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A b s t r a c t

The aim of this study was to evaluate the psychometric version of the 
Persian version of the questionnaire of social and anti-social behaviors in 
sports in athletes of team and individual disciplines in Kurdistan province 
(football, futsal, handball, volleyball, wrestling, taekwondo, karate and 
wushu). Using descriptive-correlational research, 250 athletes in football, 
futsal, handball, volleyball, wrestling, taekwondo, karate and wushu from 
Kurdistan province were selected. Using simple random stratified sampling 
method and Cochran’s formula, 250 people were selected as the sample. 
Confirmatory factor analysis, Emos software version 24 and SPSS software 
version 24 were used to determine the validity and reliability of the stand-
ard 20-item questionnaire of Togarso et al. The results showed that the 
selected indicators for measuring the components of social and anti-social 
behaviors have the necessary validity and can measure social and anti-so-
cial behaviors in sports. According to these results, it can be said that the 
adapted scale of social and anti-social behaviors of sports can be used as a 
reliable and valid scale to measure the social and anti-social behaviors of 
athletes in Iran.

Psychometrics Persian Version of the Questionnaire of Social and 
Antisocial Behaviors in Sports
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علی اکبر حسین نژاد1*          ، سردار محمدی2

چکیده
ــای  ــش نامه رفتاره ــی پرس ــخه فارس ــنجی نس ــی، روان س ــر بررس ــش حاض ــدف پژوه ه
ــتان  ــرادی اس ــی و انف ــته های تیم ــکاران رش ــی در ورزش در ورزش ــی و ضداجتماع اجتماع
ــه و  ــدو، کارات ــتی، تکوان ــال، کش ــال، والیب ــال، هندب ــال، فوتس ــته های فوتب ــتان )رش کردس
ووشــو( بــود. بــا اســتفاده از تحقیــق توصیفــی - همبســتگی تعــداد 250 نفــر از ورزشــکاران 
رشــته های فوتبــال، فوتســال، هندبــال، والیبــال، کشــتی، تکوانــدو، کاراتــه و ووشــو اســتان 
ــاده و  ــی س ــه ای تصادف ــری طبق ــتفاده از روش نمونه گی ــا اس ــد. ب ــاب ش ــتان انتخ کردس
ــی  ــن روای ــرای تعیی ــدند. ب ــاب ش ــه انتخ ــوان نمون ــر به عن ــداد 250 نف ــران تع ــول کوک فرم
ــی  ــل عامل ــکاران از روش تحلی ــو و هم ــؤالی توگارس ــتاندارد 20 س ــش نامه اس ــی پرس و پایای
ــی اس نســخه 24 اســتفاده شــد.  ــزار اس پ ــزار ایمــوس نســخه 24 و نرم اف تأییــدی، و نرم اف
ــرای ســنجش مؤلفه هــای رفتارهــای اجتماعــی  ــج نشــان داد معرف    هــای انتخاب شــده ب نتای
و ضداجتماعــی از روایــی الزم برخــوردار هســتند و به خوبــی می تواننــد رفتارهــای اجتماعــی 
ــاس  ــه مقی ــت ک ــوان گف ــج می ت ــن نتای ــه ای ــنجند. باتوجه ب ــی در ورزش را بس و ضداجتماع
انطبــاق یافتــة رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی ورزش می توانــد به عنــوان مقیــاس پایــا 
و معتبــری بــرای ســنجش رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی ورزشــکاران در ایــران بــه کار 

رود. 
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ــی ضداجتماع

*1. کارشناسی ارشــد، گروه تربیت بدنی 

و علوم ورزشی، دانشــکده تربیت بدنی 
و علوم ورزشی، دانشــگاه آزاد اسالمی، 
واحــد کرج، کــرج، ایران، )نویســنده 

مسئول(.
E-mail: aliakbar.hn60@gmail.com

2. دانشــیار، گــروه تربیت بدنــی و علوم 
ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه 

کردستان، کردستان، ایران.
E-mail: sardar.mohammadi@uok.ac.ir

روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در روان سنجی نسخه فارسی پرسش نامه رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی در 
ورزشورزش

پژوهشی مقاله 

تاریخ دریافت:تاریخ دریافت:  03 بهمن 1400

تاریخ پذیرش:تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1400

تاریخ انتشار:تاریخ انتشار:   27 اسنفد 1400

مقدمهمقدمه
ورزش یــک رفتــار اجتماعــی اســت کــه می توانــد فرصت هــای 
ــرای درگیــر کــردن رفتارهایــی کــه پیامدهــای مثبتــی  ــادی را ب زی
ــرای دیگــران داشــته باشــد فراهــم کنــد )1(. امــروزه تحقیــق در  ب
ــی در ورزش  ــد اجتماع ــی و ض ــای اجتماع ــی رفتاره ــورد بررس م
ــاد شــده اســت. رفتارهــای  ــه ده ســال گذشــته بســیار زی نســبت ب
ضداجتماعــی و اجتماعــی رفتارهایــی هســتند کــه می تواننــد 

1 Abby de Augustino

ــا  ــناختی ی ــالمت روان ش ــرای س ــی ب ــا منف ــت ی ــای مثب پیامده
ــج  ــا در ورزش رای ــوع رفتاره ــن ن ــند. ای ــته باش ــرد داش ــی ف فیزیک
ــان  ــی و مخالف ــم تیم ــای ه ــمت اعض ــه س ــد ب ــتند و می توانن هس
هدایــت شــوند. ایــن رفتارهــا می توانــد طیــف وســیعی از پیامدهــای 
ــه  ــدان ب ــه من ــیاری از عالق ــد )2(. بس ــاد کن ــده ایج ــرای گیرن را ب
ــی در  ــابقه مقدمات ــتین1 در مس ــی دآگوس ــد اب ــاد دارن ــه ی ورزش ب
ــان  ــه پای ــده ب ــر مان ــن )200 مت ــی هامبلی ــه نیک ــو ب ــک ری المپی
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ــه دیگــر،  ــد، )3(. در نمون ــاده( کمــک می کن ــر زمیــن افت مســابقه ب
کامــرون بانکروفــت2، بازیکــن کریکــت اســترالیایی اســت کــه تــوپ 
را در جریــان یــک مســابقه دســتکاری می کنــد تــا تیمــش در ســال 
2018 یــک برتــری ناعادالنــه داشــته باشــد و مــورد دیگــر می تــوان 
ــوان  ــال می ت ــه ای فوتب ــن حرف ــوارز3 بازیک ــس س ــار لوئی ــه رفت ب
اشــاره نمــود، بنابرایــن، در ورزش شــاهد اقدامــات اجتماعــی و 
ــا  ــن رفتاره ــه ای ــی ک ــه نتایج ــه ب ــا توج ــتیم. ب ــی هس ضداجتماع
می تواننــد بــرای ورزشــکاران داشــته باشــند، درک وقــوع ایــن نــوع 
رفتارهــا در ورزش مهــم اســت )1(. رفتارهــای اجتماعــی می تواننــد 
مثبــت و منفــی باشــند، کــه بــه صــورت رفتارهــای اجتماعــی و ضــد 
ــف می شــود  ــط هســتند تعری ــد اخــالق مرتب ــه بع ــه ب ــی ک اجتماع
)4, 5(. رفتــار اجتماعــی می توانــد موفقیــت را نســبت بــه هــم 
ــه  ــا ب ــم  تیمی ه ــویق ه ــب تش ــود و موج ــهیل نم ــا را تس تیمی ه
یادگیــری بیشــتر و عملکــرد بهتــر در طــول مســابقه تعریــف کــرد 
ــد  ــد ش ــی خواه ــه هم تیم ــوددهی ب ــه س ــر ب ــار منج ــن رفت ــه ای ک
)6(. برعکــس، رفتــار ضداجتماعــی بــه عنــوان مجموعــه رفتارهایــی 
ــا  ــران ی ــه دیگ ــاندن ب ــیب رس ــرای آس ــه ب ــت ک ــده اس ــف ش تعری
ــود  ــرار می ش ــی برق ــک رابطــه منف ــن ی ــا اســت، بنابرای ــر آنه تحقی
ــم ورزش  ــر بخواهی ــه اگ ــرد ک ــتدالل ک ــه اس ــوان اینگون )7(. می ت
ــرای توســعه شــخصیت ترویــج کنیــم،  را تحــت عنــوان وســیله ای ب
ــا رفتارهــای اجتماعــی در محیــط ورزشــی  ــم دریابیــم آی ــاز داری نی
ــامل  ــی در ورزش ش ــای اجتماع ــه )8(. رفتاره ــا ن ــد ی رخ می دهن
ــف  ــک حری ــه ی ــک ب ــی"، "کم ــویق هم تیم ــد "تش ــی مانن رفتارهای
آســیب دیده" اســت. از ســوی دیگــر، اصطــالح "رفتــار ضداجتماعــی" 
ــرد  ــه ف ــان ب ــا زی ــه قصــد آســیب ی ــی ک ــه رفتارهای ــرای اشــاره ب ب
دیگــری را دارنــد، بــه کار مــی رود و ایــن رفتارهــا پیامدهــای منفــی 
بــرای دیگــران دارنــد و اساســاً بازتــاب بــازی ناعادالنــه هســتند )4(. 
ــه  ــی هســتند ک ــی در ورزش شــامل رفتارهای ــای ضداجتماع رفتاره
ــد " و  ــی از هم تیمــی خــود ســو اســتفاده می کنن ــه صــورت کالم ب
" تالشــی بــرای نابــودن کــردن حریــف اســت )9(. بنــدورا4 معتقــد 
ــالق  ــد اخ ــر از بع ــی متاث ــی و ضداجتماع ــای اجتماع ــت رفتاره اس
اســت )10, 11(. همچنیــن ویژگی هــای شــخصیتی ورزشــکاران 
ــارج  ــا خ ــل ی ــا در داخ ــای آن ه ــا و رفتاره ــر نگرش ه ــد ب می توان
ــاره شــد، داشــتن  ــاًل اش ــه قب ــذارد. همانطــور ک ــر بگ ــن تاثی از زمی
ــت  ــر مثب ــا تاثی ــا و رفتاره ــد روی نگرش ه ــی می توان ــت اخالق هوی

ــی بگــذارد )12(.  ــا منف ی

2. Cameron Bancroft
3. Luis Suarez
4. Bandura
5. Balcikanli
6. Danioni & Barni

بــا توجــه بــه مــوارد ذکرشــده، در اهمیــت روزافــزون مقولــه 
رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی در ورزش شــکی وجــود نــدارد؛ 
ــر  ــن متغی ــق ای ــری دقی ــوۀ اندازه گی ــت دارد، نح ــه اهمی ــا آنچ ام
مهــم بــه صــورت روایــی و پایایــی اســت. بدیهــی اســت کــه بخــش 
مهمــی از کیفیــت و ارزش مقاله هــای علمــی در تربیت بدنــی و 
علــوم ورزش در گــرو دقــت ابــزار اندازه گیــری و کم خطابــودن 
روش هــای بــه کار رفتــه در جمــع آوری داده هــای خــام اســت )13(. 
ــر خــاص طراحــی می گــردد کــه  ــزار اندازه گیــری یــک متغی هــر اب
ــدف  ــر ه ــات متغی ــی اوق ــدف و گاه ــوان ســازه ه ــا عن ــر ب آن متغی
ــری  ــزار اندازه    گی ــه اب ــزان ک ــر می ــه ه ــود. ب ــه می ش ــر گرفت در نظ
بتوانــد ســازه یــا متغیــر هــدف را کــه بــرای آن طراحــی شــده اســت، 
اندازه گیــری کنــد، آن ابــزار از روایــی باالیــی برخــوردار اســت. 
همبســتگی بیــن میــزان واقعــی ماهیــت متغیــر هــدف و نمــره بــه 
ــر  ــدار متغی ــه مق ــری در زمین ــورد اندازه گی ــزار م ــده از اب دســت آم
ــود  ــناخته می ش ــری ش ــزار اندازه گی ــی اب ــوان روای ــا عن ــدف، ب ه
ــه بررســی رفتارهــای اجتماعــی و  ــی کــه ب ــه تحقیقات )14(. از جمل
ــات  ــه تحقیق ــوان ب ــد می ت ــه باش ــی در ورزش پرداخت ــد اجتماع ض
ــی و  ــار اجتماع ــی رفت ــه اعتباریاب ــی ب ــی5 )15( در تحقیق بالچیکانل
ــج نشــان  ضــد اجتماعــی در مقیــاس ورزش ترکیــه پرداختنــد. نتای
داد کــه پرسشــنامه رفتاهــای اجتماعــی و ضــد اجتماعــی از پایایــی 
مناســبی برخــودار اســت همچنیــن مقــدار آلفــای کرونبــاخ بــرای هم 
ــا 0/72،  ــر ب ــا 0/70، رقیــب اجتماعــی براب ــر ب تیمــی اجتماعــی براب
هــم تیمــی ضــد اجتماعــی برابــر بــا 0/72 و رقیــب ضــد اجتماعــی 
ــل  ــد نشــان از قاب ــر بدســت ام ــه مقادی ــا 0/75 می باشــد ک ــر ب براب

ــد ــده می باش ــه ش ــر گفت ــنامه در نظ ــودن پرسش ــاد ب اعتم
 بولتــر6 و همــکاران  )16( در پژوهشــی بــه بررســی روایــی و پایایــی 
رفتــار اجتماعــی و ضــد اجتماعــی ورزش در کالس هــای تربیــت بدنی 
پرداختنــد، نتایــج نشــان داد کــه تحلیــل عاملــی تاییــدی و تحلیــل 
ــد اســت.  ــورد تایی ــی پرسشــنامه م ــی اکتشــافی ســاختار درون عامل
ــی  ــل فرع ــا و عوام ــاخ در فاکتوره ــای کرونب ــر آلف ــن مقادی همچنی
باالتــر از 0/70 بــود کــه در نهایــت ســطوح مناســبی از ثبــات زمانــی 
را نشــان می دهــد. نــاوارو و همــکاران )17( بــه بررســی ســازگاری و 
اعتبارســنجی مقیــاس رفتــار اجتماعــی و ضــد اجتماعــی در ورزش 
اســپانیا پرداختنــد. نتایــج نشــان داد کــه تحلیــل عاملــی پرسشــنامه 
ــای  ــر آلف ــن مقادی ــت و همچنی ــودار اس ــبی برخ ــاختار مناس از س
کرونبــاخ بــاالی 0/70 نشــان از پایایــی پرسشــنامه در جامعــه آمــاری 

حسین نژاد و همکاران
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تحقیــق می باشــد، دانیونــی و بارنــی7 )18( در پژوهشــی بــه بررســی 
روابــط بیــن ارزش هــای شــخصی نوجوانــان و رفتارهــای اجتماعــی و 
ــد. یافته هــا نشــان  ضــد اجتماعــی در ورزش هــای گروهــی پرداختن
داد کــه بازیکنــان جــوان بیشــترین اهمیــت را بــه ارزش هــای تعالــی 
خــود و کمتریــن اهمیــت را بــه تقویــت ارزش هــای خــود می دهنــد. 
ــا  ــان ب ــی نوجوان ــی اجتماع ــد اجتماع ــی و ض ــای اجتماع رفتاره
ــده  ــعی ش ــش س ــن پژوه ــاط دارد. در ای ــخصی ارتب ــای ش ارزش ه
ــی نظــری ایــن موضــوع مهــم و  ــر معرفــی مبان اســت کــه عــالوه ب
ــی در  ــی و ضداجتماع ــای اجتماع ــرات رفتاره ــودمندی ها و مض س
ورزش، پرسشــنامة رفتارهــای اجتماعــی و ضــد اجتماعــی در ورزش 
نیــز معرفــی شــود و پایایــی و روایــی آن تعییــن گــردد. بــه طورکلــی 
ــا  ــه ایــن ســوال اســت کــه آی ایــن پژوهــش، بدنبــال پاســخگوئی ب
ــی در ورزش دارای  ــی و ضــد اجتماع ــای اجتماع پرسشــنامة رفتاره
ــنامة  ــا پرسش ــت؟ آی ــوب اس ــدی مطل ــی تأیی ــازۀ عامل ــار س اعتب
رفتارهــای اجتماعــی و ضــد اجتماعــی در ورزش دارای پایایــی 
درونــی مطلــوب اســت؟ آیــا پرسشــنامة مطلــوب و قابــل اســتفاده ای 
بــرای اندازه گیــری رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی ورزشــکاران 

معرفــی خواهــد شــد. 
 

روششناسیروششناسی
ــه  ــوع پژوهشهــای زمینهیابــی اســت )19( و ب پژوهــش حاضــر از ن
ــه  ــتگی، ب ــوع توصیفی-همبس ــا از ن ــردآوری دادهه ــوه گ ــاظ نح لح
ــی  ــا میدان ــه لحــاظ جمــع آوری دادهه ــردی و ب لحــاظ هــدف کارب

ــود )20(. ب

شرکت کننده هاشرکت کننده ها
ــی  ــته های تیم ــکاران رش ــش نامه، ورزش ــار پرس ــن اعتب ــرای تعیی ب
ــاب  ــاری انتخ ــه آم ــوان جامع ــتان به عن ــتان کردس ــرادی اس و انف
ــا اســتفاده  شــد. بــر همیــن اســاس، نمونــه آمــاری ایــن پژوهــش ب
ــال،  ــر )رشــته های فوتب ــه 1000 نف ــرای جامع ــران ب ــول کوک از فرم
ــو(  ــه و ووش ــدو، کارات ــتی، تکوان ــال، کش ــال، والیب ــال، هندب فوتس
ــداد  ــه تع ــی صورت گرفت ــاس بررس ــر اس ــود ب ــر ب ــا 277 نف ــر ب براب
ــاری از  ــه آم ــخ دادن جامع ــص پاس ــت ناق ــه عل ــش نامه ب 27 پرس
ــداد 250 پرســش نامه  ــت تع ــار گذاشــته شــد و در نهای ــق کن تحقی

 .7
 .8
 .9

باتوجه بــه 20  گردیــد. همچنیــن  تجزیه وتحلیــل  و  جمــع آوری 
ســؤالی بــودن پرســش نامه و درنظرگرفتــن پیش فــرض هومــن 
ــد و  ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــداد ده نف ــؤال تع ــر س ــرای ه )1390( ب
پیش فــرض در خصــوص تحلیــل عاملــی تأییــدی نیــز تأییــد شــده 
ــار 1400 و روش  ــش در به ــن پژوه ــی ای ــرو زمان ــت )21(. قلم اس
ــع شــد.  ــی ســاده توزی ــه ی تصادف ــه صــورت طبق ــری ب ــه گی نمون

ابزارابزار
در پژوهــش حاضــر ابــزار جمــع آوری داده هــا، پرســش نامه رفتارهــای 
اجتماعــی و ضداجتماعــی کــه توســط توگارســو  و همــکاران 
)2020( طراحــی و توســعه یافته بــود. در پژوهــش توگارســو8 و 
ــامل دو  ــی ش ــار اجتماع ــش نامه رفت ــاد پرس ــکاران )2020( ابع هم
ــار  ــش نامه رفت ــی و پرس ــب اجتماع ــی، رقی ــی اجتماع ــد هم تیم بع
ضداجتماعــی شــامل دو بعــد هم تیمــی ضداجتماعــی و رقیــب 
ــاس  ــاس مقی ــن مقی ــی ای ــیوۀ نمره ده ــود )22(. ش ــی ب ضداجتماع
پنــج ارزشــی لیکــرت بــود کــه کامــاًل موافقــم برابــر بــا نمــرۀ پنــج، 
موافقــم نمــرۀ چهــار، نظــری نــدارم نمــرۀ ســه، مخالفــم نمــرۀ دو و 

ــا نمــرۀ یــک اســت.  ــر ب ــاًل مخالفــم براب کام

روش اجراروش اجرا
در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت ازطریــق تحلیــل عاملــی 
"رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی" ویژگی هــای روان ســنجی 

ــود.  ــی ش ــکاران )2020( بررس ــو و هم ــش نامة توگارس ــزار پرس اب
دلیــل اســتفاده از تحلیــل عاملــی تأییــدی وجــود و تأییــد ســازه های 
ــی و  ــای اجتماع ــوص رفتاره ــری در خص ــای نظ ــر مبن ــی ب مبتن
ــن  ــف ای ــق مؤل ــت ح ــت رعای ــق جه ــذا محق ــود؛ ل ــی ب ضداجتماع
ــدام  ــش نامه اق ــنده پرس ــه نویس ــی ب ــالی ایمیل ــا ارس ــش نامه ب پرس
بــه کســب اجــازه جهــت ترجمــه پرســش نامه نمــود پــس از کســب 
اجــازه از ســازندگان پرســش نامة 20 ســؤالی رفتارهــای اجتماعــی و 
ــد.  ــه ش ــه مرحله ای ترجم ــیوۀ س ــه ش ــش نامه ب ــی، پرس ضداجتماع
ــکل  ــه شــدن پرســش نامه از پروت ــان از درســت ترجم ــرای اطمین ب
ســه مرحله ای بورلــی نگیــم و بلچکــو9 )2010( اســتفاده شــد؛ 
ــاًل  ــی را کام ــی و انگلیس ــای فارس ــه دو زبان ه ــرد ک ــه ف ــی س یعن

ــد : ــل کردن ــر عم ــد زی ــق رون ــتند، طب می دانس

7. Danioni & Barni
8. Trigueros
9. Beverly Nigim and Belchko

شکل شکل 11.. ترجمة سه مرحله ای بلچکو و بورلین گیم )2010(

فرد اول
ترجمه از انگلیسی به فارسی

فرد دوم
ترجمه از فارسی به انگلیسی

فرد سوم
ترجمه از انگلیسی به فارسی
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)رفتارهــای  پرســش نامه  صــوری  و  محتوایــی  روایــی  ســپس 
اجتماعــی و ضداجتماعــی( بــا اســتفاده از نظــرات گروهــی از 
متخصصیــن )10 نفــر از اســاتید هیئــت علمــی مدیریــت ورزشــی( 
مــورد بررســی و اصــالح قــرار گرفــت. لــذا بــر اســاس نظــر خبــرگان 
ــؤال  ــداد 20 س ــران، تع ــی ای ــی و فرهنگ ــرایط بوم ــه ش و باتوجه ب

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــورد تأیی ــات م ــی اصالح ــا اندک ــش نامه ب پرس

روش آماریروش آماری
ــیر روش  ــرای تفس ــا، ب ــوع داده ه ــش و ن ــداف پژوه ــه اه باتوجه ب
ــرای  ــوس نســخه 24 ب ــرم آم ــق ن ــدی، از طری ــی تأیی ــل عامل تحلی
ــی اس  ــزار اس پ ــا و نرم اف ــاس ســنجش داده ه ــار مقی بررســی اعتب
نســخه 24 بــرای تفســیر آمــار توصیفــی اســتفاده شــد. همچنیــن در 
ایــن پژوهــش صداقــت و امانــت داری در تحلیــل متــون و منبــع دهی 
رعایــت گردیــد. و در تمامــی مراحــل جمــع آوری اطالعــات، حریــم 

خصوصــی پاســخ دهنــدگان حفــظ گردیــد.    

نتنتایجایج
نفــر   95 جمعیت شــناختی  ویژگی هــای  توصیــف  بــا  مطابــق 
 )62/0( نفــر  و 155  تحقیــق زن  از شــرکت کنندگان در   )38/0(
از   )56/4( نفــر   141 مــرد،  تحقیــق  در  شــرکت کنندگان  از 
از   )43/6( نفــر   109 و  متأهــل  تحقیــق  در  شــرکت کنندگان 
شــرکت کنندگان در تحقیــق مجــرد، 11 نفــر )4/4( دارای ســن 16 
تــا 19 ســال، 57 نفــر )22/8( دارای ســن 20 تــا 24 ســال، 80 نفــر 
ــن  ــر )18/8( دارای س ــال، 47 نف ــا 29 س ــن 25 ت )32/0( دارای س
30 تــا 34 ســال، 55 نفــر )22/0( دارای ســن 35 تــا 40 ســال ، 23 
نفــر )9/2( دارای تحصیــالت دیپلــم، 14 نفــر )5/6( دارای تحصیــالت 
فوق دیپلــم، 65 نفــر )26/0( دارای تحصیــالت کارشناســی، 114 
ــر )13/6(  ــد، 34 نف ــی ارش ــالت کارشناس ــر )45/6( دارای تحصی نف
دارای تحصیــالت دکتــرا، 34 نفــر )13/6( دارای ســابقه ورزشــی زیــر 
ــا 6 ســال، 23  ــر )14/4( دارای ســابقه ورزشــی 4 ت 3 ســال، 36 نف
نفــر )9/2( دارای ســابقه ورزشــی 7 تــا 10 ســال، 156 نفــر )62/4( 

ــتند.     ــال هس ــتر از 10 س ــی بیش ــابقه ورزش دارای س
در ایــن بخــش بــه کمــک تکنیــک تحلیــل عاملــی تأییــدی )بــرای 
ــا و  ــی مؤلفه ه ــه بررس ــری(، ب ــزار اندازه گی ــازۀ اب ــی س ــد روای تأیی
گویه هــای رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی در ورزش پرداختــه 
ــای  ــا معرف ه ــا و گویه ه ــن مؤلفه ه ــا ای ــود آی ــا مشــخص ش ــد ت ش
ــی در  ــی و ضداجتماع ــای اجتماع ــنجش رفتاره ــرای س ــری ب معتب
ورزش هســتند یــا خیــر؟ یــا بــه عبارتــی، بــرای ســنجش شــاخص 
ــا  ــد ی ــی دارن ــی در ورزش روای ــی و ضداجتماع ــای اجتماع رفتاره

خیــر؟ 

همچنیــن، در تکنیــک تحلیــل عاملــی تأییــدی، قــدرت رابطــة بیــن 
ــار  ــیلة ب ــه وس ــاهده ب ــر قابل مش ــان( و متغی ــر پنه ــل )متغی عام
ــر و  ــن صف ــداری بی ــی مق ــار عامل ــود. ب ــان داده می ش ــی نش عامل
ــار عاملــی از 0/30کمتــر باشــد، رابطــه، ضعیــف  یــک اســت. اگــر ب
ــی  ــار عامل ــود. ب ــر می ش ــود و از آن صرف نظ ــه می ش ــر گرفت در نظ
بیــن 0/30 تــا 0/60 قابل قبــول و معنــادار و اگــر بــار عاملــی از 0/60 
بیشــتر باشــد خیلــی مطلــوب اســت )23(. نتایــج تحلیــل عاملــی در 
شــکل 1 ارائــه شــده اســت. کــه بارعاملــی در تمامــی مــوارد بیشــتر 
ــا  ــوده کــه نشــان از همبســتگی بیــن متغیرهــای پنهــان ب از 0/3 ب

متغیرهــای قابــل مشــاهد اســت.

شکل شکل 22.. مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول پرسش نامه 
رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی

حسین نژاد و همکاران
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ــرازش مــدل  ــه نتایــج موجــود در جــدول 1، شــاخص هاي ب باتوجه ب
ــی از  ــی و ضداجتماع ــای اجتماع ــش نامه رفتاره ــری پرس اندازه گی

شــرایط مطلوبــی برخــوردار اســت.

مالکمقدارشاخص

-164درجه آزادی

کمتر از 2/773کای اسکوئر نسبی

بیشتر از 0/910/9شاخص برازش تطبیقی

بیشتر از 0/780/6شاخص برازش تطبیقی مقتصد

کمتر از 0/080/1ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

-115ُهلتر

مالکمقدارشاخص

هم تیمی اجتماعی

--0/63هم تیمی هایم را تشویق میکنم.

0/689/010/13در حین بازی به بازیکن آسیب دیده تیم مقابل کمک میکنم.

اگر همتیمیهایم در بازی رفتار بدی از خود نشان دهند از آنها انتقاد 
میکنم.

0/809/880/11

0/719/220/12به صورت عمدی به بازیکن تیم مقابل صدمه میزنم.

رقیب اجتماعی

--0/65مربی ما را به انجام حرکت جوانمردانه در مقابل تیم حریف تشویق میکند.

0/7810/540/11هنگام مصدومیت بازیکن حریف، بازی را متوقف میکنم.

0/8310/650/11عصبانت خود را از بازی بد هم تیمی هایم نشان میدهم.

هم تیمی ضداجتماعی

--0/78تالش میکنم به خوب بازی کردن همتیمیهایم کمک کنم.

0/6911/510/07به بازیکن حریف آسیبدیده کمک میکنم که از زمین  بازی خارج شوند.

0/7011/550/07به هم تیمی هایم توهین میکنم.

0/7712/790/07به صورت عمدی به بازیکنان تیم حریف صدمه میزنم.

0/8212/960/07اغلب خطای سنگین رقیب را، بدون پاسخ نمیگذارم.

رقیب ضداجتماعی

--0/75سعی میکنم با یک دید یکسان به تمام هم تیمی هایم کمک کنم.

0/8113/350/07هم تیمی هایم را به صورت لفظی تهدید میکنم.

0/7912/960/07با هم تیمی هایم در مورد بازی بحث میکنیم

0/8113/370/07سعی میکنم در بازی حریفم را مصدوم کنم.

0/6610/480/08در بازی عمداً خطا میکنم.

0/7311/790/07عمداً قوانین بازی را زیر پا میگذارم.

0/8013/200/08بازیکن تیم حریف را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهم.

0/8013/040/07بازیکنانی که با من مخالفت میکنند را مورد انتقاد قرار میدهم.

جدولجدول11.. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در زمان تعادل مرحله اکتساب

جدولجدول22.. معادالت اندازه گیری پرسش نامه رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی
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ــای  ــت باره ــر آن اس ــدول )2(، بیانگ ــده در ج ــرآورد ش ــر ب مقادی
ــم  ــی )ه ــار اجتماع ــای رفت ــه مؤلفه ه ــوط ب ــؤاالت مرب ــی س عامل
ــؤاالت  ــی س ــای عامل ــی(، باره ــب اجتماع ــی و رقی ــی اجتماع تیم

ــی و  ــی اجتماع ــد تیم ــم ض ــی )ه ــه ضداجتماع ــه مؤلف ــوط ب مرب
ــد. ــرار دارن ــی ق ــت مطلوب ــی(، در وضعی ــب ضداجتماع رقی

حسین نژاد و همکاران

همتیمی
اجتماعی

رقیب
اجتماعی

ضدهمتیمی
اجتماعی

رقیبضد
اجتماعی

1سوال 
2سوال 
3سوال 
4سوال 

1سوال 
2سوال 
3سوال 

1سوال 
2سوال 
3سوال 
4سوال 
5سوال 

1سوال 
2سوال 
3سوال 
4سوال 
5سوال 
6سوال 
7سوال 
8سوال 

e1

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

e10

e11

e12

e13

e14

e15

e16

e17

e18

e19

e20

0/63

0/68

0/80

0/72

0/65

0/78

0/83

0/78

0/69

0/70

0/77

0/81

0/75

0/81

0/79

0/82

0/66

0/73

0/80

0/80

0/39

0/46

0/64

0/51

0/42

0/61

0/69

0/60

0/48

0/49

0/60

0/66

0/56

0/66

0/63

0/67

0/43

0/53

0/64

0/63

رفتار
اجتماعی

رفتار
ضداجتماعی

Z1

Z2

Z3

Z4

0/78

0/72

0/76

0/78

0/88

0/87

0/85

0/88

0/96

شکل شکل 33.. مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم پرسش نامه رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی

مالکمقدارشاخص

-165درجه آزادی

کمتر از 2/833کای اسکوئر نسبی

بیشتر از 0/090/9شاخص برازش تطبیقی

بیشتر از 0/780/6شاخص برازش تطبیقی مقتصد

کمتر از 0/080/1ریشه دوم میانگین مربعات خطای برآورد

-113ُهلتر

جدولجدول33.. شاخص هاي برازش مدل ساختاری پرسش نامه رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی
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ــرازش  ــت ب ــن اس ــر ای ــدول )3(، بیانگ ــده در ج ــرآورد ش ــر ب مقادی
ــت. ــوردار اس ــی برخ ــرایط مطلوب ــاختاری از ش ــدل س م

رفتار ضد اجتماعمقدارشاخص

رقیب ضداجتماعیهم تیمی ضداجتماعیرقیب اجتماعیهم تیمی اجتماعیمؤلفه ها

0/880/850/870/88ضریب مسیر

11/35-8/04-مقدار تی

0/08-0/15-واریانس تبیین شده

0/800/860/920/79پایایي مرکب بزرگ تر از 0/7

0/500/560/590/57میانگین واریانس استخراج شده  بزرگ تر از 0/5

میانگین مربعات واریانس مشترک کوچک تر از 

میانگین واریانس استخراج شده  
0/44/500/490/55

میانگین مربعات واریانس مشترک  کوچک تر از 

میانگین واریانس استخراج شده
0/390/490/480/44

جدولجدول44.. مقادیر بارهاي عاملي مؤلفه پرسش نامه رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی

ــدی  ــی تأیی ــل عامل ــدل تحلی ــی م ــاخص ها و خروج ــه ش باتوجه ب
ــاره  ــه آم ــز باتوجه ب ــای ســازنده اش و نی ــه و گویه ه ــراه مؤلف ــه هم ب
ــای  ــه معرف ه ــت ک ــوان گف ــش می ت ــای پژوه ــی متغیره ــدار ت مق
ــی  ــای اجتماع ــش نامه رفتاره ــنجش پرس ــرای س ــده ب ــاب ش انتخ
و ضداجتماعــی از روایــی الزم برخوردارنــد و به خوبــی می تــوان 

تبیین کننــده رفتارهــای اجتماعــی و ضــد اجتماعــی را باشــند. 
ــل  ــد قاب ــي در ح ــي و پایای ــاخص هاي روای ــي ش ــن تمام همچنی
قبــول  هســتند کــه نشــان از مناســب بــودن روایــي و پایایــي 

متغیرهــاي مــدل اندازه گیــري دارنــد.

مقدار آلفای کرونباخمؤلفه

0/801هم تیمی اجتماعی

0/802رقیب اجتماعی

0/872نمره کل اجتماعی

0/866هم تیمی ضداجتماعی

0/912رقیب ضداجتماعی

0/938نمره کل ضداجتماعی

جدولجدول۵۵.. نتایج بررسی پایایی )همسانی درونی( از طریق آلفای کرونباخ

رفتارهــای  پرســش نامه  کــه  داد  نشــان   5 جــدول  یافته هــای 
اجتماعــی و ضداجتماعــی در ورزش از ضرایــب اعتبــار مناســبی 

ــت. ــوردار اس برخ
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ارزش پی - تی زوجیضریب همبستگی درون طبقه ایضریب همبستگی پیرسونمؤلفه

هم تیمی ضداجتماعیرقیب اجتماعیهم تیمی اجتماعیمؤلفه ها

0/7330/8340/001هم تیمی اجتماعی

0/8410/9130/001رقیب اجتماعی

0/8500/9120/001نمره کل اجتماعی

0/8060/8910/001هم تیمی ضداجتماعی

0/8270/9040/001رقیب ضداجتماعی

0/9090/9340/001نمره کل ضداجتماعی

جدولجدول66.. نتیجه پایایی آزمون - آزمون مجدد با روش ضریب همبستگی پیرسون، درون طبقه  ای و آزمون تی زوجی

ــت،  ــده اس ــخص ش ــماره 6 مش ــدول ش ــه در ج ــه ک ــان گون هم
ضریــب همبســتگی پیرســون و ضریــب همبســتگی درون طبقــه   ای 
ــودن  ــاال ب ــه نشــان دهنده ب ــه ســازه   ها بیشــتر از 0/60 اســت ک هم
ــن  ــت و همچنی ــازه   ها اس ــه س ــا ب ــخ آزمودنی   ه ــه پاس ــق نتیج تواف
ــر  ــز کوچک ت ــی نی ــی زوج ــون ت ــل از آزم ــی حاص ــدار ارزش پ مق
ــره  ــن نم ــودن میانگی ــادار ب ــان دهنده معن ــه نش ــت ک از 0/05اس

ــت. ــا اس ــنجش آزمودنی   ه ــر س ــر ب ــازه   ها در ه س

بحثبحث
ضداجتماعــی،  و  اجتماعــی  رفتارهــای  تعیین کننــده  ویژگــی 
رفتارهاســت کــه می    تواننــد عواقــب خوبــی بــرای ســالمت جســمی 
و روانــی گیرنــده داشــته باشــند )1(. در نتیجــه درک مــا از عواملــی 
کــه منجــر بــه رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی در ورزش 
ــش  ــر افزای ــال    های اخی ــی در س ــل توجه ــور قاب ــه ط ــود ب می    ش
ــر عواقــب اجتماعــی رفتارهــای اخالقــی کــه  یافتــه اســت، عــالوه ب
می    توانــد بــر رفــاه ورزشــکاران داشــته باشــد، برخــی شــواهد نشــان 
می    دهــد کــه رفتارهــای اجتماعــی و ضــد اجتماعــی می    توانــد 

ــد.   ــته باش ــراه داش ــه هم ــکار ب ــت ورزش ــری در موفقی ــش موث نق
نتایــج شــکل شــماره )1( نشــان داد پرسشــنامه مذکــور از ضرایــب 
پایایــی و همســانی درونــی مناســبی برخــوردار اســت لــذا می    تــوان 
ــی  ــی و ضداجتماع ــای اجتماع ــنامه، رفتاره ــن پرسش ــه ای ــت ک گف
ــل  ــج تحلی ــاس نتای ــر اس ــنجد. ب ــی می    س ــه خوب ــکاران را ب ورزش
عاملــی تاییــدی مرتبــه اول )شــکل شــماره یــک( تمامــی ســواالت 
ــادار  ــده معن ــان دهن ــه نش ــت ک ــتر از 0/6 اس ــی بیش دارای بارعامل
ــدار  ــن مق ــه ای ــی ســواالت اســت ک ــاد بارعامل ــودن زی ــوب ب و مطل
ــار عاملــی نشــان دهنــده میــزان انطبــاق و همنوایــی بیــن ســازه  ب
نظــری و ســازه تجربــی تحقیــق می    باشــد بنابرایــن یافته    هــا نشــان 

ــی  ــای اجتماع ــای رفتاره ــر مقیاس    ه ــنجش زی ــوال    ها در س داد س
ــر اســاس  ــن ب ــد. همچنی ــی برخوردارن ــت کاف ــی از دق و ضداجتماع
ــا  ــر ی ــبی براب ــکوئر نس ــدار کای اس ــمار )1( مق ــدول ش ــج ج نتای
2/779، شــاخص بــرازش تطبیقــی برابربــا 0/912، شــاخص بــرازش 
ــا 0/787 و ریشــه دوم میانگیــن مربعــات  ــر ب تطبیقــی مقتصــد براب
ــی قــرار  ــا 0/084 اســت کــه در حــد مطلوب ــر ب ــرآورد براب خطــای ب
دارنــد. همــان طــور کــه در جــدول شــماره )2( مشــاهده می    شــود، 
مقادیــر پارامتــر اســتاندارد بــرای هــر یــک از عوامــل، نشــان دهنــده 
 t > ± 196/1ــدار ــه مق ــت ک ــون اس ــر مکن ــا روی متغی ــی آن    ه ــار عامل ب
ــه  ــی ب ــبت بحران ــدار نس ــه مق ــر پای ــاس، ب ــن اس ــر ای ــد؛ ب می    باش
ــه مطــرح کــرد  ــن گون ــوان ای ــرای هــر ســوال، می    ت ــده ب دســت آم
کــه هــر یــک از ســوال    ها دارای نقــش مهــم و معنــاداری در انــدازه 
گیــری عامــل رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی هســتند. در ایــن 
ــی  ــای اجتماع ــنجش رفتاره ــرای س ــون ب ــه تاکن ــزاری ک ــان اب می
و ضداجتماعــی درســت شــده اســت می    تــوان بــه پرسشــنامه 
مهارت    هــای اجتماعــی نوجوانــان ایندیربیتــزن و فاســتر )24( اشــاره 
نمــود ایــن پرسشــنامه از 40 ســوال تشــکیل شــده کــه رفتارهــای 
ــا ایــن حــال،  ــدازه گیــری می    کنــد. ب اجتماعــی و پرخاشــگرانه را ان
ــره  ــا رفتارهــای روزم ــط ب ــاس فقــط روی رفتارهــای مرتب ــن مقی ای
ــان و برخــی از عناصــر رفتــاری پرخاشــگرانه ماننــد توهیــن،  نوجوان
ــزرگ  ــازه ب ــک س ــه ی ــی ک ــت. زمان ــز اس ــن متمرک ــد و توهی تهدی
ــی  ــل عامل ــد، از تحلی ــده باش ــکیل ش ــان تش ــر پنه ــد متغی از چن
تاییــدی مرتبــه دوم اســتفاده می شــود. در تحلیــل عاملــی تاییــدی 
ــا  ــر بررســی رابطــه متغیرهــای مشــاهده پذیر ب ــه دوم عــالوه ب مرتب
متغیرهــای پنهــان، رابطــه متغیرهــای پنهــان بــا ســازه اصلــی خــود 
ــدل  ــرازش م ــاخص هاي ب ــج ش ــود )22(. نتای ــی می ش ــز بررس نی
ســاختاری جــدول شــماره )3( بیانگــر ایــن اســت کــه بــرازش مــدل 
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ســاختاری از شــرایط مطلوبــی برخــوردار اســت. در نتیجــه می    تــوان 
بــا توجــه بــه مقــدار بــار عاملــی مولفــه ایــن گونــه اســتنباط نمــود 
کــه ســواالت هــر معــرف انتخــاب شــده بــرای ســنجش شــاخص آن 
ــد آن  ــی می توانن ــه خوب ــت و ب ــوردار اس ــار الزم برخ ــه از اعتب مولف

را بســنجند. 
نتایــج جــدول شــماره )4( نشــان داد بــار عاملــی مولفــه هــم تیمــی 
ــم  ــا 0/85، ه ــر ب ــی براب ــب اجتماع ــا 0/88، رقی ــر ب ــی براب اجتماع
تیمــی ضداجتماعــی برابــر بــا 0/87 و بارعاملــی رقیــب ضداجتماعــی 
برابــر بــا 0/88 اســت که نشــان از معنــادار و مطلــوب بــودن بارعاملی 
ــاد مولفه    هــای رفتارهــای اجتماعــی و ضــد اجتماعــی اســت کــه  زی
ایــن مقــدار بــار عاملــی نشــان از ســنجش زیــر مولفه    هــای رفتارهــای 
ــی  ــد و توانای ــی برخوردارن ــت کاف ــی از دق ــی و ضداجتماع اجتماع
تبییــن رفتارهــای اجتماعــی و رفتارهــای ضداجتماعــی دارند. همســو 
ــگاراس و  ــات تری ــه تحقیق ــوان ب ــق می    ت ــن تحقی ــج ای ــن نتای ــا ای ب
همــکاران )22( بــه بررســی اعتبــار ســنجی رفتــار اجتماعــی و ضــد 
ــاوارو  ــد، ن ــپانیا پرداختن ــوزان اس ــش آم ــی دان ــی در ورزش اجتماع
ــاس  ــنجی مقی ــازگاری و اعتبارس ــی س ــه بررس ــکاران )17( ب و هم
ــد،  ــپانیا پرداختن ــی در ورزش اس ــد اجتماع ــی و ض ــار اجتماع رفت
بالچیکانلــی )15( بــه بررســی ســازگاری ترکیبــی رفتــار اجتماعــی و 
ضــد اجتماعــی در ورزش ترکیــه پرداخــت اشــاره نمــود. کــه روایــی 
ــوان  ــب می    ت ــن ترتی ــد. بدی ــد کرده    ان ــنامه را تاکی ــوای پرسش محت
ــت  ــی از قبلی ــی و ضداجتماع ــای اجتماع ــنامه رفتاره ــت پرسش گف
اعتمــاد الزم برخــوردار اســت. همچنیــن شــاخص    هاي روایــي و 
ــي و مناســب  ــودن تمامــي شــاخص    هاي روای ــول ب ــل قب ــي قاب پایای
ــري اشــاره دارد.  ــدل اندازه    گی ــاي م ــي متغیره ــي و پایای ــودن روای ب
در صورتــي کــه عامل    هــا، روایــي و پایایــي مناســبي نداشــته باشــند، 
ــود.  ــد ب ــت خواه ــب و نادرس ــدل، نامناس ــي م ــط عل ــي رواب بررس
ــد  ــب و کارآم ــاخص    هاي مناس ــي ش ــي و پایای ــي روای ــراي بررس ب
کمــي، میانگیــن واریانــس اســتخراج شــده )AVE( وجــود دارد. 
ــات  ــن مربع ــب )CR(، میانگی ــي مرک ــامل پایای ــاخص    ها ش ــن ش ای
ــس مشــترک  ــات واریان ــر مربع ــس مشــترک )MSV(، حداکث واریان
 AVE اســت. بــه منظــور بررســي روایــي همگــرا، از شــاخص )ASV(
ــه  ــود ک ــر از 0/5 ب ــل باالت ــی عوام ــرای تمام اســتفاده شــد. AVE ب
نشــان از مناســب بــودن روایــي همگــراي عوامــل مــدل اســت. بــراي 
ــي واگــرا هــم از شــاخص    هاي MSV و ASV اســتفاده  بررســي روای
شــد، کــه نشــان از مناســب بــودن روایــي واگــرا عوامــل مــدل  بــود. 
مقــدار پایایــي مرکــب نیــز بــا اســتفاده از شــاخص CR ارزیابــي شــد 
کــه ایــن شــاخص هــم  مــورد قبــول قــرار گرفــت. بنابرایــن بــا توجــه 
ــای  ــنامه رفتاره ــت پرسش ــوان گف ــر می    ت ــق حاض ــج تحقی ــه نتای ب
ــر و  ــوان مقیاســی معتب ــه عن ــد ب ــی می    توان ــی و ضداجتماع اجتماع

پایــا و دارای قــدرت تشــخیص جهــت ســنجش رفتارهــای اجتماعــی 
ــه  ــن ب ــران اســتفاده نمــود. بنابرای و ضداجتماعــی ورزشــکاران در ای
ــنهاد  ــی پیش ــگاه    های ورزش ــان باش ــران و مربی ــگران، مدی پژوهش
رفتارهــای  بهتــر  درک  بــرای  مذکــور  پرسشــنامه  از  می    شــود 
ــا  ــد. و ب ــتفاده کنن ــود اس ــی ورزشــکاران خ ــی و ضداجتماع اجتماع
اســتفاده از شــاخص    های روایــی بیرونــی، روایــی ایــن پرسشــنامه را 
تأییــد کننــد و پایایــی آن را بــا نمونه    هــای مختلــف و در ســازمان    ها 

و ارگان    هــای ورزشــی دیگــر بســنجند.
ــنامه  ــی پرسش ــه پایای ــان داد ک ــمار )4-5( نش ــدول ش ــج ج نتای
ــبی  ــی مناس ــی در ورزش از پایای ــی و ضداجتماع ــای اجتماع رفتاره
برخــودار اســت کــه نشــان از ســطح قابــل قبــول، پایایــی محتــوای 
ابــزار اســت. کــه نتایــج ایــن بخــش از تحقیــق بــا تحقیقــات 
بالچیکانلــی )15(، بولتــر و همــکاران )16(، نــاوارو و همــکاران )17( 
ــاخ در  ــای کرونب ــد آلف ــت ام ــب بدس ــت. در کل ضرای ــوان اس همخ
ــد  ــزار را تایی ــی اب ــی محتوای ــرای پایای ــی ب ــب و خوب ــطح مناس س
ــاالی معیارهــای رفتارهــای  می    منــد کــه نشــان دهنــده همســانی ب
اجتماعــی و ضداجتماعــی در ورزش اســت، همچنیــن مقــدار ضریــب 
ــان  ــه    ای نش ــتگی درون طبق ــون و همبس ــگی پیرس ــاالی همبتس ب

ــون اســت. ــن آزم ــاالی ای ــی ب ــات زمان ــی و ثب ــده پایای دهن

نتینتیجهگیریجهگیری
ــا  ــه ب ــت ک ــی از آن اس ــر حاک ــش حاض ــج پژوه ــی نتای به طورکل
ضداجتماعــی  و  اجتماعــی  رفتارهــای  پرســش نامه  از  اســتفاده 
ــی  ــای اجتماع ــي رفتاره ــل قبول ــور قاب ــه ط ــوان ب ورزشــکاران مي    ت
و ضداجتماعــی ورزشــکاران مــورد اندازه    گیــری قــرار داد. اســتفاده از 
ــي باشــد  ــد راه گشــای بســیاري از تحقیقات ــن پرســش نامه مي    توان ای
کــه در آنهــا اندازه    گیــري رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی 
ورزشــکاران از اهمیــت ویــژه    اي برخــوردار اســت و پژوهشــگران 
می    تواننــد بــه ارزیابــی اثرهــای رفتارهــای اجتماعــی و ضداجتماعــی 
ــف  ــی، عواط ــت اخالق ــی، هوی ــت تیم ــون هوی ــی چ ــر متغیرهای ب
اخالقــی، جهت گیــری ورزشــی، خودمختــاری، ســبک رهبــری 
ــش  ــن پژوه ــت ای ــه محدودی ــن از جمل ــد. همچنی ــان بپردازن مربی
ــان  ــه و زم ــتان موردمطالع ــی، اس ــته    های ورزش ــه رش ــوان ب می    ت

ــت. ــه اس موردمطالع

مالحظاتاخالقیمالحظاتاخالقی
حامی مالیحامی مالی

ایــن تحقیــق هیچ گونــه کمــک مالــی از ســازمان های تامیــن مالــی 
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در بخش هــای عمومــی، تجــاری یــا غیرانتفاعــی دریافــت نکــرد.

مشارکت نویسندگانمشارکت نویسندگان

علــی اکبــر حســین نــژاد: ایــده و طراحــی پژوهــش، جمــع آوری 
ــش دست    نوشــته ــس و ویرای ــه پیش    نوی ــل داده، تهی و تحلی

ــج و  ــیر نتای ــش، تفس ــی پژوه ــده و طراح ــدی: ای ــردار محم س
تاییــد نهایــی دست نوشــته

تعارض منافعتعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

حسین نژاد و همکاران
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