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چکیده

اين پژوهش با هدف «بررسی اثر  6هفته تمرینهاي منتخب هندبال بر ميزان پرخاشگری دانش آموزان پسر نوجوان

با توجه به متغیرهای واسطهای انگيزش رقابت» انجام شد .شرکتکنندههای پژوهش40دانش آموز پسر نوجوان دردامنه
سنی12تا 13سال بودند که انتخاب آنها به صورت داوطلبانه از بين دانش آموزان پسر پايه اول مقطع راهنمايی شهرستان
بهار انجام گرفت و بر اساس آمادگی جسمانی ،به دو گروه همسان تقسيم شدند .در پيش آزمون اندازه گيري پرخاشگری
و انگيزههای رقابت دو گروه به ترتيب با استفاده از پرسشنامه استاندارد پرخاشگری آیزنک ( )1963و نگرش ورزشی
ویلیس ( )1982انجام پذيرفت .پس از  6هفته تمرینهاي منتخب هندبال در گروه تجربی ،پرخاشگری و انگيزههای
رقابت دو گروه دوباره مورد آزمون قرار گرفت .شرکت کنندهها بر اساس هر يک از انگيزههای خاص رقابت و به روش
ميانه به دو گروه دارای انگيزه باال و پايين تقسيم شدند و پرخاشگری گروهها مورد مقايسه قرار گرفت .دادهها با استفاده
از تحلیل واریانس دو عاملی با تکرار سنجش عامل آزمون ،آزمون  tبا اصالح بونفرونی در سطح معنیداری p>0/05

تجزيه و تحليل شد .نتایج نشان دادكه پرخاشگری گروه تجربی پس از  6هفته تمرین هندبال به طور معنیداری کاهش
يافت ،ولی بين پرخاشگری گروههای دارای انگيزه توان ،دستيابی به پيروزی و اجتناب از شکست باال و پايين ،تفاوت
معنیداری وجود نداشت؛ بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت که اثر تمرينهاي هندبال بر پرخاشگری به واسطة انگيزش
رقابت انجام نمی گيرد.
واژههای کلیدی :پرخاشگری ،انگیزش رقابت ،انگیزش دستیابی به پیروزی ،انگیزش توان،
 -1دانشگاه الزهرا (س)
 -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 -3دانشگاه الزهرا (س)

* Davodnori2010@yahoo.com
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انگیزش اجتناب از شکست ،هندبال

مقدمه

بديهي است كه تمامي اعمال بشر از دو جنبه فيزيولوژيك و رواني قابل بررسي است و با

توجه به نقشي كه جنبههاي رواني در اعمال و رفتار بشر دارند ،اهميت دادن به مباحث روان
شناسي ارزش و اعتبار ويژهاي دارد ( .)5پرخاشگري یکی از مسائل مهم در گسترة روان شناسي
است كه متخصصان و كارشناسان تربيت بدني امروزه به اهميت اين عامل در ورزش پي بردهاند
و آن را مورد توجه قرار مي دهند و همچنین در این راستا برخی عوامل وجود دارند که ميتوانند
بر میزان پرخاشگری اثر گذار باشند.
ديدگاههاي مربوط به پرخاشگري در ورزش ،ديدگاههاي دو طرفه است .از يك طرف ،به
عقيده راسل ،در دوران صلح ،مكانهاي ورزشي تنها جايي هستند كه پرخاشگري نه تنها در آنها
جايز است؛ بلكه رفتار پرخاشگرانه تشويق نيز مي شود .از سوي ديگر ،دادگاههاي بسياري به
دليل تخلف از قوانين تشكيل مي شود كه ورزشكاران را به علت رفتارهاي پرخاشگرانه عمدي
و صدمه زدن به ورزشكاران ديگر محاكمه مي كنند .يكي از داليل دیدگاه دو طرفه بودن
پرخاشگری این است كه تفسير ما از پرخاشگري در موقعيتهاي مختلف بسيار متفاوت است،
به همین علت پژوهشگران تالش کردند که تعریف روشن تري از پرخاشگری را ارائه دهند (.)4
اصطالح پرخاشگري به دامنه گستردهاي از رفتارهاي مختلف اشاره دارد ،اما از اين اصطالح
هنگام تشريح رفتار خشونت آميز مانند؛ جنگيدن و دعوا كردن استفاده مي شود ( .)6بر اساس
توافقي كه بين بيشتر روان شناسان ورزشي وجود دارد ،آنان پرخاشگري را چنين تعريف كرده اند:
پرخاشگري بنا به اظهارات بارون ( ،)1977به شكلي از رفتار مي گويند است كه هدف آن
آسيب رساندن يا آزار دادن موجود زنده است (.)9
متاسفانه امروزه در برخي از ورزشها شاهد اين هستيم كه ورزشکاران ،تماشاگران ،ويا. . .
صحنههاي زيباي رقابتهاي ورزشي را به زشتي مي گرايند و با پرخاشگري و خشونت آلوده
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مي سازند و از آنجايي كه جامعه ما يك جامعه اسالمي و برخاسته از ارزشهاي اسالمي است،
به مسأله پرخاشگري بايد به عنوان امري جدي و مهم توجه كرد.
از سویی دیگر ،یکی از داليل اصلی پيروزي ورزشکاران ،توجه به مجموعهاي از عوامل
ذهنی خاص است .عمومأ انگیزش یکی از موضوعهای اصلی روان شناسی ورزشی است که
تاثیر بسیاری بر عملکرد ورزشکاران دارد و نقش آن دراستعدادیابی ورزش و برنامه ریزیهای
روان شناختی مربیان برای ورزشکاران بسيار مهم است ( .)24بنابر اعتقاد کلي ،برخي عوامل
ذهنی خاص برای رقابت موفق در ورزش (پیروزی در سطوح باال) مفید هستند (فردریک و
رایان ،1993 ،1مورگان )1984 ،2کارکردهای انگیزش در محیطهای ورزشی و تربیت بدنی برای
رقابت به عنوان یک اصل برای ورزشکاران شناخته شدهاند (.)13
انگیزش ،نیازها و امیالی است که جهت ،شدت و ثبات رفتار به سمت هدف را تنظیم ميکند
( .)2بررسی و مطالعه انگیزش و رفتار ،در حقیقت ،تالشی است برای یافتن پاسخهای مناسب
به پرسشهايي که به نوعی به طبیعت انسان مربوط هستند (.)14
انگیزش یکی از عوامل اثرگذار در پيروزي و رقابت ورزشکاران است که اصو ًال بسيار زياد
نادیده گرفته ميشود.
لذا پژوهشگران به دنبال یافتن عوامل مرتبط یا موثر بر پرخاشگری هستند تا با دستکاری
آن ،به کاهش آن در ورزش بپردازند و سالمت روانی و در نتیجة آن ،سالمت جسمانی را
تضمین کنند.
امروزه پژوهشهای بسیاری در زمینه پرخاشگری در ورزش انجام شده است که بيشتر این
پژوهشها به صورت علی -مقایسهای است؛ به طور مثال ،در سال  ،2002لیموکس و همکاران

3

در پژوهش خود که شامل دو گروه  86نفره از ورزشكاران دانشگاهي در ورزشهاي برخوردي
1- Frederick & Ryan
2- Morgan
3- Lemieux
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و غيربرخوردي و دو گروه كنترل  86نفره غيرورزشكار بودند ،به این نتیجه رسیدند که میزان
پرخاشگری در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوتی ندارد ( .)21در سال  2004استورنس و
رولند 1در مطالعهای به بررسي اشكال مختلف پرخاشگري در مطالعه مقطعي بازيكنان نوجوان
 14تا  16ساله هندبال (پسر) در نروژ پرداخت كه بازيكنان به فهرست اندازهگيري" استراتژي
برد پرخاشگرانه" ،پاسخ دادند .استراتژي برد پرخاشگرانه ،همبستگي مثبت و معني داري با يكي
از ابعاد پرخاشگري واكنشي و پرخاشگري انفعالي داشت .نتايج پژوهش نشان داد كه با شبيه
سازي "استراتژي برد پرخاشگرانه" ،زمين هندبال جايي براي نگرشهاي خشن و خصومت آميز
است كه با روحيه و عقايد ورزشكاري سازگاري ندارد (.)23
فیلهو و همکاران 2در سال  2005در پژوهش خود که در آن از  209ورزشكار ( 108مرد و
 101زن) از چهار رشته ورزشي (واليبال ،بسكتبال ،جودو و شنا) و  214غيرورزشكار ( 169مرد
و  45زن) ،استفاده کرده بودند ،نشان دادند که در هشت متغير از دوازده متغير ابزار

FPI-R

(فهرست شخصیت فرایبورگ) ،پرخاشگری در بين ورزشكاران و غيرورزشكاران تفاوت معني
داري داشته و پرخاشگری در ورزشکاران کاهش یافته است ( .)20زيكفسكي و همكاران 3نیز
در سال  2008دربارة پرخاشگری در ورزش به مطالعه پرداختند .آنها پژوهشی را در بین گروهی
از ورزشکاران در دامنة سنی  17تا  30سال انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که ورزشکارانی
که عليه هم مبارزه مي كنند (بوكس -فوتبال -هندبال) در زمينة پرخاشگري كنترل كمتري را
نشان مي دهند و پرخاشگری در آنها افزایش ميیابد ( .)28همچنین باريماني و همكاران 4در
سال  2009در پژوهشی که بین  270دانشجوي ورزشكار و  380دانشجوي غيرورزشكار انجام
دادند ،به این نتیجه رسیدند که ميانگين میزان پرخاشگري در بين دانشجويان ورزشكار ،كمتر
از دانشجويان غيرورزشكار است (.)17
1- Stornes & Roland
2- Filho et al
3- Ziokowski
4- Barimani
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در ایران نیز در مورد پرخاشگری ،پژوهشهای بسیاری صورت گرفته است .برای مثال؛
زیبری در سال 1373در پژوهش خود که بر روی یک گروه منتخب از ورزشکاران نخبه با یک
گروه غیر ورزشکار انجام داد ،به این نتیجه رسید که پرخاشگری در ورزشکاران بیشتر از غیر
ورزشکاران است ( .)10چلونگر در سال  1374در مطالعهای که به بررسی و مقایسه میزان
پرخاشگری در بین  150نفر از دانش آموزان ورزشکار دامنه سنی  14تا  15ساله انجام داد ،به
این نتیجه رسيد که"پرخاشگري" در ورزشکاران بیشتر بوده است ( .)7همچنین صاحب الزماني
در سال  1374در بررسی اثر يك برنامه تمريني سه ماهه كاراته بر روي ميزان پرخاشگري
نوجوانان دانش آموز نشان داد كه فعاليت كاراته مي تواند در كاهش پرخاشگري افراد نوجوان
موثر باشد ( .)12اهلل قلي پور در سال  1377در پژوهشی که تحت عنوان مقايسه پرخاشگري
بين جوانان ورزشكار رشتههاي بسكتبال ،كاراته ،بوكس و غيرورزشكار شهر بابل انجام داد نیز
به این نتیجه رسید که غیرورزشکاران ،پرخاشگری بیشتری را نشان ميدهند ( .)1همچنین در
سال 1386مسعود نیا در پژوهش خود نشان داد که بين ورزشكاران رزمي و غيررزمي از نظر
پرخاشگري تفاوت معني داري وجود دارد و ورزشکاران رزمی کار پرخاشگرتر هستند (.)15
در زمینه انگيزش ،پژوهشهاي بسياري انجام شده ،ولی پژوهشي که نقش واسطهای آن و
اثر ورزش بر پرخاشگری را بررسی کند ،انجام نشده است.
بدین گونه که ،ويليس 1در سال  1982در بررسي  17رشته ورزشي گروهي و انفرادي دريافت
كه بين انگيزش رقابت ورزشكاران در رشتههاي مستقيم رقابتي با ورزشهايي كه مستقيما رقابتي
نيست ،اختالف معني داري وجود دارد .در ضمن با وجود اینکه به نظر ميرسید ،انگیزش اجتناب از
شکست ،اثری منفی بر اجرا دارد ،مقایسه بین اين انگيزه در بازيكنان تيمهاي فوتبال برنده و بازنده
نشان داد كه تيمهاي برنده داراي ترس از شكست بيشتري بودند و در واقع اجتناب از شكست
تسهيل كنندة اجراست ( .)27همچنین در سال  1988ديتر و گيل 2در پژوهش خود به اين نتيجه
1- Willis
2- Deeter & Gill
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رسيدند كه رقابت جويي و انگيزش دستيابي به پيروزي از ويژگيهاي افراد موفق و نخبه است
و در ورزشكاران بيشتر از غير ورزشكاران مشاهده مي شود ( .)18وارنتبرگ و مك كاچن 1نیز در
سال  1998نتیجه گرفتند كه رقابت جويي و انگيزش دستيابي به پيروزي بازيكنان حرفهاي هاكي
به طور معني داري بيشتر از ورزشكاران تازه کار است ( .)25خیری در سال  1379نیز در پژوهشی
درمورد مقایسه انگیزش پیشرفت بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار در دانشگاههای ایالم،
به این نتیجه رسید که تفاوت معنیداری در سطح انگیزش دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار به
نفع گروه ورزشکاران وجود داردو انگیزش رقابت در دانشجویان ورزشکار بیشتر است (.)8
بيشتر پژوهشهاي گذشته با استفاده از طرح علی _ مقایسه ای ،موضوع اثر ورزش بر
پرخاشگری را مورد بررسی قرار دادهاند و به موضوع روش تجربی کمتر پرداختهاند .آنان عمدت ًا
به این نتیجه رسیدهاند که در رفتار پرخاشگری ورزشکاران رشتههای مختلف تفاوت معنا داري
وجود ندارد و تنها به این مسأله اشاره کردهاند که غیر ورزشکاران از ورزشکاران پرخاشگرترند و
همچنین در زمینه انگیزش رقابت نیز پژوهشهايي انجام شده نشان ميدهد که انگیزش رقابت
بین ورزشکاران در رشتههای مختلف ،تفاوت معنیداری ندارد و بيشتر بیان کردهاند که ورزشکاران،
دارای انگیزش رقابتی بیشتری نسبت به غیر ورزشکاران هستند .همان طور که مشخص شد،
پژوهشهای انجام شده کمتر به دنبال شناسايی متغيرهای واسطهای آثار ورزش بر پرخاشگری
بوده اند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر 6هفته تمرینهاي منتخب هندبال بر ميزان
پرخاشگری دانش آموزان پسر نوجوان با توجه به متغیرهای میانجی انگيزش رقابت انجام شد.
روش شناسی

این پژوهش نیمه تجربی به روش میدانی و با استفاده از طرح تحقيق پيش آزمون پس

آزمون گروههای همسان انجام شد.
1- Wartenbarg & Cutcheon
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شرکت کننده ها

شرکتکنندههای اين پژوهش  40دانش آموز پسر پايه اول مقطع راهنمايی در دامنه

سنی  12تا  13ساله با میانگین  12/4و انحراف معیار  0/495بودند که به صورت داوطلبانه از
جامعه آماري دانش آموزان پسر پایه اول راهنمايي شهرستان بهار در سال تحصيلي 1388-89
( )N=182انتخاب شدند .آنان در مهارت هندبال ،در سطح مبتدی بودند ،انتخاب شدند .نمونه
انتخابی بر اساس سطح آمادگی جسمانی در دو گروه تجربی و کنترل (هر يک 20تن) همسان
سازی شدند.
ابزار اندازهگیری

 -1پرسشنامه پرخاشگری آیزنک ( ،)EPIاین پرسشنامه را آيزيک در سال 1963

تدوین کرد که متغییر پرخاشگری را ارزیابی ميکند و داراي  30پرسش است كه  20پرسش
آن مثبت و  10پرسش آن پاسخ منفي دارد و در مقابل هر پرسش گزينههاي بلي ،نميدانم،
خير گذاشته شده است.
نمره گذاري به اين صورت انجام مي شود كه به ازاي هر پرسش مثبتي كه جواب "بلي"
داشته باشد يك نمره و به ازاي هر پرسش منفي كه جواب "خير" داشته باشد ،يك نمره داده
مي شود و اگر عكس دو مورد باال باشد ،صفر تعلق مي گيرد و به ازاي هر پرسش كه نميدانم
جواب داده شود 0/5 ،تعلق مي گيرد .دامنه تغييرات صفر و  30است گرفتن نمره  12يا باالتر،
مالك پرخاشگري در اين نوع پژوهش محسوب مي شود كه البته فردي با نمرة پايين تر از
 12در اين معيار ،فردي آرام و خوش اخالق است .روايي و اعتبار آزمون پرخاشگري آيزنك در
چندين پژوهش مورد تائيد قرار گرفته است.
از نظر ميزان اعتبار پرسشنامه بر روي  100دانش آموز دوره راهنمايي در مدارس مختلف
اجرا شده و از روش -كودر ريچادر سون – در گروه آزمايش  %81و در گروه كنترل  %91به
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دست آمد (.)3
در پژوهشي که نادران به سال  1384با عنوان "هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری آیزنک"
انجام داد ،میزان پایایی آن را برابر با  0/86براورد کرد و دهقانی در سال  1385در پژوهشي
با عنوان "هنجاریابی و انطباق پرسشنامه آیزنک و اختالالت رفتاری راتر" ،پایایی پرسشنامه
پرخاشگری آیزنک را  0/84به دست آورد (دهقانی )1385 ،و آکاتی ( )1372در پژوهشي با
عنوان "بررسی و مطالعه میزان همبستگی متغیرهای هوش و پرخاشگری ،معدل و پرخاشگری
و هنجاریابی و تعیین پایایی آزمون پرخاشگری آیزنک" ،نشان داد که آزمون پرخاشگری آیزنک
از اعتبار باالیی برخوردار است ( )16و همچنین از آنجایی که پرسشنامه موردنظر استاندارد است
و بارها در داخل و خارج از کشور مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته ،کارایی و اعتبار آن مورد
تایید قرار گرفته است.
 -2پرسشنامه نگرش ورزشی ویلیس ( ،)SAIاین پرسشنامه سه نوع انگیزش
خاص رقابتی شامل؛ انگیزش توان ،انگیزش دستیابی به پیروزی و انگیزش اجتناب از شکست
را ارزیابی ميکند که شامل 40پرسش با مقیاس  5ارزشی لیکرت است .پاسخها از بسیار موافق
تا بسیار مخالف رتبه بندی شدهاند .اعتبار سازه پرسشنامه را ویلیس و لین  ،)1988( 1برابر با
 0/76تعیین کردهاند و همچنین اعتبار منطقی و محتوايی و پايايی زمانی و ثبات درونی اين
پرسشنامه نيز به وسيله شجاعی و همکاران ( )1386تاييد شده است.
شيوه اجرا

نخست از اعضای نمونه آزمون آمادگی جسمانی ایفرد (که شامل چهار آزمون انعطاف پذیری،

بارفیکس ،دراز و نشست و دو  540متر است) به عمل آمد .شرکت کنندهها بر اساس امتيازهاي
حاصل به دو گروه همسان (گروه تجربی و کنترل) تقسيم شدند و دو پرسشنامه پرخاشگری و
1- Willis & Layne

58

اثر یک دوره تمرینات هندبال بر پرخاشگری دانش آموزان پسر نوجوان...

نگرش ورزشی ،را تکميل کردند .سپس به افراد گروه تجربی به مدت  6هفته (هر هفته سه جلسه
 90دقیقهای) تمرين هندبال داده شد که این تمرینها ابتدا بر اساس جدول طبقهبندی دوبعدی
جنتایل برنامه ریزی شده بود .در هر جلسه یک مهارت جدید به اعضای گروه تجربی آموزش داده
ميشد و آموزش مهارت به صورتی بود که پس از پایان دوره تمرینها ،افراد آمادگی شرکت در یک
مسابقه هندبال را داشتند .پس از پايان دوره تمريني ،دوباره هر دو گروه پرسشنامههای پرخاشگری
و نگرش ورزشی را تکميل کردند .برای بررسی اثر متغير واسطهای انگيزش رقابت ،شرکت کنندهها
بر اساس هر يک از انگيزههای خاص رقابت به روش ميانه ،به دو گروه دارای انگيزه باال و پايين
تقسيم شدند و پرخاشگری دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.
روشهای آماری

براي تجزيه و تحليل دادهها در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي از نرم افزار

SPSS

ويرايش  18استفاده شد .پس از کاربرد آمار توصيفي شامل؛ ميانگين و انحراف معيار براي توصيف
ويژگیهای جمعيت شناسی نمونه و متغيرهاي اندازه گيري شده ،پيش فرضهای طبيعی بودن
توزيع ،استقالل گروهها و همگنی واريانسها ،به ترتيب با بهره گرفتن از آزمون كولموگروف
 اسميرنوف ضريب همبستگی پيرسون و آزمون لوين مورد استفاده قرار گرفت .براي مقايسهميانگين متغيرهاي وابسته بين گروههاي مورد مطالعه از تحلیل واریانس دو عاملی ( 2گروه در 2
آزمون) با تکرار سنجش عامل آزمون ،آزمون تی مستقل و وابسته استفاده شد .حداقل سطح معني
داري  0/05بود.
نتایج

ویژگیهای جمعیت شناسی شرکت کنندگان در جدول  1نشان داده شده است .مقايسه

آماری عوامل آمادگی جسمانی با استفاده از آزمون  tمستقل تفاوت اوليه معنیداری را بين دو
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گروه نشان نداد (.)p>0/05
جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناسی شرکت کنندگان
آﻣﺎره

ﻣﺘﻐﯿﺮ-ﮔﺮوه
ﺳﻦ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﺗﺠﺮﺑﯽ

12/450

0/51

ﺗﺠﺮﺑﯽ

2/425

ﺗﺠﺮﺑﯽ

24/300

4/60

ﺗﺠﺮﺑﯽ

29/350

9/18

ﮐﻨﺘﺮل

30/150

8/25

ﺗﺠﺮﺑﯽ

10/700

3/93

ﮐﻨﺘﺮل

10/450

3/97

ﮐﻨﺘﺮل

دو  540ﻣﺘﺮ

ﮐﻨﺘﺮل

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي

ﮐﻨﺘﺮل

دراز و ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﺎرﻓﯿﮑﺲ

12/350

0/48

2/410

0/08

24/450

0/15

3/59

جدول  :2آمارههای توصیفی متغیرهای اندازهگیری شده در این پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  :2آمارههای توصیفی متغیرهای اندازهگیری شده در گروههای مورد مطالعه
ﮔﺮوه – آﻣﺎره

ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي
اﻧﮕﯿﺰش رﻗﺎﺑﺖ
اﻧﮕﯿﺰش ﺗﻮان
اﻧﮕﯿﺰش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزي
اﻧﮕﯿﺰش اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺴﺖ
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

8/400

2/30

7/150

2/79

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

9/200

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

131/000

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

37/200

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

60/700

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن

33/100

ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﭘﺲ آزﻣﻮن

ﮐﻨﺘﺮل

ﺗﺠﺮﺑﯽ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

1/57

13/46

9/750

135/200

2/73

15/00

134/950

12/15

142/200

6/30

36/700

4/87

39/300

4/06

63/500
34/750

4/28

8/25

5/92

5/24

5/72

37/950

63/500

73/800

33/750

30/550

4/77

8/15

3/05

6/53

5/84
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میانگین پیش آزمون متغیرهای اندازهگیری شده در گروههای مورد مطالعه

میانگین پس آزمون متغیرهای اندازهگیری شده در گروههای مورد مطالعه
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بر اساس نتايج آزمون کولموگروف – اسميرنوف ،توزيع همة داده هادر سطوح مختلف متغير
مستقل طبيعي بود ( .)p<0/05عالوه بر اين ،نتايج آزمون لوين ،همگنی واريانسها و نتايج ضريب
همبستگی پيرسون عدم وابستگی گروهها را نشان داد ( .)p>0/05با توجه به اين پيش فرضها
برای تحليل دادهها از آمار پارامتريک استفاده شد .جدول  3نتایج تحلیل واریانس دو عاملی ( 2گروه
در  2آزمون) با تکرار سنجش عامل آزمون را برای متغير پرخاشگری نشان ميدهد .مطابق جدول،
اثر اصلی آزمون معنی دار ،اما اثر اصلی گروه و اثر متقابل دو عامل معنی دار نبود.
جدول  :3نتايج تحلیل واریانس دو عاملی با تکرار سنجش عامل آزمون برای متغير پرخاشگری
آﻣﺎره

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات

درﺟﻪ آزادي

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت

Fآﻣﺎره

ﻣﻌﻨﯽ داري

آزﻣﻮن

57/800

1

57/800

8/716

0/005

آزﻣﻮن*ﮔﺮوه

16/200

1

16/200

2/443

0/126

ﺧﻄﺎ)آزﻣﻮن(

252/000

38

6/632

ﮔﺮوه

2/450

1

2/450

ﺧﻄﺎ)ﮔﺮوه(

186/300

38

4/903

ﻣﻨﺒﻊ

0/500

0/484

مقايسههای درون گروهی با استفاده از آزمون  tوابسته (جدول  )4کاهش معنی دار
پرخاشگری گروه تجربی از پیش آزمون تا پس آزمون را نشان داد.
جدول  :4نتایج آزمون  tوابسته برای مقايسه درون گروهی پرخاشگری
آﻣﺎره
ﮔﺮوه

ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﮔﻮاه
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اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد

tآﻣﺎره ي

درﺟﻪ آزادي

ﻣﻌﻨﯽ داري

2/600

4/36

2/661

19

0/015

0/800

2/72

1/312

19

0/205
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جدول  5نتايج آزمون  tمستقل برای مقايسه پرخاشگری گروههای دارای انگيزه توان،
دستيابی به پيروزی و اجتناب از شکست باال و پايين را نشان ميدهد .همان طور که در جدول
مشاهده ميشود تفاوت بين پرخاشگری هيچ يک از گروهها معنی دار نبود (.)p<0/05
جدول  :5نتایج آزمون  tمستقل برای مقايسه پرخاشگری در گروههای با انگيزه رقابت ،دستیابی به پیروزی و
اجتناب از شکست باال و پايين

آﻣﺎره

ﺗﻌﺪاد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﮕﯿﺰش رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ

10

6/700

اﻧﮕﯿﺰش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ

10

7/600

10

6/400

ﮔﺮوه

اﻧﮕﯿﺰش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزي
ﺑﺎﻻ

اﻧﮕﯿﺰش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزي
ﭘﺎﯾﯿﻦ

اﻧﮕﯿﺰش اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺴﺖ
ﺑﺎﻻ

اﻧﮕﯿﺰش اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﮑﺴﺖ
ﭘﺎﯾﯿﻦ

10

7/900

10

7/800

10

6/500

آزﻣﻮن ﻟﻮﯾﻦ
F

sig

1/93

0/18

0/89

4/42

0/35

0/052

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺧﺘﻼف

tآﻣﺎره

درﺟﻪ آزادي

ﻣﻌﻨﯽ داري

-0/900

-0/710

18

0/487

-1/500

1/300

-1/214

1/042

18

18

0/240

0/311

بحث و نتیجه گیری

اين پژوهش با هدف تعيين اثر  6هفته تمرینهاي منتخب هندبال بر ميزان پرخاشگری

دانش آموزان پسر نوجوان با توجه به متغیرهای واسطهای انگيزش رقابت انجام شد .نتایج نشان
داد که پرخاشگری گروه تجربی پس از  6هفته تمرين هندبال به طور معنیداری کاهش يافت
و پرخاشگری گروه تجربی به طور معنیداری کمتر از گروه کنترل بود .این نتایج با یافتههای
مسعودنیا ( ،)1386اهلل قلی پور ( ،)1377صاحب الزمانی ( )1374و همچنین زیبری ()1372
همخواني دارد ،آنان اشاره به این مطلب داشتهاند که پرداختن به فعالیتهای بدنی ،پرخاشگری
را کاهش ميدهد و همچنین با یافتههای باریمانی و همکاران ( )2009همخواني دارد که نتيجه
گرفتند میانگین میزان پرخاشگری در بین دانشجویان ورزشکار کمتر از دانشجویان غیرورزشکار
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است؛ همچنين با و نتایج فیلهو و همکاران ( )2005که نشان دادند ورزشکاران در جلوگیری از
پرخاشگری ،به طور معنیداری بهتر از غیرورزشکاران هستند ،همخوانی دارد .این در حالی است
که پژوهشهاي مذکور با استفاده از طرح علی -مقایسهای انجام شده ،در حالی که پژوهش
حاضر به صورت نیمه تجربی انجام شد .البته اين يافتهها با نتایج چلونگر ( ،)1374استورنس
و رولند ( )2004و زیکفسکی و همکاران ( )2008که نشان دادندپرخاشگری ورزشکاران بیشتر
از غیرورزشکاران است و همچنين با نتایج لیموکس و همکاران ( )2002که نشان دادند بين
پرخاشگری ورزشکاران و غیرورزشکاران تفاوتی وجود ندارد همخوانی ندارد .از دالیل عدم
همخوانی نتایج این پژوهشها با پژوهش حاضر را ميتوان به تفاوت رشتهی ورزشی ،سطح
رقابت ورزشی و سن ورزشکاران نسبت داد .احتما ًال ماهيت ورزشهای مختلف و ج ّو حاکم بر

رقابتهای هر رشته ورزشی ميتواند بر پرخاشگری آثار متفاوتی داشته باشد .عالوه بر اين،
بسياری از پژوهشها اثر سن و سطح رقابت بر پرخاشگری را نشان دادهاند که ممکن است از
داليل عدم همخوانی يافتهها با پژوهشهاي ياد شده باشد.
برخي پژوهشگران روان شناسي ورزش ،پرخاشگري در ورزش را به عنوان يك پااليش
تلقي مي كنند كه تكانههاي پرخاشگري ،ارضاي رفتار پرخاشگرانه در زمينههاي غيرورزشي را
كاهش مي دهد .به عبارت ديگر ،معتقدند كه افراد پرخاشگر مي توانند در فعاليتهاي ورزشي
از احساسات خشم خود رهايي يابند و هيجانات زيانبار و انرژي اضافي خود را تخليه کنند و لذا
اين گونه افراد پرخاشگر ،مي توانند تا مدتها آرامش خود را از دست ندهند (محرم زاده.)1384 ،
نتایج مقايسه بین پرخاشگری شرکت کنندگان با انگیزش توان ،دستيابی به پيروزی و
اجتناب از شکست باال و پایین ،تفاوت معنیداری را نشان نداد .بنابراین ميتوان این نتیجه را
پذیرفت که اثر تمرينهاي هندبال بر کاهش پرخاشگری به واسطه تغييرات انگيزههای خاص
رقابت ،يعنی انگيزه توان ،انگيزه دستيابی به پيروزی و انگيزه اجتناب از شکست قرار نمی گيرد.
در پژوهشهاي گذشته ،یافتههای خیری ( ،)1379ویلیس ( ،)1982دیتر و گیل ( ،)1988و
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وارنتبرگ و مک کاچن ( )1998تنها به این نکته اشاره کردهاند که انگیزش رقابت در ورزشکاران
بیشتر از غیر ورزشکاران است و به این موضوع که اثر ورزش بر کاهش پرخاشگری به دليل
تغییرات انگیزه رقابت است ،اشارهای نکردهاند.
به طور خالصه نتایج این پژوهش گوياي این مطلب بودکه  6هفته تمرین هندبال ،بر میزان
پرخاشگری اثر مستقیم دارد و در حد معنیداری میزان پرخاشگری پسران نوجوان را کاهش
داده است؛ ولی متغير واسطهای انگيزش رقابت و خرده مقياسهای آن نقشی در اين اثر ندارد.
بنابراين الزم است که پژوهشگران عالقه مند به اين زمينه برای بررسی ساخت و کار اثر ورزش
بر پرخاشگری ،در جستجوی شناسايی متغيرهای واسطهای مورد نظر باشند و در ساير رشتههای
ورزشی و سطوح رقابت و همچنين در سن و جنس مختلف به مطالعه بپردازند.
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