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Abstract 

 

Introduction: As an integral part of society, sport faces problems similar to that of society. One 

problem is the bullying of football coaches. 

Aim: This study identifies the factors affecting bullying among Iranian professional football 

coaches.  

Method: The research method is descriptive survey based on structural equations modeling. The 

statistical population included all professional football coaches in Iran in 2021. 205 coaches are 

selected as a sample based on the simple random sampling method. A researcher-made 

questionnaire with 33 questions was used based on qualitative interviews and coding to collect 

the data. Once expert’s validation is obtained (n=8), the reliability of the questionnaire is 

evaluated and confirmed by Cronbach's alpha method and mixed reliability. SPSS-23 and PLS 

Smart-2 are used to analyze the data in the descriptive and inferential sections.  

Results: The confirmatory factor analysis results show 8 factors of anti-social behaviors in 

sports, athletes, interactions, bullying and harassment experience, occupational factor, behavioral 

factor, contextual and managerial factors, and individual and psychological factors as factors 

affecting bullying among Iranian professional football coaches. The results of confirmatory 

factor analysis indicate an acceptable fit. Content, divergent and convergent validity indicated 

good scale validity.  

Conclusion: The results showed that different factors affect the bullying of coaches. Therefore, 

it is necessary to study the identified factors and focus on football coaches. It is suggested that 

sports managers and officials be better informed about the factors identified in this study. 
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 پزشکی شناختمجله روانشناسی و روان
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 ایران ای حرفهفوتبال قلدری در مربیان  رفتار پدیده بروز بر مؤثرعوامل  شناسایی
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 چکیده

 

 ی مربیانقلدر ها آناز  یکیروبروست که  یاز مشکالت مشابه یا از جامعه با مجموعه ریناپذ ییجدا ورزش به عنوان بخش :مقدمه

 .تاس فوتبال

  .انجام شدای ایران بر بروز پدیده قلدری در مربیان فوتبال حرفه مؤثرشناسایی عوامل هدف  با حاضرپژوهش  :هدف

سال در  ایرانفوتبال  ایحرفهمربیان شامل کلیه  آماری جامعه. بود مبتنی بر معادالت ساختاری پیمایشی توصیفیروش پژوهش  :روش

ها از آوری دادهجهت جمع .گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدنداساس روش نمونهنفر بر 241 تعداد که بود  1044

، پایایی (نفر 4) خبرگانیید روایی توسط أپس از ت. استفاده شد کدگذاری وکیفی  مصاحبه ازبرگرفته  سؤالی 33 پرسشنامه محقق ساخته

 افزاراز نرم در بخش توصیفی و استنباطیها داده وتحلیل تجزیهجهت . شدندتأیید و پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ پرسشنامه از طریق 

SPSS و  23 نسخهPLS Smart استفاده شد 2 نسخه. 

و  یقلدر تجربه، متقابل روابط ،ورزشکاران ،در ورزش یضد اجتماع یرفتارهاعامل  4 دهندهنشان تأییدی عاملینتایج تحلیل  :هایافته

بر پدیده قلدری  مؤثربه عنوان عوامل  شناختیروانو ی فرد عاملی و تیریو مد یانهیزم عوامل ی،رفتار عامل ی،شغل عاملیت، اذ و آزار

مگرا همچنین روایی محتوا، واگرا و ه. ها حکایت داشته استنتایج تحلیل از برازش قابل قبول داده. بودای ایران در مربیان فوتبال حرفه

 .بیانگر روایی خوب مقیاس بوده است

بر پدیده قلدری  ...، مدیریتی، فردی، روانی و ای زمینهمن جمله عوامل رفتاری،  نتایج نشان داد فاکتورهای مختلفی :گیرینتیجه

شود مدیران پیشنهاد می .قرار گیرد مربیان ورزشی فوتبالشناسایی شده مورد بررسی و توجه لذا الزم است عوامل  ؛مربیان اثرگذار است

 .پژوهش افزایش دهند این دریی شده نسبت به عوامل شناسا را خوداهی ورزشی آگ مسئوالنو 

 فوتبال مربی ،ورزش ،قلدری ،مؤثر عوامل :هاواژهکلید

 

 

 

 .است محفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق تمامی
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 مقدمه

ارتقاء رشد  یبرا مؤثر مکانیسمیورزش به عنوان  امروزه

. گرفته شده است نظر دررفاه جامعه  جادیاو مثبت جوانان 

از جامعه  ریناپذ ییجدا حال ورزش به عنوان بخش نیبا ا

 یکی کهمواجه است  یاز مشکالت مشابه یا با مجموعه

(. 2412 ،2فامینینو  وینهاردت) است 1یقلدر ها آناز 

 فیتعر یپرخاشگرانه عمد یبه عنوان رفتارها یقلدر

عدم  نهیشده است که به طور مکرر در طول زمان و در زم

ی، گایت) دهد یرخ م افراد ای یقربان نیتعادل قدرت ب

 ،3آرایا و سالمیوانی باراهونا،-روجاس والنزوئال، گودی،

محققان در  یمند عالقه ،قلدریدر دهه گذشته  (.2421

 ،0تیاسم)مختلف را به خود جلب کرد  یکشورها

 لیو تحل هیتجز گذشته، یعلم هایپژوهشدر  (.2411

استفاده از ورزش در سطوح  سوء ای، خشونت یپرخاشگر

اما اذعان شده است  ؛وجود ندارد یکمبود چیه مختلف

است که  دهیچیچالش پ کی تیو آزار و اذ یکه قلدر

، آدلر، مک ایونز) ها با آن روبرو هستنداکثر ورزش

  (.2411 ،1دونالند و کاته

 به مربوط مسائل مورد در بحث با اخیر های سال در

 رو مشکل یک عنوان به قلدری بر تأکید روابط، کیفیت

وینهاردت )عملکرد شروع شده است  و ورزش در رشد به

به عنوان یک ابزار در ورزش  یقلدر (.2412، فامینینو 

ناخواسته رفتار پرخاشگرانه که سبب ایجاد احساسات 

 ءشود که اثرات سوشود، شناخته میمرتبط با استرس می

کند مختلفی بر روی سالمت جسمانی و روانی ایجاد می

در مورد  هاپژوهشاگرچه (. 2414 ،1دلیو بر وکیاستفان)

                                                           
1- Bullying 
2- Vveinhardt & Fominiene 
3- Gaete, Valenzuela, Godoy, Rojas-Barahona, Salmivalli & Araya 
4- Smith  
5- Evans, Adler, MacDonald & Cote 
6- Stefaniuk and Bridel 

کنندگان در مختلف با شرکت یهانهیدر زم دهیپد نیا

 تیو جمع یاجتماع یهامربوط به گروه هایپژوهش

اما تمرکز معموالً بر  ؛شودیمختلف انجام م یشناخت

 یجنتر)مدرسه است  طیروابط کودکان و جوانان در مح

با (.  241، 4، هانگ، پاتل و کرال؛ پاتون2410، کلیو پ

 ریدر خارج از مدرسه در سا قلدری سوم کیحال،  نیا

 طیشود از جمله محیانجام م زین یاجتماع یهاطیمح

که در  ستین یتصادف نیبنابرا ؛(2413، 2شانون) یورزش

به طور خاص توجه دانشمندان را  دهیپد نیا ریاخ یها سال

کرده جلب  و مربیان روابط متقابل ورزشکاران نهیدر زم

 مکپرسون ،جووت ،؛ کر2411 ،و همکاران وانزیا)است 

 (. 241، 11کوسیو جز شری؛ ف2411، 14واسترلینگ

درصد از  11تا  14دهد که ینشان م هاپژوهش جینتا

 قلدری یموارد خود را قربان شتریب ورزشکاران در

و  الفولت ، وایوقان،استینفیلت) دانندیهمساالن م

، نتو، نری ؛2411 ؛ ایونز و همکاران،2412 ،12استینفیلد

، کاستلو و کاپلند ،لریا (.2412 ،13روسادو واسمیت

از هر سه ورزشکار جوان بیان کردند ( 2411) 10وولک

 انیمرب ایورزشکاران  توسط یاعمال قلدر ینفر قربان کی

وجود دارد  یحال، مطالعات منفرد نیا با .شودیم ها آن

دهد ینشان م شتریرا در ورزش ب یدرقل وعیش زانیکه م

درصد از ورزشکاران دچار  24از  شیب کنندبیان میکه 

 طور همان .(2412 و فامینین، وینهاردت)اند شده یقلدر

انجام شده  هاپژوهشو  جیاکثر نتاکه نشان داده شد 

، 11نیلی ، هولت وننیتمم)براساس نظر ورزشکاران است 

                                                           
7- Gentry & Pickel 
8- Patton, Hong, Patel & Kral 
9- Shannon 
10- Kerr, Jewett, MacPherson & Stirling 
11- Fisher & Dzikus 
12- Steinfeldt, Vaughan, LaFollette & Steinfeldt 
13- Nery, Neto, Rosado & Smith 
14- Lereya, Copeland, Costello & Wolke 
15- Tamminen, Holt & Neely 

https://www.frontiersin.org/people/u/777459
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.02037/full#B84
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 انیمرب تیاساس موقعبر یقلدر دهیو به ندرت پد( 2413

در  یفرد نیروابط ب یریگدر شکل یدیبه عنوان افراد کل

و  هانیتاف) گرفته استقرار  لیو تحل هیورزش مورد تجز

 (.2411، 1رایاحیس

قلدری در میان مربیان اشاره به اعمال استفاده مربیان از 

اگرچه . استقدرت خود در جهت تخریب ورزشکاران 

-های ورزشی، مربیان میمتولی نظم و انضباط در محیط

استفاده مربیان از قدرت خود در تخریب  ء اما سو ؛باشند

. ای از پدیده قلدری باشدتواند نمونهورزشکاران می

تواند با هدف مثبت و در میان مربیان می مسئلهاگرچه این 

اما به هر حال قلدری رفتاری مخرب  ؛منفی شکل گیرد

تواند باعث بروز مشکالتی در میان که می است

 حالی در(. 2424، فامینینوینهاردت و )ورزشکاران گردد 

 نظر به کم نسبتاً نوجوان ورزشکاران قلدری شیوع که

 مشکلی مربیان سوی از آمیزتوهین رفتارهای رسد،می

 و مربیان بین قدرت تفاوت. رسدمی نظر به فراگیرتر

-می کمک ایپدیده چنین به زیاد احتمال به ورزشکاران

ممکن است  انیمرب (.2412 ،فامینینو  وینهاردت)کند 

به منابع، قدرت  ی، دانش و دسترستیبراساس سن، جنس

 شتهگذ یهاتیموفق نیانتخاب و پاداش و انضباط و همچن

تامیلسون و ) بر ورزشکاران قدرت داشته باشند

گسترده با حضور  هایپژوهش(.  122 ،2یوراگانسی

را ارائه دهد که  یتواند دانش ارزشمندیدر آن، م انیمرب

 یآموزش و رهبر استیمرور س یبرا ییتواند مبنایم

 شانون،)باشد  یاز قلدر یریو جلوگ یورزش های گروه

بر بروز پدیده  مؤثر عواملنتیجه شناسایی  در (.2413

ای برخوردار قلدری در بین مربیان ورزشی از اهمیت ویژه

 .است

                                                           
1- Fathynah, & Syahirah 
2- Tomlinson & Yorganci 

و فامینین  وینهاردتانجام شده  هایپژوهشدر راستای 

کننده نییعوامل تعدر پژوهش خود به بررسی ( 2424)

 جادیکه باعث ا یورزش یهاسازمان یداخل طیمح

. ، پرداختندشد افتهیدر ورزش سازمان  یبه قلدر شیگرا

روابط دست آمده از دیدگاه مربیان، براساس نتایج ب

؛ و (انیبمر)ورزش  یمتقابل؛ رفتار متخصصان سطح مرب

به عنوان عوامل مهم قلدری  کالن روابط متقابل تیریمد

، فونتاین بالوین-مندز. در ورزش شناسایی شدند

 یاطالعات در پژوهش خود به بررسی(  241) 3وکانسگلیو

و  دیددر مورد ته یرستانیدرباره نگرش ورزشکاران دب

از رفتارها  یاریبسپرداختند و نشان دادند  یورزش یقلدر

مربوط به  یورزش دیو تهد یها در مورد قلدرو نگرش

. از فرهنگ ورزش است یبخش دیباور است که تهد نیا

در پژوهش خود نشان دادند  (2413)تامینین و همکاران 

در ورزش مشاهده  گروهیقربانی شدن قلدری توسط هم 

 در پژوهش خود مبنی قلدری( 2413)شانون . شده است

ورزشی نشان داد که عوامل  و تفریحی هایمحیط در

موقعیتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی در رفتارهای 

 .قلدری در تفریح و ورزش نقش دارند

تواند ناشی از یک محیط مخرب و میهمچنین قلدری 

های اجتماعی نفس پایین و یا مهارتناکارآمد، عزت

ساز عوامل زمینهنشان داد  (2411)گرمایی . ضعیف باشد

عوامل خانوادگی،  شامل چهار عامل آموزاندانش قلدری

عوامل مربوط به مدرسه، عوامل فرهنگی، عوامل 

نیز در پژوهش ( 2411)زمانی . بوده است شناختیروان

 قلدری بروز ای زمینه عوامل خود مبنی بر شناسایی

ای بروز قلدری  عوامل زمینه ترین مهمسازمانی نشان داد 

 .ه استبندی شد در دو سطح فردی و سازمانی طبقه

                                                           
3- Mendez-Baldwin, Fontaine & Consiglio 
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عوامل نشان دادند که ( 2411)مسلمی و همکاران 

 -یشناختی، عوامل شغلروان -مل فردیای، عوا زمینه

به  نگرشی -و عوامل رفتاری عوامل سازمانیای،  حرفه

. بر قلدری در محیط کار شناسایی شده است مؤثرعنوان 

دو  نیاساس عدم توازن قدرت ببر یقلدربا توجه به اینکه 

توان بیان کرد که مربیان ورزشی فوتبال نیز می نفر است

قلدری در ورزش  .توانند پدیده قلدری را تجربه نمایندمی

های ورزشی، باعث ایجاد بحران ضمن ایجادتواند می

از طرفی پدیده . های ورزشی گرددهای در محیطتنش

های جدی بر اعتبار تواند آسیبقلدری در میان مربیان می

وجود مشکالتی در خصوص قلدری . ورزش داشته باشد

های میان بازیکنان و مربیان باعث مربیان در ایجاد تنش

 مسئلهرا ایجاد نماید که این هایی شده است تا درگیری

ورزشی شده  های گروهباعث ضربه به چارچوب ورزش و 

جامع در خصوص پدیده های پژوهشاز طرفی نبود . است

قلدری در میان مربیان فوتبال سبب شده است تا 

راهکارهای عملی در خصوص مدیریت این پدیده در 

 از .به خصوص فوتبال ایران شکل نگیرد ای حرفهورزش 

بر  مؤثرین رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل ا

 ایران ای حرفهبروز پدیده رفتار قلدری در مربیان فوتبال 

 .شد انجام

 

 روش

روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع مطالعات پیمایشی 

که از نظر هدف کاربردی  بودمبتنی بر معادالت ساختاری 

جامعه . انجام شدها به صورت میدانی آوری دادهو جمع

فوتبال شامل کلیه سرمربیان و مربیان پژوهش آماری 

های لیگ برتر، دسته ای در تیمبودند که به صورت حرفه

فعالیت  1044-1041اول و دسته دوم فوتبال ایران در سال 

های فوتبال در هیئت ها آنداشتند و عالوه بر ثبت قرارداد 

هر استان به عنوان مربی و سرمربی دارای مدرک 

. مربیگری از فدراسیون فوتبال ایران و یا آسیا باشند

ییدی، أمتناسب با حجم تعیین نمونه در تحلیل عاملی ت

متغیر )نمونه برای هر عامل  24حجم نمونه حدود حداقل 

با توجه به  (.1321 حبیبی و عدن ور،) الزم است( پنهان

لذا حداقل  استمتغیر  4اینکه پرسشنامه حاضر دارای 

با توجه به حداقل حجم نمونه . است نفر 114حجم نمونه 

نفر و با در نظر گرفتن احتمال ریزش  244کمتر از 

 214پرسشنامه و عدم برگشت تعدادی پرسشنامه، تعداد 

به عنوان نمونه به  نفر 241 نفر انتخاب و در نهایت تعداد

معیارهای ورود . صورت تصادفی ساده انتخاب شدند

سابقه تمامی مربیان دارای مدرک مربیگری، : لشام

ورزشی فوتبال در لیگ های فوتبال  های تیمدر  گری مربی

همچنین معیارهای . بودو تمایل به شرکت در پژوهش 

 مربیانی بود که دارای مدرک مربیگری :شاملنیز خروج 

. تیم های ورزشی را نداشتند گری مربیسابقه نبودند و یا 

به تمامی مربیان این اطمینان داده شد که تمامی اطالعات 

جهت انجام  صرفاًو  ماند میبه صورت محرمانه باقی 

 آوری جمعبر همین اساس جهت . پژوهش کاربرد دارد

یست مربیانی که معیارهای ورود به پژوهش ها، ابتدا ل داده

تحقیق در  های شنامهپرسو  آوری جمعحاضر را داشتند، 

وارد  ها دادهبین آنان پخش گردید و پس از پاسخگویی 

آمار توصیفی  ازها داده وتحلیل تجزیهجهت . فایل گردید

و در سطح آمار استنباطی از مدل معادالت ساختاری با 

سخه ن Smart PLSو 23نسخه  SPSSافزار  استفاده از نرم

 .استفاده شد 2

 

 بزارا
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 مؤثرگیری و شناسایی عوامل اندازه جهتپژوهش در این 

بر پدیده قلدری در بین مربیان ورزشی از پرسشنامه محقق 

ای که با بررسی مقاالت متعدد علمی در ارتباط با ساخته

و نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته با پژوهش موضوع 

دست آمده بود، استفاده ب( نفر12)پژوهش خبرگان 

که خرده مقیاس بود  4 گویه و 31گردید که مشتمل بر 

های با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تعداد گویه

 33به  سؤالپرسشنامه با توجه به پایین بودن بار عاملی دو 

 یرفتارها خرده مقیاس شامل. گویه تقلیل یافت

، روابط متقابل، ورزشکاران، در ورزش ضداجتماعی

، عامل شغلی، عامل رفتاری، تیو آزار و اذ یقلدر تجربه

ای و مدیریتی و عوامل زمینه شناختیروانعامل فردی و 

موافقم  کامالًلیکرت از  ای درجه 1اساس مقیاس بر. بود

مورد سنجش قرار گرفته  1م عدد فمخال کامالًالی  1 عدد

پرسشنامه، روایی صوری آن  روایی تعیین برای. است

متخصصان ورزشی با ارائه  اساتید و توسط خِبرگان،

اصالحاتی مورد تأیید و روایی محتوایی آن نیز با هدف 

از  تن 4کاهش و تغییر سؤاالت ابزار در اختیار 

همچنین از روایی . یید قرار گرفتأمتخصصین مورد ت

جش روایی پرسشنامه استفاده همگرا و واگرا جهت سن

مناسب بودن میزان روایی همگرا و روایی  که گردید

دامنه ضریب . اگرا مورد تأیید و تصدیق قرار گرفتو

دامنه  و 421/4-23/4  هاآلفای کرونباخ خرده مقیاس

وده که نشانگر ب 414/4-32/4 ضرایب پایایی ترکیبی 

 . پایایی مطلوب مقیاس است

 

 هایافته

نفر از نمونه  241توصیفی از بین  های یافته براساس

سال بوده  41/34برابر با  ها نمونهپژوهش، میانگین سنی 

از آنان دارای ( درصد 30/21)نفر  10همچنین . است

 1/02 )نفر  142سال،  14کمتر از  گری مربیسابقه 

 نفر 02 سال و 14-24بین  گری مربیدارای سابقه ( درصد

 سال 24باالی  گری مربینیز دارای سابقه  (درصد 21/23)

 هشت اکتشافیاساس نتایج آزمون تحلیل عاملی بر. بودند

 در یقلدر دهیپد بروز بر مؤثر عوامل به عنوان عامل

 شناسایی شد که شامل رانیا یاحرفه فوتبال انیمرب

 ورزشکاران ،(3 سؤال) ورزش در ضداجتماعی یرفتارها

 و آزار و یقلدر تجربه ،(3سؤال) متقابل روابط ،(1سؤال)

 یرفتار عامل ،(3 سؤال) یشغل عامل ،(3 سؤال) تیاذ

 عامل ،(1 سؤال) یتیریمد و ای زمینه عوامل ،(0 سؤال)

 .بود (1 سؤال) یفرد و شناختیروان و( سؤال 1) یفرد

گیری در روش حداقل مربعات  برای برازش مدل اندازه

آلفای ( 1پایایی ابزار توسط سه معیار مورد ( PLS)جزئی 

ضرایب بارهای ( 3( CR)پایایی ترکیبی ( 2کرونباخ 

همگرا و واگرا مورد بررسی قرار  رواییعاملی و سپس 

 .نشان داده شده است 1که نتایج در جدول  گرفت

 
 یقلدر دهیبر بروز پد مؤثرعوامل  بندی اولویتو  ییشناسابررسی ضرایب پایایی مدل  1جدول 

 از طریق تحلیل عاملی تأییدی رانیا یافوتبال حرفه انیدر مرب

 های قلدری مؤلفه
ضریب آلفای 

 (α)کرونباخ 

پایایی ترکیبی 

(CR) 

 واریانس میانگین

 (AVE) استخراج شده

 2/4 0 24/4  23/4  در ورزش یضد اجتماع یرفتارها

 01/4  12/4  433/4 ورزشکاران

 11/4  422/4 11/4  متقابل روابط
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 های قلدری مؤلفه
ضریب آلفای 

 (α)کرونباخ 

پایایی ترکیبی 

(CR) 

 واریانس میانگین

 (AVE) استخراج شده

 424/4 441/4 4/4   تیو آزار و اذ یقلدر تجربه

 142/4 432/4 2/4 4 یشغل عامل

 112/4 32/4  20/4  یرفتار عامل

 121/4 414/4 41/4  یتیریو مد ای زمینه عوامل

 131/4 411/4 421/4 شناختیروانو  یفرد عامل

 

ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی  ،1ه جدول با توجه ب

معیار دوم از . اند ترکیبی در محدوده مورد قبول واقع شده

گیری، روایی همگرا است که  بررسی برازش مدل اندازه

به بررسی میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین 

به بیان دیگر . پردازد های خود می هر سازه با شاخص

ؤاالت خود را مشخص میزان همبستگی هر سازه با س

کند و هر چه همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر  می

به باال را کافی  0/4مقدار ( 1221) مگنر و همکاران. است

 با توجه به نتایج(. 2413داوودی و رضازاده، )اند  دانسته

توان مناسب بودن میزان روایی همگرا را  می 1جدول 

عاملی حاصل از در ادامه نتایج بارهای  .تأیید کرد

 .شده است ارائه 2معادالت ساختاری در جدول 

 
 از تحلیل عاملی اکتشافیبا استفاده ( پایایی)گیری  هزبررسی برازش مدل اندا 2 جدول

 ها گویه عوامل
ضرایب  عاملی بار

 (β)استاندارد 

مقادیر ضرایب 

 (t)داری معنی

 1عامل 

و  یانهیعوامل زم)

 (یتیریمد

 021/13 01/4  مناسب یو ورزش ینداشتن امکانات رفاه

 114/0 142/4 نابسامان باشگاه یاقتصاد تیوضع

 4/1 0 124/4 پاداش و حقوق نامناسب باشگاه ستمیس

  /224 112/4 و کادر یندادن به مرب تیاهم

 21/10  04/4  یقلدر تیریو درک محدود از مد نیقوان تیقطع عدم

 2عامل 

 (رفتاریعامل )

 224/12 03/4  یگریسو استفاده از قدرت مرب

 442/14 4/ 14 ندادن به باشگاه و اهدافش تیاهم

 314/1 141/4 ای حرفهاخالق  نبود

 214/1 1/4 1 نییپا یخودکنترل

 3عامل 

 (عامل شغلی)

 444/1 103/4 یگریفشار مرب

 302/1 121/4 یگریاستقالل مرب نداشتن

 114/11 4/    یو اقتصاد یمال مشکالت

 4عامل 

و  یعامل فرد)

 (شناختیروان

 011/1 121/4 ینیب برتر خود

  /4 2 4/ 11 نییپا یریبه نفس و انعطاف پذ اعتماد

  /421 134/4 یو خانوادگ یفرد مشکالت

 444/4 102/4 و استرس یپرخاشگر

 0/ 43 111/4 یو فشارعصب یتینارضا

 3/2 4 21/4  ای لحظه یدیناام
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 ها گویه عوامل
ضرایب  عاملی بار

 (β)استاندارد 

مقادیر ضرایب 

 (t)داری معنی

 5عامل 

 (ورزشکاران)

 012/2 133/4 نقش قلدر بودن ورزشکار

 0/ 11 142/4 ورزشکار یاحساس تیوضع

  /404 112/4 ورزشکار یقدرت و سابقه ورزش تیوضع

 121/1 140/4 ورزشکار دگاهیاز د ینبود مرب مقبول

 212/1 123/4 ورزشکار غیراخالقی رفتار

  /21  141/4 ورزشکار یتیشخص یژگیو

 یرفتارها) 6عامل 

 ضداجتماعی                   

 (در ورزش

 34/4  43/4  یضداجتماع یمیهم ت

 330/13 110/4 یضداجتماع فیحر

 114/13 124/4 یضداجتماع انیمرب

 7عامل 

 (روابط متقابل)

 211/2 34/4  یمیدرون ت یوندهایارتباطات و پ

 2/0 2 124/4 تیو کسب محبوب طلبی شهرت

 1/13 2 42/4  و ورزشکاران رانیو مد انیبا مرب روابط

 8عامل 

و  یتجربه قلدر)

 (تیآزار و اذ

 131/10 412/4 یقبل های تیمتجربه در 

 12/1  110/4 در مدرسه تجربه

 210/0 4/ 12 یو ورزش یدر دوران زندگ تجربه

 

کلیه سؤاالت  2از جدول  آمده دستباساس نتایج بر

و مقادیر ضرایب ( 0/4)دارای بار عاملی قابل قبولی بودند 

 ؛بوده 21/1از  تربزرگبرای تمام سؤاالت ( t)داری معنی

در ادامه  .معنادار هستند% 21ر سطح اطمینان بنابراین د

زیر نشان  های شکلساختاری در  معادالتنتایج حاصل از 

 .داده شده است
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 یقلدر دهیپد بروز بر مؤثر هشتگانه عوامل یعامل ساختار( β) استاندارد بیضرا ریمقاد 1 شکل

 یدییتأ یعامل لیتحل در رانیا یاحرفه فوتبال انیمرب در

 
 یقلدر دهیبر بروز پد مؤثرهشتگانه ساختار عاملی تأییدی ( t) یداریمعنمقادیر ضرایب  2شکل 

 رانیا یافوتبال حرفه انیدر مرب
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ماتریس فورنل برای بررسی روایی واگرای مدل از روش 

در این روش میزان همبستگی یک . و الرکر استفاده شد

ه با سایر هایش در مقابل همبستگی آن ساز سازه با شاخص

نشان داده  3شود که نتایج در جدول  ها مقایسه می سازه

 .شد

 
 (فورنل و الرکر: راروایی واگ)ها  ماتریس مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی سازه 3جدول 

 عوامل قلدری 8 7 6 5 4 3 2 1

 ورزش در یضداجتماع یرفتارها -       

 ورزشکاران 4/ 13 43/4       

 رفتار متقابل 444/4 142/4 230/4     

 تجربه قلدری و آزار و اذیت 43/4  131/4 114/4 1/4 4    

 عامل شغلی 131/4 140/4 141/4 4/ 4  412/4   

 عامل رفتاری 141/4 2/4   101/4 124/4 10/4  4/  1  

 ای و مدیریتی عامل زمینه 441/4 021/4 111/4 132/4 141/4 033/4 11/4  

 یشناخت روانعامل فردی و  411/4 31/4  31/4  4/ 41 440/4 140/4 41/4  144/4

 

که در قطر ماتریس  AVEجذر  3 جدول با توجه به نتایج

آمده بیش از میزان همبستگی هر سازه با دیگر 

متغیرهاست که نشان دهنده روایی واگرای مناسب و 

در ادامه  .گیری است های اندازه برازش خوب مدل

ضرایب قدرت پیش بین و ضریب تعیین متغیرهای 

شناسایی شده در پدیده قلدری مربیان فوتبال ورزشی 

 .نشان داده شده است

 
 بین و تعیین متغیرهای پژوهشضریب قدرت پیش 4جدول 

 ضریب تعیین بینضریب قدرت پیش قلدری یها مؤلفه

 3/4  10/4 در ورزش یضد اجتماع یرفتارها

 2/4  00/4 ورزشکاران

 43/4 32/4 متقابل روابط

 14/4 11/4 تیو آزار و اذ یقلدر تجربه

 40/4 01/4 یشغل عامل

 0/4  11/4 یرفتار عامل

 40/4 01/4 یتیریو مد ای زمینه عوامل

 11/4 11/4 شناختیروانو  یفرد عامل

 

در نهایت اقدام به بررسی نتایج حاصل از مدل درونی 

نیز  یکل مُدل برازش. پژوهش صورت گرفت( 3جدول )

. جهت مطلوب بودن مدل پژوهش حاضر صورت گرفت

به عنوان مقادیر ضعیف،  31/4و  21/4، 41/4سه مقدار 

با  .اندشدهمعرفی  یکل مُدل برازشمتوسط و قوی برای 

و  010/4آن  توجه به مقدار میانگین مقادیر اشتراکی
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با توجه به فرمول زیر . آمد دستب 121/4آن  R2میانگین 

 کهآمد  دستب 121/4معادل  یکل مُدل برازشمقدار 

اساس بر .نشان از برازش قوی مدل نهائی پژوهش داشت

های شناسایی شده به های پژوهش عوامل و گویهیافته

در بروز قلدری در بین مربیان فوتبال  مؤثرعنوان عوامل 

 .یید شدندأای ایران شناسایی و تحرفه

 

 بحث

 بروز بر مؤثر عوامل شناسایی هدف با حاضر پژوهش

 انجام ایران یا حرفه فوتبال مربیان در قلدری رفتار پدیده

 مربیان قلدری رفتار بر عامل هشت داد نشان نتایج. شد

 در ضداجتماعی یرفتارها که شامل است اثرگذار

 آزار و یقلدر تجربه، متقابل روابط، ورزشکاران، ورزش

 و ای زمینه عواملی، رفتار عامل ی،شغل عامل ،تیاذ و

 .ی بودفرد و شناختیروان و یفرد عاملی، تیریمد

 مؤثر عوامل از یکی عنوان به شغلی عامل نتایج نشان داد

 است شده شناسایی ایحرفه فوتبال مربیان قلدری بروز بر

 و مربیگری استقالل نداشتن مربیگری، فشار شامل که

 یافته با همسو نتایج. است اقتصادی و مالی مشکالت

 خود پژوهش در که است( 2411) همکاران و پور مسلمی

 از یکی عنوان به ایحرفه و شغلی عوامل دادند نشان

 شده شناسایی کار محیط در قلدری بر اثرگذار عوامل

 مربیان از برخی که کرد بیان توانمی نتایج تبیین در. است

 در و نیستند مربیگری زمینه در الزم تخصص دارای

 را خود یفوظا انجام توانایی که گیرندمی قرار هاییپست

 شایستگی از بیشتر یا کمتر مربیگری کار اینکه یا و ندارند

 مدام و کندمی نارضایتی احساس نتیجه در و است ها آن

 پدیده بروز سبب خود این و شودمی درگیر دیگران با

 .شودمی مربیان بین در قلدری

در  یضد اجتماع یرفتارهادست آمده براساس نتایج ب

بر بروز قلدری  مؤثربه عنوان یکی از عوامل  ورزش

ای شناسایی شده است که شامل مربیان فوتبال حرفه

ی و ضداجتماع فیحری، ضداجتماعی میت هم های مؤلفه

های نتایج همسو با یافته. استمربیان ضداجتماعی 

که در پژوهش خود  است( 2412)وینهاردت و فامینین 

هم تیمی ضداجتماعی و حریف ضداجتماعی را به عنوان 

تامینین و . فاکتورهای قلدری در ورزش بیان کرده است

نیز در پژوهش خود نشان دادند قربانی ( 2413)همکاران 

شدن قلدری توسط هم تیمی در ورزش مشاهده شده 

یا  ها وتوان بیان کرد چنانچه هم تیمیین رو میا از. است

حریفان و دیگر مربیان از رفتارهای اجتماعی نامناسبی در 

طول رقابت و یا تمرین استفاده نمایند سبب بروز پدیده 

 .شودقلدری در بین مربیان می

بر بروز قلدری  مؤثرعامل رفتاری به عنوان یکی از عوامل 

 ءای شناسایی شده است که شامل سومربیان فوتبال حرفه

استفاده از قدرت مربیگری، اهمیت ندادن به باشگاه و 

. استای و خودکنترلی پایین اهدافش، نبود اخالق حرفه

است ( 2411)مسلمی پور و همکاران نتایج همسو با یافته 

در پژوهش خود نشان دادند عوامل رفتاری نگرشی که 

یکی از عوامل اثرگذار بر قلدری در محیط کار  عنوان به

زمانی که مربی فاقد اخالق کاری و  .شده استشناسایی 

-ای باشد بسیاری از هنجارها و قوانین را رعایت نمیحرفه

معنی است کند و حمایت و کمک به همکاران برای او بی

همچنین زمانی . دهدو هر گونه رفتاری را از خود بروز می

شود باشد سبب می برخوردارکه مربی از قدرت باالیی 

استفاده نماید، از باشگاه و سازمان  ءخود سووی از قدرت 

شود که آینده و اهداف باشگاه نیز برای وی خود زده می
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مهم نیست و رفتارهای نامناسب و ناشایست از خود بروز 

 .دهد که مجموع این رفتارها سبب قلدری وی شودمی

 مؤثربه عنوان یکی از عوامل  شناختیروانعامل فردی و 

ای شناسایی شده است یان فوتبال حرفهبر بروز قلدری مرب

پذیری که شامل خودبرتربینی، اعتماد به نفس و انعطاف

پایین، مشکالت فردی و خانوادگی، پرخاشگری و 

ای و ناامیدی لحظه عصبی فشاراسترس، نارضایتی و 

که  است( 2413)های شانون نتایج همسو با یافته. است

نشان داد که عوامل فردی در رفتارهای قلدری در تفریح 

زمانی که مربیان از مشکالت فردی . و ورزش نقش دارند

شود که در زندگی برخوردار باشند سبب میو خانوادگی 

روزمره خود آرامش ندارد و مداوم درگیر است زمانی 

که به باشگاه برود و یا کارهای مربیگری خود را انجام 

کرش مشغول است و اگر با یک کوتاهی یا یک دهد، ف

رفتاری از یک مسئول و یا ورزشکار روبرو شود 

رفتارهای انحرافی از خود بروز دهد و یا اینکه تمایلی به 

کار کردن مربیگری ندارد و مداوم در فکر است و به 

 یشود و گاهمی برخوردارای نوعی از یک ناامیدی لحظه

می کند و سبب بروز قلدری  آزار و اذیت کردن را شروع

 .شوددر وی می

به عنوان یکی  تیو آزار و اذ یقلدر تجربه نتایج نشان داد

ای بر بروز قلدری مربیان فوتبال حرفه مؤثراز عوامل 

ی، قبل هایمیدر ت تجربهشناسایی شده است که شامل 

و تجربه در دوران زندگی و ورزشی  در مدرسه تجربه

 است که( 2411)میرزایی های یافتهنتایج همسو با . است

آزار و اذیت مرتبط با »، «آزار و اذیت شخصی» نشان داد

به  آزار و اذیت سازمانی»و « رفتار ارعاب آمیز»، «کار

توان بیان می .شوندقلدری شناسایی می یها مؤلفهعنوان 

قرار دارند،  خشونت و تجربهکه در معرض  مربیانی کرد

 ی، از جمله رفتارهایکیزیف یدر معرض پرخاشگر شتریب

 ریممکن است تأث یتجربه بدرفتار .هستند یقلدر

 ایغفلت  ئمعال جهیدر نت یقلدر یبر خطر قربان یمیمستق

 . داشته باشد یکیزیف بیعالئم قابل مشاهده از آس

 دیگر ازای و مدیریتی به عنوان یکی عوامل زمینه همچنین

ای بر بروز قلدری مربیان فوتبال حرفه مؤثرعوامل 

شناسایی شده است که شامل نداشتن امکانات رفاهی و 

ورزشی مناسب، وضعیت اقتصادی نابسامان باشگاه، 

سیستم پاداش و حقوق نامناسب باشگاه، اهمیت ندادن به 

و درک محدود از  نیقوان تیعدم قطعمربی و کادر و 

در ( 2411)همکاران مسلمی پور و . استی قلدر تیریمد

ای به عنوان یکی از پژوهش خود نشان دادند عوامل زمینه

عوامل اثرگذار بر قلدری در محیط کار شناسایی شده 

اگر باشگاه به . است که همسو با پژوهش حاضر است

مربیان خود اهمیت ندهد، به طور مثال امکانات رفاهی، 

دی و تشویق، ارتقا، پاداش، حقوق و مسائل مالی اقتصا

را برای مربیان خود فراهم نکند در نتیجه قلدری در غیره 

کند چرا های ورزشی افزایش پیدا میبین مربیان و محیط

ارزش  ها آنکه وی بر این عقیده است که باشگاه برای 

 . قائل نشده است

بر بروز قلدری  مؤثرروابط متقابل به عنوان یکی از عوامل 

ای شناسایی شده است که شامل مربیان فوتبال حرفه

ارتباطات و پیوندهای درون تیمی، شهرت طلبی و کسب 

. استمحبوبیت و روابط با مربیان و مدیران و ورزشکاران 

که  است( 2424)نتایج همسو با یافته وینهاردت و فامینین 

روابط متقابل؛ رفتار از دیدگاه مربیان، نشان دادند 

کالن  تیری؛ و مد(نایبمر)ورزش  یمتخصصان سطح مرب

به عنوان عوامل مهم قلدری در ورزش  روابط متقابل

بنابراین  ؛که همسو با پژوهش حاضر است شناسایی شدند
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شود و روابط یتوجه به رفتار افراد جلب مدر قلدری 

متقابل خاص همراه با گردش ورزشکاران حاصله در 

 .شودسبب بروز قلدری می ها تیم

بر  مؤثرورزشکاران به عنوان یکی از عوامل  عامل نهایتاً

شناسایی شده است که  ای حرفهبروز قلدری مربیان فوتبال 

بودن ورزشکار، وضعیت احساسی  قلدر های مؤلفهشامل 

ورزشکار، وضعیت قدرت و سابقه ورزشی ورزشکار، 

غیراخالقی  مقبول نبود مربی از دیدگاه ورزشکار، رفتار

نتایج . استورزشکار  ورزشکار و ویژگی شخصیتی

. است( 2413) تامینین و همکارانهای همسو با یافته

-ی ورزشکاران و دیدگاه و ویژگیو نقش قلدر تیماه

به اندازه  یورزش میدر ت های فردی و شخصیتی آنان

تواند یسو م کیاز  ینگرش نیو چن شود نمیدرک  یکاف

 یباشد و از سو یتیکفایپنهان کردن ب یبرا ای وسیله

-یم جادیا یوجود قلدر یرا برا یمطلوب طی، شراگرید

 .کند

 

 گیری یجهنت

 عوامل به عنوان عامل هشتنشان داد  دست آمدهنتایج ب

 رانیا یاحرفه فوتبال انیمرب در یقلدر دهیپد بروز بر مؤثر

 ورزش، در یاجتماع ضد یرفتارها شناسایی شد که شامل

، تیاذ و آزار و یقلدر تجربه متقابل، روابط ورزشکاران،

ی، تیریمد و ای زمینه عواملی، رفتار عامل ی،شغل عامل

از آنجا که مطالعات  .بوده است شناختیروان و یفرد عامل

بسیار اندکی درباره قلدری مربیان در داخل ایران انجام 

شده بود پژوهشگر با محدودیت منابع در این زمینه روبرو 

بود که باعث گردید با دانشی نسبی درباره موضوع تحقیق 

شود مدیران و پیشنهاد می. وارد حوزه پژوهش شود

وامل شناسایی را نسبت به ع ورزشی آگاهی خود مسئوالن

های خود افزایش دهند و تمام تالشپژوهش شده در این 

. تر کردن این عوامل را بکار گیرندرا برای کمرنگ

های آموزشی جهت آشنایی همچنین برگزاری دوره

مربیان با ماهیت قلدری، تغییر نگرش نسبت به قلدری و 

، نحوه برخورد با ها آنتغییر در الگوهای رفتاری  یجتاًنت

ورزشکاران، چگونگی پیشگیری و مدیریت قلدری، 

-مربیان ورزشی را نسبت به قلدری آشنا و به روز نگه می

 .دارد
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