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 چکیده
گرایی در دانشجویان زن و مرد و کمال منبع کنترل، مقایسه حرمت خود از پژوهش حاضر هدف

 آماری جامعه. بود اییسهمقا یعلپژوهش  روشبود.  ورزشکار یرغورزشکار با دانشجویان زن و مرد 

 سال مردادماه در ورزشی هاییباز المپیاد دوره دوازدهمین در مرد و زن ورزشکار دانشجویان کلیه

 60 با و شدند انتخاب تصادفی یریگنمونه صورتبه نفر 60 تعداد این از که بودند تهران در 5969

 ازلحاظ، قم و طباطبائی عالمه، بهشتی شهید ،تهران یهادانشگاه مرد و زن ورزشکار یرغ دانشجوی

منظور به شدند همتا تأهل وضعیت، تحصیالت سطح، جنس، سن شامل شناختی جمعیت متغیرهای

نوویکی و  منبع کنترل، (5697های حرمت خود کوپر اسمیت )نامهها از پرسشآوری دادهجمع

 استفاده شد.( 5661ورت و همکاران )ش-گرایی مثبت و منفی تریآزمون کمال( و 5679استریکلند )

در متغیرهای ، ورزشکار یرغبین افراد ورزشکار و چند متغیری نشان داد که  یدوعامل یانسوار یلتحل

زنان و مردان تنها در ، اما در مقایسه جنسیتی؛ و حرمت خود تفاوت معناداری وجود دارد منبع کنترل

ی تعامل گروه با جنسیت نیز نشان داد که بین زنان و مردان متغیر منبع کنترل تفاوت معنادار دارند. بررس

تنها در متغیر منبع کنترل تفاوت معنادار وجود دارد.  ورزشکار یرغورزشکار در مقایسه با زنان و مردان 

تفاوت معناداری بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران و زنان و مردان و همچنین تعامل ورزشکاری و 

 رسدیم نظر به فوق یافته به توجه با(. >41/4Pمشاهده نشد ) ییگرامالکجنس در خصوص متغیر 

 هاشکست و مشکالت با آنان مواجهه در تنهانه دانشجویان در حرمت خود بردن باال در ورزش یرتأث

 آنان دارد. بهینه تعامالت در سزایی به یرتأث بلکه باشد مفید تواندیم

 منبع کنترلگرایی، ، کمالدانشجویان ورزشکار، ن غیر ورزشکاردانشجویا، حرمت خود کلیدی: هایواژه

                                                                                                                                        
  ورزش دانشگاه عالمه طباطبائی سیشناروانکارشناس ارشد. 

  ورزش دانشگاه عالمه طباطبائی شناسیروانکارشناس ارشد. 

 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه یتتربعمومی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده  شناسیروانی دکترا

 Ajilchi_b@yahoo.comونیک: . پست الکتر)نویسنده مسئول(، طباطبائی

mailto:Ajilchi_b@yahoo.com


 9816 پاییز/ 88ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   111

 مقدمه

، شناختیزیست هایمؤلفهاست که بررسی  ایپیچیدهحالت ، ساختار شخصیت آدمی

 ازیکی ، . این ساختار دو عامل مهم داردکندمیو اجتماعی فرد را الزم  شناختیروان

شخصیت را شکل ، امل این دودنیای بیرونی فرد است که تع دیگری و 5خود هاآن

این عوامل محورهای اصلی منبع کنترل و  هردوی کهازآنجایی(. 0449، 0)ارن دهدمی

به شناخت شخصیت فرد و ، هاآنمطالعه این دو مفهوم و رابطه ، حرمت خود هستند

 .کندمیرفتار او کمک 

نی فرد قدردانی شخصی و احترام ذه، 0شکلی از پذیرش خود عنوانبه 9حرمت خود

، 9بالبارگ و کمرک، ماتلونقل از  0441، 1شود )مورگانتنسبت به خود تعریف می

 های ناشی از تعارضات موجود در زندگی فرد راتنش، مثبت شتخودپندا .(0454

نقل از  5666، 7گردد )تنسکاهش داده و موجب هماهنگی فرد با خود و محیطش می

 .(0454، و همکاران ماتلو

، مواد سوءمصرفپایین با پیامدهای منفی زندگی از قبیل  ت خودحرم طورکلیبه

و  1ها )هویلدر بهبود بیماری تأخیر، اختالالت خوردن، افسردگی، ناخشنودی، تخلف

، ددویک، بالدوین، ؛ به نقل از پرواسنر0449، 6دونالدمک؛ لیری و 5666، همکاران

به اینترنت در ارتباط است  و اعتیاد (0441، 54مینی و لوپین، لرد، ماهانی، رنویک

های ویژگی حرمت خود باال با کهدرحالی. (0444، 55فیلیپز و سالینگ، )آرمسترانگ

                                                                                                                                        
1. self 

2. Eren 

3. self-esteem 

4. self-acceptance 

5. Morgganett 

6. Mutlu, Balbag & Cemerk 

7. Tanc 

8. Hoyle 

9. Leary & McDonald 

10. Pruessner, Baldwin, Dedovic, Renwick, Mahani, Lord, Meaney & Lupien 

11. Armstrong, Phillips, & Saling 
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 خشنودی، هااستواری در برابر چالش، ای قویمقابله هایمهارت، ابتکار، مثبت از قبیل

 (.0449، 5کروگر و ووهس، کمپل، و طول عمر مرتبط است )بامیستر

نشان  ورزشکاران غیرزمینه حرمت خود در ورزشکاران و  متعدد در هایپژوهش

تفاوت معناداری وجود دارد  ورزشکاران غیربین حرمت خود ورزشکاران و ، داد

 برخوردارند ورزشکاران غیرورزشکاران از حرمت خود بیشتری نسبت به  کهطوریبه

( 1959، ؛ خورند5910، لحمی ن وبزازا، طلبحمایت؛ 0447، 0)گریفین و کربی

( نشان داد که برنامه ورزشی منظم و 5919مظلوم ) و فتوکیان، مطالعه غفاری چنینهم

 شود.گروهی باعث ارتقای حرمت خود در دانشجویان می

اند که منبع کنترل نقش مهمی در زندگی فرد بر بسیاری نشان داده هایپژوهش

قرار  تأثیرحت ت، عهده داشته و سالمت جسمانی و روانی وی را در گستره وسیعی

ای از باور افراد نسبت به کنترل گستره، منبع کنترل (.0454، و همکاران دهد )ماتلومی

تواند از طریق می که ؛(0449، 9سورنسن و ابی، داشتن بر سرنوشت خویش است )نگ

کنترل بیشتری بر افراد  کهنیاباور درونی یعنی ، باورهای بیرونی و درونی متمایز شود

، کنندبرای کنترل محیط بیرونی تالش می ماًیمستق، یش داشته و بنابراینسرنوشت خو

شانس و ، عوامل محیطی ریتأثزندگی را تحت ، افراد دارای باور بیرونی کهیدرصورت

، 1نقل از ساگون و دی کارولی 5611، 0کنند )زیمباردوخارج از کنترل خویش تصور می

از دانشجویان )زن و مرد(  نفر 544ر ( که د0459) 9حیدر و ناعیمپژوهش (. 0450

تر و زنان نشان داد که مردان از منبع کنترل درونی، دانشگاه انجام گرفت لیالتحصفارغ

( در پژوهش خود نشان 0457) 7تری برخوردارند. سیدهو و آرورااز منبع کنترل بیرونی

 نیچنهماست.  رتیدروندادند که منبع کنترل ورزشکاران در مقایسه با غیر ورزشکاران 

                                                                                                                                        
1. Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs 

2. Griffin, & Kirby 

3. Ng, Sorensen & Eby 

4. Zimbardo 

5. Sagone & De Caroli 

6. Haidar & Naeem 

7. Sidhu & Arora 
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( نیز دریافتند که بازیکنان کریکت منبع کنترل درونی داشته 0450) 5کاله و جها، چوگ

 یهاکلوپکالج و ، در مقایسه با بازیکنان در سطح مدارس المللیبینو بازیکنان 

و حسینی سمنانی  نوبخت رمضانی، سمایی .دارند یتریدرونورزشی منبع کنترل 

خود تفاوت معنادار بین منبع کنترل دختران ورزشکار و غیر ( نیز در پژوهش 0450)

و در  تریدرونورزشکار  دخترانمنبع کنترل در  کهطوریبه، ورزشکار به دست آوردند

نسبت به گروه ورزشکار گرایش بیشتری یه  هاآن، بود تریرونیبدختران غیر ورزشکار 

گی خود دارند. همچنین شانس داشته و عقیده داشتند که کنترل کمتری روی زند

( در پژوهش خود نشان داد که منبع کنترل ادراک استرس را در 0459) 0واتسون

 .کنندیم ینیبشیپورزشکاران 

دهنده رابطه نیز نشانو حرمت خود  کنترل منبعصورت گرفته در زمینه  هایپژوهش

یاری نشان (. مطالعات بس5660، 9)سوئینیحرمت خود است و  کنترل منبعمعنادار بین 

، های فردفعالیت کهاینیا اطمینان از ، درونی کنترل منبعباال با  حرمت خوداند که داده

، و همکاران 0در ارتباط است )دلونگیز قویاً، کنندپیامدهای زندگی او را تعیین می

نقل از پرواسنرو  5669، 7؛ ویشمن و کاون5610، 9؛ پتری و راترام0440، 1؛ لو5611

( 0450کرمی و سلیمانی )، زادهقاسم، سعادت (.5915، رحیمی بانیانی ؛0441، همکاران

درونی با حرمت خود  کنترل منبعنیز در پژوهش خود بر روی دانشجویان دریافتند که 

 منبع کهدرحالی، کندبینی میرا پیش هاآنآن رابطه مثبت داشته و  هایمؤلفهو تمامی 

آن رابطه منفی دارد. در این مطالعه که بر  هایمؤلفهبیرونی با حرمت خود و  کنترل

 منبعنفر از دانشجویان ایرانی انجام شد ارتباط معناداری بین حرمت خود و  974روی 

 گزارش شد. کنترل

                                                                                                                                        
1. Chugh, Kalw & Jha 

2. Watson 

3. Swinny 

4. Delongis 

5. Lo 

6. Petrie & Rotherram 

7. Wishman & Kown 
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های اخیر به مسائل مربوط به بهداشت روان دانشجویان از سوی دیگر در دهه

هستند  کنندهارزشیابی شدتهبهایی ها محیطزیرا دانشگاه، توجه شده است ازپیشبیش

شوند و شایستگی آنان ارزشیابی و دانشجویان مدام با آزمون تکلیف و امتحان مواجه می

 5گراییکمال، ای که ممکن است در شرایط ارزشیابی محقق شودمسئله روازاینشود. می

و  ؛ شفران5671 0، (. دیگر پژوهشگران )هولندر0447، فوربس و گاردینر، است )کرنز

در برابر آنچه ، گرایی را ضرورت افزایش کیفیت عملکرد شخصی( کمال0445 9، مانسل

 دانند.می، است موردنیازدر یک موقعیت 

گرایی یک سازة شخصیتی مهم در سالمت روان و عملکرد تحصیلی افراد کمال

ه گرایان( بسیاری از دانشجویان تمایالت کمال0454) 0راسموسن و هوتن، است. اوکانر

دهند و اغلب آنان گیری برای خود قرار میدهند و استانداردهای چشمنشان می

در ، شودشناسند که موجب تالش بیشتر میخصیصه مثبت می عنوانبهگرایی را کمال

، موبلی، رایس، سالنی توسط شده ارائه سازیمفهوم اساس بر، اخیر حالی تحقیقات

 و فلت، موشکواش، ساکلوفسکی، چن، یشر، اسمیت از نقل 0445) 1اشبی و تریپی

 بعد دو شامل که دانندمی چندبعدی یسازه یک را سازه این (0457، 9هویت

، 0454، 7هویت و فلت، بسیر) است ناسازگارانه گراییکمال و سازگارانه گراییکمال

 یگرایانهواقع باالی استانداردهای شامل سازگارانه گراییکمال(. 0454، 1رایس و ایوم

 گراییکمال، مقابل در، است بودن نظیربی آرزوی و دهیسازمان و نظم، شخصی

 و اشتباهات مورد در مفرط نگرانی، غیرواقعی باالی استانداردهای شامل ناسازگارانه

، 6کالرا، کاکس و انس) است شخصی استانداردهای و عملکرد بین ناهماهنگی ادراک

                                                                                                                                        
1. perfectionism 

2. Hollender 

3. Shafren & Mansell 

4. O'Connor, Rasmussen & Hawton 

5. Slaney, Rice, Mobley, Trippi & Ashby 

6. Smith, Sherry, Chen, Saklofske, Mushquash, Flett & Hewitt 

7. Besser, Flett & Hewitt 

8. Eum & Rice 

9. Enns, Cox & Clara 
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ی منفی مانند اضطراب و افسردگی داشته گرایی پیامدها( که ممکن است کمال0440

( که این به علت عدم شناخت کافی افراد از 0441، 5چانگ و بودم، سانا، باشد )چانگ

 .گرایی و جنبة مثبت و منفی بودن آن باشدکمال

گرایی ( نشان داد که کمال0450) 0گرو و دیمک، بوتومالنگ هایپژوهشنتایج 

سازگارانه و جنبة شناختی انگیزشی که مربوط به  مثبت با رفتار طوربهسازگارانه 

گرایی ریزی و فعالیت جسمانی مداوم است مرتبط بوده و کمالبرنامه، 9خودکارآمدی

معناداری با ممانعت و ترس از شکست و توفیق نیافتن و اجتناب از  طوربهناسازگارانه 

 فعالیت جسمانی همراه است.

ساختاری سالم و  عمدتاًایی در ورزشکاران گرکمال، ( نشان داد0441) 0گالوسی

توجه خود را از رفتار پرخاشگرانه و  سازوکاردر این  هاآن کهطوریبهبهنجار دارد 

کننده توجه های نگراندهند و کمتر به جنبهعصبانیت به پشتکار و تالش تغییر می

اما برخی  ؛کنند درک خوبیبههای ورزشی را تا بتوانند ابعاد منطقی و موقعیت کنندمی

، به اشتباهات ممکن است ازحدبیشمواقع با قرار دادن معیارهای خیلی باال و توجه 

گرایی منفی انگیزش زیاد موجب گرایی بازیکن منفی شود که در کمالسبک کمال

های زیادی را در زمان طوالنی و با استراحت کم انجام دهد شود تا بازیکن فعالیتمی

 دهد.درماندگی و فرسودگی روی می معموالًی که در چنین شرایط

بهبود عملکرد ورزشکاران ایرانی از  منظوربهشناسان ورزشی رسد روانبه نظر می

طریق شناسایی صفات شخصیتی و طراحی تمرینات مناسب ورزشی و انجام مداخالت 

ب تمایز آنچه سب چراکه. کنندعمل  مؤثرتریتوانند به نحو ها در این زمینه میو آموزش

است  شناختیروانهای شود داشتن مهارتورزشکاران موفق از سایر ورزشکاران می

 هایپژوهش( و الزمه این امر انجام 5960، پارسا و آقاسی، یدآبادیز، متشرعی، )فرخی

 و راهگشا در این مسیر است. مؤثر

                                                                                                                                        
1. Chang, Sanna, Chang & Bodem 

2. Longbottom, Grove & Dimmock 

3. self-efficacy 

4. Gallucci 
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ندکی ا هایپژوهشاما ، های متعددی که در ورزشکاران انجام شدهپژوهش رغمعلی

روی دانشجویان ورزشکار در مقایسه با همتایان غیر ورزشکار انجام گردیده است. 

 ازآنجاکههای داخلی مقایسه جنسیتی انجام نشده است همچنین در بسیاری از پژوهش

های اخیر ورود دختران در عرصه ورزش در کشورمان بسیار چشمگیر بوده در دهه

های خارجی انجام گرفته در این طرفی پژوهشاست. نیاز به این امر واضح است. از 

 ؛کندمیحاضر را نمایان پژوهش نیاز به  دهندهنشانهای فرهنگی با وجود تفاوت، زمینه

شکل گرفت که چه تفاوتی بین حرمت  سؤالبنابراین پژوهش حاضر برای پاسخ یه این 

 وجود دارد؟ زنان و مردان ورزشکار و غیر ورزشکار گراییکمالمنبع کنترل و ، خود

 روش

ای است. جامعه آماری کلیه دانشجویان ورزشکار زن روش پژوهش از نوع علی مقایسه

 5969سال  مردادماههای المپیاد ورزشی دانشجویان در و مرد در دوازدهمین دوره بازی

گیری تصادفی انتخاب شدند و نمونه صورتبهنفر  60در تهران بودند که از این تعداد 

، و قم طباطبائیعالمه ، شهید بهشتی، های تهراندانشگاه ورزشکار غیرجوی دانش 60با 

 تأهلسطح تحصیالت و وضعیت ، جنس، شامل سن شناسیجمعیتمتغیرهای  ازلحاظ

و در  درصد مرد 90درصد زن و  91همتا شدند بدین ترتیب که در گروه ورزشکار 

د. در گروه ورزشکار درصد مرد بودن 1/19در صد زن و  1/09گروه غیر ورزشکار 

و در گروه غیر  ساله بودند 91تا  01درصد بین  0/00سال و  01تا  04درصد بین  9/11

ساله بودند. در  91تا  01در صد بین  0/00و  01تا  04درصد بین  9/17ورزشکار نیز 

در  70و در گروه غیر ورزشکار  متأهلدر صد  05درصد مجرد و  75گروه ورزشکار 

 1/09، دیپلمفوقدرصد  9/59بودند. در گروه ورزشکار  متأهلدر صد  04صد مجرد و 

و در گروه غیر  در صد دکترا داشتند 0/0و  لیسانسفوقدرصد  91، درصد لیسانس

و  لیسانسفوقدر صد  1/95، در صد لیسانس 5/15، دیپلمفوقدر صد  9/59ورزشکار 

های حرمت خود نامهپرسشهای کلیه گویه کنندگانشرکتدر صد دکترا داشتند.  5/5
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گرایی مثبت کمال( و 5679، 0)نوویکی و استریکلند کنترل منبع( 5697، 5)کوپر اسمیت

سخ دادند. دامنة سنی افراد نمونه در ( پا5661) 9دوی، اسالد، او، شورت-و منفی تری

 ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر از قرار زیر است: سال بود. 56-99 گروه دوهر 

 گویه 14که  است گویه 11دارای  آزموناین  :(5697کوپر اسمیت )ون حرمت خود آزم

 خودحرمت ، اجتماعی خودحرمت ، عمومی خودحرمت خرده مقیاس  0آن به 

دارد. در  سنجدروغ سؤال 1و  تقسیم شده است تحصیلی خودو حرمت  خانوادگی

 درست. همچنین شده ا تأیید( روایی و اعتبار آزمون 5697کوپر اسمیت )پژوهش 

به دست  771/4( آلفای کرونباخ 5964حسینی و مرادی )، چیانمقدماتی کوزه مطالعه

نامه است. آلفای کرونباخ مقیاس فوق در پایایی مطلوب این پرسش دهندهنشانآمد که 

حرمت خود کوپر اسمیت را برای ، (5914برومند ) .به دست آمد 10/4پژوهش حاضر 

هنجاریابی کرد. ضریب  شهراسالمشهرستان  دانشگاهییشپرستان و دوره دبی انآموزدانش

 یهانمرههمبستگی ، بررسی روایی جهت محاسبه شد. 4.16اعتبار با استفاده از آلفای کرونباخ 

 دهندهنشان 4.150آیزنگ محاسبه شد و ضریب همبستگی  نامهپرسشحاصل از  یهانمرهآن با 

 است. نامهپرسشبرای این  قبولقابلروایی مالکی 

بیرونی -درونی کنترل منبعآزمون (: 5679(زمون منبع کنترل نوویکی و استریکلند آ

این  شوند.پاسخ داده می« خیر»یا « بلی»است که با  سؤال 04استریکلند دارای -نوویکی

بندی کردن نمرات سه طبقه جهت و شودمی گذارینمرهصفر و یک  صورتبهمقیاس 

کنترل خود را بر ، ضعیف: این اشخاص تمایل دارند شامل که ؛گیردسطح را در نظر می

تقریباً ، دانندهای خود میها یا شکستموفقیت مسئولخود را  هاآن، عهده داشته باشند

اعمال  مسئول ایتااندازهاین اشخاص خود را  آورند. متوسط:نمره می (4-1) افراد بین

اکثر ، اما نه در همه موارد زندگی، تسلط دارند کنند که بر کاردانند و تصور میخود می

زندگی بیشتر نوعی بازی شانس ، آورند. قوی: برای این افرادنمره می 59تا  6افراد بین 

                                                                                                                                        
1. Coopersmith 

2. Nowicki, & Strickland 

3. Terry-Short, Owe, Slade & Dewey 
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 %51 تقریباً موفقیت بیشتر به شانس یا لطف دیگران بستگی دارد. هاآنبه نظر ، است

نمرات ، شناختیشرو ازلحاظاین مقیاس  .آورندنمره می 04تا  57اشخاص بین 

 .دهدافراد در سنین مختلف به دست می کنترل منبعو دقیقی را از  اعتمادقابل

راتر و مقیاس  کنترل منبعدر روایی این آزمون ضریب همبستگی بین مقیاس 

(. همچنین اعتبار آزمون از 5910، )ابوالقاسمی و نریمانی است 07/4نوویکی استریکلند 

 به دست 06/4و  96/4، 07/4ی کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب آلفا، سازیطریق دو نیمه

 (.5910، نقل از ابوالقاسمی و نریمانی 5979، آمد )برومندنسب و همکاران

 به دست آمد. 00/4مقیاس فوق  کرونباخدر پژوهش حاضر آلفای 

منظور (: این مقیاس به5661، شورت و همکاران-گرایی مثبت و منفی )تریآزمون کمال

 سؤال 04گرایی منفی تدوین شده است. این مقیاس گرایی مثبت و کمالخیص کمالتش

 04دهد. لیکرت پاسخ می ایدرجهپنجبا یک مقیاس  سؤاالتدارد و هر آزمودنی به 

پراپاوسیس و ، سنجد. )هسگرایی منفی را میکمال سؤال 04گرایی مثبت و کمال سؤال

(. دامنه نمرات هر آزمودنی در این 5910، انینقل از ابوالقاسمی و نریم 0440، اونز

د دارای اختالل در خرده . نقطه برش این آزمون برای افرااست 544تا  04مقیاس 

گرایی مثبت های کمالبه باالست. ضریب آلفای کرونباخ خرده مقیاس 96ی مقیاس منف

مسانی ( نیز ضریب ه5919گزارش کردند. بشارت ) 15/4و  19/4و منفی را به ترتیب 

آورد. در پژوهش  به دست 17/4و  64/4گرایی مثبت و منفی را به ترتیب درونی کمال

به دست آمد. جهت تعیین روایی این  70/4حاضر آلفای کرونباخ این مقیاس 

مثبت و منفی با مقیاس  گراییکمال هایمقیاسضریب همبستگی خرده ، نامهپرسش

صبحی ، )جاجلوپژوهش در  4.19 و -4.09هویت و فلت به ترتیب  گراییکمال

 روایی تعیین منظوربه( 5910) بشارت چنینهم( به دست آمد. 5960، محمدی، قراملکی

 زیر با آزمون این هایمقیاس زیر بین همبستگی ضریب محاسبه طریق از مقیاس

 کوپر نفسعزت مقیاس و( 5670) گلدبرگ عمومی سالمت پرسشنامه هایمقیاس

 نتایج و ضرایب. کرد استفاده آزمون اصلی هایمؤلفه تحلیل روش با و( 5697) اسمیت
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 و شورت – تریمنفی و مثبت گراییکمال پرسشنامه مقیاس روایی، آمده دست به

 .کنندمی تأیید را( 5661) همکاران

 ها.یافته

تحت بررسی  هایگروهمقادیر توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک  5در جدول 

 .اندشدهآورده 

 مقادیر توصیفی متغیرهای تحت بررسی  .1ول جد

 غیر ورزشکار با توجه به جنسیت و ورزشکاردر دو گروه 

 گروه غیر ورزشکار ورزشکارگروه 
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تحت  هایگروهمتغیرهای پژوهش در  هامیانگینکه  یابیمدرمی 5 با توجه به جدول

 بررسی دارای تفاوت هستند.

حرمت خود به  هایمیانگیندر  هشدمشاهده هایتفاوت داریمعنیبررسی  منظوربه

گروه اول ورزشکار و غیر ورزشکار و گروه ، دلیل وجود دو متغیر مستقل )دو گروه

تک  دوعاملیدوم جنس( و یک متغیر وابسته )حرمت خود( از آزمون تحلیل واریانس 
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تحلیل واریانس  هایمفروضهمقدماتی جهت برقراری  هایآزمونمتغیره استفاده شد. 

صورت گرفت. مفروضه نرمال بودن توزیع حرمت خود در گروههای پژوهش  دوعاملی

=سطح 497/4شد )برای زنان  تأییداسمیرنف  -کولموگروفبا استفاده از آزمون 

برای ، =آماره591/4 دارییمعن=سطح 417/4برای مردان ، =آماره591/4، دارییمعن

ورزشکاران  برای غیر، = آماره540/4، دارییمعن=سطح 491/4ورزشکاران 

با استفاده از آزمون  هاواریانسشرط همسانی =آماره(. 410/4، دارییمعن=سطح 044/4

به دست  Fنبودن مقدار  دارمعنیبرابری واریانس خطای لوین بررسی شد. با توجه به 

؛ شد ییدتأ هایانسوار( مفروضه همسانی =091/5F دارییمعن=سطح 006/4آمده )

 .شوندیماریانس در ادامه ارائه بنابراین نتایج تحلیل و

 تک متغیری برای حرمت خود با توجه به جنسیت دوعاملیتحلیل واریانس  .2جدول 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

 سطح 

 داریمعنی
 اندازه اثر

 50/4 4441/4 16/09 76/651 5 76/651 (ورزشکار غیر/ ورزشکارگروه )

 44/4 16/4 06/4 49/54 5 406/54 (زن/مرد) جنس

 45/4 51/4 15/5 05/90 5 054/90 جنسگروه* 

    00/90 594 16/1154 خطا

     599 19/9904 کل

در متغیر حرمت ، ورزشکار غیردهد که بین افراد ورزشکار و نشان می 0جدول 

اما در مقایسه جنسیتی تفاوتی مشاهده نشد. با  ؛خود تفاوت معناداری وجود دارد

این تفاوت به علت باالتر بودن حرمت خود در  یابیمدرمی هامیانگینعه به مقادیر مراج

که بین زنان و مردان  دهدمیگروه ورزشکاراست. بررسی تعامل گروه با جنسیت نشان 

در متغیر حرمت خود تفاوت  ورزشکار غیرورزشکار در مقایسه با زنان و مردان 

 (.>41/4Pمعناداری وجود ندارد )
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منبع کنترل به  هایمیانگیندر  شدهمشاهده هایتفاوت داریمعنیبررسی  ظورمنبه

گروه اول ورزشکار و غیر ورزشکار و گروه ، دلیل وجود دو متغیر مستقل )دو گروه

تک  دوعاملیدوم جنس( و یک متغیر وابسته )منبع کنترل( از آزمون تحلیل واریانس 

تحلیل واریانس  هایمفروضهت برقراری مقدماتی جه هایآزمونمتغیره استفاده شد. 

صورت گرفت. مفروضه نرمال بودن توزیع حرمت خود در گروههای پژوهش  دوعاملی

=سطح 41/4برای زنان ) شد تأییداسمیرنف  -کولموگروفبا استفاده از آزمون 

برای ، =آماره419/4، دارییمعن=سطح 04/4برای مردان ، =آماره04/4، دارییمعن

=سطح 415/4، برای غیر ورزشکاران، =آماره46/4، دارییمعن=سطح 47/4ورزشکاران 

با استفاده از آزمون برابری  هاواریانسشرط همسانی =آماره(. 461/4 دارییمعن

به دست آمده  Fنبودن مقدار  دارمعنیواریانس خطای لوین بررسی شد. با توجه به 

بنابراین ؛ شد ییدتأ هانسیاوار( مفروضه همسانی =919/5F، دارییمعن=سطح 05/4)

 .شوندیمنتایج تحلیل واریانس در ادامه ارائه 

 تک متغیری برای منبع کنترل با توجه به جنسیت دوعاملیتحلیل واریانس  .3جدول 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F مربعات
سطح 

 داریمعنی

اندازه 

 اثر

 97/4 4441/4 99/61 09/500 5 09/5009 (ورزشکار غیر/ ورزشکارگروه )

 50/4 4441/4 11/04 09/951 5 09/951 (زن/مرد) جنس

 45/4 4441/4 16/59 06/011 5 06/011 جنسگروه* 

    50/51 594 96/0056 خطا

     599 11/0911 کل

 غیردهد که بین زنان و مردان و همچنین بین افراد ورزشکار و نشان می 9جدول 

رل تفاوت معناداری وجود دارد. با مراجعه به مقادیر در متغیر منبع کنت، ورزشکار

این تفاوت به علت باالتر بودن نمره منبع کنترل در مردان نسبت  یابیمدرمی هامیانگین

بررسی تعامل گروه با جنسیت  .به رنان و غیر ورزشکاران نسبت به ورزشکاران است
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 ورزشکار غیرزنان و مردان که بین زنان و مردان ورزشکار در مقایسه با  دهدمینشان 

روشن  هامیانگیندر متغیر منبع کنترل تفاوت معناداری وجود دارد که بررسی مقادیر 

که نمره منبع کنترل مردان غیر ورزشکار هم از مردان ورزشکار و هم از زنان  کندمی

 زنان غیر ورزشکار هم از زنان ورزشکار کنترلورزشکار باالتر است همچنین نمره منبع 

 (.>41/4Pو هم از مردان ورزشکار باالتر است باالتر است. )

 گراییکمال هایمیانگیندر  شدهمشاهده هایتفاوت داریمعنیبررسی  منظوربه

گروه اول ورزشکار و غیر ، مثبت و منفی به دلیل وجود دو متغیر مستقل )دو گروه

منفی(  گراییکمالثبت و م گراییکمالورزشکار و گروه دوم جنس( و دو متغیر وابسته )

مقدماتی جهت  هایآزمونچند متغیره استفاده شد.  دوعاملیاز آزمون تحلیل واریانس 

صورت گرفت. مفروضه نرمال بودن  دوعاملیتحلیل واریانس  هایمفروضهبرقراری 

اسمیرنف  -کولموگروفتوزیع حرمت خود در گروههای پژوهش با استفاده از آزمون 

آماره برای  =415/4، دارییمعن=سطح 044/4مثبت برای زنان  راییگکمال) شد تأیید

=سطح 044/4برای ورزشکاران ، =آماره60/4 دارییمعن=سطح  491/4مردان 

 =آماره497/4، دارییمعن=سطح 044/4برای غیر ورزشکاران ، =آماره475/4، دارییمعن

برای مردان ، اره=آم474/4، دارییمعن=سطح 044/4منفی برای زنان  گراییکمالو 

، دارییمعن=سطح 479/4برای ورزشکاران ، =آماره461/4، دارییمعن=سطح 469/4

شرط  آماره(.-476/4، دارییمعن=سطح 044/4برای غیر ورزشکاران ، =آماره416/4

با استفاده از آزمون برابری واریانس خطای لوین بررسی شد. با  هاواریانسهمسانی 

=سطح 151/4مثبت  گراییکمالبه دست آمده ) Fمقادیر نبودن  دارمعنیتوجه به 

( مفروضه =449/0F، یدارمعنی=سطح 559/4منفی  گراییکمال، =799/4F، یدارمعنی

 هاییسماترباکس مفروضه همگنی  امآمارهنبودن  معنادارشد.  ییدتأ هایانسوارهمسانی 

=ام 961/5F= ،909/51، یدارمعنی=سطح 416/4کرد ) ییدتأکوواریانس را  -واریانس

 .شوندیمبنابراین نتایج تحلیل واریانس در ادامه ارائه ؛ باکس(



 9816 پاییز/ 88ی آموزشی/ شماره هانظامپژوهش در   181

 با توجه به جنسیت گراییکمالچند متغیری برای  دوعاملیتحلیل واریانس  .4جدول 

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 داریمعنی

اندازه 

 اثر

/ ورزشکارگروه )

 (ورزشکار غیر

 مثبت راییگکمال

 منفی گراییکمال

07/51 5 07/51 99/4 11/4 44/4 

00/9 5 00/9 46/4 77/4 44/4 

 (زن/مرد) جنس
 مثبت گراییکمال

 منفی گراییکمال

07/504 5 07/504 41/0 51/4 45/4 

41/577 5 41/577 00/0 50/4 40/4 

 جنسگروه* 
 مثبت گراییکمال

 منفی گراییکمال

00/71 5 00/71 99/5 01/4 44/4 

79/00 5 79/00 16/4 00/4 45/4 

 خطا
 مثبت گراییکمال

 منفی گراییکمال

97/6961 594 70/11    

49/55166 594 06/70    

 کل
 مثبت گراییکمال

 منفی گراییکمال

40/6919 599     

59/55191 599     

 غیرزشکار و دهد که بین زنان و مردان و همچنین افراد ورنشان می 0جدول 

منفی تفاوت معناداری وجود  گراییکمالمثبت و  گراییکمال در متغیرهای، ورزشکار

از  یکهیچندارد. بررسی تعامل گروه با جنسیت نیز تفاوت معناداری را در 

 (.>41/4Pمثبت و منفی نشان نداد ) هایگراییکمال

 گیرینتیجهبحث و 

نان و مردان ورزشکار در متغیرهای بررسی تفاوت بین ز منظوربهپژوهش حاضر 

آمده نشان داد که افراد  به دستگرایی انجام شد. نتایج و کمال کنترل منبع، نفسعزت

اما  ؛در متغیر حرمت خود با یکدیگر تفاوت معنادار دارند ورزشکار غیرورزشکار و 

ن ها نشاعهده نداشت. مراجعه به مقادیر میانگین جنسیت نقشی در این تفاوت بر

دهد که این تفاوت به علت باالتر بودن حرمت خود زنان و مردان ورزشکار در می

، 5)گریفین و کربی هایپژوهشاست. این یافته با  ورزشکار غیرمقایسه با زنان و مردان 

                                                                                                                                        
1. Griffin &Kirby 



 188 ... در گراییکمال و کنترل منبع، خود حرمت مقایسه

؛ غفاری و 5919، ؛ خورند5910، و همکاران طلبحمایت؛ 5661، 5؛ مارش0447

تفاوت  ورزشکاران غیرمت خود ورزشکاران و ( که نشان دادند بین حر5919، همکاران

 غیرورزشکاران از حرمت خود بیشتری نسبت به  کهطوریبهمعناداری وجود دارد 

رسد که ورزشکاران در تبیین این یافته به نظر می .استبرخوردارند همسو  ورزشکاران

اند تمرینات ورزشی منظم کسب کرده درنتیجهبهتری که  0به علت تصویر بدنی

، 5669، گیرند )جان جتوویکقرار می شانزندگیهمساالن و سایر افراد مهم  وردتوجهم

از حرمت  (0449، 0جوکسیموویک و جانجتوویک، نقل از پاویسیک 5661، 9اوپاسیک

از دوران  ازآنجاکهخود باالتری برخوردارند. ضمن اینکه ورزشکاران پژوهش حاضر 

 1اند از بازخوردهای مثبتالزم کرده هایکودکی شروع به تمرین و آموزش مهارت

مربیان و سایر روابط اجتماعی برخوردار بودند که این عوامل موجب ، معلمان، خانواده

 ورزشکار غیرمقایسه با دانشجویان  در ورزشکارنفس در دانشجویان افزایش اعتمادبه

 شده است.

در  ورزشکار یرغآمده نشان داد که بین افراد ورزشکار و  به دستهمچنین نتایج 

دهد ها نشان میتفاوت معنادار وجود دارد. مراجعه به مقادیر میانگین کنترل منبعمتغیر 

تر بودن نمرة این متغیر در مردان و زنان ورزشکار نسبت به که این تفاوت به علت پایین

تر بودن نمره در این متغیر پایین کهازآنجاییاست.  ورزشکار غیرمردان و زنان 

توان گفت که افراد ورزشکار است بنابراین می کنترل منبعتر بودن دهنده درونینشان

سیدهو و  هایپژوهشاست. این یافته با  ورزشکار غیرتر از افراد درونی کنترلشان منبع

 ( همخوان است.0450( و سمایی و همکاران )0450چوک و همکاران )، (0457آرورا )

تر بودن نمره معنادار بود و علت آن پایین کنترل منبعدر تعامل گروه با جنسیت نیز 

 غیریعنی زنان ، بود ورزشکار غیردر مقایسه با مردان  ورزشکار غیرزنان  کنترل منبع

                                                                                                                                        
1. Marsh & et al 

2. body image 

3. Janjetovic & Opacic 

4. Pavisic, Joksimovic & Janjetovic 

5. positive feed back 
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زنان و  کنترل منبعداشتند.  ورزشکار غیرتری از مردان درونی کنترل منبع ورزشکار

 مردان ورزشکار تفاوتی با هم نداشت.

توان به ورزشکار می غیرر منبع کنترل دو گروه ورزشکار و در تبیین تفاوت معنادا

انگیزش فرد برای ، درونی یریگجهتمعتقد بود  ( استناد کرد که5679لوینسون )نظر 

بیرونی اراده فرد برای  یریگجهت کهیدرحال دهدیمتداوم در یک فعالیت را افزایش 

نفوذ در آن دارد را کاهش توانایی کمی برای  کندیمماندن در فعالیتی که احساس 

ورزشی کمک کند.  یهاتیموفقبه  تواندیمبنابراین منبع کنترل درونی ، دهدیم

( نیز نشان 5664، مربوط به منبع کنترل و هدف گذاری )مانند الک و التهام یهاپژوهش

که بین دشواری هدف و عملکرد برای رسیدن به آن با منبع کنترل درونی رابطه  اندداده

در این مطالعه حرمت خود در  ازآنجاکهبیان داشت  توانیمت وجود دارد. همچنین مثب

دهنده نشان هاپژوهشنتایج بسیاری از بوده و  ورزشکاران غیرورزشکاران باالتر از 

مطالعات همچنین (. 5660، 5)سوئینیاست  و حرمت خود کنترل منبعرابطه معنادار بین 

 کهاینیا اطمینان از ، درونی کنترل منبعود باال با اند که حرمت خبسیاری نشان داده

و  0در ارتباط است )دلونگیز قویاً، کنندپیامدهای زندگی او را تعیین می، های فردفعالیت

؛ به نقل از 5669، 1؛ ویشمن و کاون5610، 0؛ پتری و راترام0440، 9؛ لو6115، همکاران

به ارتباط فوق پس  توجه با (.5915، بانیانی و رحیمی ؛0441، پرواسنرو همکاران

 کنترل منبعاز  ورزشکاران غیرتوان انتظار داشت که ورزشکاران در مقایسه با می

 دررسد که دانشجویان ورزشکار تری برخوردار باشند. همچنین به نظر میدرونی

و عملکردهای ورزشی با شکست مواجه شدند و برای موفقیت در سایر  هارقابت

دهند و این باور را نتایج را به نحوه فعالیت خودشان نسبت می، زشیهای ورموقعیت

 ورزشکار غیردانشجویان  کهدرحالیدهند های زندگی نیز تعمیم میبه سایر موقعیت

                                                                                                                                        
1. Swinny 

2. Delongis 

3. Lo 

4. Petrie & Rotherram 

5. Wishman & Kown 
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 کنترل منبعاند بنابراین دانشجویان ورزشکار از هایی را کمتر تجربه کردهچنین موقعیت

موفقیت در  درواقعبرخوردارند.  ارورزشک غیرتری نسبت به دانشجویان درونی

 کنترل منبعدر ورزشکاران جوان مربوط به  5های ورزشی و بازخورد مطلوبفعالیت

و حرمت خود دارد. از  0درونی است که ارتباط معناداری با باورهای خودکارآمدی

ای بر مجموعه تأکیدتوان به نقش مربیان ورزشی در باال بردن حرمت خود با طرفی می

برنده شدن در  صرفاًها و نه مهارت بردن باالاهداف عملکردی خاص و تمرکز بر از 

گردند درونی نیز می کنترل منبعموقعیت ورزشی اشاره کرد که موجب تقویت 

 (.0449، 9جوکسیموویک و جانجتوویک، پاویسیک)

 غیرتر از مردان دانشجو درونی ورزشکار غیرزنان  کنترل منبعدر این مطالعه 

از قبیل مک فرسون و  هاییپژوهشحاصل از  نتایجدانشجو بود. این یافته با  کارورزش

-گارسیا، آلوارز پدروزا-( و سوارز0455مارین و انگلیس )-( رودریگز0457مارتین )

یافتند  تردرونی( که همگی منبع کنترل زنان را در مقایسه با مردان 0459کوئتو و مونیز )

( 0459دیگری همچون مطالعات حیدر و ناعیم ) هایپژوهشاما با  ؛است خوانهم

( که نشان دادند 0459سابادو )-هیدالگو و توماس-( و مونتز0459زایدی و محسین )

، شانسیخوشزنان پیامدهای رفتارشان را به عوامل خارج از کنترلشان همچون 

ان مردان منبع کنترل درونی نش کهدرحالیسرنوشت و یا دخالت دیگران نسبت داده 

مانند مطالعه ساگون و  هاپژوهشاست. عالوه بر این با دسته دیگری از  خوانناهمدادند 

( که تفاوتی بین منبع کنترل زنان و مردان به دست نیاوردند نیز 0450دکارولی )

 .شودمیمحسوب  خوانناهم

پایه  هاینظریه دردلیل این تناقضات در نتایج به علت تفاوت  رسدمیبه نظر 

یک سازه  عنوانبه( منبع کنترل را 5699باشد. راتر ) گیریاندازهابزارهای  عات ومطال

( منبع کنترل را یک 5676وار و کاکس )، ون بایر، معرفی کرد اما لف کورت بعدیتک

                                                                                                                                        
1. favorable feed back 

2. self-efficacy beliefs 

3. Pavisic, Joksimovic & Janjetovic 
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تفاوت بین زنان و مردان ، دانستند بنابراین مطالعات مبتنی بر این نظریه چندبعدیسازه 

و نتایجی  دهندمیقرار  موردمطالعه بیرونی وترل درونی را بر اساس ابعاد منبع کن

بودن منبع کنترل درونی  بعدیتکراتر مبنی بر  نظریهمتفاوت با مطالعاتی که بر اساس 

بر  صورت گرفته هایپژوهش مثالعنوانبه. دهندمیبه دست  گیرندمیو بیرونی انجام 

نان سطوح باالتر منبع کنترل بیرونی که ز اندداده نشاناساس چندبعدی بودن منبع کنترل 

-جورادو مثالعنوانبه) دهندمیرا در ابعاد مربوط به سرنوشت روابط بین فردی نشان 

-مونتز، 0457، پاندو-فرناندز و بناویدز -مونداکا، لالنز-رامیرز، دلگادو-گوئدا، گارسیا

ح باالتر منبع ( و مردان سطو0459، زایدی و محسین، 0459، سابادو-هیدالگو و توماس

-رودریگز، 0457، گارسیا و همکاران-)جورادو شانسیخوشکنترل بیرونی را در ابعاد 

( و روابط 0459، کوئتو و مونیز-گارسیا، آلوارز پدروزا-سوارز، 0455، مارین و انگلیس

 .دهندمی( نشان 0457، گارسیا و همکاران-بین فردی )جورادو

در  ورزشکاران غیرن داد که بین ورزشکاران و های پژوهش نشایافته، عالوه بر این

، )گالوسی هاپژوهشکه  طورهمان. گرایی تفاوت معناداری وجود نداردمتغیر کمال

ساختاری سالم و بهنجار دارد  عمدتاًگرایی در ورزشکاران کمال، ( نشان داد0441

عصبانیت به توجه خود را از رفتار پرخاشگرانه و  سازوکاردر این  هاآن کهطوریبه

تا بتوانند  کنندکننده توجه میهای نگراندهند و کمتر به جنبهپشتکار و تالش تغییر می

 رسد کهبه نظر می، درک کنند خوبیبههای ورزشی را ابعاد منطقی و موقعیت

گرایی مثبت های تحصیلی خود به کمالاز طریق موفقیت ورزشکار یرغدانشجویان 

( بسیاری از 0454) 5راسموسن و هوتن، اوکانرژوهش پاند. چنانچه در رسیده

گیری برای خود دهند و استانداردهای چشمگرایانه نشان میدانشجویان تمایالت کمال

شناسند که موجب خصیصه مثبت می عنوانبهگرایی را دهند و اغلب آنان کمالقرار می

هستند و  کنندهارزشیابی شدتبههایی ها محیطدانشگاه ازآنجاکه، شودتالش بیشتر می

شوند و شایستگی آنان ارزشیابی دانشجویان مدام با آزمون تکلیف و امتحان مواجه می

                                                                                                                                        
1. O’Connor, Rasmussen & Hawton 
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همان ، ای که ممکن است در شرایط ارزشیابی محقق شودمسئله روازاینشود. می

 غیربین دانشجویان ورزشکار و دانشجوی  رود کهگرایی است پس انتظار میکمال

 متغیر تفاوت معناداری وجود نداشته باشد. در این ورزشکار

نوع ورزش )فردی و گروهی( و همچنین در نظر  ازلحاظعدم تفکیک ورزشکاران 

های پژوهش حاضر محسوب نگرفتن رشتة ورزشی و سابقه ورزشی از محدودیت

قرار گیرند.  موردتوجههای آتی گردد موارد فوق در پژوهشگردد. پیشنهاد میمی

در نظر گرفته  چندبعدیآتی سازه منبع کنترل  هایپژوهشدر  شودمیاد همچنین پیشنه

 جهت مقایسه و تعمیم بهتر نتایج تکرار شود. پژوهششده و 

 منابع
. چاپ اول. تهران: باغ شناختیروان یهاآزمون(. 5910. )حمدم، نریمانی و باسع، ابوالقاسمی

 رضوان.

. مجله مثبت و منفی گراییکمالاعتبار مقیاس اعتماد و  یتقابل (.5910. )لیعحمد م، بشارت

 909-916، 1، شناختیروانعلوم 

آموزان گرایی و حرمت خود در دانش(. بررسی رابطة کمال5919. )لیع حمدم، بشارت

 .94-05، (5)5، ایرانی شناسانفصلنامه رواندانشگاهی. پیش

 نفسعزتنجاریابی آزمون بررسی عملی بودن اعتبار و روایی و ه(. 5914) .مهدی، برومند
و  شناسیروانکارشناسی ارشد دانشکده  نامهپایان .شهراسالمکوپر اسمیت در شهرستان 

 علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

بر روی  گراییکمال یرتأث (.5960) .یسیع، محمدی و ناصر، صبحی قراملکی ؛نادر، حاجلو

 545-541، 0، 7، ه علوم رفتاری. مجلنفسعزتتجربه غرور و 

(. مقایسه میزان شادکامی و 5910) .یحانهر، لحمی و دیقهص، بزازان ؛سولر، طلبیتحما

تهران و پیام  یهادانشگاهورزشکار با غیر ورزشکار  سالمت روانی دانشجویان دختر

 .595-504، 51، . حرکتنور

، دختر ورزشکار با غیر ورزشکار (. مقایسه حرمت خود دانشجویان5919. )قیت حمدم، خورند

 595-570، 05، حرکت .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
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و  دهننک رکتش آموزاندانش رلنتز کرکو م حرمت خود هسایقم(. 5915) .ع، رحیمی بانیانی

کارشناسی  نامهایانپ. یورزش هایکانون تراغف اوقات ایههرنامدر ب دهننک رکتر شیغ

 واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسالمی شناسیروانارشد 

برنامه ورزشی منظم گروهی  یرتأث .(5919. )ضار یدس، مظلوم و هراز، فتوکیان ؛اطمهف، غفاری

 .10-17، (5)6، مجله علوم پزشکی بابلبر حرمت خود دانشجویان پرستاری. 

(. 5960. )المرضاغ، پارسا و میراس، آقاسی ؛سولر، دییدآباز ؛براهیما، متشرعی ؛حمدا، فرخی

ورزشی در جامعه ورزشکاران ایران.  گراییکمالفارسی  اعتبار نسخهتعیین روایی و 

 .11-79، 55، رشد یادگیری حرکتی ورزشی

(. مقایسه حرمت 5965. )دیثح، مرادی و سولر، نوروزی سید حسینی ؛اشمه، کوزه چیان

دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه تربیت خود و رضایت از زندگی 

 .95-79، 50، . مطالعه مدیریت ورزشیمدرس
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