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  در رفتارهاي پرخاشگرانه بر کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخالقی  تأثیر

   بسکتبالبازیکنان رشته 

  3مهدي نمازي زادهدکتر ، 2مهدیزادگانایران دکتر ، 1زهرا سلیمیان

  چکیده 

) و میل به بروز پرخاشگري در 3پرخاشگري به عنوان یک اختالل شخصیتی، موجب آزار فرد و اطرافیان می گردد ( مقدمه و هدف:

ورزش، به  ). از آن جا که بروز پرخاشگري در2مکان هاي وزشی، به عنوان یک عامل آسیب رسان به سالمت روان محسوب می شود (

حاکم بر  ویژه ورزش هاي تیمی، تحت تأثیر ویژگی هاي شخصیتی ورزشکاران از جمله کمال گرایی و هم چنین جو اخالقی و قوانین

رفتارهاي پرخاشگرانه در میان تیمی و جو اخالقی بر کمال گرایی، هنجار  بررسی تأثیر با هدف این پژوهش ي،، از این رواستتیم 

  . شدهر و نیمه ماهر شهر اصفهان انجام ما هاي بسکتبالیست

، پرسشنامه هاي داده هاورزشکار بسکتبالیست به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوري  150بدین منظور   روش شناسی:

ورد رفتار )، پرسش نامه قضاوت در م1995)، پرسش نامه هنجار تیمی شیلدز، گاردنر، بردمایر و بوستروم (1990کمال گرایی فراست (

) (سواالت مربوط به پرخاشگري 1975) و مقیاس پرخاشگري ورزشی بردمایر (1997اخالقی در ورزش جوانان استفنز، بردمایر و شیلدز (

  خصمانه) مورد استفاده قرار گرفت. 

رد بررسی قرار گرفت. مو ورودداده هاي حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون  یافته ها:

که بین کمال گرایی و رفتارهاي پرخاشگرانه، بین هنجار تیمی و رفتارهاي پرخاشگرانه و بین جو اخالقی با  می دهدنتایج، نشان 

که  می دهدنشان ورود ). هم چنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون ≥001/0Pرفتارهاي پرخاشگرانه رابطه منفی معنادار وجود دارد (

  ل گرایی و جو اخالقی توانستند پرخاشگري را پیش بینی کنند. کما

با توجه به رابطه معنادار بین کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخالقی با رفتارهاي پرخاشگرانه، مربیان ورزشی  :و نتیجه گیري بحث

استفاده از رفتار هاي پرخاشگرانه را کاهش  دی بایبه عنوان افرادي مؤثر بر تعیین جو اخالقی تیم و تعیین معیارهاي اخالقی براي تیم، م

ه داده و هم چنین این نکته را به تمامی بازیکنان نیز گوشزد نمایند و آنان را به دوري از رفتارهاي پرخاشگرانه و انجام بازي جوانمردان

  .متذکر شوند تشویق نموده و عواقب انجام پرخاشگري در ورزش و تمرین را به آنان،

  

  کمال گرایی، هنجار تیمی، جو اخالقی، رفتار پرخاشگرانه کلیدي: واژگان
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  مقدمه 

بدیهی است که تمامی اعمال بشر از دو جنبه فیزیولوژیکی و روانی قابل بررسی است و با توجه به نقشی که 

یژه اي و اعتبار و هاي روانی در اعمال و رفتار بشر دارند، اهمیت دادن به مباحث روان شناسی از ارزشجنبه

در تمامی رشته هاي ورزشی، هیجانات، عواطف و حاالت روان شناختی افراد از جمله  ). تقریبا1برخوردار است (

خشونت و پرخاشگري، نقشی انکار ناپذیر در نوع فعالیت و تالش و کوشش فرد و هم چنین نوع و چگونگی رفتار 

خاشگري در مکان هاي ورزشی، به عنوان یک عامل آسیب رسان به افراد ایفا می کنند. میل به بروز خشونت و پر

سالمت روان محسوب می شود که با مواردي چون هتاکی، ضرب و شتم، آزار و اذیت، توهین و در نهایت، قتل، 

) و اغلب 3). پرخاشگري به عنوان یک اختالل شخصیتی، موجب آزار فرد و اطرافیان می گردد (2بیان می گردد (

). هم چنین، پرخاشگري 4ر هدف گراست که ممکن است در شرایط خاص، به طور مثبت ارزیابی شود (یک رفتا

). رقابت ورزش کاران و استفاده از پرخاشگري، ممکن 5شاید یکی ازمهمترین مشکالت در ورزش امروز باشد (

ه در ورزش، عبارتند از: عوامل بروز رفتار پرخاشگران 1به عقیده جی بول ).6است از اجزاي مهم ورزش باشند (

کیفیت مسابقه، نتیجه مسابقه، اختالف امتیاز، برخوردهاي بدنی، بازیکنان پرخاشگر، برداشت تماشاچیان، داوران، 

) نشان دادند که 2005برتون و مارشال ( ). هم چنین7مربیان و اعضاي خانواده و مشاهده رفتار پرخاشگرانه (

تارهاي پرخاشگرانه دارد و شرکت جوانان در ورزش ممکن است به عنوان شرکت در ورزش، ارتباط مثبتی با رف

رسد دو پهلویی و ابهام خاصی در مورد ). به نظر می8یک عامل خطر براي رفتار پرخاشگرانه عمل کنند (

پرخاشگري در ورزش وجود دارد. یک دلیل براي این دو پهلویی آشکار، این است که ما تمایل به دیدن 

ر شرایط و موقعیت هاي مختلف داریم. دیدگاه هاي مربوط به پرخاشگري در ورزش، دیدگاه هاي دو پرخاشگري د

سویه است، از یک سو به عقیده راسل در دوران صلح، مکان هاي ورزشی تنها جایی است که پرخاشگري نه تنها 

ادگاه هاي متعددي به دلیل در آن جایز شمرده می شود، بلکه رفتار پرخاشگرانه تشویق می شود. از طرف دیگر د

تخلف از قوانین تشکیل می شود که ورزش کاران را به علت رفتارهاي پرخاشگرانه عمدي و صدمه زدن به ورزش 

کنند. یکی از دالیل این دوسویه گرایی، آن است که تفسیرها از پرخاشگري در کاران دیگر، محاکمه می

ت محققان تالش کردند که تعریف واضح تري در مورد هاي مختلف، بسیار متفاوت است. بدین علموقعیت

در نگاه کلی، پرخاشگري را این گونه تعریف می کنند: هر نوع رفتاري که به  ي،پرخاشگري ارایه دهند، از این رو

 2قصد آسیب رساندن عمدي به شخص دیگر انجام شود و ممکن است روانی یا فیزیکی باشد و یا به نظر بارون

). 1ي، شکلی از رفتار است که هدف آن آسیب رساندن یا آزار دادن موجود زنده است () پرخاشگر1997(

پرخاشگري، ارائه یک محرك آزار دهنده از فردي به فرد دیگر که با قصد آسیب رساندن انجام می شود و از آن 

ا با هدف و انگیزه آسیب ، در واقع فرد باید بر این باور باشد که رفتار راسترفتار، انتظار ایجاد آسیب می رود، 

)،پرخاشگري، کنشی است که شامل هر دو شکل آسیب 1977). بنا بر اظهار بارون (9رساندن انجام می دهد (

رسانی بدنی و روانی است، جنبه تعمدي دارد، امري تصادفی به شمار نمی آید، تنها شامل افراد انسان می گردد و 

  ). 10( در آن آسیب رسانی به اشیا مورد نظر نیست

که عمدتا براي رفتارهاي  ي،اما از آن رو است،اصطالح پرخاشگري شامل طیف وسیعی از رفتارهاي مختلف      

خشونت آمیز مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان جنگ و نزاع تعریف می شود. در ادبیات روان شناسی ورزش، 

  

1.J.Bull 
1.Baron  



  147... جار تیمی و جو اخالقی بر رفتارهاي پرخاشگرانه درتأثیر کمال گرایی، هن

مل آشکار و عمدي (کالمی یا فیزیکی) که به علت رفتار پرخاشگرانه به این صورت تعریف می شود: هر گونه ع

آسیب فیزیکی یا کالمی به دیگران انجام می شود، این عمل باید هدف مند (غیر تصادفی) باشد و با اختیار و به 

قصد ایجاد آسیب، انجام شود، به این معنا که مبارزه در راگبی و فوتبال و چک کردن بدن در هاکی روي یخ، 

است که فراتر از قوانین بازي  گرانه نیستند، در عوض رفتار پرخاشگرانه، منعکس کننده اقداماتیرفتارهاي پرخاش

  ).11که در آن، متجاوز عمدا تالش می کند که به حریف خود آسیب برساند ( است

ی در حالی که تعاریف فوق ممکن است در اکثر موقعیت ها، تعریف رسایی براي پرخاشگري باشد، اما پیچیدگ     

مسایل ایجاد شده در ورزش، این پرسش را به وجود می آورد که آیا رفتارهاي مطابق با قوانین ورزشی که موجب 

صدمه دیدن شخص دیگر می شود، رفتار پرخاشگرانه تلقی می شوند؟ براي تمایز رفتارهاي مجاز و غیر مجاز در 

). 12شگري خصمانه را از هم جدا می سازد () دو نوع پرخاشگري وسیله اي و پرخا1997میادین ورزشی، بارون (

پرخاشگري ابزاري، رفتاري است که بر ضد فرد دیگري انجام می شود، که به عنوان وسیله اي براي به دست 

آوردن برخی از پاداش ها و براي رسیدن به یک هدف خارجی مانند پیروزي، استفاده می شود. در این نوع از 

). پرخاشگري ابزاري یک 13فی است و هدف از پیش تعیین شده نیست (پرخاشگري، آسیب رساندن، تصاد

بر خالف پرخاشگري خصمانه، با قصد و نیت آسیب  زیرا ؛پرخاشگري ورزشی قابل قبول، در نظر گرفته شده است

). پرخاشگري خصمانه، اشاره به عمل مشهودي دارد که به قصد 14رساندن به یک ورزش کار دیگر همراه نیست (

دن صدمه اي جسمانی یا روانی به دیگري یا خود، انجام می شود. تقویت اصلی در پرخاشگري خصمانه، رسان

رضایت خاطري است که از دیدن درد یا آسیب وارد شده به دست می آید. بنابراین، هدف از این پرخاشگري، 

ه به طور عمد، حریفش را یعنی آسیب جسمانی یا روانی است. بازیکن بسکتبالی ک؛دست یابی به محصول نهایی 

به طرف پایه هاي سبد هل می دهد، صرفا براي این که به او صدمه بزند، دست به پرخاشگري خصمانه می زند 

). به این ترتیب، پرخاشگري ورزشی را می توان به عنوان رفتاري تعریف کرد که خارج از قواعد و هنجارهاي 15(

  ).12و ارتباط مستقیمی با اهداف رقابتی ورزش ندارد ( ورزشی رخ می دهد، سبب آسیب عمدي می گردد

در چند دهه اخیر، مطالعه و تحقیق پیرامون ناهنجاري هاي رفتاري و پرخاشگري از اهمیت بسیار زیادي      

در سال هاي اخیر، ناهنجاري هاي رفتاري، انحراف و کج روي  می دهنداست. بررسی ها نیز نشان بوده برخوردار 

، ر کاران امور ورزش، اتفاق افتادهی و رفتاري در بین ورزش کاران، مربیان و دیگر مدیران و دست اندهاي اخالق

که نظر متخصصان و جامعه شناسان ورزشی را به خود جلب کرده است. نقض مکرر مقررات ورزشی، عدم رعایت 

ه گرفتن اصول بازي جوانمردانه، هنجارهاي رفتاري، بی توجهی به ارزش ها، زیر پا گذاشتن اصول ورزشی و نادید

).  طبق تحقیقات انجام گرفته، دالیل مختلفی براي انجام این گونه رفتارها از سوي 16رو به افزایش است ( 

ورزش کاران، بیان شده است، مانند: نحوه داوري، شکست و ناکامی تیم، رفتار ورزش کاران تیم مقابل، حساسیت 

ر این عوامل، ویژگی هاي شخصیتی نیز می توانند بر رفتارهاي پرخاشگرانه ورزش ). عالوه ب17ورزش کاران و... (

کاران، مؤثر باشند. امروزه شخصیت، مهم ترین متغیري است که براي تمایل به شرکت در فعالیت هاي ورزشی و 

ین ).شناخت و ارتباط ب18تشریح عمل موفقیت ها و شکست ها در مسابقات ورزشی، به آن توجه می شود (

هاي شخصیتی و پرخاشگري ورزش کاران، عالوه بر این که می تواند مربیان ورزشی را در انتخاب ویژگی

بازیکنان و اعطاي مسئولیت هاي مختلف و درك رفتار و چگونگی برخورد با آن ها کمک کند، می تواند به 

  ). 19رعایت جنبه اخالقی ورزش در تمامی جوامع، کمک کند (



148   95نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال دوازدهم/ شماره بیست و سوم/ بهار و تابستان پژوهش 

. در استافراد  1گی هاي شخصیتی در ارتباط با پرخاشگري ورزش کاران ، ویژگی کمال گرایییکی از ویژ     

مبحث شخصیت، کمال گرایی، اغلب به عنوان نوعی ویژگی یا صفت، مورد توجه بوده که داراي ساختاري چند 

که بیش از یک قرن  بعدي است و می تواند نقش موثري در رفتارهاي سازگار یا ناسازگار ایفا کند. با وجود این

است که کمال گرایی شناخته شده است، براي سالیان زیادي بیش تر از این که مورد بررسی تحقیقات تجربی قرار 

پزشکان به عنوان یک سازه مطرح می شد. اکثر تعاریف اولیه از کمال گرایی، عمدتا به وسیله گیرد، به سادگی 

در نظر می گیرند. کمال گرایی در روان شناسی عمومی به طور  کمال گرایی را به عنوان یک ویژگی ناکارآمد

ن، کمتر امحققبه وسیله گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته است، اما متأسفانه این مقوله در روان شناسی ورزش 

  مورد بررسی قرار گرفته است. 

عوامل محیطی مانند هنجار  از متغیرهاي دیگري که می توان گفت با پرخاشگري ورزشی در ارتباط است،     

. همان گونه که افراد در تأثیر متقابل با جامعه اي هستند که در آن زندگی می کنند، استتیمی و جو اخالقی تیم 

ورزش کاران نیز در تأثیر متقابل با اشخاصی مثل مربیان و هم تیمی ها هستند که ارزش ها، باورها و 

ات و اعمال آن هاست که در تعریف موقعیت هاي خاص و رفتارهاي رفتارهایشان وابسته به نگرش ها، تصمیم

). بر اساس 1بعدي، باهم شریک اند و در واقع یک زمینه کلی را براي اعمال اخالقی تیم، فراهم می سازند (

د: )، رفتار خشونت آمیز به دو شیوه یاد گرفته می شود و ادامه می یاب1978نظریه یادگیري اجتماعی آلبرت بندورا (

الگو گیري و فرآیند جانشینی. اثر الگو گیري مبتنی بر گرایش شخص به تقلید از اعمال فردي است که مورد 

مشاهده قرار می گیرد. بنا بر این، بر حسب نظریه مزبور، مشاهده فردي که اعمال خشونت آمیز انجام می دهد، به 

ند جانشینی زمانی مشاهده می شود که مشاهده احتمال منتهی به نشان دادن رفتار هاي مشابه می گردد. فرآی

کنندگان با الگویی مواجه می شوند که براي انجام رفتار خشونت آمیز پاداش داده می شود یا الگویی که به سبب 

رفتار خشونت آمیز مجازات می شود. مشاهده کنندگان به احتمال بیشتر بعد از مشاهده اشخاصی که به سبب 

زنند تا به سبب عمل خشونت باري که مجازات شده گرفته اند، دست به خشونت میعمل خشونت بار پاداش 

که احتماال در مورد یک رفتار  ها نیز الگوهایی هستند). بنابر نظریه بندورا، مربیان و هم تیمی20است (

گرایی بیان  کاران قرار می گیرند. وي هم چنین در نظریه خود در رابطه با کمالد تقلید ورزشپرخاشگرانه، مور

است. از جمله چیزهایی که انسان از تجربه مستقیم و  یکه رفتار آدمی، به طور عمده یک رفتار خود تنظیمدارد می

یا غیر مستقیم جانشینی می آموزد، معیارهاي عملکرد است و پس از آن که این معیار ها آموخته شدند، پایه اي 

عملکرد شخص در یک موقعیت معین با معیار هاي او هماهنگ یا از براي ارزشیابی کردار هاي فرد می شوند. اگر 

آن باالتر باشد، آن را مثبت ارزیابی می کند، اما اگر پایین تر از معیار ها باشد، آن را منفی ارزیابی می نماید. معیار 

به دست آوردن  از تجربه مستقیم او با تقویت، از راه ارزش بخشیدن به رفتار هایی که درمی توانند  هاي فرد

. هم چنین معیار هاي شخصی به ، مؤثر بوده اند، گرفته شوندستایش از افراد محیط زندگی مانند والدین و دوستان

  اند.گونه غیر مستقیم یا جانشینی، از راه مشاهده رفتار هایی که دیگران براي آن ها تقویت می کنند، ایجاد گردیده

نده اجتماعی به عنوان چارچوبی براي درك فرآیندهاي روان شناسی از جمله در دهه هاي اخیر، از نظریه هاي ساز

پرخاشگري ورزشی استفاده شده، به ویژه نظریه ساختاري تکامل اخالقی کوهلبرگ، پایه هایی را براي اغلب 

 سطوح اخالقی کوهلبرگ، استدالل نظریۀ اساس بر تحقیقات اخیر در پرخاشگري ورزشی فراهم کرده است.

 سلسله مدل یک کوهلبرگ. دهد می نشان را رفتار اخالقی، سطح باالترین در و کند می طی را تکامل از فمختل
  

1.perfectionism  



  149... جار تیمی و جو اخالقی بر رفتارهاي پرخاشگرانه درتأثیر کمال گرایی، هن

 دیدگاه از اخالقی استدالل وقوع چگونگی از خوبی نمونۀ که کرد پیشنهاد را اخالقیات رشد از گانه سه مراتبی

 که است متعارف سطح، اخالق ومیناست. د خودمدار فرد که است تعارفم پیش سطح، اخالق است. اولین رشدي

 نظر به که دارد آنها کردن خشنود و دیگران تایید دستآوردن به براي واقعی تمایل و شود می دیگرمدار فرد

 درونمدار فرد که است فرامتعارف سطح، اخالق روند. سومین نمی فراتر سطح این از افراد از بسیاري کوهلبرگ

أثیر متقابل با جامعه اي هستند که در آن زندگی می کنند، ورزشکاران نیز در همان گونه که افراد در ت شود.می

تأثیر متقابل با اشخاصی مثل مربیان و هم تیمی ها هستند که ارزش ها، باورها و رفتارهایشان وابسته به نگرش 

ودر واقع  ها، تصمیمات و اعمال آن هاست که در تعریف موقعیت هاي خاص و رفتارهاي بعدي باهم شریک اند

یک زمینه کلی را براي اعمال اخالقی تیم، فراهم می سازند. بر این اساس مؤلفه هاي سازنده جو اخالقی در این 

هاي مربی و خواسته هاي هم تیمی ها (هنجار هاي تیم) در نظر گرفته شده است. تحقیقاتی در تحقیق، خواسته

الت پرخاشگرانه ورزشکاران نجام شده است، از آن جمله، زمینه ارتباط بین جو اخالقی تیم هاي ورزشی با تمای

) دریافت که پیش بین هاي اصلی تمایالت پرخاشگرانه بازیکنان نوجوان بسکتبال، ادراك آنها از 2001استنفز (

رفتار پرخاشگرانه هم تیمی هایشان در موقعیت مشابه و نیز تمایالت آنها به آسیب دیگران، زمانی که مربی  است. 

) نیز دریافتند که بارز ترین مؤلفه جو اخالقی تیم، معیار هاي تیم است. هم چنین به این 2002ی ورنا و دودا (گوئ

نتیجه رسیدند که مربیان، فراگیري ورزشکاران جوان را از ارزش هاي خاص مثل بازي منصفانه و احترام به قوانین 

). با توجه به مسایل مطرح شده، پرسشی در ذهن 1یا تقلب و پرخاشگري در بازي تحت تأثیر قرار می دهند (

   شکل می گیرد: این که، آیا بین جو اخالقی تیم هاي ورزشی با تمایالت پرخاشگرانه ارتباط معناداري وجود دارد؟ 

  

   فرضیه هاي پژوهش

  وجود دارد. معنادارمنفی بین کمال گرایی با رفتار هاي پرخاشگرانه بازیکنان بسکتبالیست، رابطه  .1

  معنادار وجود دارد.  منفی ین هنجار تیمی با رفتار هاي پرخاشگرانه بازیکنان بسکتبالیست، رابطهب .2

 معنادار وجود دارد. منفی بین جو اخالقی با رفتار هاي پرخاشگرانه بازیکنان بسکتبالیست، رابطه .3

  معنادار وجود دارد. بین کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخالقی با رفتار هاي پرخاشگرانه رابطه چند گانه .4

  

  و شیوه اجراي پژوهش  روش تحقیق 

همبستگی است. در این پژوهش، کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخالقی، به  - توصیفی  این پژوهش، از نوع

عنوان متغیرهاي پیش بین و رفتار پرخاشگرانه متغیر مالك در نظر گرفته شدند. جامعه آماري این پژوهش، شامل 

لیست هاي ماهر و نیمه ماهر شهر اصفهان بود. به همین منظور از میان کلیه بسکتبالیست هاي ماهر کلیه بسکتبا

، )21()2007میچل و جولی (حجم نمونه به حجم جامعه آماري نفر)، بر اساس جدول  220نیمه ماهر شهر ( و 

هرست کاملی از نفر به شرح زیر انتخاب شدند: ابتدا با همکاري هیأت بسکتبال شهر اصفهان، ف150

آزمودنی به صورت تصادفی ساده از میان آن  150هاي ماهر و نیمه ماهر شهر اصفهان، تهیه و سپس بسکتبالیست

پس از انتخاب آزمودنی ها و جلب رضایت آنان و کسب موافقت مسئوالن تیم ها، اهداف محقق،  ها انتخاب شدند.

پرسش نامه، هم زمان و در یک نوبت،  4 توزیع شد. هر تشریح و پرسش نامه هاي پژوهش در بین ورزش کاران،

آزمودنی ها در پاسخ به آزمون ها کامال آزاد بوده و هرجا تمایل به ادامه کار نداشتند می توانستند اجرا شدند و 
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 همکاریشان را قطع کنند. این پرسش نامه ها بدون نیاز به نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان بود و بر این اساس

به شرکت کنندگان، این اطمینان داده می شد که شرکت در این پژوهش به امنیت حضور آنان در تیم، آسیبی وارد 

خود پژوهش گر یا افراد قابل اعتماد دیگر، توزیع و جمع آوري شد  به وسیلهنمی کند. هم چنین، پرسش نامه ها 

نباشند. سرانجام، داده هاي جمع آوري شده مورد مسئوالن تیم به وسیله تا شرکت کنندگان، نگران مطالعه آنان 

تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند. براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش هاي آماري توصیفی ( میانگین و 

، براي بررسی روابط چندگانه بین متغیرها و ضریب همبستگی )، از تحلیل رگرسیون به روش ورودعیارانحراف م

ارتباط بین هر یک از متغیرها با رفتار پرخاشگرانه، استفاده شد. این تجزیه و تحلیل آماري پیرسون، براي بررسی 

  انجام گرفت. SPSSبه وسیله نرم افزار 

  

  ابزار به کار برده شده در این تحقیق عبارت اند از:

شده است ) طراحی 1990فراست و همکاران (به وسیله پرسش نامه کمال گرایی فراست: این پرسش نامه  الف)

نگرانی افراطی درباره اشتباهات،  -1. این خرده مقیاس ها عبارت اند از: استزیر مقیاس  6سوال و  35که شامل 

شک و تردید درباره  - 5انتقادات والدین،  -4انتظارات والدین،  -3مجموعه استانداردهاي فردي عملکرد،  -2

)  5تا کامالً موافقم =  1لیکرت (کامالً مخالفم = درجه اي  5سازمان دهی. پاسخ ها در مقیاس  -6عملکرد، 

قرار دارد و این مقیاس  93/0تا  77/0خرده مقیاس در دامنه اي از  6تنظیم شده اند. همسانی درونی این 

)، نشان داده 1980) با سایر مقیاس هاي کمال گرایی مانند مقیاس کمال گرایی برنز (r= 84/0همبستگی قوي (

تبار همگرا و افتراقی این آزمون از طریق رابطه مثبت معنادار این آزمون با مقیاس کمال گرایی است. هم چنین، اع

) و زیر مقیاس کمال گرایی پرسش نامه 1968)، مقیاس خودارزیابی باورهاي غیرمنطقی جونز (1980برنز (

)، در 1385س پور () به اثبات رسیده است. عبا1998اختالالت خوردن (فلت، هویت، بالنک اشتاین و گري، 

و ضریب برآورد کرده  75/0ی این مقیاس را مطالعه اي به منظور اعتباریابی مقیاس کمال گرایی فراست، پایای

گزارش شده است. پایایی این پرسش نامه در تحقیق حاضر، از طریق ضریب آلفاي  r= 86/0همبستگی آن 

  به دست آمده است.  756/0کرونباخ 

) طراحی 1995): این پرسش نامه توسط شیلدز، گاردنر، بردمایر و بوستروم (2TNQیمی (پرسش نامه هنجار ت ب)

سوال است که تقلب و پرخاشگري هم تیمی ها و مربی را ارزیابی می کند. مقیاس چهار  6شده است و شامل 

) و 3و بله= 2، احتماال بله=1، احتماال نه=0استفاده شده است: (خیر= 4و  3) براي سؤال هاي 0-3گزینه اي (

، 2، برخی = 1، تعداد کمی=0) به کار برده شده است: (اصال = 0 – 5گزینه اي ( 6براي باقی سؤال ها مقیاس 

  ). 12) (5، همه افراد = 4، اغلب = 3حدود نیمی = 

آزمون استفاده کرده است که اعداد پس  –پایایی این پرسش نامه از روش آزمون تأیید  ) براي 1388ضامنی (     

. روایی است نشان دادهآزمون  ن دادهاي پیش آزمون و داده هاي پسست آمده همبستگی معناداري را بیبه د

متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی این پرسش نامه در تحقیق حاضر، با  از سويمحتواي این پرسش نامه 

  ه دست آمده است. ب 720/0استفاده از آلفاي کرونباخ 

  

1.Team Norms Questioner 



  151... جار تیمی و جو اخالقی بر رفتارهاي پرخاشگرانه درتأثیر کمال گرایی، هن

 به وسیله): این پرسش نامه 3JAMBYSQپرسش نامه قضاوت در مورد رفتاراخالقی در ورزش جوانان (     

) طراحی شده است و براي ارزیابی رفتار اخالقی ورزش کاران در رشته بسکتبال 1997استفنز، بردمایر و شیلدز (

سوال مطرح می شود. از ویژگی این  6که در هر سناریو  استسناریو  3شود. این پرسش نامه شامل استفاده می

دو سناریوي دیگر، رو به رو  باپرسش نامه است که افراد در هر سناریو با حریف فرضی در موقعیتی متفاوت 

شوند و هر سناریو ویژگی خاصی را ارزیابی می کند. در سناریوي اول (سناریوي دروغ گفتن به داور) شرایطی می

اما غیر ،یح می شود که بازیکن باید تصمیم بگیرد که به داور دروغ بگوید (تا از یک موقعیت مطلوب ترسیم و تشر

منصفانه استفاده کند) یا این که واقعیت را بیان کند. در سناریوي دوم (سناریوي آسیب زدن به حریف) شرایطی 

بزند یا نه (رفتاري که از لحاظ ترسیم و تشریح می شود که بازیکن باید تصمیم بگیرد که به حریف، آسیب 

راهبردي مطلوب، اما غیر منصفانه است). در سناریوي سوم (سناریوي تقلب کردن) شرایطی ترسیم و تشریح می 

شود که بازیکن باید تصمیم بگیرد که قوانین را نادیده بگیرد یا نه؟. از دو سوال، در هر سناریو براي این تحقیق، 

 5قدرت معیارهاي تیمی براي پرخاشگري را ارزیابی می کند.) که به وسیله مقیاس ( که  2استفاده شد: سوال 

(که احتمال به  6) نمره گذاري می شود و سوال  5تا همه افراد تیم=  1گزینه اي لیکرت ( هیچ کدام= 

ل زیادي تا احتما 1گزینه اي (اصال احتمال ندارد=  5پرخاشگري افراد را نشان می دهد.) که به وسیله مقیاس 

آزمون مجدد استفاده شده است  –) ارزیابی می شود. براي اثبات پایایی این پرسش نامه از روش آزمون 5دارد= 

که اعداد به دست آمده همبستگی معناداري را بین دو سري از داده ها نشان داده اند و بر همین اساس پایایی 

و براي داده هاي  =76/0rي داده هاي سناریوي دوم، ، برا=81/0rپرسش نامه، براي داده ها در سناریوي اول،

  ). 12تعیین شده است ( 86/0 – 85/0گزارش شده است و آلفاي کرونباخ  =79/0rسناریوي سوم، 

مورد تأیید قرار رشته روان شناسی و تربیت بدنی،  تاداناس به وسیلهاین ابزار  ییش روایی محتوادر این پژوه     

سوم در سه سناریو   الت  اولای ثبات درونی پرسشنامه جو اخالقی ارتباط بین سؤگرفته است و براي بررس

بررسی شد. هم چنین، ارتباط بین سؤال هاي سوم و ششم نیز مورد ارزیابی گرفت. هر دو سؤال به منظور ارزیابی 

ل سه، پاسخ احتمال به پرخاشگري خود توصیف شده ورزشکاران در موقعیت هاي مختلف به کار می روند. سؤا

اولیه افراد به سناریو و سؤال ششم، پاسخ افراد بعد از تصور خود در آن موقعیت است. پاسخ به سؤال شش بسیار 

که همبستگی باالیی بین این دو  می دهدنزدیک تر به ادراك واقعی بازیکن در آن موقعیت است. نتایج نشان 

 می دهدبراي بررسی ثبات درونی بررسی شد. نتایج نشان سؤال وجود دارد. ارتباط بین سؤاالت دوم و ششم نیز 

که همبستگی باالیی بین دو سؤال در هر سناریو وجود دارد. در واقع بازیکنانی که در سؤال دو بیان کردند که 

کنند، سطح باالتري از احتمال به پرخاشگري را نشان داده اند. کلیه معنی داري بیشتر هم تیمی هایشان خطا می

ه دست آمده و ارتباط بین سه سؤال در سه سناریو معنی دار است و لذا نشان می دهد که پرسشنامه مذکور هاي ب

  ) ارائه شده است. 1( شماره در جدول بررسی ثبات درونی پرسش نامه نتایج. داردثبات درونی باالیی 

) طراحی شده است و داراي 1975بردمایر ( به وسیلهپرسش نامه پرخاشگري ورزشی بردمایر: این پرسش نامه  د)

آیتم آن پرخاشگري کلی  2آیتم آن پرخاشگري ابزاري و  14آیتم آن، پرخاشگري خصمانه و  14که  استآیتم  30

 4. آیتم ها در مقیاس آیتم پرخاشگري خصمانه مورد استفاده قرار گرفته است 14که در این پژوهش  را می سنجد

نمره گذاري می شوند. در این  4تا کامال مخالف=  1ه از کامال موافق= درجه اي لیکرت، پاسخ داده می شوند ک

ن امتخصص به وسیله. روایی یا اعتبار محتوا است 56و بیشترین نمره،  14ابزار، کمترین نمره براي هر زیر مقیاس، 
  

2.Judgment About Moral Behavior Youth Sport Questioner  
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 51/0و در محدوده  روان شناسی مورد تأیید قرار گرفت و همسانی درونی ابزار با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه

به دست  7/0مشخص شده است. پایایی این پرسش نامه در تحقیق حاضر با استفاده از آلفاي کرونباخ،  72/0تا 

  آمده است. 

  یافته ها

  یافته هاي پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی به شرح زیر مورد تحلیل قرار گرفت: 

  رهاي پژوهش) یافته هاي توصیفی حاصل از متغی2(شمارهجدول 

  انحراف معیار  میانگین  

  33/1  79/2  پرخاشگري 

  97/1  45/3  کمال گرایی 

  73/1  95/0  هنجار تیمی 

  02/1  94/0  جو اخالقی 

میانگین و انحراف معیار کمال گرایی، هنجار تیمی، جو اخالقی و پرخاشگري بسکتبالیست  )2(شمارهجدول      

  ها را نشان می دهد.

نتایج به دست آمده، می توان چنین نتیجه گیري کرد که در متغیر پرخاشگري، نظر پاسخ گویان، با توجه به      

متوسط به پایین بوده است، به این معنا که نظر اکثریت پاسخ گویان در رابطه با گویه هاي پرخاشگري به سمت 

ر کمال گرایی نیز، نظر پاسخ موافقت بوده است و میزان پرخاشگري باال را گزارش داده اند. هم چنین در متغی

گویان، متوسط به پایین بوده است، به این معنا که نظر اکثریت پاسخ گویان در رابطه با گویه هاي کمال گرایی به 

سمت مخالفت بوده است و آزمودنی ها، میزان کمال گرایی پایین را گزارش داده اند. در رابطه با متغیر هنجار 

 به وسیلهه نظر پاسخ گویان به سمت مخالفت بوده است، میزان هنجار تیمی پایین، تیمی نیز با توجه به این ک

پاسخ دهندگان، گزارش شده است و در مورد متغیر جو اخالقی نیز در نتیجه اي مشابه نظر آزمودنی ها به سمت 

  مخالفت بوده است و آنان میزان جو اخالقی پایین را گزارش کرده اند.  

  انی و درصد فراوانی افراد نمونه بر حسب رده فعالیت (ماهر و نیمه ماهر)) فراو3(شمارهجدول 

درصد   درصد فراوانی  فراوانی  

  معتبر

  درصد تجمعی

  7/28  7/28  7/28  43  ماهر

  0/100  3/71  3/71  107  نیمه ماهر

    0/100  100  150  کل

  . استهش بیان گر فراوانی و درصد فراوانی تعداد افراد شرکت کننده در پژو فوقجدول 

  

  

  

  ) نتایج تحلیل همبستگی4( شماره جدول

  رفتارهاي پرخاشگرانه  



  153... جار تیمی و جو اخالقی بر رفتارهاي پرخاشگرانه درتأثیر کمال گرایی، هن

  -341/0  کمال گرایی

)001/0P≤(  

  -241/0  هنجار تیمی

)003/0P≤(  

  -297/0  جو اخالقی

)001/0P≤(  

ه ، رابطه هر یک از متغیرها با رفتارهاي پرخاشگرانه، نشان داده شده، که با توجه به نتایج بفوقدر جدول      

دست آمده از تحلیل همبستگی و سطوح معنا داري، بین هر یک از متغیرها، با رفتار هاي پرخاشگرانه، بدون 

پژوهش مورد تایید  3و  2، 1حضور متغیر هاي دیگر، رابطه منفی معنا داري به دست آمده است.  بر این اساس 

  قرار گفت.

رفتارهاي پرخاشگرانه است، این متغیر به ترتیب روي هر  با توجه به این که این پژوهش به دنبال پیش بینی     

، مورد تحلیل قرار همزمان ورود یک از متغیرهاي کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخالقی به روش رگرسیون

  گرفت.

  ) نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود5(شمارهجدول 

متغیر 

هاي 

پیش 

  بین

ضرایب 

غیر 

استاندارد 

  بتا

خطاي 

  استاندارد

رایب ض

استاندارد 

  بتا

  tمقدار 
سطح 

  معناداري

ضریب 

همبستگی 

  چند گانه

مجذور 

ضریب 

همبستگی 

  چند گانه

خطاي 

استاندارد 

برآورد 

  شده

سطح 

  معناداري
F  

سطح 

  معناداري

مقدار 

  ثابت
816/59  041/4  .......  802/14  000/0  440/0  193/0  531/4  001/0  655/0  001/0  

کمال 

  گرایی
129/0-  032/0  303/0-  020/4  001/0              

هنجار 

  تیمی
119/0-  097/0  101/0-  220/1-  224/0              

جو 

  اخالقی
254/0-  095/0  221/0-  677/2-  008/0              

)و جو B= -0/129 ،p= 0/001کمال گرایی ( هايمتغیر مالحظه می شود، 5همان گونه که در جدول شماره       

و نتایج، حاکی از آن است  پرخاشگري، رابطه منفی و معنی دار دارند )، با متغیرB= -0/254 ،p= 0/008اخالقی (

که روابط چندگانه هنجار تیمی با پرخاشگري، معنی دار نشده است. به عبارت دیگر، کمال گرایی و جو اخالقی، 

ب به توان پیش بینی متغیر پرخاشگري را دارند. با افزوده شدن یک واحد به کمال گرایی و جو اخالقی به ترتی

و این بدان معناست که هر چه میزان کمال گرایی و جو  از پرخاشگري، کم می شود 221/0و  303/0مقدار 

وجود رابطه چند بنابر این فرضیه چهارم پوهش مبنی بر  اخالقی افزایش یابد، از مقدار پرخاشگري کاسته می شود.

تار هاي پرخاشگرانه ، بدین ترتیب مورد تایید قرار گانه معنادار بین کمال گرایی، هنجار تیمی و جو اخالقی با رف

  گرفت که فقط متغیر هاي پیش بین کمال گرایی و جو اخالقی قادر به پیش بینی معنادار پرخاشگري بوده اند. 

  

  بحث و نتیجه گیري
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بین کمال گرایی با رفتارهاي پرخاشگرانه، رابطه منفی معنی دار وجود  که می دهدنتایج پژوهش، نشان 

. این پژوهش گران نشان دادند که نیست) هم سو 14). این نتیجه با یافته هاي پژوهشی دیگر (≥001/0Pدارد(

). به طور کلی پرخاشگري 14کمال گرایی، رفتارهاي پرخاشگرانه (پرخاشگري خصمانه ) را افزایش می دهد (

فردي  فرد کمال گرا،، ه عقیده فرویدبخصمانه، رفتاري غیر قابل قبول در ورزش، محسوب می شود و از آن جا که 

است که نیاز و عطش دارد که از هر نظر کامل و بی نقص باشد و خود را مطابق تصاویر آرمانی که از خودش دارد 

فرض می کند و بر همین اساس، گمان می کند که به راستی، همان چیزي است که به حکم خود آرمانی باید 

خالقی، عقلی و معنوي از همه نظر، کامل و از همه کس برتر حس می کند و باشد، پس خود را در زمینه هاي ا

) پس سعی در دوري از رفتارهاي پرخاشگرانه و پرخاشگري خصمانه دارد 22دیگران را به چشم حقارت می نگرد (

هم و این چنین می توان همبستگی منفی بین کمال گرایی و پرخاشگري خصمانه را تا حدود زیادي تبیین کرد. 

). این نتیجه با ≥003/0Pچنین بین هنجار تیمی و رفتارهاي پرخاشگرانه، رابطه منفی معنی دار به دست آمد (

، بهترین می دهندنشان  ،ضمن تأیید نظریه بندورا ) هم سویی دارد. این پژوهش ها،1یافته هاي پژوهشی دیگر(

و همین  استاي پرخاشگري قبلی تیم شان پیش بین در احتمال به پرخاشگري، ادراك ورزش کاران از معیاره

طور، تصمیم هاي اخالقی افراد، براساس معیارهاي تیمی گرفته می شود و اغلب هم بر اساس این معیارهاست. 

هرچه قدرقوانینی که تیم براي اعضاي خود با عنوان هنجارهاي تیم مشخص می کند، اخالقی تر بوده و اعضاي 

که در صورت عدم رعایت این  بدانندو  ه پرهیز از انجام رفتارهاي غیر اخالقی باشندتیم بر طبق آن قوانین، ملزم ب

هنجارها و قوانین، از تیم، طرد خواهند شد، در آن صورت از میزان رفتارهاي پرخاشگرانه و پرخاشگري خصمانه 

  افراد در زمان مسابقه کاسته خواهد شد. 

اخالقی تیم با رفتارهاي پرخاشگرانه، رابطه منفی معنی دار وجود که بین جو  می دهدنتایج، هم چنین نشان      

ضمن تأیید ، )، هم سویی دارد. این پژوهش ها1). که این نتیجه با یافته هاي پژوهشی دیگر (≥001/0Pدارد(

تأثیري را که هم تیمی ها و مربیان در شکل دهی جو اخالقی در تیم هاي  نظریه تکامل اخالقی کوهلبرگ،

و مجموع یافته ها، بارزترین مولفه جو اخالقی مؤثر بر پرخاشگري ورزش کاران را،  می دهندنشان  ، ارندورزشی د

معیارهاي پرخاشگري هم تیمی هایشان می دانستند. مربیان و هم تیمی ها، افرادي هستند که جو اخالقی تیم، 

اي پرخاشگرانه در ورزش کاران، بر اساس بر اساس معیارها و رفتارهاي آنان شکل می گیرد و احتمال بروز رفتاره

معیارهاي درك شده پرخاشگري قبلی تیم و خواسته هاي مربی وجود دارد، پس هر چه معیارهاي قبلی تیم در 

مورد پرخاشگري و معیارهاي مربی در مورد تقلب و پرخاشگري، شامل قوانین اخالقی بیشتري باشد، در آن 

ا هم سو با قوانین اخالقی خواهد بود و احتمال بروز رفتارهاي پرخاشگرانه، صورت، درك ورزش کار از این معیاره

  این افراد، کمتر خواهد بود. به وسیله خارج از قوانین مسابقه، 

 نظریۀ و کوهلبرگ اخالقی تکامل نظریۀ با حاضر تحقیق هاي یافتهبه طور کلی می توان چنین گفت که      

 اخالقی استدالل از باالتر سطوح که دهد می نشان تحقیقات نتایج  دارد. همخوانی باندورا اجتماعی یادگیري

 یادگیري است. نظریۀ محکم و خطی ارتباط این که برعکس، و است پرخاشگري از تر پایین سطوح با مطابق

 رفتارهاي که است مدعی و دارد تاکید الگوسازي فرایند بر ورزشی رفتارهاي مورد در باندورا،  اجتماعی

 در زیادي تاثیر رفتارها اینگونه مورد در تنبیه و پاداش مکانیسم و شوند می آموخته الگوسازي طریق از اشگرانۀپرخ



  155... جار تیمی و جو اخالقی بر رفتارهاي پرخاشگرانه درتأثیر کمال گرایی، هن

 هستند الگوهایی نیز ها تیمی هم و باندورا، مربیان نظریۀ بنابر. دارد جوانان و نوجوانان ویژه به دیگران یادگیري

  گیرند. می قرار ورزشکاران قلیدت مورد پرخاشگرانه رفتار یک مورد در احتماالً که

حاکی از این است که افراد کمال گرا، رفتارهاي پرخاشگرانه  )3 شماره (جدول به طور کلی، نتایج این پژوهش     

کمتري از خود بروز می دهند. افراد کمال گرا معتقدند که خود و محیط اطرافشان باید کامل باشند و هر گونه 

خطا و اشتباه باشد و به دلیل این که این افراد، نگران اشتباهات خود و هم چنین  تالشی در زندگی باید بدون

، سعی در انجام هستندنگران از سرزنش دیگران (مربی و هم تیمی ها) به دلیل انجام اشتباهات، نسبت به خود 

ی کنند، در نتیجه انجام ندادن اعمال و رفتارهاي پرخاشگرانه دارند و خود را با جو اخالقی حاکم بر تیم، هم سو م

  رفتارهاي پرخاشگرانه کاهش می یابد.

حجم نمونه تقریبا کوچک بسکتبالیست هاي شهر اصفهان و کمبود منابع نظري داخلی و خارجی مرتبط با      

با احتیاط صورت گیرد.  دموضوع پژوهش، از محدودیت هاي این تحقیق بود، بنا بر این تعمیم پذیري نتایج بای

د می شود که تحقیقات آینده، بر روي ورزش کاران ورزش هاي انفرادي و گروهی صورت گیرد و این دو پیشنها

گروه از ورزش کاران، از نظر میزان کمال گرایی و پرخاشگري با یکدیگر مقایسه شوند و هم چنین با توجه به 

علل و عوامل مؤثر بر جو اخالقی پیامدهاي منفی رفتارهاي غیر اخالقی در میادین ورزشی، پیشنهاد می شود که 

هاي روانشناختی براي بهبود و کنترل تیم هاي مختلف ورزشی مورد شناسایی قرار گیرد. توجه به آموزش مهارت

هاي سطح اخالق در بازیکنان، از پیشنهاد يجو اخالقی تیم و هم چنین ارتقا يرفتار پرخاشگرانه به منظور ارتقا

  . استاین پژوهش 
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