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مقایسه کمالگرایی و پرخاشگری دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر
مریم خارکن 1،رضا
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چکیده
مقدمه و هدف :نوجوانی یکی از مهمترین مراحل زندگی بشر است ،نوجوانان نیروی پویای جامعه هستند و نمیتوان این جمعیت فعال
را نادیده گرفت ،شناخت ویژگیهای شخصیتی نوجوانان میتولند به برنامهریزی برای آینده آنها کمک فراوانی کند .بنابراین هدف از
پژوهش حاضر مقایسهی کمالگرایی و پرخاشگری دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر بود.
روششناسی :پژوهش حاضر ،توصیفی و از نوع مطالعات علی -مقایسهای بود .بدین منظور  333دانشآموز ورزشکار با روش نمونهگیری
تصادفی خوشهای انتخاب شده و پرسشنامههای ویژگیهای فردی ،کمالگرایی چندبعدی در ورزش گتوالز و دان ( )2009و پرخاشگری
ورزشی بردمیر ( )1975را تکمیل کردند .روایی پرسشنامهها با بهرهگیری از نظرات اصالحی اساتید روان-شناسی و مدیریت ورزشی ،مربیان
و ورزشکاران به دست آمد و پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب  0/89و  0/83تعیین شد .دادهها با استفاده از
آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون کالموگراف-اسمیرنوف ANOVA ،و  tمستقل) تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشانداد ،کمالگرایی کلی دانشآموزان پسر نسبت به دانشآموزان دختر باالتر و پرخاشگری ورزشی دانشآموزان
پسر نسبت به دانشآموزان دختر بیشتر بود و بین پرخاشگری دانشآموزان ورزشکار رشتههای مختلف تفاوت معنی-داری وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری :در نهایت میتوان اظهار داشت تمایل به کمالگرایی و پرخاشگری بیشتر در پسران نسبت به دختران ،احتمال دارد
ناشی از انتظارات متفاوت جامعه از دو جنسیت باشد.
واژههای کلیدی :استانداردهای شخصی ،مدرسه ،جنسیت ،پرخاشگری ورزشی ،دانشآموز ورزشکار.

 . 1کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شاهرود maryamkharkan@yahoo.com
 . 2دانشیار دانشگاه شاهرود
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مقدمه
نوجوانی یعنی عبور شخص از مرحلهی کودکی به بزرگسالی که تغییرات عظیم فیزیولوژیک ،روانی و اجتماعی در
نوجوانان به منزلهی بحرانی در زندگی آنان است که طی آن ،از مرحلهی وابستگی به والدین عبور کرده و به استقالل
فردی میرسند ( .)1مدرسه نقش مهمی در رشد و پیشرفت نوجوانان دارد؛ بهطوریکه ارتقاء سطح فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی هر جامعه نیازمند برنامهریزی مناسب و توسعهی کمی و کیفی آموزش و پرورش است .در این راستا،
تربیت بدنی و ورزش یک پدیدهی مؤثر در ارتقاء فرهنگ جوامع بهشمار میرود ( .)2فعالیتهای تربیت بدنی در
مدارس منجر به رشد کمی و کیفی مهارت بنیادی میشوند()3؛ لذا ،میتوان با توسعهی فعالیتهای تربیتبدنی و
ورزش در مدارس ،عالوه بر سطح تواناییهای جسمانی و روانی ،بلوغ فکری و عقلی دانشآموزان را نیز افزایش داد
که پیامد آن کاهش تنشهای روانی و جسمانی است (.)2
بدیهی است که تمامی اعمال بشر از جنبه فیزیولوژیکی و روان شناختی قابل بررسی است و با توجه به نقشی
که جنبههای روانی در اعمال و رفتار بشر دارند ،اهمیتدادن به مباحث روان شناسی ارزش و اعتبار ویژهای دارد(.)4
کمالگرایی و پرخاشگری1دو موضوع روانشناختی هستند که توسط روانشناسان ورزش2مورد توجه قرار گرفتهاند؛
زیرا بر اساس شواهد پژوهشی ،این دو عامل نقش مهمی در تسهیل یا تضعیف عملکرد ورزشی ایفا میکنند (.)5
کمالگرایی گرایش فرد به داشتن مجموعهای از معیارهای افراطی و تمرکز بر شکستها و نقصها در عملکرد و
اعتقاد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار روانی باال و ترس از عدم توانایی در تطابق انتظارات خود با زندگی
تعریف شدهاست ( .)6کمالگرایی در ورزش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این یک سازهی دوسویه است که هم میتواند
عامل کمککننده در کسب هدف باشد و هم مانع کسب موفقیت و اهداف عالیه در ورزشکاران شود .کمالگرایی
به شرایطی که فرد در آن قرار دارد ،وابستهاست و نگرش افراد از این شرایط میتواند هم جنبهی مثبت و بهنجار
داشتهباشد و به موفقیت ،خشنودی و رضایتمندی و کسب عملکرد برگزیده در ورزش بیانجامد و هم جنبهی منفی
و نابهنجار داشته باشد و باعث ناخشنودی ،نارضایتی ،ناامیدی و آسیبهای روانشناختی گردد ( .)7دیدگاههای مربوط
به پرخاشگری در ورزش ،دیدگاههایی دوسویه است .از یکسو ،پرخاشگری نهتنها جایز شمرده میشود ،بلکه مورد
تشویق قرار میگیرد .از طرف دیگر ،کمیتههای انضباطی متعددی بهدلیل تخلف از قوانین تشکیل میگردد .یکی از
دالیل این دوسویهگرایی آن است که تفسیر ما از پرخاشگری در موقعیتهای مختلف بسیار متفاوت است (.)8
بدین جهت پژوهشگران تالش کردهاند تا تعریف واضحتری در مورد پرخاشگری ارائه دهند و در یک نگاه کلی
پرخاشگری را اینگونه تعریف میکنند« :هر نوع رفتاری که به قصد آسیبرساندن عمدی به شخص دیگر انجام
شود که ممکن است روانی یا فیزیکی باشد» ( .)10 ،9در تعریف پرخاشگری چند نکتهی کلیدی وجود دارد .اول
اینکه پرخاشگری یک رفتار است .اگر یک بازیکن فوتبال قصد کند لگدی به ساق پای حریف بزند پرخاشگر نیست،
اما اگر این رفتار رخ دهد ،فرد پرخاشگر محسوب میشود ( .)11دوم ،پرخاشگری رفتاری عمدی است .بازیکن
بسکتبالی که در حین ریباند ،ناخودآگاه ،با ضربهی آرنج فک بازیکن دیگری را میشکند ،پرخاشگر نیست .بازیکن
برای آسیب زدن باید نیت قبلی داشته باشد تا پرخاشگر محسوب شود .سوم ،پرخاشگری شامل "آسیب یا صدمه"
میشود که ممکن است بدنی (مانند پشت پا انداختن یا با آرنج به پهلوی حریف زدن) یا روانی (مانند گفتن کلمهای
رنجآور به حریف به منظور از بین بردن حرمت و شخصیت وی) باشد (.)12
2. Sport psychologists

1. Perfectionism & Aggression
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برای تمایز رفتارهای مجاز و غیر مجاز در میادین ورزشی ،بارون )1977( 1دو نوع پرخاشگری ابزاری 2و
پرخاشگری خصمانه3را از هم جدا میسازد ( .)8پرخاشگری خصمانه ،با هدف ایجاد آسیب فیزیکی یا روانی انجام
میشود .بنابراین هدف اصلی از این نوع پرخاشگری ،ارضاء نیاز شخصی فرد در رابطه با صدمه زدن به دیگری در
هر دو بعد جسمانی و روانی است .مثالً فوتبالیستی که عمداً بازیکن تیم حریف را به زمین میاندازد تا او صدمه
ببیند ،در حقیقت به پرخاشگری خصمانه دست میزند ( .)13پرخاشگری خصمانه در ورزش پذیرفتنی نیست ،حتی
اگر قوانین ورزش آن را مجاز بشمارد (.)11
در پرخاشگری ابزاری ،با اینکه بازیکن درصدد آسیب رساندن است ،اما هدف از این نوع پرخاشگری ،دریافت
پاداش و تقویتکنندهی مثبت بیرونی از دیگران است ( ،)11نه به خاطر انگیزههای شخصی فرد .طبیعی است که
تکرار دریافت چنین پاداشهایی ،احتمال تکرار رفتارهای پرخاشگرانه توسط فرد را افزایش میدهد .به عنوان مثال،
اگر فوتبالیست فوقالذکر ،زمین زدن یا هلدادن عمدی حریف را به قصد دریافت پاداشی خارجی همچون تشویق
مربیان خود یا جلب رضایت تماشاگران انجام دهد ،در واقع به پرخاشگری ابزاری پرداخته است ( .)11هاسمن و
سیلوا )1984( 4رفتار پرخاشگرانهی ابزاری را نوعی از پرخاشگری دانستهاند که برای رسیدن به هدفی غیر
پرخاشگرانه انجام میشود ،در حالی که هدف اولیهی پرخاشگری خصمانه رنجاندن یا آسیب زدن به دیگران است
(.)11
روانشناسان ورزشی در مورد استفاده از رفتار پرخاشگرانه در ورزش نگرانند و بررسی کردهاند که اساساً
پرخاشگری منفی است و از نظر اخالقی غیرقابل قبول ( .)14توجه به مسائل اخالقی در ورزش همواره مورد تأکید
مسئولین و جامعهی ورزش کشور بوده است؛ از اینرو مطالعه در ابعاد گوناگون این حوزه میتواند زمینههای بروز
بسیاری از بداخالقیهای حاضر در ورزش کشور را شناسایی نموده و راهحلهای متناسب با آن را پیشنهاد نماید.
راسکا )2003( 5در پژوهشی دریافت که دانشآموزان ورزشکار گرایشهای کمالگرایانهی بیشتری نسبت به
دانشجویان ورزشکار دارند و مردان نسبت به زنان گرایشهای کمالگرایانه بیشتری دارند .در مجموع کمالگرایی
با توجه به شرایط محیطی تغییر میکند و نیز اینکه مردان نسبت به زنان تمایل دارند نمرهی باالتری برای تمایالت
کمالگرایانه قائل شوند ( .)15دان و گتوالز )2005( 6به این نکتهی مهم اشاره کردند که سطوح کمالگرایی در
دختران و پسران فعال متفاوت است و پسران فعال کمالگرایی باالتری نسبت به دختران فعال دارند ( .)16بیرد7
( )2011در پژوهشی به بررسی ارتباط بین کمالگرایی ،خشم ،اضطراب و پرخاشگری ورزشی8در ورزشکاران مرد
رشتههای ورزشی برخوردی پرداخت که در مجموع شامل  50ورزشکار در سه رشتهی ورزشی هاکی روی یخ ،راگبی
و فوتبال بود؛ وی دریافت بین ورزشکاران رشتههای مختلف از لحاظ خصیصهی کمالگرایی ،پرخاشگری و ابعاد
آنها تفاوت معنیداری وجود ندارد ( .)5گوییورنا و دودا )2002( 9در تحقیقی که بر روی فوتبالیستهای جوان
 )200410تحقیقی روی
انجام دادند ،تفاوتی در تمایالت پرخاشگرانهی زنان و مردان مشاهده نکردند ( .)17روبیته (
بازیکنان بسکتبال ،فوتبال و هندبال انجام داد و به این نتیجه رسید که رفتارهای خشونتآمیز در رقابتهای ورزشی
به سطوح پرخاشگری خود ورزشکار بستگی دارد نه رشتهی ورزشی خاص .نتایج این پژوهش نشانداد که مربی و
6. Dunn & Gotwals
7. Byrd
8. Athletic aggression
9. Guivernau & Duda
10
. Rubyte

1. Baron
2. Instrumental aggression
3. Hostile aggression
4. Hasman&Silva
5. Ryska
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همتیمیها میتوانند از عوامل اثرگذار در بروز پرخاشگری باشند ( .)18نتایج پژوهش مکسول ،ویسک و
( )2009نشان داد که مردان ،صرف نظر از نوع ورزش سطوح باالتری از پرخاشگری را نسبت به زنان گزارش دادند.
ورزشکاران ورزشهای گروهی نیز نسبت به ورزشکاران انفرادی سطوح باالتری از پرخاشگری را گزارش دادند
( .)19بار )2012(2در مطالعهای دریافت که پسران در ورزش نه تنها پرخاشگری بیشتری نسبت به دختران دارند
بلکه آسیبدیدگی و قربانی آنها نیز بیشتر است .پرخاشگری پسران هم در مدرسه و هم در باشگاههای ورزشی از
دختران بیشتر بوده و شیوع آسیبدیدگی در باشگاه های ورزشی بیشتر از ورزش در مدرسه است (.)20
اوپروی )2013(3در تحقیقی تحت عنوان «ارتباط بین ورزش و پرخاشگری» دریافت که ورزشکاران زیر 18
سال پرخاشگری بیشتری نسبت به ورزشکاران زیر  15سال داشتند؛ بنابراین وی به این نتیجه رسید که رفتارهای
پرخاشگرانه در نوجوانان بیشتر است؛ زیرا آنها خود را با دیگران مقایسه میکنند و میخواهند همه آنها را قبول
داشته باشند و در همه حال از خود قدرت نشان دهند .وی همچنین بیان کرد که وقتی پرخاشگری نوجوانان در
بازی موجب پیروزی آنها شودو این پیروزی با تحسین و شادی والدین ،مربیان و تماشاگران همراه گردد ،خود
موجب میشود که آنان پرخاشگری را برای پیروزی در مسابقات ضروری بدانند .وی همچنین بیان کرد متأسفانه
امروزه پرخاشگری در ورزش جایگزین بازی جوانمردانه شده است (.)21
براساس پژوهشهای انجامشده ،کمالگرایی میتواند اثرات بهنجار و نابهنجاری بر رفتار ورزشکاران داشته باشد
( )22 ،7 ،5و موضوع بسیار مهمی در روانشناسی ورزشی است؛ زیرا میتواند کمککننده یا مانع کسب اهداف
موفقیت ،توسط ورزشکاران باشد (.)23
ینایر مطالعات نگارنده ،تاکنون مقایسهی بین کمالگرایی و پرخاشگری در ورزشکاران نوجوان در کشور ،مورد
بررسی قرار نگرفتهاست؛ لذا به دلیل محدودبودن پژوهشهای انجامگرفته در خصوص مقایسهی بین این دو متغیر
و همچنین با علم به متناقض بودن نتایج تحقیقات مختلف در زمینهی میزان پرخاشگری در زنان و مردان جوامع
مختلف که میتواند ناشی از عوامل فرهنگی و اجتماعی مختلف باشد و باتوجه به افزایش روزافزون میزان کمالگرایی
نابهنجار و پرخاشگری در میادین ورزشی ،ضرورت انجام مطالعاتی از ایندست در حیطهی ورزش احساس میشود.
از اینرو ،برای نیل به این اهداف ،پژوهش حاضر درنظردارد ،کمالگرایی و پرخاشگری را در بین دانشآموزان
ورزشکار دختر و پسر مقایسه نماید .زیرا شناخت تفاوتهای کمالگرایی و پرخاشگری در دو جنسیت در اقدامات
مربوط به کنترل کمالگرایی نابهنجار و پرخاشگری در میادین ورزشی اهمیت دارد و میتواند راهنمایی برای تعیین
راهکارهای مناسب در جلوگیری از موقعیتهای پرخاشگرانه و کمالگرایی نابهنجار باشد.
روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع و هدف تحقیق که مقایسهی کمالگرایی و پرخاشگری بین دانشآموزان ورزشکار استان
مازندران بود ،پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است که بهصورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه
انجام شده است.
جامعهی آماری پژوهش را کلیهی دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر دورهی متوسطه دوم (اول ،دوم ،سوم و
چهارم دبیرستان) ،در گروه سنی 15-18سال در رشتههای والیبال ،بسکتبال ،تکواندو و کاراته در استان مازندران
که حداقل دو سال سابقهی ورزشی در رشتهی مورد نظر را داشته و عضو یکی از تیمهای منتخب دانشآموزی
3. Oproiu

1. Maxwell & Visek & Moorse
2. Baar
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بودند ،تشکیل میدهد .طبق آمار بهدستآمده از آموزش و پرورش کل استان مازندران و اداره ورزش و جوانان استان
مازندران ،تعداد دانشآموزان ورزشکار در جامعهی مورد مطالعه در سال  1876 ،1392نفر بودند که بر اساس جدول
مورگان  320نفر بهصورت خوشهای تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .با در نظرگرفتن احتمال ناقص ماندن
برخی پرسشنامهها و عدم عودت برخی دیگر 370 ،پرسشنامه بین دانشآموزان توزیع شد ،گفتنی است از 370
پرسشنامهی توزیع شده 333 ،پرسشنامه بهطورکامل برگشت داده شد که در نهایت همین تعداد پرسشنامه مورد
بررسی و تجزیهوتحلیل قرارگرفت .برای جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامهی ویژگیهای فردی ،کمالگرایی
چندبعدی در ورزش گتوالز و دان ( )2009و پرسشنامهی پرخاشگری ورزشی بردمیر )1975(1استفاده شد .پرسشنامه-
ی ویژگیهای فردی شامل جنسیت ،مقطع تحصیلی ،رشتهی ورزشی و در نهایت سابقه قهرمانی بود .پرسشنامهی
کمالگرایی چندبعدی در ورزش ،شامل شش خردهمقیاس استانداردهای شخصی2با ( 6سؤال) ،نگرانی بیش از حد
در مورد اشتباهات3با ( 8سؤال) ،ادراک فشار والدین4با ( 8سؤال) ،ادراک فشار مربی5با ( 6سؤال) ،شک و تردید در
مورد فعالیتها6با ( 4سؤال) و نظم و سازماندهی7با ( 7سؤال) در قالب  39سؤال در طیف پنج ارزشی لیکرت (از
کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم= ،)5مورد ارزیابی قرارگرفت .قابل توجه اینکه پرسشنامهی کمالگرایی در ورزش
شامل  42سؤال بود که  3سؤال آن زمان گرفتن روایی با نظرات اصالحی اساتید صاحب نظر حذف شد .پرسشنامهی
پرخاشگری ورزشی شامل دو خردهمقیاس پرخاشگری خصمانه با ( 15سؤال) و پرخاشگری ابزاری با ( 15سؤال) در
قالب  30سؤال در طیف چهار ارزشی لیکرت از (کامالً مخالفم= 1تا کامالً موافقم= )4بود.
در مرحلهی اول پژوهش حاضر ،با استفاده از روش ترجمه-بازترجمه 8نسخهی اصلی پرسشنامهها ،از زبان
انگلیسی به زبان فارسی ترجمه گردید؛ سپس روایی آنها توسط متخصصان مدیریت و روانشناسی ورزشی ،مربیان
و دانشآموزان ورزشکار بررسی و تأیید شد و برای تعیین پایایی آنها در مطالعهای مقدماتی  30پرسشنامه در میان
جامعهی آماری توزیع شد که نتایج آزمون آلفایکرونباخ برای پرسشنامهی کمالگرایی در ورزش  0/89و برای
پرسشنامهی پرخاشگری ورزشی  0/83گزارش شد .پس از تأیید ضریب پایایی پرسشنامه برای اجرای نهایی آن با
هماهنگی الزم با سازمان آموزش و پروش کل استان مازندران و با در نظر گرفتن احتمال ناقص ماندن برخی
پرسشنامهها و عدم عودت برخی دیگر  370پرسشنامه با مراجعه حضوری و توضیحات الزم بین دانشآموزان توزیع
شد ،گفتنی است از 370پرسشنامه توزیع شده 333 ،پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد که در نهایت همین
تعداد پرسشنامه بررسی و تجزیه تحلیل شد .در این تحقیق چون محقق در تمام مکانهای مورد بررسی حضور فعال
داشت؛ لذا توانست ابهامات موجود را به طور واضح برای نمونههای تحقیق بیان نماید تا مشکالت موجود در اجرای
عملیات میدانی و جمع آوری دادهها تا حداقل ممکن کاهش یابد .بهمنظور ساماندادن و خالصه کردن نمرات خام
و توصیف اندازههای بهدست آمده از نمونهها از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و درصد) و برای بررسی چگونگی
توزیع دادهها از آزمون آماری کالموگراف -اسمیرنوف استفاده شد .با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهها برای مقایسه
از آزمون ( Tدو نمونه مستقل) و ( ANOVAآنالیز واریانس یک عاملی) با استفاده از نرمافزار آماری  spss19استفاده
شد (.)α≤0/05
5. Perceived Coach Pressure
6. doubts about actions
7. Organization
8. Forward- Backward

1. Bredemeire
2. Personal Standards
3. Concern Over Mistakes
4. Perceived Parental Pressure
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یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه میشوند .بر اساس یافتههای توصیفی پژوهش55/6 ،
درصد آزمودنیها پسر و  44/4درصد دختر و بیشتر آنها در مقطع تحصیلی دومدبیرستان بودند .دیگر اطالعات
توصیفی در جدول  1گزارش شده است.
جدول ( .)1ویژگیهای جمعیت شناختی
متغیرها
جنسیت

سطحتحصیلی

رشتهی ورزشی

سابقهی قهرمانی

تعداد

درصد

پسر

185

55%/6

دختر

148

44%/4

اولدبیرستان

51

15%/3

دومدبیرستان

119

35%/7

سومدبیرستان

115

34%/6

چهارمدبیرستان

48

14%/4

بسکتبال

95

28%/5

والیبال

86

25%/9

تکواندو

82

24%/6

کاراته

70

21%

ندارد

16

4%/8

شهرستانی

110

33%

استانی

171

51%/4

کشوری

32

9%/6

بینالمللی

4

1%/2

نتایج آزمون نشانمیدهد بین کمالگرایی کلی دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود دارد .به
عبارتی ،کمالگرایی کلی پسران ورزشکار بیشتر از دختران بود .در مورد خردهمقیاسهای کمالگرایی یافتهها نشان-
میدهد که استانداردهای شخصی و نگرانی در مورد اشتباهات پسران ورزشکار بیشتر از دختران بود و ادراک فشار
والدین در دانشآموزان ورزشکار دختر بیشتر از پسران بود و در مورد سه خردهمقیاس دیگر کمالگرایی (ادراک فشار
مربی ،شک و تردید در مورد فعالیتها و نظم و سازماندهی) بین دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معناداری
وجود نداشت.
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جدول ( .)2تفاوت دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر از نظر میزان کمالگرایی و خردهمقیاسهای آن

انواع

کمالگرایی کلی

استانداردهای
شخصی

نگرانی بیش از
حد در مورد
اشتباهات

ادراک فشار
والدین

ادراک فشار مربی

شک و تردید در
مورد فعالیتها

نظم و سازماندهی

*در سطح

معناداری P≤ 0/05

گروهها

تعداد

M± SD

ورزشکاران
دختر

148

3/20± 0/37

ورزشکاران
پسر

185

3/27 ± 0/35

ورزشکاران
دختر

148

2/27 ± 0/44

ورزشکاران
پسر

185

3/76 ± 0/87

ورزشکاران
دختر

148

3/24 ± 0/72

ورزشکاران
پسر

185

3/54 ± 0/93

ورزشکاران
دختر

148

3/13 ± 0/58

ورزشکاران
پسر

185

2/96 ± 0/59

ورزشکاران
دختر

148

3/66 ± 0/46

ورزشکاران
پسر

185

3/65 ± 0/67

ورزشکاران
دختر

148

4/07 ± 0/43

ورزشکاران
پسر

185

4 ± 0/44

ورزشکاران
دختر

148

2/26 ± 1/25

ورزشکاران
پسر

185

t-test

2/093

4/609

3/312

2/639

0/201

1/445

0/189
2/23 ± 1/23

درجه
آزادی

331

331

331

331

331

331

331

Sig

*0/037

**0/001

**0/001

*0/009

0/841

0/150

0/850
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** در سطح

معناداری P≤0/01

با توجه به جدول ،3بین پرخاشگری ورزشی ،پرخاشگری خصمانه و پرخاشگری ابزاری دانشآموزان ورزشکار
دختر و دانشآموزان ورزشکار پسر تفاوت معنیداری وجود دارد ،به عبارتی ،پرخاشگری ورزشی و پرخاشگری خصمانه
در پسران ورزشکار بیشتر از دختران بود و پرخاشگری ابزاری در دانشآموزان دختر بیشتر از پسران بود.
جدول ( .)3تفاوت دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر از نظر میزان پرخاشگری و خردهمقیاسهای آن

انواع
پرخاشگری
ورزشی
پرخاشگری
خصمانه

گروهها

تعداد

M± SD

ورزشکاران
دختر

148

2/65 ± 0/26

ورزشکاران پسر 185

2/85 ± 0/28

148

2/27 ± 0/44

ورزشکاران پسر 185

2/93 ± 0/45

148

3/04 ± 0/38

ورزشکاران
دختر

ورزشکاران
پرخاشگری ابزاری دختر
ورزشکاران پسر 185

t-test

6/386

13/463

6/217

درجه
آزادی
331

331

331

Sig

**0/001

**0/001

**0/001

2/76 ± 0/41

** در سطح معناداری P≤0/ 01

نتیجهی آزمون  ANOVAنشان داد که بین پرخاشگری دانشآموزان ورزشکار در رشتههای بسکتبال ،والیبال،
تکواندو و کاراته تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول ( .)4تفاوت پرخاشگری دانشآموزان ورزشکار بر اساس رشتهی ورزشی
منابع تغییر

میانگین مجذورات

درجه آزادی()df

F

sig

بین گروهی

0/570

3

2/214

0/086

درون گروهی

28/211

329

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی پژوهش حاضر مقایسهی کمالگرایی و پرخاشگری دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر بود .نتایج نشانداد
که بین کمالگرایی کلی دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر تفاوت معنیداری وجود دارد .به عبارتی ،کمالگرایی
ورزشکاران پسر بیشتر از دختران ورزشکار بود .راسکا ( )2003در تحقیقی دریافت که بهطور میانگین ،مردان نسبت
به زنان گرایشات کمالگرایانهی بیشتری دارند ( .)15دان و همکاران ( )2005نشان دادند که سطوح کمالگرایی در
دختران و پسران فعال متفاوت است و پسران فعال کمالگرایی باالتری نسبت به دختران فعال دارند ( .)16این
نتیجه با نتایج راسکا ( )2003و دان و همکاران ( )2005هم خوانی دارد .با توجه به اینکه در داخل کشور ،شرایط
فرهنگی ،نقش حمایتگر خانواده و شرایط اجتماعی در قبال دختران و پسران متفاوت است و در این موارد به پسران
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بهای بیشتری داده میشود ،شاید به این دلیل باشد که پسران اهداف باالتری نسبت به دختران برای خود در نظر
میگیرند .همچنین در تحقیق حاضر بین خرده مقیاس استانداردهای شخصی دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر
تفاوت معنیداری وجود دارد .به عبارتی ،استانداردهای شخصی ورزشکاران پسر بیشتر از دختران ورزشکار بود.
تحقیقی در این زمینه توسط محقق مشاهده نشد .همانطور که در باال ذکر کردیم احتمال دارد به دلیل متفاوت
بودن نقش حمایتگر خانواده و شرایط اجتماعی در قبال دختران و پسران ،پسران استانداردهای باالتری نسبت به
دختران برای خود در نظر میگیرند.
نتایج تحقیق حاضر نشانداد که نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات در ورزشکاران پسر بیشتر از دختران
ورزشکار بود .احتماالً ورزشکاران پسر با توجه به استانداردها و اهداف باالتری که برای خود در مسابقات و ورزش
در نظر میگیرند ،نگرانی آنها هم در مورد بروز اشتباهات بیشتر است .تحقیقی در این زمینه توسط محقق مشاهده
نشد .همچنین در پژوهش حاضر ،ادراک فشار والدین در دانشآموزان دختر بیشتر از دانشآموزان پسر بود ،در این
مورد میتوان گفت ،شاید والدین ورزشکاران استان مازندران دخترانشان را خیلی کمتر از پسرانشان به سمت ورزش
هدایت میکنند و از اینکه دخترانشان ورزش را بهصورت حرفهای دنبال کنند به سختی حاضر میشوند تا از آنان
حمایت کنند بنابراین ،سختگیری آنان در مورد دختران بیشتر از پسران است .تحقیقی در این زمینه توسط محقق
مشاهده نشد .با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،در مورد سه خردهمقیاس دیگر کمالگرایی (ادراک فشار مربی،
شک و تردید در مورد فعالیتها و نظم و سازماندهی) میتوان گفت بین دانشآموزان ورزشکار دختر و پسر تفاوت
معناداری وجود نداشت .تحقیقی در این زمینه توسط محقق مشاهده نشد.
در این مطالعه مشخص شد که ورزشکاران پسر پرخاشگری ورزشی بیشتری نسبت به ورزشکاران دختر داشتند.
نتایج تحقیقات اوپروی ( ،)2013بار ( )2012و مکسول و همکاران ( )2009با پژوهش حاضر هم خوانی دارد .اوپروی
( )2013در پژوهشی به وجود پرخاشگری بیشتر پسران نسبت به دختران پی برد ( .)21بار ( )2012در پژوهشی
دریافت که پسران در ورزش پرخاشگری بیشتری نسبت به دختران دارند ( .)20مشاهدات مکسول و همکاران
( )2009نشانگر وجود اختالفات جنسیتی در رفتارهای پرخاشگرانه و بروز پرخاشگری بیشتر مردان نسبت به زنان
بود ( .)19نتیجهی تحقیق حاضر با پژوهش گوییورنا و دودا هم خوانی ندارد .گویی ورنا و دودا ( )2002در تحقیقی
که بر روی فوتبالیستهای جوان انجام دادند ،تفاوتی در تمایالت پرخاشگرانهی زنان و مردان مشاهده نکردند ()17؛
هرچند به نظر میرسد که نتایج به دست آمده از تحقیقات مختلف با یکدیگر مغایرت دارند ،ولی با دیدی وسیعتر
نسبت به این تحقیقات در مییابیم که ممکن است عوامل چندی از جمله خصوصیات متفاوت شرکت کنندگان از
قبیل سطح مهارت ،جنسیت ،سن و نوع فعالیت ورزشی و غیره بر نتایج کسب شده تأثیر معناداری گذاشته باشد که
نباید نادیده گرفته شوند.
همچنین در پژوهش حاضر ،پرخاشگری خصمانهی پسران ورزشکار بیشتر از ورزشکاران دختر بود .پژوهش
حاضر با یافتهی کملر )1988(1هم خوانی دارد .کملر ( )1988در پژوهشی نشان داد ورزشکاران مرد پرخاشگری
خصمانهی بیشتری نسبت به ورزشکاران زن دارند ( .)24شاید اختالفات جنسیتی مشاهده شده در تحقیق حاضر به
این خاطر باشد که دختران و پسران تحت تأثیر معیارهای تیم و جامعه هستند که رفتارهای پرخاشگرانه در جامعهی
ما برای مردان تا حدی مشروع و مجاز و برای زنان غیرمجاز شمرده میشود .از طرفی از مردان انتظار میرود که
1. Kemler
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قوی ،مستقل و ورزشکار باشند ،اما از زنان انتظار میرود تا آرام و مطیع باشند ،بنابراین ،احتماالً به همین خاطر بنابر
مطالعهی حاضر ،پرخاشگری خصمانهی پسران بیشتر از دختران بود.
در مطالعهی حاضر بین پرخاشگری ابزاری دختران و پسران تفاوت معنیداری مشاهده شد و پرخاشگری ابزاری
دختران بیشتر از پسران بود ،یافتهی تحقیق حاضر با پژوهش کملر ( )1988هم خوانی دارد .کملر ( )1988در
پژوهشی نشان داد ورزشکاران زن پرخاشگری ابزاری بیشتری نسبت به ورزشکاران مرد دارند ( .)24هاسمن و سیلوا
( )1984بیان کردند که رفتار پرخاشگرانهی ابزاری نوعی از پرخاشگری است که برای رسیدن به هدفی غیر
پرخاشگرانه انجام میشود (.)11
این نتیجه نشان میدهد که دختران تمایل دارند پرخاشگری خود را به شیوهای پذیرفتنیتر نشان دهند .همچنین
در این مطالعه مشخص شد که بین پرخاشگری دانشآموزان ورزشکار در رشتههای بسکتبال ،والیبال ،تکواندو و
کاراته تفاوت معنیداری وجود ندارد .یافتهی تحقیق حاضر با تحقیقات بیرد ( )2011و روبیته ( )2004همخوانی دارد.
بیرد ( )2011در تحقیق خود با موضوع بررسی ارتباط بین کمالگرایی ،خشم ،اضطراب و پرخاشگری ورزشی در
ورزشکاران مرد به این نتیجه رسید که بین پرخاشگری ورزشکاران در رشتههای مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد
( .)5روبیته ( ،)2004تحقیقی روی بازیکنان بسکتبال ،فوتبال و هندبال انجام داد و به این نتیجه رسید که رفتارهای
خشونتآمیز در رقابتهای ورزشی به سطوح پرخاشگری خود ورزشکار بستگی دارد نه رشتهی ورزشی خاص (.)18
بنابراین ،تحقیق حاضر بیانکنندهی این واقعیت است که گرایش ورزشکاران به رفتار خشونتآمیز تنها وابسته به
رشتهی ورزشی آنها نیست .عوامل بسیاری در بروز رفتار پرخاشگرانه آنان مؤثر است .از جمله :حساسیت مسابقه،
نتیجهی مسابقه ،اختالف امتیاز ،تحریک گروه مهمان از طریق تماشاچیان گروه میزبان ،سطح آمادگی جسمانی
ورزشکار ،عملکرد داوران ،خستگی مفرط ،برخوردهای بدنی و غیره.
در مجموع میتوان گفت که تمایل به کمالگرایی و پرخاشگری ورزشی بیشتر در مردان نسبت به زنان ،میتواند
ناشی از انتظارات متفاوت جامعه از دو جنسیت متفاوت باشد .با توجه به اینکه رفتار خشونت آمیز ورزشکاران وابسته
به رشتهی ورزشی نیست و عوامل بسیاری میتواند در بروز رفتار پرخاشگرانه مؤثر باشد ،لذا به مسئوالن تعلیم و
تربیت پیشنهاد میشود که در هنگام مسابقات ورزشی به عملکرد داوران ،زمین بازی ،تحریک گروه مهمان از طریق
تماشاچیان گروه میزبان و غیره توجه نمایند تا بدین وسیله از بروز رفتارهای پرخاشگرانه جلوگیری کنند .دانش به
دست آمده از تحقیق حاضر میتواند اطالعات ارزشمندی برای آموزش و پرورش ،مدیران ،مربیان و مسئوالن
ورزشی و در نهایت جامعهی ورزشی کشور فراهم آورد.
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