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  چكيده 
هاي تواند تا حد زيادي به ويژگيمطالعه پرخاشگري در ورزش به داليل متعددي اهميت دارد.بروز رفتار پرخاشگرانه مي :زمينه و هدف

فوتبال هاي شخصيتيو ميزان پرخاشگري بازيكنان هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين ويژگيشخصيتي فرد بستگي داشته باشد. 
  .بودسطوح باشگاهي استان خوزستان

هاي باشگاهي استان خوزستان، حاضر در ليگ برتر ، ليگ يك و ليگ دو بازيكنان فوتبال تيم: اين پژوهش همبستگي روي روش تحقيق
ها زمودنيآ به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند، انجام شد. نفر) 154(تعداد  كه تمام اعضاي جامعه 1389- 1388كشور در فصل 

) را تكميل 1992) و پرخاشگري باس و پري(1982كري، هاي شخصيتي نئو فرم كوتاه (كاستا و مكويژگي استاندارد هايپرسشنامه
  ها با استفاده از آمار توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.كردند. داده

دار و بودن با پرخاشگري همبستگي منفي و معنيبودن نسبت به تجربه و وجداني ، بازپذيري توافقگرايي، هاي شخصيتي برونويژگي :هايافته
بيني پرخاشگري را در هر سه سطح رنجوري قابليت پيشمؤلفه روان .داري داشتي همبستگي مثبت و معنيپرخاشگربا رنجوري ويژگي روان

   مختلف داشت.ليگي به ميزان 
گذار است. نتايج اين تحقيق با بسياري از هاي شخصيتي خاص در بروز يا عدم بروز رفتار پرخاشگرانه تاٌثيروجود ويژگي :گيرينتيجه

  خواني دارد.تحقيقات انجام شده در اين زمينه هم
  .هاي شخصيتي، پنج عامل بزرگ، پرخاشگري، بازيكنان فوتبالويژگي: واژگان كليدي

  
  
  
  

Abstract 
Aim and Background: study aggression in sport is important for many reasons. Incidence of 
aggressive behavior can largely be dependent on individual personality characteristics. Object of this 
study was examines the relationship between personality characteristics and the amount of aggression 
levels of club soccer players Khuzestan. 
Method and Materials: This correlation study was performed on soccer players club teams 
Khuzestan, present in the Premier League, League One and League tow country in the season 1388-
1389, which all members of the community were selected as the sample. Subjects were completed 
personality questionnaires NEO short form (Costa and Mac Carey, 1982) and Buss and Perry 
Aggression (1992). Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson correlation and stepwise 
regression. 
Finding: Personality characteristics of extraversion, agreeableness, openness to experience and 
conscientiousness with aggression had correlated significant negative and neuroticism with aggression 
had correlated significant positive. Neuroticism component capability to predict aggression in three 
levels of the league had Different levels. 
Conclusion: There are certain effective personality characteristics in the aggressive or non- behavior 
is. The results of this study are consistent with many studies in this field. 
Keywords: personality traits, operating five large, aggression, football players. 
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  مقدمه
كنند كه مطالعه پرخاشگري در ورزش به داليل متعددي اهميت دارد. محققان علوم اجتماعي غالباً چنين استدالل مي

متاٌسفانه اي بزرگتر است. شود، ورزش جهاني كوچك از جامعهورزش بازتابي از جامعه در كليت خويش است. از اين رو گفته مي
هاي ورزشي شده است.از مهمترين عوامل فردي بروز غلبه رفتار خشن بازيكنان زياد شده و امروزه، موضوع اصلي در رقابت

،  )1985(2) و سيان1991(1ها و خصوصيات شخصيتي است. به نظر استوررفتارها و احساسات پرخاشگرانه در افراد، ويژگي
ترديد شخصيت يكي از مباحث عمده و محوري روانبي ).1(هاي شخصيتي فرد دارد يپرخاشگري ارتباط تنگاتنگي با ويژگ

توان جزو مهمترين سئواالتي چرا كه شناخت انسان و نحوه تربيت وي را مي  مربوط به انسان است شناسي و هدف نهايي
 .)2د (اندنبال پاسخگويي به آن بوده هاي علوم انساني بهدانست كه در طي قرون كليه رشته

اي ها در دنيا و جامعه ايران اسالمي ارزش و محبوبيت ويژهجا كه ورزش فوتبال به عنوان اولين و پرطرفدارترين ورزشاز آن
-اي كودكان، نوجوانان، جوانان و حتي بزرگساالن به آن گرايش دارند، مطالعه عوامل روانپيدا كرده است و به طور گسترده

هاي شخصيتي و ). شناخت و ارتباط بين ويژگي3بر رفتار ورزشكاران اين رشته ضرورت دارد ( شناختي و محيطي تأثيرگذار
هاي مختلف و درك تواند مربيان ورزشي را در انتخاب بازيكنان و اعطاي مسئوليتپرخاشگري ورزشكاران، عالوه بر اينكه مي

اخالقي ورزش در تمامي جوامع و از جمله جامعه اسالمي  تواند به رعايت جنبهها كمك كند، ميرفتار و چگونگي برخورد با آن
  شود.ها اشاره مي)، بر همين مبنا، تحقيقاتي در اين زمينه صورت گرفته است كه به برخي از آن4كمك كند (

-هاي شخصيتي و ميزان پرخاشگري در ورزشكاران مرد رشتهشعباني بهار و همكاران به مقايسه و بررسي ارتباط بين ويژگي

دار گرايي و پرخاشگري رابطه معنيها نشان داد بين برونپرداختند. يافته 1385هاي منتخب ورزشي شهرستان همدان در سال 
هاي تكواندو، باثباتي و ميزان پرخاشگري در رشته -هاي واليبال و تكواندو وجود دارد. بين ويژگي بي ثباتيو مثبت در رشته

هاي ) به بررسي رابطه ويژگي1385نصري و دماوندي (). 5دار و مثبت وجود دارد (يتنيس روي ميز و فوتبال رابطه معن
شخصيتي و پرخاشگري در تماشاچيان فوتبال پرداخته است. برخي از نتايج اين تحقيق عبارتند از: الف) گروه تماشاچيان 

ي ن، احساسات و رفتار پرخاشگرانهمتعصب داراي رفتار پرخاشگرانه بيشتري هستند، ب) تماشاچيان داراي عزت نفس پايي
حسيني  ).6گرايي با رفتارهاي خصمانه رابطه مثبت وجود دارد (خواهي، برونهاي هيجاندهند، ج) بين ويژگيبيشتري بروز مي

گرايي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادي شهر تهران پرداخته )در تحقيقي به بررسي رابطه هيجان خواهي، برون1378(
) به بررسي 1386زيرك مرادلو ( .)7( داري وجود نداردگرايي و خشم ارتباط معنياست. نتايج تحقيق نشان داد كه بين برون

هاي شخصيتي و سالمت رواني با سيستم گروه خوني دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تهران رابطه ساده و چندگانه ويژگي
رنجور خويي و شدت ناراحتي رواني طه مستقيم (مثبت) بين ويژگي شخصيتي روانپرداخت. نتايج اين تحقيق نشان داد كه راب

  .)8وجود دارد. همچنين بين ويژگي شخصيتي وجداني بودن با شدت ناراحتي رواني رابطه منفي وجود دارد (

اي مؤفق هسازمان كارمندان بررسي رابطه بين پرخاشگري و پنج بعد بزرگ ويژگي شخصيتي در ) به2009( 3بارسلمي
اي هشخصيتي و پرخاشگري وجود دارد. بين ويژگيداري بين پنج بعد ويژگينتايج نشان داد كه رابطه معنيپرداخته است. 

روان و بين ويژگي دار و منفي ري با ميزان پرخاشگري رابطه معنيپذيگرايي و توافقشخصيتي وجداني بودن، باز بودن، برون
هاي ي بين ويژگي) تحقيقي پيرامون رابطه2006( 4جانسون). 9دار وجود دارد (و پرخاشگري رابطه مثبت و معني رنجوري

ي هوشياري و باز بودن هاي منتخب انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه بين مشخصهشخصيتي و پرخاشگري ورزشكاران رشته
چنين بين دلپذيري و وجداني بودن با پرخاشگري در زماني كه سطح داري وجود دارد. همي منفي معنيبا پرخاشگري رابطه

) تحقيقي كه بر روي ورزشكاران و غير ورزشكاران 2006( 5). بكمند10شود (ي مثبتي ديده ميهوشياري پايين باشد، رابطه
                                                 
1.Store 
2. Sian 
3. Barthelme 
4. Jensen 
5.Beckmand 
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 6). ساچيكو11ندارد(داري وجود ي معنيگرايي و خصومت، رابطهانجام داد، به اين نتيجه رسيد كه بين دو متغير برون
نشان داد كه  هاي شخصيتي و ميزان پرخاشگري نوجوانان پرداخته است. نتايج اين پژوهش)به بررسي رابطه بين ويژگي2002(

دار همبستگي معنيو گرايي با ميزان پرخاشگري و برون روان رنجوريهاي شخصيتي داري بين ويژگيهمبستگي مثبت و معني
  ). 12پذيري و باز بودن نسبت به تجربه با پرخاشگري در نوجوانان وجود دارد (بودن، توافقوجداني و منفي بين 

هاي ورزشي و و پرخاشگري، تفاوت شرايط محيط "پنج بزرگ"تيشخصي ض تحقيقات در زمينه ارتباط ابعادبا توجه به تناق
هاي ابعاد مدل پنج عاملي در محيط كافي عدم بررسيها، و ها) با ساير سازمانها وتيمهاي ورزشي ( از جمله باشگاهسازمان

  هاي زير انجام شده است: ورزشي، اين تحقيق با هدف پاسخ به سؤال

 صفات پنج بزرگ)؟تبال چگونه است (هاي شخصيتي  و پرخاشگري بازيكنان فوويژگي .1
  وجود دارد؟ارتباط گانه شخصيتي با پرخاشگري بازيكنان فوتبال صفات پنجاي بين آيا رابطه .2
  ؟توانند متغير پرخاشگري را پيش بيني كنندهاي شخصيت ميكداميك از شاخص .3

 روش شناسي تحقيق
هاي و بصورت ميداني به وسيله پرسشنامه بود"همبستگي –توصيفي "پژوهش از نوع با توجه به ماهيت موضوع، روش   

هاي كشوري هاي خوزستاني حاضر در ليگجامعه آماري تحقيق حاضر، شامل تمامي بازيكنان فوتبال تيم استاندارد انجام شد.
هاي جامعه آماري براي به تعداد هفت تيم بودند. به دليل محدوديت 1388-1389(ليگ برتر، ليگ يك و ليگ دو) در فصل 

تمام اعضاي جامعه به عنوان نمونه آماري در اين تحقيق  شماري استفاده گرديد. به اين ترتيب كهانتخاب نمونه از روش سر
پرسش نامه  154ها توزيع گرديد. از تعداد هاي الزم تكثير و در بين آزمودنينامهردند. بر اساس اعضاي نمونه، پرسششركت ك

رصد از نمونه آماري د 11/83پرسشنامه به طور كامل تكميل و قابل استفاده بودند؛ كه اين تعداد 128توزيع شده، تعداد  
  داد. (برگشتي) را تشكيل مي

پرسشنامه اطالعات فردي: محقق ساخته در جهت برخي از اهداف تحقيق شامل سن،  -1ها شامل: آوري دادهابزار جمع   
هاي شخصيتي پرسشنامه ويژگي -2باشد. مي ماني، وضعيت تأهلسابقه عضويت در تيم، تعداد مدال كسب شده در سطوح قهر

باشد و توسط كاستا و مي سوال 60هاي شخصيتي بازيكنان از فرم كوتاه نئو كه داراي ي ويژگيبه منظور بررسنئو فرم كوتاه: 
) به زبان فارسي آماده 1381( براي اولين بار توسط كيامهرساخته شده، استفاده شد.  اين پرسشنامه  1982مك كري در سال 

، برون(N7)روان رنجوريدهد كه عبارتند از: اين آزمون پنج ويژگي بزرگ شخصيتي افراد را مورد سنجش قرار مي .شده است
پايايي ابعاد مختلف پرسشنامه با  .(C11)بودنو وجداني (A10)پذيري ، توافق(O9)، باز بودن ذهن نسبت به تجربه(E8)گرايي

ي  باس به وسيلهپرسشنامه پرخاشگري باس و پري: اين آزمون  -3 ه است.تعيين شد 83/0تا  64/0آزمون آلفاي كرونباخ بين 
پايايي  نمايد.باشد كه ميزان پرخاشگري كل آزمودني را مشخص ميسؤال مي 29داراي  وساخته شده  1992و پري در سال 

 برآورد شده است. 89/0اين پرسشنامه بوسيله آزمون آلفاي كرونباخ 

بندي، تنظيم نمرات خام از طريق محاسبه ميانگين، انحراف توصيفي براي توصيف، طبقه از آماردر پژوهش حاضر    
رگرسيون گام به  ،هاي آمار استنباطي مناسب مانند ضريب همبستگي پيرسونروش. جهت رسم جداول استفاده شد استاندارد

فاده شده است. عمليات آماري با استفاده از است هاپرسشنامه و از روش آماري آلفاي كرونباخ جهت محاسبه ضرايب پاياييگام 
  در نظر گرفته شده است.  =05/0داري ها سطح معنيانجام شد، ضمناً براي كليه فرضيه 16نسخه  spssنرم افزار

 
                                                 
1. Sachiko 
2.Neuroticism 
3.Extroversion 
4.Oppenness 
5.Aggreeableness 
6.Conscientiousness 
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  هايافته
نفر آزمودني، كمترين فراواني  128از مجموع  ها، نتايج به دست آمده نشان داد كههاي فردي آزمودنيدر بخش ويژگي   

نفر  51عداد سال به ت 23-26ي درصد) و بيشترين فراواني سني در دامنه 3/2نفر ( 3سال به تعداد  15-18ي سني در دامنه
ابقه كمترين س ودرصد)  3/38نفر ( 49سال به تعداد  8-10ي سني . بيشترين سابقه ورزشي در دامنهبوده استدرصد)  9/39(

  . بوده استدرصد)  9/3نفر ( 5سال به تعداد  2-4ي سني ورزشي در دامنه
هاي خوزستاني حاضر در ليگ بازيكنان تيم هاي پرخاشگري درشود؛ ميانگين نمرهمشاهده مي 1طوري كه در جدولهمان

، توافق 4/28گرايي ، برون45/25ن ، بازبود75/16رنجوري هاي روانباشد. همچنين ميانگين خرده مقياسمي 56/68برتر كشور، 
هاي خوزستاني حاضر در ليگ يك كشور، هاي پرخاشگري در بازيكنان تيمباشد. ميانگين نمرهمي 1/31و وجداني بودن  57/28
و وجداني بودن  91/8، توافق 33/4گرايي ، برون29/9، بازبودن 14/23رنجوري هاي روانباشد. ميانگين خرده مقياسمي 46/87
باشد. مي 90/ 55هاي خوزستاني حاضر در ليگ دو كشور،هاي پرخاشگري در بازيكنان تيمباشد. ميانگين نمرهمي 58/8

و وجداني  20/26پذيري ، توافق27/27گرايي ، برون35/26، بازبودن 65/23رنجوري هاي روانهمچنين ميانگين خرده مقياس
-هاي مربوط به متغير پرخاشگري و خرده مقياستوان انحراف استاندارد نمرهباشد. همچنين در اين جدول ميمي 70/27بودن 

ميانگين  هاي شخصيتي را در سه سطح ليگ برتر، ليگ يك و ليگ دو مشاهده نمود. با توجه مطالب جدول يك،هاي ويژگي
- مي 72در پرسشنامه كلي نمره  توجه به اينكه ميانگين هاست (بادهنده پرخاشگر بودن آنهاي پرخاشگري بازيكنان نشاننمره

تر ميزان هستند يعني در سطوح پايين تربازيكنان ليگ برتر پرخاشگر كه بازيكنان ليگ دو و ليگ يك از باشد) با اين تفاوت
  باشد. پرخاشگري بيشتر مي

  
  كشور هاي خوزستاني حاضر در ليگ برتر، يك و دوبازيكنان فوتبال تيم هاي مربوط به. توصيف يافته1جدول

  وجداني بودن  توافقي بودن  گراييبرون  بازبودن  روان رنجورخويي  پرخاشگري  سطوح  شاخص

  
  ميانگين  

  1/31  57/28  4/28  45/25  75/16  65/68  ليگ برتر
  58/8  91/8  33/4  29/9  14/23  46/87  ليگ يك
  70/27  20/26  27/27  35/26  65/23  55/90  ليگ دو

      
 انحراف    

  استاندارد

  16/5  33/4  74/4  6/7  89/5  22/20  برترليگ 

  58/1  56/2  20/1  24/2  16/7  45/19  ليگ يك
  9  97/5  72/6  13/9  40/7  82/18  ليگ دو

  
دار و مثبتي وجود خويي و پرخاشگري رابطه معنيرنجوربين ويژگي شخصيتي روان نتايج همبستگي بين متغيرها نشان داد كه

رنجورتر احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه بيشتر است.  بين سه ويژگي بازبودن، بازيكنان روان دارد و اين بدين معناست كه در بين
بازتر نسبت به كند هر چه بازيكن دار وجود دارد كه بيان ميداني بودن و پرخاشگري ارتباط منفي و معنيتوافقي بودن و وج

گرايي و انه از جانب او كمتر است.بين ويژگي شخصيتي برونتر باشد احتمال بروز رفتار پرخاشگرتر و موافق، وجدانيتجربه
  .)2(جدول  باشدداري در سه سطح متفاوت ميدار بدست آمد كه جهت اين معنيپرخاشگري در سطوح مختلف ارتباط معني
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  نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين ويژگي هاي شخصيتي و پرخاشگري بازيكنان .2جدول 
  r  P N  خصيصه  سطح ليگي

 
 

  ليگ برتر

    001/0  645/0  رنجوري با پرخاشگريروان
  
40  

  032/0  341/0  گرايي با پرخاشگريبرون
  01/0  - 405/0  بودن با پرخاشگريتوافقي

  001/0  - 492/0  باز بودن با پرخاشگري
  026/0  - 352/0  وجداني بودن با پرخاشگري

  
  

  ليگ يك

    002/0  757/0  رنجوري با پرخاشگريروان
  
48  

  049/0  - 286/0  گرايي با پرخاشگريبرون
  013/0  - 354/0  بودن با پرخاشگريتوافقي

  045/0  - 280/0  باز بودن با پرخاشگري
  025/0  - 324/0  وجداني بودن با پرخاشگري

  
  

  ليگ دو

    002/0  682/0  رنجوري با پرخاشگريروان
  
40  

  008/0  - 414/0  گرايي با پرخاشگريبرون
  008/0  - 415/0  بودن با پرخاشگريتوافقي

  001/0  - 614/0  باز بودن با پرخاشگري
  001/0  - 595/0  وجداني بودن با پرخاشگري

    
  

ون به روش گام به گام استفاده براي پيش بيني پرخاشگري از طريق مولفه هاي شخصيت از آزمون رگرسي 3طبق جدول 
داشت و به ميزان مختلف سطح ليگي سه  بيني پرخاشگري را در هررنجوري قابليت پيشروانمؤلفه كه مشخص شد گرديد 

بيني متغير گرايي در سطح ليگ برتر قابليت پيشهاي باز بودن در سطوح ليگ يك و ليگ دو و مولفه برونمولفه همچنين
  پرخاشگري را داشتند. 

  هاي شخصيتپرخاشگري از طريق مولفه بينيبراي پيش گام به گام . آزمون رگرسيون به روش3جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 f  سطح معني داري  β  t  ضريب تعيين  متغيرهاي پيش بين  مالك

  06/28  002/0  90/5  56/0  94/1  روان رنجوري  پرخاشگري ليگ برتر

  10/26  001/0  61/3  35/0  52/1  برون گرايي

  81/68  001/0  40/8  70/0  90/1  روان رنجوري  پرخاشگري ليگ يك

  23/35  04/0  - 41/2  20/0  - 75/1  باز بودن

  02/33  002/0  44/5  55/0  39/1  روان رنجوري  پرخاشگري ليگ دو

  95/34  003/0  - 49/4  - 45/0  - 93/0  باز بودن
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  گيريو نتيجهبحث 
تا  15دامنه سني درصد بازيكنان در  3/2هاي فردي بازيكنان شركت كننده در اين تحقيق نشان داد كه تنها توصيف ويژگي

ها در نظر گرفت كه كمتر به انتخاب بازيكنان نوجوان اين تيمبراي  منفيتوان يك نكته سال قرار دارند و اين موضوع را مي 18
ها را هاي بزرگ جهان با ميدان دادن به اين بازيكنان آنتوانند مانند باشگاهاند، در حالي كه ميتر بها دادهو رده سني پايين

با توجه به نتايج بدست آمده، براي آينده نه چندان دور باشگاه خود و براي ارتقاء سطح فوتبال كشور هرچه زودتر آماده سازند. 
محيطي؛ از ني(اين موضوع نيز به عوامل متعدد بيرو رسدبه نظر مي باشد وسطح پرخاشگري در بين بازيكنان اين تحقيق باال مي

- ي از جمله همين ويژگي) و يا به عوامل درونو هوايي كه در منطقه خوزستان و جنوب كشور وجود داردآب ويژه  جمله شرايط

و ماهيت رقابتي  كه مورد بررسي قرار گرفتند و يا به دليل آمادگي ذاتي ورزشكاران براي بروز رفتار پرخاشگرانه هاي شخصيتي
ناسي ورزشي است، كه بايد اين عوامل را شناسايي و در جهت شگردد، كه اين از وظايف متخصصان روانبر مي بودن ورزش

  تعديل بروز رفتار پرخاشگري در ميادين ورزشي اقدام كنند.

هاي خوزستاني حاضردر ليگ برتر و پرخاشگري در بازيكنان فوتبال تيم رنجوريروانهاي تحقيق نشان داد، بين ويژگي يافته
مد. نتيجه بدست آمده با نتايج ليگ دونيز بدستĤ همچنين اين نتيجه در سطح ليگ يك ودار و مثبت وجود دارد. رابطه معني

-روانافرادي كه در ويژگي خواني دارد. ) هم2002)، ساچيكو (2009)، بارسلمي (1386)، شعباني بهار (1386تحقيق مرادلو (

پذيري را رويي، تكانشگري و آسيبسردگي، كمنمره باال دارند، تعدادي از هيجانات منفي شامل اضطراب، خصومت، اف رنجوري
بيني در شرايط بازي و حاالت ثباتي، غير منطقي و كامالً غير قابل پيشدر نهايت بي رنجوربازيكنان روان ).13كنند (تجربه مي

اي از آرام ها ممكن است دامنهكفايتي در لحظات بعدي است. رفتار آنها درخشش در يك لحظه و بيخود هستند. مشخصه آن
هاي طوالني دمدمي بودن، اضطراب باال و از بين رفتن ثبات و پرخاشگر باشد، كه ممكن است با دورهو منطقي تا كامالً بي

اعتماد به نفس پايان يابد. مشخصه ديگر اين نوع افراد عصبانيت باال، مضطرب بودن، ترس از شكست تيم، احساس گناه موقعي 
توان نتيجه گرفت بازيكناني كه ). بنابراين مي14(دادن غير ضروري شكست به خود است نسبت دهد وكه اشتباهي رخ مي

 باشد.ها زياد ميهستند احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه در آن رنجوريرواني بااليي از ويژگي شخصيتي داراي نمره

دار و هم از رابطه م از ارتباط مثبت و معنيگرايي و پرخاشگري صورت گرفته، هتحقيقاتي كه در زمينه ارتباط بين برون
گرا به شرايط و دهنده اين است كه احتماال ًبروز رفتار پرخاشگرانه در افراد بروندهند و اين نشاندار خبر ميمنفي و معني

وتبال ليگ برتر گرايي و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فبا توجه به نتايج تحقيق، بين ويژگي برونعوامل موجود بستگي دارد.
)، 1385)، نصري و دماوندي(1385آمده با نتايج تحقيق شعباني بهار(دار و مثبت وجود دارد. نتيجه بدست رابطه معني

مغايرت دارد ) 2009() و بارسلمي2006)، بكمند و همكاران(1378اني دارد و با نتايج تحقيق حسيني(خو) هم2002(ساچيكو
تحقيق حسيني و ساچيكو بر  هاي جامعه و نمونه آماري تحقيق باشد.متفاوت بودن ويژگي مغايرتكه ممكن است دليل اين 

همچنين با توجه روي جامعه آماري غير ورزشكار صورت گرفته و در تحقيق بكمند و همكاران نيز غير ورزشكاران وجود دارند.
  وجود دارد.دار نيمع منفي و بين اين دو متغير در سطح ليگ يك و دو رابطهبه نتايج تحقيق، 

بازيكنان فوتبال و وجداني بودنباپرخاشگري باز بودن نسبت به تجربه پذيري،توافق ويژگي سه هاي تحقيق نشان داد، بينيافته
) و 2002)، ساچيكو(2006بدست آمده با نتايج تحقيق جانسون(دار وجود دارد. نتيجه معني منفي و رابطه در هر سه سطح

كنند به عنوان افرادي قابل اعتماد، پذيري نمره باال كسب ميافرادي كه در بعد شخصيتي توافقخواني دارد.) هم2009(بارسلمي
پذيري قرار دارند به عنوان افرادي ترين بعد توافقشوند. افرادي كه در پايينباور شناخته مي دوست و زودبخشنده، دلسوز، نوع

- ها باال ميشوند و احتمال بروز رفتارهاي خصمانه و روان پريشي در آناخته ميرحم شن فريب كار، خود محور، بدگمان و بي

پذير سعي دارند كه ديگران را كمتر از خود برنجانند و بيشتر سعي دارند رضايت ديگران را كسب كنند. افراد باشد. افراد توافق
اخي، اهل همكاري نبودن و هم حس نبودن معروفند، و بينند. افراد تقابلي به گستموافق كمتر خود را در تقابل با ديگران مي

). با توجه به مطالب ذكر 13(شودخود بر خالف افراد موافق مي پريشي ازاين موضوع باعث بروز رفتارهاي پرخاشگرانه و روان
پرخاشگري كمتري پذيري داراي رسد كه بازيكنان با ويژگي شخصيتي توافقشده و نتايج تحقيقات قبلي منتقي به نظر مي

هاي اخالقي، اجتماعي و همچنين منضبط و پاي بند به اصول اخالقي پذيراي انديشه ( باز نسبت به تجربه)ذهنافراد فراخباشند.
رسد و داراي ثبات رفتاري بيشتري نسبت تر به نظر ميتر و پختهشناسان فرد فراخ ذهن سالمباشند. از ديد بسياري از روانمي
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بند ). شايد به خاطر همين پختگي و ثبات بيشتر و پاي15(كنندتري كسب ميي پاييناست كه در فراخ ذهني نمرهبه افرادي 
بسياري از  .دهندثبات از خود بروز ميكمتر رفتارهاي پرخاشگرانه و بي بازيكنانباز نسبت به تجربه بودن به اصول اخالقي،

- ها و رفتار توجه دارند. بيشتر مردم در جريان رشد و تحول ميبه كنترل تكانهپويشي هاي شخصيت به ويژه نظريه رواننظريه

 ها و رفتارهاي خشن عموماًها و وسوسهآموزند كه چگونه رفتارهاي خود را اداره كنند. ناتواني افراد براي مقاومت در برابر تكانه
نترل اين نوع تمايالت اساس ويژگي وجداني بودن است. شود. تفاوت افراد در كنژندخويي باال محسوب ميهايي از رواننشانه

تر كمتر كه افراد با وجدان). شايد بتوان دليل اين16(تر هستندتر هدفمند، منظم، پرانرژي و در كنترل رفتار مؤفقوجدانافراد با
هستند. بنابراين وجود رابطه  ؤفقدهند در اين موضوع پيدا كرد كه اين افراد در كنترل رفتار خود مرفتار پرخاشگرانه نشان مي

توان دار بين ويژگي شخصيتي وجداني بودن و پرخاشگري در بازيكنان فوتبال مورد مطالعه در اين پژوهش را ميمنفي و معني
  با توجه به توضيحات باال تبيين نمود.

گذار رخاشگرانه بازيكنان فوتبال تاٌثيرهاي شخصيتي خاص را در بروز يا عدم بروز رفتار پهاي اين پژوهش، وجود ويژگييافته
  .داندمي

  شود:بر اساس نتايج بدست آمده پژوهش پيشنهادات زير ارائه مي
عوامل  رسدطرفي به نظر مي دارد و از اين پژوهشبا توجه به نتايج تحقيق كه نشان از پرخاشگر بودن بازيكنان در  -1

كه در شود مؤثر باشد، لذا به مسئوالن و مربيان ورزشي پيشنهاد ميتواند در بروز اين رفتار پرخاشگرانه بسياري مي
هنگام مسابقات ورزشي به عوامل جانبي مثل تحريك بازيكنان توسط تماشاگران، داوران و ... توجه داشته باشند تا بدين 

  وسيله از بروز رفتارهاي پرخاشگرانه جلوگيري كنند.
كه احتماالً بين شخصيت و بروز رفتار پرخاشگري در ميادين ورزشي ارتباط  رسدبر اساس نتايج اين پژوهش، به نظر مي -2

 توانددر عملكرد و موفقيت ورزشي مؤثر باشد.وجود دارد كه شناسايي اين ارتباط مي
شود از رنجور پرخاشگرترند، به مربيان و مسئوالن ورزشي پيشنهاد ميبا توجه به نتايج تحقيق كه نشان داد افراد روان -3

ثبات در شرايط حساس مسابقات ورزشي استفاده نكنند و تمهيدات الزم در جهت كنترل اين افراد در نظر افراد بي
 بگيرند.
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