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 های ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران ارتباط پرخاشگری با مهارت

  

 4سعیده رضوی – 3فریده هادوی -    22  عباس خدایاری –  1 محمدجواد برزگر محمدی

 
.استادیار گروه مدیریت ورزشی، 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، تهران، ایران کارشناس ارشد تربیت بدنی، .1

. استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، تهران، 3دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، البرز،ایران 

 ن، قزوین، ایران. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوی4ایران 
 (1394/  06 / 14، تاریخ تصویب :   1394/ 02/  02)تاریخ دریافت :  

 

 

 

 چکیده

های ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران بود. به همین منظور از  هدف از اجرای تحقیق حاضر، تعیین ارتباط بین پرخاشگری با مهارت

 .شدند انتخاب تحقیق نمونۀعنوان  به نفر 169 مورگان، جدولبراساس  ادفی ساده وو تص یا صورت خوشه بهنفر از منجیان غریق  300بین 

 شکل میدانی ها به داده یآور جمع ةنگر و نحو حال ،ها کاربردی، ازنظر زمان داده یآور ازلحاظ هدف جمعاز نوع همبستگی و تحقیق روش 

( و 1990ی ارتباطی بارتون جی )ها مهارتو  (1992و پری )ی پرخاشگری باس ها پرسشنامهبوده است. برای اجرای این تحقیق از 

ی آمار توصیفی استفاده شد. برای تعیین توزیع ها شاخصتوصیف متغیرهای تحقیق از  منظور بهپرسشنامۀ اطالعات فردی استفاده شد. 

یرسون و رگرسیون استفاده شد. از روش آماری همبستگی پ ها هیفرضاسمیرنوف و برای آزمون  -کولموگروفاز آزمون  ها دادهطبیعی 

 ی ندارد.معنادارهای ارتباطی منجیان غریق مرد شهر تهران ارتباط  با مهارت نتایج تحقیق نشان داد پرخاشگری

 

 

  های کلیدی واژه

 ارتباطی. یها مهارتمرد، منجیان غریق،  پرخاشگری، ارتباط،

 

 
 

                                                           

  -  : 09123305268نویسنده مسئول : تلفن Email: barzegar60@yahoo.com                                                                                      
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 مقدمه

 یها رشته علمی مفاهیم از استفاده با ورزشی علوم

 فیزیولوژی، بیوشیمی، بیومکانیک، مثل خود مادر

 باز را خود جای یخوب به ی،شناس جامعه و یشناس روان

 و شده افزوده آنها پختگی و تکامل برروز  روزبه و کرده

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

 یها جنبه بررسی به گرایش با 1ورزشی شناسی روان رشتۀ

 درکنندگان  شرکت های یژگیو و افراد شخصیت متنوع

 این اصلی ویژگی است؛ گرفته شکل ورزشی های یتفعال

 حرکتی های یتفعال در فرد رفتار مطالعۀ بر رشته، تمرکز

 کاربرد را، ورزشی شناسی روان توان یم ؛ بنابرایناست

 و یادگیری در شناسی روان دانش مختلف مفاهیم و اصول

 فعالیت نوع هر در مشارکت ای حرکتی های مهارت اجرای

 شناسی روان دیگر  عبارت بهکرد.  یفتعر عموم برای ورزشی

 انسان بررسی به کهاست  ای یژهو موضوعات دارای ورزشی

 حرکتی های یتفعال طی در او حرکات یا رفتارها و

 و یادگیری حرکتی روانی های ینهزم دربارۀ و پرداخته

 پردازد یم بحث به ورزشی های مهارت و حرکات اجرای

(11.) 

تردید احساسات مربوط به عصبانیت و پرخاشگری  بی

حال  ینع درشوند؛  یماز علتشان تحریک  نظر صرف

مسیری برای تخلیۀ احساسات  عنوان بهاستفاده از ورزش 

هایی نیز دچار است؛ از  یتمحدوددر عین داشتن مزایا، به 

از سوی دیگر اگر به این احساسات خصمانه اجازۀ ابر

مستقیم علیه فرد دیگر داده شود، نتیجه این خواهد بود 

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

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

، 5ی کوچکها گروه، 4فردی ، میان3فردی ی درونها مهارت

                                                           

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

و  8، ارتباط کامپیوتری7فرهنگی ، چند6ارتباط عمومی

فردی در درون  . ارتباط دروناست 9ازمانیارتباط س

کنیم،  یمافتد؛ اینکه چگونه فکر  یمخودمان اتفاق 

کنیم. در این ارتباط، فرد هم فرستنده  یماحساس و درک 

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

فردی،  (. ارتباط میان10شود ) یماحساس فرد ساخته 

آید.  گاهی چند نفر پدید می ارتباطی است که بین دو یا

ساختن ارتباط میان فردی مثبت، سبب ایجاد محیط 

کوچک حالتی است  یها گروهشود. ارتباط  یمکاری موفق 

ۀ انداز بهکه چند فرد با یکدیگر مالقات دارند. گروه باید 

کافی کوچک باشد تا تمام اعضا بتوانند بر هم اثر متقابل 

سبب ماهیت خود اغلب  ه(. کار نجات غریق ب16گذارند )

و مشاهدۀ رفتار  سروصدابا تحمل  توأمیکنواخت و مداوم 

ی، عالقگ یبنامناسب برخی مراجعان است که سبب ایجاد 

عصبی و عدم تمرکز فکری  سردردی، خستگی، حوصلگ یب

 زیآم مخاطرهالزم برای آنان هنگام انجام وظیفۀ حساس و 

عدم تعادل  ی وا لحظهی پرت حواس. شود یمنجات غریق 

فکری و کاهش سرعت انتقال مغز در اثر خستگی مفرط، 

روحی ناشی از کار نجات غریق است. درگیری  ماتینامال

ذهنی ناجی غریق با مسائل و مشکالت، سبب سلب 

آرامش روانی و عدم تمرکز او خواهد شد. چنین وضعیتی 

احتمال بروز حادثه برای ناجی غریق و همکارانش را تا 

مکفی  نیتأم. در این زمینه عدم دهد یمر افزایش چند براب

اولین دستۀ نیازهای بشری  عنوان بهنیازهای فیزیولوژیکی 

(. اشرفی و همکاران 2سوء را دارد ) راتیتأثبیشترین 

ی آموزش اثربخش» با عنوان( در تحقیقی 1392)

های ارتباطی بر میزان پرخاشگری دانش آموزان  مهارت

 یها مهارت زشموان دادند که آنش« دختر دوره متوسطه

 دورۀ خترد زانموآ نشدا یپرخاشگر کاهش بر تباطیار
                                                           

6. Public Relation 
7. Multicultural 
8. Computer communication 
9. Organizational communication 
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 نتایج. ستا دهبو مؤثر آزمون شیپ وآزمون  پسدر  متوسطه

 زشوـمآ که داد ننشا یپرخاشگر یهاسیرمقیاز رۀبادر

 و تهاجم ،عصبیت و خشم دبعاا در اطیـتبار یاـهرتاـمه

(. 3ست )ده ابو ثرمؤ نیز یتوز نهیک و لجاجت و توهین

یی و گرا کمال( در تحقیقی با عنوان مقایسۀ 1390بهتاج )

های  گیران نخبه و غیرنخبه در وزن پرخاشگری کشتی

 1مختلف در کشور نشان داد بین پرخاشگری خصمانۀ

ی وجود دارد معنادارنخبه اختالف  گیران نخبه و غیر کشتی

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

دست یافت که برقراری ارتباط مناسب در جلب رضایت 

ی پرستاری نقش ها مراقبتو مشتریان از  کنندگان مراجعه

 شده دادهنشان داد میانگین امتیازات  ها افتهبسزایی دارد. ی

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

 8/2پرستار توسط بیمار به موانع مربوط به  شده دادهامتیاز 

هر دو گروه موانع مشترک بین  که یدرحالبوده است، 

 -پرستار و بیمار را کمترین علت مشکالت ارتباطی پرستار

نتایج تحقیق  نیهمچن(. 1بیمار گزارش کرده بودند )

( با عنوان مقایسۀ ابعاد 2014خلیلی و همکاران )

پرخاشگری در ورزشکاران نوجوان و غیرورزشکاران 

ی در معنادارنشان داد که تفاوت  2ی طالق ها خانواده

ی بین معنادارتفاوت  اما وجود ندارد، 4کلی و خشم 3تجاوز

 (.16دو گروه در پرخاشگری فیزیکی مشاهده شد )

( در تحقیقی با عنوان 1392عابدی و همکاران )

مربیان از  ییارتباطی و کارا یها مهارت ۀبررسی رابط

نشان  رتر فوتبال ایراندیدگاه مربیان و بازیکنان لیگ ب

بین  ،که براساس ادراک مربیان و بازیکناندادند 

ی معنادارارتباط  ناارتباطی مربیان و کارایی آن یها مهارت

فیشر نشان داد  ZRوجود دارد. همچنین نتایج حاصل از 

های ارتباطی  ی بین میزان رابطۀ مهارتمعنادارکه تفاوت 
                                                           

1 .A hostile aggression 

2 .Divorce 

3 .Encroachment 

4 .Anger 

مربیان و بازیکنان وجود مربیان و کارایی مربیان از دیدگاه 

های ارتباطی  (. به این دلیل پرخاشگری و مهارت9ندارد )

عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب شدند که با توجه به  به

شرایط کاری منجیان غریق، محیط و شرایط کاری یکی از 

عوامل اصلی بروز رفتار پرخاشگرایانه است و منجیان غریق 

ل گرما، رطوبت و در معرض شرایط سخت کاری از قبی

آلودگی صوتی شدید قرار دارند؛ پس احتمال بروز 

یابد که سبب کاهش  پرخاشگری برای آنها افزایش می

تمرکز منجیان غریق و فاصله گرفتن از هدف اصلی آنها 

شود که  هاست می که همان مراقبت و نجات جان انسان

های آبی  این مسئله با آموزش و رفع مشکالت محیط

توجه به اینکه منجیان غریق چه در  است. باشدنی  رفع

های سرپوشیده و چه در فضاهای باز مثل دریا در  محیط

کنند و باید در شرایط و  محیط کاری سخت فعالیت می

های ایمنی الزم را به  های مناسب، توصیه موقعیت

کنندگان از آب بدهند، چنانچه نتوانند از  استفاده

اده کنند، در انتقال های ارتباطی مناسب استف مهارت

رسانی و پیشگیری از  منظور خود که همان امداد و کمک

شوند و این  حوادث غیرمترقبه خواهد بود موفق ظاهر نمی

امر سبب بروز حوادث ناگوار خواهد شد. براین اساس الزم 

های ارتباطی کافی و مؤثر  است که منجیان غریق از مهارت

بیشتر کیفیت  برخوردار باشند و سبب افزایش هرچه

کنندگان  خدمات در اماکن آبی و حفاظت از جان استفاده

تحقیقات  شد، مشاهده پیشینه در کهگونه  همانشوند. 

های  ی مهارتها مؤلفهارتباط پرخاشگری با  دربارۀ کمی

 زمینه این در پژوهش بنابراین، ؛شود یم ارتباطی یافت

 تا کند کمک مدیران و منجیان اماکن آبی به تواند یم

 محیط کاری خود با ارتباط در مناسبی رفتاری الگوی

پرخاشگری  رابطۀ که تحقیقاتی این، بر عالوه .کنند انتخاب

 سایر ورزشکاران در آن ابعاد و های ارتباطی مهارت با

 پژوهش نتایج بهاند  کرده را بررسی ورزشی یها رشته
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 به حاضر دلیل پژوهش همین به ؛اند افتهی دست متناقضی

های ارتباطی  پرخاشگری با مهارت بین رابطۀ سیبرر

 .پردازد یممنجیان غریق مرد شهر تهران 

 

 روش تحقیق

از نوع  ها دادهی آور جمع ازلحاظ تحقیق حاضر

 یآور ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر زمان جمعهمبستگی، 

ها به شکل  داده یآور جمع ۀو ازنظر نحو نگر ندهیها آ داده

منجیان  نفر از 300تحقیق، ماریآ ۀجامع است.میدانی 

های  در دوره 1393غریق مرد بودند که در بهار سال 

تصادفی  صورت به آماری ۀنمونآمادگی شرکت کردند. 

 300جمع  جدول مورگان از براساسصورت گرفت و  ساده

نمونۀ تحقیق  عنوان به نفر 169یط، شرا واجدنفر افراد 

 انتخاب شدند.

ۀ اطالعات شامل پرسشنام ابزار گردآوری این پژوهش

 سؤال 29 با 1پری و باس پرسشنامۀ پرخاشگری و فردی

 بازآزمایی به شیوۀ پرسشنامه این پایایی که ضریب است

 یها مهارت ۀپرسشنام. (13درصد تعیین شد ) 78

 1990 سال در «2یا.یج بارتون» توسط که یارتباط

 است: ۀ زیرمؤلف سه یدارا ،شد نیتدو

 با شنود مهارت. 2 سؤال شش اب یکالم مهارت. 1

 (.12) سؤال شش با بازخورد مهارت. 3 سؤال شش

ی آمار ها شاخصتوصیف متغیرهای تحقیق از  منظور به

توصیفی مانند میانگین میانۀ فراوانی درصد فراوانی و 

ترسیم نمودارها استفاده شد. برای تعیین توزیع طبیعی 

کشف  منظور بهاسمیرنوف و  -از آزمون کولموگروف ها داده

 پیرسون استفاده شد. همبستگی آماری ارتباطات از روش

 

 

                                                           

1. Buss and  Perry 

2. Barton, G 

 های تحقیق نتایج و یافته

نتایج بررسی توصیفی مربوط به سن نشان داد که 

 سال 30تا  20بیشترین فراوانی سنی برای گروه سنی 

درجۀ نتایج بررسی توصیفی مربوط به  .است (درصد 95)

درجۀ ترین فراوانی نشان داد که بیشکارت نجات غریق 

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

نشان داد منجیان غریق  تأهلوضعیت توصیفی مربوط به 

، مربوط به منجیان غریق مجردکه بیشترین فراوانی 

سابقۀ کار نتایج مربوط به ین چن هم .است درصد 55/53

باال سال به  8نشان داد که بیشترین فراوانی برای گروه 

نتایج مربوط شد.  یمها را شامل  یآزمودن درصد 54بود که 

که بیشترین فراوانی مربوط  دادبه میزان تحصیالت نشان 

نتایج ین همچن .است (درصد 71) دیپلمبه مقطع تحصیلی 

 درصد 76توصیفی مربوط به سابقۀ قهرمانی نشان داد که 

نتایج بررسی  دارند. استانی ، سابقۀ قهرمانیمنجیان

 شهر غریق منجیان تحصیلی رشتۀ به مربوطتوصیفی 

 سایر به مربوط تعداد، بیشترین که تهران نشان داد

 است. درصد 67/74 کههاست  رشته

ی مربوط به ها دادهپس از بررسی ارتباط بین 

ی ارتباطی منجیان غریق با متغیر پرخاشگری نیز ها مهارت

 آمد: به دستنتایج زیر 

ی ارتباطی، ها مهارتی ها مؤلفهبین پرخاشگری و 

 (.1ی مشاهده نشد )جدول معناداررابطۀ 
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 ی ارتباطیها مهارتهای آن با  یاسمق . نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین پرخاشگری و خرده1جدول 
 

 متغیر

 ی ارتباطیها مهارت

N r Sig. 

 288/0 091/0 169 پرخاشگری

 617/0 043/0 169 پرخاشگری بدنی

 651/0 039/0 169 پرخاشگری کالمی

 606/0 044/0 169 خشم

 047/0 169/0* 169 خصومت

ی ها مهارتی پرخاشگری با ها مؤلفهین بین همچن

 ارتباطی نیز ارتباطی مشاهده نشد. 

های  فقط در یک مورد یعنی خصومت با مهارت

 (.2وجود داشت. )جدول  دار معناارتباطی، رابطۀ 

 

 ی ارتباطیها مهارتی ها مؤلفهسون بین پرخاشگری با . نتایج ضریب همبستگی پیر2جدول 

 

 متغیر

 پرخاشگری

N r Sig. 

 292/0 -090/0 169 مهارت ارتباطی کالمی

 058/0 161/0 169 مهارت ارتباطی شنیداری

 908/0 010/0 169 مهارت ارتباطی بازخوردی

 

 

 

 

 یقکنندگان در تحق شرکت ی سطح تحصیالتفراوان. 1شکل 

اکثر منجیان غریق تحصیالت  دهد یمنشان  1شکل 

کمتر  سانسیل فوقدیپلم دارند و دارندگان مدرک تحصیلی 

 تراکم را در شکل دارند.

 

ی
وان

را
 ف

 سطح تحصیالت
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 سابقه کار
 

 
 یقدر تحق کنندگان شرکت سابقۀ کار ینمودار فراوان .2 شکل

 

سال دارای  8دهد سابقۀ کار باالی  نشان می 2شکل 

کمترین تعداد سال دارای  2بیشترین و سابقۀ کار زیر 

 است.

 

 یریگ جهینتبحث و 

  بین پرخاشگری و خرده نتایج تحقیق نشان داد

های ارتباطی منجیان غریق شهر  های آن با مهارت یاسمق

تهران ارتباطی وجود ندارد. نتیجۀ تحقیق حاضر با 

( همخوانی 1388و آقا براری ) (1390های بهتاج ) یافته

( 1392رفی )( و با نتایج تحقیقات اش5،1دارد )

متفاوت  احتماالً( که علت این ناهمسویی 3ناهمسوست )

ها بوده است.  یقتحقی تحقیق و محل ها نمونهبودن سطح 

ی ها مؤلفهاز دیگر نتایج تحقیق حاضر این بود که بین 

ی ارتباطی و پرخاشگری منجیان غریق شهر ها مهارت

های  یافته تهران ارتباط وجود ندارد. نتیجۀ تحقیق حاضر با

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

ی ارتباطی ها مدلاجزای اصلی در همۀ  کرده است

فرستندۀ پیام، گیرندۀ پیام و کانال ارسال پیام  شده ارائه

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

ی خاصی است که از فرستندۀ پیام یا فرد ها جنبهتوجه به 

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

( همخوانی 1392نتایج تحقیق اشرفی و همکاران )

یرگذاری بر تأثین، همچنان با وجود ا(. 3ندارد )

ی پیام و اثربخشکنندۀ پیام و اطمینان از میزان  یافتدر

ی آگاهیرگذاری بر منبع هدف و شناخت و تأثایجاد زمینۀ 

های فردی و  یژگیوبر رفتار و شناخت  ؤثرماز عوامل 

شخصیتی افراد و از طرفی توسعۀ دانش کاربردی 

ی نفوذی رفتارهابر  مؤثرهای نفوذ و قدرت عوامل  یکتاکت

های ارتباطی است؛  ی مدیریتی در مهارتها دغدغه ازجمله

افراد با ساختار روانی و شخصیتی متفاوت، از  چراکه

لفی در ارتباطات استفاده های مخت یکتکنها و  یکتاکت

در افراد متفاوت است که  ها روشکنند و این فنون و  یم

ممکن است به عوامل فرهنگی جامعه مربوط شود و با 

 علل ندارد که ( همخوانی1392نتایج تحقیقات عابدی )

و  تحقیق یها نمونه متفاوت سطحاحتماالً  ناهمخوانی این

 .(9است ) بوده تحقیقات اجرای محل

 غریق منجیان ارتباطی یها مهارت با خصومت بین

این  .شد مشاهده یمعنادار و مثبت ارتباط تهران شهر

 هدفداردهد چنانچه خصومت یا دشمنی  یمارتباط نشان 

بین منجی غریق با مراجعان یا یکی از آنها وجود داشته 

ی ارتباطی او نیز تحت شعاع قرار ها مهارتتردید  باشد بی

ن هم ممکن است اتفاق بیفتد؛ یعنی گیرد و عکس ای یم

ی
وان

را
 ف
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تواند به خصومت یا  یممثبت یا منفی بودن ارتباطات نیز 

 عدم آن منجر شود.

شود تحقیقات بیشتری  یمبا توجه به نتایج, پیشنهاد 

در زمینۀ بررسی ارتباط عوامل تحقیق با سایر متغیرها 

 انجام گیرد.
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