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 چکیده

آن در ورزشکاران  یا مقابله یو راهبردها یشناخت روان یشانیبا پر ییگرا رابطه کمال نییهدف پژوهش حاضر تع

 ةیپژوهش کل یبود. جامعة آمار یو از نظر روش، همبستگ یبود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربرد یاستقامت

بودند که حداقل دو سال سابقة  یشرق جانیااستان آذرب یاستقامت یها ساله رشته 92 یال 11ورزشکاران زن و مرد 

در دسترس  یریگ ورزشکار به صورت نمونه ستیرا داشتند. دو یالملل نیب ای یکشور یحضور در مسابقات رسم

 ,Trishort et al (1995) یمثبت و منف ییگرا کمال یها نامه اطالعات از پرسش یآور جمع یانتخاب شدند. برا

 Lazarus and Forkhamیا مقابله ینامه راهبردها و پرسش Kessler (2002) یشناخت نروا یشانینامه پر پرسش

 SPSS25افزار  در نرم ونیرگرس لیو تحل رسونیپ یپژوهش از همبستگ یها هیآزمون فرض یاستفاده شد. برا (1988)

رابطه  یاستقامت کارانورزش یا مقابله یو راهبردها یشناخت روان یشانیبا پر ییگرا اد کمالنشان د جیاستفاده شد. نتا

با  یمنف ییگرا کمال نیو ب یورزشکاران ارتباط منف یشناخت روان یشانیمثبت با پر ییگرا-کمال نیدارد. ب یمعنادار

ورزشکاران  یا مقابله یمثبت با راهبردها ییگرا کمال نیب نیارتباط مثبت وجود دارد. همچن یشناخت روان یشانیپر

 وجود دارد. یها رابطه منفآن یا مقابله یبا راهبردها یمنف ییگرا کمال نیارتباط مثبت و ب یاستقامت
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 مقدمه

ی شناس روان ةالشعاع قرار داده است. در مقول را تحت یبشر یابعاد گوناگون زندگ ی،شناس روانعلم رشد روزافزون 

 یازمندمطلوب ن یجبا گذشته و حصول به نتا یسهبهتر در مقا یکسب رکوردها ،به سطوح باالتر اجرا یدنرسورزشی 

از  یدبا یتموفق بهی رسیدن ورزشکار برا .است حرکتی یها مهارت یادگیری در کنار یروان یها توجه به مهارت

 یجةبر نت یکه عوامل روان اند ردهب یپ یقتحق ینبه ا یانبرخوردار باشد. ورزشکاران و مرب یمناسب یروان یتوضع

-روان یاتتجرب یول. (Eli et al., 2020) کننده استیینعامل تع یاوقات حت یو گاه گذارد یمسابقات اثر م یینها

 برند؛ یمؤثر را به کار نم یرقابت و رهبر یبرا یو ورزشکاران اغلب عناصر روان یانشناسان نشان داده است مرب

توجه  یل. امروزه، به دلیاموزندرا ب ییها ورزشکاران مهارت یروان یازهایها در خصوص ن است آن ایستهش که یدرحال

-جبران یهاارترا متحمل شوند که خس یاپیپ یهاورزش، ورزشکاران ممکن است شکست یشناسکمتر به روان

و  رزشو یشناس؛ لذا توجه به روان(Gitai et al., 2019آورد ) یبه بار م یورزش ةآنان و جامع یبرا یریناپذ

. (Macedo et al., 2014) داشته باشد ی به همراهسودمند یجنتا تواند یمرتبط با عملکرد ورزشکاران م یرهایمتغ

 ترینمهم ورزش وجود دارد که با عملکرد ورزشکاران در ارتباط هستند. از جمله یشناسدر روان یمهم یها مؤلفه

و  یتچرا که ماه اشاره کرد؛ 2شناختیو پریشانی روان 0یا مقابله، راهبردهای 2گراییکمالتوان به می یرهامتغ ینا

پریشانی هیجانی و یا کمال تواند یزا بودن مسابقات است که متعاقباً ماضطراب و استرس ی،رقابت یهاورزش یعتطب

 ،زا استرس یطعملکرد را در شرا رسد یم که به نظر هاییویژگیدهد. ازجمله  یشورزشکاران افزا ینرا در ب گرایی

گذار در یراز عوامل مهم و تأث گرایی یکیگرایی است. کمالکمال دهد،قرار  ریتأث  تحت ی،ورزش های یطمح مانند

 یانتقاد یابیارزش عملکرد بوده و با یباال برا یاربس یارهایاز مع یا منزلة مجموعه است که به عملکرد ورزشکاران

شده  یسازطلبانه مفهومجاه یتیشخص یژگیعنوان و به ییگراکمال .(Khanzadeh et al., 2018) همراه است یافراط

 یابیو ارز یدگاهوجود د ینعملکردش و همچن یباال توسط فرد برا یاستانداردها یینبارز آن تع یژگیکه از و است

شناخته  یروان یشناسیبدر آس یادیمهم و بن یعنوان عامل به ییگرامفهوم کمال. فرد نسبت به خودش است یانتقاد

 ،با افراد سالم یسهرا دارند، در مقا یو افسردگ یهکه عالئم اضطراب، اختالالت تغذ دیافرا ییگراشده است. کمال

 یجبلکه ممکن است با نتا یست؛همراه ن یروان یشناسیببا آس همواره ییگراکمال. (Smith et al., 2022) باالتر است

ممکن است اثرات دوگانه به همراه داشته باشد.  گراییکه کمال یمعن ین؛ بد(Sander, 2021) همراه باشد یزن یمثبت

 ییگراکمال با را در ارتباط 0یشرفتو ادراک از پ 0یریخودپذ یرنظ یفرد های یژگیو یالبته، پژوهشگران وجود برخ

ورزش بر نقش  ةدر حوز ییگراکمال یبررس (.Zadkhosh et al., 2018; Lanchova et al., 2020دانند ) یم یلدخ

 سایربه ورزش و  یمعنادار وابستگ ةنندکینیبیشپ تواند یم ییگرامثال، کمال یدارد. برا یر تأکیدمتغ ینناسازگار ا

                                                           
3- Perfectionism 

4- Coping strategies 

5- Psychological distress 

6- Self-acceptance 

7- Perception of progress 
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ابعاد  تواند یم ییگرااند که کمال نشان داده یقاتتحق یبرخ یگر،د یاز سو. باشد یورزش یافراط یاشکال رفتارها

عنوان  و به ییگراکمال یریگشکل یدر مورد چگونگ ی،ورزش یشناسدر قلمرو روان. ناسازگار و سازگار داشته باشد

از دو  کنند که یم یشنهادگرفته است. محققان پ انجام دییاز یها مانع کسب اهداف ورزشکاران، بحث یاکننده کمک

 ی،برتر یتالش برا ی چونبهنجار که با مسائل ییگرابعد مثبت با عنوان کمال یک یست؛نگر گراییبه کمال یدبعد با

بهتر در ارتباط  یگذشته، توقعات مثبت در روابط و عملکردها یتمثبت از موفق یابیباال، ارزش یشخص یارهایمع

مورد اشتباهات، شک در مورد اعمال،  از حد در یشب یچون نگران ینابهنجار که با مسائل یا یاست و بعد منف

و  یمنف یابیمانند اضطراب و استرس، ترس از ارزش یمنف یمدهایاو پ یجانتظارات و نتا یناحساس اختالف ب

 یبه سطح باال توانند یم نابهنجار هم یانگرا. کمال(Swettenham et al., 2020د )ارتباط دار یفنفس ضع عزت

و  شوند یاغلب خسته و فرسوده م و یختهبرانگ ،و شکست یورزشکاران با ترس از خرابکار ینعملکرد برسند، اما ا

  گیرند.میقرار  یورزش یدر خطر فرسودگ درازمدت از انجام خوب کارها دارند و در یمندیتندرت احساس رضا به

با فشار و  کنار آمدن. توانایی استشناختی گذار در عملکرد ورزشکاران پریشانی روانریتأثغیرهایی دیگر از مت

زای ورزش مطالبات بسیاری را بر ورزشکار ناپذیر ورزش است. ماهیت رقابتی و استرساضطراب، بخش جدایی

 یو رفتار یزیولوژیف - یروان یماریاز عالئم ب یا مجموعه ی،شناختروان یشانیپر .(Nicholls, 2021) کند یمتحمیل 

. شود یم یفتعر یرههوش، اختالالت خواب و غ ییتنزل توانا ی،قراریب ی،افسردگ یها مانند اضطراب، واکنش

 یجسم یها بیآس یها از نشانه بیش تر یشناختروان یشانیپر یدارا ورزشکاران دهد ینشان م یراخ یها پژوهش

و  یشناختروان ی،در کارکرد جسم یبآس یبرا یقدرتمند ینبیشپ ی،جسم یها بیآس یو فراوان کنند یم یتشکا

و در  دهد یکاهش م ینورزشکار در مسابقه را نسبت به تمر ییتوانا شناختی. پریشانی روانشود یقلمداد م یاجتماع

 پریشانی. دهد یلکرد او را کاهش مو عم آوردهاو در مسابقه به وجود  یرا برا مشکالتی بر آن، غلبه نکردنصورت 

دارد و  یعضالت را در پ یضروریراست که انقباض غ ینوع اول اضطراب ؛گذارد یم ریتأث ورزشکار به دو صورت بر

نوع دوم هم از  پریشانیانجام دهد.  به حالت طبیعی خود خود را هم نتواند یمعمول یدندو یفرد حت شود یم باعث

 ی،دقتیو عالوه بر ب کند یم یاو را دچار اختالل و کند یذهن یها تیو فعال آورد یم ورزشکار فشار به ینظر ذهن

 Lamare and) برد یم ینو اتفاقات در حال وقوع را از ب یدانبه کل م یعوس یدرا محدود کرده و د فرد توجه

Marcotte, 2021) .داشتن مهارت یتمز رو نیازا. است گراییی پریشانی روانشناختی، کمالا مقابلههای راهاز  یکی-

محققان  ی کهطور به ؛و مسابقه است ینعملکرد ورزشکاران در تمر یشبهبود و افزا ،در ورزشکاران یروان یها

 روان ،قدرت، سرعت ی،، جسمانیکیتاکت یکی،تکنی، فن هایییاز توانا یبیعملکرد مطلوب در ورزش را حاصل ترک

است  جهت  نیا موضوع از ینا یتاهمکنند.  یم یاناضطراب ب مهار کردنو  ، کنترل هیجاناتنفس اعتمادبه متمرکز،

 یهامهارت یگرخود باشد قادر خواهد بود دو هیجانات اضطراب  یرکه چنانچه ورزشکار قادر به شناخت و تفس

 به ورزشکار در کسب عملکرد بهتر کمک خواهد نمود یتدر نها هاینکه همه ا یدنما یتدر خود تقو یزرا ن یروان

(Biskas et al., 2022). Santalo and Gardner (2007) ین رابطه بیش ترگرایی در پژوهش خود نشان دادند که کمال
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شناختی نوعی ماحصل کارکرد یک گرایی بر پریشانی روانشناختی دارد و ممکن است اثرات کمالرا با پریشانی روان

 ینقش مهم توانند یمگرایی کمال شناختی وبنابراین پریشانی روان منفی باشد. تکرارشوندهمیانجی خاص یعنی افکار 

در  یا مقابله یراهبردها (.Ortiz et al., 2022زا ایفا نماید )ی ورزشکاران در شرایط استرسا مقابلهراهبردهای در 

پژوهش منصوری و  یجنتا طبقاست.  یجانمتمرکز بر ه یمتمرکز بر عمل و راهبردها یاهبردهاورزشکاران شامل ر

در  یعملکرد ورزش یبرا ینبیشپ یرهایمتغ ینبهتر ی،ا مقابله یراهبردها یاناز م( Mansouri et al., 2018) همکاران

و در  یم/تسلیریگو کناره یاجتماع یتحما یجستجو یا مقابله یراهبردها یببه ترت ی،ورزشکاران انفراد

از  .اند بوده یاجتماع یتحما یجستجو نیزو  قیمنط یلو تحل یهتجز یا راهبرد مقابله یببه ترت یمیورزشکاران ت

، نه تنها در یدر سطوح مختلف باز کنانیدارد و باز یبستگ یادیو شکست در ورزش به عوامل ز تیآنجا که موفق

تحت  یادیافراد تا حد ز تیفعال زانیباهم تفاوت دارند و م یروان یفاکتورهاآن ورزش، بلکه در  ةژیو یهامهارت

ورزشکاران بر اهداف مربوط به  دیدر جوامع مختلف از لحاظ تأک یاست و حت یاحتمال جینتا ةدربار ها آنباور  ریتأث

 ریتأث هاز جمل ،عوامل اثرگذار ییلذا شناسا (Dumoshieva and Lancheva, 2017) تفاوت وجود دارد ف،یتکل

اطالعات  تواند یم ،بر ورزشکاران زای در شرایط استرسا مقابلهشناختی و راهبردهای گرایی بر پریشانی روانکمال

، محور و اضطراب ی ورزشکارانجانیه یها حالت کنترل؛ زیرا در ورزش فراهم آورد یآمادگ شیافزا یبرا یدیمف

یی عوامل فشارزای ورزشکاران برای یافتن راهبردهایی در جهت پیشگیری و رفع شناسا است. پیشرفت ورزشکار

مختلف روزمره  یهاتیاز کنترل در فعال گراییکمال نقش ةمتعدد دربار یهاپژوهشبسیار حائز اهمیت است و  ها آن

به  یاندک هایپژوهش، اند کرده یرا بررس ییگراابعاد کمال هاپژوهش بیش ترکه  یناند. اما با وجود ا انجام شده

واقع  یمهریمورد ب طهیح نیمتأسفانه از طرف پژوهشگران او  است یافتهدر ورزش اختصاص  ییگراکمال یبررس

 سؤالبه دنبال پاسخگویی به این  قیتحق نیلذا ا .باشد یباره در دست نم نیدر ا یادیز یها شده است و پژوهش

 دارد یا نه؟ ریتأثی ورزشکاران استقامت یا مقابله یو راهبردها یشناختروان یشانیبر پر ییگرا کمالاست که آیا 
 

 ها روشمواد و 

 یقها از طر داده یجهت گردآور و به مبستگیه - یفیتوص ،و از نظر روش یکاربرد ،حاضر از نظر هدف پژوهش

 یا یمایشینامه از نوع پبه سؤاالت پرسش نمونه یها پاسخ لیوتحل هیو تجز یدانیم یقاز جامعه، تحق یریگنمونه

 شرقی یجاناستان آذربا یبدن تیکل ترب ادارهبه  ها یبه آزمودن یو دسترس هاداده یآورمنظور جمع به بود. یابی ینهزم

 اخذ ورزشی مربوطه هاییئتنامه در هپرسش یعالزم جهت توز هاییبر ارائه همکار یمبنرسمی  نامهمراجعه و 

 هایها به آزمودن نامهورزشکاران، پرسش ینیتمر یهازمان یاو  های مربوطهیئتبا حضور در محل هسپس، . شد

 شد. یافتل و در همان محل دریتحو

 یمی)ت یاستقامت یها در رشته( 0/99 ± 02/2با میانگین سنی ) ورزشکاران زن و مرد تمامی یقتحق ینا یآمار ةجامع

 المللی ینب یا کشوری یمسابقات رسم حضور در سابقهسال  دوحداقل که  بودند یشرق جانی( استان آذربایو انفراد

 در دسترس انتخاب شدند. یریگبه صورت نمونهزن(  120مرد و  00)ورزشکار  966تعداد داشتند. از بین این افراد، 
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آمار توصیفی، همبستگی پیرسون از  های پژوهش، یهآزمون فرض وها  داده یلتحلبه منظور  ،ها  داده یآورجمع پس از

 .(P<62/6) استفاده شد SPSS25افزار  در نرم یونرگرس یلتحلو 
 

 ابزار پژوهش

 ةماد 96که باشد گویه می 06 نامه حاوی: این پرسشShort et al (1995)ی تر یمنفگرایی مثبت و نامة کمالپرسش

 ییگراکمال یکرت،ل ارزشی 2 یاسدر مق هاگویه .دنسنجیرا م یمنف ییگراکمال یگرد ةماد 96مثبت و  ییگراآن کمال

 یهایاساز مق یکها در هر یآزمودن ةسنجد. حداقل نمریم یمثبت و منف ینةدر دو زم 2تا  1 ةها را از نمریآزمودن

-خردهاز  یکهر  یهاکرونباخ پرسش یآلفا ،نامهپرسش ینا یفارس نسخة. در است 166و حداکثر آن  96آزمون 

 یبرا 6/11و  6/21 ها،یکل آزمودن یبرا 6/10و  6/26یب ترتبه یان،از دانشجو ینفر 919 ةنمون یکها در یاسمق

 یباست. ضرا یاسمقاین  یباال یدرون یهمسان ةپسر بود که نشان یاندانشجو یبرا 6/10و 6/12 دختر و یاندانشجو

 یهایآزمودن یبرا، r=10/6 هایکل آزمودن یهفته برا 0در دو نوبت بافاصله  یآزمودن 26 یهانمره ینب یهمبستگ

 .بخش استیترضا ییبازآزما یاییپا ةمحاسبه شد که نشان r= 6/11 پسر یهایآزمودن یبرا و r= 6/10 دختر

توسط کسلر و همکاران  یشناختروان یشانیپر ةنامپرسش: Kessler et al (2002)شناختی نامة پریشانی روانپرسش

 یابیاعتبار 1220در سال  یعقوبیتوسط  یزن یرانشده است. در ا ینو تدو یطراح  یمنظور سنجش اختالالت روان به

که در باشد یم یو حضور شناخت یحضور اجتماع ی،لفه حضور آموزشؤال و سه مؤس 16 ینامه داراپرسش ینشد. ا

مانند )در طول  یاالتؤبا س یکرتل ارزشیچهار  طیفو بر اساس  کلی سنجیده شده است صورت بهپژوهش حاضر 

 یشانید( به سنجش پریای خسته هستکننده قانع یلکه بدون دل یدکرداحساس می یکبارماه گذشته، هرچند وقت 

با ضریب  حوزه ینو متخصصان ا یدتوسط اسات یشناختروان یشانیپر ةنامپرسش ییروا پردازد.یم یشناختروان

 .شده است ییدتأ 19/6یی پایا

گویه است که هرکدام  00نامه دارای این پرسش :Lazarus and Forkham (1988) اینامة راهبردهای مقابلهپرسش

. نمرات خام یردگیصورت م یبه دو روش خام و نسب ة مذکورنامپرسش یگذارنمرهباشند. گزینه می 0دارای 

به مواد  یآزمودن یهااز هشت نوع مقابله است و مجموع پاسخ یکهر  یبرا یاتالش مقابله ةکنندیفتوص

کند. یم یفرا توص گیردمی صورتنوع مقابله  رهکه در  ی، نسبت تالشیباشد. نمرات نسبیم یاسمق دهنده یلتشک

که بسامد هر  دهندیپاسخ م یکرتل ارزشیچهار  یاسمق یک ی، افراد به هر ماده رویگذاردر هر دو روش نمره

تا »، دو نشانگر «کم بکار بردم یلیخ»نشانگر  یک، «بکار نبردم»دهد: صفر نشانگر یشکل  نشان م ینراهبرد را به ا

و  الزاروس یامقابله یراهبردها ةناماعتبار پرسش است.« بکار بردم یادبه مقدار ز»و سه نشانگر  «بکار بردم یحد

 ،است به دست آمدهکرونباخ  یآلفا یبضر لةیوس که به یامقابله یهااندازه یثبات درون یشآزما یقطر از فورکم،

کرده  یعمل یلرا تحل یامقابله یهاراه شده دنظرینامه تجدپرسش یزن یونسونور ین. آلدوداده شده یصتشخمناسب 

 .اندکرده أییدو اعتبار آن را ت
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 و بحث هایافته

 ها دادهآزمون شاپیروویلک استفاده شد. بر اساس این آزمون، وقتی توزیع  ها از دادهبرای بررسی طبیعی بودن توزیع 

، نتایج (1)جدول  به  توجه باباشد.  62/6از عدد بحرانی در سطح  بیش ترکه مقدار یا سطح معناداری  استنرمال 

. در نتیجه امکان استفاده از استطبیعی ها  گروه آزمون پسو  آزمون شیپدر  ها دادهدهد که توزیع  یمآزمون نشان 

 ها استفاده شد. یهفرضی پارامتریک جهت بررسی معناداری ها آزمونهای پارامتریک وجود دارد و از  آزمون

 

 8نتایج آمار توصیفی و آزمون کولموگروف اسمیرنوف -1جدول 

 معناداری یرنوفکولموگروف اسم انحراف استاندارد میانگین متغیر

 920/6 161/6 202/99 20/192 گراییکمال

 100/6 966/6 610/2 69/00 گرایی مثبتکمال

 120/6 912/6 010/12 20/22 گرایی منفیکمال

 900/6 112/6 096/2 01/10 شناختیپریشانی روان

 902/6 122/6 066/09 61/120 یا مقابلهراهبردهای 
 

گرایی منفی و این جدول، بین کمال به  توجه باآمده است.  (9)گرایی در جدول ماتریس همبستگی درونی ابعاد کمال

 مثبت همبستگی منفی وجود دارد. 
 

 گراییماتریس همبستگی درونی ابعاد کمال -2جدول 

  1 9 

  1 گرایی مثبتکمال 1

 1 -02/6 گرایی منفیکمال 9

 

آمده است. این  (2)در جدول  استقامتی ورزشکاران شناختیگرایی با پریشانی روانکمال ینبنتایج آزمون همبستگی 

گرایی ارتباط منفی، و بین کمالورزشکاران  شناختیگرایی مثبت با پریشانی رواندهد که بین کمال یمنتایج نشان 

 (.p <62/6شناختی ارتباط مثبت وجود دارد )روان منفی با پریشانی
 

 یورزشکاران استقامت یشناختروان یشانیبا پر ییگراکمالبین  نتایج آزمون همبستگی -3جدول 

 شناختیپریشانی روان آماره متغیر

 گراییکمال
 -201/6 (rپیرسون )

 666/6 معناداری

 گرایی مثبتکمال
 -219/6 (rپیرسون )

 629/6 معناداری

 گرایی منفیکمال
 012/6 (rپیرسون )

 666/6 معناداری

                                                           
8- Kolmogorov Smirnov 
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آمده است. این  (0)استقامتی در جدول ورزشکاران ی ا مقابله یبا راهبردها ییگراکمال ینبنتایج آزمون همبستگی 

ارتباط مثبت و غیرمعنادار و بین ورزشکاران ی ا مقابله یبا راهبردها مثبت ییگراکمالدهد که بین  یمنتایج نشان 

 (.p <62/6ای رابطة منفی و معناداری وجود دارد )گرایی منفی با راهبردهای مقابلهکمال
 

 یا مقابلهگرایی با راهبردهای نتایج آزمون همبستگی بین کمال -4جدول 
 

 یا مقابلهراهبردهای  آماره متغیر

 گراییکمال
 -011/6 (rپیرسون )

 661/6 معناداری

 گرایی مثبتکمال
 921/6 (rپیرسون )

 691/6 معناداری

 گرایی منفیکمال
 -211/6 (r)پیرسون 

 619/6 معناداری
 

اثر  شناختی ورزشکاران استقامتیپریشانی روانبر گرایی کمالشود که  یممشخص  (2)با توجه به نتایج جدول 

 قرار دارد 2/9و  2/1مقدار استاندارد  واتسون که بین-(. با توجه به مقدار آمارة دوربین p<62/6) دارد معناداری

Adjusted R( و نیز مقدار 122/1)
درصد  19بینی بیش از  گرایی توانایی پیشآن است که کمال دهنده نشان( 192/6) 2

( و 290/6همچنین با توجه به مثبت بودن عالمت عدد بتا ) استقامتی را دارد.ورزشکاران  شناختیپریشانی روان از

بوده یر، به صورت مثبت و معنادار تأثشود که این  یم(، مشخص 9واتسون از عدد معیار )-تر بودن عدد دوربین بزرگ

(. با توجه به p<62/6) دارد استقامتی اثر معناداریورزشکاران  یا مقابلهراهبردهای بر گرایی کمالهمچنین  است.

Adjusted R( و نیز مقدار 120/9) قرار دارد 2/9و  2/1مقدار استاندارد  واتسون که بین-مقدار آمارة دوربین
2 

ورزشکاران  یا مقابلهراهبردهای  درصد از 1بینی بیش از  ی پیشگرایی توانایآن است که کمال ةدهند نشان( 199/6)

+( و کوچک بودن عدد دوربین واتسون از 290/6همچنین با توجه به مثبت بودن عالمت عدد بتا ) را دارد. استقامتی

 یر، به صورت مثبت و معنادار بوده است.تأثشود که این  یم(، مشخص 9عدد معیار )
 

 استقامتی ورزشکاران یا مقابلهشناختی و راهبردهای گرایی بر پریشانی روانکمال ریتأثنتایج تحلیل رگرسیون بررسی  -5جدول 
 

 .B Std.Error Beta t Sig متغیر

(Constant) 061/16 002/6  210/2 662/6 

 612/6 600/0 290/6 629/6 602/1 یشناخت روانپریشانی بر گرایی کمال یرتأث

 692/6 -906/9 -122/6 600/6 -166/6 گرایی مثبتکمال

 691/6 126/9 610/6 696/6 690/6 گرایی منفیکمال

Durbin-Watson= 358/1 , Adjusted R2= 128/0 , R2= 180/0 , R= 290/6  
(Constant) 129/10 221/6  662/11 666/6 

 666/6 002/2 292/6 191/6 621/6 یا مقابلهراهبردهای بر گرایی کمال یرتأث

 611/6 000/1 122/6 222/6 022/6 گرایی مثبتکمال

 692/6 291/1 -120/6 120/6 -616/6 گرایی منفیکمال

Durbin-Watson= 121/1 , Adjusted R2= 201/0 , R2= 211/0 , R= 292/6  
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 گیرینتیجه

 شناختی ورزشکاران استقامتی دارد.گرایی تأثیر معناداری بر پریشانی روانکمالاول پژوهش حاضر نشان داد  یافته

 Davies and Humphreyو  Habibi Kleber and colleagues (2018، DeBradis et al (2015) یجبا نتا یافته این

یجانی ه ةسبک مقابل گرایی مثبت هستند،دارای کمالکه  یافراد یافتنددر یو هامفر یویس. دهمسو است ،((2012

؛ کاهش پیدا کندافراد  یناشناختی پریشانی روان شود یدارند که باعث م زا استرس یها یتدر پاسخ به موقعقوی 

 رو به افزایش است. ها آنشناختی گرایی منفی دارند، پریشانی روانکمالاز  یکه سطوح باالتر یافراد که یدرحال

را  ینقص ینترکوچک یکامل باشد و حت یزاز همان اول همه چ خواهد یم یکه به طور وسواس  است  یگرا کسمالک

در ظاهر اسم  ،روندیهای پراسترس به شمار مگرا که یکی از شخصیتآلگرا یا ایدههای کمالتیپ قبول ندارند.

های زندگی را از و لحظه یعیچنان مهم است که روند طب آنان نتیجه و هدف آن یدارند، اما در واقعیت نه. برا یقشنگ

های گیرند و بسیاری از تجربهمی ختخودشان سه ب یبه طور افراط یابنددست  یبرای اینکه به هدفدهند. دست می

پایان تصور را دارند که قادر نخواهند بود تا آن تجربه را به  یندهند چرا که از ابتدا الحظات زندگی را از دست می

برد در جایگاه مهم است و  اول رتبهبرد با افراد  را شروع نکنند. برای این برسانند و در نتیجه ممکن است اصالً آن

 یبرند و سعیلذت نم یدر زندگ یتبه موفق یابیاز دست ها آنشود. یآنان شکست محسوب م یبرا دوم و یا سوم

طور زندگی این یحصحة شیو که یحالدر  ؛داشته باشند یاهداف بعد یبرا یااندوخته ،آن یلدارند تا با درک دال

  . لذت ببریم نه اینکه صرفاً موفق شویم ها آنهای متفاوتی داشته باشیم و از های مختلف تجربهموقعیتاست که در 

شناختی گرایی مثبت است. پریشانی روانتواند در ابراز هیجان و کنترل مربوط به آن دخیل باشد، کمال یممتغیری که 

دلیل هستند و تنها ناشی از آشفتگی درون بی ها آنآید و بسیاری از  یمهای احتمالی به وجود  یبآسبینی به علت پیش

گرایی مثبت در مطالعات مختلفی شناختی و کمالبین پریشانی روان رابطه، نه معلول خارجی. استخود شخص 

ه به این منفی معناداری بین این دو متغیر دیده شده است و این یافت رابطه ها پژوهشبررسی شده است. در اکثر این 

ی دارند، با شدت کمتری دیده بیش ترگرایی مثبت شناختی در افرادی که کمالمعنی است که صفت پریشانی روان

 (.Mozafarizadeh et al., 2018)شود  یم

 یک یهایژگیتوان به ویم شناختیبر پریشانی روان ییگراکمال تأثیر معنادارو  یهفرض أییدت ییچرا یهتوج یبرا

 است یتبه موفق یلن یرکن اساس ی ورزشکار،مشخص برا برنامه یکبهنجار اشاره کرد. وجود  یگراورزشکار کمال

(Mozafarizadeh et al., 2018) یلمسابقه، دل ی شرایطو حت ینیتمر یروزها همه یمشخص برا برنامه. با وجود 

 ینا کننده یهتوجباشد. می حد ینترییناترس و اضطراب وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، در پ یبرا

در  پریشانی یجادا یبرا یفاکتور اصل یراز ؛باشدیم یبرنامگیابهام و ب ی،گشتگاضطراب و ترس کم، عدم وجود گم

 یشهاالت بدون جواب همؤاست. س یفیاست، ابهام و بالتکل ییتحمل فشار باال یازمندکه ن یطیدر شرا ، مخصوصاًفرد

کرده باشد،  یزیراز قبل برنامه یطشرا همه یکه ورزشکار برا یطیاما در شرا ؛بود اهندخو یادیز یحامل فشار روان

 یافتنددر Mansouri et al (2018) ینمواجه خواهد شد. همچن اضطراب فشار و ینترکرد که با کم ینیبیشتوان پیم
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مسابقه و تمرکز  یطشرا یریتقدرت مهار و مد یتتقو ی،شخص یستگیشا یت احساساتتقو یقاز طر ییگراکمالکه 

( شناختیپریشانی رواننابهنجار  یهالفهؤ)م یو بدن یاضطراب شناخت ی،ورزش یهافنون و مهارت یو دقت در اجرا

 دهد.می را کاهش 

یر معناداری دارد. ای ورزشکاران استقامتی تأث گرایی بر راهبردهای مقابلهدوم پژوهش حاضر نشان داد که کمال یافته

 Valizadeh et al (2015)و  Lanchova et al (2020)، Sapranavisiot et al (2017)ی ها پژوهشاین یافته با نتایج 

 یارهایاز مع ای مجموعه یینتع یقاز طر ییگرااذعان داشت که کمال توان می یافته ینا یردر تفسباشد.  یمهمسو 

فراتر از  یارهایورزشکاران مع یوقت احتماالًو  شود میمشخص  یافراط یانتقاد یابیعملکرد و با ارزش یباال برا یاربس

زا انجام خطرناک و استرس های موقعیت اداره کردنکنترل و  یکه برا هایی تالش یزانکنند، م یینعملکردشان را تع

 .شود می بیش تر، دهند می

 یجنتا ینو معنادار دارد که ا یمنف رابطه یامقابله یهابا سبک یمنف ییگرادهد که کمالینشان ماین پژوهش  یجنتا

با  یگربه عبارت داست.  Nazarzadeh et al (2014) یجهمسو با نتانا یزو ن Kaviani et al. (201) هاییافتههمسو با 

 ی. برایابدیم یشافزاای ناکارآمد )مانند اجتناب( مقابله یهایوهاز ش فرد استفادهامکان  منفی، ییگراکمال نمره یشافزا

و  یفاغلب مواقع به سمت تکال ی،منف ییگراکه افراد با کمال به این موضوع اشاره کردتوان یم یافته ینا یینتب

 ینکنند. ایعلت، به طور مکرر شکست را تجربه م ینبه هم .راتر استف ها آن ییروند که از حد توانایم ییهایتفعال

خود  ی،درماندگ ی،علت دچار نگران یناز شکست هستند و به هم یدو ترس شد یافراط یارهایمع یافراد دارا

ثر استفاده ؤم یامقابله یهاتوانند از سبکیشوند و نمیاحساس کمتر و اختالل در پردازش اطالعات م ی،انتقادگر

 (.Rinder, 2004) داجتناب کنن ها آنبا مشکالت، از  یممستق شدن یردرگ یجا دهند بهیم یحافراد ترج ینکنند. ا

کنند و از تالش یاقدام م یباال و منطق یارهایبه وضع مع یی بهنجار(،گرا کمال) مثبت ییگرابا کمال یافراد ،مقابل در

شکست و داشتن  در مورد یفکر یهاعدم وجود دغدغه یلافراد به دل ینبرند. ایلذت م ها آنبه  یدنرس یبرا

سو  یکمثبت از  ییگراکمال .زنندیدست به مقابله م یرتثرؤبه طرز م ،در برخورد با مشکالت بت،مث یروان یفیاتک

امکان تالش  یگرد یو از سو (مسئله مدار مقابلهآورد )یتالش فعاالنه در برابر مشکل را فراهم م یالزم برا ییتوانا

 مدار(هیجان مقابلهآورد )یآن فراهم م یمعنا ییرکاهش ارزش و تغ یقحل مشکل را از طر یبرا یممستقیرغ

(Canning et al., 2020 .)رد فاست که موجب اجتناب  یاسازه ی،منف ییگراکمال که توان گفتیم یگربه عبارت د

با  یامثبت سازه ییگراکمال اما ،شودیم یدیشد یدینوم یجادباعث ا ،گردد و در هنگام شکستیاز مشکالتش م

 یشهامهارتبه استفاده از  یباجتناب، فرد را ترغ یجا سازه به ینا به این معنی که ؛باشدیس مبرعک کارکرد کامالً

 گرددیم ینگرو مثبت ینیبخوش یجادباعث ا یدی،ترس از شکست و نوم یجا و به یدنمایمقابله با مشکل م یبرا

(Hayat Bini et al., 1400.) 

 یتبا تقو و شوند یتمثبت هدا یامدهایبه پ یابیاهداف سطح باال و دست یسو به یشرفترفتارها در جهت پ زمانی که

 یشخص یاز استانداردها یشورزشکار در رفتارها (،Mansouri et al., 2018)شوند  یکتحر یشرفتبه پ یلمثبت و م
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که ورزشکار بتواند  شود میباعث  یو سازمانده یشخص یاستانداردها ینا احتماالًبرخوردار است و  یو سازمانده

فرد بخواهد  زمانی که ین،تالش کند. همچن بیش ترکنترل آن  یو برا ییشناسا یخوب زا را بهاسترس های موقعیت

شکست  ازو ترس  یمنف یتبا تقو و باشد یمنف یامدهایاز پ ییرها یااجتناب  یاز خود نشان دهد که برا ییرفتارها

 ;Khakpour et al., 1400)شود  می تربیشکنترل استرس  یتالش برا ینا احتماالً ،شوند یکرفتارها تحر ینا

Yousefi Nejad et al., 1401 .) یبرا یقدق یارهایکه فرد را به وضع مع حال نیسازگار درع ییگراکمال طرفی،از 

 های ویژگی یل، به دل(Shams Najafi and colleagues, 1401) سازد میوادار  یانهگراکمال های تالشعملکرد و 

مثبت که  ییگرا. کمالدهد میباال را کاهش  یارهایعدم تحقق مع های نگرانیو  ها دغدغه، اش یافتهبهنجار و سازش

موفق  ةمواجهه و مقابل یالزم برا یزشیانگ یروهایسو ن یکاست، از  یو سازمانده یشخص یشامل استانداردها

و از  کند می تأمینو ارزش مسئله را  معنا ییرمنظور تغ به یمتقمسیرحل مسئله و تالش غ یبرا یمصورت تالش مستق به

 Kaviani et)پردازد  می یتآرمان با واقع فاصله یم، به تنظها واقعیتبا  یو انطباق یافتهدر تعامل سازش یگر،د یسو

al., 2013 .)و هم  کند میفرد در مقابله کمک  یاییو پو یسازمثبت هم به فعال ییگراها، کمالیزممکان ینبر اساس ا

 ةدربار ی)نگران یمنف ییگراکمال که ی. درحالباشدمؤثر می بسته شدهبه کار  ای مقابله یراهبردها یافتگیبه سازش

رغم  مثبت و به ییگراخالف کمال بر( اطرافیان یانتقادگر اطرافیان،اعمال، انتظارات  ةاشتباهات، شک دربار

فرد از عدم تحقق  های نگرانی، اش یافتهسازش ننابهنجار و  های ویژگی یلفرسا، به دلو طاقت یجد های تالش

در پژوهش حاضر  ،اما برخالف انتظار (.Zadkhosh et al., 2018دهد ) می یشافزا یوستهرا پ یانهگراکمال یارهایمع

 یارهایفرد از تحقق مع های رانینگباشد و  تر جدی ها تالش ینبدان مفهوم که هر چه ا ؛ارتباط مثبت بوده است ینا

 .یابد می یشافزا یزن ای مقابله یراهبردها یابد، یشافزا یوستهپبه طور  یانهگراکمال

 های روانی مناسب در ورزشکاران برای رسیدن به اهمیت سالمت روان و برخورداری از مهارت به  توجه با

تواند نتایج مفیدی را به های ورزشی میتقویت مهارتشناسی ورزشی در کنار های ورزشی، توجه به روانموفقیت

های استقامتی در پژوهش حاضر، به ورزشکاران ورزش به دست آمدهنتایج  نظرگرفتن درهمراه داشته باشد. با 

گرایی منفی گرایی مثبت و نیز کاهش کمالگرایی خود، برای افزایش کمالشود که با ارزیابی ابعاد کمالپیشنهاد می

های های ورزشی، تکنیکای مناسب در رقابتشناختی و استفاده از راهبردهای مقابلهمقابله با پریشانی روان نظورم به

 متخصصین این امر به کار گیرند. تحت نظرشناسی مناسبی را روان

 

شناختی و گرایی با پریشانی رواناز این پژوهش نشان داد که بین کمال به دست آمدهخالصه، نتایج  به طور

شناختی، گرایی مثبت با پریشانی روانای، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین کمالراهبردهای مقابله

ای، ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد. در نهایت، نتایج این پژوهش ارتباط منفی و معنادار و با راهبردهای مقابله

ای، ارتباط شناختی، ارتباط مثبت و معنادار و با راهبردهای مقابلها پریشانی روانگرایی منفی بنشان داد که بین کمال

 منفی و معنادار وجود دارد.
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