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 چکیده

های اساسی است. که به شکلی کی از هیجانخشم ي

-ی عمومی شناخته میگسترده به عنوان يک پديده

شود. پرخاشگری هرگونه رفتار کالمی يا فیزيکی 

ی تخريبی اعم ناشی از هیجان خشم است که جنبه

-ها میاز تخريب عمدی يا غیرعمدی دارد. اين رفتار

خود يا  تواند به صورت فعاالنه يا منفعالنه و به سمت

ديگری ابراز شود. هدف از انجام پژوهش حاضر 

های ساخت و هنجاريابی پرسشنامه سبک

پرخاشگری ورزشی است. اين پرسشنامه بر اساس 

ی شخصیت میلون بسط پیدا کرده است. در نظريه

نفر از ورزشکاران استان تهران به  284اين پژوهش 

Abstract 
Anger is a basic emotion that it is known 

as popular phenomenon. Aggression is 

any verbal or physical behavior that 

proceed from anger and it has 

intentional or unintentional destructive 

dimension. These behavior can express 

to self or another object actively or 

passively. The aim of present study was 

development and validation of Sport 

Aggression Style Inventory (SASI). This 

instrument have developed based on 

Millon personality theory. The sample 

include 99 participants that they 

randomly selected from 284 athletes 
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برفی انتخاب شدند و از آن گیری گویروش نمونه

ی تصادفی ساده از میان نفر به شیوه 99میان 

های پرخاشگری ی سبککنندگان پرسشنامهشرکت

ی دو هفته، دو بار تکمیل کردند؛ ورزشی را به فاصله

 SPLSو  SPSS ،AMOSهای ها در محیطداده

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت. نتايج اين پژوهش 

خوبی  نشان داد که اين پرسشنامه از همسانی درونی

برخوردار است که به روش آلفای کرونباخ برای 

، 62/0های دگرآزارگر )بیرونی فعال( مقیاسخرده

، خودآزارگر 84/0منفعل پرخاشگر )بیرونی منفعل( 

گر )درونی ، پرخاشگر جسمانی84/0)درونی فعال( 

به دست آمد. مدل چهار عاملی اين  82/0منفعل( 

ايی اين پرسشنامه پرسشنامه نیز تائید شد. ضريب پاي

 70/0ی ها در دامنهی دو هفته برای مولفهبه فاصله

است. در نهايت نتايج نشان داد مقیاس  81/0تا 

های پرخاشگری ورزشی دارای اعتبار همگرا، سبک

با اعتبار تشخیصی و پايايی ترکیبی قابل قبولی دارد. 

توان نتیجه گرفت که توجه به نتايج اين پژوهش می

های پرخاشگری ورزشی دارای سبک پرسشنامه

روايی و پايايی قابل قبولی است. به همین دلیل 

شود اين ابزار که در ايران ساخته شده و پیشنهاد می

بر روی ورزشکاران ايرانی استاندارد شده است در 

های ورزشی و همچنین مشاوره ها و محیطپژوهش

 .ورزشی استفاده شود

هنننای بکپرسشننننامه سننن : کلیدددديهايواژه

، پاينايی بازآزمنايی، پرخاشگری ورزشی، روايی سنازه

 نظريه شخصیت میلون
 

 

which they selected in snowball 

sampling method, and they completed 

Sport Aggression Style Inventory 

(SASI) twice in two week. Data were 

analyzed in SPSS, AMOS and Smart-

PLS environments. The results of this 

study illustrate, the inventory has good 

internal consistency according to 

CRONBACH'S alpha for subscale as 

sadistic aggression style (external-

active, ά=0.62), passive aggression style 

(external-passive, ά=0.84), masochistic 

aggression style (internal-active, 

ά=0.84), somatic aggression style 

(internal-passive, ά=0.82), and total 

score (ά=0.72); and good test-retest 

reliability in the SASI'S subscales in a 2-

week period (0.70-0.81). The 

Confirmatory Factor Analysis supported 

four factors model of SASI; and finally 

the results indicate that the SASI has 

acceptable convergent validity, 

discriminant validity, and composite 

reliability. According to the present 

findings, The SASI has acceptable 

validity and reliability. Implications for 

research and clinical applications of the 

SASI in an Iranian athletic population is 

discussed 
Keywords:        Sport Aggression Style 

Inventory, construct validity, test-retest 

reliability, Millon’s personality theory 
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 مقدمه 

ی عمنومی های انسانی است. که به شکلی گسترده بنه عننوان ينک پديندهيکی از هیجان 1خشم

هرگونه رفتنار کالمنی ينا فیزيکنی  2(. پرخاشگری1391پور، زنگنه و آقابابائی، شود )ملکشناخته می

ی تخريبی اعم از تخريب عمدی يا غیرعمندی دارد )محسننی، ناشی از هیجان خشم است که جنبه

شنود )سنازمان نامیده می 3(. از سوی ديگر پرخاشگریِ عمدی به قصد آسیب رساندن خشونت3881

شناختی بروز کنند )اسندی، تواند به صورت جسمی، جنسی يا روان( که می2017بهداشت جهانی، 

توانند بنه صنورت های پرخاشگرانه منی(. رفتار2017زاده  و نیکان، کیا، محمدیمیرغفوروند، ياوری

(. در 1395زاده، انتظناری و منامی، نه يا منفعالنه و به سمت خود يا ديگری ابراز شنود )علنویفعاال

توانند بنر عملکنرد فنردی و تیمنی ورزشکاران گاهی شاهد رفتارهای پرخاشگرانه هسنتیم کنه منی

  (.1395ضمیر، زاده، انتظاری، ترابی و پاکورزشکاران اثر بگذارد )علوی

است، بنا  هیجانات شايع و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاریاز نظر تکاملی، خشم از 

فنرد، ریشنوند )خندايابرانگیز روبرو منیهای خشماين حال همة افراد در طول عمر خود با موقعیت

ر فنردی از (. رفتار پرخاشگرانه ممکن است در هن1386غالمعلی لواسانی، اکبری زردخانه، و لیاقت، 

وقعیتی (. فرد ورزشکار هنگامی که در من2014پاکوت، دهد )فروچارت، رولنسجمله ورزشکاران رخ 

 شنار رواننیگیرد با توجه به شرايط حاکم بر مسابقه و انتظار برتنری، ممکنن اسنت فرقابتی قرار می

ار رد ورزشنکبااليی را تجربه کند و به دنبال آن اقدام به پرخاشگری کند. چنین رفتاری از جاننب فن

تبعنات  و( 1394ننژاد، ر به عواقب ناخوشايندی برای ورزشکاران شود )مرادی و حسینتواند منجمی

. (1394ای ايجناد کنند )محمندی، ويسنی و رسنتمی، فردی و يا اجتمناعیِ منالی، رواننی و حرفنه

د يابلی میی فعالیت ورزشی به شکل ابزاری و بازتابی و يا کالمی و فیزيکی تجپرخاشگری در عرصه

، اد حاضنر و شنرکت کنننده در رويندادهای ورزشنی در قبنال خنود، سناير بازيکننانو از سوی افنر

 . (1388گینرد )محسننی، تماشاگران، مربیان، مقامنات ورزشنی، عامنه منردم و امنوال صنورت منی

ناکنامی  همان طور که گفته شد از نظر تکاملی، خشم از هیجانات شايع و واکنشی متداول نسبت به

-روبرو می برانگیزهای خشمی افراد در طول عمر خود با موقعیتحال همه و بدرفتاری است، با اين

ننی گنزارش های فراوای افراد رفتارهای پرخاشگرانه را شاهد نیستیم. در پژوهششوند. ولی در همه

 شده است که پرخاشنگری ينک پدينده کلنی نیسنت بلکنه رفتارهنای پرخاشنگرانه بنر اسناس زينر 

ری، پِن؛ بناس و 1385، محمندی، a1395زاده و همکناران، ابد )علنویيهای متفاوتی بروز میريخت

1392 .) 

                                                           

1 anger  

2 aggression  

3 violence  



 
 1399 بهار، 32 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          68

 

کنند منوثر اسنت. اينن عوامنل عواملی زيادی بر پرخاشگری و شدت خشمی که افراد ادراک می

کِنس، (، سرسختی )مَدی، بِروو، خوشابا، وينت1386فرد و همکاران، شامل، هوش هیجانی )خداياری

 ( 2018) 1ی هنزار، پنوالد، هنزارشود. بررسن( می2004لويا، اسپیلبرگر، بَريو، آ(  شخصیت )دل2006

 یدهنند، رابطنهیکه انجام من یو نوع ورزش یتافراد و جنس یسطح پرخاشگر ینکه ب کردمشخص 

ورزش  ينا، ورزش یالتاز تحصن یسنن، بخشن یند کنه بنکردننمشاهده ها آنوجود دارد.  یمعنادار

وجنود نندارد. مشنخص شنده  یداریمعنن یمان ورزش، رابطه، دفعات انجام ورزش و مدت زنکردن

 يانیدانشنجومیزان پرخاشگری هستند.  انباالتر از زن یجسم یپرخاشگر یاسدر مق مرداناست که 

 یکه در دانشنکده جويانیدانشديگر هستند از  یلمشغول به تحص یبدن یتتربگروه ورزش و که در 

با اينن باالتر است.  یجسم یمجموعه پرخاشگر يرزدر تحصیل هستند  مشغول به آموزش و پرورش

در کننند ورزش نمنیکنه  جويانیکننند از دانشنیکنه ورزش من جويانیمشخص شد که دانشن حال

. اندها تفاوتی با يکديگر نداشتههستند اما در ديگر پرخاشگری، باالتر پرخاشگری فیزيکی يرمقیاسز

 ينمختلف متفاوت است، اما ا یرهایه به متغبا توج یپرخاشگر یکه رفتارها یجه مشخص شددر نت

به طور کلی در ، کنندورزش نمیکه  یکنند و کسانیکه ورزش م يیهاکنندهشرکت ینکه ب یتواقع

 بنا  یریکنامال  چشنمگ ضناد، تشنتوجنود ندا یداریتفناوت معنن یاز نظنر آمنارمیزان پرخاشگری 

  .است ینهزم يندر اپیشین مختلف  یهايهنظر

ی از معندود افنرادی اسنت کنه نظرينه 2شخصیت متفاوتی وجنود دارد؛ ولنی میلنونهای نظريه

کنند و آن را در دورنمنايی تکناملی گسنترش شخصیت خود را بر اساس الگوهای بالینی معرفی می

کند که به قرار زينر هسنتند: ی شخصیت خود از چهار قطب صحبت میمیلون در نظريهداده است. 

راهبردهنای  -3های سازگاری : قطب فعال و نافعال؛ شیوه -2لذت؛  -اهداف وجودی: قطب درد  -1

؛ 1386فرايندهای انتزاعی: قطنب فکنر و احسناس )شنريفی،  -4ديگران؛  -تکرارشونده: قطب خود 

ی ( براسناس شنیوهa1395زاده و همکاران، زاده و همکاران )علوی(. در پژوهش علوی1397میلون، 

قابنل  1بیننی شند کنه در شنکل پنیش پرخاشنگرینده چهار سبک های تکرار شوسازگاری و شیوه

 باشند: مشاهده می
 

                                                           

1 Hazar, Polat, & Hazar  

2 Millon  
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مدل پرخاشگري مبتنی بر نظریه میلون :  1شکل   

 

انند. بنرای ملنال بناس و پنرس های چندی به موضوع خشم و پرخاشنگری پرداختنهپرسشنامه

را معرفنی  1(، چهار خرده مقیاس پرخاشگری کالمی، پرخاشگری جسمی، خشنم و خصنومت1992)

کنه انند را معرفنی کنرده 3پیدا و پنهاناز مقیاس پرخاشگری  (2001) و همکاران 2کاکوياينناند. کده

، 4غیرمسننتقیم یکنننندهدسننتکاری پرخاشننگریآشننکار، پرخاشننگری شننامل چهننار خننرده مقینناس 

ی ننندهکدسنتکاری یپرخاشنگر. اسنت 6پرخاشنگری اناهرا  منطقنی، 5ی پنهنانپرخاشگری موزيانه

پنهان، مانند  یپرخاشگری موزيانهاست. شده استوار  یهاول یاجتماع یدستکار اساس بر یرمستقیمغ

 7کاکويناينن .کنندیدارد و قصد مخرب را پنهان م یشتریب يش، مدار و پاالمنطقی ااهرا  یپرخاشگر

تنر هیچیندسن پ يشبا افزا يجبه تدر یرمستقیمغ ید که پرخاشگرندهینشان م (،2001) و همکاران

ای که بین خشم و پرخاشگری شناسی ورزشی پرسشنامهبا توجه به اين که در ادبیات روان شود.یم

ای کنه بنین اننواع ( ولنی پرسشننامه1393تفاوت قائل شود وجود دارد )فتحی، عبندلی و فارسنی، 

ای امهپرخاشگری تفاوت قائل شود وجود ندارد؛ از اين رو پژوهشگران بر اساس نظريه میلون پرسشن

 .دهدها را مورد سنجش قرار میرا طراحی کردند که اين تفاوت

                                                           

1 hostility  

2 Kaukiainen  

3 Overt-Covert Aggression Scale (OCAS) 

4 indirect manipulative aggression  

5 covert insinuative aggression  

6 rational-appearing aggression  

7 Kaukiainen  
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 روش 

شناسنی پژوهشنگری روان یای و کناربردی در حیطنههنای توسنعهاين پژوهش از نوع پژوهش

 هنای مختلنف ورزشنینفر از ورزشکاران رشنته 350کنندگان در اين پژوهش شرکت ورزشی است.

هنا را بندون پاسنخ و ينا تکمینل نشنده هنا پرسشننامهتهران بودند. شصت و شش نفنر از آزمنودنی

-مرد( در دو مرحله  140زن و  144نفر ) 284برگرداندند که از آزمون کنار گذاشته شدند. در انتها 

 19ی سننی و دامننه 54/3با انحراف استاندارد   18/24ها ی آزمون شرکت کردند. میانگین سن آن

برفنی انتخناب شندند. گینری گنویها به روش نموننهسال بود. الزم به ذکر است که آزمودنی 45تا 

ی زمنانی دو هفتنه دو بنار تکمینل را با فاصله SASI 1های خشم ورزشیها پرسشنامه سبکآزمودنی

 کردند. 

  ابزار پژوهش

ای ن پرسشننامه داراستفاده شد. اي SASIهای خشم ورزشی در اين پژوهش از پرسشنامه سبک

گنر نیپرخاشنگر و جسنماهای دگرآزارگنر، خنودآزارگر، منفعنلسوال است که هر کدام از مؤلفه 20

ينن اشنود. سنواالت باشند؛ و به سواالت به صورت بلنی ينا خینر پاسنخ داده منیسوال می 5دارای 

 پرسشنامه به قرار زير است: 

 خشونت جز جدانشدنی در ورزش است.  .1

 کنم. به سختی خود را سرزنش می تباخبعد از هر  .2

 کنم. گاهی بدون اين که داور مسابقه ببیند بازيکن حريف را عصبی می .3

 دانم. توجهی میبعد از باخت خود را مستحق بی .4

 استفاده از فشار جسمی زياد برای دستیابی به پیروزی ضروری است.  .5

 کنم. يمه مینگرفتن در مسابقه خودم هستم و خودم را جر نتیجهتنها مقصر  .6

ا هه آنبکنم تا تر هستند، مدتی را صبر میبرای پیروز شدن بر کسانی که از من قوی .7

 ضربه بزنم. 

د، خورم که سردرخواهم نباشد آن قدر حرص میدرصورتی که نتیجه آن گونه که می .8

 گیرم. کمردرد يا معده درد می

ها ا به آنتزنم ه هر کاری میتر هستند، دست ببر کسانی که از من قوی شدنبرای پیروز  .9

 ضربه بزنم. 

 م.ان نیستکنم به خوبی ديگر بازيکنها از من راضی هستند، احساس میبا اين که مربی .10

 هرچند خشونت پسنديده نیست ولی ابراز غیرمستقیم آن اشکالی ندارد.  .11

                                                           

1 Sport Aggression Styles Inventory  
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 دهم. شوم عصبانیت خود را نشان نمیبازی مايوس میوقتی در  .12

 کنم. های خود به طور مستقیم انتقاد میتیمیهم معموال  از مربی يا .13

 ای هستم. عرضهسوز و بیدر مسابقات آدم فرصت .14

 کنم. کاری میوقتی از مربی تیم دلخورم، در زمین مسابقه کم .15

 کن و مطیعی هستم. گوشدر زمین بازی آدم حرف .16

 کند. ها اعصابم را خورد میتیمیاشتباه مربی يا هم .17

 نشینی حق من است. م، نیمکتبه دلیل مهارت ک .18

 زنم. های خود حرف میتیمیمن پشت سر مربی با هم .19

 . شم نیايدها خوها از من راضی باشند حتی اگر من از آنتیمیبی يا همکنم مرسعی می .20

 

ی های آمار توصنیفکنندگان از روششناختی شرکتدر اين پژوهش عالوه بر مشخصات جمعیت

حلینل تها، و روش مقیاسباطی شامل آلفای کرونباخ جهت بررسی همسانی درونی خردهو آمار استن

، و SPLSو  AMOSو نتايج تحلیل عاملی تائیدی در نرم افزار  SPSSافزار عاملی اکتشافی توسط نرم

ر یصنی( نینز دها، پايايی ترکیبی، روايی همگرا، رواينی واگنرا )تشخبُعدی بودن نشانگردر نهايت تک

 .مورد اجرا و تحلیل قرار گرفت SPLSافزار نرم

 

 یافته ها

ن و محاسبه شد. میانگی SPLSو  SPSS ،AMOSافزارهای ی نرمهای اين پژوهش به وسیلهداده

آمنده  1ل ی آزمون در دو مرحله اجرای پژوهش در جندوها برای هر چهار مولفهانحراف معیار نمره

شند  ( محاسنبه1956ی درونی با ضنريب آلفنای کرونبناخ )، همسانSASIاست. برای ارزيابی پايايی 

در  78/0ی اول، و برای کل آزمنون در مرحلنه 72/0(. ضريب آلفای 1387)محمدی، زمانی و فتی، 

آمنده  1های هر يک از مراحل آزمون نیز در جندول ی دوم به دست آمد. ضريب آلفای مولفهمرحله

 است. 

 ي آزمونضریب آلفاي کرونباخ براي چهار مولفه میانگین، انحراف استاندارد و:  1جدول 

 

ي اولمرحله ي دوممرحله   

میانگین )انحراف 

 استاندارد(

ضریب آلفاي 

 کرونباخ

میانگین )انحراف 

 استاندارد(

ضریب آلفاي 

 کرونباخ

36/1( 40/1) خودآزارگر  62/0  (25/1 )32/1  79/0  

79/0( 42/1) دگرآزارگر  84/0  (32/1 )94/0  80/0  

فعل پرخاشگرمن  (33/1 )66/0  84/0  (34/1 )10/1  90/0  

41/0( 06/1) گرجسمانی  82/0  (17/1 )97/0  85/0  
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 : هاي همتاپایایی آزمون

ور طنآمده است. همان  3های آزمون در هر دو مرحله در جدول همبستگی پیرسون میان مولفه

  ها معنادار است.شود همبستگی بین مولفهکه مشاهده می
هاي آزمون در اجراي اول و دوم پیرسون میان مولفهمبستگی ه :2جدول   

99 = n  2خودآزارگر 2دگرآزارگر  2منفعل پرخاشگر  جسمانی  2گر  

808/0 خودآزارگر  - - - 

754/0 - دگرآزارگر  - - 

762/0 - - منفعل پرخاشگر  - 

702/0 - - - گرجسمانی  
ها در توضیح تمام همبستگی

  معنادار هستند. 01/0سطح 

 

 روایی سازه: 

ی به با تحلیل عامل اکتشاف SASIهای پرخاشگری ورزشی ی پرسشنامه سبکروايی سازهالف: 

ه رسشنامپهای اصلی در مورد گروه نمونه بررسی شد. نتايج تحلیل عاملی اکتشافی روش مولفه

 ارايه شده است.  3در جدول  SASIهای پرخاشگری ورزشی سبک

نین آزمون بود کفايت نمونه مناسب به دست آمد؛ همچ 78/0ابر با که بر KMOاز طريق آزمون 

ه روش (. پس از چرخش متعامد بP731/738=χ2 ,<01/0دار بود )بارتلت از لحاظ آماری معنی

صد از در 41/47مورد تائید قرار گرفت؛ اين چهار عامل  SASIواريماکس الگوی چهار عاملی 

-فعلرگر، منهای اول تا چهارم )دگرآزارگر، خودآزااملکند. عواريانس کل آزمون را تبیین می

ل آزمون را کدرصد از واريانس  67/8و  61/9، 97/13، 17/15گر( نیز به ترتیب پرخاشگر، جسمانی

 شود: نتايج زير استنتاج می 5کند. و در نهايت از مالحظه ارقام جدول شماره تبیین می

به  SASIهای پرخاشگری رقابتی رسشنامه سبکهايی مطرح است که در پعامل اول با پرسش. 1

 (. 75/0)تعلق دارد  13شوند. بزرگترين بار عاملی به سوال ی دگرآزارگری مربوط میمولفه

به  SASIهای پرخاشگری رقابتی هايی مطرح است که در پرسشنامه سبکعامل دوم با پرسش. 2

 (. 76/0)تعلق دارد  10سوال  شوند. بزرگترين بار عاملی بهی خودآزارگری مربوط میمولفه

به  SASIهای پرخاشگری رقابتی هايی مطرح است که در پرسشنامه سبکعامل اول با پرسش. 3

 (. 83/0ارد )تعلق د 11شوند. بزرگترين بار عاملی به سوال پرخاشگری مربوط میی منفعلمولفه

به  SASIهای پرخاشگری رقابتی هايی مطرح است که در پرسشنامه سبکعامل اول با پرسش. 4

 (. 82/0تعلق دارد ) 4شوند. بزرگترين بار عاملی به سوال گر مربوط میی جسمانیمولفه
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هاي اصلی پس از عاملی اکتشافی  فرم تصادفی پرسشنامه پرخاشگري ورزشی با روش تحلیل مولفه تحلیل:  3جدول 

 چرخش واریماکس

 گرجسمانی پرخاشگرمنفعل خودآزارگر دگرآزارگر شماره سوال

1.  357/0     

2.   751/0    

3.    752/0   

4.     821/0  

5.  446/0     

6.   740/0    

7.    733/0   

8.     791/0  

9.  500/0     

10.   756/0    

11.    831/0   

12.     726/0  

13.  750/0     

14.   723/0    

15.    664/0   

16.     756/0  

17.  332/0     

18.   716/0    

19.    746/0   

20.     639/0  

 

 ه ب: روایی ساز

 ی تحلینل عامنل تائیندیبه وسیله SASIهای پرخاشگری ورزشی روايی سازه پرسشنامه سبک

 2در شنکل  SASIهای پرخاشگری ورزشی بررسی شد. نتايج تحلیل عاملی تائیدی پرسشنامه سبک

 4 هنای پرخاشنگر در جندولشننامه سنبکارايه شده است. خالصه نتايج تحلیل عاملی تائیدی پرس

 گزارش شده است. 
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هاي پرخاشگريل عاملی تأییدي پرسشنامه سبکهاي برازش الگوي تحلیشاخص :4جدول   

  

 

 

صدم، شاخص  90از  بیشتر TLIو  CFIهای شود، شاخصمشاهده می 4که در جدول گونههمان

PGFI  انگر مطلوب است، که نش 007/0بین صفر و يک )باالتر از پنج صدم( و شاخص رمزی برابر با

 وب و قابل قبول است. نسبت خیدر نتیجه برازش مدل خ وهای برازندگی )تناسب( بودن شاخص

ة باشد. در مورد شاخص خی دو تقسیم بر درجه آزادی، توافقی دربارصدم می 97دو به درجه آزادی 

اند. برای شنهاد دادهرا پی 3تر از مقادير قابل قبولی وجود ندارد اما بیشتر پژوهشگران مقدار پايین

ها( از ن )شاخص)سؤاالت( و متغیرهای مکنوشده بررسی معناداری ارتباط بین متغیرهای مشاهده

های مربوط، نشان مقیاسشاخص تی استفاده شد. شاخص تی در مورد رابطة بین سؤاالت با خرده

دار بطة معنادهد که مقدار تی در همة سؤاالت باالتر از دو  بوده است که بیانگر اين است که رامی

 های مربوط برقرار است. بین سؤاالت وعامل

 مقادیر مشاهده شده هاي برازششاخص

 2χ 366/159 مجذور کای دو

 Df 164 درجة آزادی

 df/ 2χ 972/0 نسبت مجذور کای دو به درجة آزادی    

 P 588/0 نا داریسطح مع

 TLI/NNFI 981/0              بونت        -شاخص برازش تاکر لويس يا غیر هنجاری بنتلر

 CFI 983/0 ای بنتلر شاخص برازش مقايسه

 RMSE 007/0 شاخص ريشه میانگین مجذور برآورد تقريب

 GFI 858/0 شاخص نیکويی برازش

 AGFI 819/0 شده شاخص نیکويی برازش تعديل

 PGFI 670/0 شاخص نیکويی برازش مقتصد
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 SASIتحلیل عاملی تائیدي سواالت پرسشنامه :  2شکل 

 

، و پرخاشنگرپرخاشگری دگرآزارگر، خنودآزارگر، منفعنلدر اين پژوهش متغیرهای پنهان شامل 

 شدند.  SmartPLSی سوم نرم افزار وارد نسخهگر جسمانی

 گیري ارزیابی مدل اندازه

ئیندی ورزشی از تحلیل عاملی تا های پرخاشگریبه منظور بررسی روايی و پايايی مقیاس سبک

(، و ضنرايب 6ی نتنايج )جندول (، خالصنه5هنای نیکنويی بنرازش )جندول استفاده شند. شناخص

 گیری در ادامه ارائه شده است. ( مدل اندازه7همبستگی )جدول 

گیري هاي برازش مدل اندازهشاخص :5جدول   

 SRMR NFI RMS_Theta شاخص برازش 
< 07/0 مقدار پیشنهادشده  73/0 <  12/0>  

 0/16 0/73 0/07 مقدار برآوردشده
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ی تاثیر گیرهای ارزيابی نیکويی برازش مدل اندازه: نتايج پژوهش نشان داد که شاخصبرازش مدل

ننابراين (. ب1های پرخاشگری بر يکديگر  از مقدار مناسبی برخوردار اسنت )جندول های سبکمولفه

ژوهش پنی )سنازه( لی و زيربننای نظنری چهنار متغینر نهفتنهها از لحاظ آماری با ساختار عامداده

 سازگاری داشته است. 

 جدول 6: خالصه نتایج ارزیابی مدل چهار عاملی مقیاس سبکهاي پرخاشگري  

متغیرهاي 

 نهفته
 نشانگر

بار عاملی 

λاستانداردشده   
T 

Composite 

Reliability AVE α 

 دگرآزارگر 

S1 69/0  80/7  

88/0  65/0  62/0  

S2 61/0  78/7  

S3 72/0  32/5  

S4 45/0  37/9  

S5 66/0  20/3  

 خودآزارگر

M1 81/0  20/14  

89/0  60/0  84/0  

M2 76/0  75/9  

M3 80/0  94/12  

M4 78/0  46/13  

M5 72/0  65/8  

منفعل 

 پرخاشگر

P1 70/0  82/7  

77/0  61/0  84/0  

P2 86/0  10/14  

P3 83/0  61/12  

P4 80/0  51/10  

P5 72/0  80/7  

 گرجسمانی

So1 83/0  84/10  

88/0  59/0  82/0  

So2 83/0  00/10  

So3 73/0  83/6  

So4 76/0  17/7  

So5 66/0  14/5  

( تمنام λی )، بنار عناملی استانداردشنده2با توجنه بنه نتنايج جندول  بُعدي بودن نشانگرها:تک

( و از لحاظ آماری در سطح خطای 61/0های مورد نظر باال )بیشتر از ی انتخابی برای سازهنشانگرها

بُعدی بودن نشانگرهای انتخنابی يک درصد معنادار هستند. اين نتايج شواهد کافی را برای تائید تک
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تخنابی توان ااهار کرد که نشانگرهای انهای مربوطه فراهم کرد. بر اين اساس میدر هر يک از سازه

 اند. های مربوطه به درستی انتخاب شدهبرای هر يک از سازه

ای پنژوهش ه( تمام سازهCRپايايی ترکیبی ) 2شده در جدول بر اساس نتايج ارائهپایایی ترکیبی: 

متغیرهنای  بناالتر اسنت. بننابراين تمنام 60/0هنا نینز از و ضريب آلفای کرونباخ آن 60/0بیشتر از 

 گیری پژوهش از پايايی مناسبی برخوردار هستند. مدل اندازه های(ی )سازهنهفته

( AVEی )شده، نشان داد که میانگین واريانس استخراج2نتايج ارائه شده در جدول  روایی همگرا:

ژوهش از گینری پنهنای مندل انندازهبود. بنابراين تمام سنازه 50/0های پژوهش بیشتر از تمام سازه

 ردار بودند. روايی همگرای مناسبی برخو

س ، بنه طنور کلنی جنذر مینانگین وارينان 3شده در جندول براساس نتايج ارائه روایی تشخیصی:

هنا ازه(، بزرگتر از همبستگی بنین سنAVE > 63/0 < 78/0ها )شده برای هر يک از سازهاستخراج

(35/0 > AVE > 18/0 بود. اين نتیجه نشان داد که نشانگرهای انتخابی بنرای هنر سنازه )رصند د

 شنتراک گینری را بنه اهنا در مندل انندازهبااليی از واريانس مشترک آن سازه نسبت به سناير سنازه

 د شد. گیری پژوهش تائیهای موجود در مدل اندازهگذارند. بنابراين، روايی تشخیصی سازهمی

شده و ضرایب همبستگی : جذر میانگین واریانس استخراج7جدول   

 4 3 2 1 متغیرهاي نهفته

78/0 دگرآزارگر     

-24/0 خودآزارگر  78/0    

-35/0 منفعل پرخاشگر  29/0-  63/0   

-18/0 گرجسمانی  20/0-  23/0-  77/0  

رای انجنام مندل مناسنبی بن، گینریتوان ااهار کرد که مدل اندازهشده میبا توجه به نتايج ارائه

 . ه استها در اين مطالعه بودتحلیل

 

 و نتیجه گیريبحث 

ا و گذرکه   یجمع يی، فضاای استينهآ یجهان يانگرنما يشهاجنبه یهمه درورزش،  یایدن

، خطاهای ادراکیدر آن  و حاکم استمتفق القول تفکر جمعی در آن به صورت ، ه استبالقو

به صورت  و رهبران  ها،تیمیفکنی افراد مهمی از قبیل والدين، همساالن، همفرافکنی و درون

. دهدشی خود را نشان میرقابت ورز یواقع حقیقتانکار و ی از قبیلدفاع هایسميندها و مکانیفرآ

که در آن  های مرگ و زندگیسائق یسرکوبگرانه وااليش یبرااست  یایلهبه عنوان وسورزش 



 
 1399 بهار، 32 ، شمارةهشتمدورة پژوهشی روان سنجی،  -فصلنامه علمی                          78

 

 خود ورزشاما در ورزش رقابتی ، شودمی یختهبرانگ یقا عشق به قدرت، حسادت، رقابت و نفرت عم

ورزش توان ینم بنابراين (. 2020، 1ی تبديل شود )بغومرفتار نادرست فرهنگ یالگو تواند بهیز مین

 يا "یداريشتنخو" و "به مبارزه يشگرا" ی در موردتأمل اخالقو  یانتقاد يدگاهدو ورزشکار را از 

 دهد، معاف کرد. یرا نشان م یاخالق ورزش بخشی از که "رقابت پرخاشگرانه"

در جمعیت ورزشکاران بنود. همنان طنور کنه در  SASIهنجاريابی هدف اين پژوهش، ساخت و 

همسانی درونی خنوبی بنا ضنريب  SASIسنجی های روانقسمت نتايج مشاهده شد، بررسی ويژگی

. هنای پرسشننامه بنه دسنت آمندبنرای سنبک 89/0تا  66/0در کل آزمون و  72/0آلفای کرونباخ 

بک ( در هر يک از چهنار سن81/0تا  70/0ی )همچنین اين آزمون ضريب همبستگی بازآزمايی خوب

ینز سناختار از ساختار قابل قبولی برخوردار است؛ نتايج تحلیل عاملی ن SASIنشان داد. در مجموع، 

ری هنای پرخاشنگچهار عاملی اين آزمون را تايید کرد، در نهاينت نتنايج نشنان داد مقیناس سنبک

رای فننرد دا ی ترکیبننی قابننل قبننولی دارد.ورزشننی دارای اعتبننار همگننرا، اعتبننار تشخیصننی و پاينناي

ینروزی پندارد، بنرای پی ورزشی خشونت را جزئی جداشندنی از ورزش میپرخاشگری دگرآزارگرانه

ی نندارد، زند، حتی از ابراز فشار جسمی و خشونت علیه حريف اباعبر حريفان دست به هر کاری می

 فنرد دارای پرخاشنگری شنود.حنت منیهای خود به شندت خشنمگین و ناراتیمیو از اشتباه همی

کنند،  یداند و خود را سنرزنش، جريمنه و تنبینه منی ورزشی، خود را مقصر باخت میخودآزارگرانه

یاقت بنودن عرضه است که لسوز و بیکند فردی فرصتپندارد زيرا فکر میخود را فرد ناشايستی می

رينف را بنه ی ورزشی خود بازيکننان حانهپرخاشگردر مسابقه را ندارد. فرد دارای پرخاشگری منفعل

ه کنکنند، در صنورتی صورت غیرمستقیم و بدون اين که داور مسابقه ببیند عصبی و خشمگین منی

ر حرينف کند تا به صنورت غیرمسنتقیم بنتوانايی روبروی مستقیم با حريف را نداشته باشد صبر می

نند. فنرد دانوع پرخاشگری را بند نمنیکند و اين کاری میهای خود کمتیمیچیره شود، نسبتبه هم

دانند، گر در شرايط ورزشی خنود را مسنتحق نادينده گرفتنه شندن منیدارای پرخاشگری جسمانی

سنت دهد، همیشه مطیع ديگنران اخورد و عصبانیت خود را نشان نمیفرديست که بسیار حرص می

براين خشم بنادهد. نشان میتا ديگران از او راضی باشند و درنهايت به صورت جسمی عالئم خود را 

-هد و به وسیلتوان ابعادسازی کرهای تکرار شونده میی سازگاری و شیوهورزشی را با توجه به شیوه

ی هناارزيابی کرد. با اين وجود، الزم است کنه ويژگنی SASIهای خشم ورزشی ی پرسشنامه سبک

رسنی قنرار ی باالتر مورد برمونههای ورزشی ديگر و با حجم نسنجی اين پرسشنامه در جمعیتروان

 .گیرد
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