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 چکیده
تبال بانوان ایران رتر فوبروز پرخاشگری بین بازیکنان لیگ ب ثر درهدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤ

های پژوهش ه شد. یافتهساخته استفاددر بروز پرخاشگری، از ابزار پژوهشگرثر بود. برای شناسایی عوامل مؤ
گرایی، امکانات و های درونی، نتیجهروانی و انگیزهنشان داد که هفت عامل جو حاکم بر بازی، عوامل 

ر بانوان شگری دپرخا بر بروز ،گرایی و الگوپذیری گروهی، تماشاگران و داوریشرایط استادیوم، گروه
 جامعةاین پژوهش در قبول مدل مناسب و قابل برازش دهندةچنین نتایج نشانثیر دارند. همفوتبالیست تأ

ین عوامل او ضعف د قوت، شدت نتوانهای آتی میپژوهشهای این پژوهش، افتهی در سایة. است پژوهش
ها و مدیریت آن ورفع، کنترل  ریزی برایبرنامه و در ی بانوان مشخص کنندهادر سطوح مختلف رقابترا 

 د.ند و سطح عملکرد فردی و تیمی بازیکنان را بهبود بخشنثر باشنیز کاهش پرخاشگری مؤ
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 مقدمه
های ای است که با سایر نهادها و پدیدهپدیده ،ورزش

های دارد. واقعیت این است که جمعیت ارتباطاجتماعی 
های گوناگونی از افراد جامعه در سنین مختلف، جنسیت

طبقات  ها و استعدادهای گوناگون،متفاوت، توانمندی
ها و های جنسی، نژادها، قومیتاجتماعی، گرایش

، محصوالت و از خدمات ،های مختلففرهنگ
نوعی در زندگی اجتماعی و های ورزشی بهبرنامه
، جهرمی نادریانکنند )ای خویش استفاده میحرفه

ست. ا هاورزش سرشار از زیبایی(. 24. ص، 2010
ها را ورزشکاران در میدان ورزش زیبایی ةاجرای ماهران

مندان به ورزش را هکه تماشاگران و عالق فریندآمی
زیبای رقابت ورزشی گاه  ةاما صحن ؛وردآوجد میبه

و با خشونت و گراید میتوسط ورزشکاران به زشتی 
(. 2012د )صنعتکاران، شولوده میآ پرخاشگری

 انسانی یهارفتار عملی تمرین ورزشی هایمیدان
ناهنجار  از رفتارهای ریبسیا توانمی هستند؛ بنابراین،

ها آن یا اصالح صدد رفعو در کرد شناسایی موقعرا به
ها و انحرافات، ترین این ناهنجارییکی از مهم برآمــد.

 (.25. ص، 2010، جهرمی نادریان) پرخاشگری است
اثر  ،2که مایکل اسمیتکند از زمانیبیان می 1کاشمور

در سال  خشونت در ورزش عنوانمعروف خود را با 
شونت در ورزش از ، پرخاشگری و خمنتشر کرد 1983

شناسی و شناسی، روانابعاد مختلفی ازجمله جامعه
مطالعه  توسط دانشگاهیان و پژوهشگرانشناسی، جرم

 سبب مفهوم،(. به2005، است )کاشمور و بررسی شده
رکرد چندگانة پرخاشگری، ارائة تعریفی از اکاربرد و ک

حدودی دشوار است. یکی از معتبرترین تعاریف، آن تا
( است که 2009) 3مربوط به کواکلی و دنلی

                                                           
1. Cashmore 

2. Michael  

3. Coakley and Donnelly 

4. Aggression 

اند که از جانب فرد را عملی درنظر گرفته 4پرخاشگری
رسانی آسیب و از روی اراده و آگاهی با هدف یا افرادی

شود. بارون و می جسمانی یا روانی به دیگران انجام
در تعریف پرخاشگری نشان  (1994) 5ریچاردسون

رسانی گونه رفتارها تخریب و آسیباند که هدف اینداده
 نظریة اساسبرست. ا به یک موجود زنده و اموال او

 بر سائقی غرایز انسانی و پرخاشگری فروید، پرخاشگری
 ارضا شود؛ و باید ستا استوار یا بیولوژیک فطری

شود. ر قلمداد میناپذیرفتار پرخاشگرانه اجتناب ،بنابراین
کرد  گیرینتیجه چنین انتومی ،غرایز نظریة با تحلیل

 طریقزرا ا پرخاشگری عمل توانمی عاز مواق برخی که
 کنترل و تنظیم مسابقات و انجام یورزش هایفعالیت
ها برخورد فیزیکی هایی که در آندر رشته ویژهکرد؛ به

 رفتار پرخاشگرانه عمدتاً به مباحث وجود دارد. این
( در 1950) 6داالرد و میلراند. تأکید داشته مردان بیندر

در بسیاری  دارند که ، عقیدهو پرخاشگری ناکامی نظریة
. است 7ناکامی نتیجة پرخاشگرانه واقع رفتارهایاز م

 تخلیة در نظریة( 1963) 8آردِری و لورنز ،همچنین
 انسانکه اند های درونی و پرخاشگری گفتهانرژی

غرایز  است و دارای مانند سایر حیوانات حیوانی
 از آن پرخاشگری نیاز به که است مشابهی بیولوژیک

 هایفرصت ها بایددیدگاه این اساساست. بر جمله
در  ها با شرکتتا آناختیار افراد قرار داد را در متعددی
و  قدرتی هایورزش ویژهبه جسمانی هایفعالیت
 نادریانخود را تخلیه کنند ) شدة، انرژی انباشتهرقابتی

دهندة وجود این نظریات نشان تمامی(. 2009، جهرمی
جود عنوان یک صفت ذاتی در وعامل پرخاشگری به

 شود.نونمند مدیریت قا صورتآدمی هستند که باید به

5. Baron and Richardson 

6. Dollard & Miller 

7. Frustration  

8. Ardery & lourance 
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رفتار  دو دستة کلی بهتوان میرا  پرخاشگرانه رفتارهای
 2نة ابزاریو رفتار پرخاشگرا 1زآمیة خصومتپرخاشگران

 ةرفتار پرخاشگران. در (1997، 3)وان کرد بندیتقسیم
 طرف به رساندنآسیب اصلی هدف ،آمیزخصومت

اما در  است؛ و نقشة قبلی طرح خود از روی یا به مقابل
 تهدف نیس ، رفتار پرخاشگرانهابزاری پرخاشگرانةرفتار 

 خاص هدف یک به رسیدن برای ابزاری و همچون
(. مطالعات 1999 ،4الن )هوانگ و شوددرنظر گرفته می

-پرخاشگری خصومت آمیز در ورزشکه  اندنشان داده

)برای مثال فوتبال، بسکتبال، هندبال و  های تماسی
های تماسی ، بروز و شیوع بیشتری دارد. ورزش(غیره

ست افرادی را که پرخاشگر هستند، جذب کنند ممکن ا
های تماسی ممکن است یا شرکت افراد در ورزش

البته گروهی  ها شود؛موجب رشد پرخاشگری در آن
های فراد در فعالیتاشرکت که اعتقاد دارند  گردی

نگین، موجب کاهش پرخاشگری فرد درطول ورزشی س
  (.1999، 5باومستر ویانگ)بوشمن و  شودزندگی می
سوی تواند ازپرخاشگری می ،ورزش در عرصة

تماشاگران، ورزشکاران، داوران و مربیان صورت گیرد 
کید این مقاله بر پرخاشگری (. تأ2012، 6)یانگ

شامل  توانپرخاشگری را میبازیکنان است. این نوع 
یکنان در میدان ورزش بازهر نوع رفتاری دانست که 

افراد یا  اندن به سایر بازیکنان ورسقصد آسیببه
. دهندبه محیط و تجهیزات انجام می رساندنآسیب

المللی بارها موجب پرخاشگری در صحنة مسابقات بین
مانع رسیدن به  شده و انرژی روانیمطلوب از نا استفادة

، همچنین .است ه نشاط از ورزش شدهپیروزی و تجرب
که ورزشکاران ماهر و مسلط به انجام  موجب شده است

از نمایش و  ،های مختلف ورزشیها در رشتهمهارت

                                                           
1. Assertive Behavior 

2. Instrumental Aggression 

3. Tenenbaum, Stewart, Singer, Dud &  

     Wann 

4. Huang, Cherek & Lane 

. خود احساس خرسندی و نشاط نکنند بروز توانایی
ثیر عوامل موقعیتی و تأتحتاین رفتار  ،سوازیک
یک و دیگر، عوامل ژنتو ازسوی شناختی استروان

آن نقش بسیار  گسترششناختی در استقرار و زیست
رقابت و (. 2005)محمدی،  کنندای را ایفا میعمده

رخاشگری همانند های رقابتی ورزش بدون پمحیط
رقابت و پرخاشگری دو واقعیت  .بدنی بدون روح هستند

که  ن نکته توجه کرداما باید به ای نشدنی هستند؛جدا
ان موجب گونه پرخاشگری توسط بازیکنارتکاب به هر

های ورزشی و ها در ارائة مهارتتضعیف عملکرد آن
افتادن عملکرد و موفقیت تیم خطر، موجب بههمچنین

نتایج راستا، (. درهمین1984، 7)کاملششود می
که ( نیز نشان داده است 2015) 8مطالعات پراوین
رنده های بنسبت به تیم بازندههای بازیکنان در تیم

 مطالعات درزمینة. دارندسطح پرخاشگری باالتری 
د که بخش عظیمی ندهپرخاشگری ورزشی نشان می

پرخاشگری تماشاگران در  ها به حوزةاز این پژوهش
توان می ،راستااند. دراینکید داشتههای ورزشی تأمحیط

عوامل گروهی و در بررسی  (2007) نبریبه پژوهش ع
ل گرایی تماشاگران فوتباخشونت درثر ؤفرهنگی مخرده

-بخشی از دالیل خشونت . براساس نتایج،اشاره کرد

بودن رفتار سن افراد، احساسی همانند یگرایی در عوامل
پذیری و فشار تلقی ها در جمع تماشاگران،و فعالیت

است.  گراییتیم و عملکرد نیروی انتظامی، گروه و جمع
عوامل اثرگذار بر بروز  با مطالعة( 2008منصورزاده )

های پرخاشگری در تماشاگران، بازیکنان و مربیان تیم
داوری  که محیط ورزشگاه و نحوةفوتبال نشان داد 

اما زمان  ؛دنثر باشمؤها آنند در بروز پرخاشگری توانمی
های ورزشی ری مسابقات ورزشی فوتبال و رسانهبرگزا

5. Bushman, Baumeister & Stack 

6. Young  

7. Kamlesh 

8. Praveen 
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تماشاگران، بازیکنان و وز پرخاشگری ثیری بر برتأ
با  (2007) 1های فوتبال ندارند. کیاالشکیمربیان تیم

 ورزشی دریافت که بین میادین در پرخاشگری بررسی
 در تیم ، رتبةپرخاشگری بروز و تیم ناکامی و شکست

 و مهیج مسابقة رقابت، حساسیت بندی،رده جدول
 پرخاشگری تیم مقابل و بروز ورزشکار رفتار محرك،

 حسینیی وجود دارد. سلطاندارمعنا ارتباط شکارانورز
 در بین عوامل بدخلقی ( با بررسی2010) همکارانو 

 بروز عوامل به هواداران فوتبال آذربایجان شرقی
این، برکردند. عالوهاشاره  فوتبال تماشاگران در خشونت

-بررسی عامل( در 2002رحمتی و محسنی تبریزی )

گران اپرخاشگری تماششناختی خشونت و های جامعه
 بندی،رده جدول در تیم ند که رتبةدریافت فوتبال

و کیفیت داوری  آمیزخشونت و رفتاررقابت  حساسیت
تأثیر  کالمی طرفداران پرخاشگری در بروز ،ورزشکاران

همکاران و  نژادرمضان پژوهشد. نتایج نگذارمی
 در پرخاشگری بروز متغیرهای»با عنوان ( 2012)

 ندنشان داد «ایران فوتبال داوران دیدگاه از تماشاگران
 هیجان خدمات، و امکانات مدیریت که هشت عامل

زمانی  و مکانی مدیریت گرایی،نتیجه ای،رسانه
 و مربی رفتار داوری، نوع تیم، اعضای رفتار مسابقات،

 اساسی نقشی ،سابقة رقابت و اجتماعی حساسیت و داور
 2دانلی کواکلی و .دارند تماشاگران پرخاشگری بروز در
یی علل پرخاشگری تماشاگران ( به شناسا2009)

برخی عوامل پرخاشگری شامل که د و دریافتند پرداختن
 برای مسابقه اهمیت جمعیت، درجة ازحدبیش ازدحام

 قبلی دیدارهای داور، سابقة ضعیف هواداران، قضاوت
 بازی خشندو تیم و انجام  تماشاگران یا تیم دو

 نتیجة ( اثر2007) 3و جاناتان سیمـونبازیکنان هستند. 
بررسی  تماشاگران پرخاشگری را بر راگبی مسابقة

 مستقیمی ثیرتأ مسابقه نتیجةنشان دادند که  کردند و

                                                           
1. Kialashaki 

2. Coakley & Donnelly 

3. Simon & Jonathan Kialashaki 

گروه دیگری از دارد.  تماشاگران بروز پرخاشگری رب
دیانی اند. متمرکز شده بازیکنانپرخاشگری  مطالعات بر

ها در با بررسی میزان پراکندگی انواع خشونت( 1991)
های ام آزادگان دریافت که تیمهای فوتبال جمسابقه

های میزبان خشونت و پرخاشگری مهمان نسبت به تیم
که ( بیان کرد 2004دولق ) برومندبیشتری نشان دادند. 

 پگاه تیم بازیکنان رفتارهای پرخاشگرانة بروز در میزان
 تفاوت ایران، ای حرفه لیگ هایرقابت در گیالن

 بازی و مسابقه نتیجة مقایسة با رفتارهای پرخاشگرانه
نتایج  .است دارمعنا فوتبال مختلف یهاپست در

با ( 2005) ، عرفانی و هادی پوربهارشعبانی پژوهش
 میزان و شخصیتی هایویژگی بین ارتباط»عنوان 

 منتخب هایرشته مرد ورزشکاران در پرخاشگری
 تکواندو و والیبال هایرشته که درنشان داد  «ورزشی

 مثبتی دار ومعنا رابطة پرخاشگری و گراییبرون بین
 روی تکواندو، تنیس هایرشته در ،دارد. همچنین وجود

 میزان و باثباتی -ثباتی بی ویژگی بین فوتبال و میز
مسعودنیا دارد.  وجود مثبتی و دارمعنا ابطةر پرخاشگری

-ورزش مشارکت در بر را پرخاشگری تأثیر( نیز 2006)

براین، شیروانی و رزمی مطالعه کرد. افزون های
 و شخصیتی هایویژگی بین ( ارتباط2009پور )مهدی
را خوزستان  فوتبال استان بازیکنان پرخاشگری میزان

 4گرانگ و کر. در خارج از کشور نیز مطالعه کردند
در را  نخبهورزشکاران  فیزیکیرخاشگری ( پ2010)

نشان  پژوهشنتایج این  ند.بررسی کرد فوتبال استرالیا
و  قدرت عوامل متعددی مانندهای شرح داد که

تواند منجر به بروز خشونت شوند. میپرخاشگری 
 و ، زمانهای تکراردورهارزیابی ( به 2012) 5ویگوردین

 ایحرفهبازیکنان  ةپرخاشگران هایرفتار حدودةم
در سه مقیاس اصلی پرداخت و نشان داد که  فوتبال

میان بازیکنان فوتبال و داری اتفاوت معنپرخاشگری، 

4. Grange & Kerr  

5. Viqaruddin  
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وکارتال  یلدیران ، یامنر ،گوموسداگ وجود دارد.هاکی 
( با بررسی میزان پرخاشگری در بازیکنان 2011) 1

که بسیاری از خطاهای حین بازی  ندبیان کرد فوتبال
 اجتماعی که ارزش عوامل دگیرییا نند به نظریةتوامی

نسبت  ،دهدنشان میرا در فرایند پرخاشگری محیطی 
( و 3198) 2گولد، هوم و اسپریمنهمچنین، ند. داده شو

خود نتیجه  هایپژوهشدر ( 2002) 3نابت و گیلفورد
یا ریشه در زا که منشأ فردی ترسگرفتند که عوامل اس

 عنوان یکی از عوامل بروزبه تیم دارند، مشکالت
 رخاشگری در بازیکنان هستند.پ

 دهد کهمرور مطالعات حوزة پرخاشگری نشان می
ی هایپژوهشتاکنون در جوامع و ملل مختلف 

نوعی به ها بهاغلب آن که اندزمینه انجام شدهدراین
 سط تماشاگران وبررسی شیوع و انواع پرخاشگری تو
 هایپژوهشاند و بازیکنان در جامعة مردان پرداخته

ر ورزش علل پرخاشگری د شناساییمحدودی به 
زمینه و باید گفت که دراین اندفوتبال بانوان پرداخته

 وجود دارد.  پژوهشینظری و  خأل

پرخاشگری در سطوح مختلف  ، پدیدةهای اخیرسالدر 
بین، با ش کشور شیوع زیادی داشته است. دراینورز

یدة ایرانی، پد جامعةبه محبوبیت فوتبال در  توجه
ای داشته است. اخیراً شاهد پرخاشگری نمود ویژه

بانوان  هایی از پرخاشگری بازیکنان فوتبالنمونه
توان به اهانت به داور مسابقه، ایم که میبوده

بازیکنان تیم حریف، درگیری با برخوردهای فیزیکی با 
یری و کنترل پیشگ ها و غیره اشاره کرد. برایتیمیهم

، بازیکنان فوتبال، اولین گام پرخاشگرانةرفتارهای 
 وتحلیل علل بروز پرخاشگری استشناسایی و تجزیه

راستای از این طریق با حذف این عوامل، درتا 
ن رفتارها حرکت کنیم. پیشگیری و کنترل علل بروز ای

پرخاشگری در ورزش علل  با توجه به اهمیت مطالعة

                                                           
1. Gumusdag, Yıldıran, Yamaner &  

     Kartal  

جسمانی،  های شخصیتی،بودن ویژگیبانوان، متفاوت
 همه،ترازمهم بانوان نسبت به آقایان وروانی و غیرة 

حاضر  پژوهشورزشی بانوان،  در جامعة پژوهشفقدان 
خاشگری بر آن است تا با شناسایی عوامل بروز پر

و ارائة مدلی مناسب، ازیکنان فوتبال بانوان میان بدر
بروز این رفتارها و جهت جلوگیری از گامی در
 ها بردارد.جای آنمثبت به اخالق کردنجایگزین

 

 شناسی پژوهشروش
 هدف، ظرن، ازتوصیفیلحاظ روش، به حاضر پژوهش

 تگینوع همبسروابط بین متغیرها از ازنظر و کاربردی
 اجرا شده است. صورت میدانیکه به است

 گیرینمونه روش و کنندگانشرکت
 تیم 11بازیکنان  تمامیشامل  پژوهشآماری  جامعة

 242ها برابر با لیگ برتر بانوان ایران بود که تعداد آن
شمار انتخاب صورت تمامهآماری ب بود. حجم نمونة نفر

تعداد شده، های نهایینامهشد که پس از توزیع پرسش
 .وتحلیل شدندتجزیه ونامه تکمیل پرسش 220

 ابزار گردآوری اطالعات
های فردی و ن برخی ویژگیبودبا توجه به متفاوت
شده ا آقایان، نیاز به ابزار بازنگریشخصیتی بانوان ب

بانوان جهت  برای جامعة .رسیدنظر میهضروری ب
 ،ثر بر بروز پرخاشگریسازی عوامل مؤشناسایی و مدل

های )نظریه پژوهشادبیات و مبانی نظری  با بررسی
 انرژی و پرخاشگری ناکامی و پرخاشگری، نظریة تخلیة

نامة از ابزار پرسش ،پیشین یهاپژوهشو  (و غیره
 برداری ازخته استفاده شد. این کار با الگوساپژوهشگر

نامة جمله پرسشهای عوامل پرخاشگری ازنامهپرسش
(، 2009) ، رحمتی، همتی نژاد و آزادگاننژادرمضانی
و  نامة رحمتیپرسش ( و2001نامة عنبری )پرسش

قایان استفاده آ ( که برای جامعة2001) محسنی تبریزی

2. Gould, Horn & Spreeman 

3. Noblet & Gifford 
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شده نامة اولیة گردآوریپرسش از انجام شد. ،شده بود
 با تعدادی از هاییاولیه، مصاحبه یعنوان راهنمابه

بازیکنان، مربیان و پیشکسوتان فوتبال بانوان انجام شد. 
)مطلبی به  یافت مصاحبه تا اشباع اطالعات ادامه

 دلفی بابا روش  ،در ادامه .اولیه اضافه نشد( مةناپرسش
شناسی، نتخب )اساتید جامعهنظر گروه متخصص و م

در دو مرحله،  ،شناسی ورزش و مدیریت ورزشی(روان
صوری و محتوایی روایی  نامه نهایی و تهیه شد.پرسش
ده تن از اساتید متخصص نامة ذکرشده به تأیید پرسش
. اسی و مدیریت ورزشی رسیدشنشناسی، جامعهدر روان
طور کلی هب ،پژوهش جامعةتهیه شده برای  نامهپرسش

و شرایط استادیوم، عوامل روانی و  امکانات عامل های:
گرایی و گرایی، گروههای درونی، نتیجهانگیزه

 بازی و عامل وجو داوری، شرایط الگوپذیری گروهی،
احتمالی عوامل  که بیانگر نشان می دادرا تماشاگران 

به نامه پرخاشگری بانوان فوتبالیست بود. پایایی پرسش
مقدماتی  اری آلفای کرونباخ و طی یک مطالعةروش آم

دست هب 76/0برابر با پژوهش،  نفر از نمونة 30روی 
قبول همسانی درونی ابزار آمد که بیانگر حد قابل

 بود.  پژوهش
 شناسایی روابط بین ، برایایجداگانه در مطالعة

ل عاملی از تحلی، ید روایی سازهو تأی هامتغیرها و گویه
)حداقل مربعات جزئی  یدیاکتشافی و تحلیل عاملی تأی

جهت شروع که استفاده شد ( 1.اس.ال.افزار پیبا نرم
 ،آماری بین تمام جامعة کار و تعیین روایی ابزار تحقیق

 نامه توزیع شد.پرسش

 هاداده پردازش هایروش

قالب ها از آمار توصیفی درتحلیل دادهوتجزیه برای
از آمار  استفاده شد. همچنین،فراوانی  میانگین و

ی آماری تحلیل عاملی هاطریق روشاستنباطی از
و  2.اس.اس.پی.افزارهای اسو نرم ییدیاکتشافی و تأ

 . . استفاده شداس.ال.پی
 

 هایافته
. بود گویه 46 گیرندةدربر پژوهش اولیة نامةپرسش

 این زیربنایی عوامل شناسایی و اعتباریابی درراستای
 قبل. شد گرفته بهره اکتشافی عاملی تحلیل از ،هاگویه

 ؛آن شرطپیش هایآزموناز  عاملی، تحلیل انجام از
 3اکلین -میر -رکایز شاخص و بارتلت آزمون یعنی

 تحلیل که داد نشان بارتلت زمونآ نتایج .شد استفاده
 مناسب عاملی مدل و ساختار شناسایی برای عاملی
 رد ماتریس همبستگی بودنشدهشناخته فرض و است
 با برابر اکلین-میر -کایزر شاخص ،چنینهم. شودمی

 به نزدیک مقدار این کهازآنجایی و آمد دستهب 829/0
 نمونه تعداد که کرد گیرینتیجه توانمی ،است یک

 .است کافی عاملی تحلیل برای
 

 نهکفایت نمو بررسی شاخص برای و بارتلت آزمون .1جدول 

 829/0 برداری شاخص کفایت نمونه

 شاخص بارتلت اندازة
 723/5279 دومیزان خی

 741 آزادی درجة
 001/0 داریسطح معنا

 

اول پس  ام تحلیل عاملی اکتشافی، در مرحلةپس از انج
از شناسایی مقادیر اشتراك استخراجی، مقادیر 

                                                           
1. Smart PLS.2 

2. SPSS 

های عامل»جدول حاصل از  5/0تر از کوچک
 39، نهایتگویه حذف شدند و درهفت « شدهاستخراج

3. Kaiser- Meyer-Oklin  
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براساس معیار کیزر، . ندعامل شناسایی شد گویه با هفت
ها آن یژةشوند که مقدار وهایی انتخاب میتنها عامل

، هفت عامل پژوهشکه در این  بیشتر از یک باشد
و سهم هر عامل  نداز یک بود دارای مقدار ویژة بیشتر

ل پرخاشگری مربوط به علگویة  39 در تبیین واریانس
که عامل اول بیشترین سهم  صورت نزولی بیان شدهب

گویه داشت.  39 در تبیین و عامل هفتم کمترین سهم را
درصد و عامل آخر  21مل اول حدود عا دیگر،عبارتبه

کند. ها را تبیین میدرصد از واریانس کل گویه پنج
درصد از  7/64اند نستهاعامل تو ، این هفتمجموعدر

را در بانوان کل واریانس مربوط به علل پرخاشگری 
 تبیین کنند.فوتبالیست لیگ برتر 

 

  5/0تر از کوچک یهاگویه پس از حذف 1شدهخالصة نتایج جدول کل واریانس تبیین .2جدول 

 عامل

اولیه مقادیر ویژة  
وع مجذورات بارهای عاملی مجم

شدهاستخراج  

موع مجذورات بارهای عاملی مج

فتهیاچرخش  

مجموع   مجموع مجموع مجموع %واریانس 
% 

 فراوانی تجمعی
 % فراوانی تجمعی %واریانس مجموع

1 036/8  605/20  605/20  036/8  605/20  605/20  353/5  778/13  778/13  

2 903/4  572/12  176/33  903/4  572/12  176/33  151/5  208/13  986/26  

3 204/3  216/8  392/41  204/3  216/8  392/41  793/3  725/9  711/36  

4 640/2  768/6  160/48  640/2  768/6  160/48  431/3  797/8  508/45  

5 325/2  960/5  121/54  325/2  960/5  121/54  767/2  094/7  602/52  

6 155/2  536/5  657/59  159/2  536/5  657/59  397/2  147/6  742/58  

7 953/1  009/5  665/64  953/1  009/5  665/64  307/2  915/5  664/64  

8 997/0  556/2  221/67        

9 923/0  367/2  588/69        

10 797/0  042/2  630/71        

39 131/0  336/0  00/100        

 

 ،هاعنوان تناسب تعداد عاملریزه بهنمودار سنگ
تصویری نیز مهر تأییدی بر نتایج معیار کیزر  صورتبه

                                                           
1. Total Variance Explained 

نایی برای بروز زیرب بر وجود هفت عاملاست و 
  دارد.تأکید  پژوهش در جامعةپرخاشگری 



 40                                                                                          بازیکنان ...  در شناسایی عوامل بروز پرخاشگری

 

 بروز پرخاشگری ریزة مربوط به عوامل مؤثر در. نمودار سنگ1 شکل
 

ها توسط عامل تبیین ماتریس، در جدول شمارة سه
خش نمایش داده شده است. این ها بعد از چرگویه

ها و عوامل را بعد از چرخش بین گویه همبستگی جدول
ترین دهد. در این پژوهش، با توجه به بزرگنشان می

ها و با توجه به میزان تک گویهبار عاملی تک
ها بندی آنها با یکدیگر، به دستههمبستگی گویه

و  هاگویهپرداخته شد و با توجه به بار عاملی مناسب 

ای از گویههیچ  1بارهای عاملی متقاطعنبودن 

-با توجه به گویه گذاری عواملنامتحلیل خارج نشد. 

ها و های مربوط به هر عامل و معنای تجمیعی آن
پیشین انجام شد و  یهاپژوهشبا توجه به  ،همچنین

م بر بازی، صورت شرایط و جو حاکهفت عامل به
گرایی، امکانات های درونی، نتیجهعوامل روانی و انگیزه

گرایی و الگوپذیری گروهی، دیوم، گروهو شرایط استا

بر ، عالوهدر ادامه .گذاری شدندنام ،تماشاگران و داوری

 پژوهشبرای  یمناسب سنجش نقش کلی متغیرها، مدل
از روش مدل معادالت  ،راستاارائه شده است. دراین

                                                           
1. Cross Loading Variable 

به برازش  .2اس.ال.پیافزار ساختاری و با استفاده از نرم

اندازه گیری و مدل  هایمدل در دو بخش مدل
 ساختاری پرداخته شد.

 ،گیریاندازهمدل  :گیریهای اندازهبرازش مدل
را  پژوهشگیری ابزارهای اندازه اعتبار و روایی

دهندة گیری نشانهای اندازهآزمون مدل. آزمایدمی
 که ازطریق محاسبة های تحقیق است پایایی شاخص

حاصل شد . نتایج نشان داد که  بارهای عاملی متقاطع
-نام همچنین .ه استای از تحلیل خارج نشدهیچ گویه

به  های مربوطگویهمحتوای گذاری عوامل، با توجه به 
 با الگو گیری از ،نیزها و هر عامل و معنای تجمیعی آن

هفت  که در نهایت، پیشین انجام شد هایپژوهش
عوامل شرایط و جو حاکم بر بازی، صورت عامل به

امکانات و گرایی، نتیجههای درونی، روانی و انگیزه
گرایی و الگوپذیری گروهی، گروهشرایط استادیوم، 

 گذاری شدند.داوری نامعوامل مربوط به تماشاگران و 

2. Partial Least Squares.P.L.S 
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 ها بعد از چرخشها توسط گویه. ماتریس تبیین عامل3جدول 
شرایط و جو 

بر حاکم 
 بازی

عوامل روانی 
های و انگیزه

 درونی
 نتیجه گرایی

 امکانات و
 شرایط

 استادیوم

 گروه گرایی
 و الگوپذیری

 گروهی 
 داوری تماشاگران

بار 
 عاملی

 سوال
بار 

 عاملی
 سوال

بار 
 عاملی

 سوال
بار 

 عاملی
 سوال

بار 
 عاملی

 سوال
بار 

 عاملی
 بار عاملی سوال

788/0 1 718/0 2 718/0 4 802/0 16 863/0 11 848/0 3 745/0 
817/0 5 795/0 6 758/0 12 849/0 19 7/046 17 827/0 8 732/0 
761/0 13 757/0 7 820/0 14 754/0 24 759/0 25 878/0 28 829/0 
779/0 15 794/0 21 803/0 18 801/0 30 850/0   37 664/0 
790/0 22 697/0 26 662/0 23 815/0       
804/0 29 630/0 34 851/0         
747/0 32 715/0           
818/0 36 709/0           

 39 736/0           

 
 -آلفای کرونباخ-از ضرایب بارهای عاملی که  -پایایی

-2 شود؛پایایی ترکیبی و مقادیر اشتراکی حاصل می
میانگین »ة ضرایب طریق محاسبروایی همگرا از
 -3 ؛شودها حاصل میسازه «شدةواریانس استخراج

یا  1روایی واگرا که یا ازطریق روش فرنل و الرکر

 شود.طریق ماتریس بارهای عاملی متقابل حاصل میاز
 آمده است،  که در جدول شمارة ششگونههمان

 پی.ال.اس. نشان داد که الگوریتمهای پژوهش یافته
گیـری، سه معیار اندازههای برای بررسی برازش مدل

شود. پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می

مناسب  2شدةاستخراج میانگین واریانس مقدار

 ، در مدل اولیةپژوهشهای های مربوط به سازهعامل
یت کفا پژوهش هایگویهنشان داد که تمام  پژوهش

 داشتند.الزم را در تبیین متغیرهای مربوط 

 
 گیری عوامل پرخاشگری در بانوان فوتبالیستمدل اندازه .2شکل 

                                                           
 

1. The Fornell-LarckerCriterion 2. Average Variance Extracted(AVE) 
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« بارهای عاملی»ضرایب  ،گیریدر آزمون مدل اندازه 
)در  «آلفای کرونباخ»، (901/0تا  655/0دامنة بین )در 

در دامنة )« ترکیبی پایایی» (،943/0و  743/0دامنة 
که برای « مقادیر اشتراکی»و  (936/0و  837/0

 )در دامنةرود کار میهسنجش ارزش کلی مدل ب
، درحد مناسبی قرار دارند و مقادیر (828/0تا  724/0)
)در دامنة بین  «شدهاستخراج میانگین واریانس»

 ییدی بر روایی همگرا است.، مهر تأ798/0تا  558/0

 

 ماتریس بارهای عاملی متقابل . بررسی روایی واگرا به شیوة4جدول 
 امکانات استادیوم تماشاگران گراییگروه عوامل روانی داوری گرایینتیجه جو حاکم بر بازی

Q 
 بار

 عاملی
Q عاملی بار Q عاملی بار Q عاملی بار Q عاملی بار Q عاملی بار Q عاملی بار 

9 825/0 2 728/0 16 884/0 1 739/0 3 816/0 11 901/0 4 820/0 
10 835/0 6 764/0 19 816/0 5 800/0 8 732/0 17 861/0 12 847/0 
20 764/0 7 849/0 24 790/0 13 783/0 28 813/0 25 916/0 14 763/0 
27 785/0 21 825/0 30 812/0 15 806/0 37 680/0   18 831/0 
31 811/0 26 701/0   22 696/0     23 843/0 
33 807/0 34 864/0   29 655/0       
35 788/0     32 738/0       
38 834/0     36 724/0       
      39 773/0       

 

دهندة این است که گویة نشان بار عاملی هر گویة
کند. به چه میزان متغیر مکنون مدل را تبیین می مربوط

 4/0ها بار عاملی بیشتر از با توجه به اینکه تمامی گویه

توان می ،روشود؛ ازاینای حذف نمیهیچ گویه دارند،
 کنند.می را تبیینشدهها عوامل ذکرگویهکه بیان کرد 

 

 گیریمربوط به مدل اندازههای شاخص. 5دول ج

 متغیر مکنون
 میانگین واریانس

  استخراج شده
 مقادیر اشتراکی لفای کرونباخآ آر اسکوور ترکیبیپایایی 

 5/04بیش از  7/03بیش از  4/0بیش از  6/02بیش از  5/01بیش از  مقادیر قابل قبول
650/0 جو حاکم بر بازی  937/0  481/0  923/0  650/0  

627/0 گرایینتیجه  909/0  269/0  879/0  627/0  
683/0 داوری  896/0  235/0  845/0  683/0  

559/0 عوامل روانی  919/0  475/0  900/0  559/0  
565/0 گراییگروه  837/0  089/0  743/0  565/0  

798/0 تماشاگران  922/0  213/0  873/0  798/0  
675/0 امکانات استادیوم  912/0  234/0  87/0  675/0  
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نشان داد که در  های شمارة چهار و پنجنتایج جدول
گیری، ضرایب بارهای عاملی، آزمون مدل اندازه

، پایایی ترکیبی و مقادیر اشتراکی که برای کرونباخآلفای
حد مناسبی ، درروندکار میهسنجش ارزش کلی مدل ب

  میانگین واریانسد و مقادیر ندارقرار 

 د. نکننیز روایی همگرا را تأیید میشده استخراج

 دهندةنشان( )شکل شمارة دو نتایج :تی شاخص

 آمدهدستهمعیار ب است و اندازةتی  شاخص مقدار
مقدار است ) پژوهشبودن مدل مناسب دهندةنشان

  (.96/1ارزش تی بیش از 

 

 

 
 ، عوامل پرخاشگری در بانوان فوتبالیستتی. مدل با شاخص 2شکل 

 

 .اندشده دادهپرخاشگری در بانوان فوتبالیست نمایش  های نهایی و گویه هاعامل، در جدول شمارة شش

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397، تابستان 24شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                             44

 پژوهشهای نهایی ها و گویهعامل .6جدول  

 شدهبارگذاری متغيرهای عوامل
امکاناتی و شرایط 

 استادیوم
نقل تا استادیوم، وضعیت ومسافرت به شهر میزبان، شرایط حمل وهوای استادیوم، نحوةوضعیت آب

 میزبانرختکن، وضعیت چمن استادیوم 

عوامل روانی و 
 های درونیانگیزه

حد ازتوقع بیش ،ندادن اعضای تیمپاس ،شدن توسط تیم حریفکم گرفتهدست ،ترس از شکست
شدن در عالقه به مطرح ،ترس از تعویض ،ذشتههای گدر بازی تعویض ،توهین مربی ،مربی از بازیکن

 های گذشتهدر بازی نکردنبازی ،هارسانه

 گرایینتیجه
زنی، گل هایموقعیت نرسیدنثمرتیمی، بهباخت، بازی ضعیف بازیکنان هم آستانة در تیم قرارگرفتن
 های گذشتهنگرفتن در بازیپیروزی، نتیجه انتظار ذهن، ایجاد از دور انتظارات

گرایی و گروه
 الگوپذیری گروهی

داور، جنگ روانی قبل از  به تیم فنی کادر و تیمی، اعتراض مربیبازیکن هم اعتراض و پرخاشگری
 تیمیبازیکنان هم مسابقه، خشونت

 داوری
 ، محاسبةخطا های کوچک موقعمتعدد، چشم پوشی نکردن به هایضعیف داور، سوت قضاوت

 شدهتلف وقت نادرست

شرایط و جو حاکم بر 
 بازی

بازیکنان، اتالف وقت توسط بودن تیم حریف و ناتوانی در کنترل خطاهای مکرر تیم حریف، قدرتمند
تیمی، ها، توهین به بازیکنان همبازی در رسانه به افراطی توهین تماشاگران خودی، توجه ،تیم حریف

 طی بازی، زمان برگزاری مسابقهازحد درخستگی ناشی از فشار بیش

 تماشاگران
حضور تماشاگران در توهین تماشاگران حریف، پرتاب اشیا توسط تماشاگران به داخل زمین، صرف 

 استادیوم

 گیریبحث و نتیجه
سازی عوامل شناسایی و مدل به ،در پژوهش حاضر

 فوتبالیستین بانوان مؤثر در بروز پرخاشگری درب
قالب شرایط و ، هفت عامل درکلیطورپرداخته شد و به

های درونی، عوامل روانی و انگیزهجو حاکم بر بازی، 
گرایی و گروهامکانات و شرایط استادیوم، گرایی، نتیجه

داوری شناسایی تماشاگران و الگوپذیری گروهی، 
 شدند.

عنوان یکی از هب مدیریت امکانات و شرایط استادیوم
 نزد بازیکنان،ة بروز پرخاشگری درگانعوامل هفت
عنوان یکی از عوامل همواره، این عامل به. شناسایی شد

است.  ثیرگذار بر پرخاشگری در محیط ورزش بودهتأ
 ( نیز2012) ، رحمتی، همتی و آزادگاننژادیرمضان

 ،پرخاشگریترین عامل در بروز که مهم ندداد نشان
 ،زمینهدراین خدمات است. و امکانات مدیریت

حسینی، ناصرحسینی، سلطان ( و2007منصورزاده )
نیز نشان دادند که محیط  (2009)سلیمی، و پورفرهمند 

تواند در بروز پرخاشگری مؤثر باشد؛ ورزشگاه می

که امکانات در دسترس  توان بیان کرد، میاساسبراین
نقل، وان قبل از بازی همانند سیستم حملبازیکن

ند شرایط روانی نتوامی ها و غیرهوضعیت رختکن
حین رقابت ند. دروب نگه داربازیکنان را در وضعیت مطل

 ،انند وضعیت مناسب زمین مسابقههم یثیر عواملنیز تأ
. نان هستندثر بر کنترل خشونت بازیکازجمله عوامل مؤ

ملزومات  وجود امکانات و تجهیزات کافی و استاندارد از
، وجود بنابراین های برتر است؛اولیه برای برگزاری لیگ

هم در این  نهرگونه کمبود و نقص در این موارد آ
برای را ها، زمینة مساعدی بازی و توقع بازیکنسطح از 

   آورد.وجود میهبگونه پرخاشگری هر
های درونی را یکی ، عوامل روانی و انگیزهپژوهشنتایج 
داند. ثر بر پرخاشگری بازیکنان میهای مؤلفهاز مؤ
ورزشکاران ( 2005و همکاران )بهارشعبانی ،زمینهدراین

 میزان و باثباتی -ثباتیبی گرایی، ویژگیبرون همانند

دارد. در  وجود مثبت و دارمعنا رابطة پرخاشگری
( نشان 2009پور )، شیروانی و مهدیدیگری پژوهش

 یا بروز شخصیتی در هایویژگی دادند که وجود
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عنبری است.  ثیرگذارتأ پرخاشگرانه رفتار نکردنبروز
ی و درونی را در ی عوامل انگیزشپژوهشدر  (2007)

 1جکسون ثر دانسته است. تری وپرخاشگری مؤبروز 
 ارائة و ورزش در خشونت عوامل بررسی با (1985)

 عامل نیروها سه ،پرخاشگری پدیدة تبیین برای مدلی

 اکتسابی اجتماعی رفتار و امیدینا غریزی، تمایالت و

 پرخاشگری های بروزعامل تریناصلی را جزو

 هایعامل کردند که بیان ها، آنهمچنینبرشمردند. 

مؤثرند.  زمینهدراین موقعیتی شناختی، اخالقی وروان
ها، هنجارها و توجه به وجود تنوع در فرهنگ با احتماالً
های متفاوت دربین بازیکنان، درصورت ارزش

ا هزا، آنهای تنشقرارگرفتن در شرایط و موقعیت
 های متفاوتی از خود بروز خواهند داد.واکنش
ر ل مؤثر دعنوان یکی دیگر از عوامگرایی نیز بهنتیجه

اشگری است که در پژوهش حاضر شناسایی شده پرخ
بین که ( نشان داد 2007کیاالشکی ) ،زمینهایناست. در

 در تیم ةتیم، رتب ناکامی و عواملی همانند شکست

 مسابقة بین رقابت حساسیت بندی، بینرده جدول

 ارتباط زشکارانور پرخاشگری بروز و محرك و مهیج

( نیز نشان داد 2004دولق ) وجود دارد. برومند یدارمعنا
 بازیکنان پرخاشگرانة رفتارهای بر مسابقه نتیجة که

(، 2002تی و محسنی تبریزی )تأثیرگذار است. رحم
 (،2007) و جاناتان (، سیمون2009دانلی ) کواکلی و

حسینی، ناصرحسینی، سلیمی، و سلطانحسینی سلطان
، رحمتی، همتی و نژاد( رمضانی2009) پورفرهمند

ر یکی از عوامل مؤثر د گرایی رانتیجه (2012) آزادگان
د با رسنظر میه. بانددر فوتبال دانسته پرخاشگریبروز 

ای های ورزش حرفهتوجه به اینکه یکی از ویژگی
ی در مخل عاملعنوان هر چیزی که بهبردگرایی است، 

 ساز ناخشنودی و درنهایتزمینهاین امر باشد، 
 پرخاشگری خواهد شد.

                                                           
 

1. Terry, P. C., & Jackson, J. J. 
 

الگوپذیری گروهی یکی دیگر از گرایی و گروه
ر پرخاشگری تماشاگران شناخته شد. های مؤثر دلفهمؤ
تیمی، بازیکن هم اعتراض و پرخاشگری هایلفهمؤ

داور، جنگ روانی  به تیم فنی کادر و اعتراض مربی
تیمی در این عامل هم بازیکنان قبل از مسابقه، خشونت

( 2002. رحمتی و محسنی تبریزی )اندجای گرفته
 ةآمیز و پرخاشجویانحرکات خشونت دادند کهنشان 

رخاشگری کالمی بر بروز پ بازیکنان هنگام بازی
ی، فرخی و ت. ضامگذاشتندثیر أطرفداران فوتبال ت

از یکی  پرخاشگری ورزشکاران را( 2009) جابری مقدم
 دانند.هایشان میتیمیاشگری هممعیارهای پرخ

 حسینی، ناصرحسینی، سلیمی، و پورفرهمندسلطان
( 2012) ، رحمتی، همتی و آزادگاننژادرمضانی( 2009)

و مربیان یکی از  بازیکنان رفتار نوع که دادند نشان
 (2006)عنبری خشونت تماشاگران است.  عوامل بروز

ر عوامل مؤثر درا از ثیرپذیری أتو  فشار گروه و جمع
 (1985جکسون ) د. تری وندانبروز پرخاشگری می

های عامل تریناصلی را جزو اکتسابی اجتماعی رفتار
 ،برشمردند. گوموسداگ تماشاگران در پرخاشگری بروز

که  ند( نشان داد2011)2وکارتال  یلدیران ، یامنر
ند به نظریة توانبسیاری از خطاهای حین بازی می

را در محیطی  اجتماعی که ارزش عواملیادگیری 
د. ننسبت داده شو ،دهدنشان می فرایند پرخاشگری

ندی به هنجارهای ببا توجه به تعامل و پای احتماالً
برای  ،درطول بازی های خودتیمیبازیکنان با هم

تحقق اهداف تیمی و تأثیرپذیری زیاد از مربیان و نیز 
، درصورت سطح هوش هیجانی متفاوت درخالل بازی

داوری مربیان و پیش می و متعاقب آن،هرگونه ناکا
های تندی از خود برای پشتیبانی واکنش هاتیمیهم

 نشان خواهند داد.

2. Gumuşdag, Yıldıran, Yamaner &  

    Kartal 
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شده در پرخاشگری یکی دیگر از عوامل شناخته
نوان ایران وضعیت داوری بازیکنان لیگ برتر فوتبال با

های ترتیب مؤلفهمسابقه است. در این عامل، به
به متعدد، ندادن آوانتاژ هایضعیف داور، سوت اوتقض

شده بارگذاری تلف وقت نادرست موقع و محاسبة
( نشان دادند 2002. رحمتی و محسنی تبریزی )اندشده
بروز پرخاشگری طرفداران فوتبال بر  کیفیت داوریکه 

(، 2004) 1نستور هایپژوهش. نتایج گذاردثیر میأت
 ،(2004) 2سی، و نورلندرتی فریمن ام. نیبرگ

(، 2009دانلی ) کواکلی و(، 2007منصورزاده )
 حسینی، ناصرحسینی، سلیمی، و پورفرهمندسلطان

 ، رحمتی، همتی و آزادگاننژادرمضانی ( و2009)
، شکنیز تأییدکنندة این مورد است. بدون (2012)

ابرابری را در هیچ تواند تبعیض و نکس نمیهیچ
هم در  ن، درهنگام بازی آروبپذیرد؛ ازاینشرایطی 

 نحوة هایی نظیرزمینهسطوح باالی هیجان، پیش
ها، گیریقضاوت، اشتباهات رایج در داوری، سو

سطح داوران حاضر در مسابقات، کنترل بودن پایین
 د. نشونند باعث بروز خشونت تواضعیف بازی و غیره می

همراه هشت متغیر شرایط و جو حاکم بر بازی به
بروز ر های مؤثر دلفهعنوان یکی از مؤشده، بهبارگذاری

 3و استیون . ماركاندهپرخاشگری بازیکنان شناخته شد
جو حاکم بر بازی  (2007) و جاناتان سیمون ( و2005)

پرخاشگری تماشاگران بروز ر ترین مؤلفة مؤثر درا مهم
 شده در این عاملمتغیرهای بارگذاری د.ندانمی
: خطاهای مکرر تیم حریف، ازاند ترتیب عبارتبه

بودن تیم حریف و ناتوانی در کنترل بازیکنان، قدرتمند
اتالف وقت توسط تیم حریف، توهین تماشاگران 

ها، توهین به بازی در رسانه به خودی، توجه افراطی
ازحد ر بیشتیمی، خستگی ناشی از فشابازیکنان هم

 (2007ی و زمان برگزاری مسابقه. کیاالشکی )طی باز

                                                           
1. Nestor  

2. Friman, M., Nyberg, C., &  

    Norlander, T 

 بروز و مقابل تیم ورزشکار رفتار که بین کندبیان می

 پژوهش. همانند دی وجود داردارمعنا ارتباط پرخاشگری
حاضر نیز نشان داد  پژوهش( 2009دانلی ) کواکلی و

تواند منجر به بروز که خطاهای مکرر تیم حریف می
های میان متغیردر. در ورزش شود پرخاشگری

، وضعیت زمان برگزاری شده در این عاملبارگذاری
است. این  ترین عامل معرفی شدهعنوان مهممسابقه به
( و 2007با مطالعات منصورزاده ) پژوهشبخش از 

 حسینی، ناصرحسینی، سلیمی، و پورفرهمندسلطان
برگزاری  که نشان دادند زمانمغایرت دارد ( 2009)

بروز پرخاشگری ثیری بر مسابقات ورزشی فوتبال تأ
ها بازی در رسانه به توجه افراطی ،پژوهشنتایج . ندارد

-پرخاشگری ورزشی میبروز ر را یکی از عوامل مؤثر د

و  نژادرمضانی(، 2004) نستور پژوهشداند که با نتایج 
 درزمینة (2007)عنبری ( و 2012) همکاران

نی دارد. خستگی ناشی خواپرخاشگری تماشاگران هم
مل بروز ایکی از عو ،طی بازیازحد دراز فشار بیش

پرخاشگری در بانوان فوتبالیست لیگ برتر فوتبال ایران 
 4شیلدز پژوهشبا نتایج این یافته شناخته شده است که 

توهین تماشاگران حریف خوانی دارد. هم (2007)
ان بانومتغیر در بروز پرخاشگری  ترینمهمعنوان به

و  مارك ،زمینهفوتبالیست شناخته شده است. دراین
 بین ایعمده تفاوت که دادند نشان (2005استیون )

 هایبازی در راگبی پرخاشگری بازیکنان الگوی

 5گرانگ و کرندارد.  وجود خانه از خارج و خانگی
 نشان دادند کهکیفی  ةیک مطالعدر  (2010)

منجر به بروز خشونت تواند می تماشاگران پرخاشگری
نیز نشان داد که ( 2003پژوهش دیانی ) .بازیکنان شود

 های میزبان خشونت وهای مهمان نسبت به تیمتیم
، ضعف در شکپرخاشگری بیشتری نشان دادند. بی

جهه با شرایط بازی بهتر تیم موا سازی درفرهنگ

3. Marc & Steven  

4. Shields 

5. Grange & Kerr 
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یان از بازیکنان سطح توقع باالی تماشاچحریف، 
د نتوانمحبوبشان و ارائة نتایج ضعیف ازطرف تیم می

در تماشاچیان ایجاد  ای رافضای متشنج و پرخاشجویانه
عوامل  ،در پژوهش حاضر گفت کهمجموع باید در. دنکن

قالب هفت پرخاشگری در بانوان فوتبالیست دربروز 
عوامل روانی و شرایط و جو حاکم بر بازی، عامل 
امکانات و شرایط گرایی، نتیجههای درونی، انگیزه

تماشاگران گرایی و الگوپذیری گروهی، گروهاستادیوم، 
اند. توجه به این عوامل، داوری شناسایی شدهو 

ثر و کنترل و مدیریت ریزی برای رفع و توجه مؤبرنامه
ثری در کاهش پرخاشگری بانوان ها نقش بسیار مؤآن

توان به عملکرد طریق مید و از این نفوتبالیست دار
، هاسو و عملکرد تیمی آن، ازیکهافردی آن

های پژوهشوهش حاضر یکی از پژ افزود. دیگرازسوی
ر عوامل مؤثر د شناساییاست که به مطالعه و  معدودی

در بانوان فوتبالیست پرداخته است؛  پرخاشگریبروز 
 ویژهرخاشگری در ورزش بانوان و بهموضوع پ ،نتیجهدر

ی است که انجام بکر های پربرخورد، عرصةورزش در
های آتی و پژوهش طلبدبیشتری را می هایپژوهش

دیریت توانند در مسیر این پژوهش و کنترل و ممی
 کردنفراهمد. نثر باشپرخاشگری در ورزش بانوان مؤ

 برگزاری، تسهیالت و امکانات فیزیکی و خدماتی
تفریحی برای های آموزشی، فرهنگی و برنامه

 افزایش ،استفاده از کارشناسان علوم رفتاری طرفداران و
ط رسانی توساطالعها و موضوع سطح کیفی داوری

های آموزشی، ازجمله طریق برگزاری دورهها ازرسانه
ند در پیشگیری از خشونت توانمواردی هستن که می

مل پرخاشگری با توجه به شناسایی عوا. ثر واقع شوندمؤ
تا در پژوهشی به  شودمی پیشنهاد وان فوتبالیستدر بان

بررسی میزان پرخاشگری بانوان در سطوح مختلف 
، شود. همچنین پرداخته هاسنی و سطوح مختلف رقابت

مستمر  شدن وضعیتبرای روشن شود کهپیشنهاد می
نجام پرخاشگری، پژوهشی با همین عنوان هر سال ا

.شود و نتایج نیز با هم مقایسه شود
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Abstract 

The purpose of this study was to identify factors affecting the incidence of 

aggression among players in the Iranian women's soccer Premier League. A 

researcher-made questionnaire was used to identify factors which promote 

aggression. The findings showed that seven factors affected the players and 

made them resort to aggression: 1) psychological factors, 2) internal 

motivations, 3) result-orientation, 4) the facilities and conditions of the 

stadium, 5) team-orientation, 6) group modeling, and 7) the fans and the 

referees’ judgment. The findings also showed that the research method was 

highly proportional to the statistical population. In light of the findings of this 

study, future studies can determine the strength, intensity and weakness of 

these factors at different levels of women's competitions, plan to eliminate 

control, manage them, have a very effective role in reducing female 

aggression as well as increasing and improving the individual and team 

performance of the players. 
 

Keywords: Aggression, Women Football Premier League, players  
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