
 283-121،. صص 2931،. بهار و تابستان 21شماره                       پژوهش در ورزش تربیتی

 رفتگی گرایی و تحلیلنقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمال

 دانشگاهی بازیکنان بسکتبالدر 
 

 4زادهفاطمه رحیمی و 3صالح رفیعی ،2سعیده حامدی ،1 امیر دانا
  

 1*ایران تبریز، اسلامی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد بدنی، تربیت گروه. 1

 ایران کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، ارومیه،. 2

 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیرفتار حرکتی، استادیار . 3

 شناسی عمومی، گرگان، ایرانکارشناس ارشد روان. 4
 

21/23/2931تاريخ پذيرش:              39/31/2931تاريخ دريافت:  
 

 کیدهچ
 تبالبازيکنان بسکرفتگی در گرايی و تحلیلحاضر، تعیین نقش خودپذيری نامشروط در ارتباط کمالهدف اصلی پژوهش 

سن زن، میانگین  15مرد و  15) بازيکن بسکتبال 228همبستگی، ـ  مقطعی ةطی يک مطالع دانشگاهی بود. به اين منظور

، گرايی مثبت و منفیمقیاس کمال سال( 5/1 یرقابت ةسابقمیانگین سال و  5/23ورزشی  ةسابقمیانگین سال،  8/19

تفاده با اس آمدهدستبههای و داده ا تکمیل کردندررفتگی ورزشکار تحلیل ةپرسشنامو  خودپذيری نامشروط ةپرسشنام

نتايج نشان . ندشد تحلیلدرصد  31مراتبی در سطح اطمینان سلسله ةو رگرسیون چندگان ضريب همبستگی پیرسوناز 

ح وسط و گرايی منفیسطوح متوسط کمال، گرايی مثبتدانشگاهی از سطوح بالای کمال بازيکنان بسکتبالداد که 

نتايج تحلیل رگرسیون نشان داد که . رفتگی برخوردارندمتوسط به پايین خودپذيری نامشروط و تحلیل

 ،همچنینکنند. می رفتگی را تبییندرصد از تغییرات تحلیل 1/29در مجموع  مثبت و منفی گرايیکمال

 ؛برعهده داشترفتگی گرايی منفی و تحلیلدر ارتباط کمال یای معنادارخودپذيری نامشروط نقش واسطه

های تهيافاساس  بر نبود. معناداراز لحاظ آماری رفتگی گرايی مثبت و تحلیلدر ارتباط کمالکه نقش آن درحالی

 ذاتخاو  گرايی منفیخودپذيری نامشروط در کاهش اثرات مخرب کمال ةکنندنقش تعیین، حاضر پژوهش
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 مقدمه
را نیز به دنبال  1رفتگیتحلیلپیامدهای مخربی نظیر  ،رقابتو شرایط خاص نیازهای جسمی و روانی بالا 

، گاستافسون، کنتا، هاسمن شود )برای مثالهای مختلف گزارش میدارد که شیوع آن در ورزشکاران رشته

در آنان درصد  11شدید و در حد  ورزشکاران نخبهدرصد  هفتتا  یك؛ طوری که (2002 ،2و لاندکویست

 به ورزشکار رفتگیتحلیل. (2002، 3و دیفنباخاند )گولد کرده تجربهرا رفتگی تحلیل ،متوسطحد 

شدن اعمال ةدر نتیجکه بخش، شده و لذتپیگیری یك ورزشِاز  جسمانینشینی روانی، هیجانی و عقب»

هایی ویژگیبا و  (32 :1891، 4)اسمیت اشاره دارد «دهدرخ میدر طول زمان بر ورزشکار  استرس مفرط

عالیت مندی به فعلاقه رفتنازبین، نکردنادراک پیشرفتو هیجانی، عواطف منفی،  واماندگی جسمینظیر 

ت از مشارکبرای مدتی رفتگی، فرد ممکن است در شرایط تحلیل .شودمشخص میهویتی و احساس بی

های ناشی از آن پیدا راه دیگری برای گریز از موقعیت و استرس زیرا ؛گیری کندکنارهدر فعالیت خود 

ج با نتای شدهی صرفهاتلاشو  رفتگی در اثر ناهمخوانی بین انتظارات(. تحلیل1891اسمیت، کند )نمی

ها و منابعی تعادل بین نیازمندی فقداناین،  (. علاوه بر1889، 1کند )اسکافیلی و انزمانرشد میآمده دستبه

وز باعث بر ،و از این راه وداسترس ش به تولیدمنجر تواند که برای تأمین آنها ضرورت دارد، در درازمدت می

رفتگی شناسایی هایی که در ارتباط با تحلیل(. استرس1889، 1د )مسلش و گولدبرگگردرفتگی تحلیل

ل ائازحد، اضطراب و اصرار برای کسب عملکرد ایدشده است شامل ترس از شکست، ناکامی، انتظارات بیش

رفتگی ورزشکار تحلیل (2001) 9سازی رادک و اسمیتهوممف ةپای بر(. 1880، 2)دیل و وینبرگ شوندمی

های پژوهش .ددار 11ورزشی سازیناارزندهو  10هیجانی /واماندگی جسمی، 8کاهش احساس پیشرفت عدِ بُسه 

بین فصل  حد و مرزکردن با نامشخص رقابتیکه ورزش  نداستوارفرض بر این های این حوزه پژوهش

ازحد به شود که این تعهد بیشناپذیری در ورزشکاران میپایانل مسابقه، باعث ایجاد تلاش استراحت و فص

ویژه در سطوح به .(2002گولد و دیفنباخ، شود )رفتگی ورزشکار منتهی میدر نهایت به تحلیل ،تمرین

 شور والز باعثو  شودمیایجاد اسنادهای ناسازگار  منجر بهبالای رقابتی، اشتیاق زیاد برای کسب موفقیت، 
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 (.1881و همکاران،  1، جونز و گولدهاردیشود )میاز ورزش وی گیری کنارهدر نهایت ورزشکار و  ةو علاق

گرایانه و استانداردهای عملکردی بالا و کمال 2«تعهدیبیش»، به بیان دیگر، ورزشکارانی که دچار بلندپروازی

ها از جمله این قبیل خصیصه ،ورزش ةدر زمین ،حالبااین. پذیرترندرفتگی آسیب، نسبت به تحلیلهستند

شناسان ورزش، ، طوری که بسیاری از رواندنشوبرشمرده میورزشکاران  صفاتیکی از  3گراییکمال

  (.2001، 4هال)دانند ورزشکاران برجسته می ةگرایی را شاخصکمال

ی عملکرداستانداردهای  وضعبودن و نقصتلاش برای بیچندُبعدی به  ةیك سازگرایی به عنوان کمال

فاوت، طور مته که ابعاد آن ب اشاره داردرفتار  ةازحد منتقدانبیشهمراه با گرایش به ارزیابی  ،زیادازحد بیش

ارت، راست، مارتین، لاه)فدهند دهی افراد به پیشرفت شخصی را تحت تأثیر قرار میادراک، تفسیر و پاسخ

 ؛وجود داردسازی سه دسته مفهوم ،ورزشی گراییِ در ادبیات پژوهشی مربوط به کمال. (1880، 1و روزنبالت

ریزی شده است که طرح (1880گرایی چندبُعدی فراست و همکاران )مدل کمال برمبنایاول  ةدست

؛ گاتوالز و 2001، 2؛ دان و همکاران2002، 1و سیروتوئیك ، کازگرو داندان و همکاران )دان ی کههایمدل

رت، شوـ  تریگرایی مثبت و منفی برمبنای مدل کمالدوم  ة. دستاندجمله از آن اندهدادارائه ( 2008، 9دان

 10و پاراپاوسیسهاس سازی توان به مفهومجمله می آناز استوار است که ( 1881) 8اونز، اسلید و دِوی

: ُبعدی )تلاش برای کمال در یك مدل دو های فوقمدل تلفیقبا سوم،  ةد. دستاشاره کر( 2004)

ازی سبه مفهوم( بُعد ناسازگار ةکنندبه نقصان: منعکسهای منفی واکنش ؛بُعد سازگار ةکنندمنعکس

نظر از نوع صرف .(2002 ،11پشك، بکر و استل، اتو، )برای مثال، استوبر است هپرداختگرایی ورزشی کمال

رزش گرایی در وعمومی زندگی و کمال ةگرایی در زمینبین کمالکه باید سازی، پیشنهاد شده است مفهوم

ورزش برای  ةهای برخاسته از زمینسازیمایز قائل شد و از مفهوماست ـ ت 12خاصـ که یك سازة دامنه

با توجه در پژوهش حاضر (. 2011، 13گرایی ورزشکاران استفاده کرد )استوبر و مادیگانپژوهش روی کمال
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برای  (2004منفی هاس و پاراپاوسیس )گرایی مثبت و کمالشود، از مدل به آنچه در ادامه تشریح می

ها ناختبه شگرایی مثبت کمالسازی، مفهوماساس این  بربهره گرفته شد. گرایی ورزشکاران کمال ةمطالع

ن و دستیابی به پیامدهای مثبت اهداف سطح بالای معی   پیشبردشود که به سمت و رفتارهایی اطلاق می

 ی منفیگرایکمالند. از سوی دیگر، گردبه پیشرفت تحریك میو با تقویت مثبت و میل شوند میهدایت 

ن و اجتناب از پیامدهای اهداف سطح بالای معی  پیشبردها و رفتارهایی که به سمت شناختعبارت است از 

  (.1889، 1اسلید و اونزند )گردو با تقویت منفی و ترس از شکست تحریك میشود میمنفی هدایت 

ی گرایکمال مقیاس اساس بررفتگی ورزشکاران گرایی و تحلیلکمال ارتباطشواهد حاصل از بررسی 

سازگار )استانداردهای  ةگرایانکمال هایبین گرایش دهد کهنشان می( 1880) چندُبعدی فراست و همکاران

ار ناسازگ ةگرایانکمال هایبین گرایشکه درحالی ؛رفتگی ارتباط منفی وجود داردشخصی( و تحلیل

اط مثبت رفتگی ارتباشتباهات( و تحلیل ة، نگرانی درباراعمال ةشك دربار)انتظارات و انتقاد والدین و مربی، 

، 4لمیر، هال و روبرتز؛ 2009، 3، کی، چن و تسای؛ چن1881، 2، آدری، تافی و لوهرگولدبرقرار است )

یل، رو بود )برای مرور به ههچندبُعدی فراست با آن روبگرایی با توجه به انتقاداتی که مقیاس کمال. (2009

گرایی چندبُعدی کمال مراجعه شود(، به استفاده از مقیاس 132صفحه  2009، 1هال، آپلتون و کازوب

گرایی خودمحور، کمالمشتمل بر گرایی ( روی آوردند که سه بُعد ناسازگار از کمال1881) 1هویت و فلت

این  ةشده بر پایهای گزارشیافته د.کریمگیری را اندازهگرایی تجویزشده توسط جامعه دیگرمحور و کمال

گرایی گرایی خودمحور و در ارتباط مثبت با کمالرفتگی در ارتباط منفی با کمالکه تحلیل دادابزار نشان 

یی از هادر نمونهرفتگی گرایی و تحلیلبین کمالتجویزشده توسط جامعه قرار دارد. این الگوی ارتباط 

؛ 2008، 2اپلتون، هال و هیل) ورزشکاران جوان نخبه، (2009هیل و همکاران، های جوان نخبه )فوتبالیست

، 10هیل، هال و آپلتون و مارای، ورزشکاران قایقران )(2012، 8آپلتون و هیل؛ a2010، 9هیل، هال و آپلتون

b2010 ،)و  (2014اقدسی، بازیکنان جوان هندبال )(، 2011، 11هیل و آپلتون) بازیکنان جوان راگبی

ه است. رسیدتأیید  به (2014زاده، اللهزاده و نعمتمیرشکاری، زارع) های تیمیرشته ةبازیکنان مرد نخب
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( و مدل هویت و فلت 1880فراست و همکاران ) یق مدلفکید بر اینکه تلأبرخی دیگر از پژوهشگران با ت

تر از گرایی دارند، دو بُعد کلیتوجهی در شناخت ماهیت کمالقابل( که هر کدام نقاط قوت 1881)

گرایی خودمحور: )تلفیق استانداردهای شخصی و کمال 1گرایانههای کمالهای تلاشگرایی با نامکمال

اعمال  ة)تلفیق نگرانی در مورد اشتباهات، شك دربار 2گرایانههای کمالبُعد سازگار( و نگرانی ةکنندمنعکس

گرایی و ُبعد ناسازگار( را برای بررسی ارتباط کمال ةکنندگرایی تجویزشده توسط جامعه: منعکسکمالو 

( با اتخاذ این رویکرد 2013) 3، هیل، هال و کارانکار گرفتند. برای مثال، جووته رفتگی ورزشکاران بتحلیل

گرایانه اثر مستقیم و منفی و های کمالهای قبلی شدند و نشان دادند که تلاشموفق به تکرار یافته

که الگوی با وجود این .رفتگی ورزشکاران جوان دارندگرایانه اثر مستقیم و مثبت بر تحلیلهای کمالنگرانی

، ده استشادبیات پژوهشی گزارش در رفتگی گرایی و تحلیلابعاد کمالبین یکنواختی برای ارتباط تقریباً 

 مطالعات به طور مطرح کردند؛ زیرا هااین یافتهگیری از نتیجه( سؤالاتی در مورد 2008) 4چن، کی و تسای

( 2011) 1نقد، برای مثال، گاتوالزاین در پاسخ به  .اندتکیه داشته های خارج از ورزشسازیعمده بر مفهوم

( که یکی از ابزارهای معتبر 2008دو )گاتوالز و دان،  گرایی چندُبعدی ورزشیکارگیری مقیاس کمالهبا ب

رفتگی ورزشکاران دانشگاهی و ابعاد ناسازگار تحلیل ةگانکه بین ابعاد سه نشان داد ،استدر این زمینه 

 با که ـشده از سوی مربی ل و فشار ادراکعماا   ةگرایی ورزشی )نگرانی در مورد اشتباهات، شك دربارکمال

، ذکورم ة. با این حال، در مطالعبرقرار استارتباط مثبت  (متفاوت است شده از سوی والدیناکفشار ادربُعد 

باط منفی رفتگی ارتسازی تحلیلگرایی ورزشی )استانداردهای شخصی( تنها با بُعد ناارزندهبُعد سازگار کمال

اد ابعالگوی مشخصی از ارتباط جز در چند مورد،  ،شدهمطالعات انجام، به طور کلی .داشت و در حد ضعیف

فی گرایی در ارتباط مندهد ابعاد سازگار کمالکه نشان میاند دهکرگزارش رفتگی را گرایی و تحلیلکمال

طور عمده  بهاین مطالعات  رفتگی قرار دارند.گرایی در ارتباط مثبت با سطوح تحلیلو ابعاد ناسازگار کمال

و  استوبر(، 2008(، گاتوالز و دان )1881(، هویت و فلت )1880)های فراست و همکاران مدل ةپای بر

های مختلف برای بررسی . استفاده از مدلاندریزی شدهطرح هاو یا ترکیبی از این مدل (2002همکاران )

مدل گرفته، اساس جستجوهای صورت کند. برآن کمك می ةیك پدیده به افزایش شناخت دربار

( 2012، تنها در یك مطالعه )عزیزی و نیکبخش( 2004گرایی مثبت و منفی )هاس و پاراپاوسیس، کمال

 ةر مطالعدهای متمایزی منتهی شده است. که به یافتهبه کار رفته رفتگی ورزشکاران برای تبیین تحلیل

انجام  گوانجو های آسیاییحرکتی حاضر در بازی ـ ای از ورزشکاران معلول جسمانیدر نمونهمذکور که 
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اشت رفتگی قرار ددر ارتباط معکوس با ابعاد تحلیلگرایی منفی کمالهای پیشین، برخلاف یافته، شد

ای که گونه گرایی خودمحورکمالشده در خصوص نتایج گزارشبراین، علاوه(. 2012)عزیزی و نیکبخش، 

 اثرر گرایی خودمحوکمالمطالعات  اکثردر  زیرا ؛استبرانگیز الؤسشود، برشمره می گرایی ناسازگاراز کمال

(. 2008؛ اپلتون و همکاران، 2009برای مثال، هیل و همکاران، )است  داشتهرفتگی تحلیلای بر ندهکاه

ه اند کدهکراشاره مشخصی شناختی سازوکارهای روانوجود امکان  بهپژوهشگران در توضیح این مشاهدات 

در واقع ممکن است . دکنرا تعدیل رفتگی ورزشکاران تحلیل وگرایی منفی مالممکن است ارتباط ک

ای در دهکننهستند، نقش تعیین ثرگذارافرد از عملکرد و محیط ورزشی که بر ارزیابی کلی  ییمتغیرها

، ی شناخت این سازوکارر راستاد (.2001، 1)فلت و هویت ندکنرفتگی ایفا و تحلیلگرایی کمال ارتباط

اپلتون و همکاران، گرایی )(، هدف2009هیل و همکاران، ) 2نامشروط خودپذیری چوننقش متغیرهایی 

)هیل و همکاران،  3(، اعتباریابی و رشدجوییa2010راهبردهای کنارآمدن )هیل و همکاران، (، 2008

b2010)  با  ،این حالبا ه است. بررسی شد (2013ت و همکاران، و؛ جو2012انگیزش )اپلتون و هیل، و

های خاص، و نمونه هابه زمینهآنها داشتن و اختصاصگرفته مطالعات صورتتوجه به معدود بودن 

به  .ستا های بیشترپژوهش مندو نیازاست رو هبا محدودیت روب هاآننتایج برخاسته از  گیری و تعمیمنتیجه

 گرایی وتعیین نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمال راین منظور، تمرکز اصلی پژوهش حاضر ب

مفهوم خودپذیری یا خودباوری یکی مفاهیم اساسی در ادراک افراد از خود به  .فتقرار گررفتگی تحلیل

، نظر از دریافت تأییدفرد در قبال خود، صرف ةپذیرش سازگارانعنوان رود. خودپذیری نامشروط بهشمار می

در پژوهش حاضر فرض بر آن است که  (.2004، 4)لاند شودتعریف می دیگرانسوی  احترام و محبت از

که  ،افراطی ةهای منتقدانپیامدهای منفی ناشی از ارزیابی برابرخودپذیری نامشروط قادر است فرد را در 

یل هدر این زمینه،  گرفتهصورت ةحمایت کند. در تنها مطالع ،استگرایانه همراه کمال هایبا گرایشعموماً 

ایی گرگرایی خودمحور و کمالخودپذیری نامشروط اثرات مستقیم کمالکه  ندنشان داد (2009و همکاران )

سال را تعدیل  19تا  11سنی  ةمرد در دامن ةهای نخبرفتگی فوتبالیستتجویزشده توسط جامعه بر تحلیل

گی را رفتگرایی بر تحلیلبدین معنا که سطوح پایین خودپذیری نامشروط اثرات مخرب کمال ؛کندمی

  دهد.افزایش می

ورزش  ةرفتگی در زمینگرایی و تحلیلکمالدر پژوهش حاضر نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط 

ای مونهدر نگرایی مثبت و منفی، مدل کمال ةبر پای بسکتبالورزش تر دانشگاهی و به طوری اختصاصی

حائز  منظرحاضر از چند  پژوهش. ه استشدبررسی سال  29تا  19سنی  ةمتشکل از مردان و زنان در دامن

                                                 
1. Hewitt & Felt 

2. Unconditional Self-Acceptance 

3. Validation and Growth-Seeking 

4. Lundh 
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ژه ویبهپژوهش در این حوزه ، ورزش دانشگاهیرویکردهای تربیتی با وجود اهمیت  اینکه . اولاهمیت است

ان در ورزشکاررفتگی که در خصوص میزان شیوع تحلیلای گونهبه ؛کمتر مورد توجه بوده است در ایران

ست که بسکتبال یکی از ا . این در حالیدسترس نیست و عوامل مرتبط با آن اطلاعاتی دردانشگاهی 

ای، های متعددی در سطح منطقهو هر سال تیم استهای دانشگاهی های پرطرفدار و رایج در رقابترشته

شکاران رفتگی ورزبحث در خصوص تحلیل پردازند. دوم اینکهدر این رشته به رقابت میالمللی مل ی و بین

و  کندمیدر ورزش دانشگاهی کمك شناختی شناسی روانبه آسیب ،دانشگاهی و عوامل دخیل در آن

یك در تنها  موضوع پژوهشاینکه  د. سومآورشناختی فراهم میعمال مداخلات روانبرای اِ  را اطلاعات لازم

 ةزمیندر و  (1881، هویت و فلت)گرایی چندُبعدی مدل کمال ةپای بر( 2009هیل و همکاران، مطالعه )

سال(، جنسیت )مردان( و سطح درگیری  19تا  11از نظر سن )ای محدود خاص )فوتبال انگلستان( و نمونه

 ظرین ةتوسع راستایثری در ؤگام م ،و پژوهش حاضر با بسط موضوعه است بررسی شددر ورزش )نخبگی( 

  .برداشته استرفتگی ورزشکاران ار اثرات آن بر تحلیلکشناخت سازوو گرایی کمال ةساز
 

 پژوهش روش
و از نظر هدف و زمان جزو  استهمبستگی  ـ توصیفیمطالعات از نظر روش جزو  ،حاضرکم ی پژوهش 

 زن و مرددانشجوی بازیکنان  تمامآماری پژوهش،  ةجامعرود. به شمار مینگر مطالعات کاربردی و آینده

که در  بود 1384در سال های آزاد اسلامی دسته یك بسکتبال قهرمانی کشور دانشگاهحاضر در مسابقات 

با توجه به . را شامل شدتیم پسران(  هشتتیم دختران و  هشتتیم ) 11بازیکن در قالب  200 مجموع

 ،پژوهشفراخوان  پس از سان کهبدین انتخاب شد؛پژوهش حاضر  برایهدفمند  گیریِ روش نمونهتعداد، 

 38/1±40/3رقابتی  ةسال؛ سابق 43/10±13/4ورزشی  ةسال؛ سابق 93/23±24/3)سن  بازیکن 119تعداد 

گارد،  19گارد، پوینت 11ذخیره؛ پُست بازی:  38اصلی و  28زن؛ نوع بازیکن:  14مرد و  14سال؛ جنسیت: 

ابزار مورد کردند.  آمادگیاعلام شرکت در پژوهش برای  نشده(گزارش 20سنتر و  32قدرتی، گارد  32

  :بود استفاده برای گردآوری اطلاعات شامل موارد زیر

 ةماده برای تعیین جنسیت، سن، سابق ششساخته متشکل از از یك فرم محقق فرم اطلاعات فردی:

  استفاده شد.نوع بازیکن  و ، پُست بازیرقابتی ةورزشی، سابق

در ( 1881شورت و همکاران )تریدر ابتدا  را ابزاراین  (:PANPS) 2گرايی مثبت و منفیمقیاس کمال

 ةدر نسخ. کردندگرایی طراحی کمال ناسازگارو  سازگارابعاد  سنجشبرای  ایماده 40قالب یك مقیاس 

گرایی منفی ماده برای سنجش کمال 20و گرایی مثبت ماده برای سنجش کمال 20 ،اصلی این مقیاس

                                                 
1. Positive and Negative Perfectionism Scale 
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دند و کرورزش ارزیابی  ةرا در زمین مقیاس( ساختار عاملی این 2004) . هاس و پراپاوسیسوجود دارد

 ةدر نسخ. گزارش کردندمعتبر ورزش  ةای و دو عاملی این مقیاس را برای استفاده در زمینماده 18 ةنسخ

ند و سنجمی راگرایی منفی ماده کمال 12گرایی مثبت و ماده کمال هفتاین مقیاس،  ةشدتجدیدنظر

دی بن)کاملاً موافقم( درجه پنج)کاملاً مخالفم( تا  یكای لیکرت از درجهپنجروی پیوستار های آن پاسخ

 در رامثبت و منفی  گراییِکمال سِیامقخرده ضرایب آلفای کرونباخِ ( 2004) هاس و پراپاوسیس .شودمی

. اندکردهگزارش  91/0و  22/0رانان مرد و زن نیوزیلندی و استرالیایی به ترتیب نفری از قایق 140 ةیك نمون

برای  را یب آلفای کرونباخاضرو ه دکراعتباریابی  (2012عزیزی و نیکبخش ) رااین مقیاس فارسی  ةنسخ

 کرونباخی در پژوهش حاضر، ضرایب آلفا .انددادهگزارش  29/0و  23/0و منفی به ترتیب  گرایی مثبتکمال

  به دست آمد. 92/0و  29/0گرایی مثبت و منفی به ترتیب برای کمال

 ةدر زمین نامشروطخودپذیری  ةاصلی پرسشنام ةنسخ (:USAQ) 1نامشروطخودپذيری  ةپرسشنام

 و استدر یك عامل واحد عبارت  20که متشکل از  اند( ساخته2001) 2چمبرلاین و هاگا راعمومی 

های آن روی یك پیوستار و پاسخکند منعکس می را نامشروط خودپذیریِ ةهای مختلف فلسفجنبه

 . همسانی درونی اینشودبندی می)کاملاً مخالفم( درجه پنج)کاملاً موافقم( تا  یكای لیکرت از درجهپنج

این پرسشنامه ( 2009هیل و همکاران ). اندکردهگزارش  22/0( معادل 2001) 3چمبرلاین و هاگا رامقیاس 

( 2009) هیل و همکاراننبود. برخوردار برازش کافی  ازکه  اندکردهورزش بازنگری  ةبرای استفاده در زمینرا 

عبارتی را پیشنهاد دادند که تحلیل عاملی  10 ةشدبازنگری ةعامل اکتشافی نسخ با استفاده از تحلیل

ها با ساختار جدید بود. همسانی درونی پرسشنامه برای قبول دادهبرازش قابل ةدهندتأییدی متعاقب نشان

گزارش شده است  18/0سنی جوانان معادل  ةنفری از بازیکنان فوتبال کشور انگلستان در رد 111ی نمونه

 ةفارسی این پرسشنامه در پژوهش حاضر پس از ترجم ةروایی صوری نسخ (.2009، هیل و همکاران)

های اساس داده بر. شدشناسی ورزش بازنگری و تأیید ن روانادقیق، توسط پنج تن از متخصص

به دست آمد که بیانگر همسانی درونی ضعیف  184/0برای پرسشنامه شده، ضریب آلفای کرونباخ گردآوری

 ةارارات شمکل مقیاس محاسبه گردید و عبـ  ضرایب همبستگی عبارت ،در ادامه رو،ازاین ؛پرسشنامه بود

ها و تحلیل( از پرسشنامه < 30/0کل ) ةبا توجه به ضرایب همبستگی بسیار ضعیف آنها با نمر نهو  یك

که بیانگر همسانی به دست آمد  21/0عبارت  9نهایی با  ة. ضریب آلفای کرونباخ برای نسخشدندحذف 

 .قبول برای این پرسشنامه بوددرونی قابل

                                                 
1. Unconditional Self-Acceptance Questionnaire 

2. Chamberlain& Haaga 

3. Chamberlain & Haaga 
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اند، ( ساخته2001رادک و اسمیت )را که  این پرسشنامه :(ABQ) 2ورزشکاررفتگی تحلیل ةپرسشنام

 سازیناارزنده/ هیجانی و واماندگی جسمی، کاهش احساس پیشرفت مقیاسِروی سه خرده عبارت 11 شامل

وافقم( )کاملاً م پنج)کاملاً مخالفم( تا  یكای لیکرت از درجههای آن روی پیوستار پنجپاسخد و شوورزش می

همسانی درونی )ضریب آلفای کرونباخ برای کاهش احساس مطالعات قبلی، طی  شود.می بندیدرجه

 پرسشنامه ( و پایایی بازآزمایی98/0 سازیناارزندهو  98/0/ هیجانی واماندگی جسمی، 94/0پیشرفت 

سازی ناارزندهو  82/0ی / هیجانواماندگی جسمی، 91/0)ضریب بازآزمایی برای کاهش احساس پیشرفت 

 ، طبق نظراین ابزارفارسی  ةنسخاعتبار عاملی (. 2001)رادک و اسمیت، است  مطلوب گزارش شده( 82/0

ه شدیید أهای انفرادی تای از ورزشکاران رشته( در نمونه2012زاده و دیداری )صدیقی، کشاورز، حاجی

(81/0= CFI , 89/0 =IFI , 01/0= SRMR , 382/0 =p ,41/1= 2 χ و )های مقیاسهمسانی درونی خرده

/ هیجانی واماندگی جسمی، 82/0 کاهش احساس پیشرفتبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای  آن

کاهش ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد  در پژوهش حاضر، .است دهشگزارش  98/0 سازیناارزندهو  99/0

و برای  23/0و  98/0، 28/0به ترتیب ورزش  سازیو ناارزنده/ هیجانی واماندگی جسمی، احساس پیشرفت

  به دست آمد. 80/0کل پرسشنامه 

. پس از مشخص دش دریافت تربیت بدنی دانشگاه آزادبرای اجرای پژوهش ابتدا مجوز اجرا از اداره کل 

 ی حاضراههای تیمن برگزاری مسابقات و سرپرستاولئلازم با مسهای هماهنگیمسابقات، ابتدا  ةشدن برنام

برای  شدهتعیین ةاساس زمانبندی و برنام . برصورت گرفتهماهنگی با ورزشکاران  ةفراخوان و جلسبرای 

دن بوها، محرمانهپرسشنامهتکمیل  ةنحوماهیت و اهداف پژوهش، توضیحات لازم در خصوص ابتدا ، هر تیم

به اعضای  بودن مشارکت در پژوهشاختیاریو های پرسشنامه صحت پاسخاهمیت ، شدهاطلاعات گردآوری

ند و کنهای پرسشنامه را تکمیل ، تمام مادهکاملاز افراد داوطلب خواسته شد تا با دقت ارائه شد و  هاتیم

های مربوط به داده ،شدهتوزیع ةپرسشنام 200از در مجموع، ند. کنالات خود را مطرح ؤابهام سدر صورت 

  درصد(. 18 )نرخ بازگشتهای نهایی استفاده شد در تحلیل پرسشنامه 119

میانگین، انحراف استاندارد، از شده های گردآوریدادهسازی بندی و خلاصهبرای طبقهها، در تحلیل داده

ب و ضری از ضریب آلفای کرونباخابزار با استفاده  همسانی درونیو نمودار استفاده شد. فراوانی، جدول 

-K) اسمیرنوف ـ آزمون کلموگروف نتایجبا توجه به در ادامه، شد.  بررسیکل مقیاس ـ  ستگی عبارتبهم

S )ستگی ضریب همباز  ،رگرسیون کارگیریبه هایفرضو نیز بررسی پیش هامبنی بر توزیع طبیعی داده

ش به روچندگانه رگرسیون  تحلیلاز  وهای دوسویه بین متغیرها برای تعیین همبستگیپیرسون 

گرایی تعیین نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط ابعاد کمالتبیین متغیرهای ملاک و  برای مراتبیسلسله

                                                 
1. Athlete Burnout Questionnaire 
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 22 ةنسخ 1اس.پی.اس.اسدرصد و با استفاده از  81ها در سطح اطمینان دادهاستفاده شد. رفتگی و تحلیل

 .تحلیل شدند
 

 نتایج

 بردهد. را نشان می متغیرهای پژوهش ةهای دوسویو همبستگیهای توصیفی آماره ،یكشماره جدول 

نان گرایی منفی آکنندگان در حد بالا و کمالگرایی مثبت شرکتآمده، سطح کمالدستاساس مقادیر به

 ةگان. همچنین، سطح خودپذیری نامشروط و ابعاد سه(شماره یك)شکل  در حد متوسط قرار دارد

گی در بُعد رفترین سطح تحلیلتقرار دارد. بیشکنندگان در حد متوسط به پایین رفتگی شرکتتحلیل

. (وشماره د)شکل  استکاهش احساس پیشرفت و کمترین سطح آن در بُعد فرسودگی جسمی و هیجانی 

 واماندگی جسمی(، P ,21/0-  =r<  01/0) کاهش احساس پیشرفت باگرایی مثبت کمالارتباط ، همچنین

رفتگی ( و سطح کلی تحلیلP ,32/0-  =r<001/0)ورزش سازی رزندها(، ناP ,22/0-  =r<01/0و هیجانی )

(001/0>P ,33/0-  =r) خودپذیری نامشروط وگرایی مثبت کمال بین، اما استمعنادار  از لحاظ آماری 

گرایی منفی و خودپذیری نامشروط بین کمالمقابل،  ةدر نقط(. P>01/0نیست )ارتباط معنادار برقرار 

 باگرایی منفی کمال ارتباط، و همچنین (P ,12/0- = r<001/0)ارتباط معنادار، قوی و منفی برقرار است 

از لحاظ ( P ,2/0  =r< 01/0رفتگی )سطح کلی تحلیل( و P ,31/0-  =r<001/0کاهش احساس پیشرفت )

ز اسازی ورزش منفی با ابعاد واماندگی جسمی و هیجانی و ناارزندهگرایی آماری معنادار است، اما روابط کمال

 (.P>01/0لحاظ آماری معنادار نیست )

یین نقش گرایی و تعاساس ابعاد کمال رفتگی بربینی تحلیلدر پژوهش حاضر برای بررسی قابلیت پیش

 رگرسیون چندگانهرفتگی از تحلیل گرایی و تحلیلخودپذیری نامشروط در ارتباط بین ابعاد کمال

 ة. در مرحلشودبینی در سه مرحله تحلیل میاساس این روش، سه مدل پیش بر .مراتبی استفاده شدسلسله

 بینیدوم، مدل پیش ةو در مرحلگرایی اساس ابعاد کمال برخودپذیری نامشروط بینی اول، مدل پیش

ی بینسوم، خودپذیری نامشروط به مدل پیش ةدر مرحل وگرایی کمالاساس ابعاد  رفتگی برتحلیل

ده آم دو شماره جدولطور که در همان. شودگرایی افزوده و تحلیل میاساس ابعاد کمال رفتگی برتحلیل

از لحاظ آماری معنادار  گراییابعاد کمالاساس  بر خودپذیری نامشروطمدل رگرسیون اول،  ةدر مرحل، است

=  312/0است )
2

R ,001/0 > P ,13/23 ( =111 ,2)F) ،گرایی مثبت برای کمالضریب . در این مدل

معنادار  منفیگرایی کمالضریب (، اما P > 01/0رگرسیون از لحاظ آماری معنادار نیست ) ةحضور در معادل

ابعاد اساس  بررفتگی تحلیلدوم، مدل رگرسیون  ةدر مرحل .(P ,24/1- = t ,111/0- = β < 001/0) است

2=  132/0است )گرایی از لحاظ آماری معنادار کمال
R ,01/0 > P ,03/1 = (111 ,2)F ،در این مدل .)

                                                 
1. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
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 P ,32/2<  01/0گرایی منفی )( و کمالP ,02/3- = t ,321/0- = β < 01/0گرایی مثبت )کمالضرایب 

= t ,248/0 = βمدل سوم،  ةدر مرحل. هستندرگرسیون از لحاظ آماری معنادار  ة( برای حضور در معادل

 تاسگرایی و خودپذیری نامشروط از لحاظ آماری معنادار ابعاد کمالاساس  بررفتگی تحلیلرگرسیون 

(199/0 = 2R ,001/0 > P ,02/1  =(114 ,3)F.) دهد میهای مربوط به تغییرات نشان براین، آمارهعلاوه

 استدوم از لحاظ آماری معنادار  ةمرحلتغییرات مدل در مقایسه با که با وارد شدن خودپذیری نامشروط، 

(011/0  =2
R∆ ,01/0 > P ,32/1 ( =114 ,1)F∆).  ،گرایی منفی برای حضور کمالضریب در این مدل

 P < 01/0گرایی مثبت )کمالضرایب اما  (،P > 01/0رگرسیون از لحاظ آماری معنادار نیست ) ةدر معادل

,01/3- = t ,318/0- = β نامشروطخودپذیری ( و (001/0 > P ,31/2- = t ,289/0- = β برای حضور )

خودپذیری نامشروط نقش دهد که . این نتایج نشان میندهسترگرسیون از لحاظ آماری معنادار  ةدر معادل

ت نقش گرایی مثبتنها کمالنه زیرا کند،ا نمییفارفتگی گرایی مثبت و تحلیلمعناداری در ارتباط کمال

شروط دپذیری نامواول(، بلکه با وارد شدن خ ةتبیین خودپذیری نامشروط نداشت )نتایج مرحلمعناداری در 

 دشناد گرایی مثبت ایجضریب کمال، تغییر چشمگیری در سوم ةدر مرحل رفتگیبه مدل رگرسیون تحلیل

 ایسطه. با این حال، با توجه به نتایج، نقش واسوم( ةدر مرحل -318/0دوم به  ةدر مرحل -321/0)از 

ی قادر به گرایی منفکمال زیرا ؛دشرفتگی تأیید گرایی منفی و تحلیلخودپذیری نامشروط در ارتباط کمال

رفتگی گرایی منفی در تبیین تحلیلتبیین خودپذیری نامشروط بود )نتایج مرحله اول( و نقش معنادار کمال

. در صورتی که با وارد شدن معنادار گردیدغیر سوم،  ةخودپذیری نامشروط به مدل در مرحلبا وارد شدن 

ت توانسد، میمان  معنادار باقی میگرایی منفی سوم، ضریب کمال ةخودپذیری نامشروط به مدل در مرحل

کند یل میرفتگی را تعدگرایی منفی و تحلیلگیری شود که خودپذیری نامشروط ارتباط کمالنتیجهچنین 

  ست.که برای نتایج پژوهش حاضر صادق نی
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 گرايیمیانگین و انحراف استاندارد ابعاد کمال -2شکل 
 

 

 

 رفتگیمیانگین و انحراف استاندارد ابعاد تحلیل -1شکل 
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 (N= 228) ارتباط دوسويه بین متغیرهای پژوهشهای توصیفی و آماره -2جدول 

متغیرهای 

 پژوهش

میانگین 

)انحراف 

 معیار(

2 1 9 5 1 1 

گرایی کمال -1

 مثبت
(14/0)24/4 -      

گرایی کمال -2

 منفی
(13/0)04/3 *23/0 -     

    - -12/0*** -13/0 44/2(13/0) خودپذیری  -3

   - -38/0*** 31/0*** -21/0** 21/2(91/0) کاهش پیشرفت -4

  - 13/0*** -20/0* 10/0 -22/0** 29/2(91/0) واماندگی  -1

 - 21/0*** 22/0*** -10/0 02/0 -32/0*** 40/2(21/0) سازی ناارزنده -1

 82/0*** 99/0*** 99/0*** -21/0** 2/0* -33/0*** 4/2(18/2) رفتگیتحلیل -2

*P < 0/00, **P < 0/00, ***P < 0/000 
 

 

 (N= 111)مراتبی سلسله ةنتایج تحلیل رگرسیون چندگان ةخلاص -2دول ج

 F R R2 ∆F ∆R ∆R2 B (S.E.) β t مرحله: متغیر ملاک

    - - - 503/0 100/0 05/35*** : خودپذیری 0 ةمرحل
 37/4*** - 40/5(00/0)       مقدار ثابت

 33/0 03/0 03/0(04/0)       گرایی مثبتکمال
 -30/1*** -100/0 -03/0(07/0)       گرایی منفیکمال

    - - - 053/0 510/0 05/1** رفتگی: تحلیل3 ةمرحل
 50/0*** - 34/00(40/0)       ثابتمقدار 
 -03/5** -530/0 -50/0(05/0)       گرایی مثبتکمال
 53/3* 304/0 713/0(35/0)       گرایی منفیکمال

    001/0 014/0 53/0* 077/0 055/0 03/1*** رفتگی: تحلیل5 ةمرحل
 53/0*** - 00/00(70/3)       مقدار ثابت

 -00/5** -504/0 -37/0(03/0)       گرایی مثبتکمال
 00/0 011/0 35/0(00/0)       گرایی منفیکمال

 -50/3*** -347/0 -33/0(05/0)       خودپذیری نامشروط
*P < 0/00, **P < 0/00, ***P < 0/000 
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 گیریبحث و نتیجه

در  رفتگیگرایی و تحلیلتعیین نقش خودپذیری نامشروط در ارتباط کمالپژوهش حاضر هدف اصلی 

صیف نیمرخ تواول، براین، سه هدف فرعی دیگر نیز پیگیری شد: بود. علاوه دانشگاهی بازیکنان بسکتبال

تبیین و سوم،  ؛رفتگیگرایی و تحلیلابعاد کمال روابط بین الگوی تعییندوم،  ؛رفتگیتحلیلو  گراییکمال

در و منفی  مثبتگرایی طوری که قابلیت کمال ؛گرایی مثبت و منفیکمال ةپای بررفتگی سطوح تحلیل

 های پژوهشدر راستای هدف اول، یافته مشخص گردد.مطالعه  مورد ةدر نمونرفتگی بینی تحلیلپیش

گرایی مالکدر حد متوسطی گرایی مثبت و کمالدر حد بالایی دانشگاهی  بازیکنان بسکتبالنشان داد که 

شده گزارش گراییِ با نیمرخ کمال ،در پژوهش حاضر مورد مطالعه ةنموندر گرایی نیمرخ کمال .نددارمنفی 

بازیکنان جوان (، 2009جوان نخبه )هیل و همکاران،  بازیکنان فوتبالنظیر ورزشکاران دیگر های گروه برای

هیل و ورزشکاران قایقران )، (2014بازیکنان جوان هندبال )اقدسی، (، 2011)هیل و آپلتون،  راگبی

 ةبازیکنان مرد نخب(، 2011، گاتوالز؛ 2009، چن و همکارانورزشکاران دانشجو ) (،b2010همکاران، 

اپلتون ؛ 2009، لمیر و همکاران) ورزشکاران جوان نخبه ،(2014میرشکاری و همکاران، ) های تیمیرشته

و  (2013، همکارانجووت و ؛ 2012آپلتون و هیل، ؛ a2010؛ هیل و همکاران، 2008و همکاران، 

مطابقت دارد. در تمام  (2012، عزیزی و نیکبخش) حرکتیـ  های جسمیدارای معلولیت ةورزشکاران نخب

ای گونههب؛ قرار داردمنفی  یی ناسازگار/گرامثبت بالاتر از سطح کمال گرایی سازگار/کمالسطح مطالعات، 

توسط منفی از م گرایی ناسازگار/بالا و سطوح کمالمثبت از حد متوسط تا  گرایی سازگار/سطوح کمال که

، الز و دان)گاتوهای شخصی بالا با داشتن استاندارددر ورزشکاران گرایی مثبت کمال تا پایین متغیر است.

بالا بودن سطوح رو، گیرد. ازاین( شکل می2002و همکاران،  استوبر)و تلاش برای تحقق آنها ( 2008

منجر  ارانورزشکاین پیشرفت در  میل بهزیرا  ؛ورزشکاران رقابتی دور از انتظار نیستگرایی مثبت در کمال

گیری استانداردهای شخصی بالا و تعهد به تحقق این اهداف موجب شکلبالاتر و گیری اهداف به شکل

ی هاپیشرفت در ورزش ةلازمتوان چنین عنوان کرد که شود. در واقع میتلاش در جهت رسیدن به آنها می

د نکنهای پژوهشی نیز از این ادعا حمایت میاست و یافتهسازگار  ةگرایانهای کمالداشتن گرایشرقابتی 

از سوی دیگر،  .(2001)بشارت،  ارتباط مستقیمی برقرار استموفقیت ورزشی و گرایی مثبت کمالبین که 

ه قدانهای منت، ارزیابیاعمال ةنظیر نگرانی در مورد اشتباهات، شك دربار هاییشاخصهگرایی منفی با کمال

گرایانه یا کمالهای نگرانیرا  توان آنکه در مجموع میمربیان و  انتظارات و انتقادات والدینو  از خود

بودن سطح  ترشود و پایینآشکار می (2011، 2مادیگان، استوبر و پاسفیلد) نامید 1گذارانهارزشهای نگرانی

های و تلاش های شخصی بالاحاکی از آن است که ورزشکاران در مقایسه با استانداردگرایی منفی کمال

                                                 
1. Evaluative Concerns 

2. Madigan, Stoeber, & Passfield 
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گیری شکل أرسد که منشحال، به نظر میهستند. بااینگذارانه های ارزشدچار نگرانی، کمتر گرایانهکمال

ع بیرونی )انتظارات و انتقادهای والدین، مربیان مناببیش از  ،ناسازگار در ورزشکاران ةگرایانکمال هایگرایش

 گرایی خودمحورشده برای کمالبیشتر مطالعات، سطوح گزارشدر  زیرا ؛ها(، خود ورزشکار باشدتیمیو هم

؛ 2009، هیل و همکارانده است )که جامعه تجویز کر ای استگراییشده برای کمالبیش از سطوح گزارش

جووت ؛ 2012، اپلتون و هیل؛ 2011، هیل و اپلتون؛ a,b2010، هیل و همکاران؛ 2008، اپلتون و همکاران

گرایی ورزشکاران شناسان ورزش در تحلیل ابعاد کمالحال، روان. بااین(2014، اقدسی؛ 2013، و همکاران

ین دو عامل ا ؛ زیراندکنبایست با دقت بیشتری عمل می گیری آناجتماعی ورزشکار در شکل ةو نقش شبک

)انتظارات روانی در عین وجود فشار ( و 2011قرار دارند )مادیگان و همکاران،  یکدیگردر ارتباط متقابل با 

اجتماعی  ةاز سوی شبک در ورزش رقابتی فردهای اجتماعی معناداری برای مشارکت حمایتانتقادات(،  و

نقش حیاتی زا های استرسوی با موقعیتو سازگاری شود که در پیشرفت اهداف ورزشکار فراهم می او

 (.2008، 1)کرسول دارند

ر سه بُعد در هدانشگاهی  بازیکنان بسکتبالرفتگی نشان داد که های پژوهش حاضر در قبال تحلیلیافته

ر از حد تپایین رفتگی، تحلیلورزش سازیو ناارزنده واماندگی جسمی و هیجانیکاهش احساس پیشرفت، 

 ،هیل و همکاران) است شین همخوانشده در مطالعات پیکه با سطوح گزارش کنندتجربه میمتوسطی را 

؛ 2011، گاتوالز؛ a,b2010، هیل و همکاران؛ 2008، اپلتون و همکاران؛ 2009، لمیر و همکاران؛ 2009

عزیزی ؛ 2013، جووت و همکاران؛ 2012، و همکاران صدیقی؛ 2012، اپلتون و هیل؛ 2011، هیل و اپلتون

رد مو ةنمون رفتگیِ پژوهش حاضر نشان داد که بالاترین سطح تحلیل .(2014، اقدسی؛ 2012، و نیکبخش

توان آن را به شرایط موقت رقابتی در هنگام اجرای که می استدر بُعد کاهش احساس پیشرفت  مطالعه

 از پیشرفت تأثیرگذار برد و باخت ممکن است به طور موقت بر ادراک بازیکنان زیرا ؛پژوهش نسبت داد

ضطراب ازحد، اهایی نظیر ترس از شکست، ناکامی، انتظارات بیشد که استرسندهمطالعات نشان میباشد. 

های و ناهمخوانی بین انتظارات و تلاش (1880ل )دیل و وینبرگ، ئاو اصرار برای کسب عملکرد اید

شوند. رفتگی میسطوح تحلیلافزایش ( باعث 1889آمده )اسکافیلی و انزمان، دستشده با نتایج بهصرف

 تندهس شناختی متعددی با آن در ارتباطعوامل روانکه  شودمیای شناخته عنوان سازهرفتگی بهتحلیل

های مختلف رقابتی مراجعه شود( و در طول دوره 2002، 2و هاروود لاوالی، گورلی)برای مرور به گودگر، 

 .(2001، 3دهد )کرسول و اکلاند)استراحت، آغاز فصل و قبل از مسابقه( تغییرات معناداری از خود نشان می

سیار دشوار ان برفتگی ورزشکارالگوی ثابتی از تحلیلهای پژوهشی و رسیدن به یافته ة، مقایساساسبراین

                                                 
1. Cresswell 

2. Goodger, Gorely, Lavallee, & Harwood 

3. Cresswell & Eklunk 
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 ،هادر پژوهشهای مورد مطالعه هنمونوضعی و موقعیتی با توجه به شرایط  بایدو  باشدی شاید غیرعملو 

 . کردرفتگی را تشریح احتمالی تحلیل علل

سطح  ورفتگی تحلیلابعاد و گرایی مثبت کمالبین ها نشان داد که در راستای هدف دوم پژوهش، یافته

( برقرار 1/0ضرایب همبستگی کوچکتر از )تا متوسط معنادار، منفی و در حد ضعیف  ةکلی آن روابط دوسوی

رفتگی گرایی مثبت با کاهش در سطوح تحلیلافزایش در کمالگر آن است که است. وجود این روابط بیان

 و کاهش احساس پیشرفت ُبعدگرایی منفی و ها نشان داد که بین کمالهمراه است. به طور عکس، یافته

افزایش د دهکه نشان می وجود دارد ، اما مثبتضعیفو  معنادار ةروابط دوسوینیز  رفتگیتحلیلسطح کلی 

اد سازگار و ابعبین این الگوی ارتباطی  .استهمراه رفتگی سطوح تحلیلدر افزایش با  منفیگرایی در کمال

اضر نیز های پژوهش حدر بیشتر مطالعات گزارش شده است که یافتهرفتگی، تحلیلو گرایی ناسازگار کمال

با  رفتگی ورزشکاراند که سطوح تحلیلندهپژوهشی نشان میهای یافتهبه اختصار،  کند.از آن حمایت می

هیل گرایی خودمحور )، کمال(2009چن و همکاران،  ؛1881)گولد و همکاران،  های شخصی بالااستاندارد

؛ اقدسی، 2012؛ اپلتون و هیل، 2011؛ هیل و اپلتون، 2008؛ اپلتون و همکاران، a2010، 2009و همکاران، 

و تلاش برای کمال/  (2012گرایی مثبت )عزیزی و نیکبخش، ، کمال(2014همکاران،  ؛ میرشکاری و2014

و با  رددا منفی( ارتباط 2011؛ مادیگان و همکاران، 2013گرایانه )جووت و همکاران، های کمالتلاش

؛ 2009لمیر و همکاران،  ؛2009چن و همکاران،  ؛1881گولد و همکاران، ) نگرانی در مورد اشتباهات

گولد و ) انتظارات والدین، (2011گاتوالز،  ؛2009لمیر و همکاران، ) عمالا   ةدربار شك، (2011گاتوالز، 

شده از فشار ادراک، (2009لمیر و همکاران،  ؛1881گولد و همکاران، ) انتقاد والدین، (1881همکاران، 

شده توسط جامعه گرایی تجویزکمال، (2009چن و همکاران، ) انتقاد مربی، (2011سوی والدین )گاتوالز، 

اقدسی،  ؛2012؛ اپلتون و هیل، 2011هیل و اپلتون،  ؛2008؛ اپلتون و همکاران، 2009هیل و همکاران، )

؛ مادیگان و 2013جووت و همکاران، نه )گرایاهای کمالهای منفی به نقصان/ نگرانیواکنشو  (2014

اگرچه توافق های پژوهش حاضر همخوان است. قرار دارد که با یافته مثبتدر ارتباط  (2011همکاران، 

شی وجود رفتگی در ادبیات پژوهگرایی در قبال تحلیلکارکرد اشکال مختلف کمال ةقبولی دربارقابل نسبی

استانداردهای دهد که نشان می اندکردهبرخی از مطالعات نتایج ناهمخوانی را نیز گزارش  حال،دارد، بااین

(، b2010هیل و همکاران، ؛ 2008اپلتون و همکاران، گرایی خودمحور )(، کمال2011گاتوالز، شخصی بالا )

(، انتظارات ؛ 1881گولد و همکاران، اعمال ) ة(، شك دربار2009لمیر و همکاران، نگرانی در مورد اشتباهات )

( 2011گاتوالز، شده از سوی والدین )شار ادراکف، (2009لمیر و همکاران، ؛ 2009چن و همکاران، والدین )

است  ممکن( 2014؛ میرشکاری و همکاران، 2011شده توسط جامعه )هیل و اپلتون، گرایی تجویزو کمال

یز . در پژوهش حاضر نرفتگی یا سطح کلی آن داشته باشندالگوهای ارتباطی متفاوتی با ابعاد تحلیل

. ی نداشتمعنادارروابط سازی ورزش هیجانی و ناارزندهـ  ابعاد واماندگی جسمیگرایی منفی با کمال
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ورد بودن ابزارهای مو متفاوت نوع ورزش نسیت، سطح رقابتی وها از نظر سن، جبودن ترکیب نمونهمتفاوت

و نیز زمان اجرای مطالعات، از این نظر که ورزشکاران در  گرایانهکمال هایرایشگیری گاستفاده برای اندازه

 .رودبه شمار میهای پژوهشی بودن یافتهاند، دلایل احتمالی ناهمخواناز فصل رقابتی قرار داشته ایچه دوره

لیت گرایی مثبت و منفی و تعیین قابکمال ةپای رفتگی برتبیین سطوح تحلیل، حاضر هدف سوم پژوهش

های بود. یافته دانشگاهی بازیکنان بسکتبالرفتگی بینی سطح تحلیلگرایی مثبت و منفی در پیشکمال

 کلیِ  سطحِ  معنادارِ  هایِ کنندهتعیینگرایی مثبت و منفی پژوهش در این خصوص نشان داد که کمال

گرایی مالو ک صورت منفیگرایی مثبت به که کمال ایگونهبه؛ استمورد مطالعه  ورزشکارانِ رفتگیِ تحلیل

 .بودندرفتگی سطح کلی تحلیل تغییراتدرصد از  2/13، در مجموع قادر به تبیین صورت مثبتمنفی به 

 هایدرصد مربوط به گرایش 2/13تنها  مورد مطالعه ةنمون رفتگیِ این شواهد بیانگر آن است که تحلیل

 ابعادمیزان تبیین . استگرایی درصد از آن مربوط به عواملی غیر از کمال 9/91آنهاست و  ةگرایانکمال

و عزیزی و  درصد 18( به میزان 2009چن و همکاران )عنوان مثال، ، بهمختلفرفتگی در مطالعات تحلیل

فتگی رتحلیل ةگاناست. همچنین، میزان تبیین ابعاد سه بوده درصد متغیر 13( به میزان 2012نیکبخش )

میرشکاری و همکاران و درصد  24تا  13 از( 2011هیل و اپلتون )عنوان مثال، در مطالعات مختلف، به

گار سازهای پژوهش حاضر مبنی بر قابلیت هر دو بُعد یافته. در نوسان بوده استدرصد  20تا  9از ( 2014)

(، چن و همکاران 1881گولد و همکاران ) مطالعاترفتگی با گرایی در تبیین سطوح تحلیلکمالو ناسازگار 

، جووت (2011هیل و اپلتون ) ،(a,b2010، 2009هیل و همکاران )(، 2008اپلتون و همکاران )(، 2009)

در برخی از مطالعات، ابعاد سازگار و  ،حالبااین( همخوان است. 2014و اقدسی ) (2013و همکاران )

عزیزی و د. انداشتهرفتگی تحلیلبینی سطح کلی های متفاوتی در پیشگرایی، قابلیتناسازگار کمال

رفتگی تبیین سطح کلی تحلیل در بهاقگرایی بُعد سازگار کمالش کردند که تنها گزار (2012نیکبخش )

رفتگی ورزشکاران در ابعاد مختلف ( دریافتند که سطح تحلیل2012است. به طور مشابه، اپلتون و هیل )

های این تهیافتبیین است که در مجموع، قابلگرایی ازگار یا ناسازگار کمالاساس یکی از ابعاد س آن تنها بر

ح وسط بینیگرایی در پیشمطالعات با نتایج پژوهش حاضر از نظر قابلیت ابعاد سازگار و ناسازگار کمال

ن، ها از نظر ستر نیز اشاره شد، تفاوت در ترکیب نمونهطور که پیشناهمخوان است. همان رفتگیتحلیل

گرایی گیری ابعاد کمالورد استفاده برای اندازهبودن ابزارهای مجنسیت، سطح رقابتی و نوع ورزش و متفاوت

 اند، از دلایلای از فصل رقابتی قرار داشتهو نیز زمان اجرای مطالعات، از این نظر که ورزشکاران در چه دوره

، مختلف در مطالعاتاز سوی دیگر، رود. های پژوهشی در این زمینه به شمار میاحتمالی تفاوت در یافته

)هیل  -22/0رفتگی برای بُعد سازگار از گرایی در تبیین سطح کلی تحلیلابعاد کمال ةاستانداردشدضرایب 

)چن و همکاران،  31/0( و برای بُعد ناسازگار از a2010)هیل و همکاران،  -48/0( تا b2010و همکاران، 
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 آمده دردستهضرایب بکه در مقایسه با  یر بوده استمتغ( 2013 و همکاران، جووت) 18/0( تا 2009

ر اشاره تطور که پیشدر مطالعات مختلف، همان شدهتبیین تغییراتو در نظر داشتن میزان پژوهش حاضر 

های مدلر دیگقبولی در مقایسه با گرایی مثبت و منفی از قابلیت قابلمدل کمالحاکی از آن است که  شد،

پژوهش  اساس شواهد برطورکلی، به برخوردار است. رفتگی ورزشکارانگرایی در تبیین سطوح تحلیلکمال

و  هندهاثر کاسازگار  ةگرایانکمال هایگرایشگیری کرد که توان چنین نتیجهمیحاضر و مطالعات قبلی، 

یح نظری در توض. دارندرفتگی ورزشکاران بر سطوح تحلیلای ناسازگار اثر افزاینده ةگرایانکمال هایگرایش

اول اینکه  اشاره کرد.توان چندین سازوکار میرفتگی به گرایی و تحلیلارتباطی بین ابعاد کمالاین الگوی 

، و بالعکس پایینو اضطراب رقابتی بالا نفس اعتمادبهگرایی سازگار با کمالاساس شواهد موجود،  بر

؛ 1881، 1فراست و هندرسون) همراه است نفس پایین و اضطراب رقابتی بالاگرایی ناسازگار با اعتمادبهکمال

 گرایی سازگار بالاتریی که از کمالورزشکارانشود تا می سبب. در نتیجه، این امر (2002، همکارانو  استوبر

استرس فشار روانی و د و نرو باشهمنفی کمتری روب افکار و هیجاناتهای خود با در تلاش برخوردارند،

فکار و اگرایی ناسازگار نیز با کمالسطوح بالای عکس، هبهای رقابتی تجربه کنند. کمتری را در موقعیت

تگی اسمیت رفاساس مدل تحلیل بردر نتیجه، د. نشوهمراه میبالاتر هیجانات منفی بیشتر و فشار و استرس 

انتظار ، استرفتگی گیری تحلیلعامل شکلدر برابر استرس مزمن ورزشکار قرارگیری مستمر که  (1891)

منجر شود.  بالا رفتگیگرایی ناسازگار به تحلیلو کمال رفتگی پایینگرایی سازگار به تحلیلرود تا کمالمی

گرایی سازگار با رضایت ورزشکار از دستیابی توضیح دوم مربوط به شواهدی است که از ارتباط مثبت کمال

( حکایت دارند. از آنجا که به لحاظ 2001ت، ( و موفقیت ورزشی )بشار2009به اهداف )هیل و همکاران، 

)اسکافیلی  گیردهای فرد با دستاوردها شکل میرفتگی در اثر ناهمخوانی بین انتظارات و تلاشنظری، تحلیل

های گرایی مثبت بالاتری برخوردارند، با تلاشرود تا ورزشکارانی که از کمال(، انتظار می1889و انزمان، 

و با رضایت از دستیابی به اهداف ورزشی خود،  برسندموفقیت ورزشی بالاتری به ، بیشتر ةگرایانکمال

 ةنظری وصفات انگیزشی ورزشکاران مبنای  بر سومتوضیح . کنندتری را تجربه رفتگی پایینتحلیل

انگیزش سطوح بالای  با)سازگار( گرایانه های کمالتلاشد ندهاست. شواهد نشان میخودمختاری 

شده سطوح بالای انگیزش کنترلبا  (ناسازگار) گرایانههای کمالنگرانیکه حالیدر ند؛در ارتباطخودمختار 

انگیزش  ةپای برتنظیم رفتار از آنجا که (. 2013جووت و همکاران، ) ندهمراه)دارای منبع کنترل بیرونی( 

 هایورزشکارانی که دارای گرایش، در نتیجه، (2000، 2و دسی )ریان بر منابع درونی تکیه داردخودمختار 

حت تاساس انگیزش خودمختار، کمتر  در تنظیم رفتار ورزشی خود برهستند، بالاتری سازگار  ةگرایانکمال

رفتگی لو تحلی گیرندمیمانند انتظارات و انتقادات والدین و مربیان قرار زای بیرونی منابع استرستأثیر 

                                                 
1. Frost & Henderson 

2. Ryan & Deci 
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بر منابع  شدهانگیزش کنترل ةپای تنظیم رفتار برکه از آنجا مقابل،  ةدر نقطکنند. کمتری را تجربه می

گرایی در سطوح بالای کمالتنظیم رفتار ورزشی رود انتظار می (،2000بیرونی تکیه دارد )ریان و دسی، 

رفتگی حلیلتبه و  یردگزای بیرونی قرار تحت تأثیر منابع استرس شده،کنترلاساس انگیزش  برناسازگار 

ارچوب هناپذیر تأکید ورزشکار بر چاجتناب ةرفتگی نتیجاساس شواهد، تحلیل بربالاتری منجر شود. 

 ةانگیزشی ناسازگار است که در آن تا حد زیادی پیگیری استانداردهای بالا در پیوند با نگرانی از نتیج

  .(2009ن، شود )لمیر و همکارارفتگی میمنجر به تحلیل 1«شك به خود»شکست و حس فراگیر 

غیرها رفتگی با بررسی نقش برخی متگرایی بر تحلیلشناختی اثرات کمالسازوکار رواندر ادبیات پژوهشی، 

 حاضر نیز، نقش خودپذیری رفتگی مورد توجه بوده است. در پژوهشگرایی و تحلیلدر ارتباط بین کمال

نامشروط نقش معناداری در ارتباط  . نتایج نشان داد که خودپذیریشدنامشروط در این ارتباط بررسی 

ای گرایی منفی، شواهد بیانگر نقش واسطهکمالدر خصوص رفتگی ندارد اما گرایی مثبت و تحلیلکمال

یی منفی گراتر، کمالبه طور جزئی .رفتگی بودگرایی منفی و تحلیلخودپذیری نامشروط در ارتباط کمال

روط و خودپذیری نامشروط به صورت منفی در ارتباط با به صورت منفی در ارتباط با خودپذیری نامش

سطوح پایین مبنی بر اینکه  (2009هیل و همکاران )های این نتایج با یافتهقرار دارد. رفتگی تحلیل

دهد، همخوان است. رفتگی را افزایش میبر تحلیلمنفی گرایی خودپذیری نامشروط اثرات مخرب کمال

حور، گرایی خودمگرایی ناسازگار )کمالابعاد کمالگر ارتباط منفی دارد که بیانشواهدی وجود براین، علاوه

ای خودپذیری نامشروط و نیز نقش واسطهدیگرمحور و تجویز شده توسط جامعه( با خودپذیری نامشروط 

 هستندی های غیربالینغیرورزشی و نمونه ةگرایی ناسازگار و نشانگان افسردگی در زمیندر ارتباط بین کمال

. ستهای پژوهش حاضر همراستا( که با یافته2002، 3؛ اسکات2003، 2هویتداویس و باسر، )فلت، 

نظر از دریافت تأیید، احترام و فرد در قبال خود، صرف ةپذیرش سازگارانعنوان خودپذیری نامشروط به

مرکزی  ةعنوان هستهمشروط بمقابل، خودپذیری  ةدر نقط (.2004شود )لاند، تعریف می دیگران محبتِ 

آن مسئول نتایج مخرب و  (2000، 4اسپونگرین) ناسازگار ةگرایانکمال هایتداوم گرایششناسی و سبب

مشروط به پیشرفت زمانی که احساس خودارزشی در واقع، . شود( شناخته می2002، 1پاوولا)کمپبل و دی

ست، ، فرابارتولودیشود )میگرایانه منجر به ایجاد استرس ، پیگیری استانداردهای شخصی کمالباشد

(، قرارگیری مستمر در برابر 1891رفتگی اسمیت )اساس مدل تحلیل برو  (2004، 1چانگ، لاسوتا و گریلز

                                                 
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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با ایجاد  ، خودپذیری نامشروطمقابل ةنقطدر شود. رفتگی منتهی میگیری تحلیلاسترس در نهایت به شکل

 کند. ناسازگار پیشگیری می ةگرایانکمال هایتی، از پیامدهای مخرب گرایشیحماسازوکار یك 

 انشگاهید بازیکنان بسکتبالتوان عنوان کرد که می اساس پژوهش حاضر برگیری به طور کلی در نتیجه

رفتگی آنها و سطح تحلیل گرایی منفی برخوردارندگرایی مثبت و سطوح متوسط کمالاز سطوح بالای کمال

گی رفتسازی ورزش و سطح کلی تحلیلر کاهش احساس پیشرفت، واماندگی جسمی و هیجانی، ناارزندهد

ه خودپذیری نامشروط نیز در این گروه از ورزشکاران است ک این در حالیدر حد متوسط به پایین قرار دارد. 

های کنندهعنوان تعیینگرایی بهبراین، ابعاد مثبت و منفی کمالعلاوهسطح متوسط به پایین قرار دارد. در 

شابه گرایی مثبت و منفی ماساس، مدل کمالبراینشناخته شد.  مورد مطالعه ةدر نمونرفتگی تحلیل معنادارِ

اما به  ؛اردرفتگی دبینی تحلیلهای مورد حمایت در ادبیات پژوهشی، قابلیت مطلوبی در پیشر مدلدیگبا 

ی تنها گرایکمال ةگیری کرد که خصیصتوان چنین نتیجهژوهشی میهای پبندی یافتهطور کلی با جمع

رفتگی را برعهده دارد و در بررسی تحلیلدانشگاهی  بازیکنان بسکتبالرفتگی درصد از تغییرات تحلیل 13

همچنین نتایج نشان داد که خودپذیری  نیز توجه شود. دیگر به نقش عوامل باید این گروه از ورزشکاران

باط کند اما در ارترفتگی ایفا میگرایی منفی و تحلیلدر ارتباط کمال یای معنادارنقش واسطهنامشروط 

 ،پژوهش حاضرهای یافتهاساس  بر انتها دررفتگی نقش معناداری ندارد. و تحلیلگرایی مثبت کمال

 شامل ثرؤشناختی ماتخاد راهبردهای روانبا  توانندمی و ورزشکارانوالدین ، شناسان ورزش، مربیانروان

در  یگرایی منفکاهش سطوح کمالتقویت خودپذیری نامشروط و ، مثبت ةگرایانکمال هایگرایشافزایش 

انایی بینانه در حد تووضع اهداف واقع .ندکناقدام  آنو کاهش اثرات مخرب رفتگی از تحلیلپیشگیری  جهت

ریافت نظر از دورزشکاران صرفتقویت خودپذیری و مربیان و  و انتظارات والدین اتورزشکاران، کاهش انتقاد

 .استاین اقدامات  ةاز جمل دیگران،تأیید، احترام و محبت از 
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Abstract 
 

The main purpose of this study was to determine the role of unconditional self-

acceptance 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 self-

acceptance 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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