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 21/3/31تاریخ پذیرش:   21/5/31تاریخ دریافت: 

 چکیده
توصیفی و  پژوهش، روش .بود آموزان ورزشکارگرایی و پرخاشگری در بین دانشپژوهش حاضر بررسی ارتباط کمالهدف از 

و شده ای انتخاب گیری تصادفی خوشهروش نمونه با آموز ورزشکاردانش 333بدین منظور  .بود همبستگیز نوع مطالعات ا
را تکمیل  رو پرخاشگری ورزشی بردمی در ورزش گتوالز و دان، چندبعدی گراییفردی، کمال هایویژگیهای نامهپرسش
-ورزشی، مربیان و ورزشکاران به مدیریتو  شناسیروانت اصالحی اساتید گیری از نظرابا بهره هانامهپرسشروایی کردند. 

 هایآزمونبا استفاده از  هاداده. شد تعیین 93/0و  98/0 ترتیببا استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به هاآنپایایی دست آمد و 
و تحلیل  تجزیه و رگرسیون چندگانه(اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون -لموگرافآزمون کو) آماری توصیفی و استنباطی
 ؛داشته استمعناداری موزان ورزشکار ارتباط مثبت و آدانش ورزشی گرایی با پرخاشگرید، کمالداشدند. نتایج پژوهش نشان

ارتباط اشگری ورزشی با پرخ ادراک فشار والدین مقیاسخردهگرایی، تنها بین کمال یهامقیاسخردههمچنین از میان 
-پیش بهترین عنوانبه ،نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات مقیاسخرده ،نتایج تحلیل رگرسیوندر . نشد مشاهدهی دارامعن

عنوان یک بهگرایی را کمال تواننمیهمیشه  ،حاضر پژوهشبا توجه به نتایج  شناخته شد.پرخاشگری خصمانه  ةکنندبینی
باید به  ؛ بنابراینشودمیکاهش پرخاشگری  موجب ،گرایی بهنجاریرا کمالز ؛کردبینی پرخاشگری قلمدادعامل منفی در پیش

  طور همزمان توجه نمود.به گراییکمالابعاد بهنجار و نابهنجار 
 

 .ورزشکار آموزدانش، ورزشیپرخاشگری گرایی بهنجار، کمال ،استانداردهای شخصی :های کلیدیواژه
 

The relationship between perfectionism and aggression among athlete students 
 

Reza Andam, Maryam kharkan, Rahimeh Mehdizadeh  
 

Abstract 
The aim of present study was to investigate the relationship between perfectionism and aggression 
among athlete students. The method of this research was descriptive –correlation. So, 333 athlete 
students were selected by random cluster sampling and completed demographics, sport 
multidimensional perfectionism of Gotwals & Dunn and athletic aggression of Bredemeier 
questionnaires. The validity of questionnaires was confirmed by constructive comments of 
psychologists and sport management professors coaches and athletes and their reliability 
determined by Cronbach’s alpha coefficient of 0.89 and 0.83 respectively. The data were analyzed 
using descriptive and inferential statistics Kolmogorov-Smirnove test (KS-test), pearson correlation 
and multivariable regression. The results of this study indicated that perfectionism has positive and 
significant correlation with athlete students aggression. Also, through subscales of perfectionism, 
only the perceived parental pressure subscale does not correlate significantly with athletic 
aggression. The results of regression analysis subscale concern over mistakes were recognized as 
the best predictor of hostile aggression. According to results of this study, perfectionism must not 
be considered as a negative predictor for aggression, because it reduces adaptive perfectionism to 
aggression. Therefore, both adaptive and maladaptive perfectionism dimensions must be noted 
synchronously.                                                                                                              

 

Key words: Personal Standards, Adaptive perfectionism, Athletic aggression, Athlete student. 
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 مقدمه
قش عنوان یک نهاد اجتماعی، نبهآموزش و پرورش 

که طوریمهمی در رشد و پیشرفت هر جامعه دارد. به
ارتقاء سطح فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و ورزشی 

-هرجامعه، نیازمند توجه به آموزش و پرورش و برنامه

در این  کمی و کیفی آن است. مناسب و توسعةریزی 
مؤثر در  پدیدة یک نیز راستا، تربیت بدنی و ورزش

توان ، میروازاینرود. ر میشماهارتقاء فرهنگ جوامع ب
بدنی و ورزش در مدارس، های تربیتبا توسعة فعالیت

بلوغ  ،های جسمانی و روانیعالوه بر سطح توانایی
داد که پیامد آموزان را نیز افزایشفکری و عقلی دانش

ی روانی و جسمانی است. عالوه بر هاآن کاهش تنش
یازهای ویژه نهب ها، شناخت نظرات و خواستهاین

بندی نیازها از دیدگاه آموزان و اولویتورزشی دانش
ها به مربیان و پژوهشگران علوم ورزشی کمک آن
های مناسب ها و فعالیتکند تا با آگاهی از برنامهمی

آموزان، برای ها و نیازهای واقعی دانشبا خواسته
-ها برنامهآنبا رسیدن به اهداف اختصاصی متناسب 

 نقل از عبدلی،، به1332، نژادضانی)رم ریزی کنند
داشتن  ،(1398 فقهی،  دهکردی، شمس وپورشمسی
-حساس و هیجانات شدید، احساس عدم روحیة

از یک سو و  1اطمینان، تنش، ناسازگاری و پرخاشگری
ها، انتظارات جامعه از سوی دیگر لزوم شناخت نگرش

های آنان و همچنین ها، مشکالت و نیازویژگی
های صحیح ارتباط با این قشر فعال بی به روشدستیا

و ، کوپر )اسروفه سازدو پویای جامعه را ضروری می
  (.1881، 2دهارت

شناختی و پرخاشگری دو سازة روان 3گراییکمال
مورد  4شناسان ورزشروان هستند که اخیراً توسط

                                                                 
1. Aggression 

2. Sroufe, Cooper & Dehart  
3. Perfectionism 

4. Sport psychologists 

زیرا بر اساس شواهد پژوهشی،  ند.اتوجه قرار گرفته
مهمی در تسهیل یا تضعیف این دو عامل نقش 

کمال(. 2011، 5)بیرد کنندعملکرد ورزشی ایفا می
 معیارهای از ایمجموعه داشتن به فرد گرایش، گرایی

 و عملکرد در هانقص و هاشکست بر تمرکز و افراطی
روانی  فشار و اضطراب احساس و بودن کامل به اعتقاد

با  خود انتظارات تطابق عدم توانایی در از ترس و باال
 ،1، بلنکستین و هویتفلت) استزندگی تعریف شده

2008 .) 
 اتترین موضوعیکی از اساسی ،یتشخصاگرچه 

های شناسی و محور اصلی بحث در زمینهروان
آن  ایجزایادگیری، انگیزه، ادراک، عواطف، هوش و 

عنوان نوعی گرایی اغلب بهاما در ارتباط با کمال ،است
تواند نقش جه بوده که میویژگی یا صفت مورد تو

کند مؤثری در رفتارهای بهنجار یا نابهنجار ایفا
 (.2000 ،3)هاماچک

این گرایی در ورزش اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کمال
-تواند عامل کمکسویه است که هم میدو یک واژة

کننده در کسب هدف باشد و هم مانع کسب موفقیت 
 به گراییلکماشود. عالیه در ورزشکاران  و اهداف

 است و قرار دارد، وابسته آن در شرایطی که فرد

 و مثبت جنبة هم تواندشرایط می این از افراد نگرش
 و خشنودی موفقیت، به و باشد داشته بهنجار

 رضایتمندی و کسب عملکرد برگزیده در ورزش

 باشد و داشته نابهنجار جنبة منفی و و هم بیانجامد

 هایآسیب و ناامیدی نارضایتی، ناخشنودی، باعث

  (.2000)هاماچک،  شناختی گرددروان
 اگرچه در ابتدای امر بیشتر بر جوانب منفی و مخرب

زیادی به  عالقة اخیراًاما شود، گرایی تأکید میکمال
 تتوجه بر ابعاد مثبت و سازگار آن شکل گرفته اس

                                                                 
5. Byrd 
6. Flett, Blankstein & Hewitt 

7. Hamachek 



 73  آموزان ورزشکار گرایی و پرخاشگری در بین دانشارتباط کمال

 (.2001فلت و هویت، )
ری سالم و ساختا عمده طوربهگرایی ورزشکاران کمال

 هایمکانیسمگرایی در این نوع کمال بهنجار دارد.
عقالنی فعالند. در این مکانیسم، کانون توجه از 
خصومت و عصبانیت به سماجت و پشتکار تغییر 

ورزشکاران برای موفقیت در ورزش  ازاین رو؛ یابدمی
کنند کنندة آن توجه میهای نگرانکمتر به جنبه

-روان حیطةدر  (.2004، 9، سینگ و بوندندریوزا)

زه از اهمیت مضاعف این سا شناسی ورزش، مطالعة
صورت مستقیم عملکرد و زیرا بهبرخوردار است؛ 

دهد )بیرد، تأثیر قرار می موفقیت ورزشی فرد را تحت
2011  .) 
هایی های مربوط به پرخاشگری در ورزش، دیدگاهدیدگاه

جایز شمرده تنها سو، پرخاشگری نهسویه است. از یکدو
گیرد. از طرف دیگر، ار میشود، بلکه مورد تشویق قرمی

تخلف از قوانین تشکیل دلیل های متعددی بهدادگاه
گرایی آن است که گردد. یکی از دالیل این دوسویهیم

های مختلف بسیار تفسیر ما از پرخاشگری در موقعیت
  (.2004، 8)جارویس متفاوت است

تعریف  تا اندکردهش تال پژوهشگرانبدین جهت 
و در یک تری در مورد پرخاشگری ارائه دهند واضح

هر »کنند: گونه تعریف مینگاه کلی پرخاشگری را این
رساندن عمدی به نوع رفتاری که به قصد آسیب

شخص دیگر انجام شود که ممکن است روانی یا 
 (.2001، 11استیفنزو  1894 ،10)بردمیر «باشد جسمانی

مجاز در میادین فتارهای مجاز و غیرتمایز ربرای 
 13( دو نوع پرخاشگری ابزاری1833) 12بارونورزشی، 

 سازدرا از هم جدا می 14و پرخاشگری خصمانه

                                                                 
8. Andrews, Singh & Bond 
9. Jarvis 
10. Bredemeire 

11. Stephens 

12. Baron 
13. Instrumental aggression 

14. Hostile aggression 

  (.2004ارویس، ج)
دارد که اشارههودی پرخاشگری خصمانه، به عمل مش

 خود یا جسمانی یا روانی بهرساندن صدمه قصدبه
صلی در پرخاشگری شود. تقویت ادیگری انجام می

از دیدن درد یا خصمانه، رضایت خاطری است که 
آید. بنابراین هدف از این دست میآسیب وارد شده به

نوع پرخاشگری، دستیابی به محصول نهایی یعنی 
وانی است. بازیکن بسکتبالی که آسیب جسمانی یا ر

ی سبد هل هارف پایهطخود را به عمد، حریفطوربه
که به او صدمه بزند، دست به ای ایندهد، صرفاً برمی

(. 1893 ،15سیلوا) دزنآمیز میپرخاشگری خصومت
پرخاشگری ابزاری را بر مبنای دلیل اجرای آن 

توان، از پرخاشگری خصمانه متمایز کرد. بازیکن می
یز سعی در ایجاد درد و آسیب در پرخاشگری ابزاری ن
مثبت دریافت یک تقویت  دلیلدارد. اما این عمل به

گیرد. دریافت یک تقویت مثبت، بیرونی صورت می
احتمال تکرار رفتار پرخاشگرانه را از جانب ورزشکار 

دهد. اگر بازیکن به این قصد حریف را هل افزایش می
 ی چون تشویق مربی،مثبت کنندةاز تقویت تادهد 

 گاهشهرت ورزشی برخوردار شود، آن وهورای جمعیت 
ز شود. امی بندیزاری طبقهعمل وی در پرخاشگری اب

 رو، در مورد پرخاشگری ابزاری، پاسخ پرخاشگرانهاین
ابزاری برای رسیدن به یک هدف بیرونی  نیز همچون
پرخاشگری مجموع، در (.1893 سیلوا،) دشواستفاده می

بوده و برای موفقیت فرد ابزاری در مسابقات مطلوب 
یژگی هرچند و(. 2000، 1اچفورتر)و گروه مفید است 

-هنجار بهبواکنش روانی یک کردن در انسان مخالفت

اما در برخی از افراد سطح، عمق و  ،رودمار میش
شود. میمنجر به پرخاشگری  شدت بیشتری دارد که

دالیل متعددی پرخاشگری در ورزش به مطالعة
علوم اجتماعی غالباً چنین  پژوهشگراناهمیت دارد. 

                                                                 
15. Silva 

1. Rochefort 
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لیت بی از جامعه در ککنند که ورزش بازتااستدالل می
جهانی  ،شود ورزشیمو گفتهرخویش است. از این

 ،امروزه در ورزشتر است. ای بزرگکوچک از جامعه
بازیکنان و تماشاچیان از سوی خشن  هایرفتار ارائة

شده تبدیل های ورزشی اصلی در رقابت یموضوع به
، نیا، صالحی و کیاالشکیژاد، رحمانینیت)هم تاس

1338.) 
های ورزشی، مال پرخاشگرانه در بیشتر موقعیتاع

-دادهن و حتی مربیان و طرفداران، نشانتوسط بازیکنا

های برخوردی هایی نظیر ورزششوند. در فعالیتمی
عنوان یخ، راگبی و فوتبال، پرخاشگری بههاکی روی 

یک عامل ضروری در عمل توصیف شده و زیاد مورد 
شناسان روان (.0002، 2راونب) شوندتشویق واقع می

ورزشی در مورد استفاده از رفتار پرخاشگرانه در ورزش 
اند که اساساً پرخاشگری منفی نگرانند و بررسی کرده

ستوبر و ا) است و از نظر اخالقی غیرقابل قبول است
توجه به مسائل اخالقی در ورزش  (.2001، 3اتو
ورزش کشور  ن و جامعةمواره مورد تأکید مسئواله

گوناگون این حوزه رو مطالعه در ابعاد ست؛ از اینبوده ا
های های بروز بسیاری از بداخالقیتواند زمینهمی

-حلحاضر در ورزش کشور را شناسایی نموده و راه

 های متناسب با آن را پیشنهاد نماید.
ارتباط  با مطالعة( 3201) 4زاده و بهتاج، محرمدهقانی

در بین ورزشی گرایی و پرخاشگری بین کمال
 بعد نگرانیبا افزایش  که بردندبازیکنان فوتبال پی

 ،گراییکمال 5در مورد اشتباهات بیش از حد
 بین و یابدمیورزشکاران افزایش  پرخاشگری خصمانة

استانداردهای ) یگرایدیگر کمال هایمقیاسخرده
و فشار مربی  3، فشار والدین ادراک شده1شخصی

                                                                 
2. Brown  

3. Stober & Otto 

4. Dehghani, Moharramzadaeh & Behtaj  
5. Concern Over Mistakes 
6. Personal Standards 

پرخاشگری ارتباط  ابعاد کدام از( با هیچ9ادراک شده
  (.2013و دیگران،  )دهقانی مشاهده نکردندمعناداری 

استانداردهای به اهمیت ( 2008) 8در پژوهشی اونجان
 و بردپیپرخاشگری افزایش  در ناهماهنگی باال و

نظم و  افرادی که در کارهایشان اشاره نمود
 هاآندر پرخاشگری  بیشتری دارند، 10سازماندهی

به این نتیجه رسیدند . آنان همچنین یابدمیکاهش 
تواند باعث افزایش می 11گرایی نابهنجارکه کمال

تواند می آنهنجار بکه شکل حالیشود، در پرخاشگری
 (.2008 ،اونجانپرخاشگری را کاهش دهد )

گرایی، خشم، بررسی ارتباط بین کمال در (2011)بیرد 
ین ب که ، دریافت12اضطراب و پرخاشگری ورزشی

 معنادارو پرخاشگری خصمانه ارتباط  کلی گراییکمال
و  کلی گراییوجود دارد و بین کمال مثبت و

 وی پرخاشگری ابزاری ارتباط معناداری وجود ندارد.
گرایی کمال منفی بین رابطة وجودهمچنین به

بین  دادنشان و بردپیو پرخاشگری خصمانه 13بهنجار
ابزاری ارتباط گرایی بهنجار و پرخاشگری کمال

-کمال دریافتهمچنین وی  معناداری وجود ندارد.

در پرخاشگری خصمانه باعث افزایش گرایی نابهنجار 
با پرخاشگری ابزاری  کهدرحالی شودمیورزشکاران 

نگرانی در  هایمقیاسخردهو  ارتباط معناداری ندارد
، گراییو نظم و سازماندهی کمال مورد اشتباهات
سطوحی از پرخاشگری خصمانه نی بیموفق به پیش

 (.2011، )بیردشدند 
( در مورد 2003) 14سیروتیکو  دان پژوهشیدر 

گرایی و خشم در میان بازیکنان فوتبال کانادایی کمال

                                                                 
7. Perceived Parental Pressure 

8. Perceived Coach Pressure 

9. Ongen 
10. Organization 

11. Maladaptive perfectionism 

12. athletic aggression 
13. Adaptive perfectionism 

14. Dunn & Syrotuik 
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نگرانی بیش از حد در رسیدند دو بعد این نتیجهبه 
از ابعاد  مورد اشتباهات و فشار مربی ادراک شده

-با خشم در فوتبال بوده گرایی بیشتر در ارتباطکمال

زشکاران که ور دهدمیکلی نتایج نشان  طور. بهاست
مانند: ) یعادری غیرگیبا تمایالت ناسالم و هدف

سمت داری باال( بیشتر بهممداری پایین و خودتکلیف
روند و کمتر قادر خشم در رقابت پیش می تجربة

هایی روش باهای خشم خود را پاسخ تاشوند می
ان و د) دل کنند که باعث بهبود عملکرد شوکنتر

 (.2003، سیروتیک
در  ،(2009) 15، پیتر، گوران و ماتیاسهنریک
-ارتباط بین ابعاد کمال در زمینة خود هایپژوهش

گرایی و حاالت خلقی چنین اظهار داشتند که نگرانی 
های ورزشی با پیامد هایرقابتدر مورد اشتباهات در 
حساس شکست، گناه، شرم و منفی مختلفی مانند ا

سرزنش همیشه همراه خود فرد خواهد بود. بین بعد 
گرایی و بیش از حد در مورد اشتباهات کمالنگرانی 

های افسردگی، خستگی، تنش، سردرگمی و مؤلفه
-خلقی ارتباط منفی و معنادار وجودمجموع اختالالت 

 (.2009 و دیگران، )هنریک ددار
 پژوهشی( در 2001) 11یکو سیروت نداکاسگرودان، 

به این نتیجه رسیدند اهمیت بیش از حد و تمرکز بر 
ورزشکار  شودمیباعث  ،اشتباهات در حین رقابت

در و داده خود را بر اجرا و عملکرد از دست تمرکز
منجر به کاهش سطح عملکرد فرد  این امر نهایت

 کندمیشده و او همواره خود را شکست خورده تلقی 
از خشم و افسردگی سس شکست زمینهکه این احسا

به اعتقاد رایس و  (.2001و دیگران،  دان) دشخواهد
 کنندةبینیپیشگرایی منفی ، کمال(2002)13ودلو

، زا نظیر افسردگیشناختی مشکلپیامدهای روان

                                                                 
15. Henrik, Peter, Goran & Mattias  
16. Causgrove Dunn & Syrotuik 
17. Rice & Dellwo 

 ،و در مقابل باشدمینفس بهفقدان اعتماد اضطراب و
یارهای داری با معگرایی مثبت، همبستگی معنیکمال

 دشخصی باال، عملکرد مطلوب و سازگاری مثبت دار
 (.2002 رایس و دلو،)

 122با بررسی  (2009) 19و استوبرو ، الاستول
گرایی مثبت با دانشجوی ورزشکار دریافتند که کمال

که بین صورتیمثبت دارد، درعملکرد ورزشی ارتباط 
و  د ورزشی ارتباط منفیگرایی منفی و عملکرکمال
 (.2009 ،و دیگران )استول دآمدستبهدار معنا

( 2001)  18بلنکستین و  ف، زورونتایج پژوهش دانکلی
-خودکارها، تردید و نگرانی در مورد  که دادنشان

و همچنین انتقادات والدین، با استفاده از  انتقادگری
اجتماعی،  هایموقعیتراهبردهای اجتنابی در 

و با  مثبت رابطة منفی و خوی و خلق کردنمشاجره
انایی دریافت حمایت اجتماعی مثبت و توخوی وخلق

 (.2001 ،و دیگران نکلیدا) دمنفی دار رابطة
بین  دادنددر پژوهشی نشان (1380)حسینی  و بشارت

های ورزشکاران ملی رشتهخشم و پرخاشگری 
ها وجود دارد، آن همبستگی مثبت و معناداری ،منتخب

که خشم در جریان  نداین نتیجه رسیدبه همچنین
ورزشی به بروز رفتار پرخاشگرانه  هایرقابت

و احتمال موفقیت ورزشکار را کاهش  انجامدمی
 (.1380بشارت و حسینی، ) ددهمی
 تواندمی گراییالکم ،شدهانجام هایپژوهشاساس بر

داشته  ورزشکاران رفتاراثرات بهنجار و نابهنجاری بر 
( و 2011، بیرد، 2010 ؛ اونجان،2000هاماچک، ) دباش

باشد، شناسی ورزشی میدر روان مهمیبسیار  سازة
کننده یا مانع کسب اهداف تواند کمکمی زیرا،

، دیگراندان و ) دتوسط ورزشکاران گرد ،موفقیت
2001.)  

تاکنون ارتباط بین  پژوهشگر،براساس مطالعات 

                                                                 
18. Stoll, Lau & Stober 
19. Dunkley, Zuroff & Blankstein 
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گرایی و پرخاشگری در ورزشکاران نوجوان مورد کمال
به دلیل محدودبودن  ازاین رواست. رار نگرفتهبررسی ق
گرفته در خصوص ارتباط بین این های انجامپژوهش

دست در دو متغیر، ضرورت انجام مطالعاتی از این
-شود. نتایج چنین پژوهشحیطه ورزش احساس می

شناسان ورزشی تواند به مربیان و روانهایی می
ی نماید تا با آگاهی از خصوصیات شخصیتکمک

های ورزشی، شناختی رشتهورزشکاران و نیازهای روان
های مناسب هدایت نوجوانان را به سوی ورزش

رو، برای نیل به این اهداف، پژوهش نمایند. از این
گرایی و پرخاشگری نظردارد، رابطة بین کمالحاضر در

 آموزان ورزشکار بررسی نماید.را در بین دانش

 شناسی پژوهشروش
که به  بودهمبستگی از نوع  توصیفی ،پژوهش حاضر

. بودشدهنامه انجامو با استفاده از پرسش میدانی شیوة
 آموزان ورزشکاردانش کلیة را پژوهشآماری  جامعة

های والیبال، در رشتهمتوسطه  دختر و پسر دورة
که حداقل  دادندمیتشکیل بسکتبال، تکواندو و کاراته

داشته و  را نظررد مو قة ورزشی در رشتةسابسال  دو
 .بودند آموزیمنتخب دانش هایتیمعضو یکی از 

در  ورزشکار آموزانتعداد دانش ،آمدهتدسطبق آمار به
بر اساس  که ندبود نفر 1931 مورد مطالعه جامعة

 ای تصادفیصورت خوشهبه نفر 320جدول مورگان 
گرفتن احتمال با در نظرعنوان نمونه انتخاب شدند. به

و عدم عودت برخی  هانامهپرسشاندن برخی ناقص م
آموزان توزیع شد، بین دانش نامهپرسش 330 ،دیگر

 333توزیع شده،  نامةپرسش 330 ازگفتنی است 
شد که در نهایت دادهبرگشت کاملطوربه نامهپرسش

تحلیل وبررسی و تجزیهمورد  نامهپرسشهمین تعداد 
-ه پرسشسآوری اطالعات از برای جمع .قرارگرفت

در چندبعدی گرایی های فردی، کمالویژگی نامة

پرخاشگری  نامة( و پرسش2008)1و دان زگتوالورزش 
 استفاده شد.( 1835) بردمیر ورزشی
، شامل در ورزش چندبعدی گراییکمال نامةپرسش

(، سؤال 1)با  مقیاس استانداردهای شخصیشش خرده
 (،سؤال 9)با  در مورد اشتباهاتبیش از حد نگرانی 

با فشار مربی ادراک (، سؤال 9)با فشار والدین  ادراک
 4)با  هافعالیت(، شک و تردید در مورد سؤال 1)

 38( در قالب سؤال 3)با  ( و نظم و سازماندهیسؤال
 1مخالفم= کامالً زا) تدر طیف پنج ارزشی لیکر سؤال

قابل . گرفتقرار(، مورد ارزیابی 5تا کامالً موافقم=
گرایی در ورزش شامل کمال نامةنکه پرسشتوجه ای

زمان گرفتن روایی با  آن سؤال 3بود که  سؤال 42
در این نظرات اصالحی اساتید صاحب نظر حذف شد. 

استانداردهای  هایمقیاسخردهاز نامه، پرسش
شخصی، نگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات، 

د فشار مربی و شک و تردیادراک  ،فشار والدینادراک 
 از گرایی نابهنجار وعنوان کمالبه هافعالیتدر مورد 

و نظم و استانداردهای شخصی  هایمقیاسخرده
در  شد.بردهنامگرایی بهنجار عنوان کمالسازماندهی به

-به ،مقیاس استانداردهای شخصیاین میان، خرده

گرایی نابهنجار گرایی بهنجار و کمالعنوان کمال
 پرخاشگری ورزشی نامةشپرس است.شدهشناخته

 15)با  مقیاس پرخاشگری خصمانهشامل دو خرده
 30در قالب ( سؤال 15)با  ( و پرخاشگری ابزاریسؤال
کامالً ) زدر طیف چهار ارزشی لیکرت ا سؤال

 ( بود.4تا کامالً موافقم= 1مخالفم=
استفاده از روش ، با حاضر پژوهشاول  در مرحلة

از زبان  ها،نامهپرسشاصلی  نسخة 21ةبازترجم-ترجمه
روایی ؛ سپس انگلیسی به زبان فارسی ترجمه گردید

 شناسیروانو ها توسط متخصصان مدیریت آن
آموزان ورزشکار بررسی و ورزشی، مربیان و دانش

                                                                 
1. Gotwals & Dunn 
2. Forward- Backward  
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ای ها در مطالعهتأیید شد و برای تعیین پایایی آن
ی توزیع آمار نامه در میان جامعةپرسش 30قدماتی م

 نامةای پرسشکرونباخ برج آزمون آلفایشد که نتای
 نامةو برای پرسش 98/0 گرایی در ورزشکمال

ظور منبه گزارش شد. 93/0پرخاشگری ورزشی 
خام و توصیف  هاینمرهکردن دادن و خالصهسامان
های آمار ها از شاخصدست آمده از نمونههای بهاندازه

ی چگونگدرصد( و برای بررسی  و توصیفی )میانگین
اسمیرنوف  -لموگرافزمون آماری کوها از آتوزیع داده

ها برای بودن توزیع دادهاستفاده شد. با توجه به طبیعی
 و رگرسیون پیرسونآزمون همبستگی از تعیین رابطه، 

اس.پی.اس.اس افزار آماری از نرم با استفاده چندگانه
 (.≥05/0α) شد استفاده 18نسخة 

 های پژوهشفتهیا
در دو بخش توصیفی و استنباطی  پژوهشهای یافته 

، پژوهشهای توصیفی بر اساس یافته .دنشومیارائه 
و  دختردرصد  4/44و  پسرها درصد آزمودنی 1/55

بودند. دبیرستان تحصیلی دوم مقطعها در بیشتر آن
گزارش شده  1دیگر اطالعات توصیفی در جدول 

 است. 

 

 

ی جمعیت شناختیهایژگیو. 2 جدول  

 متغیرها تعداد درصد

1/55%  پسر 195 
 جنسیت

4/44%  دختر 149 
3/15% دبیرستاناول 51   

تحصیلیسطح  
3/35% دبیرستاندوم 118   
1/34% دبیرستانسوم 115   
4/14% دبیرستانچهارم 49   
5/29%  بسکتبال 85 

 رشتة ورزشی
8/25%  والیبال 91 
1/24%  تکواندو 92 

21%  کاراته 30 
9/4%  ندارد 11 

 سابقة قهرمانی
33%  شهرستانی 110 

4/51%  استانی 131 
1/8%  کشوری 32 
2/1% یالمللنیب 4   
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  ی پرخاشگریهااسیمقگرایی با خردهی کمالهااسیمقخرده. ماتریس همبستگی برای بررسی ارتباط بین 1دول ج

(999=N) 

 پرخاشگری

ابزاری   

ری پرخاشگ

 خصمانه
 متغیرها پرخاشگری ورزشی

011/0-  300/0 ** 185/0 ونهمبستگی پیرس **  
گراییکمال  

218/0  001/0  100/0 داریانمع   
080/0-  445/0 ** 280/0 ونهمبستگی پیرس **  

 استانداردهای شخصی
103/0  001/0  010/0 داریانمع   
048/0-  532/0 ** 380/0 ونهمبستگی پیرس **  

در مورد اشتباهات بیش از حد نگرانی  
333/0  001/0  001/0 داریانمع   

024/0  043/0  053/0 ونهمبستگی پیرس   
فشار والدینادراک   

153/0  432/0  334/0 داریانمع   

095/0  315/0 ** 353/0 ونهمبستگی پیرس **  
فشار مربیادراک   

121/0  001/0  001/0 داریانمع   
094/0  103/0  411/0 ونهمبستگی پیرس **  

هاتیفعالدید در مورد شک و تر  
125/0  011/0  090/0 داریانمع   

081/0 -  353/0 - ** 355/0 - ونهمبستگی پیرس **  نظم و سازماندهی 
 830/0  010/0  001/0 داریانمع   

134/0 - * 051/0 -  142/0 - ونهمبستگی پیرس **  
گرایی بهنجارکمال  

014/0  351/0  010/0 داریانمع   
003/0 -  511/0 ونهمبستگی پیرس ** 448/0 **  

گرایی نابهنجارکمال  
981/0  001/0  001/0 داریانمع   

** 01/0p≤05/0 * ؛p≤ 
 

داری بین او معن مثبت رابطة دهدمینشانآزمون نتایج 
بهنجار با پرخاشگری گرایی ناکمال کلی و گراییکمال

 ،P ،185/0=r=001/0) وجود دارد زانآمودانش ورزشی
001/0=P ،448/0=r.) موزانی که ابعاد آنشدا ،عبارتیبه

نابهنجار  گراییکلی و کمال یگرایباالتری از کمال
یی گرابین کمالداشته و  دارند، پرخاشگری بیشتری

-ارابطة منفی و معن هاآنبهنجار و پرخاشگری ورزشی 
 عبارتی،به(. P ،142/-0=r=010/0) داری وجود دارد

گرایی بهنجار که ابعاد باالتری از کمال ورزشکارانی
 دارند، پرخاشگری کمتری دارند. 

-کمال) ردو متغی هایمقیاسمورد روابط بین خردهدر

 دهدمینشان هایافتهگرایی و پرخاشگری ورزشی( 
-کمال هایمقیاسخرده ورزشی با همةپرخاشگری 

 و فشار والدین ارتباط معنادارادراک به غیر از  گرایی

با پرخاشگری ورزشی دارد که تنها ارتباط منفی مثبت 
و پرخاشگری  باشدمیمقیاس نظم و سازماندهی هخرد

گرایی به جز کمال هایمقیاسبا همة خردهخصمانه 
 هافعالیتفشار والدین و شک و تردید در مورد ادراک 

تنها ارتباط  نیزا جدارد که در این مثبت و ارتباط معنادار
مقیاس نظم و همنفی پرخاشگری خصمانه با خرد

ام از کدو پرخاشگری ابزاری با هیچ باشدمیسازماندهی 
 گرایی ارتباط معناداری ندارد.مالک هایمقیاسخرده

با پرخاشگری خصمانه  گرایی بهنجارکمالهمچنین 
 رخاشگری ابزاری ارتباطاما با پ .داری نداردارتباط معنی

گرایی نابهنجار با دار دارد و کمالمعنی و منفی
با  دارد و یدارمعنا و مانه ارتباط مثبتپرخاشگری خص

 داری ندارد.پرخاشگری ابزاری ارتباط معنا
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 ورزشکار از روی آموزانپرخاشگری ابزاری دانش وبینی پرخاشگری ورزشی، پرخاشگری خصمانه . پیش9 جدول

 یگرایهای کمالمقیاسخرده

 پرخاشگری ابزاری پرخاشگری خصمانه پرخاشگری ورزشی  

 استانداردهای شخصی
B 452/0 555/0 101/0 - 

β 191/0 555/0 101/0 - 

sig 001/0 001/0 074/0 

نگرانی بیش از حد در مورد 

 اشتباهات

B 465/0 566/0 105/0 - 

β 419/0 579/0 112/0 - 

sig 001/0 001/0 061/0 

 والدین فشارادراک 
B 066/0 059/0 047/0 

β 021/0 050/0 044/0 

sig 573/0 255/0 691/0 

 فشار مربیادراک 
B 211/0 405/0 406/0 

β 133/0 117/0 145/0 

sig 001/0 003/0 057/0 

 هاشک و تردید در مورد فعالیت
B 547/0 445/0 504/0 

β 140/0 062/0 091/0 

sig 010/0 117/0 100/0 

 م و سازماندهینظ

B 422/0 - 171/0 - 075/0 - 

β 475/0 - 453/0 - 109/0 - 

sig 001/0 001/0 054/0 

R 570/0 697/0 403/0 

 R² 542/0 236/0 025/0 

 
-ترکیبی از خرده ،گراییجایی که مقیاس کمالاز آن

-که این خردهاست، برای بررسی این هامقیاس

ی پرخاشگری، بینچه اندازه در پیش هامقیاس
 توانندمیپرخاشگری خصمانه و پرخاشگری ابزاری 

ثر باشند از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش مؤ
-در این تحلیل، خرده (.3جدول ) دهمزمان استفاده ش

، بیننوان متغیرهای پیشعگرایی بهکمال هایمقیاس
پرخاشگری ورزشی، پرخاشگری خصمانه و 

-به صورت جداگانهپرخاشگری ابزاری، هر کدام به 

 رگرسیون شدند.  مالک وارد معادلة هایعنوان متغیر

 
فشار والدین ادراک بر این اساس، تنها خرده مقیاس 

-دار پیشطور معنیری ورزشی را بهنتوانست پرخاشگ

سازماندهی که به  مقیاس نظم وجز خردهبه بینی کند.
-ورزشی را پیشدار پرخاشگری امعن و صورت منفی

صورت مثبت و به هامقیاسد باقی خردهبینی کر
-کردند. خرده بینیی را پیشدار پرخاشگری ورزشامعن

ت تغییرادرصد  32 توانندمیگرایی های کمالمقیاس
 بینی نمایند.واریانس پرخاشگری ورزشی را پیش
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-بینی پرخاشگری خصمانه توسط خردهمورد پیشدر

گفت که  توانمیگرایی کمال هایمقیاس
ی و نگرانی در مورد اشتباهات استانداردهای شخص

دار و نظم و سازماندهی، معنا و مثبت کنندةبینیپیش
صمانه بودند منفی برای پرخاشگری خ کنندةبینیپیش

 49رفته همگرایی رویکمال هایمقیاسکه خرده
-اشگری خصمانه را پیشتغییرات واریانس پرخدرصد 

-کمال هایمقیاسخردهکدام از و هیچ نداهکرد بینی

 نشدند. ابزاریبینی پرخاشگری گرایی موفق به پیش

 گیریبحث و نتیجه
-بین کمال حاضر تعیین رابطة پژوهشهدف کلی 

آموزان ورزشکار بود. گرایی و پرخاشگری در بین دانش
مقیاس بین  یدارامثبت و معن رابطة که دادنتایج نشان

و همچنین  پرخاشگری ورزشیمقیاس گرایی و کمال
آموزان دانش گرایی و پرخاشگری خصمانةبین کمال
گرایی و پرخاشگری اما بین کمال .وجود داردورزشکار 
مشاهده نشد؛  داریانارتباط معآموزان دانشابزاری 

 گرایی باالتری دارند،که کمالآموزانیبنابراین دانش
بیشتری  پرخاشگری ورزشی و پرخاشگری خصمانة

 (2011)بیرد  پژوهشاین یافته با  شت.نیز خواهند دا
 دارد. خوانیهم

تحت عنوان بررسی ارتباط ( در پژوهشی 2011)بیرد 
طراب و پرخاشگری گرایی، خشم، اضبین کمال

خاشگری ورزشی و گرایی و پرورزشی، بین کمال
گرایی و پرخاشگری خصمانه چنین بین کمالهم

 که کردیانمشاهده کرد و ب یدارامعن و رتباط مثبتا
-اری ارتباط معنیگرایی و پرخاشگری ابزبین کمال

 در (،2010) ناونجا (.2011داری وجود ندارد )بیرد، 

 در اصلی محرک ،کرداظهار گرالکما افراد توصیف
 بلکه؛ نیست خوشبختی به رسیدن افراد این زندگی

 سرییک در هاآنزندگی  .تاس یافتن برتری و تکامل

 کاری هر در هاآن .تاس شده صهخال نبایدها و بایدها

 دهندانجام را آن شیوه بهترینبه و برسند به کمال باید

 نرسیدن به و شدنخواهند خرسند صورتدر غیر این

و  اضطراب دچار را هاآنباالی کمال  هایدرجه
)اونجان،  دکنمی شدید افسردگی پرخاشگری و

عث گرایی افراطی در افراد بار نتیجه کمالد ؛(2010
 . شودمی هاآنپرخاشگری 

 و حسینی بشارت شاین یافته با نتایج پژوههمچنین 
تحت عنوان  پژوهشیدر  هاهمسو است. آن ،(1380)

-شم و پرخاشگری در ورزشکاران رشتهبین خ ةرابط

بین خشم  رسیدند کهبه این نتیجه های منتخب ملی
و این  داردوجودمثبت و معناداری  رابطةو پرخاشگری 

های که خشم در جریان رقابت دهدضوع نشان میمو
انجامد و احتمال ورزشی به بروز رفتار پرخاشگرانه می
 )بشارت و دهدموفقیت ورزشکار را کاهش می

 افراطیگرایی گونه که کمالهمان (.1380حسینی، 
ورزشکاران در افزایش اضطراب رقابتی و خشم  موجب

دهد، می ا کاهشهشده و عملکرد ورزشی را در آن
خود باعث بروز پرخاشگری در  این عوامل به نوبة

 شود.ورزشکاران می
حاضر، در مورد روابط  پژوهشهای به یافتهبا توجه 

گرایی و کمال) های دو متغیرمقیاسبین خرده
مقیاس شد بین خردهخاشگری ورزشی(، مشخصپر

استانداردهای شخصی با پرخاشگری ورزشی و 
داری وجود اتباط مثبت و معناشگری خصمانه ارپرخ

که استانداردهای آموزانی عبارتی دانشبه ؛رددا
 نیز ها باالتر بود پرخاشگری بیشتریشخصی در آن

 (2008)اونجان  پژوهشداشتند. این یافته با نتایج 
بین  پژوهشی( در 2008)دارد. اونجان  خوانیهم

گری ارتباط مثبت و استانداردهای باال و پرخاش
با  یافتة پژوهش حاضر .مشاهده کردی دارامعن

ندارد.  خوانیهم( 2013) همکاراندهقانی و  پژوهش
 جامعةمتفاوت بودن  دلیلشاید به موضوععلت این 

مورد  جامعة هاآن پژوهش، در باشدمطالعه  مورد
 که با نددبو لبزرگساهای بازیکنان فوتبال تیم ،مطالعه
 دیگراندهقانی و  حاضر، متفاوت بود. پژوهش جامعة

 پرخاشگری( بین استانداردهای شخصی با 2013)
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نداردهای استا. ردندارتباطی مشاهده نک ورزشی،
ت که اکثر گرایی اسشخصی یکی از ابعاد کمال

زی رکعنوان ویژگی مرا بهپردازان این بعد نظریه
با چون ورزشکاران اند؛ کردهگرایی توصیفکمال
بسیار باالیی دارند و  معیارهاییی منفی، گراکمال

اما  .د به آن استانداردها برسندنکنهمیشه سعی می
 بخشی به همةطور رضایتتوانند بهنمی غالباً

در باعث پرخاشگری  امر این استانداردها دست یابند و
استانداردهای  (.2000هاماچک، ) شودها میآن

 موجبشخصی اگر در حد توانایی ورزشکاران باشد 
 ،باشدشان بیش از حد توانایی و اگر شده نآنا موفقیت

و  جا که ویلیامزاز آن شود.می آنان باعث پرخاشگری
استانداردهای  وجود ،ددادننشان (،1881) 1لفینگول

گرایی در ورزشکاران نخبه اغلب برای باالی کمال
که استاین درحالی است. ثرفید و مؤم هاآنعملکرد 

ت مثبت را به احساسات احساسا ،گرایانهعملکرد کمال
( تبدیل ترس از شکست و اضطرابمانند: ) منفی

از طرفی بین  .(1881کند )ویلیامز و لفینگول، می
ی و پرخاشگری ابزاری ارتباط استانداردهای شخص

دهقانی  پژوهشنشد. این نتیجه با مشاهده داریمعنی
 دارد. خوانیه(، 2013) همکارانو 

بعد نگرانی بیش از حاضر بین  پژوهشهمچنین در 
حد در مورد اشتباهات با پرخاشگری ورزشی و 

داری مشاهده ااشگری خصمانه ارتباط مثبت و معنپرخ
ان هر چه آن است که ورزشکار دهندةاین نشانشد. 

نگران باشند  بیشتر در مورد اشتباهاتشان در ورزش
شود. این یافته با ها میباعث پرخاشگری بیشتر در آن

(، دان و 2013) همکاراندهقانی و  هایشپژوهنتایج 
(، دان 2009) همکاران(، هنریک و 2003) سیروتیک

باشد. هنریک و می در یک راستا( 2001) همکارانو 
ارتباط بین  ( در پژوهش خود در زمینة2009) همکاران

                                                                 
1. Williams & Leffingwell 

گرایی و حاالت خلقی چنین اظهار داشتند که مالک
های رقابت درنگرانی بیش از حد در مورد اشتباهات 

های منفی مختلفی مانند احساس ورزشی با پیامد
همیشه همراه خود فرد  شکست، گناه، شرم و سرزنش،

به  پژوهشی( در 2001) همکاراندان و  .هد بودخوا
این نتیجه رسیدند که اهمیت بیش از حد و تمرکز بر 

شود که ورزشکار اشتباهات در حین رقابت باعث می
داده که در دستو عملکرد از مرکز خود را بر اجرات

شده و او منجر فرد نهایت به کاهش سطح عملکرد 
کند که این خورده تلقی میهمواره خود را شکست

ساز خشم و افسردگی او هزمین ،احساس شکست
و  2فراست (.2001، همکاران)دان و خواهد شد 

اولین و ( نگرانی در مورد اشتباهات را 1880) همکاران
 (.2000)هاماچک،  دانندگرایی میکمال ترین بعدمهم
شکست  با مساوی را اشتباه غالباً گرا،کمال افراد
 اجتناب وحوش حول زندگی، در هاآن دانند. موضعمی

 مواقع بسیاری در همین دلیلبه و است اشتباه از

 .دهندمی دست از را ارتقاء و یادگیری هایفرصت

منفی ممکن  تمرکز بر اشتباهات و احتمال ارزشیابی
بالفاصله پس از یک  ،است موجب شود ورزشکاران

خطا در جریان رقابت، تمرکز بر رفتار مربوط به تکلیف 
نهایت به توقف در را از دست بدهند. فقدان تمرکز در

که شود. با توجه به اینمیسطح عملکرد منجر 
آید، عملکردهای بدون نقص در ورزش کمتر پیش می

ز حد نگران اشتباهاتشان هستند که بیش اورزشکارانی
خود را  و از عملکردشان راضی خواهند شد ندرتبه

 موجبامر کنند که این شکست خورده تلقی می
بین نگرانی بیش  ،طرفیاز شود.ها میآن پرخاشگری

از حد در مورد اشتباهات و پرخاشگری ابزاری ارتباط 
 دهقانی پژوهشداری مشاهده نشد. این نتیجه با عنیم

 دارد. همخوانی(، 2013) همکارانو 

                                                                 
2. Frost 
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داری بین احاضر ارتباط مثبت و معن پژوهشج نتای
فشار مربی و پرخاشگری ورزشی و پرخاشگری ادراک 

دان و  پژوهشداد. این یافته با نتایج خصمانه نشان
این نتیجه به  هاآندارد. خوانیهم (2003) سیروتیک

و  اشتباهات نگرانی بیش از حد در مورد دو بعدرسیدند 
گرایی بیشتر در از ابعاد کمال فشار مربی ادراک شده

)دان و  ارتباط با خشم در بازیکنان فوتبال بود
با نتایج حاضر  پژوهش یافتة (.2003، سیروتیک

خوانی ندارد. ه (2013) همکاراندهقانی و  پژوهش
 پژوهشدلیل آن باشد که در شاید به این تناقضعلت 

اما  آموزان بودند.دانش ،طالعهمورد م حاضر جامعة
( 2013) همکارانپژوهش دهقانی و  جامعة

-ترند و پایینلیگ برتر بود سالبزرگ هایفوتبالیست

 تاآموزان شاید موجب شود سنی دانشبودن ردة 
مربی را درک کنند و  واردشده از طرف فشار نتوانند

بین  این پژوهشگرانها شود. باعث پرخاشگری آن
ارتباطی مشاهده  و پرخاشگری، ر مربیادراک فشا

 نکردند.
 ،دهد که هر چه مربینشان میحاضر  پژوهشنتایج  

پرخاشگری  ،وارد کند انفشار بیشتری بر ورزشکار
ادراک کند. از طرفی بین افزایش پیدا می نیز هاآن

داری و پرخاشگری ابزاری ارتباط معنیفشار مربی 
دهقانی و  ایهپژوهشمشاهده نشد. این نتیجه با 

 دارد. همخوانی(، 2013) همکاران
حاضر ارتباط مثبت و معناداری بین  پژوهشهمچنین 

ها و پرخاشگری ورزشی شک و تردید در مورد فعالیت
دانکلی و  پژوهشداد. این یافته با نتایج نشان

. نتایج پژوهش است راستا( هم2001) همکاران
د و نگرانی تردی ،داد( نشان2001) همکاراندانکلی و 

و همچنین انتقادات  خودانتقادگریدر مورد کارها، 
والدین، با استفاده از راهبردهای اجتنابی در 

و خلق منفی  کردنمشاجرههای اجتماعی، موقعیت
و با خلق مثبت و توانایی دریافت حمایت  مثبت رابطة

، همکاراندارد )دانکلی و  یمنف ابطةاجتماعی ر

در مورد  اندازههر  افرادرو از این (.2001
باشند، این ان بیشتر شک و تردید داشته شهایفعالیت
 هاآنباعث پرخاشگری ورزشی بیشتری در  مسئله

چنین بین شک و تردید در مورد و هم شودمی
خصمانه و ابزاری( ) ها و ابعاد پرخاشگریفعالیت

 نشد.  مشاهده داریاارتباط معن
بعد نظم و  بینحاضر،  پژوهشهای بر طبق یافته

ی و گرایی با پرخاشگری ورزشسازماندهی کمال
منفی وجود  ، اماداراپرخاشگری خصمانه ارتباط معن

با افزایش نظم و سازماندهی  به این معنی کهدارد. 
یابد. این ها کاهش میورزشکاران، پرخاشگری آن

. استراستاهم( 2008)اونجان  پژوهشیافته با نتایج 
با پرخاشگری  نظم و سازماندهی( بین 2008)اونجان 

در  همچنیند. منفی گزارش کرو ارتباط معنادار 
اشگری بین نظم و سازماندهی با پرخ پژوهش حاضر

 (.2008ونجان، ا)باطی مشاهده نشد ابزاری ارت
فشار والدین و  ادراک در پژوهش حاضر بین بعد

 داریای ورزشی و دو بعد آن ارتباط معنپرخاشگر
حاضر با نتایج  پژوهش فتةمشاهده نشد. یا

 خوانیهم(، 2013) همکارانهای دهقانی و پژوهش
 دارد.

یکی از  نوانعفشار والدین بهادراک جا که از آن
کدام از ابعاد گرایی با هیچهای کمالمقیاسخرده

توان گفت نداشت، می یداری ارتباط معنیپرخاشگر
، دگرداید به مسائل و مشکالت فرهنگی براین دلیل ش

 ،، والدین جامعة پژوهش حاضرصورت که در اینبه
-ت ورزشی و رقابت ورزشکاران دخالتکمتر در فعالی

کنند، بنابراین ورزشکاران ممکن است فشار ناشی می
کنند  درکنکنند و اگر هم  درکاز انتقادات والدین را 

ر این فشار ناشی از داشتن انتقادات باالی والدین د
 .نباشدرد مورد رقابت ورزشی ف

چه توان گفت که هرباال می هایدر توجیه یافته
میزان  ،افراد بیشتر باشد در گرایی افراطیکمال

شود. های منفی علیه خود بیشتر میانتقادها و سرزنش
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کند خود را با زیرا همیشه ورزشکار سعی می
استانداردهای شخصی، افکار ناشی از نگرانی در مورد 

-ها و توصیهفعالیتید در مورد اشتباهات و شک و ترد

پرخاشگری  موجبهای مربی تطبیق دهد و این امر 
 او خواهد شد.

کدام از داد، هیچنشان پژوهشطور که نتایج همان
گرایی با پرخاشگری ابزاری های کمالمقیاسخرده

دلیل این امر شاید این ، ندداری نداشتباط معنیارت
شگری ابزاری مورد آموزان با بروز پرخاکه دانشباشد 

به و تشویق مربیان، والدین و تماشاگران قرار نگرفتند 
مثبت  کنندةنکردن پاداش و تقویتدریافت دلیل

بیرونی از دیگران، طبیعی است که در مسابقات خود 
ای برای بروز پرخاشگری ابزاری نداشته باشند و انگیزه

-از خرده کدامهمین دلیل بین هیچبه احتماالً

گرایی با پرخاشگری ابزاری ارتباط های کمالیاسمق
 وجود نداشت.  معناداری

گرایی داد که بین کمالحاضر نشان پژوهشنتایج 
بهنجار و پرخاشگری ورزشی و پرخاشگری ابزاری 

گرایی یعنی کمالدارد، دار منفی وجودارتباط معنی
کاهش ها آنرا در پرخاشگری در ورزشکاران،  بهنجار

 1، پیک، دایک و ریسایجان نتایج ساسبر ا. دهدمی
گرایی بهنجار، معیارهایی را افراد دارای کمال ،(2003)
که رسیدن این جایگیرند، اما بهرای خود در نظر میب

 ماهیتو یا نرسیدن به آن معیارها برایشان مهم باشد، 
یدن به هدف در نظرشان اهمیت کردن برای رستالش
لذت کمال و برتری برای تو رقاب تالش از هاآن دارد،
به  را شخصی هایمحدودیت حال عین در و برندمی

باال اما های کوشند مالکشناسد و میمی رسمیت
بیان ند. بهای را انتخاب کنپذیر و معقوالنهانطباق

-میرقابتگرایی بهنجار، با خود دیگر، افراد با کمال

 تیجةن. (2003 ،همکارانو  دیگران )ایجان نه با کنند

                                                                 
1. Egan, Piek, Dyck & Rees 

(، 2008)اونجان  مطالعاتحاضر با نتایج  پژوهش
( 2009)همکاران (، استول و 2002) رایس و دلوو

به این  پژوهشی( در 2008)دارد. اونجان  خوانیه
تواند گرایی میهنجار کمالبشکل که  نتیجه رسید

(، 2002) رایس و دلوو. پرخاشگری را کاهش دهد
بهنجار و گرایی بین کمال داریهمبستگی معنی

اهده کردند )رایس و شرد مطلوب و سازگاری معملک
با بررسی  (2008همکاران،  استول و(. 2002دلوو، 

گرایی دریافتند که کمالدانشجوی ورزشکار  122
 .مثبت با عملکرد ورزشی ارتباط مثبت دارد

 خوانیهم( 2011)بیرد  نتیجةحاضر با  پژوهش یافتة
که  رسید ه این نتیجهپژوهشی ب( در 2011)ندارد. بیرد 
زاری ارتباط گرایی بهنجار و پرخاشگری اببین کمال

 تناقضعلت این  (.2011معناداری وجود ندارد )بیرد، 
بودن خصوصیات متفاوت دلیل متفاوتبه شاید

ورزشکاران از قبیل سطح مهارت، جنسیت، سن و نوع 
باشد که نباید نادیده گرفته  غیرهفعالیت ورزشی و 

 د.نشو
گرایی بهنجار و پرخاشگری چنین بین کمالهم

 پژوهش افتةیداری وجود ندارد. اانه ارتباط معنخصم
 بیرد، نیست راستاهم( 2011)حاضر با پژوهش بیرد 

ر و پرخاشگری خصمانه ارتباط گرایی بهنجابین کمال
علت این (. 2011)بیرد،  مشاهده کردمنفی  و دارمعنی

های ورزشی دن رشتهدلیل متفاوت بوشاید به موضوع
( روی 2011بیرد ) در پژوهش باشد که مطالعهمورد 

راگبی و فوتبال  های هاکی روی یخ،ورزشکاران رشته
 .نددمطالعه کر

توانند گرایان بهنجار میکمالمجموع، در
ی هاهای بدنی خودشان و محدودیتمحدودیت

اساس آن، اهداف امکانات جامعه را بپذیرند و بر
مانند کسب یک مقام خوب در مسابقه  پذیریانعطاف

ها برای رسیدن به را برای خودشان در نظر بگیرند. آن
ها را کنند و همین تالش هم آناین هدف تالش می

برد. کند و اعتماد به نفسشان را باال میراضی می
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داند که چنین شخصی حتی اگر شکست بخورد، می
، با دلیلو به همین  است را کرده تمام تالش خود

 .آیدبیرون میمسابقه احساس رضایت از میدان 
گرایی داد بین کمالنتایج پژوهش حاضر نشان

ی و پرخاشگری خصمانه نابهنجار و پرخاشگری ورزش
. به این معنی که با مثبت وجود دارد و دارارتباط معنی

ورزشکاران،  در نابهنجارگرایی افزایش کمال
 نیز هاآن ةورزشی و پرخاشگری خصمانپرخاشگری 
های بیرد با یافته حاضر پژوهشیابد. نتایج افزایش می

(، 2003) سیروتیک(، دان و 2008)(، اونجان 2011)
( 2011). بیرد استراستا هم (،2002) رایس و دلوو

گرایی نابهنجار و پرخاشگری خصمانه بین کمال
(. 2011بیرد، ) دمثبت مشاهده کرعنادار و ارتباط م
که  به این نتیجه رسید پژوهشیدر  (2008)اونجان 

یش تواند باعث افزاگرایی نابهنجار میکمال
دان و  هایپژوهش(. 2008پرخاشگری شود )اونجان، 

زشکاران با داد وری نشانکلطوربه( 2003) سیروتیک
-بیشتر به ،عادیغیر گیریتمایالت ناسالم و هدف

روند و کمتر میخشم در رقابت پیش سمت تجربة
هایی روش باهای خشم خود را شوند که پاسخمیرقاد

رایس و . شود ل کنند که باعث بهبود عملکردکنتر
خود به این نتیجه رسیدند ( در پژوهش 2002) دلوو

-پیامدهای روان کنندةبینیفی پیشگرایی منکمال

فقدان  و اضطراب ،زا نظیر افسردگیشناختی مشکل
 .باشدفس مینبهاعتماد

ن گرایی نابهنجار دارند، از هماکه کمال یورزشکاران
برای  بینانهواقعاول یک هدف بلندپروازانه و غیر

گویند باید حتماً مثالً، می ،گیرنددر نظر می شانخود
در مسابقات المپیک به مقام اول برسند وگرنه دیگر 
هیچ مقامی ارزش ندارد و یک شکست کامل 

مقام اول شود. این افراد حتی اگر به محسوب می
کنند و المپیک برسند، باز هم احساس رضایت نمی

ساله، یک  10حفظ این مقام را برای یک مدت 
رسند، میدانند و باز هم وقتی به آن موفقیت کامل می

ها شدیدتر، آندر حاالت  ،شودهمین سیکل تکرار می
ورزشی به اوج برسند، تمایل  ةحتی اگر در یک حوز

مانند علم و هنر  اری دیگریهای رفتدارند در حوزه
 ییگراکمالبا در واقع، ورزشکاران  ،نیز اوج بگیرند

ها آن ،دانندوقت خود را پیروز میدان نمیهیچنابهنجار 
دهند که از دیگران کمک حتی به خود اجازه نمی

ترین دوستانشان چون حتی کمک نزدیک ،بگیرند
 شود خودشان را در مرکز موفقیت نبینند.باعث می

-داد بین کمالنشان حاضر پژوهش همچنین نتایج

داری ار و پرخاشگری ابزاری ارتباط معنگرایی نابهنجا
( در یک 2011)بیرد  پژوهشوجود ندارد، این یافته با 

 . راستااست
داد حاضر نشان نتایج رگرسیون چندگانه در پژوهش

های نظم و سازماندهی، نگرانی مقیاسخرده ،به ترتیب
در مورد اشتباهات، استانداردهای شخصی،  بیش از حد

 ،هافشار مربی و شک و تردید در مورد فعالیتادراک 
بینی پرخاشگری ورزشی پیشترین متغیرها برای قوی
ها مقیاسباشند که در بین این خردهمی انکارورزشدر 

دار اطور منفی و معنو سازماندهی به تنها متغیر نظم
پیش  ،کند و بقیهنی میبیپیشپرخاشگری ورزشی را 

دار پرخاشگری ورزشی امثبت و معن ةنندکبینی
فشار والدین  ادراک مقیاسباشند و تنها خردهمی

-پیش داراطور معنت پرخاشگری ورزشی را بهنتوانس

  بینی کند.
پژوهش حاضر همچنین نتایج رگرسیون چندگانه در 

در مورد اشتباهات و بیش از حد داد که نگرانی نشان
تری طور قویترتیب بهخصی بهاستانداردهای ش

دار برای پرخاشگری او معن مثبتکنندة بینیپیش
نظم و  مقیاسها خردهباشند و بعد از آننه میخصما

دار پرخاشگری او معن منفی کنندةبینیسازماندهی پیش
 باشد.خصمانه می

 گراییکمالهای مقیاساز خرده کدامدر نهایت هیچ
-در بین دانش ابزاری بینی پرخاشگریپیشموفق به 

 آموزان ورزشکار نشدند.
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 (2011)های بیرد حاضر با پژوهش پژوهشهای یافته
( به 2011). بیرد در یک راستااست (،2008)اونجان  و

های نگرانی در مورد مقیاسخردهاین نتیجه رسید که 
دار و نظم و او معن صورت مثبتاشتباهات به

دار، سطوحی از امعنو ورت منفی صزماندهی بهسا
اونجان  .کنندبینی میپیشپرخاشگری خصمانه را 

داردهای ( در پژوهش خود نشان داد استان2008)
خصومت و  ،داراطور مثبت و معنشخصی به

کند و نظم و میبینیپرخاشگری کالمی را پیش
منفی خشم، پرخاشگری  کنندةبینیسازماندهی پیش
 .تاسفیزیکی و کالمی 

چون نظم و  ؛گفت توانمی هایافتهدر توجیه این 
منفی پرخاشگری ورزشی  کنندةبینیسازماندهی پیش

 استبه این معنی  ،و پرخاشگری خصمانه بوده است
آموزان بیشتر دانش هر اندازه نظم و سازماندهیکه 
 ةورزشی و پرخاشگری خصمان پرخاشگری ،باشد

-جا که در دانشنو از آ شودمیدیده  هاآنکمتری در 

نگرانی بیش از حد در مورد  ،آموزان ورزشکار
و پرخاشگری  پرخاشگری ورزشی نیز اشتباهات
 ،است کردهبینیپیشدار اطور مثبت و معنبهرا  خصمانه

گفت که نگرانی در مورد اشتباهات نیز باعث  توانمی
 و پرخاشگری خصمانة افزایش پرخاشگری ورزشی

 ،راکه نگرانی بیش از حد، چشودمیورزشکاران 
منفی نسبت به رقابت و مسابقه را بیشتر  هایارزیابی

پرخاشگری  ،فشار مربی ادراک کهجااز آن و کندمی
کرد به بینیدار پیشامثبت و معنصورت ورزشی را به

مربیان ورزشی نسبت  هراندازهکه  رسیممیاین نتیجه 
ات باالیی انتظار ،به فعالیت ورزشی و رقابتی ورزشکار

داشته باشد، ورزشکار همیشه خود را بر اساس این 
انتظارات ارزیابی خواهد کرد و در رقابت ورزشی سعی 
بر آن دارد که انتظارات مربی را برآورده سازد، با این 

بخش رقابت ورزشی دیگر برای ورزشکار لذت ،وجود
و  شودمینخواهد بود و موجب پرخاشگری وی 

-حاضر پیش پژوهشنیز در استانداردهای شخصی 

پرخاشگری ورزشی و برای دار امثبت و معن کنندةبینی
استانداردهای شخصی باال ، استپرخاشگری خصمانه 

شدن فکر ورزشکار به موفقیت و نتایج مشغول موجب
و این مشغولیت ذهنی در  شودمیمنفی شکست 

رقابت ورزشی موجب ایجاد پیامدهای منفی شده و 
. دهدمیورزشکار افزایش  گری را درپرخاش

نیز  هافعالیتخصوص شک و تردید در مورد در
د در مورد گفت با افزایش شک و تردی توانمی

و در  یابدمیافزایش  نیز پرخاشگری ورزشی ،هافعالیت
بینی موفق به پیشفشار والدین که ادراک مورد 

گفت  توانمی، نشدآن  هایمقیاسپرخاشگری و خرده
ای نبود فشار والدین در اندازه حاضر شپژوهشاید در 

  که موجب پرخاشگری ورزشکاران شود.
-از خرده کدامهیچ کهدر توجیه این همچنین

بینی گرایی موفق به پیشکمال هایمقیاس
 دلیلگفت شاید به توانمی ،پرخاشگری ابزاری نشدند

آموزان ورزشکار با مورد تشویق قرار نگرفتن دانش
 ابزاری باشد. انجام پرخاشگری

بهنجار در  گراییکمالداد پژوهش حاضر نشاننتایج 
ها ی آنآموزان ورزشکار موجب کاهش پرخاشگردانش

گرایی نابهنجار پرخاشگری که کمالحالیشود، درمی
گرایی تقریباً ویژگی دهد. کمالها افزایش میدر آنرا 

توان همیشه اما نمی رزشکاران است.مشترک اکثر و
کرد، عنوان یک عامل منفی قلمدادگرایی را بهکمال

گرایی هم کمال حاضر پژوهشسو با نتایج بلکه هم
ه ابعاد دارای جوانب مثبت و هم منفی است و باید ب

. کردطور همزمان توجهبهنجار و نابهنجار آن به
گرایی ویژگی است که اگر به صورت بهنجار و کمال

تالش و پیشرفت مثبت در افراد شکل بگیرد موجبات 
و اگر به صورت منفی و  سازدیها را فراهم مآن

باشد باعث عقب افتادن و تشدید احساسات  نابهنجار
 ییهمین دلیل کاراو به شودیم مثل پرخاشگری منفی

 دهد.یقرار م یرصورت منفی تحت تأثفرد را به
تشخیص و  ،بررسی ،در ورزشکارانبنابراین 
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که زم و بدیهی است، چراامری ال گراییکمال ماندر
به معنای افتادن و  ،ایورزش در شکل رقابتی و حرفه

دادن و مجدداً افتادن است و اگر و ادامه شدنبلند
گرایی منفی باشد او کمال ،ویژگی شخصیتی ورزشکار

-بلکه باعث ؛داردیتنها از حرکت و تالش باز منه را

و د کناحساسات منفی شدیدی را نیز تجربه شودیم
 ،مسایل موجود و دالیل توقف خود ییجای شناسابه

دیگران و جامعه بپردازد.  ،زنش خودبه انتقاد و سر
باعث  احساسات منفی افتدیوقتی چنین اتفاقی م

نخورده فرد دست هایییبسیاری از تواناشود یم
گاه در یچاو ه هایییو توانا هایتمانده و ظرفباقی

 .ه و او دچار توقف شودمسیر مناسب خود قرار نگرفت
تواند اطالعات یم پژوهش حاضرآمده از دستدانش به

ارزشمندی برای آموزش و پرورش، مربیان و 
مربیان  دلیلهمینبهمسئوالن ورزشی فراهم آورد. 

نابهنجار گرایی گاه باشند ورزشکارانی که کمالباید آ
شناس ورزشی و با کمک روان شناسایی کنند را دارند

دیل این ویژگی شخصیتی بکوشند تا از در تع
پرخاشگری ورزشکاران جلوگیری کنند و همچنین 

ای از ورزشکاران توقع بیش از اندازهمربیان نباید 
در پایان، را تحت فشار قرار دهند.  هاآنداشته باشند و 

توسط مربیان و  ییهاراهشدن کرد که مطرحباید بیان
گرایی لبرای کاهش کما ورزشی شناسانروان

 تواند موجبیم آموزان ورزشکاربه دانشنابهنجار 
: ورزشکاران، به مانندشود.  آنانکاهش پرخاشگری در 

سرزنش نکنند؛ خود را  هاشکستاشتباهات و  دلیل
برگردند؛ این پس از هر شکست به روال عادی زندگی 

آل فقط یک راهنما و هدف است که را بپذیرند که ایده
 حتماًکه به آن تالش کرد، نه این باید برای رسیدن

ند؛ این مسئله را درک کنند به آن برسدرصد  100باید 
دچار شکست، ضعف و اشتباه  هاانسان که همة

طبیعی  کامالً هاانسانشوند و این مسائل برای یم
آموزان ورزشکار باید یاد بگیرند است و در انتها دانش

که نه این ،که هستند بپذیرند طورهمانخود را  تا
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