
 
  1396 تابستان –ورزشي _ رشد و يادگيري حركتي 

  253 -  271 :ص   ،2شمارة ، 9دورة 
  95/ 09/  26: تاريخ دريافت 

96/ 01/  27 : پذيرشتاريخ     

 

  ليگ كاراتة مردان ايران سوپركاهاي موفق و ناموفقِ گرايي در كاراته انگيزش و كمال
  

  4علي فداكار – 3سيدمحسن فاطمي -2سن غراياق زندي ح -1*صادق رنجبر

 كارشناس ارشد روان شناسي ورزش، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران.1

 استاديار گروه روان شناسي ورزش، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران. 2 

فوق دكتري روان شناسي، دپارتمان روان شناسي، دانشگاه هاروارد، ماساچوست، كمبريج، اياالت متحدة . 3
ورزشي، دانشگاه تهران، تهران،  كارشناس ارشد روان شناسي ورزش، دانشكدة تربيت بدني و علوم. 4آمريكا، 

  ايران
 

  چكيده
هدف اين  .شناختي بسياري مرتبط است مطالعات بسياري نشان داده كه عملكرد مطلوب ورزشي به عوامل روان امروزه

مطالعة حاضر از . يگ كاراتة مردان ايران بودسوپر لاي موفق و ناموفق كاهيي كاراتهگرا كمالپژوهش مقايسة انگيزش و 
در بخش كوميته  1394يگ كاراتة مردان ايران در سال سوپر لكاهاي اي است و جامعة آماري را كاراتهمقايسه -علينوع 

ويژه دو تيم باال  به _كننده هاي شركتنفر از ورزشكارانِ تمام تيم 70هاي اوليه به روش در دسترس از داده. تشكيل دادند
دست آوردن اطالعات مربوط به تعداد مبارزات و  پس از به .آوري شد جمعليگ كاراته  در سوپر _و سه تيم پايين جدول

هر گروه (كاي موفق و ناموفق تعيين شد كاراته دو گروهكاها محاسبه و نتايج آن براي هر ورزشكار، عملكرد بهينة كاراته
. گرايي ورزشي بود نامة كمالشامل پرسشنامة دموگرافيك، پرسشنامة انگيزش ورزشي و پرسش شده استفادهابزار ). نفر 30

و شاپيرو ويلك، نتايج آمار پارامتريك تي  K-Sها در دو گروه با استفاده از آزمون پس از بررسي نرمال بودن توزيع داده
كاهاي موفق و ناموفق از لحاظ آماري معنادار بين كاراته) مثبت(گرايي سازگار دو گروه مستقل نشان داد كه تفاوت كمال

ويتني  - همچنين نتايج آزمون ناپارامتريك يو مان. بين دو گروه معنادار نبود) منفي(گرايي ناسازگار تفاوت كمال بود، اما
در مجموع . كاي موفق و ناموفق معنادار نبودهاي انگيزش در دو گروه كاراتهمقياس كدام از خرده يچهنشان داد كه تفاوت 

-ي در عملكرد و موفقيت ورزشي بين دو گروه كاراتهشناخت روانهاي يژگيها بر نقش وتوان گفت كه بخشي از يافتهمي

 .كندكاي نخبه كه در باالترين سطح از كاراتة جهان و آسيا قرار دارند، تأكيد مي

  
 هاي كليديواژه

  .گرايي ناسازگار، كاراته، كوميته ، كمال)مثبت(گرايي سازگار  انگيزش، كمال
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 مقدمه

شناسي ورزش مطالعات بسياري نشان داده كه عملكرد مطلوب ورزشي به عوامل  امروزه در حيطة روان

شناختي از عوامل تأثيرگذار بر  هاي شخصيتي و روانشناختي بسياري مرتبط است و ويژگي روان

ورزشكاران و مديران ورزشي از تأثير بالقوة  مربيان، كه بيشتر طوري ، به)36،32(پيشرفت ورزشي است 

يكي از . گذارندو بر آن صحه مي) 32(اند خوبي آگاه بر عملكرد ورزشي به رواني عوامل آمادگي ذهني و

شناسي ورزش كه توجه بسياري از پژوهشگران، مربيان و متصديان ورزشي  ترين موضوعات در روانمهم

است، زيرا انگيزش با اصل شركت كردن و شركت نكردن در ورزش  1را به خود جلب كرده، انگيزش

انگيزش ). 11(بر اين انگيزش در ورزش، بر عملكرد تيمي و انفرادي اثرگذار است  اط دارد و عالوهارتب

  ). 1(كند دهد و جهت آن را نيز مشخص ميعبارت است از مجموعه شرايطي كه به رفتار نيرو مي

 شرفت،يپ زشيانگ ي مانندخاص ميرا با مفاه زشياز انگ يمتعدد يهاگونه يورزش شناسان روان

نتايج بسياري از مطالعات كه . دهنديقرار م توجه مورد... ي ورونيب ةزيانگ/يدرون ةزيرقابت، انگ ةزيانگ

هاست ، حاكي از تفاوت معنادار يافتهاند انواع مختلف انگيزش را در سطوح مهارتي مختلف بررسي كرده

كه انگيزش پيشرفت ورزشكاران مطالعات نشان داده . توان به تحقيقات زير اشاره كردكه از آن جمله مي

و ورزشكاران نخبه معموالً انگيزش و ) 37،33،10(المللي بيش از ساير ورزشكاران است  اي و بين حرفه

ها حاكي از اين است كه يافته). 21،6(كنند  تعهد باالتري را نسبت به ورزشكاران غيرنخبه گزارش مي

  ).18(كند  مي بيني انگيزش خودمختار سطوح باالي عملكرد را پيش

با بسياري از ) انگيزش دروني(ها سطوح باالي انگيزش خودمختار  براساس نتايج بسياري از پژوهش

، بهبود عملكرد )15(، پايداري بيشتر در ورزش )24( 2نتايج مثبت مانند بسامد يا تكرار مشاركت ورزشي

، )12) (تندرستي( 4بهزيستي ،3، عاطفة مثبت)31(، تالش بيشتر در فعاليت )19(ورزشي در بلندمدت 

در مطالعات . ارتباط دارد) 29( 5ايهاي مقابلهو مهارت) به شكل افزايش تالش(گرايي مثبت كمال

. رفتگي دارد گرفته عنوان شده است كه سطوح باالي انگيزش خودمختار رابطة منفي با تحليل صورت

در واقع . كند، بسيار حائز اهميت استمي رفتگي از آنجا كه به عملكرد ورزشكار لطمة جدي وارد تحليل

                                                           
1. Motivation 
2. frequency of participation 
3. positive affect 
4. well-being 
5. coping skills 
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كند  رفتگي نقش چشمگيري را ايفا مي گرايي و تحليل بيان شده است كه انگيزش در تعامل بين كمال

در مطالعات ) انگيزشي انگيزش بيروني و بي(همچنين ارتباط سطوح پايين انگيزش خودمختار ). 27(

) 29( 3و مقابلة ناكارامد 2، اهميت بيش از اندازه به اشتباه)25( 1رفتگي متعدد با نتايج منفي مانند تحليل

بنابراين در مطالعات مختلف همواره بر نقش انگيزش . گزارش شده است) 30( 4و همچنين عاطفة منفي

  .بر عملكرد تأكيد شده است

ن رسد با عملكرد ورزشي در ارتباط است و نقش مهمي بر آنظر مي هايي كه بهيكي ديگر از ويژگي

 مطرح است و تعريف  5يعنوان يك صفت يا ويژگي شخصيت بهگرايي كمال. گرايي است دارد، كمال

گرايش : در تعريفي آمده است. گرايي ارائه شده است تعاريف متعدد و نزديكي براي كمال. شودمي

تمايل زياد براي همراه  و تعيين معيارهاي بسيار باال براي عملكرد به 6عيب و نقص بودنافراطي براي بي

هاي زندگيشان خواهند در همة جنبه گرا مي در واقع افراد كمال. گرايي گويندرا كمال 7ارزيابي انتقادي

 يمعيارهابرنهادن به  ورزشكارتمايل پايدار  معنايبه  گرايي در ورزش كمال). 17(نقص باشند  كامل و بي

ي مثبت و منف ن است نتايج رفتاري و روانيممك كه آنهاستتحقق  يو تالش برا نيافتني دستكامل و 

  ).8(بار آورد  ي بهويژه ورزشكاران رقابت در بين ورزشكاران به

هاي تجربي در حيطة ورزش در مورد اين اي طوالني دارد، فقر پژوهشگرايي تاريخچه اگرچه كمال

گرايي در مالاين فقر پژوهشي و همچنين اهميت سازة ك. سازه تا چند سال پيش مشهود بوده است

و موفقيت ) 23،16( 9و اضطراب 8رفتگي شناختي مهم مربوط به عملكرد مثل تحليل ارتباط با عوامل روان

موجب شد كه پژوهشگران ورزشي توجه بيشتري به اين سازه ) 20(ورزشكاران در سطوح بسيار باال 

همچنان ، گذارد ميا تأثير چگونه بر اجري گرايورزش، اين سؤال كه كمال يشناس در روان. نشان دهند

گرايي شامل ابعاد دوگانة سازگار و تحقيقات بسياري قائل به اين هستند كه كمال. بحث است قابل 

  ).14،13(است، همچنين اين ابعاد از يكديگر قابل تمييزند ) يا مثبت و منفي(ناسازگار 

                                                           
1. burnout 
2. concern over mistakes 
3. ineffective coping 
4. negative affect 
5. Personality characteristic 
6. Flawlessness  
7. Critical evaluations 
8. Burnout  
9. Anxiety  
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و  1نفس، اميد به موفقيت اعتمادبههاي مثبتي چون گرايي مثبت با ويژگيها كمالبراساس يافته

و همچنين با عملكرد ورزشي در تمرين و رقابت ارتباط مثبت و معنادار  2گيري هدفي رويكردي جهت

گيري  هاي منفي همچون اضطراب رقابتي، ترس از شكست و جهتگرايي منفي نيز با ويژگيدارد و كمال

گرايي منفي همچنين نشان داده شده است كه كمال). 34(ارتباط معنادار و مثبتي دارد  3هدفي اجتنابي

  ).7(بيني كند تواند تغييرات مربوط به كورتيزول بزاقي و ايمونوگلوبين بزاقي ورزشكاران را پيشرقابتي مي

گرايي با حاالت خلقي، اضطراب شناختي، گرفته بيان شده است كه كمال در مطالعات صورت

). 22،9(ند، رابطة معناداري دارد ا عوامل مؤثر بر اجراي ورزشينفس كه از  اضطراب بدني و اعتمادبه

عملكرد باال را در  4سوي كمال گرايي به شكل حركت به ها حاكي از اين بوده است كه كمال برخي يافته

  ). 35(كند  بيني مي تكليف جديد پيش

توان داليل ايي ميگر در مطالعة خود اظهار داشتند كه  از طريق كمال) 2016(ماديگان و همكاران 

بيشتر  5گرايانه هاي كمالبراي مثال افراد با نگراني. بيني كرد پرداختن به تمرين و ورزش افراد را پيش

همچنين در مورد ). 28(د ورزندليل كاهش وزن و اجتناب از تأثيرات منفي، به ورزش مبادرت مي به

نشان داده ) عنوان يك پديدة منفي و مخرب به(گرايي و نگرش به دوپينگ در ورزشكاران جوان  كمال

اي در گرايش ورزشكاران به  كننده احتماالً نقش تسهيل 6شده است كه مؤلفة ادراك فشار والدين

در گرايش به دوپينگ  7گرايانه هاي كمال گرايي به شكل تالش كه كمال كند، درحاليدوپينگ ايفا مي

  ).26(نقش حفاظتي دارد 

است كه  حدي گرايي كه از آنها سخن به ميان رفت، به موضوع انگيزش و كماليك از دو هر اهميت 

همچنين با . اند تنهايي توجه بسياري از پژوهشگران را در حيطة ورزش به خود جلب كرده هر كدام به

هاي پرطرفدار در كشور و جهان است و با در نظر توجه به اينكه رشتة ورزشي كاراته يكي از رشته

يك  هاي دنياست، با توجه به اهميت هرنكته كه سوپر ليگ كاراتة ايران يكي از برترين ليگگرفتن اين 

ويژه  هاي مذكور به از متغيرهاي مذكور براي نيل به موفقيت ورزشي و همچنين فقر پژوهشي در زمينه

هاي ياست كه آيا بين ويژگ در رشتة كاراته، تحقيق حاضر اساساً در پي يافتن پاسخ به اين پرسش
                                                           

1. hope of success 
2. approach goal orientations 
3. avoidance goal orientation 
4. striving for perfection 
5. Perfectionistic concerns 
6. perceived parental pressure 
7. perfectionistic strivings 
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و ) اندليگ عملكرد خوبي داشته كه در طول سوپر(كاهاي موفق  شناختي يادشده در كاراته روان

 تفاوت معنادار وجود دارد؟) اندليگ عملكرد ضعيف داشته كه در طول سوپر(كاهاي ناموفق  كاراته

ابقات نتايج گرايي در بين ورزشكاراني كه در مس هايي همچون انگيزش و كمال عبارتي آيا ويژگي به

  كنند، متفاوت است؟اند و در باالترين سطح از رشتة ورزشي خود رقابت ميمتفاوت كسب كرده
 

  روش پژوهش
  جامعه و نمونة آماري

بودند كه با  1394ليگ مردان ايران در بخش كوميته در سال  كاهاي سوپر جامعة پژوهش تمام كاراته

- ليگ و با توجه به نوسانات شركت كننده در سوپر شركتهاي توجه به گزارش سرپرست هر يك از تيم

هاي اوليه به كننده تخمين زده شد كه داده شركت 120كنندگان از آغاز مسابقات تا پايان آن، حدود 

ويژه دو تيم باال و سه تيم  به _كننده هاي شركت نفر از ورزشكارانِ تمام تيم 70روش در دسترس از 

  .آوري شد اراته جمعليگ ك در سوپر _پايين جدول

  ابزار پژوهش
  پرسشنامة انگيزش ورزشي

) 2007(منظور سنجش انگيزش از پرسشنامة انگيزش ورزشي مالت و همكاران  در اين پژوهش به

 تجديدنظرشدة نسخة و شده ساخته 2007 در سال همكاران و مالت توسط مقياس اين .استفاده شد

 ضريب. است شده ساخته همكاران و توسط پليتير 1995 سال در كه است )SMS(ورزش  انگيزة مقياس

. است 052/0و  909/0ترتيب  به مقدار آن مقياس و اين  RMSEAوCFI و مقدار 78/0 كرونباخ آلفاي

 از دانشجويان آن اعتباريابي براي كه شد اعتباريابي )1393( اسماعيلي توسط ايران در مقياس اين

 هر دو و تيمي غي و تيمي هاي ورزش بازيكنان) غيرنخبه و نخبه( مهارتي سطوح تمام با تهران دانشگاه

 CFIهاي برازندگي ميزان شاخص و88/0مقياس در ايران  اين كرونباخ آلفاي ضريب .شد جنس استفاده

مقياس است كه  اين پرسشنامه داراي شش خرده. آمد دست به 063/0 و 924/0ترتيب  به آن  RMSEAو

 روش از استفاده با مقياس اين زماني پايايي .گيردانجام مي )7تا  1(ساده  گذاري به روش ليكرت نمره

 شده، فكني درون تنظيم خودپذير، تنظيم تنظيم آميخته، دروني، انگيزة هاي مقياس  خرده براي پيرسون

  ).2(آمده است  دست به 76/0 ،82/0 ،59/0، 92/0،84/0 ،0/ 64ترتيب   به انگيزگي بي و بيروني تنظيم
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  2گرايي ورزشيپرسشنامة كمال

دان و همكاران  2- گرايي ورزشيگرايي از پرسشنامة كمالمنظور سنجش كمال در اين پژوهش به

، اهميت بيش 1مقياس معيارهاي شخصي اين پرسشنامه داراي شش خرده. شد استفاده) 2010و 2009(

 6و سازماندهي 5ترديد نسبت به اعمال، 4، ادراك فشار مربي3، ادراك فشار والدين2از اندازه به اشتباه

) گزينة كامالً موافق( 5تا ) گزينة كامالً مخالف( 1سؤال دارد كه هر سؤال از  42تشكيل شده است و 

، اهميت بيش از اندازه به اشتباه ي،شخص يهامعيار هايياسمق پرسشنامه، از خرده يندر ا. امتياز دارد

نابهنجار و از  ييگرا عنوان كمال به ترديد نسبت به اعمال ي وادراك فشار مرب ين،ادراك فشار والد

  ). 3( دوشمي برده نام ربهنجا گرايي كمالعنوان  به سازماندهيو  يشخص يهامعيار هايياسمق خرده

ينكه در مطالعة بررسي روايي و پايايي نسخة فارسي كه توسط زماني و همكاران ا ذكر شايان  نكتة

 39ساز بود كه پس از حذف آنها روايي و پايايي نسخة فارسي  سؤال مشكلانجام گرفت، سه ) 1392(

 06/0و  91/0ترتيب  به نسخة فارسي  RMSEAو CFIهاي برازندگي ميزان شاخص .سؤالي تأييد شد

بيشتر از (ها همساني دروني قابل قبولي همچنين در بررسي پايايي پرسشنامة مذكور يافته. گزارش شد

  ).5(مقياس نشان داد  كدام از شش خرده را براي هر) 70/0

  پرسشنامة دموگرافيك

شامل اطالعاتي مانند نام تيم، سن، وضعيت تأهل، سابقة ورزشي، تعداد مبارزات پرسشنامة مذكور 

  .بود ليگ كاراتة ايران گرفته، تعداد برد، تعداد باخت و تعداد تساوي از آغاز تا پايان سوپر انجام

  روند انجام پژوهش

شناسي ورزش دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تهران و همچنين  از تأييد پژوهش در گروه روانپس 

در ابتدا . ها در دو مرحله تنظيم شدآوري داده آمده با فدراسيون كاراتة ايران نحوة جمع عمل هماهنگي به

ترتيب  اد كه بههاي آذر خودرو و دانشگاه آزشامل تيم(سايت فدراسيون دو تيم قوي  با مراجعه به وب

هاي كمربند مشكي، آواي رزم شامل تيم(و سه تيم ضعيف ) مقام اول و دوم را در مسابقات كسب كردند

در مرحلة . در نظر گرفته شدند) و هيأت كاراتة استان تهران كه سه تيم پايين جدول مسابقات بودند

                                                           
1. Personal Standards 
2. Concer Over Mistakes 
3. Perceived Parental Pressure 
4. Perceived Coach Pressure 
5. Doubt about actions 
6. Organization 
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كه هنوز مسابقات تمام  زماني(يران ليگ كاراتة ا دوم در روز پيش از برگزاري آخرين روز مسابقات سوپر

كشي همراه همكاران پژوهشي خود در محل وزن ، محقق به)نشده بود و ورزشكاران در جو مسابقه بودند

انگيزش،  هايها پرسشنامهها در محل اسكان تيمها حاضر شد و پس از كسب اجازه از مسئوالن تيمتيم

همراه توضيحات  شده به صورت يك دفترچة كدگذاري را بهنامه و دموگرافيك  گرايي و فرم رضايت كمال

صورت گروهي و انفرادي بين ورزشكاران پنج تيم مذكور و همچنين  تكميلي و دستورالعمل اجرايي به

ها در بين ورزشكاران سري از پرسشنامه 70در مجموع . ها توزيع كرد برخي از ورزشكاران ساير تيم

ها و با توجه به كد هر ورزشكار امتياز آخرين روز مسابقات نيز لحاظ آوري داده پس از جمع. توزيع شد

كاي موفق و درصد بود، در گروه كاراته 60نفر ورزشكاراني كه امتياز موفقيت آنها بيش از  70از اين  .دش

و كاي ناموفق قرار داده شدند  درصد بود، در گروه كاراته45ورزشكاراني كه امتياز موفقيت آنها كمتر از 

كاي ناموفق بود، تقليل  نفر كاراته 30كاي موفق و  كاراته نفر 30نفر كه شامل  60در نهايت نمونه به 

 1امتياز، به ازاي هر مساوي  2به ازاي هر برد : گونه محاسبه شد امتياز موفقيت براي هر فرد اين. يافت

عملكرد (زير امتياز موفقيت  گرفت و از طريق فرمولامتياز و به ازاي هر باخت صفر امتياز تعلق مي

  :محاسبه شد) مطلوب

  

100×  
  تعداد برد × 2+ تعداد مساوي  × 1+ تعداد باخت  × 0

  امتياز موفقيت  =
  تعداد كل مبارزات × 2

  

 ).38( آمدميدست  به 100تا  0امتياز موفقيت ورزشكار از 

 
  نتايج
هاي منظور مقايسة ميانگين ارقام جداول بهدهد، با توجه به اعداد و  نشان مي 1طوركه جدول  همان

رو بايد از آزمونِ  هاي انواع انگيزش در دو گروه مفروضات آزمون پارامتريك برقرار نيست، ازاين نمره

  .يك از متغيرهاي مربوط در دو گروه استفاده كرد منظور مقايسة هر ويتني به -ناپارامتريك يو مان
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اسميرنوف براي متغير وابستة  -هاي اكتشافي شاپيرو ويلك و كولموگروفنتايج آزمون. 1جدول 
نظرية خودمختاري سه نوع  برحسبكاي موفق و ناموفق كه در اينجا  انگيزش در دو گروه كاراته

  انگيزش آزمون شده است

  شاخص
  

  گروه
  ميانگين  كاي كاراته

k-s شاپيرو ويلك  

 مقدار
سطح 
 معناداري

سطح   مقدار
  معناداري

  انگيزش دروني
0333/5±03126/1  نفر 30موفق      223/0    001/0   881/0    003/0  

9500/4±03890/1  نفر 30ناموفق      109/0   200/0     956/0    251/0  

  انگيزگيبي
1583/2±36849/1  نفر 30موفق     199/0    004/0   771/0    0002/0  

2250/2±04087/1  نفر 30ناموفق      124/0    200/0     914/0    019/0  

  انگيزش بيروني
2521/5±64879/0  نفر 30موفق     151/0  081/0  960/0  311/0  

1750/5±70585/0  نفر 30ناموفق     098/0  200/0  969/0  516/0  

  
گرايي منفي از توزيع  گرايي مثبت و كمال دهد دو متغير كمال نشان مي 2طوركه جدول  همان

. توان از آزمون آماري ليوِن و آزمون تي دو گروه مستقل استفاده كردنتيجه مي در. نرمالي برخوردارند

ها در موقعيت در هر گروه دو نفر كه نسبت به ساير داده Q-Qشايان ذكر است كه با توجه به نمودار 

نفر  28شدند، حذف شدند و تعداد هر گروه به هاي پرت محسوب مي دوري قرار داشتند و جزو داده

 .يافت تقليل

 
- اسميرنوف براي متغير وابستة كمال -هاي اكتشافي شاپيرو ويلك و كولموگروفنتايج آزمون. 2جدول 

- و كمال) مثبت(گرايي بهنجار  كاي موفق و ناموفق كه در اينجا دو نوع كمال گرايي در دو گروه كاراته
  .اند آزمون شده) منفي(گرايي نابهنجار 

 ميانگين ± SD  هاگروه  شاخص

k-s شاپيرو ويلك  

 مقدار
سطح 
 معناداري

سطح   مقدار
  معناداري

  گرايي مثبت لكما
  153/0  946/0  013/0  188/0  0458/4±36779/0   نفر 28موفق   

  817/0  979/0  121/0  148/0  8372/3±31774/0  نفر 28ناموفق   

  گرايي منفي كمال
  237/0  953/0  200/0  132/0  0814/3±38718/0  نفر 28موفق   
  585/0  970/0  200/0  115/0  2271/3±38529/0  نفر 28ناموفق   
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  گيري بحث و نتيجه
كه عملكرد مطلوب ورزشي به عوامل اند  شناسي ورزش مطالعات بسياري نشان داده امروزه در حيطة روان

تأثيرگذار بر شناختي از عوامل  هاي شخصيتي و روانو ويژگي شناختي متعددي مرتبط است روان

كاهاي گرايي كاراته هدف از پژوهش پيش رو مطالعه و مقايسة انگيزش و كمال. پيشرفت ورزشي است

ليگ كاراتة ايران به روش در دسترس  ها از سوپرليگ كاراتة مردان بود كه داده موفق و ناموفق سوپر

توجه به تعداد كل  بودند كه باكاهاي موفق ورزشكاراني در اين پژوهش منظور از كاراته. آوري شد جمع

ليگ و با توجه به تعداد برد، باخت و مساوي امتياز موفقيت  گرفتة آنها در طول سوپر مسابقات انجام

كاهاي نخبة ناموفق افرادي بودند كه امتياز موفقيت  درصد بود و كاراته 60آنها بيش از ) عملكرد بهينه(

  .درصد بود 45آنها كمتر از ) عملكرد بهينه(

طوركه پيشتر در مورد اهميت انگيزش در ورزش و نقش آن در ارتباط با عوامل تأثيرگذار بر  همان

رو يكي از سؤاالت اين پژوهش اين بود كه آيا نوع انگيزش اين توانايي را دارد  عملكرد اشاره شد، ازاين

كل اعضاي ( هستندكه در رشتة ورزشي خود سرامد ) موفق و ناموفق(كه بين دو گروه ورزشكار نخبه 

عبارتي نوع  به تمايز ايجاد كند؟) ليگ قرار دارند ترين سطح كاراتة ايران در قالب سوپرنمونه در عالي

اند و در باالترين سطح از رشتة ورزشي انگيزش در ورزشكاراني كه در مسابقات نتايج متفاوت كسب كرده

  كنند، چگونه است؟خود رقابت مي

اين نتايج . يك از سطوح انگيزش در دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد هيچ نتايج نشان داد كه بين

مختلف انگيزش را در سطوح مهارتي مختلف بررسي كرده كه انواع ) 37،33،10(مطالعاتي با آن دسته از 

در تبيين . اند، ناهمسوستهايي حاكي از تفاوت معنادار بين سطوح مهارتي مختلف ارائه داده و گزارش

هاي مذكور مباني نظري انگيزش و پرسشنامة مورد استفاده با  توان گفت در همة پژوهشميآن 

هاي همچنين آزمودني. شده و مباني نظري انگيزش در اين تحقيق متفاوت است پرسشنامة استفاده

ز ترتيب بازيكنان بسكتبال، بازيكنان تنيس و بازيكنان فوتبال بودند كه هر كدام ا تحقيقات مذكور به

  .ندا هاي ورزشي ذكرشده ماهيتاً با رشتة ورزشي رزمي كاراته متفاوترشته

از نتايج ناهمسو با پژوهش حاضر كه انگيزش را برحسب نظرية خودمختاري در ورزشكاران نخبه 

آنان نشان دادند كه . كرداشاره ) 2009(تحقيق گيلت و همكاران توان به نتيجة  مي اند، بررسي كرده

طور  اند، بهدر ورزشكاراني كه عملكرد بهتري داشته) انگيزش دروني(نگيزش خودمختار سطوح باالي ا
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توان به تفاوت در تبيين آن مي. اندمعناداري بيش از ورزشكاراني بوده است كه عملكرد ضعيف داشته

و نيز ماهيت روش پژوهشي اشاره ) كه در تحقيق ذكرشده بازيكنان تنيس مطالعه شدند(ها آزمودني

ها آزمون گرفتند، سپس كرد، آنان در پژوهش طولي خود كه دو سال به درازا انجاميد، ابتدا از آزمودني

شناختي  همراه آزمون ديگري كه شامل مفاهيم نيازهاي اساسي روان در پايان دو سال، همان آزمون را به

. سال مطالعه كردندسپس عملكرد را در طي دو . بود، تكرار كردند) نظرية اصلي خودمختاري خرده(

- ذكر است كه آنان گزارش خود را مبني بر ارتباط بين عملكرد و انگيزش با تأكيد بر نقش واسطه شايان 

اي مقايسه -پژوهش حاضر به روش علي). 19(ارائه دادند  1شناختي بنيادي اي ارضاي نيازهاي روان

ليگ چگونه بوده است  ان در طول سوپررا برحسب اينكه عملكرد آن) 1394(جامعة نخبگان كاراتة ايران 

گرفته امتياز پيشرفت ورزشكار محاسبه  برحسب تعداد برد و باخت و مساوي و تعداد كل مسابقات انجام(

گذاري  نمره(هاي انگيزش دروني  ها نشان داد ميانگين نمرهطوركه يافته همان. مقايسه كرده است) شدمي

و  5و در گروه نخبة ناموفق حدود  5در گروه نخبة موفق بيش از ) بوده 7تا  1به شيوة ليكرت ساده از 

هاي تقريباً هاي انگيزش بيروني با واريانس همچنين ميانگين نمره. هاي دو گروه تقريباً برابر بودواريانس

طوركه مالحظه  همان. بوده است 2انگيزگي نيز حدود  هاي بي و ميانگين نمره 5برابر در دو گروه بيش از 

انگيزگي نيز پايين است كه اين يافته با هاي انگيزش دروني و بيروني دو گروه باالست و بيشود نمرهمي

مبني بر اينكه انگيزة دروني و بيروني در ) 1392(و شهزاد ) 2012(هاي هالدرسون  نتايج پژوهش

  ).21،6(پايين است، همسوست انگيزگي  ورزشكاران نخبه باال و بي

اين بخش از تحقيق با در نظر گرفتن اظهارات مربيان و نخبگان كاراتة جهان و  هايدر تبيين يافته

ليگ كاراته نيز  آسيا، به نظر پژوهشگران چون كاراتة ايران از مدعيان كاراتة جهان و آسياست و سوپر

با توجه به مسابقات پيشروي قهرماني آسيا در ژاپن كه شهريور (شود  توسط مربيان تيم ملي رصد مي

كاي موفق كه اغلب از قهرمانان  كاي ناموفق مقابل كاراته ، وقتي كاراته)شد برگزار مي) 1394(ان سال هم

رسد هم از لحاظ دروني و هم از لحاظ بيروني نظر مي پردازد، بهجهان و آسيا هستند به مبارزه مي

به همين . رانگيخته شودشدت ب بايد رفتارشان به) هاويژه مربيان و مسئوالن تيم كسب توجه ديگران به(

در تبيين باال بودن انگيزة دروني . انگيزگي نيز كم استسبب انگيزة دروني و بيروني اين گروه زياد و بي

توان گفت چون اين گروه اغلب از بازيكنان تيم ملي و قهرمانان كاي موفق نيز مي و بيروني گروه كاراته

هايشان نسبت به ساير ورزشكاران با تيم قراردادهاي اين جهان و آسيا هستند و با توجه به اينكه ميزان
                                                           

1. Basic Psychological need satisfaction 
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مراتب كمتر  هاي ورزشي ديگر بهالبته دستمزدها نسبت به بسياري از رشته(ورزشكاران باالتر است 

روي تيم ملي  همچنين با توجه به مسابقات انتخابي پيش. شوند و در صورت باخت جريمه هم مي) است

در ژاپن، كسب نمرة باال در انگيزة دروني و بيروني و ) 2015(ماني آسيا براي اعزام به مسابقات قهر

  .انگيزگي قابل تبيين است كسب نمرة پايين در بي

جوي و گرايي بود كه با توجه به دانش و جست ويژگي ديگري كه در اين پژوهش بررسي شد، كمال

رو يكي از سؤاالت  پرداخته، ازاين گرايي در دو گروه نخبهاي به مقايسة كمالپژوهشگران كمتر مطالعه

موفق و (گرايي اين توانايي را دارد كه بين دو گروه ورزشكار نخبه  پژوهش اين بود كه آيا ابعاد كمال

ترين سطح كاراتة ايران در كل اعضاي نمونه در عالي( كه در رشتة ورزشي خود سرامد هستند) ناموفق

گرايي در ورزشكاراني كه در مسابقات  عبارتي ابعاد كمال به ند؟تمايز ايجاد ك) ليگ قرار دارند قالب سوپر

  كنند، چگونه است؟اند و در باالترين سطح از رشتة ورزشي خود رقابت مينتايج متفاوت كسب كرده

گرايي مثبت در دو گروه به طرز معناداري متفاوت ها، نتايج نشان داد كه كمالپس از تحليل داده

هاي  ليگ نمره كاهاي ناموفق در مسابقات سوپر كاهاي موفق نسبت به كاراته راتهاست، بدين معنا كه كا

كاهاي  گرايي منفي كاراتهاز طرف ديگر، اگرچه كمال. گرايي مثبت كسب كردندباالتري را در كمال

  .كاهاي موفق بود، اين اختالف به لحاظ آماري معنادار نبود ناموفق بيشتر از كاراته

) 2008(استول و همكاران به بخشي از نتايج مطالعة  توانبا تحقيق حاضر مياز مطالعات همسو 

ها با يافته. ، اشاره كردارتباط مثبت دارد يبا عملكرد ورزشگرايي بعد مثبت كمالمبني بر اينكه 

هاي طور كلي ارتباط مثبتي با عملكرد در زمينه گرايي مثبت بهاند كمالمطالعات متعددي كه نشان داده

) 35(دارد  ...)گانه و هاي استعداد، تكاليف ساده، تمرينات بسكتبال، مسابقات سهشامل آزمون(ختلف م

- هايي كه ارتباط كمالطور غيرمستقيم با نتايج يافته هاي اين پژوهش بههمچنين يافته. ستنيز همسو

كه به عملكرد مطلوب  مثل اضطراب رقابتي يا پرخاشگري _ها يا رفتارهاي مخربگرايي مثبت را با سازه

ها حاكي از اين است كه نتايج اين يافته). 22،3(ست اند، همسوبررسي كرده _زنددر ورزش آسيب مي

ارتباط ) يا سازة منفي چون اضطراب رقابتي(گرايي با رفتارهاي مخرب مثل پرخاشگري بعد مثبت كمال

گرايي مثبت مبني ويژگي افراد داراي كمالتوجه به  توان گفت بادر تبيين آن مي. منفي و معنادار دارد

 نرسيدن يا رسيدن اينكه جاي به اما گيرند،مي نظر در خود براي را بر اينكه اين افراد همواره معيارهايي

اهميت دارد،  نظرشان مورد هدف به رسيدن براي تالش كردن ماهيت باشد، مهم برايشان معيارها آن به

؛ با توجه به )3(كنند اند و معيارهاي واقعي را انتخاب مي خويش نيز واقفهاي البته آنان به محدوديت
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گيري هدفي  و جهت 1نفس، اميد به موفقيت هاي مثبتي چون اعتمادبهگرايي مثبت با ويژگياينكه كمال

گرايي مثبت با عملكرد ورزشي توجه به اينكه كمال همچنين با. رويكردي ارتباط مثبت و معنادار دارد

گرايي مثبت براي هاي باالتر در كمال كسب نمره، )34(دارد از تمرين و رقابت ارتباط معنادار در ف

  .است پذير كاهاي نخبة موفق توجيهكاراته

بر اينكه بعد منفي مبني ) 2008(همكاران ها با بخشي از نتايج مطالعة استول و  همچنين يافته 

توان گفت مطالعة استول در تبيين آن مي. ، ناهمسوستنفي داردارتباط م يبا عملكرد ورزشگرايي كمال

صورت گرفت كه طي آن يك نوع ) دانشجوي تربيت بدني 122(و همكاران روي تعداد بيشتري آزمودني 

- گرايي تبين ميرا برحسب ابعاد كمال دادند و سپس عملكرد آنها ياد ميتمرين بسكتبال به آزمودني

كاي نخبه كه در  ر متفاوت است، چراكه در اين پژوهش دو گروه كاراتهكردند كه ماهيتاً با پژوهش حاض

هاي اخير يكي از  با توجه به اينكه تيم كاراتة ايران در سال(ترين سطح از كاراتة ايران و حتي جهان عالي

  .قرار دارند، مقايسه شده است) مدعيان قهرماني جهان است

 ناپذيرند و گرايي منفي ذكر شده است كه آنان انعطاف در مطالعات متعدد در ويژگي افراد داري كمال

. داننديم غيرحمايتگرو  دكنندهيرا تهد طيمحرو  ازاين ،ترس از شكست قرار دارند ريهمواره تحت تأث

اضطراب  ن،ييعزت نفس پا مانند يشناخت بيآس يامدهايبا پ يمنف ييگرا كمال توان گفتكلي مي طور به

مرتبط  يافسردگ احساس گناه و نشانگان ،يخودانتقادگر ،يگر ، خودسرزنشيرمنطقيغ يو تعلل، باورها

 كه و زماني گرايي منفي همواره تحت فشار و تنش استها فرد داراي كمالبراساس اين ويژگي). 4( است

بنابراين  ،كنديمكردن خود  سرزنش افتد، شروع بهبرايش اتفاق مي مورد نظر فبه اهدا دستيابي معد

-وجود مي رفتگي را به در نهايت تحليلو  يافسردگ ،يگتاحساس خس تنش و خودتخريبي احتماالًهجمة 

   .آورد

هاي اين بخش از تحقيق با در نظر گرفتن اظهارات مربيان و نخبگان كاراتة جهان و در تبيين يافته 

ناموفق مبني بر اينكه  كاهاي نخبة موفق و آسيا، به نظر پژوهشگران با توجه به سابقة ورزشي گروه كاراته

كدام تقريباً بيش از يك دهه در رشتة ورزشي خود فعاليت داشته و در سطوح مختلف تجربة رقابتي  هر

البته . گرايي منفي را در دو گروه تأييد كردهاي كمال دارند، شايد بتوان عدم تفاوت محسوس در نمره

كاي نخبة موفق  ي بين دو گروه كاراتهگرايي منفهاي كمال حدس ديگر با توجه به ميانگين نمره

طوركه  كدام از دو گروه همان اين است كه هر) 2271/3±38529/0(و ناموفق ) 38718/0±0814/3(
                                                           

1. hope of success 
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گذاري برحسب ليكرت  نمره(اي بيش از نصف حداكثر امتياز گرايي منفي نمرهها نشان داد، در كمالداده

توان آن را گرايي منفي در دو گروه باالست كه ميه كمالبدان معنا ك. اندآورده) بوده 6تا  1ساده از 

هاي كاراتة حال حاضر جهان ليگ كاراتة ايران كه يكي از معتبرترين ليگ در سوپر: چنين تبيين كرد 

كه رودرروي  سد زماني نظر مي كاهاي موفق كه اغلب از قهرمانان جهان و آسيا هستند، به است، كاراته

گيرند، نسبت به اشتباهي كه ممكن است مرتكب شوند نگراني باال داشته قرار ميكاهاي ناموفق كاراته

به خطر  شان ، زيرا در صورت شكست جايگاه و وجهة قهرماني)گرايي منفيوجه مشخصة كمال(باشند 

هاي كه اغلب قهرمان(كاي موفق  در مقابل كاراته  كه كاي ناموفق زماني همچنين كاراته. خواهد افتاد

گيرد، همواره عطش زيادي براي شكست او دارد، چراكه رسيدن به اين قرار مي) و آسيا هستندجهان 

كاي ناموفق نيز نسبت به اينكه در مقابل  بنابراين كاراته. مهم بالفاصله موجب مطرح شدن او خواهد شد

به كه در براي تبيين اين مورد در ورزشكاران نخ. حريف اشتباهي مرتكب شود، نگراني بيشتري دارد

  .هاي بيشتري نياز استسطح عالي رشتة ورزشي خود قرار دارند، به پژوهش

توان گفت با توجه به باال بودن سطوح انگيزش دروني و بيروني و پايين بودن ها ميبا توجه به يافته

ن هاي دروني و بيروني در جهت برانگيختانگيزگي در دو گروه، همواره بايد بر نقش انگيزهسطوح بي

-توان گفت كه ابعاد كمالهاي قسمت دوم پژوهش ميهمچنين با توجه به يافته. ورزشكاران تأكيد كرد

  .گرايي مثبت تأكيد كردگرايي در ورزشكاران قابل تمييز است و بر نقش كمال

  تقدير و تشكر
كمال ليگ كاراته  هاي حاضر در سوپركاها و مسئوالن محترم تيماز زحمات و همكاري كاراته

همچنين از زحمات قهرمانان ارزندة كشور آقايان بهمن عسگري، ايمان . قدرداني و تشكر را داريم

نيا و مربي ارزندة كاراته كشور سنسي نادر جودت سپاسگزاريم، چراكه بدون  سنچولي، مجيد حسن

  .مساعدت اين عزيزان انجام اين پژوهش مقدور نبود

  
  منابع و مĤخذ
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Abstract  
Nowadays, numerous studies have shown that optimal athletic performance 
is related to many psychological factors. This paper aimed at comparing 
motivation and perfectionism of successful and unsuccessful karate athletes 
in Iran men’s karate super league. This study was casual-comparative and 
the population consisted of karate athletes of Iran men’s karate super league 
in 2015 in Kumite section. Primary data were collected by convenience 
sampling method from 70 athletes of all participating teams (especially two 
high ranking teams and three low-ranking teams) in karate super league. 
After collecting the data of the number of competitions and their results for 
each athlete, the optimal performance of karate athletes was calculated and 
two successful and unsuccessful groups were determined (each group 30 
subjects). The demographic questionnaire, the sport motivation scale, and 
the sport perfectionism scale were used in this study. The K-S and Shapiro-
Wilk tests were used to investigate the natural distribution of data. The 
results of independent t test showed a statistically significant difference in 
adaptive perfectionism (positive) between successful and unsuccessful 
athletes. However, there was no significant difference in maladaptive 
perfectionism (negative) between the two groups. Furthermore, the Mann-
Whitney U test results showed that the difference in all motivation subscales 
was not significant between successful and unsuccessful karate athletes. 
Finally, it can be stated that some findings emphasize the role of 
psychological characteristics in sport success and performance in the two 
groups which have in the highest rank of Asian and world karate. 
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