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 گرایی مثبت و منفی با تحلیل رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمیارتباط کمال
 2فاطمه رحیمی زاده ، 1 امیر دانا

 
 

 چکیده
 شود که در شکل شناختی ورزشکاران محسوب می دخیل در اٌفت عملکرد و سالمت روانرفتگی بعنوان عامل  تحلیل

گیري براي شناخت سازوکارهاي شکلباشند.  شناختی متعددي نقش داشته هاي روان گیري آن ممکن است ویژگی
رزمی را بررسی رفتگی ورزشکاران هنرهاي گرایی مثبت و منفی با تحلیلرفتگی، پژوهش حاضر ارتباط کمالتحلیل

سال)، مقیاس  24زن، میانگین سن  49مرد و  58کار (رزمی 107همبستگی، -مطالعه مقطعیدر این  کرده است.
هاي حاصله با بکارگیري ضریب رفتگی ورزشکار را تکمیل کردند و دادهگرایی مثبت و منفی و پرسشنامه تحلیلکمال

گرایی مثبت درصد تحلیل شدند. سطوح کمال 95سطح اطمینان  همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندمتغیره در
رفتگی در حد متوسط به پایین قرار داشت. کنندگان به ترتیب در حد باال و متوسط و سطوح تحلیلو منفی شرکت

گرایی منفی به صورت مثبت در گرایی مثبت به صورت منفی و با کمالرفتگی با کمالابعاد و سطح کلی تحلیل
درصد از تغییرات کاهش  5/23و   4/11، 4/16، 6/27گرایی مثبت و منفی به ترتیب معنادار بودند. کمال ارتباط

رفتگی را بطور معنادار تبیین کردند. سازي و سطح کلی تحلیلاحساس پیشرفت، واماندگی جسمی/هیجانی، ناارزنده
رفتگی ورزشکاران اي بر تحلیلکاهنده و افزایندهاثرات گرایی مثبت و منفی با قابلیت همسان و بطور متمایز، کمال

 هنرهاي رزمی دارند.
 

 .رفتگی ورزشکار، هنرهاي رزمیگرایی، تحلیلکمالواژگان کلیدي: 
  

 

 (نویسندة مسئول:  ایران تبریز، اسالمی، آزاد دانشگاه تبریز، واحد بدنی، تربیت گروه -1
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، گرگان، ایران -2

 98/ بهار و تابستان   بیست و نهم/ شماره  پانزدهم سال                                                نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتیپژوهش



   98بهار و تابستان  /بیست و نهم شماره  /پانزدهم نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال پژوهش 

 مقدمه  -1
)، اما نیازهاي جسمی و روانی باال 1مشارکت در ورزش رقابتی، منبع بزرگ احساس لذت براي اغلب ورزشکاران است (

هاي را نیز به دنبال دارد که شیوع آن در ورزشکاران رشته 1رفتگی رقابت، پیامدهاي مخربی نظیر تحلیلو شرایط خاص 
درصد آنان  15درصد ورزشکاران نخبه تجربه تحلیل رفتگی شدید و  7تا  1)؛ طوري که 2شود (مختلف گزارش می

نشینی عقب”یل رفتگی ورزشکار را به عنوان ) تحل1986( 2). اسمیت3اند (تجربه تحلیل رفتگی متوسط را گزارش کرده
بخش، که در نتیجه اعمال شدن استرس مفرط بر ورزشکار روانی، هیجانی و جسمانی از یک ورزش پیگیري شده و لذت

هایی نظیر واماندگی جسمی و هیجانی، ). تحلیل رفتگی با ویژگی37، ص 4کند (تعریف می“ دهددر طول زمان رخ می
). 5-4شود (هویتی مشخص میمندي به فعالیت و احساس بیراك عدم پیشرفت، از بین رفتن عالقهعواطف منفی، اد

گیري کند، چرا که راه دیگري در شرایط تحلیل رفتگی، فرد ممکن است براي مدتی از مشارکت خود در فعالیت کناره
“ فرسایش روح انسان”تگی به عنوان رف). تحلیل4کند (هاي ناشی از آن پیدا نمیبراي گریز از موقعیت و استرس

) و در اثر ناهمخوانی بین انتظارات 6رود (شود که به واسطه آن شأن و منزلت، روحیه و اراده فرد از بین میتوصیف می
ها و منابعی که ). عالوه براین، عدم تعادل بین نیازمندي7کند (هاي صرف شده با نتایج به دست آمده رشد میو تالش

تواند منجر به تولید استرس شده و از این راه، باعث بروز تحلیل رفتگی تأمین آنها ضرورت دارد، در دراز مدت میبراي 
هایی که در ارتباط با تحلیل رفتگی شناسایی شده است شامل ترس از شکست، ناکامی، انتظارات ). استرس8شود (

). توجه به این نکته بسیار حیاتی است که تحلیل 9باشند (آل میبیش از حد، اضطراب و اصرار براي کسب عملکرد ایده
دهد و به تدریج در طول زمان رشد روانی هستند، بلکه در افراد عادي رخ می هايرفتگی نه در افرادي که دچار آسیب

 ). 10، 6شود (کرده و بازیافت از آن دشوارتر می
تحلیل رفته از نظر  شود فردمراه دارد که باعث میشناختی به هرفتگی پیامدهاي فیزیولوژیکی و روانتحلیل

رود، ی به شمار میفیزیکی و هیجانی احساس واماندگی زیادي داشته باشد. خستگی مزمن مؤلفه اصلی تحلیل رفتگ
دهد که تحلیل ی). شواهدي پژوهشی نشان م10کند (طوري که فرد، ضعف شدیدي در منابع انرژي خود احساس می

). 11شود (ب عملکرد ایمنی بدن و التهاب مزمن میعروقی، تخری -هاي قلبیایش خطر بیماريرفتگی باعث افز
که بین سطح  مطالعات اخیر در خصوص پیامدهاي فیزیولوژیکی تحلیل رفتگی در ورزشکاران حاکی از آن است

راین، تحلیل رفتگی ). عالوه ب12تمرینی همبستگی باالیی وجود دارد (رفتگی ورزشکاران و نشانگان بیشتحلیل
فته، خلق و خوي رشود فرد تحلیل پیامدهاي عاطفی، شناختی، انگیزشی و رفتاري نیز در پی دارد که باعث می

وستان و اطرافیان در دگیري از انگیزگی کند، طوري که تمایل به گوشهافسرده پیدا کرده و احساس درماندگی و بی
  ).68نقل در  7یابد (این قبیل افراد به شدت افزایش می

 3). در ادامه، پاینس13مختلف تمرکز داشت ( هايهاي اولیه روي تحلیل رفتگی افراد شاغل در حرفهپژوهش
اي که انگیزه باالیی براي پیشرفت ) به مفهوم تحلیل رفتگی وسعت بیشتري داد و پیشنهاد کرد، در هر زمینه1993(

). با این رویکرد، با توجه به این که ورزشکاران، تعهد خود 14دارد ( رفتگی وجودوجود داشته باشد، خطر بروز تحلیل
پذیري باالیی نسبت به تحلیل )، در نتیجه، آسیب15گیرند (به تمرین را معیار کسب موفقیت ورزشی در نظر می

سیر نزولی  شود، درگیري و تعهد وي به تدریجشود. هنگامی که فرد دچار تحلیل رفتگی میرفتگی در آنها ایجاد می

 

1  . Burnout  
2  . Smith  
3  . Pines  
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). بر 7شود (یاد می 2“غیبت از کار”و 1“فقدان تعهد”آورد که از آن به عنوان پیدا کرده و شرایطی را به وجود می
 ). 16شود (خالف انتظار، تحلیل رفتگی در اثر پیگیري سرسختانه فرد براي دستیابی به موفقیت ایجاد می

)، اما پیش از آن نیز برپایه 18-17دهه هشتاد آغاز شد (گرایش به مطالعه تحلیل رفتگی در ورزشکاران از 
هایی در این خصوص شکل گرفته بود. مهمترین سهم هاي مطالعات صورت گرفته در زمینه سازمانی فرضیهیافته

شود که در آن الگوي ) نسبت داده می1986در شروع مطالعات تحلیل رفتگی در ورزشکاران به مقاله اسمیت (
هاي تجربی در تحقیقات بعدي مورد ) و توسط یافته4برپایه استرس ارائه شد (“ رفتگی ورزشکار تحلیل”مفهومی 

سازي رفتگی در زمینه ورزش، برپایه مفهومهاي تحلیل، بیشتر پژوهش2001). پس از سال 19حمایت قرار گرفت (
رفتگی ورزشکار داراي سه بعد  سازي، تحلیل). براساس این مفهوم20) استوار بوده است (2001( 3رادك و اسمیت

کاهش احساس پیشرفت  .باشدمی 6سازي ورزشیو ناارزنده 5، واماندگی جسمی/ هیجانی4کاهش احساس پیشرفت
واماندگی جسمی/ با احساساتی نظیر درجا زدن، موثر نبودن و عدم دستیابی به اجراي ورزشی دلخواه همراه است. 

به احساساتی  سازيو ذهنی در هنگام اجراي ورزشی و تمرینات و ناارزنده به احساساتی نظیر خستگی بدنیهیجانی 
هاي دیگر در مقایسه با ورزش اشاره اهمیت شدن مشارکت ورزشی، عبث بودن آن و اهمیت یافتن فعالیتنظیر بی

افزایش فشار و هاي این حوزه بر این فرض استوار است که تحلیل رفتگی در ورزشکاران در اثر پژوهش .)20دارد (
دهد، طوري که ورزش رقابتی با نامشخص کردن حد و مرز بین فصل استراحت و فصل مسابقه، بار تمرینی رخ می

شود که این تعهد بیش از حد به تمرین، در نهایت به تحلیل باعث ایجاد تالش پایان ناپذیري در ورزشکاران می
ح باالي رقابتی، اشتیاق زیاد براي کسب موفقیت، منجر به ). به ویژه در سطو3شود (رفتگی ورزشکار منتهی می

). به 15گیري وي از ورزش شود (ایجاد اسنادهاي ناسازگار شده و باعث از بین رفتن شور و عالقه ورزشکار و کناره
باشند، گرایانه میو استانداردهاي عملکردي باال و کمال7“تعهديبیش”بیان دیگر، ورزشکارانی که دچار بلندپروازي، 

یکی  8گراییها از جمله کمالپذیرترند. با این حال در زمینه ورزش، این قبیل خصیصهنسبت به تحلیل رفتگی آسیب
گرایی را شاخصه ورزشکاران ، طوري که بسیاري از روانشناسان ورزش، کمالشوداز صفات  ورزشکاران برشمرده می

 ).21دانند (برجسته می
نقص بودن و قرار دادن استانداردهاي بیش از حد باال براي عملکرد همراه ش براي بیگرایی به عنوان تالکمال

گرایی به عنوان ویژگی در مطالعات اولیه، کمال. )22(شود با گرایش به ارزیابی بیش از حد منتقدانه رفتار تعریف می
-هاي مثبت کمالجنبه ) با در نظر گرفتن1978( 9شخصیتی تک بعدي و مخرب مورد بحث بود. سپس، هماچک

معرفی  11 رنجور)و ناسازگار (روان  10 اي چند بعدي و متشکل از دو بعد سازگار (عادي)گرایی، آن را به عنوان سازه
دهند. کرد که ابعاد آن بطور متفاوت، ادراك، تفسیر و پاسخ دهی افراد به پیشرفت شخصی را تحت تأثیر قرار می

هایی مربوط به انگیزه پیشرفت مطرح گردید که و روان رنجور به عنوان سازه گرایی عاديبراین اساس، کمال
 

1  . Lack of Commitment   
2  . Absenteeism  
3  . Raedeke & Smith  
4  . Reduced Sense of Accomplishment 
5  . Emotional / Physical Exhaustion  
6  . Sport Devaluation 
7  . Overcommitment   
8  . Perfectionism  
9  . Hamachek  
10. Adaptive/Norrmal  
11.  Maladaptive/Neurotic  
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هاي دهند و چگونگی تفسیر فرد، احساس و واکنشهاي ادراکی، عاطفی و رفتاري فرد را تحت تأثیر قرار میوارهطرح
دو معیارهاي متعالی  رنجور هرگراهاي عادي و رواندهند. کمالهاي مربوط به پیشرفت را سازمان میوي به تالش

هاي خود براي رسیدن به هدف احساس رضایت براي عملکرد خود دارند، اما گروه اول انعطاف پذیرند و از تالش
گراهاي عادي قادرند به شان به طور کامل محقق نشود. به عبارت دیگر، کمالکنند، هرچند معیارهاي شخصیمی

دارد، آل باز میاي را که آنها را از تحقق عملکرد ایدهع  محیطیهاي شخصی و موانبینانه، محدودیتطور واقع
-بینند. کمالگر و غیرتهدیدکننده میبپذیرند. در عین حال از نظر ارزشیابی اجتماعی، محیط را به نسبت حمایت

بل ستایش پذیري هستند، به همین دلیل از عملکرد خود هرچند از نظر دیگران قارنجور، فاقد انعطافگراهاي روان
باشد، راضی نیستند. آنها همواره تحت تأثیر ترس و نگرانی شدید از شکست قرار دارند و به همین دلیل محیط را از 

رنجور حق چندانی براي ارتکاب گراهاي روان). کمال23بینند (گر مینظر ارزشیابی اجتماعی تهدیدکننده و غیرحمایت
)، تحت تأثیر تصور شکست، احساس 22ارزیابی عملکردشان انتقادگرند (). در 24اشتباه براي خود قائل نیستند (

 ). 69نقل در  26شوند (هاي پیشرفت گرفتار عواطف منفی می)، و در موقعیت25کنند (کفایتی میبی
شورت، اونز، اسلید -گرایی و توسعه نظري این سازه، تريهاي بعدي براي شناخت ماهیت دوگانه کمالدر تالش

گرایی را متشکل از دو )، کمال1978) مطابق با الگوي هماچک (1998( 2اسلید و اونز) و در ادامه، 1995( 1و دوي
ها و رفتارهایی اطالق به شناخت 3گرایی مثبت). به اعتقاد آنها، کمال27-28سازي کردند (بعد مثبت و منفی مفهوم

به پیامدهاي مثبت هدایت شده و با تقویت مثبت  شود که به سمت پیشرفت اهداف سطح باالي معین و دستیابیمی
ها و رفتارهایی شناخترا  4گرایی منفیکمال این پژوهشگران شوند. از سوي دیگر،و میل به پیشرفت تحریک می

اهداف سطح باالي معین، براي اجتناب یا رهایی از پیامدهاي منفی هدایت شده و با  پیشرفتدانند که به سمت می
هاي فوق الذکر که در آنها ابعاد سازيدر نقطه مقابل مفهوم). 28شوند (تقویت منفی و ترس از شکست تحریک می

 ت، دسته دیگري از پژوهشگرانبندي شده اسگرایی از نظر کارکرد سازگارانه (مثبت) و ناسازگارانه (منفی) طبقهکمال
سازي کردند. براي مثال، فراست گیري آن مفهومگرایی را براساس منشاء شکل، ابعاد کمالمیالدي 90از اوایل دهه 
، شک درباره 6، نگرانی در مورد اشتباهات5استانداردهاي شخصی گرایی را شامل) ابعاد کمال1990و همکاران (

) سه نوع از 1991( 11) و به طور مشابه، هویت و فلت22( 10و سازمان 9نتقاد والدین، ا8، انتظارات والدین7اعمال
گرایی تجویزشده توسط و کمال 13گرایی دیگرمحور، کمال12گرایی خودمحورگرایی ناسازگار متشکل از کمالکمال
در زمینه ورزش  گراییسازي، پیشنهاد شده است که کمال). صرف نظر از نوع مفهوم29را معرفی کردند ( 14جامعه

گرایی گرایی در زمینه عمومی زندگی و کمالبایست بین کمالاست و می 15خاص-و تمرین بدنی، یک سازه دامنه
 

1  . Terry-Short, Owens, Slade, & Dewey  
2  . Slade & Owens 
3  . Positive Perfectionism   
4  . Negative Perfectionism   
5  . Personal Standards   
6  . Concern Over Mistakes  
7  . Doubts about Actions   
8  . Parental Expectations  
9  . Parental Criticism   
10 . Organization   
11 .  Hewitt & Flett  
12 .  Self-Oriented Perfectionism  
13 .  Socially Prescribed Perfectionism   
14 .  Socially Prescrbed Perfectionism  
15 .  Domain-Specific  
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گرایی ورزشکاران هاي برخاسته از زمینه ورزش براي پژوهش روي کمالسازيدر ورزش تمایز قائل شد و از مفهوم
 3)، انشل و اوم2003( 2)، ویتالو2009، 2006، 2002( 1کاراندان و هم). در همین راستا، 30-32استفاده کرد (

) و نیز هاس و 1990گرایی چندبعدي فراست و همکاران () مطابق با مدل کمال2004( 4) و آراکی2003(
) و در نهایت، استوبر 1995شورت و همکاران (-گرایی مثبت و منفی تري) مطابق با مدل کمال2004( 5پاراپاوسیس
کننده هاي فوق در یک مدل دوبعدي (تالش براي کمال: منعکس) با تلفیق مدل2007، 2006، 2004( 6و همکاران

گرایی ورزشی پرداختند سازي کمالکننده بعد ناسازگار) به مفهومهاي منفی به نقصان: منعکسبعد سازگار و واکنش
ها قابل تطبیق هستند؛ توصیف شده در این مدل هاي ارائه شده، ابعاد). با وجود تفاوت در ساختار نظري مدل33-43(

 طوري که از یک سو، نگرانی در مورد اشتباهات، شک درباره اعمال، فشار والدین و مربی (تلفیق انتظارها و انتقادها)
گرایی کننده کمالگرایی ناسازگار و منفی و از سوي دیگر، استانداردهاي شخصی منعکسمنعکس کننده کمال

هاي مثبت گرایی ورزشی و پیامد. عالوه براین، ماهیت دوگانه کمال)45-43، 39، 37، 34باشد (مثبت میسازگار و 
به عنوان مثال، پیامدهاي مثبت ). 47، 46، 39و منفی آن در ادبیات پژوهشی مورد حمایت قرار گرفته است (

توسط ) 48(نقص س ناشی از اجراي بی) و پیامدهاي منفی آن مانند استر1گرایی مثل لذت بردن از رقابت (کمال
گرایانه منفی دارند، به عملکرد خود کمتر شود. به طور کلی، ورزشکارانی که گرایشات کمالورزشکاران تجربه می
هاي دهند، پیش از موقعیتهاي ناسازگانه نشان میپذیر هستند، نسبت به اشتباهات واکنشاعتماد دارند، شکست
کنند شوند و سرانجام، سطوح باالتري از اضطراب و استرس را تجربه میبیشتري درگیر میرقابتی با افکار منفی 

) که ممکن است اثرات منفی پایداري، مانند تحلیل رفتگی به ویژه براي ورزشکاران جوان در پی داشته 49، 24(
گرایانه ناسازگار هاي کمالرایشاي زمانی که گ). مرورهاي انجام شده نیز بیانگر آن است که بازیکنان حرفه19باشد (

انضباط هستند، از راهکارهاي بازسازي شناختی ضعیف برخوردارند و برنامه ورزشی خود دارند، از نظر شخصیتی بی
هاي محدودي روبرو هستند و این عوامل، آنها را ناتوان کرده و اند که با انتخابرا طوري سازماندهی کرده

پذیرند دهد و به همین دلیل، بیشتر از سایر ورزشکاران نسبت به تحلیل رفتگی آسیبخودمختاري آنها را تقلیل می
)50 .( 

گرایی و تحلیل رفتگی گرایی، ارتباط کمالدر راستاي شناخت ماهیت عملکردي و غیرعملکردي کمال
با استفاده از مقیاس ورزشکاران در ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. این ارتباط در تعدادي از مطالعات 

توسط گولد و همکاران ، صورت گرفته است که براي نخستین بار) 1990گرایی چندبعدي فراست و همکاران (کمال
) گزارش کردند، بازیکنانی 1996انجام شد. گود و همکاران ( جوانرده سنی اي از بازیکنان تنیس ) در نمونه1996(

گرایی سازگار گرایی ناسازگار باال (انتقاد و انتظارات والدین) و کمالند از کمالرفتگی باالتري دارکه گرایش به تحلیل
) توسعه بیشتري به پژوهش 2008). در ادامه، چن و همکاران (19پایین (استانداردهاي شخصی) برخوردار هستند (

هاي مختلف ورزشی شتهرفتگی در ورزشکاران رداد تحلیلفوق داد و به نتایج همخوانی دست یافتند که نشان می
گرایی ناسازگار (تلفیق انتظارات والدین، انتقاد گرایی سازگار (استانداردهاي شخصی) ارتباط منفی و با کمالبا کمال

درصد  19گرایی سازگار و ناسازگار در مجموع مربی و نگرانی درباره اشتباهات) ارتباط مثبت دارد. همچنین، کمال
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هاي بیشتر در این پژوهش نشان داد، ورزشکارانی که از گرایشات ا تبیین نمود. تحلیلرفتگی راز تغییرات تحلیل
گرایی کنند و همچنین، کمالرفتگی باالتري را تجربه میگرایانه سازگار و ناسازگار پایینی برخوردارند، تحلیلکمال

 1لمیر، هال و روبرتزبه طور مشابه،  ).44کند (رفتگی را تعدیل میگرایی سازگار بر تحلیلناسازگار اثر مثبت کمال
گرایی سازگار (استانداردهاي هاي زمستانی با کمالرفتگی ورزشکاران نخبه ورزش) نشان دادند که تحلیل2008(

 ). 51گرایی ناسازگار (شک درباره اعمال و انتقاد والدین) ارتباط مثبت دارد (شخصی) ارتباط منفی و با کمال
گرایی چندبعدي فراست با آن روبرو بود (براي مرور به توجه به انتقاداتی که مقیاس کمالمطالعات بعدي با 

گرایی چندبعدي )، به استفاده از مقیاس کمال52مراجعه شود،  632صفحه  2008، 2هیل، هال، آپلتون و کازوب
داد. با بکارگیري گیري قرار میزهگرایی را مورد اندا) روي آوردند که سه بعد ناسازگار از کمال1991هویت و فلت (

گرایی خورمحور هاي جوان نخبه با کمالرفتگی فوتبالیست) نشان دادند که تحلیل2008این ابزار، هیل و همکاران (
گی گرایی تجویز شده توسط جامعه ارتباط مثبت دارد. هیل و همکارانش در تشریح اثر کاهندهارتباط منفی و با کمال

رفتگی با ارائه توضیحات انگیزشی بر تحلیل –که به نوع خود ماهیت ناسازگارانه دارد  –محور گرایی خودکمال
هاي انگیزشی مثبت گرایی خودمحور، در شرایط عدم دشواري پیشرفت، قادر به ایجاد پیامدعنوان کردند که کمال

رفتگی ورزشکاران ) نشان دادند که ابعاد سه گانه تحلیل2009( 3). در تحقیق مشابهی، اپلتون، هال و هیل52است (
گرایی تجویز شده توسط جامعه ارتباط گرایی خورمحور ارتباط منفی و با کمالمرد نخبه در رده سنی جوانان با کمال

-مالمقیاس کهاي بیشتري در جهت تجدیدنظر و معتبرسازي در ادامه این مسیر پژوهشی، تالش). 53مثبت دارد (
صورت  )2010( 4هیل، هال و آپلتونبراي استفاده در زمینه ورزش توسط  )1991گرایی چندبعدي هویت و فلت (

-گرایی خودمحور ارتباط منفی و با کمالگرفت و نشان داده شد که تحلیل رفتگی ورزشکاران جوان نخبه با کمال
هاي ش دیگري روي ورزشکاران قایقرانی (ماده). در پژوه54گرایی تجویز شده توسط جامعه ارتباط مثبت دارد (

گرایی خودمحور اثر مستقیم و منفی گزارش کردند که کمال )2010( 5هیل، هال و آپلتون و مارايکانوپلو و کایاك)، 
 6هیل و آپلتون). همچنین، 55رفتگی دارند (گرایی تجویزشده توسط جامعه اثر مستقیم و مثبت بر تحلیلو کمال

گرایی گرایی خودمحور به صورت منفی و کمالاي از بازیکنان جوان راگبی دریافتند که کمالمونهدر ن )2011(
رفتگی درصد از تغییرات ابعاد سه گانه تحلیل 24تا  13تجویزشده توسط جامعه به صورت مثبت، قادر به تبیین 

هایی از رده سنی جوانان اجرا ي نمونه). به طور کلی، بیشتر مطالعاتی مطرح شده در باال، رو56ورزشکاران هستند (
ها اعتباریابی و بکارگرفته شده است، شده است، که ابزار سنجش ساخته شده در رده سنی بزرگساالن در آن نمونه

هاي مختص رده سنی نوجوانان و جوانان مورد لذا پژوهشگران الگوي روابط مشاهده شده را با استفاده از مقیاس
) با استفاده از مقیاس 2012( 7دادند که به نتایج تقریباً همسانی منتهی شد. براي مثال، آپلتون و هیلبازآزمایی قرار 

گرایی خودمحور داد که کمالاي از ورزشکاران جوان نخبه نشان می) در نمونه57گرایی کودکان و نوجوانان (کمال
گرایی تجویزشده توسط جامعه به صورت مثبت به صورت منفی (به استثناء بعد واماندگی جسمی/هیجانی) و کمال

 ). 58رفتگی ورزشکاران دارند (سازي)، اثر مستقیمی بر ابعاد سه گانه تحلیل(به استثناء بعد ناارزنده
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      گرایی مثبت و منفی با تحلیل رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمیارتباط کمال

گرایی چندبعدي رفتگی در تعدادي از مطالعات داخل ایران با استفاده از مقیاس کمالگرایی و تحلیلارتباط کمال
) در بازیکنان جوان هندبال نشان داد که بین 2014( 1) بررسی شده است. براي مثال، اقدسی1991(هویت و فلت 

گرایی رفتگی (بجز واماندگی جسمی و هیجانی) ارتباط منفی و بین کمالگانه تحلیلگرایی خودمحور و ابعاد سهکمال
). همچنین، میرشکاري، زارع زاده 59است (رفتگی ارتباط مثبت برقرار تجویزشده توسط جامعه و هر سه بعد تحلیل

گرایی خومحور هاي تیمی دریافتند که کمالاي از بازیکنان مرد نخبه رشته) در بررسی نمونه2014( 2اهللا زادهو نعمت
درصد از تغییرات کاهش احساس پیشرفت  20مدار به صورت مثبت در مجموع گرایی جامعهبه صورت منفی و کمال

-سازي تحلیلکنند، در حالی که در تبیین بعد ناارزندهییرات خستگی جسمی و هیجانی را تبیین میدرصد از تغ 8و 
 ).60ها بود (درصد از تغییرات داده 13گرایی خودمحور به صورت منفی قادر به تبیین رفتگی، تنها کمال

) و مدل هویت و فلت 1990(برخی دیگر از پژوهشگران با تاکید بر این که تلقیق مدل فراست و همکاران 
گرایی با تر از کمالگرایی دارند، دو بعد کلی) که هر کدام نقاط قوت قابل توجهی در شناخت ماهیت کمال1991(

کننده بعد سازگار) گرایی خودمحور: منعکس(تلفیق استانداردهاي شخصی و کمال 3گرایانههاي کمالهاي تالشنام
گرایی تجویزشده توسط (تلفیق نگرانی در مورد اشتباهات، شک درباره اعمال و کمال 4گرایانههاي کمالو نگرانی

رفتگی ورزشکاران بکار گرفتند. این گرایی و تحلیلکننده بعد ناسازگار) را براي بررسی ارتباط کمالجامعه: منعکس
گرایی چندبعدي در از کمال )2007استوبر و همکاران (سازي تر نیز اشاره شد، در مفهومرویکرد، همان طور که پیش
) با اتخاذ این رویکرد موفق به تکرار 2013( 5). براي مثال، جووت، هال، هیل و کاران42ورزش نیز بکار رفته است (

گرایانه اثر مستقیم هاي کمالگرایانه اثر مستقیم و منفی و نگرانیهاي کمالهاي قبلی شد و نشان داد که تالشیافته
به طور کلی، با وجود اینکه الگوي تقریباً یکنواختی براي ). 61رفتگی ورزشکاران جوان دارند (تحلیلو مثبت بر 

ها گیري از این یافتهرفتگی در ادبیات پژوهشی گزارش شده است، با این حال، نتیجهگرایی و تحلیلارتباط ابعاد کمال
). اول این که مطالعات انجام شده 62رار گرفت () مورد سوال ق2009( 6در قالب دو محور توسط چن، کی و تساي

) با 2011( 7هاي خارج از ورزش تکیه داشته است. در پاسخ به نقد، براي مثال، گاتوالزسازيبه طور عمده بر مفهوم
) که یکی از ابزارهاي معتبر در این زمینه است نشان دادند 35دو (-گرایی چندبعدي ورزشیبکارگیري مقیاس کمال

گرایی ورزشی (نگرانی در مورد رفتگی ورزشکاران دانشگاهی و ابعاد ناسازگار کمالن ابعاد سه گانه تحلیلکه بی
اشتباهات، شک درباره اعمال و فشار ادراك شده از سوي مربی) بجز فشار ادراك شده از سوي والدین ارتباط مثبت 

رفتگی ارتباط سازي تحلیلشخصی) تنها با بعد ناارزنده گرایی ورزشی (استانداردهايبرقرار است، اما بعد سازگار کمال
رفتگی معنادار نیستند معنادار دارد (منفی و در حد ضعیف) و روابط موجود استانداردهاي شخصی با سایر ابعاد تحلیل

ست، رفتگی اگرایی و تحلیلمقطعی بودن مطالعات انجام شده براي بررسی ارتباط کمال). محور دو مورد نقد، 63(
هاي طولی براي بررسی در )، بکارگیري طرح64رفتگی در طول زمان (چرا که با در نظر داشتن ماهیت متغیر تحلیل

) طی یک پژوهش طولی کوتاه مدت و با استفاده از 2009براین اساس، چن و همکاران (این زمینه ضرورت داشت. 
آموز رفتگی را در ورزشکاران جوان دانشایی و تحلیلگر)، ارتباط کمال42گرایی در ورزش (سیاهه چندبعدي کمال
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گرایی و مورد مطالعه قرار دادند که نتایج آن نشان داد، با وجود اینکه الگوي ارتباط گزارش شده بین ابعاد کمال
تحلیل رفتگی توسط مطالعات قبل در ابتداي فصل رقابتی برقرار است، اما پس از یک دوره سه ماهه، هیچ یک از 

گرایانه) پس از کنترل آماري سطوح اولیه هاي کمالگرایانه و نگرانیهاي کمالگرایی (تالشابعاد دوگانه کمال
مادیگان، ). با این حال اخیراً با رویکردي مشابه، 62رفتگی نیستند (رفتگی، قادر به تبیین سطوح ثانویه تحلیلتحلیل

گرایانه قادر به تبیین هاي کمالدهد، تالشت یافتند که نشان می) به نتایج متفاوتی دس2015( 1استوبر و پاسفیلد
گرایانه هاي کمالباشند و نگرانیرفتگی ورزشکاران جوان در طول یک دوره سه ماهه میکاهش در سطوح تحلیل

اسازگار با گرایی سازگار و نکنند که همراستا با الگوي ارتباط کمالبینی میرفتگی را پیشنیز، افزایش سطوح تحلیل
 ).65رفتگی ورزشکاران در مطالعات پیشین است (تحلیل

هشی به طور عمده با رفتگی در ادبیات پژوگرایی و تحلیلبراساس آنچه به تفصیل گذشت، ارتباط ابعاد کمال
ستوبر و همکاران ا)، 2009)، گاتوالز و دان (1991)، هویت و فلت (1990هاي فراست و همکاران (تکیه بر مدل

لگوي مشخصی از ا) که بجز چند مورد، 42، 35، 29، 22ها بررسی شده است () و یا ترکیبی از این مدل2007(
ی در ارتباط منفی و ابعاد گرایدهد ابعاد سازگار کمالارتباط این دو متغیر در مطالعات گزارش شده است که نشان می

اي یی خودمحور، به عنوان گونهگرای قرار دارند. البته، کمالرفتگگرایی در ارتباط مثبت با سطوح تحلیلناسازگار کمال
شناخته شده است  رفتگیگرایی ناسازگار، در تمامی مطالعات به عنوان یک عامل مثبت در کاهش تحلیلاز کمال

ي بررسی هاي مختلف براز مدلکند. استفاده اگرایی ناسازگار را ایجاد میکه ساز و کاري متفاوت از سایر انواع کمال
ر یک مطالعه کند. براساس جستجوهاي صورت گرفته، تنها دیک پدیده به افزایش شناخت درباره آن کمک می

هاي ست که به یافتهرفتگی ورزشکاران استفاده شده اگرایی مثبت و منفی براي تبیین تحلیل) از مدل کمال66(
رکتی حاضر ح -یي از ورزشکاران معلول جسمانادر نمونه) 2012متمایزي منتهی شده است. عزیزي و نیکبخش (

گرایی ادند که بین کمالنشان د )39گرایی مثبت و منفی (با استفاده از مقیاس کمالو هاي آسیایی گوانجو در بازي
تنها گرایی منفی کمالن، هاي پیشیارتباط منفی برقرار است، اما برخالف یافته رفتگیمثبت و ابعاد سه گانه تحلیل

قادر به تبیین سطح  گرایی مثبتهمچنین، تنها کمالارتباط معنادار و منفی دارد.  بعد کاهش احساس پیشرفتبا 
گرایی رباره کمالددرصد). این پژوهشگران، دلیل مشاهدات خود  13رفتگی بود (تغییرات تبیین شده کلی تحلیل

هاي کنارآمدن این به و تفاوت در استراتژيمنفی را احتمال وجود الگوي انگیزشی خاص در ورزشکاران معلول نخ
گرایی و کمال بر این اساس، هدف مطالعه حاضر ضمن توصیف نیمرخ). 66ورزشکاران با استرس عنوان کردند (

رفتگی تبیین سطوح تحلیل رفتگی وگرایی و تحلیلرفتگی ورزشکاران هنرهاي رزمی، به تعیین ارتباط ابعاد کمالتحلیل
 گرایی مثبت و منفی اختصاص یافت. مدل کمالبا استفاده از 

گرایی مثبت و منفی، همان اجراي مطالعه حاضر از چند نظر ضرورت دارد. اول این که بکارگیري مدل کمال
تر اشاره شد، در توسعه نظري زمینه پژوهش موثر است. دوم، نمونه مورد بررسی در مطالعه حاضر طور که پیش

هاي شخصیتی و موقعیتی منحصر به هاي آن از ویژگیبه سبب ماهیت ورزش و آموزه(ورزشکاران هنرهاي رزمی) 
) که ممکن 67فردي برخوردارند. به عنوان مثال، سرسختی ذهنی یکی از نیازهاي اساسی در هنرهاي رزمی است (

 گرایانه مقاومکمال هايگرایانه ورزشکار را تقویت کرده و آنها را در قبال اثرات مخرب نگرانیهاي کمالاست تالش
رفتگی در این گروه از ورزشکاران وجود گرایی و تحلیلسازد. از این رو ممکن است، الگوي متفاوتی از روابط کمال

رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمی گرایی و تحلیلشود، بین ابعاد کمالبینی میداشته باشد؛ به طوري که پیش
 

1  . Madigan, Stober, & Passfield   



      گرایی مثبت و منفی با تحلیل رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمیارتباط کمال

المللی هاي بینآور در رقابتهاي مدالنهایت، هنرهاي رزمی در ایران، جزو ورزشتري برقرار باشد. در روابط قوي
هاست، در حالی که اطالعاتی هاي روانشناختی به این گروه جزو ضرورتاست و براي حفظ این جایگاه، ارائه مشاوره

ضر در جهت رفع خالء ها دردسترس نیست و مطالعه حارفتگی ورزشکاران این رشتهگرایی و تحلیلدرباره کمال
 دهد. موجود، شناخت الزم را در اختیار جامعه روانشناسی ورزش کشور قرار می

 
 شناسیروش

دف و زمان جزو بینی) بوده و از نظر هپژوهش کمی حاضر، از نظر روش جزو مطالعات همبستگی (از نوع پیش
 49نفر) و زن ( 58ران مرد (نفر از ورزشکا 107شامل، ها کنندهرود. شرکتنگر به شمار میمطالعات کاربردي و آینده

سال،  06/24±52/6ر) با سن نف 30نفر) و کاراته ( 28نفر)، ووشو ( 23نفر)، جودو ( 26هاي رزمی تکواندو (نفر) رشته
هاي ظر هیأتهاي ورزشی زیر نسال از باشگاه 25/7±20/4سال و سابقه رقابتی  00/11±40/6سابقه ورزشی 

داف پژوهش و بودند که پس از فراخوان پژوهش، اطالعات الزم در خصوص اه 1394ر تبریز در سال ورزشی شه
ها در سطوح مختلف دهکننکاربرد نتایج آن را دریافت و براي شرکت در فرایند پژوهش اعالم آمادگی کردند. شرکت

ت داشتند. ابزار مورد استفاده نفر) مشارک 39نفر) و استانی ( 51نفر)، کشوري ( 17المللی (هاي بینرقابتی شامل رقابت
 براي گردآوري اطالعات شامل موارد زیر بود:

ه ورزشی، ماده براي تعیین جنسیت، سن، رشت 6ساخته متشکل از از یک فرم محقق فرم اطالعات فردي:
 سابقه ورزشی، سابقه رقابتی و سطح رقابتی استفاده شد.

شورت و همکاران -توسط ترياین ابزار در ابتدا  ):PANPS( 1گرایی مثبت و منفیمقیاس کمال
). 27گرایی طراحی شد (اي براي سنجش ابعاد سازگار و ناسازگار کمالماده 40در قالب یک مقیاس ) 1995(

گرایی ماده براي سنجش کمال 20گرایی مثبت و ماده براي سنجش کمال 20در نسخه اصلی این مقیاس، 
) ساختار عاملی این مقیاس را در زمینه ورزش مورد ارزیابی 2004( پراپاوسیس منفی وجود دارد. هاس و

اي و دو عاملی این مقیاس را براي استفاده در زمینه ورزش معتبر گزارش کردند ماده 19قرار دادند و نسخه 
مورد گرایی منفی ماده کمال 12گرایی مثبت و ماده کمال 7). در نسخه تجدید نظرشده این مقیاس، 39(

(کامالً  5(کامالً مخالفم) تا  1اي لیکرت از پنج درجهروي پیوستار هاي آن دهند و پاسخسنجش قرار می
هاس و گرایی مثبت و منفی توسط ضرایب آلفاي کرونباخ خرده مقیاس کمال .شودبندي میموافقم) درجه

 77/0یلندي و استرالیایی به ترتیب نفري از قایقرانان مرد و زن نیوز 540) در یک نمونه 2004( پراپاوسیس
) اعتباریابی 2012نسخه فارسی این مقیاس توسط عزیزي و نیکبخش (. )39گزارش شده است ( 86/0و 

گزارش شده است  78/0و  73/0 و منفی به ترتیب  گرایی مثبتکمالشده و ضرایب آلفاي کرونباخ براي 
 به دست آمد. 75/0و  70/0مثبت و منفی به ترتیب  گرایی). در پژوهش حاضر، ضرایب آلفا براي کمال66(

) ساخته شده و داراي 2001این پرسشنامه توسط رادك و اسمیت (: )ABQ( 2رفتگی ورزشکارپرسشنامه تحلیل
ارزشی است که عبارت روي سه خرده مقیاس کاهش احساس پیشرفت، واماندگی جسمی/ هیجانی و احساس بی 15

). طی 20شود (بندي می(کامالً موافقم) درجه 5(کامالً مخالفم) تا  1اي لیکرت از پنج درجههاي آن روي پیوستار پاسخ
، واماندگی جسمی/ هیجانی 84/0مطالعات قبلی، همسانی درونی (ضریب آلفاي کرونباخ براي کاهش احساس پیشرفت 

 

1  . Positive and Negative Perfectionism Scale   
2  . Athele Burnout Questionnaire 
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، 86/0راي کاهش احساس پیشرفت ) و پایایی بازآزمایی پرسشنامه (ضریب بازآزمایی ب89/0سازي و ناارزنده 89/0
). اعتبار عاملی نسخه فارسی 20) مطلوب گزارش شده است (92/0سازي و ناارزنده 92/0واماندگی جسمی/ هیجانی 

هاي انفرادي مورد تایید اي از ورزشکاران رشته) در نمونه2012زاده و دیداري (این ابزار توسط صدیقی، کشاورز، حاجی
) و همسانی درونی خرده ICF , 98/0 =IFI , 01/0 =SRMR , 392/0= p  ,45/1  =2 χ= 96/0قرار گرفته (

، واماندگی جسمی/ هیجانی 92/0هاي آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ براي کاهش احساس پیشرفت مقیاس
ابعاد کاهش ). در پژوهش حاضر، ضرایب آلفاي کرونباخ براي 68گزارش شده است ( 89/0سازي و ناارزنده 88/0

 به دست آمد. 74/0و  86/0، 79/0سازي به ترتیب احساس پیشرفت، واماندگی جسمی/ هیجانی و ناارزنده
براي اجراي پژوهش ابتدا مجوز اجرا از معاونت پژوهش اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی اخذ و 

هاي آموزشی و مراجعه شد. پس از مشخص شدن برنامههاي تکواندو، جودو، ووشو و کاراته شهر تبریز سپس به هیأت
ها، اسامی مسئولین باشگاه به همراه تلفن و آدرس محل باشگاه تهیه و فهرست شد. در ادامه با تمرینی زیرنظر هیأت

هاي انجام شده و مذاکره با مربیان، زمان مشخصی براي فراخوان و جلسه هماهنگی با ورزشکاران و تکمیل هماهنگی
ها تعیین شد. براساس زمانبندي و برنامه تعیین شده، پژوهشگر در محل مقرر حاضر شده و پس از تنظیم شنامهپرس

شرایط تکمیل پرسشنامه و ارائه توضیحات الزم در خصوص اهداف پژوهش، کاربرد نتایج، اختیاري بودن تکمیل 
ها، عات و نحوه تکمیل و پاسخ به پرسشنامهها، محرمانه بودن اطالعات گردآوري شده، کاربري علمی اطالپرسشنامه

هاي سري) داده 30سري پرسشنامه توزیع شده (هر رشته  120اطالعات مورد نیاز گردآوري شدند. در مجموع، از 
هاي نهایی استفاده شد سري) در تحلیل 30و کاراته  28، ووشو 23، جودو 26سري پرسشنامه (تکواندو  107مربوط به 

 درصد). 1/89(نرخ بازگشت 
هاي گردآوري شده از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، سازي دادهبندي و خالصهها، براي طبقهدر تحلیل داده

با توجه تعیین شدند.  جدول و نمودار استفاده شد. ضرایب پایایی (همسانی درونی) با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ
هاي آمار پارامتریک متشکل ها، از آزمون) مبنی بر توزیع طبیعی دادهK-S( اسمیرنوف -به نتایج آزمون کلموگروف

هاي درصد براي تعیین همبستگی 95از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چندمتغیره در سطح اطمینان 
ري به کار گرفته افزار آماگرایی استفاده شد. نرمرفتگی براساس ابعاد کمالدوسویه بین متغیرها و تبیین سطوح تحلیل

 بود. 22نسخه  SPSSشده بسته 
 
 هایافته
، 1دهد. براساس شکل گرایی و تحلیل رفتگی را نشان می، میانگین و انحراف استاندارد ابعاد کمال2و  1شکل 
گرایی منفی آنان در حد متوسط قرار دارد. همچنین براساس ها در حد باال و کمالکنندهگرایی مثبت شرکتکمال
تر از حد متوسط قرار دارد و باالترین سطح ها در هر سه بعد پایینکنندهرفتگی شرکت، سطوح تحلیل2 شکل

شود. رفتگی در بعد کاهش احساس پیشرفت مشاهده میترین سطح تحلیلسازي و پایینرفتگی در بعد نارزندهتحلیل
، ارتباط دوسویه بین 1ه دست آمد. در جدول ب 49/7±54/2رفتگی، از حاصل جمع نمرات سه بعد سطح کلی تحلیل

 p > 05/0گرایی مثبت و کاهش احساس پیشرفت (متغیرهاي پژوهش آمده است. براساس این جدول، بین کمال
,35/0-  =r) 05/0)، واماندگی جسمی و هیجانی < p ,21/0-  =r05/0سازي ()، نارزنده < p ,23/0-  =r و (
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-) ارتباط معنادار و منفی برقرار است. در نقطه مقابل، بین کمالp ,30/0-  =r > 01/0رفتگی (سطح کلی تحلیل
)، p ,30/0  =r > 01/0)، واماندگی جسمی و هیجانی (p ,33/0  =r > 01/0گرایی منفی و کاهش احساس پیشرفت (

معنادار و مثبت ) ارتباط p ,32/0  =r > 01/0رفتگی () و سطح کلی تحلیلp ,20/0  =r > 05/0سازي (نارزنده
 برقرار است.

 

 
 )N= 107. میانگین و انحراف استاندارد ابعاد کمال گرایی (1شکل 

 

 
 )N= 107میانگین و انحراف استاندارد ابعاد تحلیل رفتگی (  .2شکل 
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3/12
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کمال گرایی مثبت کمال گرایی منفی

ره
نم

ابعاد کمال گرایی

2/34 2/52 2/62
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کاهش احساس پیشرفت هیجانی/ فرسودگی جسمی ناارزنده سازي

ره
نم

ابعاد تحلیل رفتگی
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 )N =107(. ارتباط دوسویه بین متغیرهاي پژوهش 1جدول 
 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      - گرایی مثبتکمال -1

     - 18/0 گرایی منفیکمال -2

    - 33/0** -35/0* کاهش احساس پیشرفت -3

   - 57/0*** 30/0** -21/0* واماندگی جسمی و هیجانی -4

  - 58/0*** 55/0*** 20/0* -23/0* سازيناارزنده -5

 - 88/0*** 84/0*** 81/0*** 32/0** -30/0** رفتگیسطح کلی تحلیل -6

 
گرایی مثبت و منفی چهار مدل رگرسیون رفتگی براساس گمالبه منظور تبیین سطوح تحلیل در پژوهش حاضر،

کاهش احساس مدل رگرسیون آمده است. براساس این جدول،  2چندمتغیره اجرا شد که خالصه نتایج حاصله در جدول 
، طوري که  )2R ، 001/0<p ،82/19=)2،104(F=276/0(است گرایی از لحاظ آماري معنادار ابعاد کمالبراساس پیشرفت 

) در p ،72/4  =t  ،4/0  =β > 001/0گرایی منفی () و کمالp ،93/4-  =t ،42/0-  =β > 001/0گرایی مثبت (کمال
مدل باشند. در مدل دوم نیز، رفتگی در بعد کاهش احساس پیشرفت میدرصد از تغییرات تحلیل 6/27مجموع قادر به تبیین 

،  2R ،001/0 < p=  164/0است (گرایی از لحاظ آماري معنادار ابعاد کمالبراساس واماندگی جسمی و هیجانی رگرسیون 
22/10 ) =104،2(F 01/0گرایی مثبت (کمال)، طوري که < p ،01/3-  =t، 27/0-  =β001/0گرایی منفی () و کمال <p ،
87/3  =t ،35/0  =β عد واماندگی جسمی و هیجانی درصد از تغییرات تحلیل 4/16تبیین ) در مجموع قادر بهرفتگی در ب

است گرایی از لحاظ آماري معنادار ابعاد کمالبراساس سازي ناارزندهمدل رگرسیون هستند. به طور مشابه، در مدل سوم، 
)114/0  =2R، 01/0 < p ،67/6 ) =2،104(F 01/0گرایی مثبت (کمال)، طوري که < p،90/2-  =t ،27/0-  =β و (

رفتگی در بعد درصد از تغییرات تحلیل 4/11) در مجموع قادر به تبیین p ،70/2  =t، 25/0  =β > 001/0گرایی منفی (کمال
ابعاد براساس رفتگی سطح کلی تحلیلمدل رگرسیون سازي هستند. در نهایت، نتایج تحلیل مدل چهارم نشان داد که ناارزنده
گرایی مثبت کمال)، طوري که 2R ،001/0 < p ،97/15 ) =2،104(F=  235/0است (از لحاظ آماري معنادار  گراییکمال

)001/0 < p ،25/4-  =t ،37/0-  =β001/0گرایی منفی () و کمال < p ،42/4  =t ،39/0  =β در مجموع قادر به تبیین (
 .باشندرفتگی میدرصد از تغییرات سطح کلی تحلیل 5/23
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-رفتگی براساس کمال. خالصه نتایج مدل رگرسیون چندمتغیره براي تبیین سطوح تحلیل2جدول 
 )N= 107(گرایی مثبت و منفی 

 F R R2 B(S.E.) β t بینمتغیرهاي پیش -مدل 
    276/0 525/0 82/19*** : کاهش احساس پیشرفت1مدل

 48/5***  82/2)51/0(    مقدار ثابت

 -93/4*** -42/0 -52/0)10/0(    گرایی مثبتکمال

 72/4*** 40/0 53/0)11/0(    گرایی منفیکمال

    164/0 405/0 22/10*** : واماندگی جسمی/هیجانی2مدل 

 82/3***  45/2)64/0(    مقدار ثابت

 -01/3** -27/0 -40/0)13/0(    گرایی مثبتکمال

 87/3*** 35/0 55/0)14/0(    گرایی منفیکمال

    114/0 337/0 67/6** سازيناارزنده :3مدل 

 78/3***  13/3)83/0(    مقدار ثابت

 -90/2** -27/0 -50/0)17/0(    گرایی مثبتکمال

 70/2*** 25/0 49/0)18/0(    گرایی منفیکمال

    235/0 485/0 97/15*** رفتگی: تحلیل4مدل 

 19/5***  41/8)61/1(    مقدار ثابت

 -25/4*** -37/0 -42/1)33/0(    مثبتگرایی کمال

 42/4*** 39/0 57/1)35/0(    گرایی منفیکمال
*05/0<P ** ،05/0<P *** ،05/0<P 
 

 گیريبحث و نتیجه
رفتگی ورزشکاران هنرهاي رزمی؛ گرایی و تحلیلپژوهش حاضر به دنبال سه هدف بود: اول، توصیف نیمرخ کمال

رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمی؛ و سوم، تبیین سطوح گرایی و تحلیلابعاد کمالدوم، تعیین الگوي روابط بین 
بینی سطوح گرایی مثبت و منفی در پیشگرایی مثبت و منفی، طوري که قابلیت کمالرفتگی برپایه کمالتحلیل
و سطح کلی سازي ورزش رفتگی در ابعاد کاهش احساس پیشرفت، واماندگی جسمی و هیجانی، ناارزندهتحلیل
 رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمی مشخص گردد. تحلیل

گرایی مثبت در هاي پژوهش نشان داد که ورزشکاران هنرهاي رزمی داراي کمالدر راستاي هدف اول، یافته
گرایی ورزشکاران هنرهاي رزمی در پژوهش حاضر، گرایی منفی در حد متوسط هستند. نیمرخ کمالحد باال و کمال

گرایی گزارش شده براي ورزشکاران در سایر مطالعات مطابقت دارد. براساس نیمرخ ارائه شده در یمرخ کمالبا ن
گرایی سازگار/ مثبت در تمامی مطالعات یاد شده، ، سطح کمال)66، 63، 61، 59-58، 56-51، 44مطالعات مختلف (
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گرایی سازگار/ مثبت از حد متوسط تا طوح کمالگرایی ناسازگار/ منفی قرار دارد؛ طوري که سباالتر از سطح کمال
هاي پژوهش حاضر همخوان گرایی ناسازگار/ منفی از متوسط تا پایین متغیر است که با یافتهباال و سطوح کمال

) 42) و تالش براي تحقق آنها (35هاي شخصی باال (گرایی مثبت در ورزشکاران با داشتن استاندارداست. کمال
گرایی مثبت در ورزشکاران رقابتی دور از انتظار نیست، چرا که میل ز این رو، باال بودن سطوح کمالگیرد. اشکل می

گیري گیري اهداف باالتر و  تعهد به تحقق این اهداف موجب شکلبه پیشرفت در این ورزشکاران منجر به شکل
توان چنین عنوان کرد که الزمه میشود. در واقع استانداردهاي شخصی باال و تالش در جهت رسیدن به آنها می

هاي پژوهشی نیز از این ادعا گرایانه سازگار است و یافتههاي کمالهاي رقابتی داشتن گرایشپیشرفت در ورزش
). از سوي دیگر، 69گرایی مثبت و موفقیت ورزشی ارتباط مستقیمی برقرار است (کند که بین کمالحمایت می

هاي منتقدانه از خود هایی نظیر نگرانی در مورد اشتباهات، شک درباره اعمال، ارزیابیگرایی منفی با شاخصهکمال
-هاي ارزشگرایانه یا نگرانیهاي کمالتوان آن را نگرانیو انتظارات و انتقادات والدین و مربیان که در مجموع می

حاکی از آن است که ورزشکاران در  گرایی منفیتر بودن سطح کمالشود و پایین)، آشکار می65نامید ( 1گذارانه
گذارانه هستند. با این هاي ارزشگرایانه، کمتر دچار نگرانیهاي کمالهاي شخصی باال و تالشمقایسه با استاندارد
گرایانه ناسازگار در ورزشکاران، بیش از منابع بیرونی گیري گرایشات کمالرسد که منشاء شکلحال، به نظر می

ها)، خود ورزشکار باشد، چرا که در بیشتر مطالعات، سطوح گزارش تیمیادهاي والدین، مربیان و هم(انتظارات و انتق
گرایی تجویز شده توسط جامعه بوده است گرایی خود محور بیش از سطوح گزارش شده براي کمالشده براي کمال

رایی ورزشکاران و نقش شبکه گ). با این حال، روانشناسان ورزش در تحلیل ابعاد کمال61، 58-59، 51-56(
بایست با دقت بیشتري عمل نمایند، چرا که این دو عامل در ارتباط متقابل گیري آن میاجتماعی ورزشکار در شکل

هاي اجتماعی معناداري براي ) و در عین وجود فشار روانی (انتظارات و انتقادات)، حمایت65با هم قرار دارند (
شود که در پیشرفت اهداف ورزشکار و سازگاري از سوي شبکه اجتماعی او فراهم میمشارکت فرد در ورزش رقابتی 

 ).70زا نقش حیاتی دارند (هاي استرسوي با موقعیت
رفتگی نشان داد که ورزشکاران هنرهاي رزمی در هر سه بعد کاهش هاي پژوهش حاضر در قبال تحلیلیافته

تر از حد متوسطی را تجربه رفتگی پایینسازي ورزش، تحلیلناارزندهاحساس پیشرفت، واماندگی جسمی و هیجانی و 
باشد، رفتگی میکنند که با سطوح گزارش شده در مطالعات پیشین که بیانگر سطوح متوسط به پایین تحلیلمی

شود که عوامل اي شناخته میرفتگی به عنوان سازه). تحلیل68، 66، 63، 61، 59-58، 56-51همخوان است (
مراجعه شود،  2007، 2شناختی متعددي با آن در ارتباط است (براي مرور به گودگر، گورلی، الوالی و هاروودوانر

هاي مختلف رقابتی (استراحت، آغاز فصل و قبل از مسابقه) تغییرات معناداري از خود نشان ) و در طول دوره71
رفتگی ورزشکاران بسیار ن به الگوي ثابتی از تحلیلهاي پژوهشی و رسید). براین اساس، مقایسه یافته64دهد (می

ها، هاي مورد مطالعه در پژوهشبایست با توجه به شرایط وضعی و موقعیتی نمونهدشوار و شاید غیرعملی باشد و می
رفتگی ورزشکاران رفتگی را تشریح کرد. پژوهش حاضر نشان داد که باالترین سطح تحلیلعلل احتمالی تحلیل

باشد که با ترین سطح آن در بعد کاهش احساس پیشرفت میسازي ورزش و پایینزمی در بعد ناارزندههنرهاي ر
سازي ورزش در بیشتر مطالعات نیمرخ گزارش شده در تحقیقات قبل مطابقت ندارد (پیوست دو)، چرا که بعد ناارزنده

هاي اولیه ) دو عامل اصلی از نشانه2009تر از بعد کاهش احساس پیشرفت قرار دارد. کرسول (در سطحی پایین
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2  . Goodger, Gorely, Lavallee, & Harwood 



      گرایی مثبت و منفی با تحلیل رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمیارتباط کمال

). با در 70کند (هاي اجتماعی براي ورزشکار عنوان میرفتگی را عدم کفایت اقتصادي و عدم وجود حمایتتحلیل
رفتگی مشاهده شده در پژوهش نظر داشتن این عوامل و توجه به وضعیت هنرهاي رزمی در ایران، نیمرخ تحلیل

هاي ورزشی عموماً از عایدات ر ایران، ورزشکاران هنرهاي رزمی در مقایسه با سایر رشتهحاضر قابل تبیین است. د
درصد از قراردادهاي مالی سالیانه  90هاي سازمانی کمتري برخوردارند. به عنوان مثال، دامنه مالی و حمایت

سازي ن ورزشکاران براي آمادهمیلیون تومان قرار دارد، در حالی که ای 10تا  2ورزشکاران در لیگ برتر ووشو بین 
یافته). در نتیجه، چندان هاي سازمانباشند (عدم وجود حمایتها، متکی به منابع شخصی خود میخود براي رقابت

فایده هاي چشمگیر در عرصه رقابت، آن را ناارزنده و بیدور از انتظار نیست که این قبیل ورزشکاران در عین پیشرفت
شناسی ورزش است، با این تغییر در ساختار ورزش و نظام مالی حاکم بر آن، خارج از حیطه روانتلقی نمایند. اگرچه 

دهد، از یک سو تنظیم رفتار ورزشی برپایه انگیزش خودمختار اثر مستقیم و حال برمبناي شواهدي که نشان می
رفتگی گیزگی با افزایش در تحلیلانرفتگی ورزشکاران دارد و از سوي دیگر، انگیزش بیرونی یا بیمنفی بر تحلیل

توانند با دستکاري در جو انگیزشی و سوق دادن ورزشکاران به سمت شناسان ورزش می)، لذا روان61همراه است (
هاي سازي در ورزشکاران این قبیل رشتهگیري تحلیل رفتگی در بعد ناارزندهتر، از شکلهاي درونیداشتن انگیزه

 ورزشی بکاهند. 
رفتگی و سطح کلی گرایی مثبت و ابعاد تحلیلها نشان داد که بین کمالتاي هدف دوم پژوهش، یافتهدر راس

) برقرار است. وجود این روابط 3/0ي معنادار، منفی و در حد ضعیف (ضرایب همبستگی کوچکتر از آن روابط دوسویه
رفتگی آنان می با کاهش در سطوح تحلیلگرایی مثبت ورزشکاران هنرهاي رزگر آن است که افزایش در کمالبیان

رفتگی و سطح کلی آن نیز گرایی منفی و ابعاد تحلیلها نشان داد که بین کمالهمراه است. به طور عکس، یافته
گرایی منفی با افزایش در دهد، افزایش در کمالمعنادار و ضعیف، اما مثبت وجود دارد که نشان می يروابط دوسویه
رفتگی، در گرایی و تحلیلتگی همراه است. این الگوي ارتباطی بین ابعاد سازگار و ناسازگار کمالرفسطوح تحلیل

هاي کند. به اختصار، یافتههاي پژوهش حاضر نیز از آن حمایت میبیشتر مطالعات گزارش شده است که یافته
گرایی )، کمال44، 19شخصی باال (هاي رفتگی ورزشکاران با استاندارددهد که سطوح تحلیلپژوهشی نشان می

) ارتباط 65، 61گرایانه (هاي کمال) و تالش براي کمال/ تالش66گرایی مثبت ()، کمال60-58، 56-52خودمحور (
)، 19)، انتظارات والدین (63، 51)، شک درباره اعمال (63، 51، 44، 19منفی داشته و با نگرانی در مورد اشتباهات (

گرایی تجویز شده توسط )، کمال44)، انتقاد مربی (63)، فشار ادراك شده از سوي والدین (51 ،19انتقاد والدین (
) در ارتباط مثبت 65، 61گرایانه (هاي کمالهاي منفی به نقصان/ نگرانی) و واکنش59-58، 56، 53-52جامعه (

قبولی درباره کارکرد اشکال مختلف هاي پژوهش حاضر همخوان است. اگرچه توافق نسبی قابل قرار دارد که با یافته
رفتگی در ادبیات پژوهشی وجود دارد، با این حال، برخی از مطالعات نتایج ناهمخوانی را گرایی در قبال تحلیلکمال

)، نگرانی در 55-53گرایی خودمحور ()، کمال63دهد، استانداردهاي شخصی باال (اند که نشان مینیز گزارش کرده
) و 63)، فشار ادراك شده از سوي والدین (51، 44)، انتظارات والدین (19)، شک درباره اعمال (51مورد اشتباهات (

رفتگی یا سطح ) ممکن است الگوهاي ارتباطی متفاوتی با ابعاد تحلیل60، 56گرایی تجویز شده توسط جامعه (کمال
ها از نظر سن، بودن ترکیب نمونه هاي پژوهش حاضر مطابقت ندارد. متفاوتکلی آن داشته باشند که با یافته

گرایانه گیري گرایشات کمالجنسیت، سطح رقابتی و نوع ورزش و متفاوت بودن ابزارهاي مورد استفاده براي اندازه
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اند، دالیل احتمالی اي از فصل رقابتی قرار داشتهو نیز زمان اجراي مطالعات، از این نظر که ورزشکاران در چه دوره
 باشد.هاي پژوهشی مییافته ناهمخوان بودن

-گرایی مثبت و منفی و تعیین قابلیت کمالرفتگی برپایه کمالهدف سوم پژوهش حاضر، تبیین سطوح تحلیل
هاي پژوهش در رفتگی ورزشکاران هنرهاي رزمی بود. یافتهبینی ابعاد و سطح تحلیلگرایی مثبت و منفی در پیش

رفتگی هاي معناداري براي ابعاد و سطح کلی تحلیلکنندهو منفی تعیین گرایی مثبتاین خصوص نشان داد که کمال
گرایی منفی به به صورت گرایی مثبت به صورت منفی و کمالباشند؛ طوري که کمالورزشکاران مورد مطالعه می

ماندگی درصد از تغییرات وا 4/16درصد از تغییرات کاهش احساس پیشرفت،  6/27مثبت، در مجموع قادر به تبیین 
درصد از تغییرات سطح کلی  5/23سازي ورزش و در نهایت، درصد از تغییرات ناارزنده 4/11جسمی و هیجانی، 

درصد) و  6/27گرایی در بعد کاهش احساس پیشرفت (بینی ابعاد کمالرفتگی بودند. بیشترین قدرت پیشتحلیل
رصد) مشاهده شد. این شواهد بیانگر آن است که د 4/11سازي ورزش (بینی در بعد ناارزندهکمترین قدرت پیش

درصد  5/76گرایانه آنهاست و درصد مربوط به گرایشات کمال 5/23رفتگی ورزشکاران هنرهاي رزمی تنها تحلیل
 13رفتگی در مطالعات مختلف از باشد. میزان تبیین ابعاد تحلیلگرایی میاز آن مربوط به عواملی به غیر از کمال

رفتگی در مطالعات ) متغیر بوده است. همچنین، میزان تبیین ابعاد سه گانه تحلیل44درصد ( 19تا ) 66درصد (
) و در مطالعه میرشکاري و همکاران 56درصد ( 24تا  13) از 2011مختلف، به عنوان مثال، در مطالعه هیل و اپلتون (

گرایی مثبت و منفی در ایب رگرسیون کمال) در نوسان بوده است. عالوه براین، ضر60درصد ( 20تا  8) از 2014(
بینی تقریباً همسانی در برآورد هر سه بعد و سطح گرایی از قابلیت پیشپژوهش حاضر نشان داد که هر دو بعد کمال

)، هیل 44)، چن و همکاران (19ها با مطالعات گولد و همکاران (). این یافته2رفتگی برخوردارند (جدول کلی تحلیل
گرایی در ) مبنی بر قابلیت هر دو بعد سازگار و ناسازگار کمال61) و جووت و همکاران (55-54، 52ان (و همکار

) مبنی بر 59) و اقدسی (56)، هیل و اپلتون (53تبیین سطح کلی تحلیل رفتگی و با مطالعات اپلتون و همکاران (
رفتگی همخوان است. با این حال در ه بعد تحلیلگرایی در تبیین هر سقابلیت هر دو بعد سازگار و ناسازگار کمال

رفتگی و سطح بینی ابعاد تحلیلهاي متفاوتی در پیشگرایی، قابلیتبرخی از مطالعات، ابعاد سازگار و ناسازگار کمال
) نشان داد که هر دو 60) و میرشکاري و همکاران (58اند. به عنوان مثال، مطالعات اپلتون و هیل (کلی آن داشته

رفتگی هستند. همچنین، عزیزي و نیکبخش گرایی تنها قادر به تبیین برخی از ابعاد تحلیلبعد سازگار و ناسازگار کمال
). به طور 66رفتگی است (گرایی قدر به تبیین سطح کلی تحلیل) گزارش کردند که تنها بعد سازگار کمال2012(

رفتگی ورزشکاران در ابعاد مختلف آن تنها براساس یکی از ل) دریافتند که سطح تحلی2012مشابه، اپلتون و هیل (
هاي این مطالعات با نتایج پژوهش ) که در مجموع، یافته58گرایی قابل تبیین است (ابعاد سازگار یا ناسازگار کمال

ناهمخوان رفتگی بینی ابعاد و سطح کلی تحلیلگرایی در پیشحاضر از نظر قابلیت ابعاد سازگار و ناسازگار کمال
ها از نظر سن، جنسیت، سطح رقابتی و نوع ورزش تر نیز اشاره شد، تفاوت در ترکیب نمونهطور که پیشاست. همان

گرایی و نیز زمان اجراي مطالعات، از این نظر که گیري ابعاد کمالو متفاوت بودن ابزارهاي مورد استفاده براي اندازه
هاي پژوهشی در این اند، از دالیل احتمالی تفاوت در یافتهتی قرار داشتهاي از فصل رقابورزشکاران در چه دوره

گرایی در تبیین سطح رود. از سوي دیگر، در مطالعات مختلف، ضرایب استانداردشده ابعاد کمالزمینه به شمار می
) 61( 59/0) تا 44( 36/0) و براي بعد ناسازگار از 54( -49/0) تا 55( -27/0کلی تحلیل رفتگی براي بعد سازگار از 

 14/0) و براي بعد ناسازگار از 56( -47/0) تا 59( -13/0و نیز در تبیین ابعاد تحلیل رفتگی براي بعد سازگار از 
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) متغیر بوده است که در مقایسه با ضرایب بدست آمده در پژوهش حاضر و در نظر داشتن میزان 56( 37/0) تا 59(
گرایی تر اشاره شد، حاکی از آن است که مدل کمالطور که پیشات مختلف، همانتغییرات تبیین شده در مطالع

رفتگی ورزشکاران گرایی در تبیین سطوح تحلیلهاي کمالمثبت و منفی از قابلیت قابل قبولی در مقایسه با سایر مدل
 برخوردار است.

گیري کرد که گرایشات نتیجه توان چنینبه طور کلی، براساس شواهد پژوهش حاضر و مطالعات قبلی، می
رفتگی ورزشکاران اي بر سطوح تحلیلگرایانه ناسازگار اثر افزایندهگرایانه سازگار اثر کاهنده و گرایشات کمالکمال

اشاره توان گرایی و تحلیل رفتگی به چندین ساز و کار میدارند. در توضیح نظري این الگوي ارتباطی بین ابعاد کمال
گرایی سازگار با اعتماد به نفس باال و اضطراب رقابتی پایین و براساس شواهد موجود، کمالکه  کرد. اول این

. در نتیجه، این )49، 42گرایی ناسازگار با اعتماد به نفس پایین و اضطراب رقابتی باال همراه است (بالعکس، کمال
هاي خود با افکار و هیجانات برخوردارند، در تالشگرایی سازگار باالتري ورزشکارانی که از کمالشود تا امر سبب می

هاي رقابتی تجربه کنند. بطور عکس، فشار روانی و استرس کمتري را در موقعیتمنفی کمتري روبرو باشند و 
شود. در باالتر همراه میافکار و هیجانات منفی بیشتر و فشار و استرس گرایی ناسازگار نیز با سطوح باالي کمال

) که قرارگیري مستمر ورزشکار در برابر استرس مزمن عامل 1986رفتگی اسمیت (اساس مدل تحلیلنتیجه، بر
گرایی ناسازگار و کمال رفتگی پایینگرایی سازگار به تحلیلرود تا کمال)، انتظار می4رفتگی است (گیري تحلیلشکل

ورزشکاران و نظریه خودمختاري است. شواهد توضیح دوم بر مبناي صفات انگیزشی باال منجر شود. رفتگی به تحلیل
با سطوح باالي انگیزش خودمختار در ارتباط است، در حالی که (سازگار) گرایانه هاي کمالدهد که تالشنشان می

). از آنجا که تنظیم رفتار 61(شده همراه است گرایانه (ناسازگار) با سطوح باالي انگیزش کنترلهاي کمالنگرانی
گرایانه )، در نتیجه، ورزشکارانی که داراي گرایشات کمال72یزش خودمختار بر منابع درونی تکیه دارد (برپایه انگ

زاي سازگار باالتري هستند، در تنظیم رفتار ورزشی خود براساس انگیزش خودمختار، کمتر تحت تأثیر منابع استرس
کنند. در نقطه رفتگی کمتري را تجربه میرند و تحلیلگیبیرونی مانند انتظارات و انتقادات والدین و مربیان قرار می

رود تا تنظیم رفتار )، انتظار می72شده بر منابع بیرونی تکیه دارد (مقابل، از آن جا تنظیم رفتار برپایه انگیزش کنترل
بیرونی زاي شده، تحت تأثیر منابع استرسگرایی ناسازگار براساس انگیزش کنترلورزشی در سطوح باالي کمال

ناپذیر تأکید رفتگی نتیجه اجتناببراساس شواهد، تحلیلرفتگی باالتري منجر شود. قرار گرفته و به تحلیل
ورزشکار بر چارچوب انگیزشی ناسازگار است که در آن تا حد زیادي پیگیري استانداردهاي باال در پیوند با 

توضیح سوم ). 51شود (رفتگی میتحلیلمنجر به 1“شک  به خود”نگرانی از نتیجه شکست و حس فراگیر 
) و 52گرایی سازگار با رضایت ورزشکار از دستیابی به اهداف (مربوط به شواهدي است که از ارتباط مثبت کمال

رفتگی در اثر ناهمخوانی بین انتظارات و ) حکایت دارند. از آنجا که به لحاظ نظري، تحلیل69موفقیت ورزشی (
گرایی مثبت باالتري رود تا ورزشکارانی که از کمال)، لذا انتظار می7گیرد (ردها شکل میهاي فرد با دستاوتالش

گرایانه بیشتر، موفقیت ورزشی باالتري کسب کرده و با رضایت از دستیابی به اهداف هاي کمالبرخوردارند، با تالش
 تري را تجربه نمایند. رفتگی پایینورزشی خود، تحلیل

توان عنوان کرد که ورزشکاران هنرهاي رزمی گیري براساس پژوهش حاضر مینتیجهبه طور کلی در 
رفتگی آنها گرایی منفی برخوردارند و سطح تحلیلگرایی مثبت و سطوح متوسط کمالاز سطوح باالي کمال

رفتگی سازي ورزش و سطح کلی تحلیلدر کاهش احساس پیشرفت، واماندگی جسمی و هیجانی، ناارزنده
 

1  . Self-Doubt  
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رفتگی در ورزشکاران هنرهاي رزمی د متوسط به پایین قرار دارد. همچنین، ابعاد و سطح کلی تحلیلدر ح
گرایی قابل گرایی منفی ارتباط مثبت دارند و براساس ابعاد کمالگرایی مثبت ارتباط منفی و با کمالبا کمال

رفتگی همسان است اما در تحلیلبینی ابعاد و سطح کلی گرایی در پیشباشند. قدرت ابعاد کمالتبیین می
گرایی منفی اثر افزاینده گرایی مثبت اثر کاهنده و کمالکنند؛ طوري که کمالهاي متفاوت عمل میجهت

هاي مورد گرایی مثبت و منفی مشابه با سایر مدلرفتگی و ابعاد آن دارند. براین اساس، مدل کمالبر تحلیل
بندي رفتگی دارد، اما به طور کلی با جمعبینی تحلیلوبی در پیشحمایت در ادبیات پژوهشی، قابلیت مطل

درصد از تغییرات  25گرایی تنها گیري کرد که خصیصه کمالتوان چنین نتیجههاي پژوهشی مییافته
بایست به نقش سایر عوامل نیز توجه رفتگی ورزشکاران میرفتگی را برعهده دارد و در بررسی تحلیلتحلیل

والدین و  هاي مشروح در پژوهش حاضر به پژوهشگران، روانشناسان ورزش، مربیان،انتها، توصیهشود. در 
 شود.ورزشکاران توصیه می
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Abstract 
Being host or playing at home is a benefit and can bring other privileges such as 
victory of the host. The purpose of this study is to determine the influence of host 
privileges on the performance of teams existing in Premier Iranian League during a 
10 year old period. For this purpose, data about the number of winnings, draws, loses, 
received goals and scored goals, yellow cards received by the 33 teams at home and 
away from home competitions are collected; and Polard method was used to 
determine host privileges. Due to the fact that the number of presence of all teams in 
Premier League. Due to the lack of uniformity in the presence of teams in the Premier 
League, the criterion for participate teams in this study was the presence of at least 
four courses in the league. Results indicated home advantage in team performance 
in the hosting (chi-square= 83.13, df = 1, p = 0.000). On the other hand, the number 
of the goals  at home were significantly more than those scored at away (1p = 0.000, 
d = 3880, t = 10.3). This is also true in the case of received goals (p = 0.000 .d = 
3864 t = 11/95). During the ten-year period, the host teams received fewer numbers 
of yellow cards than the guests (t = 4.1, df =3627, p = 0.000).  
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