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 چکيده

تعيين ارتباط بين جو اخالقی تيم و تمايالت پرخاشگری ورزشی در بازيکنان , هدف اين تحقيق
 سالة دستة اول و ۱۳‐۱۹)  دختر۵۸ پسر و ۶۵( ورزشکار ۱۲۳بدين منظور . نوجوان بسکتباليست است
ورزشکاران در فواصل استراحت تمرين تيم . ش تصادفی انتخاب شدندبه رو, دوم باشگاه های شهر تهران

 JAMBYSQ, به تکميل پرسشنامة سه بخشی پرداختند که شامل پرسشنامه های جمعيت شناسی
پرسشنامة قضاوت در مورد رفتار اخالقی در ورزش نوجوانان که اطالعاتی در مورد ميزان قدرت معيارهای (

پرسشنامة معيار تيمی  (TNQو ) اشگری خود توصيف شده را ارائه می دهدتيمی و ميزان احتمال به پرخ
روايی و . بود) که اطالعاتی در مورد معيارهای هم تيمی ها و مربی برای تقلب و پرخاشگری ارائه می دهد

نتايج نشان داد بهترين . روا و پايا هستند, پايايی دو پرسشنامه بررسی و مشخص شد که هر دو پرسشنامه
ادراک ورزشکاران از معيارهای , )چه در دختران و چه در پسران( بين در احتمال به پرخاشگری پيش

معيارهای مربی برای تقلب و پرخاشگری پيش بين مهمی ) . >P ۰۵/۰(پرخاشگری قبلی تيم شان است 
ه ها تأثيری را اين يافت). >P ۰۵/۰(ولی در پسران اين گونه نبود , برای تمايالت پرخاشگرانه در دختران بود

نتايج با تکيه . نشان می دهد, که هم تيمی ها و مربيان در شکل دهی جو اخالقی در تيم های ورزشی دارند
مجموع يافته ها ضمن . بر نظرية تکامل اخالقی کوهلبرگ و نظرية يادگيری اجتماعی باندورا به دست آمد 

معيارهای , ؤثر بر پرخاشگری ورزشکاران رابارزترين مؤلفة جو اخالقی م, جانبداری از اين دو نظريه
 . پرخاشگری هم تيمی هايشان می دانند

 
 واژه هاي کليدي

 .جو اخالقی تيم و بازيکنان نوجوان بسکتبال, پرخاشگری ورزشی
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 مقدمه
بديهی است که تمامی اعمال بشر از دو جنبة فيزيولوژيکی و روانی قابل بررسی است و با 

 اهميت دادن به مباحث ,  روانی در اعمال و رفتار بشر دارنده هایجنبتوجه به نقشی که 
 ). ۲( دارد ويژه ایسی ارزش و اعتبار ن شناروا

 به ،يی دوسويه است؛ از يک سوديدگاه ها, ی مربوط به پرخاشگری در ورزشه هاديدگا
 در مکان های ورزشی تنها جايی است که پرخاشگری نه تنها, در دوران صلح,  ١عقيدة راسل

دادگاه , از طرف ديگر. تشويق نيز می شودبلکه رفتار پرخاشگرانه , آن جايز شمرده می شود
های متعددی به دليل تخلف از قوانين تشکيل می شود که ورزشکاران را به علت رفتارهای 

يکی از داليل اين . پرخاشگرانة عمدی و صدمه زدن به ورزشکاران ديگر محاکمه می کنند
ی در موقعيت های مختلف بسيار متفاوت رآن است که تفسير ما از پرخاشگدوسويه گرايی 

بدين علت محققان تالش کردند که تعريف واضح تری در مورد پرخاشگری ارائه ). ۱۶(است 
هر نوع رفتاری که به :"پرخاشگری را اين گونه تعريف می کنند , ازاين رو در نگاه کلی, دهند

" يگر انجام شود و ممکن است روانی يا فيزيکی باشدقصد آسيب رساندن عمدی به شخص د
پرخاشگری شکلی از رفتار است که هدف آن آسيب , )۱۹۹۷(يا بنا به اظهار بارون ) ۱۲(

هر چند تعاريف مذکور ممکن است در بيشتر ). ۷, ۸(رساندن يا آزار دادن موجود زنده است 
 موجود در ورزش بسيار پيچيده اما مسائل, موقعيت ها تعريف رسايی برای پرخاشگری باشد

به طور کلی در .  انجام تحقيق و تبيين بيشتر در اين زمينه را نشان می دهدت راست که ضرو
 :عرصة فعاليت های ورزشی سه بخش برای تحليل خشونت و پرخاشگری وجود دارد 

 ,بين طرفداران و تماشاگران رويدادهای ورزشی. الف
 ,کاراناز سوی تماشاگران عليه ورزش. ب
 .خشونت و پرخاشگری که بين ورزشکاران رخ می دهد. ج

 ). ۱۴(که در اين تحقيق پرخاشگری بين ورزشکاران مد نظر است 
, واضح است که رشته های مختلف ورزشی خواهان سطوح متفاوتی از پرخاشگری هستند

پ مثل پرتاب کردن تو(حتی حرکت کوچکی از پرخاشگری , برای مثال در برخی رشته ها

                                                           
1 - Russell 
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مثل هاکی (درحالی که در برخی ديگر از رشته های ورزشی , نادرست به شمار می آيد) گلف
پرخاشگری بخش جدانشدنی از رقابت و عنصری مهم در موفقيت ...) کشتی , روی يخ

صمانه خانند اعمال می توه پژوهشگران و مربيان تربيتی به راحتی  چاگر. بازيکنان و تيم است
اما با وجود تشويق تماشاچيان , ممنوع کنند, ک و غيراخالقی می دانندرا که در ورزش خطرنا

شگفت آور نيست , ن حمايت مربيان و مديران و صاحبان تيم از چنين اعمال خالفیيو همچن
 ). ۳, ۱(که تالش برای کاستن پرخاشگری در ورزش مبارزه ای دشوار خواهد بود 

عی به عنوان چارچوبی برای درک از نظريه های سازندة اجتما, در دهه های اخير
به ويژه نظرية ساختاری , فرايندهای روان شناسی از جمله پرخاشگری ورزشی استفاده شده

تکامل اخالقی کوهلبرگ پايه هايی را برای اغلب تحقيقات اخير در پرخاشگری ورزشی 
 که در آن همان گونه که افراد در تأثير متقابل با جامعه ای هستند). ۱۷(فراهم کرده است 

ورزشکاران نيز در تأثير متقابل با اشخاصی مثل مربيان و هم تيمی ها , می کنندزندگی 
تصميمات و اعمال آنهاست , باورها و رفتارهايشان وابسته به نگرش ها, هستند که ارزش ها

که در تعريف موقعيت های خاص و رفتارهای بعدی با هم شريک اند و در واقع يک زمينة کلی 
براين اساس مؤلفه های سازندة جو اخالقی ). ۱۳(ای اعمال اخالقی تيم فراهم می سازند را بر

در نظر گرفته ) معيارهای تيم(خواسته های مربی و خواسته های هم تيمی ها , در اين تحقيق
اول : بالفاصله دو پرسش در ذهن شکل می گيرد, با توجه به مسائل مطرح شده. شده است

اخالقی تيم های ورزشی با تمايالت پرخاشگرانه ارتباط معناداری وجود آيا بين جو , اينکه
دارد؟ يعنی خواسته های مربی و هم تيمی ها بر تمايالت پرخاشگرانه تأثيرگذار است؟ شواهد 

تحقيقاتی فقط متغيرهای زمينه ای را به , از يک طرف. دو پهلو هستند, پاسخگوی اين سؤال
دريافت که ) ۲۰۰۱ (١استفنز, گری در نظر گرفته اند برای مثالعنوان متغيرهای مؤثر در پرخاش

ادراک آنها از رفتار , پيش بين های اصلی تمايالت پرخاشگرانة بازيکنان نوجوان بسکتبال
زمانی , پرخاشگرانة هم تيمی هايشان در موقعيت مشابه و نيز تمايالت آنها به آسيب ديگران

نيز دريافتند که بارزترين مؤلفة جو ) ۲۰۰۲( و دودا گوئی ورنا). ۲۳(است , که مربی بخواهد
فراگيری , همچنين به اين نتيجه رسيدند که مربيان. معيارهای تيم است, اخالقی تيم
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ورزشکاران جوان را از ارزش های خاص مثل بازی منصفانه و احترام به قوانين يا تقلب و 
يک سری تحقيقات فقط , ابلدر مق). ۱۳(پرخاشگری در بازی تحت تأثير قرار می دهند 

ی ا را به عنوان متغيرهای مؤثر در تمايالت پرخاشگرانه در نظر گرفتند بر١متغيرهای فردی
نشان داد , بر روی بازيکنان فوتبال در سطح دبيرستان) ۱۹۹۲ (٢تحقيق دودا و هاستون, مثال

اعمال پرخاشگرانه که خودمدار بودن ورزشکار به طور معناداری در ارتباط با قانونی دانستن 
 . يعنی ويژگی های شخصی ورزشکار عامل مؤثری در بروز پرخاشگری است, است

مانند , هر چند در تحقيقات معدودی هر دو نوع متغيرهای فردی و زمينه ای بررسی شدند
اينان اذعان ) . ۱۹۹۲(و هاستون و دودا ) ۱۹۹۶(استفنز و بردماير , )۲۰۰۱(تحقيقات استفنز 

مل زمينه ای در بروز پرخاشگری مؤثرتر از عوامل فردی هستند که تحقيق حاضر داشتند عوا
 . نيز فقط به بررسی همين عوامل می پردازد

پرسش ديگر اين است که تأثيرگذارترين شخص در بروز پرخاشگری در ورزشکاران 
مورد در ) ۲۰۰۲(گوئی ورنا و دودا , )۲۰۰۱(کيست؟ در بيشتر تحقيقات مثل تحقيقات استفنز 

ولی برخی بررسی ها مربی را فردی تأثيرگذار در بروز , نقش هم تيمی ها اتفاق نظر داشتند
 ). ۱۹۹۰, ؛ رايان و همکاران۱۹۹۳, هورن و همکارن (پرخاشگری به ويژه در دختران می دانند 

اما خالء علمی در اين , در اين موارد پژوهش هايی در ديگر کشورها صورت گرفته است
عوامل مؤثر در بروز تمايالت پرخاشگرانه در نوجوانان . کشور ما احساس می شودزمينه در 

بسکتباليست بايد تعيين و شناسايی شود تا با در اختيار قرار دادن نتايج اين پژوهش ها در 
راهکارهايی برای جلوگيری و تقليل رفتار پرخاشگرانه در محيط ورزشی , اختيار مسئوالن

 . ارائه شود
 

 ق روش تحقي
 نفر از ورزشکاران نوجوان ۴۳۷, جامعة آماری. اين تحقيق از نوع توصيفی بود

 ساله بودند که در باشگاه های دستة اول و دوم شهر تهران عضويت ۱۳‐۱۹بسکتباليست 

                                                           
1 - Individual Variables 
2 - Duda & Huston  
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 ۶۵( ورزشکار نوجوان به روش تصادفی انتخاب شدند ۱۲۳, از اين جامعة آماری. داشتند
پرسشنامة سه بخشی شامل پرسشنامة , ابزار تحقيق. ) ورزشکار دختر۵۸ورزشکار پسر و 

مدت فعاليت در , سال های فعاليت در ورزش, اطالعات مربوط به سن(جمعيت شناختی 
 ٢ JAMBYSQو پرسشنامة ) پرسشنامة معيارهای تيمی (١ TNQپرسشنامة ...) بسکتبال و 

 JAMBYSQرسشنامة پ. بود) پرسشنامة قضاوت در مورد رفتار اخالقی در ورزش نوجوانان(
اين . برای ارزيابی رفتار پرخاشگرانة ورزشکاران در رشتة بسکتبال استفاده می شود

از ويژگی اين . پرسشنامه شامل سه سناريو است که در هر سناريو شش سؤال مطرح می شود
است که افراد در هر سناريو با حريف فرضی در موقعيتی متفاوت از دو سناريوی پرسشنامه 

 . رو به رو می شوند و هر سناريو ويژگی خاصی را ارزيابی می کند, ديگر
شرايطی ترسيم و تشريح می شود که ) سناريوی دروغ گفتن به داور(در سناريوی اول 

تا از يک موقعيت مطلوب اما غيرمنصفانه (بازيکن بايد تصميم بگيرد که به داور دروغ بگويد 
) آسيب زدن به حريفسناريوی (در سناريوی دوم . نديا اينکه واقعيت را بيان ک) استفاده کند

شرايطی ترسيم و تشريح می شود که بازيکن بايد تصميم بگيرد که به حريف آسيب بزند يا 
سناريوی (در سناريوی سوم ). اما غيرمنصفانه است, رفتاری که از لحاظ راهبردی مطلوب(نه 

بايد تصميم بگيرد که قوانين را شرايطی ترسيم و تشريح می شود که بازيکن ) تقلب کردن
 .ناديده بگيرد يا نه

که قدرت معيارهای (سؤال دو : برای اين تحقيق استفاده شد , از دو سؤال در هر سناريو
, هيچ کدام= ۱(که به وسيلة مقياس پنج گزينه ای ) تيمی برای پرخاشگری را ارزيابی می کند

که ) می دهدمال به پرخاشگری افراد را نشان که احت(و سؤال شش ) همة افراد تيم = ۵و ... و 
ارزيابی ) احتمال زيادی دارد= ۵و ... اصالً احتمال ندارد و  = ۱(به وسيلة مقياس پنج گزينه ای 

ی اين ارزيابی ارتباط بين ابر. به همين دليل ثبات درونی اين پرسشنامه ارزيابی شد. می شود
) می دهدخودش چه کاری انجام ( و سؤال سوم )قهرمان فرضی چه بايد انجام دهد(سؤال اول 

اختالف اين دو سؤال را درک انتظار داريم که شرکت کنندگان . در سه سناريو بررسی شد

                                                           
1 - Team Norm Questionnaire 
2 - Judgment About Moral Behavior in Youth Sport Questionnaire 
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ولی خودش , برای مثال ممکن است بازيکنی بيان کند که لگد زدن از پشت خطاست. کنند
تر شرکت کنندگان بيان بيش, با توجه به فراوانی, در هر سه سناريو.  انجام دهد رااين کار

قهرمان فرضی بايد اين کار , نسبت به اينکه , کردند که اين عمل را خودشان انجام می دهند
 ). الف۱جدول (را انجام دهد 

هر دو سؤال به منظور ارزيابی احتمال به . ارتباط بين سؤال های سوم و ششم ارزيابی شد 
سؤال . ای مختلف به کار می روندپرخاشگری خود توصيف شدة ورزشکاران در موقعيت ه

پاسخ افراد بعد از تصور خود در آن موقعيت , پاسخ اولية افراد به سناريو و سؤال شش, سه
. پاسخ به سؤال شش بسيار نزديک تر به ادراک واقعی بازيکن در آن موقعيت است. است

ن می دهد همبستگی زيادی را بين اين دو سؤال در هر سناريو نشا, نتايج به دست آمده
... در واقع بازيکنانی که در سؤال سه بيان کردند که نبايد به داور دروغ گفت و ) .  ب۱جدول (

 . سطح پايين تری از احتمال به پرخاشگری را نشان دادند
نتايج به دست . ارتباط بين سؤال های دوم و ششم برای ارزيابی ثبات درونی بررسی شد

در ).  ج۱جدول ( دو سؤال در هر سناريو نشان می دهد همبستگی زيادی را بين اين, آمده
 سطح ،واقع بازيکنانی که در سؤال دو بيان کردند که بيشتر هم تيمی هايشان خطا می کنند

 .باالتری از احتمال به پرخاشگری را نشان دادند
شامل شش سؤال است که تقلب و , )پرسشنامة معيار تيمی (TNQپرسشنامة 

برای سؤال ) ۰‐۳(مقياس چهار گزينه ای . ا و مربی را ارزيابی می کندپرخاشگری هم تيمی ه
 : استفاده شد ۴ و ۳های 
 و برای باقی سؤال ها مقياس شش )۳= و بله ۲= احتماالً بله , ۱= احتماالً نه , ۰= خير (

, ۳= حدود نيمی , ۲= برخی , ۱= تعداد کمی  , ۰= اصالً (به کار برده شد ) ۰‐۵(گزينه ای 
 ).۵= همة افراد , ۴= ب اغل

 آزمون مجدد – از روش آزمون JAMBYSQ و TNQبرای اثبات پايايی دو پرسشنامة 
استفاده شد که اعداد به دست آمده همبستگی معناداری را بين دو سری از داده ها نشان 

روايی پرسشنامه ها در خارج  از کشور به وسيلة مقايسة آنها با پرسشنامه ). ۲جدول (دادند 
های معتبر تاييد شده و در داخل کشور روايی محتوا توسط متخصصان  و استادان تاييد شده 
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برای به دست .  استفاده شدSPSS11.5برای تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزاز . است
ت پرخاشگرانه از رگرسيون چندگانة قدم به قدم و آوردن ارتباط بين جو اخالقی تيم و تمايال

از روش همبستگی پيرسون و مجذور , هيايی و ثبات پرسشنامة به کار برده شدبرای تعيين پا
 . کای استفاده شد

 

 نتايج و يافته های تحقيق 
احتمال به پرخاشگری به عنوان متغير وابسته و معيارهای تيمی برای , در اين تحقيق

ارد معادلة به عنوان متغيرهای پيش بين و, تقلب و پرخاشگری و همچنين خواسته های مربی
متغيرهای غيرقابل قبول ,  چند گانة قدم به قدم شدند که از اين متغيرهای پيش بينرگرسيون

شامل نتايج , ۱خودبخود حذف شده و فقط متغيرهای قابل قبول داده می شوند جدول 
 .  است که نشان می دهد اين پرسشنامه ثبات درونی داردJAMBYSQارزيابی ثبات درونی 

 
 نتايج برآورد ثبات درونی_ ۱جدول 

 سناريوها
 متغير

 سناريوی سوم سناريوی دوم سناريوی اول

 ۲X = ۰۱/۸ ارتباط سؤال های اول و سوم
۰۱/۰ P< ۱ و = df 

۴۳/۹ = ۲X 
۰۱/۰P< ۱  و =df 

۱۷/۹ = ۲X 
۰۲/۰ P< ۱ و = df 

 r = ۷۲/۰ و >r ۰۰/۰ P = ۷۴/۰ و >r ۰۰/۰ P = ۶۸/۰ و >P ۰۰/۰ ارتباط سؤال های سوم و ششم

 r = ۷/۰ و >r ۰۰/۰ P = ۶۹/۰ و >r ۰۰/۰ P = ۷۳/۰ و >P ۰۰/۰ ارتباط سؤال های دوم و ششم

 
 

 آزمون مجدد ارائه شده که –نتايج همبستگی داده های به دست آمده از آزمون , ۲جدول 
 . نشان می دهد هر دو پرسشنامه دارای پايايی هستند
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  آزمون مجدد– های به دست آمده از آزمون همبستگی بين داده_ ۲جدول 

 شاخص آماری
 متغير

ضريب همبستگی 
)r( 

ضريب تعيين  Pارزش 
)۲r( 

 نتيجه

 معنی دار ۶۷/۰ ۰۰/۰ ۸۱/۰ همبستگی داده ها در سناريوی اول

 معنی دار ۵۸/۰ ۰۰/۰ ۷۶/۰ همبستگی داده ها در سناريوی دوم

 معنی دار ۶۱/۰ ۰۰/۰ ۷۹/۰ همبستگی داده ها در سناريوی سوم

 معنی دار TNQ ۷۸/۰ ۰۰/۰ ۵۸/۰همبستگی داده ها در 

 

 ۳ پاسخ های ورزشکاران دختر و پسر به سناريوی اول در جدول رگرسيوننتايج تحليل 
ادراک بازيکنان از معيارهای پرخاشگری , همان طور که مشاهده می شود, ارائه شده است
  .بهترين متغير پيش بين بود, قبلی تيم شان

 
نتايج رگرسيون چند گانة قدم به قدم در تعيين متغيرهای پيش بين احتمال به پرخاشگری _ ۳جدول 

 )سناريوی اول(بازيکنان 

ضريب  متغير
 بتا

ضريب  tارزش
 ) r(همبستگی

 Pارزش  )۲r(ضريب تعيين 

 :ورزشکاران مرد) الف
 *معيارهای درک شده
 پرخاشگری قبلی تيم

 
 

 
۳۰/۰ 

 
۵۱/۲ 

 
۲/۳۰ 

 
۳۳/۶ = F 

 Fمعناداری  = ۰۱۴/۰

 
۰۱/۹ 

 
۰۱/۹ = ۲Rکل  
۰۷/۰  = ۲Rتطبيقی  

 
۰۰۱۴/۰ 
 

 :ورزشکاران زن) ب
  *معيارهای درک شده
 پرخاشگری قبلی تيم

 
۴۳/۰ 

 
۲۹/۵ 

 
۷/۴۰ 

 
۱۳/۷ = F 

 Fمعناداری  = ۰۰۱/۰

 
۷/۱۳ 

 
۷/۱۳ = ۲Rکل  
۱/۱۲  = ۲Rتطبيقی  

 
۰۰۱/۰ 

 

 . ی شودتنها متغيرهای قابل قبول نشان داده م*
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نتايج رگرسيون چند گانة قدم به قدم در تعيين متغيرهای پيش بين احتمال به پرخاشگری _ ۴جدول 
 )سناريوی دوم(بازيکنان 

 متغير
ضريب 
 بتا

 tارزش
ضريب 
 ) r(همبستگی

 Pارزش  )۲r(ضريب تعيين 

 :ورزشکاران مرد) الف
 *معيارهای درک شده
 پرخاشگری قبلی تيم

 
 

 
۶۴/۰ 

 
۶۷/۶ 

 
۳/۶۴ 

 
۵/۴۴ = F 
 Fمعناداری  = ۰۰۱/۰

 
۴/۴۱ 

 
۴/۴۱ = ۲Rکل  
۵/۴۰  = ۲Rتطبيقی  

 
۰۰۱/۰ 

 

 :ورزشکاران زن) ب
  *معيارهای درک شده
 پرخاشگری قبلی تيم

 *معيارهای مربی 
 برای تقلب کردن 

 
۵۳/۰ 

 
۱۸/۰ 

 
۷۹/۴ 

 
۸۷/۲ 

 
۹/۵۳ 

 
۳/۶۰ 

 
۹۷/۱۳ = F 

 Fمعناداری  = ۰۰۱/۰

 
۱/۲۹ 

 
۲/۶ 

 
۳۵ =۲Rکل  

۲/۳۴  = ۲Rتطبيقی  

 
۰۰۱/۰ 

 
۰۰۱/۰ 

 . تنها متغيرهای قابل قبول نشان داده می شود*

 
 ارائه ۴ پاسخ های ورزشکاران مرد و زن به سناريوی دوم در جدول رگرسيوننتايج تحليل 

بهترين متغير پيش بين , تيم شانادراک بازيکنان از معيارهای پرخاشگری قبلی . شده است
متغير پيش بين دوم در احتمال به پرخاشگری در ,  تقلب کردنمعيارهای مربی برای. بود

نتايج تحليل . ولی اين متغير برای ورزشکاران پسر معنادار نبود, ورزشکاران دختر بود
.  ارائه شده است۵ پاسخ های ورزشکاران مرد و زن به سناريوی سوم در جدول رگرسيون

متغير . ای پرخاشگری قبلی تيم شان بودادراک بازيکنان از معياره, بهترين متغير پيش بين
در دختران ورزشکار معيارهای مربی برای پرخاشگری است ولی در پسران , پيش بين بعدی

 . ورزشکار معيارهای درک شدة تيم برای تقلب است
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نتايج رگرسيون چند گانة قدم به قدم در تعيين متغيرهای پيش بين احتمال به پرخاشگری _ ۵جدول 
 )سناريوی سوم(بازيکنان 

 متغير
ضريب 
 بتا

 tارزش
ضريب 
 ) r(همبستگی

 Pارزش  )۲r(ضريب تعيين 

 :ورزشکاران مرد) الف
 *معيارهای درک شده
 پرخاشگری قبلی تيم
  *معيارهای درک شده

 تيم برای تقلب 

 
۶۷/۰ 

 
۲۱/۰ 

 
۸۳/۷ 

 
۵۳/۲ 

 
۲/۶۷ 

 
۱/۵ 

 
۹۱/۳۴ = F 
 Fمعناداری  = ۰۰۱/۰

 
۳/۴۴ 

 
۷/۶ 

 
۵/۵۰ = ۲Rکل  
۸/۴۹  = ۲Rتطبيقی  

 
۰۰۱/۰ 

 
۰۰۱/۰ 

 :ورزشکاران زن) ب
  *معيارهای درک شده
 پرخاشگری قبلی تيم

 *  برایمعيارهای مربی
  پرخاشگری

 
۵۷/۰ 

 
۲۷/۰ 

 
۵۱/۵ 

 
۶۵/۲ 

 
۲/۵۷ 

 
۳/۶ 

 
۵۸/۱۸ = F 

 Fمعناداری  = ۰۰۱/۰

 
۷/۳۲ 

 
۷/۷ 

 
۴۰ =۲Rکل  

۲/۳۸  = ۲Rتطبيقی  

 
۰۰۱/۰ 

 
۰۰۱/۰ 

 .  قبول نشان داده می شودتنها متغيرهای قابل*

 

 بحث و نتيجه گيری 
ت پرخاشگری ورزشی در تعيين ارتباط بين جو اخالقی تيم و تمايال, هدف از اين تحقيق

يافته های تحقيق نشان داد که همبستگی مثبت و . ت بودسبازيکنان نوجوان بسکتبالي
ابعادی از جو ( مربی معناداری بين معيارهای درک شدة پرخاشگری قبلی تيم و خواسته های

برای هر معضل اخالقی مطرح , با احتمال به پرخاشگری خود توصيفی بازيکنان) اخالقی تيم
در واقع نتيجة تحقيق نشان داد که معيارهای درک شده از پرخاشگری . شده وجود دارد

. بهترين پيشگوی احتمال به پرخاشگری خود توصيف شده در اين بازيکنان است, قبلی تيم
چنين نتايج اين تحقيق نشان داد که در دختران ورزشکار ادراک از معيارهای مربی برای هم

در حالی که در ورزشکاران پسر , پيشگوی بعدی محسوب می شود, تقلب و پرخاشگری
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همچنين . ارتباط معناداری بين خواسته های مربی و تمايالت پرخاشگری ورزشی ديده نشد
رخاشگری هم تيمی ها در زمان شکست در مسابقه يا برای تقلب و پ(ديگر معيارهای تيمی 
. متغيرهای پيش بين قابل قبولی نبودند و خود به خود حذف شدند) کمک به پيروزی تيم

استفنز و بردماير , )۲۰۰۱(استفنز , )۲۰۰۲(ی گوئی ورنا و دودا فته هانتايج به دست آمده با يا
های بررسی , در مقابل اين تحقيقات. شتهمخوانی دا) ۱۹۹۷(استفنز و همکارش , )۱۹۹۶(

قرار دارد که متغيرهای فردی را از عوامل اثرگذار ) ۱۹۸۴(بردماير و شايلدز , )۱۹۸۵(بردماير 
 . در بروز پرخاشگری می دانند

 تحقيق حاضر با نظرية تکامل اخالقی کوهلبرگ و نظرية يادگيری اجتماعی یيافته ها
استدالل اختالقی سطوح مختلف از تکامل , نظرية کوهلبرگبر اساس . باندورا همخوانی دارد

کوهلبرگ يک مدل . رفتار اخالقی را نشان می دهد, را طی می کند و در باالترين سطح
سلسله مراتبی سه گانه از رشد اخالقيات را پيشنهاد کرد که نمونة خوبی از چگونگی وقوع 

الق پيش تعارف است که فرد اخ, اولين سطح. استدالل اخالقی از ديدگاه رشدی است
اخالق متعارف است که فرد ديگرمدار  می شود و تمايل واقعی , دومين سطح. خودمدار است

برای به دست آوردن تاييد ديگران و خشنود کردن آنها دارد که به نظر کوهلبرگ بسياری از 
 درون مدار اخالق فرامتعارف است که فرد, سومين سطح. افراد از اين سطح فراتر نمی روند

نتايج تحقيقات نشان می دهد که سطوح باالتر از استدالل اخالقی مطابق با سطوح . می شود 
نظرية ). ۹( که اين ارتباط خطی و محکم است ،پايين تر از پرخاشگری است و بر عکس

در مورد رفتارهای ورزشی بر فرايند الگوسازی تاکيد دارد و مدعی , يادگيری اجتماعی باندورا
ند و مکانيسم پاداش و می شو که رفتارهای پرخاشگرانه از طريق الگوسازی آموخته است

تنبيه در مورد اين گونه رفتارها تاثير زيادی در يادگيری ديگران به ويژه نوجوانان و جوانان 
 . دارد

. نوجوانان ديگر مدارند به تاييد مربيان و هم تيمی ها نياز دارند, براساس نظرية کوهلبرگ
مربيان و هم تيمی ها نيز الگوهايی هستند که احتماالً در مورد يک رفتار , ر نظرية باندورابناب

 . پرخاشگرانه مورد تقليد ورزشکاران قرار می گيرند
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 که تصميم  دنشان دادن, هم راستای نتيجة اين تحقيق, )۱۹۸۴(هگينز و پاور و کوهلبرگ 
 می شود و اغلب عملکرد هم بر اساس اين های اخالقی افراد بر اساس معيارهای تيمی گرفته

نيز در تحقيقی به اين نتيجه رسيدند که سطوح ) ۱۹۹۵(شايلدز و همکاران . معيارهاست
باالی انسجام وظيفة تيم با باورهايی ارتباط دارد که هم تيمی ها و مربی به عنوان پرخاشگری 

 . و تقلب قبول کردند
ی به عنوان عوامل اثرگذار در بروز پرخاشگری تحقيقات چندی نيز فقط بر متغيرهای فرد

که اذعان داشتند ) ۱۹۸۴(شايلدز و بردماير , )۱۹۸۵(همچون تحقيق بردماير , تاکيد داشتند
را در مقابل افراد وظيفه پرخاشگری با ويژگی های فردی در ارتباط است که افراد خودمدار 

, گرش برنده شده به هر قيمتی هستندچون دارای ن, مدار قرار می دهند و اين افراد خودمدار
 با احتمال بيشتری اعمال پرخاشگرانه را به عنوان اعمال مشروع و مجاز قبول و تصديق 

هم عوامل فردی و هم زمينه ای بررسی شده است , اگر چه در برخی تحقيقات. می کنند
ايت متغيرهای و در نه) ۱۹۹۶, ؛ استفنز و بردماير۱۹۹۲, ؛ هاستون و داودا ۲۰۰۱, استفنز(

اما هنوز پرسش , زمينه ای را در بروز پرخاشگری اثرگذارتر از عوامل فردی معرفی کردند
که سهم و درصد واقعی هر يک از اين عوامل در رفتار , پاسخ می مانندهايی بدون 

آيا سهم هر يک از اين , پرخاشگرانه چقدر است؟ و اينکه با توجه به نوع رشتة ورزشی
 در بروز پرخاشگری تغيير می کند يا نه؟) ه ای و فردیزمين(متغيرها 
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انتشارات پژوهشگاه علوم , "روش های تحقيق در علوم اجتماعی). "۱۳۷۸. (باقر, نیساروخا. ۵
 .چاپ پنجم, انسانی و مطالعات فرهنگی

 .چاپ سوم, انتشارات کيان". تحليل آماری در علوم اجتماعی). "۱۳۸۱. (علی, ساعی. ۶
چاپ , مداد کتاببا".  اجتماعی تربيت بدنی و ورزش–مبانی روانی ). "۱۳۸۵. (بهروز, عبدلی. ۷
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