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  کید بر مشغولیت ورزشیأتبیین جامعه شناسانه پرخاشگري و خشم با ت

  2، زینب خاکزاد1اکبر علیوردي نیا دکتر

  چکیده:

) اذعان می ورزشی نظریه پیوند اجتماعی هیرشی با توجه به عناصر چهارگانه اش (پیوستگی، تعهد، باور و مشغولیت مقدمه و هدف:

مقاله حاضر با هدف دارد که میزان تقویت این عناصر منجر به کاهش میزان رفتارهاي انحرافی از جمله پرخاشگري می شود. بنابراین، 

خشم و پرخاشگري در میان دانشجویان دانشگاه با احساس  -مشغولیت ورزشی خصوصاً– مزبوربررسی رابطه میان عناصر نظریه 

  مازندران انجام شده است. 

 استجامعه آماري تحقیق حاضر متشکل از کلیه دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و تربیت بدنی دانشگاه مازندران  روش شناسی:

 دانشجوي 415تعداد  نمونه گیري تصادفی طبقه اي متناسبروش استفاده از . مشغول به تحصیل بودند 1392-93که در سال تحصیلی 

از با استفاده  داده ها  است وروش تحقیق به صورت پیمایشی  .رشته علوم انسانی و تربیت بدنی به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند

  .  کرونباخ استفاده شده است. جهت مشخص نمودن پایایی از روش ضریب آلفاي است گردیدآوري جمع پرسشنامه 

فاوت معناداري وجود نتایج تحقیق نشان می دهد که میان دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و تربیت بدنی به لحاظ خشم ت یافته ها:

می نشان رگرسیون چندگانه، از نتایج حاصل . ه استمورد تایید قرار گرفت است،به پرخاشگري  اما آن بخش از تحقیق که مربوط ،ندارد

به مراتب بیشتر اثرگذاري در تبیین پرخاشگري  اما این )، 2R=09/0( تا حدودي در تبیین خشم موثر اند مزبورکه عناصر نظریه  دهد

  ). 2R=17/0( است

است. یافته هاي مربوط به این بخش با یافته هاي برخی از  مستقیممشغولیت متغیر نقش  ،در تحقیق حاضر :و نتیجه گیري بحث

پاسخگویان مانند خود  توانند نقش ویژگی هاي شخصیتی تحقیقات آینده می از طرف دیگر،است. مطابق  یقات پیشین در این زمینه تحق

  ت نفس، خود کفایتی و .. را به عنوان متغیر واسط میان مشغولیت ورزشی و پرخاشگري مد نظر قرار دهند. کنترلی، عز

  

  .پرخاشگري، خشم، شیفعالیت ورز، پیوند اجتماعی کلید واژه:
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  مقدمه

 که است زندگی جوانان در گذار هاي دوره و تغییرات مراحل مهمترین از یکیپذیرش و ادامه تحصیل در دانشگاه 

 روابط تحصیل، در جدیدي هاي چالش با دوره این در افراد .گیرد می بر در را مختلف ابعاد در مهمی تغییرات

 .گردد تحمیل می آنها به جدید کامالً محیط یک وسیله به که شوند می مواجه کنمم هاي دیگر زمینه و اجتماعی

 آنها در پرخطر رفتارهاي جمله از رفتاري و مشکالت سازشی و تنیدگی سطح افزایش به منجر تحوالت و تغییر این

 رفتار آن شونتخ  .کرد اشاره و پرخاشگري خشونت به توان می دوره این در پرخطر از جمله رفتارهاي .شود می

 به تواند می و دهد می نشان خود از اشیایا  افراد به رساندن آسیب و صدمه قصد به شخص که است تهاجمی

 با زندگی محیط در قوانین و مقررات گذاشتن پا زیر یا و لوازم اشیا و تخریب قالب در یا و کالمی جسمی، صورت

به شکل هاي مختلف آن به یک معضل اجتماعی رو به رشد در جامعه امروز خشونت . )1یابد ( تجلی قبلی آگاهی

و به عنوان بخشی از رفتار معمولی تبدیل شده است. رفتاري که می توان آن را به طور روز افزون در برخوردهاي 

شاهد تظاهر آن در محیط مدرسه، زمین ورزشی، خانه و بین افراد در جامعه مشاهده کرد. به طوري که ما هر روز 

و امثال آن هستیم. گسترش دامنه خشونت و پرخاشگري، بویژه در سال هاي اخیر در جامعه ایران یکی از  خیابان

  . )2جدي ترین آسیب هاي اجتماعی به شمار می رود (

ورزش به عنوان یکی از فعالیت هاي اوقات فراغت از اشکال مهم کنترل اجتماعی به حساب می آید و اهداف      

امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله اي موثر براي پرورش قواي فکري، ). 3(داردتربیتی زیادي 

 به ورزش .)4روي هاي اخالقی به شمار می رود (د است و عاملی براي جلوگیري از کججسمی و اخالقی افرا

 عناصر می توانند یکدیگر با متقابل کنش در که می گیرد بر در را پویایی نیروهاي اجتماعی، فراگردي عنوان

نمونه  داراي ورزش  .درآورند اي تازه شکل به را آنها یا کنند تقویت را اجتماعی و ساختارهاي فرهنگی در موجود

 اجتماعی، مبادله ي مانند مواردي به می توان جمله آن از که است مالحظه اي قابل اجتماعی فراگردهاي از هایی

 ستیز، کنترل، کجروي، رقابت، گروهی، عملکرد پذیري، جامعه ازگاري،س همکاري، منزلتی، روابط منابع، تخصیص

در جامعه رو به قوي و فعال نقش موثري  عنصري یک عنوان به ورزش ).5کرد ( اشاره پرخاشگري و خشونت

سطح فرهنگی و مادي و معنوي جامعه موثر واقع  يتوسعه امروز ایفا می کند و استمرار و تداوم آن در ارتقا

پیشنهاد  محققاندر حالی که برخی از  ).6(حی افراد جامعه را تضمین می کند و سالمت جسمی و و رو شودمی

غیر قانونی مورد رفتارهاي  راهی براي کاهشمی کنند که شرکت در فعالیت هاي ورزشی جوانان باید به عنوان 

در فعالیت هاي ورزشی می  ست که آیا شرکتا سوالی که توسط دیگران مطرح می شود اینتشویق قرار گیرد، 

مطالعات گوناگون نشان می دهد  تواند میزان خطر پذیري و یا شرکت در فعالیت هاي پرخاشگرانه را افزایش دهد؟

؛ النگبین و بس، 1987(لندرز و لندرز،  همراه استمیزان بزهکاري ورزشکاران  با کاهش که فعالیت هاي ورزشی

در خصوص ارتباط بین ورزش و  موجوددر مجموع، تحقیقات ). 1984 ؛ هاستاد،1997؛ ماهونی و کرنز، 2002

موجب جلوگیري از رفتارهاي  یورزشآیا فعالیت هاي که  نمایندپرخاشگري چندان نمی توانند این مساله را روشن 

   ).7( و پرخاشگرانه می شوند قانونیغیر 

ستفاده قرار گرفتند تا نتایج مثبت و معنادار ورد امنظریه هاي گوناگونی در عرصه جامعه شناسی انحرافات،      

 پیوندنظریه  در این میان می توان به. تبیین کنند جوانان را پرخاشگريشرکت در فعالیت هاي ورزشی و 

هیرشی کجروي  نظریه پیوند اجتماعیمطابق با  ).7( اشاره نمودو نظریه پیوند افتراقی  فشار اجتماعی، نظریه
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د به درستی جامعه پذیر نشده باشد. براي هیرشی جامعه پذیري مناسب، دربرگیرنده زمانی رخ می دهد که فر

می توان گفت که مفهوم پیوند اجتماعی مد  ي،حضور پیوندهاي اخالقی قدرتمند بین فرد با جامعه است. از این رو

بر قرار می شود. این که اغلب از طریق نهادهاي اجتماعی اشاره دارد نظر هیرشی، به روابط میان فرد و اجتماع 

پیوند با جامعه، شامل پیوستگی به دیگران، تعهد به خطوط متداول کنش، درگیري و حضور در فعالیت هاي 

مطابق با نظریه هیرشی، فعالیت هاي اوقات فراغت، میزان تعهد . )8مرسوم و باور به نظم اخالقی و قانونی است (

عالیت هاي ورزشی فرصت ارتکاب بزهکاري و رفتارهاي خشونت افراد را افزایش می دهد. همچنین، شرکت در ف

با در نظر گرفتن این مهم تحقیق حاضر در صدد است تا به بررسی رابطه بین عناصر ). 7آمیز را کاهش می دهند(

با احساس خشم و پرخاشگري بپردازد و قدرت تبیین این نظریه را در  -خصوصا مشغولیت ورزشی–پیوند اجتماعی 

 دانشگاه مازندران م انسانی و تربیت بدنی ودر میان دانشجویان رشته هاي عل ساس خشم و پرخاشگريبروز اح

مورد آزمون تجربی قرار دهد. در ادامه مقاله، به تحقیقاتی که صرفنظر از چهارچوب نظري شان به بررسی رابطه 

  میان فعالیت هاي ورزشی و پرخاشگري و خشم پرداخته اند اشاره می شود. 

است که تنها تحقیقات داخلی اندکی در خصوص تبیین  این نکتهبررسی پژوهش هاي داخلی بیانگر      

پرخاشگري و خشم با تأکید بر نظریه پیوند اجتماعی و مشغولیت ورزشی صورت گرفته است. از جمله  می توان به 

ین عناصر چهارگانه نظریه پیوند ) اشاره نمود که در تحقیق مزبور از ب1387تحقیق علیوردي نیا و آرمانمهر (

  اجتماعی هیرشی بین مشغولیت ورزشی و خشونت رابطه معناداري وجود داشته است. 

پیشینه خارجی در زمینه پرخاشگري و مشغولیت ورزشی نشان دهنده این است که در بخش چهارچوب نظري      

عناصر نظریه هاي موجود در جامعه شناسی به  تنها برخی از تحقیقات با رویکرد جامعه شناسانه و با استفاده از

، آنهاتببین مسأله پرخاشگري پرداخته اند. مطالعه تحقیقات مربوط به این بخش نشان می دهد که در برخی از 

بین شرکت در فعالیت هاي ورزشی و رفتارهاي پرخاشگرانه رابطه وجود دارد. به عنوان مثال می توان به تحقیق 

) اشاره نمود که نتایج تحقیق آنها به این امر اشاره دارد، جوانانی که در فعالیت هاي 2005برتون و مارشال (

بیشتر از جوانانی که در چنین فعالیت هایی شرکت کمتري دارند، گرایش به پرخاشگري و  می کنندورزشی شرکت 

) مشغولیت ورزشی در 2008. همچنین، در تحقیق بووس و همکاران (از خود نشان می دهندرفتارهاي پرخاشگرانه 

) نیز در تحقیق خود در 2013افزایش رفتارهاي مخاطره آمیز تاثیر مستقیمی داشته است. دیویس و منارد (

خصوص رابطه میان فعالیت ورزشی و پرخاشگري به به این نتیجه رسیدند که شرکت در فعالیت هاي ورزشی 

) 2006دیگران در ارتباط بوده است. فوربیز و همکاران (همراه با تماس و برخورد به صورت مستقیمی با حمله به 

در تالش براي بررسی رابطه دو متغیر مزبور متوجه شدند، پسرانی که در فعالیت هاي ورزشی پرخاشگرانه شرکت 

داشته اند، در مقایسه با سایر پسران بیشتر به انجام پرخاشگري فیزیکی، پرخاشگري روانی، تهدید جنسی و 

) هیچ ارتباط معناداري بین فعالیت 2011جسمانی گرایش داشتند. اما در تحقیق گاردنر و همکاران ( رساندن آسیب

اما در خصوص  ،و چه در بین دختران وجود نداشتهاي ورزشی و بزهکاري خشونت آمیز چه در بین پسران 

شغولیت ورزشی) جهت تبیین تحقیقاتی که از عناصر و متغیرهاي نظریه پیوند اجتماعی (پیوستگی، تعهد، باور و م

پرخاشگري استفاده نموده اند، می توان اشاره داشت که در برخی از تحقیقات عناصر پیوند اجتماعی در تبیین 

) 1999خشم و پرخاشگري اثر معنادري داشته اند. به عنوان مثال می توان به تحقیق برنبرگ و تورلیندسون (

صر وابستگی به خانواده و تعهد تحصیلی با رفتارهاي خشونت آمیز رابطه اشاره نمود که طی تحقیقات آنها، بین عنا
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داده هاي تحقیق مزبور نشان می دهند که پیوند با عقاید و باورهاي مرسوم اجتماعی  ،منفی وجود دارد. در حقیقت

ات نظریه پیوند )، نتایج بر خالف مفروض2011در تحقیق کارلو و همکاران (اما  ،نیز با پرخاشگري رابطه منفی دارد

اجتماعی بوده است چرا که پیوستگی با والدین و هماالن با پرخاشگري فیزیکی در ارتباط مستقیم بوده است. در 

)، 2006فوربیز و همکاران ( )،2005برتون و مارشال ( رابطه با میزان پرخاشگري نتایج برخی از تحقیقات از جمله

) حاکی از این است که بین مشارکت ورزشی و پرخاشگري 2013)، دیویس و منارد (2008بووس و همکاران (

   برقرار است.رابطه مستقیمی 

با در نظر گرفتن این مهم تحقیق حاضر درصدد است تا به بررسی وضعیت خشم و پرخاشگري دانشجویان      

است تا قدرت رشته تربیت بدنی و دانشجویان رشته علوم انسانی بپردازد. از طرف دیگر، تحقیق حاضر درصدد 

نظریه پیوند اجتماعی را در تبیین خشم و پرخاشگري دانشجویان دانشگاه مازندران مورد آزمون قرار دهد. در ادامه 

  مقاله، نظریه پیوند اجتماعی هیرشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

که در  استیکی از مهم ترین نظریه هاي مطرح در عرصه جرم شناسی  نظریه پیوند اجتماعی هیرشی

. برجستگی این نظریه از توجه به افراد و نهادهاي مرسوم مطرح شده است 1969کتاب علل بزهکاري در سال 

بعدها، توانست اما ،مورد استفاده  اجتماعی نشأت گرفته است. این نظریه در ابتدا براي تبیین بزهکاري نوجوانان

هیرشی فرض را بر این . )11( و مجرمانه فراهم نماید تبیینی همه جانبه از جنبه هاي مختلف رفتارهاي بزهکارانه

می گیرد که همه افراد بالقوه قانون شکن هستند، اما بیشتر آنان کنترل می شوند زیرا می ترسند که رفتارهاي غیر 

شان آسیب برساند. هیرشی استدالل می  قانونی به روابط آنها با دوستان، خانواده، همسایه، معلمان و کارفرمایان

: دلبستگی، تعهد، مشغولیت داردکند که پیوند اجتماعی شخص را با جامعه ارتباط می دهد؛ این پیوند چهار عنصر 

  در ادامه هر یک از این عناصر به صورت مختصر توضیح داه می شود. ).15( و باور 

د. سطوح باالي به معنی عالقه و دلبستگی اي است که افراد با خانواده، معلمان و دوستان دارن ،پیوستگی

پیوستگی به سنت و یا گردن نهادن به قوانین، مانع از انجام  بزهکاري از سوي افرادي می شود که نمی خواهند 

). به نظر هیرشی، رفتار بزهکارانه نتیجه پیوند اجتماعی 16از دست بدهند (می که از جانب نزدیکان دارند را احترا

به تخطّی و  ی کمترع ضعیف باشد، فرد به خواسته هاي دیگران حساسیتضعیف یا گسسته است. اگر پیوند با اجتما

  ).3از هنجارهاي مشترك اجتماعی نیز توجه کمتري دارد (

به سرمایه گذاري انباشته شده در  تعهد. استبه بزهکاري نسبت هزینه -نتیجه داشتن نوعی نگرش سود ،تعهد

پایگاه) در مقابل هزینه هاي بر آورد شده یا از دست داده  همنوایی با قوانین مرسوم (مانند زمان، پول، تالش و

شده در ارتباط با ناهمنوایی اشاره دارد. بنابراین تعهد به عنوان یک جنبه عقالنی پیوند اجتماعی در نظر گرفته می 

وایی از در وضعیت تعهد، همن ).17شود. می توان تعهد را نوعی رونوشت از مفهوم روانشناسانه خود در نظر گرفت (

فرصت  طریق ترس از دست دادن آنچه که مورد انتظار می باشد، در افراد صورت می گیرد. جستجوي شغل و

و دیگر شرایط ارزشمندي که ممکن است با انجام رفتارهاي بزهکارانه از دست  هاي تحصیلی، شهرت و اعتبار

. مثال فردي که در دوران دبیرستان قهرمان می افراد کمتر متمایل به رفتارهاي مجرمانه می گردند ،برود. بنابراین

  ).18تمام قوانینی که مربیانش به او دستور می دهند پیروي کند تا از رقابت خارج نشود (از شود باید 
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در سطح ساده تر، زمانی مشغولیت یا درگیري: این عنصر به شرکت در فعالیت هاي قانونی و متداول اشاره دارد. 

ري را براي انجام فعالیت هایی همچون ورزش کردن بگذراند کمتر به انجام عمل انحرافی که یک فرد زمان بیشت

   ).19گرایش دارد. مشغولیت بیشتر در فعالیت هاي مرسوم اجتماعی تعهد را تقویت می کند (

ر این ، استدالل ب مزبوراین عنصر نیز پذیرش نظام ارزشی موجود را شامل می شود. در نظریه  ،عقاید یا باورها

 سطوحافزایش انتظار می رود که ). 15( است که ضعف عقاید مرسوم به هر دلیلی، بزهکاري را افزایش می دهد

پیوندهاي اجتماعی و تعهد، میزان باورهاي ارزشی را نیز باال برد و بنابراین، میزان رفتارهاي انحرافی را کاهش 

رف انجام فعالیت هاي عرفی نظیر ورزش، تفریحات خود را صوقت به باور هیرشی افرادي که   ).11( می دهد

فرصت الزم براي انجام رفتار  احتماالً زیراسالم و ... می کنند کمتر احتمال دارد دست به اعمال انحرافی بزنند. 

. به عالوه کیفیت مشغولیت در فعالیت هاي عرفی به گونه اي است که افراد نیازي به نمی ماندانحرافی برایشان 

مطابق با نظریه پیوند اجتماعی، فعالیت هاي اوقات فراغت می . )3( رفتار انحرافی در خود احساس نمی کندانجام 

نیز تعهد افراد را براي پیروزي در رقابت  تواند میزان تعهد جوانان را افزایش دهد، شرکت در فعالیت هاي قهرمانی

اور است که شرکت در فعالیت هاي ورزشی میزان . نظریه پیوند اجتماعی هیرشی بر این ب )7افزایش می یابد (

در ادامه به ذکر فرضیات تحقیق اشاره می جمله خشم و پرخاشگري را کاهش می دهد. از  رفتارهاي انحرافی

  شود. 

  تفاوت معنادار وجود دارد. ،دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم انسانی از لحاظ تجربه خشمبین -1

تفاوت معنادار  (فیزیکی و کالمی)بدنی و علوم انسانی از لحاظ تجربه پرخاشگري  بیتبین دانشجویان رشته تر -2

  وجود دارد.

  وجود دارد. عنادار و معکوسرابطه م ،ر پیوند اجتماعی و خشمبین عناص -3

  وجود دارد. رابطه معنادار و معکوس ،ند اجتماعی و پرخاشگريبین عناصر پیو -4

  

  روش شناسی 

براي تعیین حجم نمونه از روش  نیز، . استتحقیق فرد و بنابراین، تحلیل آن در سطح خرد  واحد تحلیل در این

طریقه اي است که در آن  ،روش نمونه گیري تصادفی نمونه گیري تصادفی طبقه اي متناسب استفاده شده است.

جامعه آماري  ).20( واحد جامعه مورد نظر احتمال انتخاب قابل مقایسه اي داده می شود Nبه ازاي هر یک از 

که در  استمتشکل از کلیه دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و تربیت بدنی دانشگاه مازندران  ،تحقیق حاضر

جمعیت نمونه به صورت نمونه گیري تصادفی طبقه اي مشغول به تحصیل بودند.  1392-93سال تحصیلی 

نفر به عنوان حجم نمونه، با  370فرمول کوکران با استفاده از  (جنس/ دانشکده) به دست آمده است.متناسب 

ما از آنجایی که همواره احتمال مخدوش شدن پرسشنامه ها از سوي ا ،درصد اطمینان برآورد گردید 95ال احتم

پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع و پس از کنار نهادن پرسشنامه هاي  500پاسخگویان وجود دارد، تعداد 

ها از آمار  به منظور تجزیه و تحلیل دادهسشنامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. پر 415مخدوش نهایتاً 

ست. همچنین کلیه عملیات اجرایی پردازش داده ها با استفاده از بسته نرم استفاده شده اتوصیفی و آمار استنباطی 

   به انجام رسیده است. )SPSS(افزاري علوم اجتماعی 
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این ضر به منظور تحقق اعتبار مقیاس تحقیق از اعتبار سازه استفاده شده است. در : در تحقیق حاپایایی و اعتبار

مفهوم و مقیاس یا سازه تحقیق باید با روابط مدنظر در نظریه ها یا تحقیقات انجام گرفته قبلی  ،نوع اعتبار

یقات انجام گرفته هماهنگ باشد. اگر مفهوم، مقیاس یا سازه تحقیق، روابط یا جهت هاي پیش بینی شده در تحق

به منظور  ،در تحقیق حاضر .)21قبلی را نشان دهد، بر اساس اعتبار سازه، آن مفهوم و مقیاسِ مدنظر اعتبار دارد (

تحقیق نشان این  تعیین اعتبار مقیاس پرخاشگري از اعتبار سازه نظري استفاده شده است. با توجه به اینکه نتایج 

و این تفاوت به لحاظ آماري معنی پسر بیش از دانشجویان دختراست شجویان پرخاشگري دانمی دهد که میانگین 

؛ دیویس 2008؛ بووس و همکاران: 2006؛ فوربیز و همکاران:2005(برتون و مارشال  و تحقیقات پیشین استدار 

یق، براي در این تحق .داردنظري اعتبار سازه  ،پرخاشگري موید این یافته است، لذا مقیاس نیز ) 2013و منارد:

  است.مشخص نمودن پایایی از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شده 

ادامه این بخش به بررسی تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق اختصاص یافته  

 است.

پیوستگی به تغیر م ،در تحقیق حاضروجود دارد: پیوند با خانواده، مدرسه و هماالن.  سه نوع پیوستگی ،پیوستگی

) و...انواده، لذت از بودن با خانواده معرّف هاي (درك خانواده، حمایت از سوي خبا به عنوان متغیر مستقل، خانواده 

معرّف . است 85/0، با هفت گویه آنمیزان پایایی . است(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم)  و پاسخ ها است

   ).22( بر اساس تحقیقات پیشین استها 

. در ت تعریف می شودانطباق با خطوط مرسوم فعالیمفهومی است که به عنوان به عنوان متغیر مستقل  ،تعهد

 (انجام تکالیف، سخت کوشی، مدارج باالي دانشگاهی، یادگیري دروس، نمرات خوب)بر اساس  ،تحقیق حاضر

میزان پایایی  .استخیلی کم)  -کم –متوسط  - زیاد - پاسخ ها بصورت ( خیلی زیاد). 16( گرفتمورد استفاده قرار 

  .است 83/0متغیر تعهد با هفت گویه ، 

 فقدان علت انحراف به ،بنابراین .کند هنجارشکنی که دارد احتمال بیشتر باشد، ضعیفتر فرد در اعتقاد هرچه ،باور  

معرف این متغیر، با . دارد 57/0گویه پایایی با شش  باوردر تحقیق حاضر،  ).23( رخ می دهد قوانین به اعتقاد

 -خیلی زیاد(پاسخ ها بصورت  ).25( شناخته می شود) و ...(احترام به پلیس، احترام به قانونگذاران، احترام هاي

   .استخیلی کم)  -کم –متوسط  - زیاد

 از بزهکاريشرکت کند احتمال وقوع  مرسوم فعالیت هاي، اگر فرد در نظر هیرشیمطابق با  ،ورزشی مشغولیت

با معرف هایی  به عنوان متغیر مستقل، متغیر مشغولیت ورزشی ،. در تحقیق حاضر)25( دسوي وي کاهش می یاب

و و ...)  شطرنج، شناشیرجه، واترپولو وتبال، بدمینتون، تنیس خاکی،(والیبال، هندبال، بسکتبال، فوتسال، ف همچون

ساعت در  11-20ساعت در هفته، 5-10هفته، ساعت در 1-4اصال، (پاسخ ها بصورت . است 75/0ضریب یایایی 

  . است )ساعت 20هفته، بیشتر از 

به عنوان در تحقیق حاضر  و )26(استدگی براي بروز پرخاشگري حاکی از نوعی برانگیختگی روانی و آما ،خشم

  ).27( ساخته شدند بر مبناي تحقیقات پیشینگویه ها . است 80/0پایایی داراي متغیر وابسته 

 جسم از استفاده با دیگري فرد یا شیء به زدن صدمه قصد به که رفتاري هر از عبارتست پرخاشگري ،پرخاشگري

 به عنوان متغیري وابسته پرخاشگري فیزیکی و پرخاشگري کالمیمتغیر در این تحقیق، ). 5گیرد ( انجام کالم یا
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گاهی -بندرت-(هرگزسخ ها پا و  79/0این متغیر میزان پایایی ). 28(مولفه و یا محرك رفتار می باشد  نوعی

 ).29ر اساس تحقیقات پیشین بوده است(نیز بمعرّف ها  همیشه ) می باشد.-اغلب اوقات-اوقات

 و خشمخاشگري متغیر وابسته  پرفرایند عملیاتی سازي ): 1( جدول شماره

  متغیر  بعد مولفه گویه

  خالفتم من اغلب با عقاید دیگران مخالف هستم
  

پرخاشگري 

 میکال

 

  

 

  

  

  

  

  

  پرخاشگري

 

  تمسخر  چیزهایی درباره دیگران می گویم  تا بقیه به آنها بخندند

  اسامی ناشایست  دیگران را با اسامی ناشایست صدا می زنم

  حرف زننده  گاهی حرف هاي زننده  و رکیک می گویم

  هدید کردنت  امکسی را به کتک زدن تهدید کرده 

ر و آزار قرار می دهم تا آنها را من دیگران را مورد تمسخ

  عصبانی کنم
  مسخره کردن

در دوران دانشجویی کسی به من آسیب رساند و من نیز آن را 

 تالفی کردم
 تالفی کردن

  

  

پرخاشگري 

  فیزیکی

  

  

  مشت زدن  کسی را با مشت زده ام

  سیلی زدن  به کسی سیلی زده ام

که نیاز به م اع کردبا کسی به گونه اي نزدر دوران دانشجویی 

  ددکتر پیدا کن
  کتک زدن

با هر کسی که به من و یا خانواده ما توهین کند درگیر می 

  شوم
  درگیر شدن

  آسیب دیدن  در دروان دانشجویی آسیب دیدم زیرا با دیگران درگیر شدم

  عصبانیت مداوم  من براحتی و با هر چیزي عصبانی می شوم

  

  

  

  

 -  

  

  

  

  

  خشم

ن شوم  در چهره ام نمایان می شود.اگر خشمگی   نمود ظاهري 

خیلی زود خشمگین می شوم و رفتار غیر عاقالنه از خود نشان 

  می دهم
  رفتارغیر عاقالنه

  نافرمان بودن  در خانه و دانشگاه نافرمان و سرکش هستم

  فریاد کشیدن  نی شوم فریاد می کشم و یا چیزها را پرتاب می کنمااگر عصب

  واکنش اطرافیان  وقتی عصبانی هستم دیگران از من دور می شوند

احساس می کنم همواره در حال نزاع و بحث باخانواده ام 

  هستم
  ناسازگاري با والدین

اگر با کسی مخالف باشم، برایم سخت است تا عصبانیت خود 

  را پنهان نمایم

عدم پنهان کردن 

  عصبانیت

انبار باروت آماده انفجار  گاهی احساس می کنم مثل یک

  هستم

  پتانسیل خشم

  

  

  یافته ها:
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درصد را پسران تشکیل داده اند. دامنه  39درصد از پاسخگویان را دختران و  61با استفاده از آماره هاي توصیفی 

) بیشترین میزان فراوانی و 30/0ساله ( 22در این بین پاسخگویان  است،سال  20-35سنی پاسخگویان بین 

نفر)   344از پاسخگویان ( 9/82. ست) کمترین میزان فراوانی را دارا 2/0ساله ( 35و 34، 29، 28سخگویان پا

  نفر) متأهل بوده اند. 71( 1/17یعنی  ؛مجرد و بقیه

  

  بر حسب جنس و پرخاشگري آزمون تفاوت میانگین احساس خشم

  ر حسب جنسبو پرخاشگري  آزمون تفاوت میانگین احساس خشم  :)2(جدول شماره 

  متغیر مقوله خشم پرخاشگري

  

  
t- test  میانگین  t- test  میانگین  

76/8 

000/0=p 

43/19 

52/15 

35/1 

558/0=p 

89/16 

21/16 

 پسر

 دختر

 
 جنسیت

) 21/16) و میانگین خشم دختران (89/16بین میانگین خشم پسران ( باال با توجه به اعداد واقع در جدول       

مشاهده نشده است. به عبارت دیگر، بین دختران و پسران از لحاظ تجربه احساس خشم تفاوت تفاوت معناداري 

) و 43/19بین میانگین پرخاشگري پسران ( در جدول اعداد موجودبا . در مقابل،  مطابق معناداري وجود ندارد

میزان پرخاشگري  ،) تفاوت معناداري مشاهده شده است. به عبارت دیگر52/15میانگین پرخاشگري دختران (

  بیشتر از میزان پرخاشگري دختران بوده است. کالمی و فیزیکی پسران در این تحقیق 

  

  رشتهآزمون تفاوت میانگین احساس خشم بر حسب  

  رشتهآزمون تفاوت میانگین احساس خشم بر حسب  :)3( جدول شماره

  متغیر مقوله خشم          t  سطح معناداري

  

296/0 04/1  31/16 

      90/16 

  علوم انسانی

 تربیت بدنی

  

 رشته

) و 31/16( رشته هاي علوم انسانی دانشجویان بین میانگین خشم  باال با توجه به اعداد واقع در جدول      

) تفاوت معناداري مشاهده نشده است. به عبارت دیگر، بین 90/16( دانشجویان رشته تربیت بدنیمیانگین خشم 

  وجود ندارد.از لحاظ تجربه احساس خشم تفاوتی انشجویان غیر ورزشکار دانشجویان ورزشکار و د

  

  

  

  بر حسب رشته (کالمی، فیزیکی) آزمون تفاوت میانگین پرخاشگري
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  : آزمون تفاوت میانگین احساس پرخاشگري (کالمی،فیزیکی) بر حسب رشته)4(جدول شماره 

  متغیر مقوله پرخاشگري کالمی پرخاشگري فیزیکی

  t- test  یانگینم  t- test  میانگین  

40/2 

035/0=p 

94/7 

62/8 

259/0 

795/0=p 

78/8 

77/8 

  علوم انسانی

 تربیت بدنی

 
 رشته

رشته هاي علوم انسانی  دانشجویانبین میانگین پرخاشگري کالمی  باال با توجه به اعداد واقع در جدول     

)  تفاوت معناداري مشاهده نشده است. 77/8نی () و میانگین پرخاشگري کالمی دانشجویان رشته تربیت بد78/8(

به عبارت دیگر، بین دانشجویان ورزشکار و دانشجویان غیر ورزشکار از لحاظ پرخاشگري کالمی تفاوت معناداري 

بین میانگین نشان می دهند که  باال اعداد واقع در جدول، فیزیکیدر خصوص پرخاشگري  وجود ندارد.

) و میانگین پرخاشگري فیزیکی دانشجویان رشته  94/7رشته هاي علوم انسانی( پرخاشگري فیزیکی دانشجویان

)  تفاوت معناداري مشاهده شده است. به عبارت دیگر، بین دانشجویان ورزشکار و دانشجویان 62/8تربیت بدنی (

تربیت بدنی  غیر ورزشکار از لحاظ پرخاشگري فیزیکی تفاوت معناداري وجود دارد و این معناداري به نفع رشته

  .است

  بر اساس متغیرهاي مستقل و پرخاشگري : جدول رگرسیونی تبیین متغیر خشم )5(شماره  جدول          

  مستقلمتغیرهاي

  Betaضرایب استاندارد شده: 

  مدل دوم  مدل اول

  پرخاشگري متغیر وابسته:  خشم: متغیر وابسته

 کل دختر پسر کل دختر  پسر

  پیوستگی
148/0-

**  

274/0-

**  

222/0-

**  
041/0  148/0-*  101/0-*  

  -034/0  008/0  -084/0  تعهد تحصیلی
315/0-

**  
042/0-  241/0-**  

  **158/0  025/0  126/0  001/0  -088/0  115/0 مشغولیت ورزشی

  **-156/0  *-136/0  *-223/0  *-156/0  -120/0  *-155/0  باور
2R  )17/0  05/0  24/0  09/0  11/0  10/0  )ضریب تعیین  

F Value  45/4  19/8  85/10  59/12  64/3  46/21  

* p< 0. 05   ,   ** p< 0. 01     
است. جدول باال، اثر چهار متغیر پیوند اجتماعی بر احساس خشم پسران و دختران اعمال شده مدل اول در      

این چهار متغیر است. به عبارت دیگر به دست آمده  11/0و میزان آن در دختران  10/0ضریب تعیین براي پسران 

 از میزان 11/0از میزان تغییرات احساس خشم در پسران و  10/0(پیوستگی، باور، التزام تحصیلی و مشغولیت)، 

-مهمو باور  یپیوستگکنند. از میان متغیرهاي عناصر پیوند اجتماعی، احساس خشم دختران را تبیین می تغییرات
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ترین متغیرهاي تبیین کننده احساس خشم در دختران . مهماستترین متغیرهاي تبیین کننده خشم در پسران 

مربوط نتایج در خصوص تایید فرضیات، . است - 274/0متغیر پیوستگی با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی معادل 

) و باور -222/0متغیر پیوستگی ( دوتنها نشان می دهد که از بین چهار متغیر وارد شده به مدل،  به مدل اول

  معناداري بر خشم دختران و پسران داشته اند. منفی و ) اثر -156/0(

جدول باال، اثر چهار متغیر پیوند اجتماعی بر پرخاشگري (فیزیکی و کالمی) پسران و دختران مدل دوم در      

است. به عبارت به دست آمده  05/0و میزان آن در دختران  24/0است. ضریب تعیین براي پسران اعمال شده

از میزان تغییرات پرخاشگري (فیزیکی و  24/0این چهار متغیر (پیوستگی، باور، التزام تحصیلی و مشغولیت)،  دیگر

کنند. از میان عناصر از میزان تغییرات پرخاشگري(فیزیکی و کالمی) دختران را تبیین می 05/0پسران و  کالمی)

پسران متغیر تعهد تحصیلی با ضریب تأثیر  ترین متغیرهاي تبیین کننده پرخاشگري درپیوند اجتماعی، مهم

متغیرهاي  -223/0و متغیر باور با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی معادل  -315/0استاندارد رگرسیونی معادل 

ترین متغیرهاي تبیین کننده پرخاشگري در دختران متغیر پیوستگی . مهماستتبیین کننده پرخاشگري در پسران 

و متغیر باور با ضریب تأثیر استاندارد رگرسیونی معادل  -148/0دارد رگرسیونی معادل با ضریب تأثیر استان

موجود نتایج  ،باشد. در خصوص تایید فرضیاتمتغیرهاي تبیین کننده احساس پرخاشگري در دختران می -136/0

)، -241/0ی (جدول نشان می دهد که از بین چهار متغیر وارد شده به مدل متغیر تعهد تحصیل ل دومددر م

ي بر پرخاشگري (فیزیکی و کالمی) ) اثر معنادار-101/0)  و پیوستگی (-156/0( باور)، 158/0(مشغولیت ورزشی 

اثر منفی و معناداري بر  پیوستگی و باور ین این چهار متغیر، تعهد تحصیلی،دختران و پسران داشته اند. از ب

  بر پرخاشگري داشته است. يمثبت و معنادار اثر خالف انتظار،بر  متغیر مشغولیت ورزشی  پرخاشگري داشته اند و

  :و نتیجه گیري بحث

فرض اصلی در نظریه پیوند اجتماعی هیرشی این است که پیوندهاي اجتماعی متشکل از چهار عنصر پیوستگی، "

حرافی تاثیر مستقل بر رفتارهاي ان ک از عناصر مزبور به صورت. به عقیده وي هر یاستتعهد، باور و مشغولیت 

می گذارند. افراد با پیوستگی قوي به والدین، دوستان، معلمان و ... نسبت به ارزش ها و عقاید آنها نیز مصرتر می 

سوم از جمله سرمایه گذاري تحصیلی و مایه گذاري فرد در فعالیت هاي مرباشند. عنصر تعهد نیز به میزان سر

انرژي که افراد براي شرکت در فعالیت هاي مرسوم از جمله فعالیت شغلی اشاره می کند. مشغولیت نیز به زمان و 

هاي مذهبی و یا فعالیت هاي ورزشی می گذرانند اشاره دارد. هر چقدر افراد در چنین فعالیت هاي بیشتر درگیر 

 شوند فرصت ارتکاب رفتارهاي کجروانه در آنها کمتر می شود. عنصر باور نیز به پذیرش هنجارها و ارزش هاي

اجتماعی متداول در جامعه اشاره می کند. در مجموع مطابق با نظریه پیوند اجتماعی، پیوستگی، تهعد، مشغولیت و 

با هدف حاضر  مقاله ،). بنابراین30( "وردآباور قوي احتمال ارتکاب رفتارهاي انحرافی و کجروانه را پایین می 

به عنوان  با میزان خشم و پرخاشگري- ورزشیخصوصا مشغولیت -پیوند اجتماعیعناصر بررسی رابطه میان 

  در میان دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و تربیت بدنی دانشگاه مازندران صورت گرفته است.  رفتاري انحرافی

دانشجویان رشته هاي علوم  گیري آماره هاي توصیفی و استنباطی حاکی از این است که میاننتایج حاصل از بکار

خشم تفاوت معناداري وجود ندارد و بنابراین فرضیه اول مورد تایید قرار  نی به لحاظ تجربهانسانی و تربیت بد

میان دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و دانشجویان تربیت بدنی به لحاظ "فرضیه دوم مبنی بر اینکه  نگرفت.

شان ساخت که این معناداري تنها باید خاطر ن .گرفتمورد تایید قرار  "میزان پرخاشگري تفاوت معنادار وجود دارد
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با برخی از تحقیقات موجود در این خصوص از جمله  همسونتایج این بخش در پرخاشگري فیزیکی بوده است. 

، جوانانی که در فعالیت هاي ورزشی شرکت داشته اند در تحقیق ذکر شده است؛زیرا، )2005برتون و مارشال (

یی کمتر شرکت کمتر، گرایش به پرخاشگري و رفتارهاي پرخاشگرانه بیشتر از جوانانی که در چنین فعالیت ها

) نیز شرکت در فعالیت هاي ورزشی پرخاشگرانه یکی از مهم 2006دارند. همچنین در تحقیق فوربیز و همکاران (

) نیز 2008ترین عواملی است که منجر به پرخاشگري دانشجویان گردیده است. در تحقیق بووس و همکاران (

دیویس و منارد ت در فعالیت هاي ورزشی در افزایش رفتارهاي مخاطره آمیز تاثیر مستقیمی داشته است. مشغولی

) نیز در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که بین مشارکت ورزشی و حمله همراه با پرخاشگري رابطه 2013(

ط معناداري بین فعالیت هاي ورزشی و ) هیچ ارتبا2011مستقیمی وجود دارد. اما در تحقیق گاردنر و همکاران (

  بزهکاري خشونت آمیز مشاهده نشد. 

در خصوص فرضیه سوم مبنی بر وجود رابطه معنادار بین عناصر پیوند اجتماعی و احساس خشم، نتایج حاکی      

ها دو عنصر (پیوستگی، تعهد، مشغولیت ورزشی و باور) تن اجتماعیاز این است که از میان چهار عنصر نظریه پیوند 

پیوستگی و باور اثر منفی و معناداري بر بروز خشم در بین دانشجویان داشته اند. نتایج این بخش نشان می دهد 

اما آن بخش از تحقیق  ،تا حدودي در بروز خشم در میان دانشجویان اثر گذار بوده است اجتماعیکه نظریه پیوند 

چرا مطابق با "زان خشم می باشد مورد حمایت قرار نگرفت که مربوط به نقش فعالیت هاي ورزشی در کاهش می

نظر هیرشی سطوح باالي فعالیت در امور مختلف اجتماعی خصوصا فعالیت ورزشی فرصت ارتکاب رفتارهاي 

برنبرگ و نتایج این بخش با برخی از تحقیقات پیشین از جمله  ).30("را کاهش می دهند ضداجتماعی

. چرا که در تحقیقات مزبور تنها برخی از عناصر پیوند ست) همسو2011همکارن( کارلو و)؛ 1997تورلیندسون (

  اجتماعی قادر به تبیین خشونت افراد بوده اند.

ر پیوند اجتماعی و بروز پرخاشگري صمبنی بر وجود رابطه منفی و معنادار بین عنا ،در خصوص فرضیه چهارم 

ظریه پیوند اجتماعی اثر معناداري بر بروز پرخاشگري در بین نتایج نشان می دهد که عناصر چهارگانه مطرح در ن

ق با نظریه پیوند مطاببوده است.  مثبتاما اثر مشغولیت ورزشی به صورت  ،دانشجویان دانشگاه مازندران داشته اند

به  اجتماعی هیرشی مشارکت و درگیر بودن در فعالیت هاي روزمره از جمله فعالیت هاي ورزشی فرد را از ارتکاب

مفروضات نظریه  در خصوص مشغولیت ورزشی بر خالفجرم و پرخاشگري باز می دارد. نتایج تحقیق پیش رو 

میزان مثبت و معناداري در  متغیر مشغولیت ورزشی نقش . به عبارت دیگرپیوند اجتماعی هیرشی بوده است

 مطرح در بخش پیشینه از جمله نتایج این بخش همسو با نتایج برخی از تحقیقات. پرخاشگري ایفا نموده است

بر خالف انتظار، پیوستگی با والدین  )2008)، اما در تحقیق بووس و همکاران(1387علیوردي نیا و آرمانمهر (

نقش مهمی در تببین رفتارهاي بزهکارانه و پرخاشگري به عنوان یکی از ابعاد رفتار بزهکارانه عامل تعیین کننده 

نقش موثري داشته  رفتارهاي بزهکارانهشغولیت در فعالیت هاي ورزشی در کاهش اي نبوده است و تنها عنصر م

  ) چندان با مفروضات نظریه پیوند اجتماعی همسو نبوده است. 2011نیز، تحقیق کارلو و همکاران ( است.

ساس همانگونه که از نتایج تحقیق حاضر بر می آید نظریه پیوند اجتماعی هیرشی سهم مهمی در تبیین اح     

بخش از تحقیق که در خصوص مشغولیت ورزشی در  اما آنخشم و پرخاشگري در میان دانشجویان داشته اند. 

. نگرفتمورد تایید تجربی قرار  استتبیین پرخاشگري در میان دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و تربیت بدنی 

فی از جمله خشم و پرخاشگري پیچیده شواهد در خصوص ارتباط میان فعالیت هاي ورزشی و رفتارهاي انحرا"
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. برخی از مطالعات به این نتیجه دست یافتند که رفتارهاي انحرافی از جمله خشم و پرخاشگري در میان است

شرکت در فعالیت . این در حالی است که تحقیقات دیگر به این نتیجه دست یافتند که استورزشکاران کمتر رایج 

به عبارت دیگر، همانگونه که در ابتداي مقاله ). 14("نیستاي ضد اجتماعی افراد هاي ورزشی تعیین کننده رفتاره

ورزش و پرخاشگري صورت گرفته اند و نتایج برخی از  میانبیان گردید، تحقیقات مختلفی در خصوص رابطه 

 در تحقیق حاضرتحقیقات حاکی از این است که مشارکت ورزشی نقش مهمی در کاهش پرخاشگري دارند اما 

معنادار وجود دارد که نشان دهنده تفاوت فیزیکی میان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در میزان پرخاشگري 

دیگري می  نقش عاملبنابراین . استمیزان باالتر سطوح پرخاشگري فیزیکی در دانشجویان رشته تربیت بدنی 

بیشتر دانشجویان رشته تربیت بدنی در  ر توصیفیدر تحقیق حاضر، مطابق با نتایج آما مورد بررسی قرار گیرد. دبای

که احتمال برخورد فیزیکی میان  فوتبال، والیبال، دو میدانیبال، فوتسال، بسکتنظیر، گروهی ورزشی فعالیت هاي 

بنابراین یکی از مفروضاتی که در خصوص باال بودن میزان پرخاشگري  بازیکنان بیشتر است، شرکت داشته اند.

 که به آن مشغول می باشد. استمطرح نمود نوع فعالیت ورزشی  می توانیان رشته تربیت بدنی فیزیکی دانشجو

میز بودن رشته ورزشی می تواند یکی از  عوامل مهم در بروز ر، میزان برخورد فیزیکی و خشونت آبه عبارت دیگ

اي شخصیتی همچون از طرف دیگر، تحقیقات آینده می توانند به نقش ویژگی ه  پرخاشگري فیزیکی باشد.

مشغولیت ورزشی و پرخاشگري و خشم به عنوان متغیرهاي واسط میان  کنترلی، عزت نفس، خودکفایتی-خود

 توجه داشته باشند. 
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