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 چکیده 
. بدین منظور بود روایی و پایایی نسخة فارسی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران هدف پژوهش حاضر تعیین 

پرخاشگری و  شدة ترجمهمقیاس ای تصادفی گیری خوشهروش نمونهه های مختلف در سه مرحله بورزشکار مرد از رشته 304
اکتشافی، آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون،  یخشم رقابتی در ورزش را تکمیل کردند. نتایج با استفاده از تحلیل عامل

. دتأییدی بررسی ش یبا آزمون تعقیبی بونفرونی و تحلیل عامل طرفهکیای، تحلیل واریانس ضریب همبستگی درون طبقه
-ردهخدرصد واریانس را تبیین کردند. همسانی درونی برای کل مقیاس و  43/34 آمده دستبهنتایج نشان داد که دو عامل 

و کل مقیاس ثبات درونی قابل قبولی را  هامقیاسخرده. همبستگی بین 87/0و  83/0، 87/0ترتیب برابر بود با به هامقیاس
قضاوت اخالقی در ورزش  مةناپرسششده و همگرا همبستگی خوبی بین مقیاس ترجمه ةنشان داد. در بررسی روایی ساز

(312/0- =r) پرخاشگری  مقیاسخردهها در گروهی تفاوت معناداری بین انواع ورزش ةیی سازنشان داده شد. در بررسی روا
( نشان داد که در این 21/0( و شاخص نیکویی برازش تطبیقی )23/0نشان داده شد. نتایج مقادیر شاخص نیکویی برازش )

گروهی نشان داد که مقیاس نهای دروطور مناسبی تأیید شده است. همبستگی مقیاس دو عامل و در هر عامل شش گویه به
(. نتیجه گرفته شد که مقیاس 21/0و کل مقیاس:  73/0، پرخاشگری: 20/0از پایایی زمانی قابل قبولی برخوردار است )خشم:

این را دارد که از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران برخوردار است و قابلیت  پرخاشگری و خشم رقابتی شدة ترجمه
  ن استفاده کنند.آران، مربیان و پژوهشگران از ورزشکا

 

  .خشم، پرخاشگری، روایی، پایایی، تحلیل عاملی ها:کلید واژه
 

Determination of validity and reliability of Farsi version of the 
competitive aggressiveness and anger scale among athletes     
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Abstract  
 The purpose of this study is to determine the validity and reliability of Farsi version of 
competitive aggressiveness and anger scale among athletes. For this purpose, 403 male 
athletes from different sports by means of cluster random sampling were selected and 
completed translated version of competitive anger and aggressiveness scale. Data were 
analyzed by means of exploratory factor analysis, Cranach alpha, Pearson correlation 
coefficient, intraclass correlation coefficient, ANOVA with Bonferroni post hoc and 
Confirmatory factor analysis test. Data showed two factors predicted 43.32 percent of 
variance. Internal consistency by Cranach alpha for whole of scale and subscales were equal 
to 0.78, 0.74 and 0.68 respectively. Relationship among of subscales and whole scale showed 
the translated scale was acceptable internal consistency. Relationship between translated scale 
and moral content judgment in sport scale showed that the competitive anger and 
aggressiveness in sport has good convergent construct validity (r=-0.219). Also, it was shown 
there is significant difference among sports in aggressiveness subscale that showed acceptable 
group construct validity. Data showed all values indicated a good fit model with GFI = .92, 
CFI = .91 that was showed in this questionnaire two factors and six item for each factor were 
obtained. Intraclass correlations showed this scale has acceptable temporal reliability (anger: 
0.90, aggressiveness: 0.84 and whole of scale: 0.91). It was concluded that translated scale of 
the competitive aggressiveness and anger has acceptable validity and reliability among 
athletes and has the usability by athletes, trainers, and researchers.  
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 مقدمه 

عرصة ورزش محل بروز انواع رفتارهایی است که در  
برخی مواقع از منظر تماشاگر یا حتی خود ورزشکار 

در  1قبول نیست. در این زمینه، پرخاشگری قابل
ورزش چنین تعریف شده است: هرگونه رفتار عمدی 

 ،یا تماشاگران هاتیمیهمسمت حریف، مسئوالن،  به
ت قانونی شمرده نمی شود و که در قوانین رسمی رقاب

شود میتشویق پرهیز از چنین رفتاری  هفرد ب
عنوان به 3(. از طرف دیگر، خشم3003)ماکسول، 

که با افزایش  تعریف شده است ارزیابی ذهنینوعی 
باعث به خطر افتادن سالمت  انگیختگی فیزیولوژیکی

اند ها نشان دادهپژوهششود. جسمانی و روانی فرد می
 بنا .کندخاشگری اجرای ورزشکار را تسهیل نمیکه پر

پرخاشگری سطح  ،(1270) 4بر اظهارات سیلوا
نتایج  و توجه فرد را به بردمیانگیختگی فرد را باال 

معطوف  ،حریف زدن بهمانند فکر صدمه، غیراجرایی
(. پرخاشگری و خشم 3008کند. )وینبرگ و گولد، می
ی رفتارهای های قوکنندهبینیعنوان پیشبه

(. 1274، 3اند )برکوویتزنه شناسایی شدهیاپرخاشگرا
احساسات  که مستعد بنابراین، بهتر است ورزشکارانی

شناسایی شوند.  ،نه هستندیاخشمگینانه و پرخاشگرا
برای شناسایی این عوامل باید ابزاری برای 

گیری داشته باشیم. تا به امروز از سه تکنیک اندازه
نامه برای شاهده و پرسشاصلی مصاحبه، م

گیری پرخاشگری در ورزش استفاده شده است. اندازه
رفتار و روشی  ةبا وجود اینکه مصاحبه و مشاهد

ترجیحی است، اما به زمان بیشتر و هزینة باالتری نیاز 
 هایینامهپرسش ورزشی   شناسانروانرو، ایندارد. از

نامة رسش( پ1: )اندبرای مطالعة پرخاشگری ساختهرا 
( 3) ؛(1298خصومت باس ـ دورکی )باس و دورکی، 

                                                       
1. Aggressiveness  
2. Anger  

3. Silva 

4. Berkowitz 

؛ 1478رخاشگری باس ـ پری )سامانی، نامة پپرسش
نامة پرخاشگری ( پرسش4) ؛(1223باس و پری، 

 ؛1289)بردمیر،  9ورزشکار بردمیر )بی.ای.ای.جی.آی(
رسانندة متوالی و ( اعمال آسیب3) ؛(1287

و  8فوریدیسچریستو؛ 1279)بردمیر،  8متغیرهایش
نامة رفتارهای ورزشی ( پرسش9) ؛(3010همکاران، 

نامة ابتدایی (. سه پرسش3001)کونوری و همکاران، 
تمایل به پرخاشگری و مفاهیم مرتبط با آن، از قبیل 

نامة کنند و دو پرسشرا بررسی می ،خشم و خصومت
انتهایی درک افراد از مشروعیت برخی رفتارهای 

ها کنند. نتایج پژوهشگیری میندازهنه را ایاپرخاشگرا
های باس و نامهدهد که استفاده از پرسشنشان می

-در ورزش مشکل نامة باس و پریکورکی و پرسش

مربوط به اعمالی  هاگویهاز زیرا تعدادی اند؛ ساز بوده
های که از اجرای ورزشکار در برخی رشتهشوند می

ها کاربردی گویهناپذیر هستند و سایر ورزشی جدایی
(. همچنین برخی 3008نیستند )ماکسول و موریس، 

 نامةاند که نتایج پرسشها نشان دادهپژوهش
روایی مناسبی ندارد )وال و « بی.ای.ای.جی.آی»

گیری (. مشکل دیگر در اندازه1278گروبر، 
گیری خشم در طول پرخاشگری در ورزش عدم اندازه

مشکالتی در  . با توجه به وجوداست یرقابت ورزش
شناسان گیری پرخاشگری در ورزش، رواناندازه

هایی برای شناسایی ورزشی به توسعة روش
 ،پرخاشگری و خشم در ورزشکاران تمایل نشان دادند

گامی در کاهش پرخاشگری و تنش بدین وسیله تا 
روانی و افزایش بازی جوانمردانه برداشته باشند. 

برای رفع این ( 3008بنابراین ماکسول و موریس )
را  7گیری پرخاشگری و خشم رقابتیمقیاس اندازه ،نیاز

                                                       
5. Bredemeier's Athletic Aggression Inventory 

(BAAGI)  

6. Continuum of Injurious Acts (CIA) 
7. Christoforidis  

8. Competitive Aggressiveness & Anger Scale  

(CAAS)  



 1 تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس پرخاشگری و ....... 

ساخته و روایی و پایایی آن را گزارش کردند )پایایی 
تا این  ،(78/0و همسانی درونی= 77/0بازآزمایی=

گیری پرخاشگری و مقیاس مشکالت پیش روی اندازه
خشم در ورزش را تا حد امکان رفع کند. این مقیاس 

ویه در دو عامل پرخاشگری )شش گویه( گ 13دارای 
گویه( است. چریستوفوریدیس و  و خشم )شش

اکتشافی  ی( با استفاده از تحلیل عامل3010همکاران )
و چرخش واریماکس نشان دادند که در جوانان 

-هندبالیست یونانی، مقیاس حاضر شامل دو خرده

مقیاس پرخاشگری و خشم با شش گویه برای 
است. همچنین  80/0شدة نس تبیینهرکدام و با واریا

و  70/0مقیاس خشم، آلفای کرونباخ خرده
دست آمد. ویسک و همکاران به 89/0پرخاشگری، 

( نیز در بررسی خود نشان دادند که همسانی 3010)
درونی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در نمونة 
آمریکایی با آلفای کرونباخ خرده مقیاس خشم برابر با 

 73/0، و درکل مقیاس 88/0ی پرخاشگری ، برا88/0
بود. همچنین در نمونة چینی، آلفای کرونباخ برای 

و برای کل  82/0، برای پرخاشگری 83/0خشم 
 هاییمزیتدست آمد. این مقیاس از به 78/0مقیاس 

های پیشین فاقد آن نامهبرخوردار است که پرسش
 هایی کم، ولیبودند: اول اینکه مقیاس دارای گویه

که مقیاس کوتاهی را برای بررسی فراهم  ،واضح است
دوم اینکه هر دو عامل پرخاشگری و خشم را  ؛کندمی

عنوان عوامل ذهنی ترتیب بهکند که بهگیری میاندازه
اند. بدون و عینی برای این نوع رفتارها شناخته شده

پیش از استفاده از هر ابزار معتبری در یک  ،شک
روایی و پایایی آن در آن جامعه نیز فرهنگ دیگر، باید 

( نیز در 3007بررسی شود. ماکسول و همکاران )
بررسی ورزشکاران چینی به این موضوع اشاره کردند. 

در پژوهش حاضر روایی و پایایی نسخة  ،روازاین
فارسی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در 

 ورزشکاران بررسی شده است. 

 روش پژوهش 
 ةمطالع نوع هدف یک نظر پژوهش حاضر از 

. این نوع پژوهش عبارت است از است 1ایتوسعه
هرگونه پژوهش منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل 

منظور تولید مواد، که بهها، ها و تجربهاز پژوهش
های جدید ها، وسایل، ابزار، فرآیندها و روشفرآورده

جامعة آماری ها صورت گیرد. یا بهبود و گسترش آن
سطح ملی یا سطح مرد  هش حاضر ورزشکارانپژو

در  و های مختلفاول مسابقات کشوری در رشته
سال بودند. نمونة آماری با  49الی  17دامنة سنی 

ای تصادفی از بین ورزشکاران استفاده از روش خوشه
فوتبال، والیبال، بوکس،  مانند اییهای ورزشرشته

انی، شنا و چند ومیدتکواندو، جودو، کاراته، فوتسال، دو
( توصیه کرده 1224رشتة دیگر انتخاب شدند. بنتلر )

هایی نسبت حجم نمونه به است که در چنین پژوهش
شود باید تعداد پارامترهایی که در مدل برآورد می

به یک  90به یک یا  10حداقل پنج به یک و ترجیحاً 
گویه  13که مقیاس دارای آنجااز (.1420باشد )میولر، 

نفر برای این پژوهش کافی  130نابراین تعداد بود، ب
 هاهکنندشرکتبود، اما با توجه به اینکه هرچه تعداد 

 شود، ازتبیین می بیشتری درستی امدل ب ،بیشتر باشد
در مرحلة اول برای استفادة روایی تحلیل رو، این
عنوان حجم نمونه انتخاب نفر به 127اکتشافی،  یعامل

منظور بررسی روایی تحلیل به شدند؛ در مرحلة دوم
 80ورزشکار، و در مرحلة سوم  139تأییدی،  یعامل

ای، ورزشکار انتخاب شدند و در فاصلة زمانی دو هفته
مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزش را 

کردن پژوهش حاضر، منظور اجراییبهتکمیل کردند. 
هایی با گروه پژوهشی سازندة ابتدا طی مکاتبه

 مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی مقیاس،
چند تهیه شد و پس از ترجمه  3)سی.ای.ای.اس(

صحت ترجمة آن را تأیید کردند.  متخصص و مترجم

                                                       
1. Developmental research  

2. CAAS 
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منظور رفع اشکاالت احتمالی، مقیاس مذکور سپس به
ای کوچک توزیع و تکمیل شد )مطالعة در جامعه

مقدماتی(. پس از اجرای مقدماتی و انجام اصالحات، 
سازی اجرا در همکاران طرح برای یکساناز گروه 

و موارد مهم در اجرای طرح مرور  ،جامعة هدف دعوت
ورزشکاران توزیع شد.  بینها نامهشد. سپس پرسش

سن،  ، ماننداطالعات مربوط به مشخصات فردی
رشتة ورزشی، وضعیت قهرمانی و برخی اطالعات 

آوری آوری شد. ابزار جمعجمع ،دموگرافیکی دیگر
خشم و  یاهیگو 13ها در این پژوهش مقیاس هداد

شامل  (،3008پرخاشگری رقابتی ماکسول و موریس )
شش ( و پرخاشگری )گویه )ششدو عامل خشم 

با مقیاس لیکرت پنج سطحی )هرگز تا  ،(گویه
مقیاس همیشه( بود. آنها همسانی درونی خرده

و  87/0مقیاس خشم را ، خرده73/0پرخاشگری را 
دند. پایایی زمانی آن داگزارش  78/0ا کل مقیاس ر

 78/0، خشم 73/0مقیاس پرخاشگری نیز برای خرده
شد. همچنین داده گزارش  77/0و برای کل مقیاس 

نامه در اکتشافی و تأییدی این پرسش یتحلیل عامل
-. عالوهشد( تأیید 3008پژوهش ماکسول و موریس )

نامة محتوای قضاوت اخالقی در براین، از پرسش
همگرا استفاده شد  ةبرای بررسی روایی ساز 1ورزش

گویه در  33نامه دارای (. این پرسش3010، 3)پرویوس
نظم هنجاری، عدالت، پیامدهای  ،پنج عامل

خودخواهانه، پیامدهای اجتماعی و پیامدهای اجرای 
است. پرویوس همسانی درونی آن را با  ،هماهنگ

. دادگزارش  88/0تا  81/0آلفای کرونباخ بین 
تأییدی  یهمچنین روایی سازة آن با تحلیل عامل
نامه را نیز اثبات شد. روایی و پایایی این پرسش

نویسندگان مقالة حاضر، پس از ترجمه، ارزیابی و تأیید 
در این پژوهش، آلفای کرونباخ برای  (.زیرچاپکردند )

                                                       
1. Moral Content Judgment in Sport 

Questionnaire (MCJSQ) 

2. Proios  

 دست آمد. به 71/0کل مقیاس 
- گان بهکنندفرض پژوهش این بود که شرکتپیش 

ها را نامهطور آگاهانه و از روی تمایل شخصی پرسش
آنها در هر زمانی از پژوهش، زیرا کنند، تکمیل می

توانستند از فرآیند پژوهش خارج شوند. با توجه به می
ها بدون نام بودند، انتظار این بود که نامهاینکه پرسش

های مرتبط با خود را ترین پاسخکنندگان دقیقشرکت
ها و منظور تجزیه و تحلیل داده مت زده باشند. بهعال

 یهای آماری تحلیل عاملاز روش ،هاآزمون فرضیه
اکتشافی و تأییدی برای بررسی روایی سازه، ضریب 
همبستگی پیرسون برای ثبات درونی و روایی سازة 
همگرا، ضریب آلفای کرونباخ برای همسانی درونی، 

با آزمون تعقیبی همراه  راههکیتحلیل واریانس 
های گروهی بونفرونی برای روایی سازه از نوع تفاوت

ای برای پایایی زمانی طبقهو ضریب همبستگی درون
 17نسخة  .افزارهای اس.پی.اس.اسبا استفاده از نرم
 استفاده شد.    30و آموس نسخة 

 ها  یافته
منظور بررسی ساختار عاملی مقیاس ابتدا به 

 یرقابتی در ورزش، از تحلیل عاملپرخاشگری و خشم 
با چرخش  4های اصلیاکتشافی و روش تحلیل مؤلفه

استفاده شد. نخست قابلیت تحلیل عاملی  3واریماکس
و مقیاس  9از طریق مقیاس کایزرـ مایرـ اولکین

برای  823/0بررسی شد. مقدار  8کرویت بارتلت
مقیاس کایزرـ مایرـ اولکین بیانگر کفایت حجم نمونه 

( نیز نشان داد که 30/388د. آزمون کرویت )بو
ها در جامعه صفر نیست و ماتریس همبستگی داده

و  df=88یابی قابل توجیه است )بنابراین عامل
0001/0=P با توجه به جدول ماتریس عناصر .)

یافته، نشان داده شد که دو مؤلفة ارزشی چرخش

                                                       
3. Principle Component Analysis  
4. Varimax Rotation  

5. Kaiser- Meyer-Olkin Measure of Sampling    

6. Bartlett's Test of Sphericity  
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و و قابلیت عاملی شدن را داشتند بودند بیشتر از یک 
 ،بینی کردنددرصد واریانس را پیش 43/34در مجموع 

های ویژه )نمودار که براساس رسم نمودار ارزش
های عاملی پیشنهاد شدند و الگوی وزن 1(اسکری

 82/3برابر با  ایویژه(. عامل اول ارزش 1)جدول 

و  را تبیین کرد واریانساز  درصد  4/34داشت و 
داشت و  30/3ا ای برابر بدومین عامل ارزش ویژه

درصد از واریانس را تبیین کرد. همچنین  03/30
ها با استفاده از مقیاسهمسانی درونی مقیاس و خرده

 (.1ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد )جدول 
  

 های مقیاس های اصلی  با چرخش واریماکس همراه با بار عاملی گویه. نتایج تحلیل مؤلفه3جدول 

 در ورزش  پرخاشگری و خشم رقابتی
 بار عاملی هاگویه (αعامل )

 خشم
 (83/0) 

838/0 شوم. عصبانی می ،اگر در طول مسابقه آسیب ببینم  
848/0 احساس ناخوشایندی در برابر حریف خود دارم.  ،و ببازم بخورماگر شکست   

883/0 روم.   و از کوره درمی شوممیعصبانی  ،اگر در مسابقه امتیازها را از دست بدهم  
898/0 دهم.شوم، عصبانیت خود را نشان میهنگامی که در طول بازی ناامید و مأیوس می  

983/0 کنترل عصبانیت برایم مشکل است.  
833/0 کندن مسابقات و داوران مرا عصبانی میالئواشتباهات مس  

 (88/0) پرخاشگری

838/0 آمیز مستقیم به طرف حریف قابل قبول است. رفتار خشونت  
818/0 برای کسب برتری، استفاده از نیروی بدنی و فیزیکی غیرقانونی قابل قبول است.  

899/0 کنم تا تمرکزشان را از دست بدهند.من حریفان خودم را عصبانی می  
383/0 کنم.من برای کسب برتری از نیروی اضافی و بیش از حدی استفاده می  

888/0 کنم.کالمی به آنها توهین می طوربه من برای آشفته کردن حریفانم  
933/0 حریفان میزان خاصی از خشونت را قبول دارند.    

 ( به باال انتخاب شدند. ±39/0؛ بارهای عاملی خوب )87/0آلفای کرونباخ برای کل آزمون = 
 

رابطة نمرة پرخاشگری بررسی ثبات درونی، 1منظوربه 
ایـایی زمـانی،   منظور بررسی پو به و خشم با نمرة کل

 بهدوبار آزمون طی  3ایضریب همبستگی درون طبقه
نفری  بررسی شد  80در یک نمونة فاصلة دو هفته و 

 (.3)جدول 
 

 آزمایی و همبستگی بین مقیاس . رابطة باز2جدول 

 های آنمقیاسپرخاشگری و خشم رقابتی و خرده
 پرخاشگری  خشم  آزمایی(مقیاس )بازخرده

 ** 311/0 - (* 20/0خشم )

 - - (*73/0پرخاشگری )

 ** 718/0 ** 783/0 (*21/0کل مقیاس )
0001/0> P  **  09/0و< p * 

شده نشان داد که ثبات های مشاهدههمبستگی 
ها و کل آزمون مقیاسدرونی قابل قبولی بین خرده

                                                       
1. Scree plot  
2. Intraclass correlation coefficient 

داری بین وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معنا
ها  وجود مقیاسو در خردهدوبار آزمون در کل مقیاس 

 داشت. 
شـدة پرخاشـگری و   همبستگی بین مقیـاس ترجمـه   

خشم رقابتی و مقیاس محتـوای قضـاوت اخالقـی در    
. شد منظور بررسی روایی سازة همگرا بررسیورزش به

نتایج نشان داد که بین مقیاس پرخاشگری و خشـم و  
مقیاس محتوای قضاوت اخالقی در ورزش همبستگی 

 (. r ،009/0=P=-312/0داری وجود دارد )عنامنفی و م
ــدول   ــاس    4ج ــتاندارد مقی ــراف اس ــانگین و انح می

ــم را در  ــگری و خش ــاورزشپرخاش ــی  یه غیرتماس
)بدمینتون، شـنا، قـایقرانی، والیبـال(،  تماسـی تـوپی      

و تماســی غیــر تــوپی  ()فوتبــال، فوتســال، بســکتبال
 دهد. )تکواندو و بوکس( نشان می
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 گین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی . میان1جدول 
 انحراف استاندارد میانگین تعداد نوع ورزش 

 خشم

89/19 88 غیر تماسی  43/9  

07/19 89 تماسی توپی  31/9  

38/13 98 تماسی غیرتوپی  83/4  

 پرخاشگری

48/10 88 غیر تماسی  87/3  

30/13 89 تماسی توپی  81/4  

00/13 98 رتوپیتماسی غی  88/4  

 کل مقیاس

00/38 88 غیر تماسی  87/7  

37/38 89 تماسی توپی  88/8  

38/37 98 تماسی غیرتوپی  13/8  

 
ـ ، نتایج تحلیل واریانس 3در جدول   نشـان   راهـه کی

شود، تفـاوت  طورکه مشاهده میداده شده است. همان
ــا ــواع ورزش معن ــین ان ــرده داری ب ــا در خ ــاس ه مقی

 وجود دارد. پرخاشگری 
 

 هاهای آن در انواع ورزشمقیاسمقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی و خرده راهةکی. تحلیل واریانس 1جدول 
 F P میانگین مجذور درجة آزادی مجموع مجذورات  

 خشم

 328/0 33/1 11/32 3 33/97 بین گروهی

 17/12 129 48/38 گروهیدرون
  

  128 70/3823 کل

 پرخاشگری

 0001/0 42/13 77/303 3 88/309 ین گروهیب

 48/18 129 11/4121 گروهیدرون
  

  128 78/4928 کل

 کل مقیاس

 384/0 43/1 40/82 3 80/197 بین گروهی

 01/92 129 71/11908 گروهیدرون
  

  128 31/11888 کل

 

-نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی را نشان مـی  9جدول  

داری شود، تفاوت معناکه مالحظه می طوردهد. همان
های تماسی، غیر تماسـی و تماسـی تـوپی    بین ورزش
هــای غیــر تماســی کـه ورزش طــوریبــه ؛وجـود دارد 

ــرین پرخاشــگری و ورزش ــوپی  کمت ــای تماســی ت ه
های تماسی غیـر تـوپی   پرخاشگری کمتری از ورزش

 داشتند.
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 ها   اس پرخاشگری در بین انواع ورزشمقی. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی خرده5جدول 

 (j- iها )میانگین تفاوت (jگروه ) (iگروه )
خطای 

 P استاندارد

  033/0  87/0  - 73/1 تماسی توپی   غیرتماسی 
  0001/0  84/0 - 83/4 تماسی غیرتوپی 

   047/0  81/0 -70/1 تماسی غیرتوپی  تماسی توپی  
 

اد که در هر دو عامل، نتایج تخمین پارامتر نشان د
که ایگونهبه ؛اندهای مربوط رابطة معناداری داشتهگویه

-بود. همچنین خرده 29/0تا  12/0ها بین دامنة رابطه

مقیاس خشم نسبت به پرخاشگری از قدرت پیشگویی 
رو براساس الگوی معادالت بهتری برخوردار بود. ازاین

شده قادر به پیشگویی ساختاری، همة متغیرهای فرض

های خود بودند. در بررسی دقیق مقادیر تخمین عامل
 3ها، در عامل خشم گویة ویهپارامتر هر یک از گ

(93/7t=  0001/0و=Pو در عامل پرخاشگری گوی )10 ة 
(34/3 t=  0001/0و  =Pبه )ترین متغیرهای عنوان مهم

های مربوط شناسایی شدند کننده در عاملپیشگویی
 (. 8)جدول 

 

 گری و داری در مقیاس پرخاش. مقادیر تخمین پارامتر خطای معیار، تی و سطح معنا6جدول 

 خشم رقابتی در ورزش 

 داریسطح معنا تی خطای معیار تخمین پارامتر هاگویه عوامل

 خشم

 0001/0 18/8 11/0 87/0 1گویه 
 0001/0 93/7 11/0 29/0 3گویه 
 0001/0 77/8 10/0 82/0 4گویه 
 0001/0 18/7 10/0 82/0 3گویه 
 0001/0 33/8 02/0 92/0 9گویه 
 0001/0 21/9 13/0 80/0 8گویه 

 پرخاشگری

 0001/0 78/3 11/0 98/0 8گویه 
 009/0 34/4 11/0 48/0 7گویه 
 003/0 08/3 14/0 99/0 2گویه 
 0001/0 34/3 19/0 88/0 10گویه 
 003/0 98/4 94/0 12/0 11گویه 
 001/0 11/3 13/0 90/0 13گویه 

 

های اصلی به شاخص ، خالصة مقادیر مربوط8جدول 
الگوی ساختاری مقیاس پرخاشگری و خشم  برازش

 دهد. رقابتی را نشان می

 

 های برازش الگوی تحلیل عاملی تأییدی مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی .  مقادیر شاخص7جدول 
 مقدار مشاهده شده های برازششاخص

 χ2 88 مجذور کای
 P 018/0 سطح معناداری

 χ2/df 39/1 نسبت مجذور کای بر درجة آزادی

 GFI 231/0 شاخص نیکویی برازش
 CFI 21/0 شاخص نیکویی برازش تطبیقی

 RMR 080/0 ریشه دوم میانگین مربعات باقیمانده

 RMSEA 093/0 ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد
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شود نتایج آزمون مجذور طورکه مشاهده میهمان
و سطح معناداری=  88کای معنادار بود )خی دو=

ها در آمده در تمامی شاخصدست(. مقادیر به018/0
شده در مقادیر محاسبه مانند ؛حد قابل قبول و باال بود

و شاخص نیکویی  (23/0)شاخص نیکویی برازش، 
د. بو مطلوبباال و  اربسی ، که(21/0)برازش تطبیقی، 

 و 93/0نیز  1همچنین میانگین مجذور خطای تقریب
-یت با توجه به نتایج به. درنهابود یدر حد بسیار خوب

توان نتیجه گرفت که مقیاس می آمده دست
پرخاشگری و خشم رقابتی از روایی سازة عاملی 

 (.1تأییدی مطلوبی برخوردار بود )شکل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الگوی نظری ساختار مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی به همراه بار عاملی هر گویه3شکل 

 

  3بحث
شدة ش حاضر نشان داد که مقیاس ترجمهنتایج پژوه 

 ةپرخاشگری و خشم رقابتی در ورزش از روایی ساز
گویة مورد  13اکتشافی قابل قبولی برخوردار است. 

که طوریبندی شدند؛ بهدو عامل تقسیم برایبررسی 

                                                       
1. Root Mean Square Error of Approximation 

(RMSEA)  

و  ،ورایانساز درصد  4/34 با شش گویه عامل اول
س را واریاناز درصد  03/30عامل دوم با شش گویه 

واریانس تبیین از درصد  43/34و در کل  ندتبیین کرد
شد. نتایج پژوهش حاضر با نتایج ماکسول و موریس 

( همخوانی داشت. آنها در ساخت مقیاس نشان 3008)
های موجود در مقیاس در دو عامل دادند که گویه

که عامل اول طوریشوند؛ بهجداگانه بارگذاری می
دوم نیز شش گویة  و عاملبود شامل شش گویه 

1گویه   

3گویه   

4گویه   

3گویه   

11گویه   

10گویه   

2گویه   

7گویه   

8گویه   

8گویه   

9گویه   

13گویه   

 خشم

رپرخاشگ
 ی

81/0  

80/0  

92/0  

88/0  

48/0  

90/0  

91/0  

99/0  

48/0  

34/0  

38/0  

33/0  

45/0  
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شد. نتایج آنها نشان داد که عامل بعدی را شامل می
درصد واریانس و عامل خشم  89/31پرخاشگری 

که طوریبه ؛بینی کرددرصد واریانس را پیش 83/11
واریانس تبیین شد  از درصد 32/94 مقیاس کل در

و  1(. چریستوفوریدیس3008)ماکسول و موریس، 
بررسی اینکه آیا جنسیت  ( نیز در3010همکاران )

تأثیری در میزان پرخاشگری و خشم بازیکنان هندبال 
اکتشافی این  یبررسی تحلیل عامل به ،دارد یا خیر

مقیاس در بازیکنان هندبال یونانی پرداختند. آنها با 
اکتشافی و چرخش  یاستفاده از تحلیل عامل

واریماکس نشان دادند که در نمونة مورد بررسی، 
مقیاس پرخاشگری و اضر شامل دو خردهمقیاس ح

-خشم با شش گویه برای هر کدام و با واریانس تبیین

های تأییدی عامل یبود. نتایج تحلیل عامل 80/0شدة 
کرد.  شده را در حد بسیار باال و مطلوبی تأییدشناسایی

های برازش استفاده شد. بدین منظور از شاخص
خص و شا 23/0مقادیر شاخص نیکویی برازش 

و نسبت مجذور کای بر  21/0نیکویی برازش تطبیقی 
و ریشة میانگین مجذور خطای  39/1درجة آزادی 
محاسبه شد، که نشان دهنده این  93/0تقریب برابر 

بود که در این مقیاس دو عامل، و در هر دو عامل 
است. این نتایج  شدهطور مناسبی تأیید شش گویه به

( همخوانی 3008با پژوهش ماکسول و موریس )
که در پژوهش آنها نیز نسبت مجذور طوریبه ؛داشت

، شاخص برازش نیکویی 22/1کای بر درجة آزادی 
و  ،24/0، شاخص برازش نیکویی تطبیقی 29/0

دست آمد و برای مقیاس به 80/0 آر.ام.اس.ای.ای نیز
پرخاشگری و خشم رقابتی در انگلستان دو عامل و 

د شد )ماکسول و برای هر عامل شش گویه تأیی
( 3010(. همچنین ویسک و همکاران )3008موریس، 

فرهنگی تغییرناپذیری عاملی در بررسی ارزیابی بین
مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزش نشان 

                                                       
1. Christoforidis  

با  07/0نزدیک به  3دادند که اس.آر.ام.آر
که  ،جفت شده بود 08/0آر.ام.اس.ای.ای نزدیک به 

ورد بررسی را نشان برازش مناسب مدل در نمونة م
که برازش مدل زمانی قابل قبول است یطوربه ؛داد

 07/0برابر یا کمتر از  آمدهدستبهکه هر دو مقدار 
 باشد. 

همچنین نتایج آزمون تی و رابطة همبستگی نشان داد 
توانند داری میطور معناها بهکه تمامی گویه

امنة ای که دگونهبه ؛های خود را پیشگویی کنندعامل
بود.  29/0تا  48/0این همبستگی در کل مقیاس از 

-همچنین نتایج پژوهش نشان داد که مقیاس ترجمه

-به ؛شده از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است
 87/0که ضریب آلفای کرونباخ در کل مقیاس، طوری

حال دست آمد. با اینبه 83/0مقیاس خشم و در خرده
بود که  88/0مل پرخاشگری مقدار آلفای کرونباخ عا

مقدار متوسطی را نشان داد. ماکسول و موریس 
( در ساخت مقیاس، آلفای کرونباخ را برای 3008)

-به 78/0و کل مقیاس،  73/0و  83/0ها مقیاسخرده
( نیز در 3010دست آورده بودند. ویسک و همکاران )

بررسی خود نشان دادند که این همسانی درونی 
آلفای کرونباخ  ا استفاده ازآمریکایی ب مقیاس در نمونة

برای پرخاشگری و  88/0برای خشم،  88/0برابر با 
 ،کل مقیاس بود. همچنین در نمونة چینیبرای  73/0

، برای پرخاشگری 83/0آلفای کرونباخ برای خشم 
آمد. بهدست 78/0و برای کل مقیاس  82/0

( نیز آلفای 3010چریستوفوریدیس و همکاران )
و پرخاشگری را  70/0خشم را  مقیاسخردهخ کرونبا

دست آوردند. در جوانان هندبالیست یونانی به 89/0
( نیز در مطالعة خود 3007عبدلی و همکاران )
 گزارش کردند.  87/0همسانی درونی آن را 

بررسی ثبات درونی با استفاده از ضریب همبستگی 
های مقیاسپیرسون نشان داد که کل مقیاس و خرده

                                                       
2. Standardized Root Mean Square Residual 

(SRMR)  
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هم دارند. این روابط  داری بان رابطة مثبت و معناآ
-همراه با آلفای کرونباخ نشان داد که مقیاس ترجمه

شدة پرخاشگری و خشم رقابتی از سازگاری یا 
برخوردار است که حاکی از  یایدرونهماهنگی 

ها بودن عناصر ابزار است. به بیان دیگر، گویهمتجانس
طور و به ندد داشتهم پیون عنوان یک مجموعه بابه

-کردند، بهگیری میمستقیم مفهوم یکسانی را اندازه

دهندگان معنی کلی یکسانی را برای که پاسخایگونه
هریک از عناصر قائل شده بودند. نتایج پژوهش حاضر 

( تاحدودی 3008با نتایج ماکسول و موریس )
(. آنها نیز همبستگی مثبت و 19همخوانی داشت )

ها و کل مقیاس گزارش مقیاسخرده داری بینمعنا
 دند. دا
نامة منظور بررسی روایی سازة همگرا از پرسشبه 

محتوای قضاوت اخالقی در ورزش استفاده شد. 
اند که همبستگی منفی و ها نشان دادهپژوهش

داری بین پرخاشگری و قضاوت اخالقی وجود معنا
 (. در این پژوهش نیز3003، 1دارد )گویورنو و دودا

 مشاهده شد که این رابطة منفی وجود داشت. 
در بررسی روایی سازة گروهی نتایج پژوهش نشان داد 
که میزان پرخاشگری در سه گـروه تفـاوت معنـاداری    

های تماسی غیر تـوپی  که ورزشطوریباهم دارند؛ به
هــای تماســی تــوپی بیشــترین پرخاشــگری و ورزش

ماسی های غیر تپرخاشگری بیشتری نسبت به ورزش
هـای ماکسـول و   داشتند. نتایج این پژوهش بـا یافتـه  

( همخوانی داشت. آنها نیز نشان دادند 3008موریس )
های بیشـتری در مقیـاس   که ورزشکاران تماسی نمره

حاضر نسبت به ورزشکاران غیر تماسی داشـتند. ایـن   
ــه ــیش یافت ــل پ ــرا  ،بینــی اســتهــا تاحــدودی قاب زی
الً با اعمال فشار و های تماسی بدون توپ معموورزش

تواند جزئی ضربه به بازیکن حریف همراه است که می
های حال، در ورزشاز ماهیت خود ورزش باشد. با این

                                                       
1. Guivernau & Duda  

تماسی توپی، هدف مسـتقیم خـود ورزشـکار حریـف     
نیست، بلکه امتیازگرفتن از حریف، گرفتن توپ از او و 
غیره است که در مقابله بـا حریـف روی تـوپ انجـام     

هـای غیـر تماسـی    از طرفـی دیگـر، ورزش   شـود. می
ماهیت کمتری برای ابراز پرخاشگری نسبت به حریف 

( نیـز  3008طورکه ماکسـول و مـوریس )  دارند. همان
کـه پرخاشــگری   بیـان کردنـد، احتمــال دارد افـرادی   

هـای تماسـی   سـمت ورزش بیشتری دارند بیشـتر بـه  
 کشیده شوند. 

ی مثبـت و  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همبستگ
داری بین دوبار آزمون در این مقیـاس وجـود دارد   معنا

آزمایی این ابزار در نسـخة ترجمـه   پایایی باز ةکه نشان
ها با نتـایج ماکسـول و مـوریس    شده است. این یافته

کـه آنهـا نیـز ایـن     طوری( همخوانی داشت؛ به3008)
 گزارش کردند.  77/0تا  73/0همبستگی را بین 

ضر روایی و پایایی مقیاس ترجمـه شـدة   نتایج پژوهش حا
؛ پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشـکاران را تأییـد کـرد   

اکتشـافی و هـم در    یکـه هـم در تحلیـل عـامل    طوریبه
دسـت آمـد.   تأییدی نتایج قابـل قبـولی بـه    یتحلیل عامل

همسانی و ثبات درونی خوب و قابـل قبـول و همچنـین    
ـ     ابراین مقیـاس  روایی سازة قابل قبـولی مشـاهده شـد. بن

ــه شــدهترجمــه ــرایطــور مناســب قابلیــت اســتفاده  ب  ب
ــکاران را دار ــی و دورزش ــوانم ــایی  ز آنا ت ــرای شناس ب

البتـه بایـد در نظـر     کرد.های پرخاشگری استفاده موقعیت
عنـوان نمونـة   داشت که در این پژوهش فقط از مردان به

انـد کـه   پژوهشی استفاده شده بود. پژوهش ها نشان داده
برخی موارد میزان پرخاشـگری و خشـم در دو جـنس    در 

شـود بـا اسـتفاده از    پیشـنهاد مـی   ،رومتفاوت است. ازاین
ــه بررســی تفــاوت  ــاس حاضــر ب هــای جنســیتی در مقی

ـ  های مختلف پرداخته شود. همچنین بنـا ورزش گفتـة   رب
منظـور بررسـی   ( نیاز است کـه بـه  3008) 3رامیرز و اندرو

ـ   ه بررسـی روابـط بـین ایـن     روایی سازة همگرا و واگـرا ب

                                                       
2. Ramirez & Andreu  
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 پیوست

 

 مقیاس پرخاشگری و خشم رقابتی در ورزشکاران
 
 

 (1)نمره =  دهم یا این احساس را ندارم.هیچ وقت: این کار را انجام نمی
 (3)نمره =  دهم یا این احساس را دارم.بار این کار را انجام می 4یا  3بار، حداکثر  10گهگاهی: از 

 (4)نمره =  دهم یا این احساس را دارم.بار این کار را انجام می 9تا  3بار، بین  10ت: از برخی اوقا
 (3)نمره =  دهم یا این احساس را دارم.بار این کار را انجام می 8تا  8بار، بین  10اغلب: از 

 (9)نمره = دهم یا این احساس را دارم. ه: در همة مواقع این کار را انجام میمیشه
 مربوط به مولفه پرخاشگری می باشد. 13تا  8مربوط به مولفه خشم و از سوال  8تا  1وال از س
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