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  مقدمه

در سالمت را سازه اي است که به عنوان زیرساخت رفتار اجتماعی، نقش بسیار مهمی  1پرخاشگري

عمومی و بهداشت روانی جامعه بازي می کند. پرخاشگري رفتار فیزیکی کامالً آشکاري است که 

) و زمانی رخ می دهد که تعادل بین تکانه و کنترل 1ا دیگران است (هدف آن صدمه زدن به خود ی

و پرخاشگري  3، خصومت2رفتار پرخاشگرانه می تواند در قالب خشم ).2درونی برهم بخورد (

با  .جسمانی و کالمی نمایان گردد. خشم و خصومت از لحاظ مفهومی مرتبط با پرخاشگري هستند

هم به کار برده نمی شوند. ات مربوط به پرخاشگري، مترادف این اصطالحات در تحقیق ،این وجود

زمانی که  تی کـم تا غضب شدید ادامـه دارد.ي آن از ناراحخشم احساس یا هیجانی است که دامنه

شویم، ممکن است صبر خود را از دست دهیم و به صورت تکانشی، پرخاشگرانه و با خشمگین می

جموعه ي پیچیده اي از نگرش ها و قضاوت ها اشاره دارد که خصومت نیز به م کنیم.خشونت رفتار 

رفتارهاي پرخاشگرانه را برمی انگیزاند. در حالی که خشم یک هیجان و پرخاشگري یک رفتار است، 

رفتار پرخاشگري در . )3خصومت نگرشی است که موجب تنفر و ارزیابی منفی از دیگران می شود (

ابتی د ورزشکار هنگامی که در موقعیت رقفر .مکن است رخ دهدم 4از جمله در ورزشکارانهر فردي 

د، با توجه به شرایط حاکم بر مسابقه و انتظار برتري، ممکن است فشار و شرایط مسابقه قرار می گیر

روحی باالیی را تحمل کند و به دنبال آن اقدام به پرخاشگري کند. چنین رفتاري از جانب فرد 

تلفی از جمله اخراج از مسابقه، محرومیت چندجلسه اي و یا چند ساله ورزشکار می تواند عواقب مخ

براي او به همراه داشته باشد که چنین محرومیتی به خصوص در سطح ورزش حرفه اي براي 

ورزشکار گران تمام می شود. بنابراین با توجه به چنین عواقبی بررسی عوامل روانشناختی دخیل در 

  .)4( راي اهمیت زیادي استآغاز و ادامه ي پرخاشگري دا

براي پرخاشگري و علت به وجود آمدن آن دالیل مختلفی ذکر شده است و عوامل گوناگون از جمله 

که این ناکامی ممکن است ناشی از  به وجود آورنده ي آن مطرح نموده اند لتناکامی را در مورد ع

ند معتقدند که خود و محیط هست 5. افرادي که کمال گراویژگی هاي کمال گرایانه ي فرد باشد

اطرافشان باید کامل باشد و هر گونه تالشی در زندگی باید بدون اشتباه و خطا باشد. افراد کمال گرا 

معموالً عدم پذیرش و طرد شدن از سوي دیگران را پیش بینی می کنند و از آن می ترسند. براي 

گران حالت دفاعی به خود می گیرند و مقابله با این ترس و ناکامی احتمالی، آن ها در مقابل دی

                                                             
1. aggression 
2. anger  
3. hostility 
4. athletes 
5. perfectionist 
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و ممکن است از طریق عملی همچون پرخاشگري این  )5کنند (می دیگران را ناکام و از خود دور 

  کار را انجام دهند.

کمال گرایی  نوروتیک، دو نوع کمال گرایی مثبت و منفی وجود دارد. - بر اساس تقسیم بندي بهنجار

ي شخصی سطح باال اما قابل دسترس، گرایش به نظم و سازماندهی استانداردهامثبت یا انطباقی، با 

رضایت مندي از عملکرد خود، جستجو براي تعالی در امور و انگیزش براي رسیدن  در امور، احساس

به پاداش هاي مثبت، مشخص می شود. کمال گرایی منفی یا غیرانطباقی با استانداردهاي سطح باال 

مفرط درباره ي اشتباهات و نقایص شناختی، ادراك فشار زیاد از محیط و غیر واقع بینانه، نگرانی 

شک و تردید اجبارگونه  د بین عملکرد شخصی و استانداردها،براي کامل بودن، ادراك فاصله ي زیا

). در واقع کمال گرایی منفی یک 6در امور و پرهیز از عواقب کارکردهاي شخصی تعریف می شود (

در زیرا که این افراد همیشه خود را ملزم به بی نقص بودن می دانند. منبع دائمی استرس است 

)، شش بعد کمال گرایی معرفی می شود که شامل 1990( 1نظریه ي چند بعدي فراست و همکاران

)، انتقاد PE( 4)، انتظارات والدینD( 3)، تردید درباره ي فعالیت هاCM( 2نگرانی در مورد اشتباهات

) 0991) هستند. فراست و همکاران (O( 7) و سازماندهیPS( 6هاي شخصی)، معیارPC( 5والدین

در زمینه ي رابطه ي . )7( چهار بعد اول را نابهنجار (منفی) و دو بعد آخر را بهنجار (مثبت) نامیدند

بین کمال گرایی نابهنجار (منفی) و آسیب هاي روانشناختی پژوهش هایی صورت گرفته است که 

دار و مثبت این سازه با جنبه هاي مختلف ناسازگاري و انواع آسیب هاي احاکی از ارتباط معن

اضطراب، افسردگی، بی اشتهایی عصبی، وسواس و باورهاي )، 8خشم و خصومت (روانشناختی مانند 

رابطه ي بین کمال گرایی و اصطالحات مفهومی مرتبط با پرخاشگري از قبیل ). 9غیرمنطقی است (

ست و فرا انون توجه مطالعات تجربی در ادبیات غربی بوده است.خشم و خصومت به ندرت ک

) رابطه ي بین خشم و خصومت و برخی جنبه هاي ناسازگارانه ي گمال گرایی از 1990همکاران (

 8ي فعالیت ها را مشخص نمودند. هویت و فلتي اشتباهات و تردید دربارهقبیل نگرانی درباره

کمال گرایی منفی به دست آورده اند و همبستگی ضعیفی ) همبستگی متوسطی بین خشم و1991(

                                                             
1. Frost  et al  
2. Concern over Mistakes  
3. Doubts about actions  
4. Parental Expectations  
5. Parental Criticism  
6. Personal Standards  
7. Organization  
8. Hewitt & Flett  
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 1ابونچی و الندص. با این وجود نتایج تحقیقات )10( بین خشم و کمال گرایی مثبت یافته اند

. )11( ) نشان داد که خشم بیشتر مرتبط با کمال گرایی سازگارانه بود تا کمال گرایی منفی2003(

می توان استدالل کرد که دانش کمی درباره  ،حتی متضاد هم با توجه به نتایج گوناگون وبنابراین 

با پرخاشگري مرتبط است وجود دارد. به همین دلیل هدف پژوهش ي اینکه کمال گرایی چگونه 

  .پرخاشگري بر اساس کمال گرایی استحاضر پیش بینی 

  

  پژوهش روش

پیش بینی  به منظورهمبستگی (پیش بینی) می باشد و  - پژوهش حاضر از نوع طرح هاي توصیفی

جامعه ي آماري تحقیق حاضر  ، صورت گرفته است.افراد پرخاشگري بر اساس ابعاد کمال گرایی

مشغول به  1391دانشگاه آزاد شهر قروه است که در سال تربیت بدنی  ي دانشجویانشامل کلیه 

اضر را تشکیل آزمودنی هاي پژوهش ح ،ي تربیت بدنیدانشجو 150تحصیل بوده اند که از این میان 

ي در این پژوهش از دو پرسشنامه انتخاب شدند.تصادفی ساده که به صورت نمونه گیري دادند 

استفاده شده  FMPS(3( ي کمال گرایی چند بعدي فراست) و پرسشنامهAGQ2پرخاشگري (

  است.

یک مقیاس خود گزارش دهی مداد کاغذي پرسشنامه این  :)AGQ( پرسشنامه ي پرخاشگري - 1

، گاهی ي هرگز، به ندرت یکی از چهار گزینهدر هر سؤال، آزمودنی ماده است که  30شامل و  است

،  1،  2،  3مذکور به ترتیب مقادیر ي گزینه  4براي هر یک از  را انتخاب می کند.اوقات و همیشه 

جهت نمره گذاري در آن  که بار عاملی منفی دارد و 18در نظر گرفته می شود، به جز ماده  0

) 1379( ، نجاریان و شکرکنتوسط زاهدي فر. خصوصیات روان سنجی این مقیاس معکوس است

 %79و  %64 آزمایی به دست آمده بین نمره هاي آزمودنی در دو نوبتب بازضرایت آمده است. بدس

  .)12( بوده است %87ضریب آلفاي کرونباخ و 

     جمله  35سشنامه شامل این پر :)FMPS( پرسشنامه ي کمال گرایی چند بعدي فراست - 2

)، تردید در CM( اشتباهاتنگرانی زیاد در مورد  :آن شاملبعد است. ابعاد  6اشد که مربوط به بمی

) و PS( )، معیارهاي شخصیPC( انتقاد والدینی)، PE( )، انتظارات والدینیD( مورد فعالیت ها

خالفم، مخالفم، نظري ندارم، موافقم و . در مقابل هر سؤال پیوستاري از کامالً ماست) O( سازماندهی

نمـره گذاري می گردد. از جمع نمرات سؤاالت مربوط  5تا  1موافقم قرار گرفته است، که از  کامالً

                                                             
1. Saboonchi & Lundh  
2. Aggression Questionnaire 
3. Frost Multidimensional Perfectionism Scale 
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 می آید به هر زیر مقیاس، نمرة آن زیر مقیاس و از جمع نمرات زیر مقیاس ها، نمرة کلی به دست

ضرایب آلفاي کرونباخ  رش کرد وگزا 91/0را  FMPSفراست آلفاي کرونباخ کل پرسشنامۀ  ).13(

  مقیاس ها را به ترتیب زیر به دست آورد.زیر

      CM=0.91    D=0.79    PE=0.82    PC=0.77   PS=0.81   O=0.9  
ز نفر ا 60که شامل کردنداولیه اجرا  ) این پرسشنامه را در یک نمونه ي2011بیطرف و شعیري (

قیاس ها به و آلفاي زیر م 86/0کل پرسشنامه، کرونباخ ند. آلفاي ددانشجویان دانشگاه گیالن بو

 ترتیب زیر بوده است:

CM=0.85   D=0.72   PE=0.78   PC=0.47   PS=0.57   O=0.83  
 18است: آلفاي نیمۀ اول با  همچنین پایایی پرسشنامه از روش دونیمه سازي  نیز بدین شرح بوده

و پایایی پرسشنامه یعنی همبستگی  هبه دست آمد 78/0سؤال،  17و آلفاي نیمۀ دوم با  74/0 سؤال

با روش  FMPSکه معنادار بوده است. به عالوه پایایی پرسشنامۀ  هشد 70/0بین دو نیمۀ آزمون، 

ها به شرح زیر به دست و براي زیرمقیاس 90/0 ،بازآزمایی در فاصلۀ یک هفته براي کل پرسشنامه

  مناسب پرسشنامۀ مذکور بوده است. آمد که نمایانگر پایایی نسبتاً

CM=0.84   D=0.81   PE=0.79   PC=0.53   PS=0.85   O=0.83 

عالوه بر این، میزان همسانی درونی پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ براي هر زیر مقیاس، 

 Oهاي یاسهاي آن نیز براي زیرمقو آلفاي زیرمقیاس 77/0گرایی براي کل کمالو  همحاسبه گردید

,PS ,PC ,PE ,D ,CM  ه به دست آمد 84/0و 35/0، 55/0، 69/0، 65/0، 78/0به ترتیب مقادیر

  .)14( است

روند اجراي پژوهش به این صورت بود که با مراجعه به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قروه، پس از 

ت کامل و امضاي آن، هاي الزم، ابتدا فرم رضایت نامه به افراد داده شد و پس از رضایهماهنگی

     ي پاسخ دادن بهي نحوهها قرار گرفت و توضیحات الزم دربارهها در اختیار آزمودنیپرسشنامه

     ها براي تحلیل انجام و داده ها، نمره گذاريگویه ها داده شد و پس از جمع آوري پرسشنامه

ا از دو دسته روش آماري عمده در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده ه جمع آوري شدند.

روش آماري توصیفی که شامل محاسبه ي میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل  ؛استفاده شد

  SPSSبه منظور تحلیل داده ها از نرم افزار رایانه اي  .استنباطی يروش آمارو  نمره می باشد

  استفاده شده است. 19نسخه ي 
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  نتایج

راف معیار، کمترین و بیشترین نمره هاي مربوط به خرده مقیاس هاي میانگین، انح 1در جدول 

  کمال گرایی در نمونه ي پژوهش حاضر آمده است.

  

  پرخاشگرينتایج مربوط به نمره هاي نمونه ي پژوهش در خرده مقیاس هاي کمال گرایی و  - 1جدول 

  بیشترین نمره  کمترین نمره  انحراف معیار  میانگین  فراوانی  متغیر

  29  10  78/11  39/43  150 شگريپرخا

  44  15  99/6  72/28  150  نگرانی در مورد اشتباهات

  20  5  99/2  46/13  150  تردید در مورد فعالیت ها

  25  8  47/3  16/16  150  انتظارات والدین

  17  5  88/2  18/12  150 انتقاد والدین

  35  11  62/4  31/25  150 معیارهاي شخصی

  30  8  4  98/25  150  سازماندهی

    

کمال گرایی،  يتوسط خرده مقیاس ها پرخاشگريبراي تحلیل و نشان دادن میزان پیش بینی 

        روش رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت و نتایج آن نیز نشان دهنده ي ضریب 

ال گرایی تبیین توسط  کم پرخاشگريدرصد از متغیر  40یعنی د؛) می باش2R=0.40( 40/0تعیین 

  ).2دول می شود (ج

  

  تحلیل رگرسیون نمرات متغیر مالك بر نمرات متغیرهاي پیش بین - 2جدول

 

   R  مدل
  

  تنظیم شده

  خطاي 

  سطح معنا داري     استاندارد برآورد

1  63/0  40/0  37/0  31/9  6  143  0000/0  

  

یانس رگرسیون به در ادامه براي نشان دادن تأثیر متغیرهاي پیش بین بر متغیر مالك، تحلیل وار

  ).3شرح زیر آورده شده است (جدول 
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  ر مالك بر نمرات متغیرهاي پیش بینتحلیل واریانس رگرسیون نمرات متغی -3جدول

  

  مدل
مجموع 

  مجذورات

  ي درجه

  آزادي

میانگین 

  مجذورات
F 

  سطح

  معنی داري

  68/1328  6  11/8296  رگرسیون

  77/86  143  68/12407  باقیمانده  0000/0  94/15

    149  79/20703  کل

  

به دست آمده معنا دار است. این مطلب گویاي آن است که  Fنشان می دهد  3همانطور که جدول 

حداقل نقش یکی از متغیرهاي پیش بین در پیش بینی متغیر مالك، معنادار است. بنابراین الزم 

  ).4(جدول  است تک تک متغیرها را آزمود و سهم آن ها را در پیش بینی مشخص نمود

  

  پرخاشگريو  کمال گرایینتایج تحلیل رگرسیون بین خرده مقیاس هاي  -4جدول 

  

 t  ضریب بتا  متغیرهاي پیش بین  متغیر مالك

  پرخاشگري

  -389/1  - 31/1  نگرانی در مورد اشتباهات

  744/4  422/0  تردید در مورد فعالیت ها

  376/3  298/0  انتظارات والدینی

  792/2  190/0  انتقادات والدینی

  910/0  067/0  معیارهاي شخصی

  -418/1  -107/0  سازماندهی

  

در  ود که از بین متغیرهاي پیش بین، تردید، معلوم می ش4با توجه به ضرایب بتا مندرج در جدول 

داري بر  ا) اثر معن190/0( و انتقادات والدینی )298/0، انتظارات والدینی ()422/0( فعالیت ها مورد

  دارند.  يپرخاشگر

  

 بحث و نتیجه گیري

از آن جا که بخشی از موفقیت ورزشی به عوامل روانشناختی فرد ورزشکار یا شرایط روانی تیم 

ورزشی بستگی دارد، به همین دلیل مطالعه و بررسی علمی این عوامل تأثیر گذار بر موفقیت یا عدم 

قابت ورزشی، با توجه به شرایط . امروزه در شرایط مسابقه و ر)15( موفقیت، امري ضروري است
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حاکم بر مسابقه، فرد ورزشکار ممکن است چنان دچار تنش و فشار روحی شود که رفتارهایی 

جبران ناپذیر در زمین ورزشی از خود بروز دهد که تبعات آن می تواند به ورزشکار و تیم ورزشی 

به رقیب ورزشی یا داور مسابقه  . یکی از این رفتارها، پرخاشگري فرد ورزشکار)16( آسیب وارد کند

است که می تواند پیامدهایی از قبیل محرومیت کوتاه مدت و بلند مدت ورزشکار از رقابت هاي 

ورزشی را به دنبال داشته باشد. اگرچه انتظار این است که در سطح ورزش قهرمانی چنین 

رخ می دهند این سطح از ورزش  رفتارهایی به ندرت دیده شود، این گونه رفتارها به میزان باالیی در

. اما این که )17( که هم براي خود ورزشکار و هم براي تیم ورزشی نتایج نامطلوبی را به بار می آورد

چه عواملی موجب پرخاشگري ورزشکار می شود، نیاز به مطالعه ي گسترده دارد. یکی از عوامل 

    کمال گرایی به عنوان یک  باشد.مکن است سازه ي کمال گرایی تأثیرگذار بر چنین رفتاري م

     سازه ي شخصیتی نقش مهمی را در سازش یافتگی آدمی ایفا می کند و به همین دلیل طی 

دهه هاي اخیر توجه زیادي را به خود جلب نموده و به تبع آن پژوهشگران را بر آن داشته است که 

. نتایج این پژوهش نشان داد که )18( به بحث هاي نظري و علمی متنوعی درباره ي آن بپردازند

دار و امقیاس هاي تردید در مورد فعالیت ها، انتظارات والدین و انتقادات والدین هر سه رابطه ي معن

  ).19می باشد ( )2009( 1اونگن مثبت با پرخاشگري دارند. این یافته مطابق با پژوهش

عالیت هاست. این افراد حتی زمانی که یکی از ویژگی هاي افراد کمال گرا تمایل به انجام بی نقص ف

کاري را به صورت رضایت بخش انجام دهند با این حال باز هم در مورد عملکرد خود دچار تردید 

هستند و همین عامل موجب شکل گیري اضطراب در آنان می شود که حاصل آن فعال شدن 

اهداف  ،افراد کمال گرا والدین و به دنبال آن تجربه ي خشم و پرخاشگري است.سیستم سمپاتیک 

و انتظارات آن چنان باالیی را معین داشته اند که این انتظارات بیش از حد، براي فرد بحران آفرین 

می کنند و فرد در  ، فرد را دچار تنش ارزیابی و انتقاد همیشگیبا والدین  ،از طرف دیگر .)19( است

ده کند و چون برآورده کردن تمامی این پی آن خواهد بود که تمامی انتظارات والدین را برآور

دچار ناکامی می شود که این تجربه ي عدم موفقیت و فرد  ،شدنی نیست و انتظاراتها خواسته 

. واکنش هاي )20( هیجان خشم و به دنبال آن پرخاشگري را به دنبال خواهد داشت ،ناکامی

    سیب به اطرافیان، دلخور کردنتبعات منفی بسیاري از جمله آدر تعامالت اجتماعی پرخاشگرانه 

و در محیط هاي ورزشی، محرومیت کوتاه مدت یا آن ها، طرد از جانب آن ها و نهایتاً انزوا و تنهایی 

در سطح ورزش به خصوص مقابله با چنین رفتاري  .دارد همراهبلند مدت را براي فرد ورزشکار به 

به عنوان یک صنعت تلقی می شود و ورزش حرفه اي امروزه اهمیت بیشتري دارد.  ايحرفه

کسب موفقیت ورزشکار صرف هزینه در پی برنامه ریزي و مسئوالن و مدیران باشگاه هاي ورزشی با 

                                                             
1. Ongen 
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و تیم ورزشی خود هستند. اما رسیدن به این موفقیت نیازمند تدبیر همه جانبه به مسائل مربوط به 

تیم است. در شرایط رقابت و  روانیرایط شکه یکی از این مسائل مهم،  ورزشکار و تیم ورزشی است

از جمله پرخاشگري را از خود  ممکن است رفتارهاي کنترل نشده، فشار روانی ناشی از آن، ورزشکار

دور  رفتاري، خود و یا تیم ورزشی را از کسب موفقیت چنینمحرومیت ناشی از بروز دهد و به دلیل 

اگران ممکن است مورد الگو قرار گیرد و در از طرفی مشاهده ي چنین رفتاري توسط تماش کند.

به و به این طریق رفتاري نامناسب در جامعه شایع شود.  بازآفرینی شودشرایط تجربه ي مشابه، 

همین دلیل شناخت عوامل ایجاد کننده و تسریع کننده ي پرخاشگري جهت اتخاذ راهبردهاي 

       ،ناختی دخیل در آغاز پرخاشگريمقابله اي، امري ضروري است. با شناخت این عوامل روانش

از طرفی با آموزش  فیدي برداشت.توان در طراحی درمان مؤثر این افراد گام هاي اساسی و ممی

به مربیان و ورزشکاران، می توان از محرومیت ها و پیامدهاي شیوه هاي کنترل خشم و پرخاشگري 

  رد.رایط مسابقه و رقابت جلوگیري کاین گونه رفتارها در ش
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Abstract 
 
The aim of this study is investigating the role of perfectionism in predicting of 
aggression. In this descriptive-correlational study our sample included 150 
physical education students of Azad University of Qorveh which selected by 
random sampling method. Tools used are aggression questionnaire and Frost 
Multidimensional Perfectionism Scale. Results of multiple regression represented 
that there are positive significant differences in doubts about actions              
(P<0.01, β=0.422), parental expectations (P˂0.01, β=0.298) and parental criticism 
(P˂0.01, β=0.190) with aggression. Results of this study are showing the predictor 
role of doubts about actions, parental expectations and parental criticism in 
aggression. 
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