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ارتباط پرخاشگری با مهارتهای ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران
محمدجواد برزگر محمدی

1

– عباس خدایاری

2

 -فریده هادوی  – 3سعیده رضوی

4

.1کارشناس ارشد تربیت بدنی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،تهران ،ایران .2استادیار گروه مدیریت ورزشی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج ،البرز،ایران  .3استاد گروه مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر ،تهران،
ایران  .4دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ،قزوین ،ایران
(تاریخ دریافت  ، 1394/ 02 / 02 :تاریخ تصویب )1394 / 06 / 14 :

چکیده
هدف از اجرای تحقیق حاضر ،تعیین ارتباط بین پرخاشگری با مهارتهای ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران بود .به همین منظور از
بین  300نفر از منجیان غریق بهصورت خوشهای و تصادفی ساده و براساس جدول مورگان 169 ،نفر بهعنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند.
روش تحقیق از نوع همبستگی و ازلحاظ هدف جمعآوری دادهها کاربردی ،ازنظر زمان ،حالنگر و نحوة جمعآوری دادهها بهشکل میدانی
بوده است .برای اجرای این تحقیق از پرسشنامههای پرخاشگری باس و پری ( )1992و مهارتهای ارتباطی بارتون جی ( )1990و
پرسشنامۀ اطالعات فردی استفاده شد .بهمنظور توصیف متغیرهای تحقیق از شاخصهای آمار توصیفی استفاده شد .برای تعیین توزیع
طبیعی دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و برای آزمون فرضیهها از روش آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
نتایج تحقیق نشان داد پرخاشگری با مهارتهای ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران ارتباط معناداری ندارد.

ارتباط ،پرخاشگری ،مرد ،منجیان غریق ،مهارتهای ارتباطی.

 - نویسنده مسئول  :تلفن 09123305268 :

Email: barzegar60@yahoo.com
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ارتباط عمومی ،6چندفرهنگی ،7ارتباط کامپیوتری 8و

مقدمه
علوم ورزشی با استفاده از مفاهیم علمی رشتههای

ارتباط سازمانی 9است .ارتباط درونفردی در درون

مادر خود مثل بیومکانیک ،بیوشیمی ،فیزیولوژی،

خودمان اتفاق میافتد؛ اینکه چگونه فکر میکنیم،

روانشناسی و جامعهشناسی ،بهخوبی جای خود را باز

احساس و درک میکنیم .در این ارتباط ،فرد هم فرستنده

کرده و روزبهروز بر تکامل و پختگی آنها افزوده شده و

است و هم گیرنده؛ به این صورت که پیغام از افکار و

اهمیت و کاربرد آنها بیش از پیش مشخص شده است (.)6

احساس فرد ساخته میشود ( .)10ارتباط میانفردی،

رشتۀ روانشناسی ورزشی 1با گرایش به بررسی جنبههای

ارتباطی است که بین دو یا گاهی چند نفر پدید میآید.

متنوع شخصیت افراد و ویژگیهای شرکتکنندگان در

ساختن ارتباط میان فردی مثبت ،سبب ایجاد محیط

فعالیتهای ورزشی شکل گرفته است؛ ویژگی اصلی این

کاری موفق میشود .ارتباط گروههای کوچک حالتی است

رشته ،تمرکز بر مطالعۀ رفتار فرد در فعالیتهای حرکتی

که چند فرد با یکدیگر مالقات دارند .گروه باید بهاندازۀ

است؛ بنابراین میتوان روانشناسی ورزشی را ،کاربرد

کافی کوچک باشد تا تمام اعضا بتوانند بر هم اثر متقابل

اصول و مفاهیم مختلف دانش روانشناسی در یادگیری و

گذارند ( .)16کار نجات غریق بهسبب ماهیت خود اغلب

اجرای مهارتهای حرکتی یا مشارکت در هر نوع فعالیت

یکنواخت و مداوم توأم با تحمل سروصدا و مشاهدۀ رفتار

ورزشی برای عموم تعریف کرد .بهعبارت دیگر روانشناسی

نامناسب برخی مراجعان است که سبب ایجاد بیعالقگی،

ورزشی دارای موضوعات ویژهای است که به بررسی انسان

بیحوصلگی ،خستگی ،سردرد عصبی و عدم تمرکز فکری

و رفتارها یا حرکات او در طی فعالیتهای حرکتی

الزم برای آنان هنگام انجام وظیفۀ حساس و مخاطرهآمیز

پرداخته و دربارۀ زمینههای روانی حرکتی یادگیری و

نجات غریق میشود .حواسپرتی لحظهای و عدم تعادل

اجرای حرکات و مهارتهای ورزشی به بحث میپردازد

فکری و کاهش سرعت انتقال مغز در اثر خستگی مفرط،

(.)11

نامالیمات روحی ناشی از کار نجات غریق است .درگیری

صرفنظر از علتشان تحریک میشوند؛ در عینحال

آرامش روانی و عدم تمرکز او خواهد شد .چنین وضعیتی

استفاده از ورزش بهعنوان مسیری برای تخلیۀ احساسات

احتمال بروز حادثه برای ناجی غریق و همکارانش را تا

در عین داشتن مزایا ،به محدودیتهایی نیز دچار است؛ از

چند برابر افزایش میدهد .در این زمینه عدم تأمین مکفی

سوی دیگر اگر به این احساسات خصمانه اجازۀ ابراز

نیازهای فیزیولوژیکی بهعنوان اولین دستۀ نیازهای بشری

مستقیم علیه فرد دیگر داده شود ،نتیجه این خواهد بود

بیشترین تأثیرات سوء را دارد ( .)2اشرفی و همکاران

که عادتی قوی در اعمال هر نوع رفتار خشن در فرد به

( )1392در تحقیقی با عنوان «اثربخشی آموزش

وجود آید ( .)4انواع مختلف مهارت ارتباطی 2شامل

مهارتهای ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان

مهارتهای درونفردی ،3میانفردی ،4گروههای کوچک،5

دختر دوره متوسطه» نشان دادند که آموزش مهارتهای
ارتباطی بر کاهش پرخاشگری دانشآموزان دختر دورۀ

1. Sports Psychology
2 .Communication skills
3. Interpersonal Skills
4. Interpersonal
5. Small Groups

6. Public Relation
7. Multicultural
8. Computer communication
9. Organizational communication
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متوسطه در پسآزمون و پیشآزمون مﺆثر بوده است .نتایﺞ

مربیان و کارایی مربیان از دیدگاه مربیان و بازیکنان وجود

دربارۀ زیرمقیاسهای پرخاشگری نشان داد که آمـوزش

ندارد ( .)9به این دلیل پرخاشگری و مهارتهای ارتباطی

مهـارتهـای ارتبـاطی در ابعاد خشم و عصبیت ،تهاجم و

بهعنوان متغیرهای تحقیق انتخاب شدند که با توجه به

توهین و لجاجت و کینهتوزی نیز مﺆثر بوده است (.)3

شرایط کاری منجیان غریق ،محیط و شرایط کاری یکی از

بهتاج ( )1390در تحقیقی با عنوان مقایسۀ کمالگرایی و

عوامل اصلی بروز رفتار پرخاشگرایانه است و منجیان غریق

پرخاشگری کشتیگیران نخبه و غیرنخبه در وزنهای

در معرض شرایط سخت کاری از قبیل گرما ،رطوبت و

1

آلودگی صوتی شدید قرار دارند؛ پس احتمال بروز

کشتیگیران نخبه و غیرنخبه اختالف معناداری وجود دارد

پرخاشگری برای آنها افزایش مییابد که سبب کاهش

( .)5آقا براری ( )1388در مطالعات خود به این نتیجه

تمرکز منجیان غریق و فاصله گرفتن از هدف اصلی آنها

دست یافت که برقراری ارتباط مناسب در جلب رضایت

که همان مراقبت و نجات جان انسانهاست میشود که

مراجعهکنندگان و مشتریان از مراقبتهای پرستاری نقش

این مسئله با آموزش و رفع مشکالت محیطهای آبی

بسزایی دارد .یافتهها نشان داد میانگین امتیازات دادهشده

رفعشدنی است .با توجه به اینکه منجیان غریق چه در

توسط پرستار به موانع مربوط به بیمار  3/24و میانگین

محیطهای سرپوشیده و چه در فضاهای باز مثل دریا در

امتیاز دادهشده توسط بیمار به موانع مربوط به پرستار 2/8

محیط کاری سخت فعالیت میکنند و باید در شرایط و

بوده است ،درحالیکه هر دو گروه موانع مشترک بین

موقعیتهای مناسب ،توصیههای ایمنی الزم را به

پرستار و بیمار را کمترین علت مشکالت ارتباطی پرستار-

استفادهکنندگان از آب بدهند ،چنانچه نتوانند از

بیمار گزارش کرده بودند ( .)1همچنین نتایﺞ تحقیق

مهارتهای ارتباطی مناسب استفاده کنند ،در انتقال

خلیلی و همکاران ( )2014با عنوان مقایسۀ ابعاد

منظور خود که همان امداد و کمکرسانی و پیشگیری از

پرخاشگری در ورزشکاران نوجوان و غیرورزشکاران

حوادث غیرمترقبه خواهد بود موفق ظاهر نمیشوند و این

نشان داد که تفاوت معناداری در

امر سبب بروز حوادث ناگوار خواهد شد .براین اساس الزم

تجاوز 3کلی و خشم 4وجود ندارد ،اما تفاوت معناداری بین

است که منجیان غریق از مهارتهای ارتباطی کافی و مﺆثر

دو گروه در پرخاشگری فیزیکی مشاهده شد (.)16

برخوردار باشند و سبب افزایش هرچه بیشتر کیفیت

مختلف در کشور نشان داد بین پرخاشگری خصمانۀ

خانوادههای طالق

2

بررسی رابطۀ مهارتهای ارتباطی و کارایی مربیان از

شوند .همانگونه که در پیشینه مشاهده شد ،تحقیقات

دیدگاه مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران نشان

کمی دربارۀ ارتباط پرخاشگری با مﺆلفههای مهارتهای

دادند که براساس ادراک مربیان و بازیکنان ،بین

ارتباطی یافت میشود؛ بنابراین ،پژوهش در این زمینه

مهارتهای ارتباطی مربیان و کارایی آنان ارتباط معناداری

میتواند به مدیران و منجیان اماکن آبی کمک کند تا

وجود دارد .همچنین نتایﺞ حاصل از  ZRفیشر نشان داد

الگوی رفتاری مناسبی در ارتباط با محیط کاری خود

که تفاوت معناداری بین میزان رابطۀ مهارتهای ارتباطی

انتخاب کنند .عالوهبر این ،تحقیقاتی که رابطۀ پرخاشگری

1 .A hostile aggression
2 .Divorce
3 .Encroachment
4 .Anger

با مهارتهای ارتباطی و ابعاد آن در ورزشکاران سایر
رشتههای ورزشی را بررسی کردهاند به نتایﺞ پژوهش
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متناقضی دست یافتهاند؛ بههمین دلیل پژوهش حاضر به
بررسی رابطۀ بین پرخاشگری با مهارتهای ارتباطی
منجیان غریق مرد شهر تهران میپردازد.

نتایج و یافتههای تحقیق
نتایﺞ بررسی توصیفی مربوط به سن نشان داد که
بیشترین فراوانی سنی برای گروه سنی  20تا  30سال
( 95درصد) است .نتایﺞ بررسی توصیفی مربوط به درجۀ
کارت نجات غریق نشان داد که بیشترین فراوانی درجۀ

روش تحقیق
تحقیق حاضر ازلحاظ جمعآوری دادهها از نوع

کارت برای گروه درجۀ  98 ،2درصد است .نتایﺞ بررسی

همبستگی ،ازلحاظ هدف کاربردی ،ازنظر زمان جمعآوری

توصیفی مربوط به وضعیت تأهل منجیان غریق نشان داد

دادهها آیندهنگر و ازنظر نحوۀ جمعآوری دادهها به شکل

که بیشترین فراوانی مربوط به منجیان غریق مجرد،

میدانی است .جامعۀ آماری تحقیق 300،نفر از منجیان

 53/55درصد است .همچنین نتایﺞ مربوط به سابقۀ کار

غریق مرد بودند که در بهار سال  1393در دورههای

نشان داد که بیشترین فراوانی برای گروه  8سال به باال

آمادگی شرکت کردند .نمونۀ آماری بهصورت تصادفی

بود که  54درصد آزمودنیها را شامل میشد .نتایﺞ مربوط

ساده صورت گرفت و براساس جدول مورگان از جمع 300

به میزان تحصیالت نشان داد که بیشترین فراوانی مربوط

نفر افراد واجد شرایط 169 ،نفر بهعنوان نمونۀ تحقیق

به مقطع تحصیلی دیپلم ( 71درصد) است .همچنین نتایﺞ

انتخاب شدند.

توصیفی مربوط به سابقۀ قهرمانی نشان داد که  76درصد

ابزار گردآوری این پژوهش شامل پرسشنامۀ اطالعات

منجیان ،سابقۀ قهرمانی استانی دارند .نتایﺞ بررسی

فردی و پرسشنامۀ پرخاشگری باس و پری 1با  29سﺆال

توصیفی مربوط به رشتۀ تحصیلی منجیان غریق شهر

است که ضریب پایایی این پرسشنامه به شیوۀ بازآزمایی

تهران نشان داد که بیشترین تعداد ،مربوط به سایر

 78درصد تعیین شد ( .)13پرسشنامۀ مهارتهای

رشتههاست که  74/67درصد است.

ارتباطی که توسط «بارتون جی.ای »2در سال 1990

پس از بررسی ارتباط بین دادههای مربوط به
مهارتهای ارتباطی منجیان غریق با متغیر پرخاشگری نیز

تدوین شد ،دارای سه مﺆلفۀ زیر است:
 .1مهارت کالمی با شش سﺆال  .2مهارت شنود با
شش سﺆال  .3مهارت بازخورد با شش سﺆال (.)12
بهمنظور توصیف متغیرهای تحقیق از شاخصهای آمار

نتایﺞ زیر به دست آمد:
بین پرخاشگری و مﺆلفههای مهارتهای ارتباطی،
رابطۀ معناداری مشاهده نشد (جدول .)1

توصیفی مانند میانگین میانۀ فراوانی درصد فراوانی و

دادهها از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف و بهمنظور کشف
ارتباطات از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده شد.

1. Buss and Perry
2. Barton, G
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ارتباط پرخاشگری با مهارتهای ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران
جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین پرخاشگری و خردهمقیاسهای آن با مهارتهای ارتباطی
مهارتهای ارتباطی
متغیر

N

r

Sig.

پرخاشگری

169

0/091

0/288

پرخاشگری بدنی

169

0/043

0/617

پرخاشگری کالمی

169

0/039

0/651

خشم

169

0/044

0/606

خصومت

169

*

0/047

همچنین بین مﺆلفههای پرخاشگری با مهارتهای
ارتباطی نیز ارتباطی مشاهده نشد.

0/169

فقط در یک مورد یعنی خصومت با مهارتهای
ارتباطی ،رابطۀ معنادار وجود داشت( .جدول .)2

جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین پرخاشگری با مؤلفههای مهارتهای ارتباطی
پرخاشگری
متغیر

N
169
169
169

مهارت ارتباطی کالمی
مهارت ارتباطی شنیداری
مهارت ارتباطی بازخوردی

r
-0/090
0/161
0/010

Sig.
0/292
0/058
0/908

فراوانی

شکل  .1فراوانی سطح تحصیالت شرکتکنندگان در تحقیق

شکل  1نشان میدهد اکثر منجیان غریق تحصیالت
دیپلم دارند و دارندگان مدرک تحصیلی فوقلیسانس کمتر
تراکم را در شکل دارند.
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فراوانی

سابقه کار
شکل  .2نمودار فراوانی سابقۀ کار شرکتکنندگان در تحقیق

شکل  2نشان میدهد سابقۀ کار باالی  8سال دارای

نتایﺞ تحقیق اشرفی و همکاران ( )1392همخوانی

بیشترین و سابقۀ کار زیر  2سال دارای کمترین تعداد

ندارد ( .)3با وجود این ،همچنان تأثیرگذاری بر

است.

دریافتکنندۀ پیام و اطمینان از میزان اثربخشی پیام و
ایجاد زمینۀ تأثیرگذاری بر منبع هدف و شناخت و آگاهی

بحث و نتیجهگیری

از عوامل مﺆثر بر رفتار و شناخت ویژگیهای فردی و

مقیاسهای آن با مهارتهای ارتباطی منجیان غریق شهر

تاکتیکهای نفوذ و قدرت عوامل مﺆثر بر رفتارهای نفوذی

تهران ارتباطی وجود ندارد .نتیجۀ تحقیق حاضر با

ازجمله دغدغههای مدیریتی در مهارتهای ارتباطی است؛

یافتههای بهتاج ( )1390و آقا براری ( )1388همخوانی

چراکه افراد با ساختار روانی و شخصیتی متفاوت ،از

دارد ( )5،1و با نتایﺞ تحقیقات اشرفی ()1392

تاکتیکها و تکنیکهای مختلفی در ارتباطات استفاده

ناهمسوست ( )3که علت این ناهمسویی احتماالً متفاوت

میکنند و این فنون و روشها در افراد متفاوت است که

بودن سطح نمونههای تحقیق و محل تحقیقها بوده است.

ممکن است به عوامل فرهنگی جامعه مربوط شود و با

از دیگر نتایﺞ تحقیق حاضر این بود که بین مﺆلفههای

نتایﺞ تحقیقات عابدی ( )1392همخوانی ندارد که علل

مهارتهای ارتباطی و پرخاشگری منجیان غریق شهر

این ناهمخوانی احتماالً سطح متفاوت نمونههای تحقیق و

تهران ارتباط وجود ندارد .نتیجۀ تحقیق حاضر با یافتههای

محل اجرای تحقیقات بوده است (.)9

خلیلی ( ،)2014همخوانی دارد ( .)16جیمز ( )2007بیان

بین خصومت با مهارتهای ارتباطی منجیان غریق

کرده است اجزای اصلی در همۀ مدلهای ارتباطی

شهر تهران ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد .این

ارائهشده فرستندۀ پیام ،گیرندۀ پیام و کانال ارسال پیام

ارتباط نشان میدهد چنانچه خصومت یا دشمنی هدفدار

است و تفاوت هر الگو با الگوهای قبلی در توسعۀ مدل یا

بین منجی غریق با مراجعان یا یکی از آنها وجود داشته

توجه به جنبههای خاصی است که از فرستندۀ پیام یا فرد

باشد بیتردید مهارتهای ارتباطی او نیز تحت شعاع قرار

هدف ،کانال ارتباطی یا بازخورد ارائه شده است ( )15و با

میگیرد و عکس این هم ممکن است اتفاق بیفتد؛ یعنی
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شخصیتی افراد و از طرفی توسعۀ دانش کاربردی

ارتباط پرخاشگری با مهارتهای ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران

مثبت یا منفی بودن ارتباطات نیز میتواند به خصومت یا
عدم آن منجر شود.
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با توجه به نتایﺞ ,پیشنهاد میشود تحقیقات بیشتری
در زمینۀ بررسی ارتباط عوامل تحقیق با سایر متغیرها
انجام گیرد.
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