انجامشده در رابطه با ورزشکاران (انشل و منصوري7111 ،؛

انجام شد .تعداد  032ورزشکار از فدراسيونهاي ورزشی

فلت و هويت7111 ،؛ گالد و ديگران7117 ،؛ هال،)7112 ،

کشتی ،بسکتبال ،واليبال ،فوتبال ،کاراته ،تکواندو ،شنا و

میتوان پيشبينی کرد که ابعاد مثبت و منفی کمالگرايی به

ژيمناستيک به صورت داوطلب از آبان  0952تا شهريور 0955

صورت متفاوت با اضطراب رقابتی رابطه دارند.

در اين پژوهش شرکت کردند .شرکتکنندگان در پژوهش،

در روانشناسی ورزش ،تمايز بين کمالگرايی مثبت و

ورزشکاران شهرهاي مختلف ايران بودند و در مناسبتهاي

منفی از اين نظر مهم است که مشخص میکند کدام بُعد

مختلف ورزشی در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند .از

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /33پاييز 1331

 .)0325بُعـد نخست به عنـوان کمـال گرايی مثبت ،سالم يا

کمالگرايی داراي پيامدهاي مثبت و کدام بُعد داراي پيامدهاي
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کمالگرايی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

ورزشکاران خواسته شد مقياس کمالگرايی رقابتیCPS( 0؛

تالش براي کامل بودن 9و واکنش منفی به ناکامل بودن 2را

7

در مقياس پنج درجهاي ليکرت از نمره يک (خيلی کم) تا نمره

(MCAQ؛ بشارت0955 ،ب) را تکميل کنند .تعداد 79

پنج (خيلی زياد) میسنجد .حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در

شرکتکننده به دليل پاسخ ناقص به پرسشنامهها از تحليلهاي

هر يک از زيرمقياسها به ترتيب  1و  71است .ويژگی هاي

آماري کنار گذاشته شدند و بدين ترتيب نمونة پژوهش به 029

روان سنجی مقياس کمال گرايی رقابتی در چندين پژوهش

ورزشکار ( 001پسر و  15دختر) تقليل يافت .ميانگين سنی کل

بررسـی و تاييـد شـده اسـت (بشـارت0955 ،الف) .برحسب

ورزشکاران  79سال با دامنه  05تا  73سال و انحراف استاندارد

يافتههاي مقدمـاتی ،ضرايب آلفـاي کـرونباخ هـر يک از

 ،7/51ميانگين سن ورزشکاران پسر  79/1سال با دامنه  03تا 73

زيرمقياسها در مورد يک نمونة  099نفري از ورزشکاران

سال و انحراف استاندارد  7/31و ميانگين سن ورزشکاران دختر

سطوح و رشتههاي مختلف ورزشی به ترتيب  1/39و 1/31

بشارت0955 ،الف) و پرسشنامه چندبُعدي اضطراب رقابتی

 77/1سال با دامنه  05تا  75سال و انحراف استاندارد  7/51بود.
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محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقياس است.

پس از تشريح هدفهاي پژوهش و هماهنگیهاي الزم با

ضرايب همبستگی بين نمرههاي  12نفر از نمونة مذکور در دو

مسووالن فدراسيونها و باشگاههاي ورزشی فوقالذکر ،ضمن

نوبت با فاصلة دو تا چهار هفته به ترتيب در مورد تالش براي

ارائه توضيحاتی در زمينه ضرورت و اهميت پژوهش و نحوه

کامل بودن ( )r=1/59و براي واکنش منفی به ناکامل بودن

پاسخدهی به پرسشها ،از ورزشکاران خواسته شد که به

2

( .(r=1/25در سطح  P<1/110معنادار بودند .روايی محتوايی

پرسشنامهها پاسخ دهند .اين پژوهش در بازه زمانی بين آبان

مقياس کمالگرايی رقابتی بر اساس داوري  01نفر از متخصصان

 0952تا شهريور  0955اجرا شد .محدوديت زمانی براي پاسخ

روانشناسی و تربيت بدنی بررسی و ضرايب توافق کندال براي

به سوالها مطرح نبود ،اما حداکثر زمان الزم براي تکميل

هر يک از زيرمقياسهاي پرسشنامه به ترتيب  1/50و 1/51
5

2

پرسشنامهها از  91دقيقه تجاوز نکرد .هدف اين بود که

محاسبه شد .روايی همگرا و تشخيصی (افتراقی) مقياس

ورزشکاران بدون تحت فشار قرار گرفتن از نظر زمان تکميل

کمالگرايی رقابتی از طريق اجراي همزمان مقياس

پرسشنامهها ،با آرامش و دقت به سوالها پاسخ دهند تا ضريب

11

1

3

کمالگرايی مثبت و منفی (تريـشورت و ديگران،)0331 ،
01

دقت و اعتبار پاسخها افزايش يابد .هيچ اجباري براي شرکت

مقياس موفقيت ورزشی

در پژوهش اعمال نشد و همه ورزشکاران به صورت داوطلب

 )0950و مقياس سالمت روانی (ويت و وير )0359 ،در مورد

در پژوهش شرکت کردند .پرسشنامهها روز قبل از مسابقات به

آزمودنیها محاسبه شد و در دامنهاي از همبستگیهاي مثبت

صورت گروهی بين ورزشکاران توزيع ،تکميل و جمعآوري شد.

و منفی معنادار از  1/29تا  1/52مورد تاييد قرار گرفت

براي تحليل دادههاي پژوهش از شاخصها و روشهاي آماري

(بشارت0955 ،الف).

شامل فراوانی ،درصد ،ميانگين ،انحراف استاندارد ،ضرايب
همبستگی و تحليل رگرسيون استفاده شد.

(بشارت ،عباسی و شجاعالدين،
00

پرسشنامه چندبُعدی اضطراب رقابتي (بشارت،
0955ب) .اين پرسشنامه يک مقياس  01مادّهاي است که

مقياس كمالگرايي رقابتي (بشارت0955 ،الف) .اين

براي سنجش ابعاد مختلف اضطراب رقابتی در نمونههاي

مقياس با  01مادّه براي سنجش ابعاد مثبت و منفی کمالگرايی

جامعه ايرانی ساخته و هنجاريابی شده است .مادّههاي آزمون
07

رقابتی در نمونههاي جامعه ايرانی ساخته و هنجاريابی شده

سه بُعد اضطراب رقابتی شامل اضطراب شناختی ،اضطراب

است .مادّههاي مقياس آزمون دو بُعد کمالگرايی رقابتی شامل

بدنی و اعتماد به خود را در مقياس پنج درجهاي ليکرت از نمره

7. convergent
8. discriminant
9. Positive and Negative Perfectionism Scale
10. Sport Achievement Scale
11. Mental Health Inventory
12. competitive anxiety

)1. Competitive Perfectionism Scale (CPS
)2. Multidimensional Competitive Anxiety Questionnaire (MCAQ
3. striving for perfection
4. negative reaction to imperfection
5. internal consistency
6. content validity

دکتر محمدعلی بشارت ،سيده اسماء حسينی

يک (خيلی کم) تا نمره پنج (خيلی زياد) میسنجد .حداقل و

پرسشنامه چندبُعدي اضطراب رقابتی از طريق اجراي همزمان

حداکثر نمره آزمودنی در زيرمقياسهاي سهگانة پرسشنامه به

مقياس کمالگرايی مثبت و منفی ،مقياس موفقيت ورزشی و

ترتيب  1و  71است .ويژگیهاي روانسنجی پرسشنامه

مقياس سالمت روانی در مورد آزمودنیها محاسبه شد و در

چندبُعدي اضطراب رقابتی در چندين پژوهش تاييد شده است

دامنهاي از همبستگیهاي مثبت و منفی معنادار از  1/22تا

(بشارت0955 ،ب) .برحسب يافتههاي مقدماتی ،ضرايب آلفاي

 1/55مورد تاييد قرار گرفت (بشارت0955 ،ب).

کرونباخ هر يک از زيرمقياسها در مورد يک نمونة  099نفري
از ورزشکاران سطوح و رشتههاي مختلف ورزشی به ترتيب
 1/59 ،1/31و  1/53محاسبه شد که نشانه همسانی درونی
خوب پرسشنامه است .ضرايب همبستگی بين نمرههاي 12

يافتهها
جدول  0شاخصهاي آماري شرکتکنندگان در پژوهش را در
مورد نمرههاي کمالگرايی و اضطراب رقابتی نشان میدهد.

نفر از نمونة مذکور در دو نوبت با فاصلة دو تا چهار هفته به

نتايج آزمون همبستگی پيرسون نشان دادند که تالش براي

ترتيب براي اضطراب شناختی ( ،(r=1/50براي اضطراب بدنی

کامل بودن (کمالگرايی مثبت) با اضطراب شناختی و بدنی

( ،(r=1/27و براي اعتماد به خود ( (r=1/22در سطح

ورزشکاران همبستگی منفی و با اعتماد به خود آنها همبستگی

 P<1/110معنادار بودند .روايی محتوايی پرسشنامه چندبُعدي

مثبت دارد .در مقابل ،واکنش منفی به ناکامل بودن (کمالگرايی

اضطراب رقابتی بر اساس داوري  01نفر از متخصصان

منفی) با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی مثبت

روانشناسی و تربيت بدنی بررسی و ضرايب توافق کندال براي

و با اعتماد به خود آنها همبستگی منفی داشت (جدول  .)7اين

هر يک از زيرمقياسهاي پرسشنامه به ترتيب  1/50 ،1/23و

نتايج فرضيههاي پژوهش را تاييد میکنند.

 1/57محاسبه شد .روايی همگرا و تشخيصی (افتراقی)
جدول 0
ميانگين و انحراف استاندارد نمرههاي کمالگرايی و اضطراب رقابتی ورزشکاران
متغير

M

SD

M

SD

M

SD

02/75
87/02
80/27
87/81
81/57

7/75
7/72
7/21
7/08
7/01

81/18
80/05
87/77
80/70
85/10

7/75
0/70
0/57
0/70
7/50

02/78
87/10
80/77
87/71
81/77

7/78
7/87
7/27
7/22
7/58

جدول 7
ضرايب همبستگی بين نمرة ابعاد کمالگرايی و اضطراب رقابتی ورزشکاران
متغير
اضطراب شناختي
اضطراب بدني
اعتماد به خود

تالش براي کامل بودن
-0/84
-2/75
2/77

واکنش منفي به ناکامل بودن
0/85
2/77
-2/70
P<1/110

سپس براي تعيين سهم هر يک از متغيرهاي کمالگرايی

اضطراب بدنی و اعتماد به خود به عنوان متغيرهاي مالک در

مثبت و منفی در تبيين واريانس اضطراب امتحان ورزشکاران،

معادلة رگرسيون تحليل شدند .نتايج تحليل واريانس و

مقياسهاي تالش براي کامل بودن و واکنش منفی به ناکامل

مشخصههاي آماري رگرسيون بين ميانگين نمرة مقياسهاي

بودن به عنوان متغيرهاي پيشبين و اضطراب شناختی،

کمالگرايی با اضطراب رقابتی در جدول  9ارائه شدهاند.

روانشناسي تحولي :روانشناسان ايراني -سال نهم /شماره  /33پاييز 1331

تالش براي کامل بودن
واکنش منفي به ناکامل بودن
اضطراب شناختي
اضطراب بدني
اعتماد به خود

ورزشکاران پسر

ورزشکاران دختر

كل ورزشکاران

13

کمالگرايی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

جدول 9
خالصه مدل رگرسيون ،تحليل واريانس و مشخصههاي آماري رگرسيون مقياسهاي اضطراب رقابتی بر ابعاد کمالگرايی ورزشکاران
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متغير
اضطراب شناختی
تالش برای کامل بودن
واکنش منفی به ناکامل بودن
اضطراب بدنی
تالش برای کامل بودن
واکنش منفی به ناکامل بودن
اعتماد به خود
تالش برای کامل بودن
واکنش منفی به ناکامل بودن

02

F
*

R

R0

SE

85/84

0/590

0/484

2/84

*5/49

0/324

0/495

2/43

*84/23

0/302

0/432

2/94

ß

2/711
0/483
-2/777
0/843
2/727
-0/880

t
*

-7/118
*5/453

*-7/711
*3/992
*7/572
*-3/433
*
P<1/110

براساس نتايج جدول  F ،9مشاهده شده معنادار است

(کمالگرايی مثبت) با اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران

( )P<1/110و  92درصد واريانس مربوط به اضطراب شناختی

همبستگی منفی و با اعتماد به خود آنها همبستگی مثبت دارد.

به وسيلة ابعاد کمالگرايی تبيين میشود .ضرايب رگرسيون

به عکس ،واکنش منفی به ناکامل بودن (کمالگرايی منفی) با

نشان میدهند که تالش براي کامل بودن (،ß=-1/955

اضطراب شناختی و بدنی ورزشکاران همبستگی مثبت و با

 )t=-1/330و واکنش منفی به ناکامل بودن (،ß=1/922

اعتماد به خود آنها همبستگی منفی داشت .تحليل اين نتايج

 )t=1/912میتوانند واريانس اضطراب شناختی را به صورت

نيز نشان دادند که ابعاد کمالگرايی میتوانند تغييرات مربوط

معنادار تبيين کنند .نتايج مربوط به اضطراب بدنی نشان

به اضطراب رقابتی ورزشکاران را پيشبينی کنند .اين يافتهها که

میدهنـد کـه  Fمشـاهدهشده معنادار است ( )P<1/110و

با نتايج پژوهشهاي قبلی (استوبر و ديگران7112 ،؛ بشارت و

93درصد واريانس مربوط به اضطراب بدنی به وسيلة ابعاد

پوربهلول7100 ،؛ کرفت و ديگران7119 ،؛ هنتون و ديگران،

کمالگرايی تبيين میشود .ضرايب رگرسيون نشان میدهند

 )7115مطابقت میکنند ،برحسب احتماالت زير تبيين میشوند.

که تالش براي کامل بودن ( )t= -1/235 ،ß= -1/929و

تالش براي کامل بودن به عنوان يکی از ابعاد يا جنبههاي

واکنش منفی به ناکامل بودن ()t= 2/337 ،ß= 1/292

کمـالگرايی ،گرچه بر معيـارهاي شخصی عالی و معيارهاي

میتوانند واريانس اضطراب بدنی را به صورت معنادار تبيين

دقيق براي عملکرد شخصی استوار است (استامف و پارکر،

کنند .نتايج مربوط به اعتماد به خود نشان می دهند که F

7111؛ تريـشورت و ديگران0331 ،؛ سادارت و اسلنی،

مشاهدهشده معنادار است ( )P<1/110و  92درصد واريانس

7110؛ هماچک ،)0325 ،بـه دليـل ويژگـیهاي بهنجـار و

مربوط به اعتماد به خود به وسيلة ابعاد کمالگرايی تبيين

سازشيافتهاش ،زمينههاي درونروانی مثبت مانند حرمت خود

میشود .ضرايب رگرسيون نشان میدهند که تالش براي

و اعتماد به خود را تقويت میکند (اسلنی ،رايس ،مبلی ،ترپی و

کامل بودن ( )t= 2/291،ß= 1/919و واکنش منفی به ناکامل

اشبی7110 ،؛ پارکر0332 ،؛ چنگ ،چانگ و وانگ0333 ،؛

بودن ( )t= -2/522 ،ß= -1/221میتوانند واريانس اعتماد به

رايس ،اشبی و اسلنی0335 ،؛ کويوال و ديگران )7117 ،و

خود را به صورت معنادار تبيين کنند.

احساسات شايستگی شخصی را افزايش میدهد .ورزشکاري
که از اين ويژگی مثبت کمالگرايی برخوردار باشد ،با تکيه بر

بحث
نتايج پژوهش نشان دادند که تالش براي کامل بودن

اين احساسات میتواند از ظرفيتها و توانمنديهاي خود براي
به کارگيري فنون و مهارتهاي ورزشی استفاده کند .اين

دکتر محمدعلی بشارت ،سيده اسماء حسينی

وضعيت آرمانی و مطلوب ،با اضطراب رقابتی (شناختی و بدنی)

مثبت (استامف و پارکر7111 ،؛ استوبر و اوتو7112 ،؛ استوبر و

کمتر و اعتماد به خود بيشتر مطابقت میکند .اين تبيين با

ديگران7115 ،7112 ،؛ بيلينگ و ديگران7119 ،؛ فروست و

يافتههاي قبلی در تاييد کمالگرايی به عنوان ويژگی بهنجار و

ديگران0339 ،؛ فلت و ديگران7112 ،؛ مارتيننت و فراند،

الزم براي تحقق عملکرد عالی (گالد و ديگران)7117 ،

7112؛ هريس و ديگران )7115 ،تقويت میشود.

مطابقت میکند .اين تبيين در مقابل ديدگاهی قرار میگيرد که

واکنش منفی به ناکامل بودن به عنوان يکی از ابعاد يا

کمالگرايی را به طور کلی صفتی نابهنجار توصيف میکند و

جنبـههاي منفـی کمـالگـرايی ،برخالف جنبـههاي مثبت

معتقد است که باعث تضعيف عملکرد میشود (انشل و

کمالگرايی ،به دليل ويژگیهاي نابهنجار و سازشنايافتهاش،

منصوري7111 ،؛ فلت و هويت7111 ،؛ هال .)7112 ،افزون بر

نگرانیهاي فرد از عدم تحقق معيارهاي کمالگرايانه را

آن ،اين يافته از ديدگاه ابعادي کمالگرايی حمايت میکند.

پيوسته افزايش میدهد (استامف و پارکر7111 ،؛ تريـشورت

تالش براي کامل بودن ،همچنين از طريق ويژگیهايی

و ديگران0331 ،؛ سادارت و اسلنی7110 ،؛ هماچک.)0325 ،

مانند واقعبينی ،پذيرش محدوديتهاي شخصی ،انعطافپذيري

محصول و نتيجه مستقيم اين شرايط نگرانکننده ،درماندگی و

و احساس رضايت و خرسندي از عملکرد شخصی (اسلنی و

ناتوانی ورزشکار در استفاده از فنون و مهارتهاي ورزشی

اشبی0332 ،؛ فروست و ديگران0339 ،؛ هماچک0325 ،؛

است .اين درماندگی و ناتوانی از يک سو اضطراب رقابتی

هويت و فلت )0353 ،به ورزشکار کمک میکند تا با مهار و

(شناختی و بدنی) را افزايش میدهد و از سوي ديگر اعتماد به

مديريت شرايط مسابقه ،اضطراب رقابتی را کاهش دهد.

خود ورزشکار را تضعيف میکند .براساس يافته پژوهش حاضر

کاهش اضطراب رقابتی ،از آنجا که مقدمات موفقيت ورزشی

میتوان ديدگاه منفینگر و تکبُعدي کمالگرايی را اين طور

فرد را نيز فراهم میسازد ،در يک چرخه و تعامل مثبت ،قدرت

تعديل و تفسير کرد که تنها اين بُعد از کمالگرايی نابهنجار

ورزشکار در مهار و مديريت شرايط مسابقه را تقويت میکند،

است و باعث افزايش اضطراب و تضعيف عملکرد میشود

اضطراب را بيش از پيش کاهش میدهد و سطح اعتماد به

(انشل و منصوري7111 ،؛ فلت و هويت7111 ،؛ هال،)7112 ،

خود را باال میبرد.

اما بُعد مثبت کمالگرايی میتواند تاثيري سازنده بر روحيه فرد

تالش براي کامل بودن به عنوان يک ويژگی مثبت

و عملکرد وي داشته باشد (گالد و ديگران.)7117 ،

تالشهاي دشوار و طاقتفرساي خود لذت ببرد و احساس

خود و اعتماد به خود (اسلنی و ديگران7110 ،؛ پارکر0332 ،؛

رضايت کند (هماچک .)0325 ،اين نتيجه با يافتههاي پيشين

چنگ و ديگران0333 ،؛ رايس و ديگران0335 ،؛ کويوال و

که نشان دادهاند ورزشکاران برجسته نشانههاي اضطرابشان

ديگران )7117 ،احساس شايستگی و کفايت شخصی ورزشکار

را بيش از ورزشکاران غيربرجسته ،تسهيلکننده تفسير میکنند

را کم میکند و باعث میشود که وي نتواند از ظرفيتها و

(مارتيننت و فراند )7112 ،مطابقت دارد .امکان تجربه رضايت

توانمنديهاي خود براي به کارگيري فنون و مهارتهاي

و خشنودي از عملکرد شخصی ،به ورزشکار کمک میکند تا

ورزشـی بـه خوبـی استفـاده کنـد .اين وضعيت نامطلوب و

با تمرکز و دقت بيشتر به اجراي فنون و مهارتهاي ورزشی

تهديدکننده ،اضطراب رقابتی (شناختی و بدنی) را افزايش و

بپردازد و احتمال موفقيت خود را افزايش دهد .اين وضعيت،

اعتماد به خود را کاهش میدهد.

هم اعتماد به خود را در ورزشکار باال میبرد و هم اضطراب و

واکنـش منفـ ی به ناکامل بـودن ،همچـ نين از طريق

نگرانیهاي معمول رقابت را کاهش میدهد و قابل مهار

ويژگی هايی مانند انتـظارات غيـرواقـعبيـنانه ،عـدم پذيرش

میسـازد .اين تبيـين بـر اساس همبستـگیهاي تاييدشده

محدوديتهاي شخصی ،انعطافناپذيري و احساس نارضايتی و

کمالگرايی مثبت با شاخصهاي سازشيافتگی و عواطف

ناخرسندي مستمر از عملکرد شخصی (اسلنی و اشبی0332 ،؛
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کمالگرايی ،به فرد کمالگرا اين امکان را می دهد تا بتواند از

واکنش منفی به ناکامل بودن از طريق تضعيف حرمت

01

کمالگرايی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران

بلت0331 ،؛ فروست و ديگران0339 ،0331 ،؛ کوين و

زمينة درمانگري هاي مبتنی بر پـردازش شـناختی اطالعـات و

اوگلس0339 ،؛ هماچک0325 ،؛ هويت و فلت )0353 ،قدرت

تنظيم عواطف نيز تزريق شوند و بر کارآمدي آنها بيافزاينـد .در

مهار و مديريت شرايط مسابقه را در ورزشکار تضعيف میکند و

ســطح نظــري ،يافتــههــاي پــژوهش حاضــر مــیتواننــد هــم

اضطراب رقابتی را افزايش میدهد .افزايش اضطراب رقابتی و

نظريه هاي فعلی مربوط به کمال گرايی و اضطراب را از جهاتی

ضعف مديريت شرايط مسابقه در يک چرخه و تعامل منفی،

تأييد کنند و هم پرسشها و فرضيههاي جديد در مـورد رابطـة

عالوه بر تاثيرات زيانبخش بر يکديگر ،اعتماد به خود

ابعاد کمالگرايی بـا شـکلهـاي مختلـف اضـطراب را مطـرح

ورزشکار را نيز کاهش میدهند.

سازند .تأييـد سـازه کمـالگرايـی بـه عنـوان يکـی از عوامـل

واکنش منفی به ناکامل بودن به عنوان يک ويژگی منفی
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کمـالگرايی ،باعث میشـود که فـرد کمـالگرا نتواند از

00

تأثيرگذار بر اضطراب رقابتی ،به ويژه در ورزش حرفهاي ،گامی
در جهت توسعه آسيبشناسی روانی در حوزه ورزش است.

تالشهاي دشوار و طاقتفرساي خود لذت ببرد و احساس

پژوهش حاضر ،به دليل آنکه نخستين بار است در جامعه

رضايت کند (هماچک .)0325 ،اين نارضايتی ،تمرکز و دقت

ورزشی ايران انجام میشود ،نيازمند تکرار در نمونههاي مختلف

ورزشکار را در اجراي فنون و مهارتهاي ورزشی برهم میزند

و تأييدهاي تجربی بيشتر است .تا آن موقع ،يافتههاي پژوهش

و احتمال شکست و ناکامی را افزايش میهد .اين وضعيت ،هم

بايد با احتياط تفسير شوند .همين طور ،نمونه پژوهش (گروهی

اضطراب و نگرانیهاي رقابت را افزايش میدهد و هم به

از ورزشـکاران داوطلـب) و نـوع پـژوهـش (همبستـگی)،

اعتماد ورزشکار به خود و شايستگیهايش آسيب میرساند .اين

محدوديتهايی را در زمينه تعميم يافتهها ،تفسيرها و اسنادهاي

تبيين بر اساس همبستگیهاي تاييدشده کمالگرايی منفی با

علتشناختی متغيرهاي مورد بررسی مطرح میکنند ،که بايد در

شاخصهاي ناسازگاري و عواطف منفی (استوبر و اوتو7112 ،؛

نظر گرفته شوند .به عالوه ،مشکالت احتمالی مربوط به روايی

استوبر و ديگران7115 ،7112 ،؛ بيلينگ ،اسراييلی و آنتونی،

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش را نبايد از نظر دور داشت.

7112؛ دانکلی و ديگران7119 ،؛ سادارت و اسلنی7110 ،؛

تکرار پژوهشهاي مشابه به منظور آزمون تکرارپذيري نتايج و

صابونچی و الند0332 ،؛ فلت و ديگران7112 ،؛ مارتيننت و

انجام مطالعات مشابه با روشهاي تجربی و آزمايشگاهی با

فراند7112 ،؛ مولنر و ديگران7112 ،؛ هريس و ديگران،

هدف دستيابی به يافتههاي دقيقتر ،پيشنهاد میشود.

 )7115نيز تقويت میشود .بر اين اساس ،میتوان نتيجهگيري
کرد که کمالگرايی منفی ،برعکس کمالگرايی مثبت ،تأثير
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