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 چکیده

های ورزشی لیستی و شرکت زنان در فعالیتهدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط میان روحیه وندا

 یکی عنوانبه که است زناپذیرگری و تلخ واقعیتی حال،در عین  و ملموس ایپدیده . وندالیسم،استمنتخب 

در  سمیوندال دهیوجود پد لی. به دلدارد حضور ماشینی و مدرن یجامعه در اجتماعی زندگی نمودهای از

 یگذاراستیو س هنوز برنامه رسدیشده است، اما به نظر م نیه با آن تدودرباره نحوه مقابل ینیکشور قوان

 هایفعالیت در زنان . مشارکتنشده است نیو تدو یراحط ،یمعضل اجتماع نیمقابله با ا یبرا یجد

 در بسیاری اجتماعی و فرهنگی موانع اما شود،می تلقی آنان اجتماعی حقوق از بخشی اجتماعی مختلف

 بسیاری اهمیت یدارا جامعه سالمت بر آن تأثیرات دلیل به ورزش در زنان مشارکت. دارد ودجو زمینه این

ورزشی منتخب  هایفعالیت در زنان شرکت و وندالیستی روحیه میان ارتباط یهدف این تحقیق بررس .است

 و راکتی ورزشی هایرشته بر نظارت کشوری مسئولین با اولیه هایهماهنگی از پژوهش: پس روش است.

 هر رسمی آمار جزو و معتبر یزشور بیمه دارای که رشته هر در خانم ورزشکاران آماری جامعه تعیین

 هایداده تحلیل از استفاده با نیز پژوهش این در. شدند انتخاب آماری جامعه عنوانبه هستند؛ فدراسیون

 استفاده آمیخته تحقیق هایشرو عنوان تحت کیفی، و کمی هایروش ترکیب کارگیریبه و آمدهدستبه

 و نامهپرسش اختصاصی سؤاالت از استفاده با ه وندالیستی،روحی متغیر توصیفی هایآماره : برایهایافته شد.

تأییدی هم استفاده  اند و از روش تحلیل عاملیشده استخراج لیکرت طیف گذارینمره از استفاده همراه به
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 شاخص تقسیم و حاصل 983/18درصد واریانس  .یع نرمال بودشد. برای شاخص روحیه وندالیستی توز

، 90/0به ترتیب برابر با  NFIو  GFI, AGFIهای شاخص است. 86/1 با برابر آزادی هدرج بر کای مجذور

 انگیزه به توجه : هراندازهگیرینتیجه باشند.دهنده برازش بسیار مناسبی میاست که نشان 91/0و  90/0

 متغیر دو این ارتباط شدت. یابدمی کاهش وندالیستی روحیه شود،می بیشتر ورزشی یهاشرکت در فعالیت

-می تأیید را نتیجه این متغیر دو بین همبستگی نمودار. شودمی ارزیابی یمنف و پایینی سطح در( -402/0)

 .کند

 ورزش راکتی، مشارکت ورزشی، وندالیسم. :کلیدی واژگان
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Abstract 

Purpose: Women's participation in various social activities is 

considered part of their social rights, but there are many cultural and 

social barriers. Women's participation in sports is very important because 

of its impact on public health. The aim of this study was to investigate 

the relationship between vandalism and women's participation in 

selected sports activities. Method: After initial coordination with the 

national authorities, monitoring of sporting sports, and determining the 

statistical population of female athletes in each field who have valid 

sports insurance and are among the official statistics of each federation 
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were selected as statistical population. In this research, using the analysis 

of the obtained data and using a combination of quantitative and 

qualitative methods, it was used as a mixed research method. Findings: 

For the descriptive and variable statistical descriptive statistics, the 

questionnaire was extracted using specific questions of the questionnaire 

and along with the use of score scores, and the confirmatory factor 

analysis method was also used. For vandalism, the decoration was 

normal. The variance percentage is 18.983 and the result of dividing the 

chi-square index by the degree of freedom is 1.86. Results: The more 

attention is paid to the motivation of the company in sports sports, the 

lower the vandalism spirit. The intensity of the relationship between 

these two variables (-0.402) is evaluated at low and negative levels. The 

correlation diagram between the two variables confirms this result. 

Keyword: Rocket Sports, Sport Participation and Rocket Sports 

Vandalism. 
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 مقدمه

 آنان اجتماعی حقوق از بخشی اجتماعی مختلف هایفعالیت در زنان مشارکت 

 مشارکت. دارد وجود زمینه این در بسیاری اجتماعی و فرهنگی موانع اما شود،می تلقی

 .است بسیاری اهمیت دارای جامعه سالمت بر آن تأثیرات دلیل به ورزش در نزنا

 کارشناسان سوی از که است رسیده توسعه و گسترش از حدی به ورزش، امروزه

 اعتقاد به(. 3:1393ر، پوشتیا)شود می قلمداد «جامعه در کوچک جهان» عنوانبه

 و دهدمی نشان را جامعه محرکه نیروی و ساختار ،هاارزش ورزش، نظرانصاحب

 جمعیت افزایش با (.25:1395 نثار، حسینی) سازدمی منعکس را اعیاجتم هایویژگی

 مطالعه موضوع که اندگردیده مواجه مسائلی و موضوعات با بشری جوامع شهرنشین،

 موضوعات زا یکی عنوانبه امروزه زنان، ورزش است شناساندممر و شناسانجامعه

 این بر پژوهشگران از برخی (.1396 بندرآباد،)است  مطرح ورزش هحیط در اساسی

 جامعه دیگر ساختارهای ورزشی، ساختارهای و است جامعه آیینه ورزش که اندعقیده

. کنندمی منعکس د،برنمی سودی آن از مردان که را سیاسی و اقتصادی ساختار مانند

 در. است استوار خاصی قواعد و نظم بر جامعه در افراد روابط (.560:2012 ویتلی،)

 یابدمی تداوم مقررات و قوانین هنجارها، یوسیلهبه انسان اجتماعی گیزند حقیقت،

 ایاجتماعی هنجارهای و مقررات و قوانین به جامعه افراد اگر(. 95: 1389 فرد،صادقی)

 هایفعالیت نباشند، مقید کنند،می تعریف نامناسب و مناسب عنوانبه را هاآن رفتار که

 را انسان اجتماعی زندگی که مسائلی از یکی. شودمی جومرهرج دچار یا متوقف انسان
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(. 200:1395 فرهمند، و کریمی)است  اجتماعی انحراف کند،می ومرجهرج دچار

 تعریف گونهاین و است جامعه توافق خالف که است رفتاری شیوه اجتماعی انحراف

 جامعه افراد ثراک برای که هنجارها از ایدسته یا هنجار یک با نواییهم عدم: دشومی

 از پیوستاری اجتماعی انحرافات انحرافات، شناسیجامعه دیدگاه از. است موردپذیرش

 فرهنگی و تماعیجا هنجارهای از تخلف به هم و قانون از تخلف به هم که است رفتار

 زعمبه(. 62:1393 حسینی، و یاریاهلل) شودمی دهدا ارجاع رسمی، شکنیقانون بدون

 هاینژندی ها،رفتاری کژ ها،نابهنجاری انواع و صور همه تماعی،جا شناسانآسیب

 انحراف عنوانبه آنچه نظایر و وندالیسم و اعتیاد فحشاء، قتل، سرقت، مانند اجتماعی

 روابط بر که است هاییناسازگاری معلول بیماری یا اختالل عنوانبه چه و( کجروی)

 (.90:1390همکاران،  و نبوی. )است حاکم جامعه و درف

 نیدرباره نحوه مقابله با آن تدو ینیدر کشور قوان سمیوندال دهیوجود پد لیبه دل

 نیه با اابلمق یبرا یجد یگذاراستیو س هنوز برنامه رسدیشده است، اما به نظر م

 اواخر) آغاز از (.173:1396 ،آبادست )بندرنشده ا نیو تدو یطراح ،یمعضل اجتماع

 شرایط، سایر برابری در وضعیت حتی ورزش، در زنان جایگاه زامرو تا( نوزدهم قرن

 تأملیقابل عامل زنان مشارکت شاخص طرفی از است بوده مردان جایگاه از ترپایین

 است موضوع اهمیت دهندهنشان خود کهاست  کشور یک توسعه گیریاندازه در

جامعه  نهییزش آکه ور انددهیعق نیاز پژوهشگران بر اخی بر (.19:1392سلطانی، )

 یاسیجامعه مانند ساختار اقتصادی و س گریساختارهای د ،یاست و ساختارهای ورزش
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 زنان جایگاه .(2560:201، 1)ویتلی کنندیبرند، منعکس میرا که مردان از آن سودی م

 است بوده مردان جایگاه از ترپایین شرایط، ایرس برابری در وضعیت حتی ورزش، در

 کشور یک توسعه گیریاندازه در تأملیقابل عامل زنان کتارمش شاخص طرفی از

 شیوه به ورزش به زنان دستیابی. باشدمی موضوع اهمیت دهندهنشان خود کهاست 

( ورزشی هایفعالیت در زنان) شدن درگیر این شتگذسر و کندنمی پیشرفت خطی

 معین هجامع یک در و زمانی برهه یک در جنس دو نمیا روابط وضع از شاخصی

 و افول و دارد جامعه آن افراد به بستگی بشری، جوامع از ایجامعه هر ارتقاء. است

دی، روعلی) است وابسته اجتماع آن افراد تکتک به نیز، اجتماعی هر اضمحالل

و  ستیبست و در فصول »نهم« و »طبق قانون ممنوع ا یستی(. عمل وندال55:1392

صورت مبسوط در مورد انواع و به ،یات اسالمپنجم« از کتاب »پنجم« قانون مجاز

 تحقیقات آمده است. انیمربوط به آن، سخن به م و مجازات یستیاشکال عمل وندال

 تواندنمی بدنی، هایفعالیت در زنان مشارکت نمیزا در تفاوت که اندداده نشان پیشین

نظر  به فرآیند این بر نیز اجتماعی عوامل بلکه باشد، محیطیزیست عوامل از ناشی هاتن

: از عبارت است استاندارد بدنی بیماری مورد در. باشند داشته بسزایی تأثیر که رسدمی

 فنون و دقیق ابزارهای و یپزشک علم از استمداد با که بدن ساختمانی و کنشی انسجام

ویژه روحیه نادرست و بهدرست و  رفتارهای بین مشخصی مرز و خط توانمی پیشرفته

 است وغریبعجیب همیشه روحیه وندالیستی که باور این. نمود ترسیم تیوندالیس
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 رفتارهای و روانی اختالالت داشتن برابر به تمایل موجب انحراف بر تأکید

 ازگاریناس میزان(. 17:2016، 1میسون)است  گردیده خطرناک اغلب و وغریبعجیب

 اصوالً. است شدهتعریف رفتاری هایناهنجاری اجتماعی هایارزش با فرد یک رفتار

 و رنج و درد از او خالصی و فرد نیازهای ارضای در که است رفتاری سازگارانه رفتار

 در را فرد که است رفتاری هناسازگاران رفتار مقابل در. رسانندمی یاری را او خطر

 یهاتیفعال ی. گسترهسازدمی مواجه شکست با داشته، ربر حذ مذکور هدف تحقق

باره وجود دراین یو رسم قیقابل توجه است. هرچند آمار دق رانیدر ا یستیوندال

نشان از آن دارد  یستیاقدامات وندال یاز برخ یپراکنده و رسم یهاندارد، اما گزارش

ازآنچه که تصور  شیب ران،یدر ا های اجتماعییا نابهنجاری سمیوندالکه معضل 

 و مزمن شکلی به رفتاری هایجارینابهن بروز جامعه در چنانچه است. یجد ؛دشویم

 شودمی فراهم هاآن آرامش و دیگران امتیازات سلب موجبات یابد، گسترش افراطی

 ناپذیراجتناب رفتاری هایجارینابهن این مدیریت و مهار لزوم شرایطی چنین در که

 شرکت و وندالیستی روحیه میان تباطرا بررسی به دارد قصد هشپژو این. گرددمی

. است بزهکاری مقدمه روحیه وندالیستی. بپردازد منتخب ورزشی هایفعالیت در زنان

 دارد قرار فرهنگی و اجتماعی عوامل تأثیر تحـت جامعـه در هاپدیده سایر مانند ورزش

 اطاتتبار برقراری بـرای ـترکیمش زبان و فرهنگی امر یک را ورزش محققان برخی و

 خانواده نیز و اندرکاران دست لذا(. 18-17:1392کلوانق،  سلطانی) دانندمی جهانی
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 منضبط، شایسته، و مطلوب موفقیت انتظار داد برون از ذینفع گروه عنوانبه ورزشکاران

 وجود ننقصا انتظار این برآوردن در که میزان هر به لذا و دارند را اخالقی و سازگار

 فراوانی دالیل به(. :201028، 1کانتریراس) آیندبرمی آن جبران دددرص باشد، داشته

 پیدا کافی فرصت تاریخ طول در زن هستند، اجتماعی -فرهنگی هاآن اغلـب کـه

 زیرا رساند، اثبات هب ورزش در فعال مشارکت برای را خـود شایسـتگی تا است نکرده

 عنوانبه او، اجتماعی هاینقش را مرزهـا ایـن کـه شـده نهـاده زن برابر در مرزهایی

 یپیشرفته جوامع در دلیلهمین (. به2018 چارلز،) است کرده ترسیم مؤنث موجود

 انسان اجتماعی و فردی زندگی مختلف امور در ورزش اهمیت ازپیشبیش امروز

 و آزاد هایتوق از مثبت و درست یاستفاده به ورزش کهآنجاییزا. است شده روشن

 بروز از مانع همچنین و کندمی جلوگیری فردگرایی از و نموده ککم بیکاری

 افراد تندرستی و بهداشت سطح ارتقای در و شده و ضد اخالقی ضد بشری رفتارهای

 اهمیت از آن رد( ورزشی تعهد) مشارکت تداوم و آغاز. دارد بسزایی سهم جامعه

دنی زش و فعالیت بعصر حاضر، ور در (.23:1392سلطانی، است ) برخوردار بسزایی

ذیرد و تواند در اوقات فراغت و ایام بیکاری مردم انجام پمی ازجمله کارهایی است که

نظران های نوین زندگی بکاهد. صاحبتا حدودی از آثار و عوارض سوء سبک

 راد خود را به ورزش ترغیب کند، درواقع به افزایشای افمعتقدند که اگر جامعه

دلیل در  رده است. به همینو روحی افراد خود کمک کنفس و سالمت جسمی عزت
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مختلف زندگی فردی و ازپیش اهمیت ورزش در امور ی امروز بیشجوامع پیشرفته

ز ی درست و مثبت اکه ورزش به استفادهاجتماعی انسان روشن شده است. ازآنجایی

نین کند و همچی جلوگیری میهای آزاد و بیکاری کمک نموده و از فردگرایوقت

اخالقی شده و در ارتقای سطح بهداشت و های ضد بشری و بدمانع از بروز رفتار

 هایدر فعالیتبسزایی دارد. آغاز و تداوم مشارکت تندرستی افراد جامعه سهم 

 .(110:1391)نجفی،  از اهمیت بسزایی برخوردار است ورزشی

 در فراوانی مثبت آثار ورزشی هاییتفعال ویژهبه سالم تفریحات به پرداختن

 وضعیت بهبود به منجر ورزش در افراد شرکت. رداد انسان روحی و جسمی سالمتی

 داشتن(. 73:2013، 1رادیش) شودمی افراد بهینه سرگرمی و روحی سالمت و جسمانی

 ورزش و است ورزشی هایفعالیت و تحرک داشتن مستلزم سالم، زندگی یک

 متیسال حفظ در ایکنندهتعیین نقش فعال، عون از فراغتی هایفعالیت از یکی عنوانبه

 دارند، تریکم جسمی فعالیت که افرادی و کندمی بازی هاانسان روحی و جسمی

مرگ  و جسمی هایبیماری افسردگی، چون مختلفی هایبیماری به ابتال درخطر

 ورزشی، مشارکت و ورزش اجتماعی هایفعالیت فواید از. گیرندمی اررق زودرس

 ابعاد از یکی که است افراد بین همبستگی پیوند ایجاد و دوستان هایشبکه ایجاد

 هایفعالیت از است عبارت مشارکت(. »146:1392 محمدی،) است اجتماعی سرمایه

 روستای و شهر محله، امور در جامعه یک اعضای آن طریق از که ایداوطلبانه و ارادی

 
1. Reddish 



 

 

 

 

2۸6  ۱۳۹۹بهار و تابستان  ،همپانزد شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

 حیات به دادن شکل در مستقیمغیر و مستقیم صورتبه و کنندمی شرکت خود

 اظهارنظرها گفت باید درمجموع(. 489:2012 ،1هادلند) «شوندمی سهیم خود اجتماعی

 گرفته کار به نظری و اعتقادی الگوی بازتاب مشارکت، مورد در شدهارائه تعاریف و

 یک در بایستمی که پذیرکمیت جزئی عنوانبه صرفاً مشارکت قیلت. است شده

 اگر که است کیفی فرآیندی اساساً مشارکت. نیست پذیرامکان گردد، یقتزر پروژه

 یک ارائه بنابراین؛ طلبدمی عمل و اندیشه در بنیادین تغییراتی باشد، مؤثر است قرار

 و است ممکنغیر سازند،می دودحم را فرآیند این که عواملی از شمولجهان فهرست

 مرتبط شود،می پذیرفته آن از که خاصی یرتفس با باید مشارکت انعمو از بحث هرگونه

 تعاملی فرآیند در هدفمند کنش نوعی را اجتماعی مشارکت(. 36:1387 ،2لوتقی) باشد

 شده تعین پیش از و معین اهداف به نیل جهت در او اجتماعی محیط و کنشگر بین

 ،روستایی پایدار توسعه هالزم دیگر، سوی از(. 2014، 3گرانت) اندکرده فریتع

 هاشمی،) است اقتصادی و اجتماعی فرآیند در هاگروه و اقشار همه مشارکت

 نقشی روستایی جامعه پیکره از نیمی عنوانبه زنان که نیست تردیدی(. 146:1389

 مشارکت چه اگرکه  است یحال در این. دارند آن توسعه در سترگ و ژرف بسیار

 اهمیتی از روستایی پایدار توسعه مسیر در فعال فرآیند عنوانبه روستایی زنان اجتماعی

 زنان اجتماعی مشارکت میزان که است آن از حاکی شواهد است برخوردار لبجا

 
1. Hadland 
2. Taghilou 
3. Grant 



 

 

 

 

  2۸7 هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 است ترکم مردان از مراتببه و بوده ناچیز اجتماع مختلف فرآیندهای در روستایی

 فردی هایتوانمندی کارگیری فرآیند یعنی محلی جامعه در مشارکت(. 0062 ،1ویمر)

 آگاهانه، رفتار فرآیند، این در. وهیرگ هدف یک به دستیابی برای ذینفعان گروهی یا

 آنچه. دارند اهمیت مشترک نیازهای وجود و انتخاب جمعی، پذیرش جمعی، خواست

 شناخت مشکل، یک حل برای نیاز احساس است مهم موفق مشارکت فرآیند یک در

 افراد توانمندی و دانش میزان به توجه با گروهی همکاری به نیاز احساس و مشکل آن

 به اگر. هاستآن از استفاده حداکثر و موجود امکانات و هاتوانایی از آنان شناخت و

 بنگریم،( بشر حقوق جهانی اعالمیه 27 ماده به کنید نگاه) حق یک مثابهبه مشارکت

 که نددار حق بشر حقوق جهانی اعالمیه با مطابق هاانسان تکتک که شویممی هوجمت

 حساس از محلی اجتماع یک در مشارکت .کنند مشارکت خود سرنوشت تعیین در

 اجتماعی مشارکت نیز اسالم در. است مشارکت پله نخستین که شودمی آغاز شدن

 راهکارهای و هاتوصیه یاجتماع مشارکت ضرورت در اسالم. دارد بسزا اهمیتی

 بقای ضامن را هاانسان مشارکت المسا. است داشته تأکید آن بر و نموده ارائه بسیاری

 مشارکت. داندمی پویا جوامعی کنند،می مشارکت که را جوامعی و دانسته اعیاجتم

 گسترده ایدایره است، احسان و صالح عمل مصادیق از که اجتماعی عمل در مؤمنان

 در آن را مانند و اسیسی علمی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، هایحوزه در لاعما از

 یاری و تعاون به را مسلمانان( 2 شریفه هیآ /مائده سوره) در تعالی خدای. گیردمیرب

 
1. Wimmer 



 

 

 

 

2۸۸  ۱۳۹۹بهار و تابستان  ،همپانزد شماره ،ششم ، سالشناسی ورزشجامعه 

 

 اإلِثْمِ عَلَى تَعَاوَنُواْ وَالَ وَالتَّقْوَى الْبرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُواْ». دهدمی فرمان یکدیگر به رساندن

 تجاوز« و گناه در نه کنید کمک را یکدیگر پرهیزگاری و نیکوکاری در» عُدْوَانِ«الْوَ

 قرآن نظر از مشارکت. است شده ذکر صریحاً ناوتع و مشارکت شریفه آیه این در

 که اموری در مشارکت از مؤمنان و است تأیید مورد پسندیده و نیک کارهای در صرفاً

 اصل یک مشارکت تفاسیر، از یکی در. اندشده بر حذر برگیرد در را گناه و تعدی

 اصل کی آمده تعاون زمینه در فوق آیه در آنچه»: است شده شمرده اسالمی کلی

 در را سیاسى و اخالقى و حقوقى و اجتماعى مسائل سراسر که است اسالمى کلى

 کنند همکارى و تعاون نیک کارهاى در اندموظف مسلمانان اصل این طبق. گیردبرمی

 هر ت،اس ممنوع مطلقاً ستم، و ظلم و نادرست اعمال و باطل اهداف در همکارى ولى

 اجتماعات در اصل این اگر. باشد انسان برادر یا نزدیک دوست آن مرتکب چند

 و نژادى و شخصى مناسبات گرفتن نظر در بدون مردم و شود زنده اسالمى

 و کنند همکارى دارندمى بر گام سازنده و مثبت کارهاى در که کسانى با خویشاوندى

 خوددارى باشند، که اىطبقه و گروه هر در متعدى و ستمگر افراد با کردن همکارى از

(. 70:1394یابد )مکارم شیرازی، مى سامان اجتماعى هاىنابسامانی از بسیارى نمایند،

 بارز یقمصاد از منکر از نهی و معروفامربه و جهاد انفاق، چون اموری کریم قرآن در

 هاآن مدتطوالنی در تواندمی زنان اهیرود. از سوی دیگر، آگمی شمار به مشارکت

 مردان و زنان نابرابری بپذیرند بایـد زنـان. سـازد مـصر شانحقوق کسب بـه نسبت را



 

 

 

 

  2۸۹ هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

، 1زنان )باورز ذاتی نابرابری بهدلیل نـه است نهادی و ساختاری تبعیض نتیجه

 و است جنسیتی و جنسی 212:2012(. الزمه این امر درک تفـاوت میـان نقـشهـای

شکلگرفته و قابل تغییر هستند. هر گونه  اجتمـاعی بـهصـورت یتیجنس نقشهای اینکه

 امر این زنان برای. دارد قرار جنسیتی برابری اصل پایه بر چشمانداز و آگـاهی جنـسیتی

شأن و مقام خود و خودباوری میباشد. هدف برنامههای توانمندسازی  پذیرش مستلزم

 ـدبع مرحله در و زنان نفس به اعتماد زایشفا زنان سازمان ملـل در منـاطق مختلـف

 نظریه در(. 46:2011 کولیک،) است آنها زندگی بهبود جهت عامـل ایـن از اسـتفاده

 این زا تواندمی پس ،گیرد کار به را کوبسر وسایل تواندمی جنس یک وقتی کالینز

کند.  ادهتفاس جنسی نابرابر نظام رد آن تعمیم و مقابل جنس بر تسلط برای قدرت

 .کند سازگار قدرتی امتیاز این با را هایشاستراتژی دبای دارد ترکم قدرت که جنسی

 نشان خالصه بطور را زنان توانمندی افزایش به نظری رویکردهای( 1) جدول

 دهد:می

 نمندی زنانه ارتقای سطح توارویکردهای نظری ب: 1جدول 

 رهای مستقلمتغی رویکردهای نظری

 او به که نظامی با مقابله در را نز ویژه ارزش رادیکال هاینیستدیکال: فمیفمینیسم را

 دهند.می قرار تأکید مورد دهدمی بهاکم

 را زنان ذهن باید نخست ها،به آن بیشتر هایفرصت از نظر این دیدگاه برای ارائه

ها و اخت ارزشنش

های خود، توانایی

دی روانی و توانمن

 
1. Bowers 
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 تیشخصی دهد تشخیص را اشناییتوا و زنی ارزش هر آنکه تا کرد بازسازی یاونهگبه

 به احترام و کفایت احساس که کندمی تأکید : این دیدگاه بر تجاربیدیدگاه نوسازی

 خانواده یاعضا خصوصبه ندیگرا با هاآن روابط و بخشیده زنان ارتقاء در را خویشتن

 نماید.می را دگرگون

به خویشتن  تراماح

 (دی روانی)توانمن

 این در ،یابد کاهش مردان مادی و امتیازات سرکوب یلوسا که دیدگاه کالینز: زمانی

 یافته ارتقا سرکوب وسایل کنترل و مادی امتیازات خاطر افزایش به زنان موقعیت هنگام

 شود.می آنان مشارکت وها فعالیت تنرف باال امر باعث این و

 تصادیتوانمندی اق

 

د بودن زنان در فرایند تولید ه تسلط مردان و تحت انقیااساس این نظری نظریه تضاد: بر

دانند پس با عامل فروتری زنان را توانایی اقتصادی بیشتر مردان می ؛ وشکل گرفته است

 یابد.های مختلف افزایش میهافزایش توان اقتصادی زن توانمندی وی در زمین

تن مالکیت درآمد و داش

شغل=توانمندی 

 یاقتصاد

 خشم احساس. کرد تلقی اجتماعی درد یا بآسی یک مثابهبه توانیرا م وندالیسم

 و وندالیسم میلز(. 77:1392، نیاوردیعلی) است منفی احساسات این از بعد ترینمهم

محسنی داند )می جامعه در ساختی ونیدگرگ معلول را رفتاریکج اشکال سایر

 ایههگرو منافع و هاارزش رسوم، اخالق، میان کشاکش او زعمبه (.45:1386تبریزی، 

 اجتماعی آسیب یا و رفتاریکج بزهکاری، صور انواع پیدایی برای را زمینه اجتماعی

 افرادی ،ردگی قرار تهدید یا و تغییر مورد اخالقی نظام یک که زمانی. سازدمی فراهم

 آن تغییر یا و فتضعی از ممانعت در هاستآن منافع حافظ موجود اخالقی نظام که

. گردندمی آن فروپاشی و دگرگونی خواستار دیگری گروه مقابل در. شوندمی کوشا

 زمینه و گیرددرمی ستیزه و برخورد متضاد و متعارض اجتماعی گروه دو بین درنتیجه



 

 

 

 

  2۹۱ هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 تبریزی، محسنی) شودمی فراهم خاصی اجتماعی هایآسیب پیدایش برای مساعدی

. شودمی ناشی محیطی شرایط از و دارد اکتسابی ریشه باًغال وندالیسم(. 69:1390

 وضعیت و هستند خرابکارانه رفتارهای نوع این اصلی متهمان جوانان و نوجوانان

 طبقاتی، یهامحرومیت معیشتی، و رفاهی تسهیالت درآمد، سطح نظیر شهرها اجتماعی

 یمقاالت متعدد (.39:1391میرفردی، ) ندکتشدید می را آن وقوع … و مهاجرنشینی

نوجوانان و جوانان  نیدستکم در ب سمیوندال دهیکه پد دهندینگارش شده نشان م

 کباریاز نوجوانان و جوانان، حداقل  یبزرگ رواج دارد و درصد قابل توجه یشهرها

شده، با توجه به موارد یاد  .اندزده یستیرفتار وندال کیخود دست به  یدر طول زندگ

یستی و شرکت زنان در ارتباط میان روحیه وندالپاسخی بر وجود  طرح حاضر به دنبال

 است. های ورزشیلیتفعا

 به توجه با همچنین و آن ابعاد به توجه ضرورت و یادشده موارد اهمیت به توجه با

 عهمطال سزاوار دارند عهده بر مهم نقشی نهادها یراس و اجتماع خانواده، در زنان اینکه

روحیه باط میان بررسی ارت قصد حاضر تحقیق بنابرایناست؛  زمینه این در بیشتر

 .ورزشی منتخب را دارد هایفعالیتوندالیستی و شرکت زنان در 

 فرضیه اصلی

های ورزشی منتخب میان روحیه وندالیستی و مشارکت ورزشی زنان در فعالیت

 دار وجود دارد.ارتباط معنی
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 پژوهش ابزار

 ای لیصیتحبر اصالت  ی)مبتن قیمرسوم تحق میاراداگذشته عالوه بر پ یدههدر دو 

که طوریمورد توجه قرار گرفته است. به یگرید یهامی( استفاده از پاراداییگرااثبات

طور به یاررفت -یاجتماع یهاستمیمسائل و مشکالت س ییشناسا یدر حال حاضر برا

 بیبر ترک یمبتن یهاستفاده از روشا خص،ا طوربه یآموزش یهاطیاعم و مح

 .برخوردار شده است تیاز اهم قیتحق یهامیپارادا

 راکتی، ورزشی هایرشته بر نظارت کشوری مسئولین با اولیه هایهماهنگی از پس

 و معتبر ورزشی هبیم دارای که رشته هر در خانم ورزشکاران آماری جامعه تعیین و

 آمار جزو و باشند فعال خویش ورزشی رشته رد هفته در جلسه سه حداقل همچنین

 انتخاب ورزشی رشته هر آماری جامعه عنوانبه باشند شده ورمنظ فدراسیون هر رسمی

ای انتخاب و برآورد تعداد نمونه گیری تصادفی طبقهو با استفاده از روش نمونه شدند؛

 635راکتی که های با توجه به جمعیت کل زنان ورزشکار در رشته صورت گرفت. لذا

ها نیز تحلیل آماری دادهوتجزیه نفر است. 239رسی شند، حجم نمونه مورد بربانفر می

 انجام گرفته است. SPSSافزار با استفاده از نرم

 ترکیب کارگیریبه و آمدهدستبه هایداده تحلیل از استفاده با نیز پژوهش این در

 فاز در لذا .شد استفاده آمیخته قیقتح هایروش عنوان تحت کیفی، و کمی هایروش



 

 

 

 

  2۹۳ هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 و اطالعات آوریجمع و مصاحبه مشاهده، هایروش از هاستفاد با کیفی صورتبه اول

 و شد بررسی کمی هایداده سپس و آیدمی به دست کیفی هایداده معتبر مستندات

 در. شد پرداخته هاآن هایویژگی توصیف به کیفی، یاهداده از استفاده با انتها در

 طریق از گرفتند، قرار مقایسه مورد متغیر نظر ها ازگروه کهنآ از پس نتایج تشریح

 روش لذا .دارد وجود تفاوت این چرا که شوندمی بررسی کیفی هایداده تحلیل

 اطالعات آوریجمع ابزار و روش و( اکتشافی) آمیخته تحقیق طرح نوع از تحقیق

 از استفاده و میدانی و ایکتابخانه مطالعه مصاحبه، گردید عنوان که گونههمان

 میزان شامل: پرسشنامه بررسی این در استفادهمورد ابزارهای .است داستاندار پرسشنامه

 نابهنجار رفتارهای به گرایش میزان ارزیابی آن از هدف: نابهنجار رفتارهای به گرایش

له به شاخص روحیه راکتی بود که در این مقا هایرشته خانم زشکارانرو بین در

است که سؤاالت  بوده سؤال 18 ایدار پرسشنامه این یستی پرداخته شده است.وندال

 نوع از آن دهیپاسخ یک تا چهار برای روحیه وندالیستی در نظر گرفته شد. طیف

 و گیل) ورزشی مشارکت زهانگی استاندارد پرسشنامه است. ایگزینه پنج لیکرت

 بر هاگویه به پاسخ که است سمقیا خرده 8 و گویه 30 از متشکل( 1983 همکاران،

 .است شده کدگذاری لیکرت ایگزینه 3 طیف اساس

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

 هایافته
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آوری شده و شناخت منظور تلخیص اطالعات جمعاستفاده از آمار توصیفی به

اج صیف، استخررسی صورت پذیرفته است و هدف آن نیز توبیشتر جامعه مورد بر

ارائه  ش حاضر با. در پژوهاستبه کمک زبان اعداد  هادادهنکات اساسی و ترکیب 

)سرمد، شده است  جداول و نمودارهای مربوطه به بررسی توصیفی مشاهدات پرداخته

می دارد و از افراد نامه را که جنبه تقریباً عمو. در این بخش سؤاالتی از پرسش(1383

شده است )جداول  دادهده است با رسم جداول و نمودارهای مختلف نمایش پرسیده ش

 (.3و  2

 کنندگانوضعیت تأهل شرکت های جمعیت شناختی: ویژگی2 جدول

 درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 تأهل
 

 15/17 41 متأهل

 84/82 198 مجرد

 100 239 جمع

 کنندگانشرکت یت شناختی دامنه سنیهای جمع: ویژگی3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 سن

 12 28 سال 20تا  18

 2/25 59 سال 23تا  21

 5/45 111 سال 26تا  24

 4/17 40 سال به باال 26



 

 

 

 

  2۹5 هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 100 239 جمع

 ، آمارسؤاالتی همچون تأهل، سن و سابقه ورزشی بررسی شده است. در ادامه

دهندگان مورد بررسی قرار گرفته است و با پاسخ ت شناختیجمعیتوصیفی مربوط به 

 پنگ و پینگ تنیس، ،گرایش ورزشی بدمینتون ها در چهارتوجه به بررسی شاخص

گیرد. های راکتی مورد بررسی قرار میاسکواش؛ نتایج بررسی در یک طبقه ورزش

 باشند.راکتی میهای هلذا جامعه آماری کلیه ورزشکاران رشت

 به و نامهپرسش اختصاصی سؤاالت از استفاده با متغیرها توصیفی هایآماره برای

 هایآماره درنهایت و اندشده استخراج لیکرت طیف گذارینمره از استفاده همراه

 انگیزه نامهپرسش نابهنجار و رفتارهای به گرایش میزان یهامؤلفه به مربوط توصیفی

 برای است شاخصی چولگی که .(4د )جدول انشده ارائه ادامه در ورزشی مشارکت

( 4در ردیف چهارم جدول ) استتوزیع  یک تقارنعدم یا تقارن میزان گیریاندازه

 ضریب برای متغیر روحیه وندالیستی و شاخص مشارکت ورزشی ارائه شده است.

 ت.نرمال اس و قبول قابل بازه در متغیرها تمامی برای چولگی

 کنندگانورزشی شرکت شناختی وضعیت سابقههای جمعیت ویژگی: 4ل جدو

 درصد فراوانی فراوانی ابعاد

 سابقه

 9/9 23 سال 2تا  0

 4/19 48 سال 4تا  2

 2/25 59 سال 6تا  4
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 4/26 68 سال 8تا  6

 14 32 سال 10تا  8

 5 9 باال 10

 100 239 جمع

طبق نتایج  ،استاهدات به سمت راست لگی مشبنابراین برای این متغیرها چو

، به استقبولی ۀ قابلبازضریب چولگی برای همه متغیر در  هاپرسشنامهآمده از دستبه

شبیه به توزیع نرمال است. ضریب برجستگی  هادادهگفت که توزیع  توانیمعبارتی 

نشان  را النرم توزیع به نسبت توزیع یک یا ارتفاع برجستگی میزان که است شاخصی

توزیع  یک کشیدگی اگر و است صفر کشیدگی نرمال توزیع دمور در که دهدیم

 عددی کشیدگی شد ضریببا نرمال از ترکم آن یعنی پراکندگی باشد نرمال از تربیش

 آن پراکندگی یا باشد از نرمال ترتوزیع کم یک کشیدگی اگر بالعکس و است مثبت

ب برجستگی بود. ضری خواهد منفی یعدد گیکشید ضریب باشد نرمال از تربیش

 برای توصیفی هایآماره .دینمایممشاهدات در تمامی متغیرها از توزیع نرمال پیروی 

 ( ارائه شده است.5جدول )پژوهش در  متغیرهای

روحیه وندالیستی و  به گرایش نامه میزانهای پرسشهای توصیفی برای مؤلفهآماره: 5جدول 

 زشیانگیزه مشارکت ور

 ورزشی مشارکت انگیزه وحیه وندالیستیر 

 239 239 تعداد



 

 

 

 

  2۹7 هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 9072/2 5885/3 میانگین

 0830/0 58391/0 انحراف معیار

 -029/0 -055/0 چولگی

 -883/0 -504/0 دگیکشی

شاخص با توجه به مبانی نظری و  بعد از انجام مصاحبه با خبرگان و متخصصین پنج

و استنباط این ابعاد با  دامه برای تبیین آماریل در اهای تحقیقات اکتشاف شد حاپیشینه

افزار لیزرل اقدام شده است. برای استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم

نابهنجار و انگیزه مشارکت  رفتارهای به گرایش میزان جش پرسشنامه تلفیقیسن

ست و نتایج آن دیده ااز روش تعیین روایی سازه )تحلیل عاملی( استفاده گر ورزشی،

 (.7و  6 ل ذیل نشان داده شده است )جداولدر جداو

 های توصیفی برای متغیرهای پژوهشآماره: 6جدول 

 ورزشی مشارکت هانگیز روحیه وندالیستی 

Z 91/0 83/0 

 212/0 341/0 معناداری

 نرمال توزیع نرمال توزیع جهینت

بهنجار و نا رفتارهایتلفیق شده  شنامهپرس KMOبارتلت و شاخص  آزموننتیجه : 7جدول 

 مشارکت ورزشی

 KMO 799/0مقدار شاخص 
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 آزمون کرویت بارتلت

 X2 099/1590مجذور 

 234 درجه آزادی

 001/0 دارینیسطح مع

های اصلی استفاده شده است. برای تحلیل عوامل از روش تحلیل مؤلفه

ورزشی را در  مشارکت و هنجارناب رفتارهای شده تلفیق های آماری پرسشنامهشاخص

 .دهدنشان می 8جدول 

 ورزشی مشارکت و روحیه وندالیستی شده تلفیق های آماری پرسشنامهشاخص: 8جدول 

 ار ویژهمقد عامل شاخص
درصد واریانس 

 تبیین شده

درصد تراکمی 

 واریانس تبیین شده

 006/19 006/19 940/7 روحیه وندالیستیمؤلفه 

 873/30 868/16 46/6 ت وزشیمؤلفه انگیزه مشارک

، 006/19باشند و به ترتیب های اول تا پنجم دارای مقادیر باالتر از یک میعامل

درصد واریانس  126/84رفته همو روی درصد 868/16و  993/12، 483/13، 901/17

 کنند.کل را تبیین می

 

 

 

رزشی و روحیه و ارکتانگیزه مش پرسشنامه واریماکس یافته چرخش عاملی ماتریس :9 جدول



 

 

 

 

  2۹۹ هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 یوندالیست

 ردیف ابعاد
درصد 

 واریانس
 اولویت بار عاملی سؤاالت

انگیزه 

 مشارکت

1 

462/14 

 13 709/0 خواهم مهارتم را بهبود بخشم.می

 12 746/0 خواهم با دوستانم باشم.می 2

 2 963/0 دوست دارم پیروز شوم. 3

 3 927/0 خواهم تخلیه انرژی کنم.می 4

5 
را دوست سفر و اردوهای ورزشی 

 دارم.
806/0 9 

6 
خواهم شکل بدنی )هیکل( می

 خود را حفظ کنم.
827/0 7 

 1 964/0 هیجان را دوست دارم. -7 7

 2 861/0 کار گروهی را دوست دارم. 8

9 

دوستان نزدیکم از و پدر و مادر 

خواهند تا به فعالیت ورزشی من می

 .ادامه دهم

927/0 1 

10 
های جدید یاد هارتخواهم ممی

 بگیرم.
711/0 5 

11 
دوست دارم دوستان جدیدی پیدا 

 کنم.
727/0 4 

 3 837/0که در آنها دوست دارم کارهایی  12
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 ردیف ابعاد
درصد 

 واریانس
 اولویت بار عاملی سؤاالت

 ماهرم انجام دهم.

13 
ها و فشارها خواهم از تنشمی

 رهایی یابم.
805/0 6 

 7 795/0 جایزه گرفتن را دوست دارم. 14

 8 859/0 را دوست دارم.تمرین کردن  15

16 
ها را دوست انجام برخی از فعالیت

 دارم.
893/0 2 

 4 877/0 دوست دارم فعال باشم. 17

 6 800/0 روحیه تیمی را دوست دارم. 18

 5 811/0 دوست دارم بیرون از خانه باشم. 19

 8 743/0 رقابت کردن را دوست دارم. 20

 3 871/0 ن را دوست دارم.احساس مهم بود 21

22 
عضو گروه )تیم( بودن را دوست 

 دارم.
804/0 7 

23 
ورزشی خواهم به سطوح باالتر می

 برسم.
946/0 1 

24 
خواهم تناسب جسمانی داشته می

 باشم.
707/0 9 

 13 709/0 خواهم معروف شوم.می 25



 

 

 

 

  ۳0۱ هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 ردیف ابعاد
درصد 

 واریانس
 اولویت بار عاملی سؤاالت

26 
بت را دوست و رقا طلبیمبارزه

 دارم.
963/0 2 

 3 927/0 ام را دوست دارم.مربی 27

28 
کسب موفقیت و مشهور شدن را 

 دوست دارم.
837/0 3 

 8 859/0 ارم تفریح کنم.دوست د 29

30 
استفاده از امکانات، تجهیزات و 

 وسایل ورزشی را دوست دارم.
963/0 2 

 

روحیه 

 وندالیستی

31 

 

984/18 

 2 936/0 سر گذاشتن سایرین سر به

 9 804/0 نقاشی کشیدن بر در و دیوار 32

 5 821/0 بر هم زدن نظم 33

 1 950/0 یادگاری نوشتن بر تنه درختان 34

خشونت و 

 درگیری

35 
 

988/17 

 8 808/0 فحش و ناسزا گفتن

 3 890/0 بگو و مگو داشتن با دیگران 36

 4 846/0 هخانوادرو در روی اعضای  37

وندالیستی( را در حالت  روحیه گیری متغیرهای مکنون )بعداندازهمدل  2شکل 

در حالت تخمین استاندارد میزان دهد. بارهای عاملی مدل تخمین استاندارد نشان می

ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا تأثیر هرکدام از متغیرها و یا گویه
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دهنده میزان همبستگی هر عاملی نشان دیگر بارعبارتبه؛ هددن میعامل اصلی نشا

 2 شکل هب توجه . بااستها( گر )سؤال پرسشنامه( با متغیر مکنون )عاملمتغیر مشاهده

 عاملی بار مثال برای. نمود مشاهده را تحقیق سؤاالت از یک هر عاملی بارهای توانمی

 85 تقریباً اول لسؤا دیگرعبارتبه؛ شدبامی 85/0وندالیستی  روحیه بعد در دوم سؤال

 36/0مقدار  .نمایدمی تبیین وندالیستی را روحیه هایشاخص متغیر واریانس از درصد

باشد )مقدار واریانسی که توسط سؤال اول قابل تبیین نیست، واضح ا مینیز مقدار خط

شتری بین تگی بیاست که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین باالتر و همبس

 هر که است 1 و 0 بین عددی تعیین ضریب مربوطه وجود دارد(. مقدارسؤال و عامل 

 بارهای که همانطور. گرددمی تربیش واریانس تبیین مقدار شود نزدیک 1 سمت به چه

 روایی بیانگر کهاست  0.5 از باالتر عاملی بارهای کلیه میزان دهدمی نشان عاملی

 .است همگرا

 
 وندالیستی در حالت تخمین استاندارد روحیه نون بعدگیری متغیر مکاندازه : مدل2شکل 



 

 

 

 

  ۳0۳ هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

یری متغیرهای گآمده مدل اندازهدستمعناداری ضرایب و پارامترهای به 3شکل 

آمده معنادار دستدهد که تمامی ضرایب بهوندالیستی( را نشان می مکنون )بعد روحیه

دهنده نشان  -96/1 زتر ایا کوچک 96/1 از ترزرگاند. مقادیر آزمون معناداری بشده

معناداری بودن روابط است. مبنای تائید یا رد شدن فرضیات )معناداری روابط( بررسی 

و آزمون دوطرفه  05/0 لت ضرایب معناداری است. در سطح خطایمدل در حا

ایب باشند. چنانچه ضرمی -96/1و  96/1 فرض نرمال( مقادیر بحرانی اعداد)پیش

باشند فرض صفر رد و فرض یک  -96/1 تر ازو یا کوچک 96/1 ناداری بیشتر ازمع

 شود.یعنی وجود ارتباط معناداری تائید می

 
 زا در حالت ضرایب معناداریی متغیرهای مکنون درونهایریگه: مدل انداز3شکل 

 الیستیوند روحیه ی مربوط به ضرایب تحلیل عاملی تأییدی بعدهاآماره: 10جدول 

P C.R. Standardized 
Estimate 

S.E. Estimate  

 < A4سؤال  893. 7.784 85. 14.19 0.000
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 ندالیستی روحیه

0.000 13.05 .81 7.767 .899 
 < A3ؤال س

 ندالیستی روحیه

0.000 13.80 .83 9.570 .982 
 < A2سؤال 

 ندالیستی روحیه

0.000 11.70 .76 9.395 .995 
 < A1سؤال 

 الیستیند روحیه

 

 

 وندالیستی روحیه بعد برازش مدل ساختاری های: شاخص11جدول 

 Df 2X df/2X RMSEA NFI AGFI CFI IFI GFI شاخص

 90/0 90/0 90/0 90/0 91/0  065/0 86/1 91/81 44 مقدار

که این شاخص در اگرچه شاخص مجذورکای معنادار بود، ولی با توجه به این

جای غماض هست. در عوض بهاشود، قابلعنادار میالست ممواردی که حجم نمونه با

شاخص مجذورکای به تفسیر شاخص دیگری به نام نسبت مجذورکای بر درجه 

دازند. حاصل تقسیم شاخص مجذور کای بر درجه آزادی برابر با پر( میdf/2Xآزادی )

یشه شاخص قابل قبولی است. شاخص ر 5است که در مقایسه با مقدار بحرانی  86/1



 

 

 

 

  ۳05 هاي ورزشی منتخب و روحيه ونداليستیشركت زنان در فعاليت
 

 حد که است 065/0( در این مدل برابر با RMSEAورد )انگین مربعات خطای برآمی

، 90/0رابر با بترتیب ب NFIو  GFI, AGFIهای شاخص است. R MSEA، 08/0 مجاز

 کهنیا به توجه با باشنددهنده برازش بسیار مناسبی میکه نشان است 91/0و  90/0

 .هستند دلم خوب برازش نشانگر جهیدرنت است، 9/0 یباال هاشاخص نیا ریمقاد

 بحث و تفسیر

تضاد  ی،هنجاریب ی،چون تأخر فرهنگ ،ییندهاآیمتأثر از فر یوجود مسائل اجتماع

با  .گرددیمنجر م یاجتماع یهابیو آس امدهایبه بروز پ زخودبیگانگی، ایاجتماع

ی ئل اجتماعشد مسااز عوامل تأثیرگذار بر ر یکی سمیوندال دهیبحث، پد نیتوجه به ا

 عیسر راتییاز تغ یاست که ناش دیجامعه جد یهایروازجمله کج سمیوندالاست. 

 نیبه ا دنیدر رس یو یناکام روزافزون انسان و التیو تما یرشد آنوم ،یاجتماع

نسبت به  افراد که یاجحاف، خشم و تنفر ،است و احساس ازخودبیگانگی التیتما

در  یاختالل هنجارضعف و  کنندهانیخود بند که اطرافشان دار طیاجتماع و مح

 اساس بر پایایی شاخص . در این مقاله، مقدارجامعه است یو اجتماع یساختار فرهنگ

 یک به شاخص چون بنابرایناست؛  799/0 معادل KMO نباخکرو آلفای ضریب

 در بارتلت آزمون. کندمی کفایت تحلیل برای شده انتخاب هایاست نمونه نزدیک

 تحلیل برای همبستگی ماتریس بودن مناسب از کیحااست؛ که  معنادار 001/0 طحس

 نه عمودی، دوران و یاکتشاف عاملی تحلیل انجام با براین، عالوه. باشدمی هاداده عاملی
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 متفاوت پژوهش هر در عامل هر بار درنظرگرفتن معیار. گردید شناسایی اصلی عامل

 برش نقطۀ از دیگر برخی و 30/0 حداقل رشب نقطۀ از پژوهشگران از برخی باشد؛می

 با نیز حاضر پژوهش در .(1390 همکاران، و نژاد کاظم) کنندمی استفاده 55/0 حداکثر

 تعداد و آمد دست به گویه 49 بود، 5/0 از کمتر هاآن عاملی بار که ییها گویه حذف

 کلیدی عوامل واریانس از درصد 126/84 درمجموع عامل 9 این. شد حذف گویه 9

 قبولی قابل مقدار که کندمی تبیین را ورزشی مشارکت و نابهنجار ایرفتاره به گرایش

 .است

 ورزشی نیز نشان داد که: مشارکت یزهانگ و روحیه وندالیستی ابعاد کمی مقایسه

 کاهش وندالیستی روحیه شود،می بیشتر ورزشی مشارکت انگیزه به توجه هراندازه

 روحیه و ورزشی مشارکت»بین  رابطهبر وجود  مبنی پژوهش هفرضی نبنابرای؛ یابدمی

 منفی و پایینی سطح در( -402/0)متغیر  دو این ارتباط شدت. شودمی تأیید« وندالیستی

 .کندمی تأیید را نتیجه این متغیر دو بین همبستگی نمودار. شودمی ارزیابی

 گیرینتیجه

 -1د: »کر یبندپنج گروه دستهدر  انتویرا م سمیوندال ،یاجتماع دگاهیاز د

کسب پول و اموال است.  ینوع، برا نیوارده در ا یهااندوز: صدمهمال سمیوندال

. یتابلوها و تلفن عموم ها،لیآرم اتومب ،یین عالئم راهنمامانند کندن و برداشت یاعمال

 یاست؛ حت یعموم یایتصاحب اش شهیاندحالت، تنها در  نیشخص وندال در ا
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 کیحالت،  نیدر ا جادشدهیا یها: خسارتیکیاکتت سمیوندال -2. ارزشیب یزهایچ

نتقام، از اموال به قصد ا بیانتقامجو: تخر سمیوندال -3حساب شده است.  کیتاکت

طور معمول از به یواقع بی. درصد تخردیآیبه حساب م سمیوندال دیانواع مهم و شد

 سمیوندال -4 د.به دنبال دار یادیز یاامدهیپاست و  شتریب شود،یم دهیظاهر دبه چهآن

جامعه  کریو تفکر حاکم بر آن بر پ سمینوع وندال نیبر اثر ا یادیز یهایرانی: ویحیتفر

هم نقض  یادیمحض است؛ اما در موارد ز یقانون شکن کیکار  نی. ادیآیوارد م

نوع  نیاز ا ییها: مثالانهیگراخصومت سمیالوند -5. ستیقانون مشخص ن چیه

 یهاگل دنیکش رونیب ل،یبدنه اتومب یرو دنیاز خط کش هانیخشن و وحش سمیوندال

پنچر کردن  ،یمعمو یهاحگاهیتفر یو جانوران برخ واناتیپارک، آزار دادن ح

 کلت،یو موتور س لیاتومب نهییتوقفگاه، شکستن آنتن و آ کی یهالیاتومب یهاکیالست

قطار در حال  یهاشهیپرتاب سنگ به ش آهن،هخطوط را یقرار دادن موانع بزرگ رو

(. در تحقیقی که به 112-115: 1386 ،ی)نقد یعموم لیحرکت و اتصال برق به وسا

ؤثر بر گرایش به وندالیسم )خرابکاری( در بین دانش آموزان عوامل اجتماعی م یبررس

لخ و عیتی تای ملموس و در عین حال، واقپدیده یسم،پرداختند و اظهار کردند که وندال

عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی در جامعه مدرن و ه بهگریزناپذیر است ک

م با متغیرهای پایگاه رسد گرایش به وندالیسماشینی حضور دارد که به نظر می

 ورزشپذیری مرتبط است. لذا حضور و مشارکت در و جامعهاقتصادی  -اجتماعی 

ر نابهنجار مؤثر باشد ی بتواند در کاهش رفتااعی جدتواند با ایجاد یک پایگاه اجتممی
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(. در تحقیقی که به 1391 ،دهد )میرفردیکه با نتیجه تحقیق حاضر همسویی نشان می

نتیجه نشان داد  ،بندی عوامل بازدارنده مشارکت ورزشی زنان پرداختندرتبهشناسایی و 

ی ورزشی کاهش هالیتکه با افزایش تنوع عوامل بازدارنده، میزان مشارکت در فعا

 ،به هنجار را به دنبال خواهد داشت )امرائی و ازجمله خطرات بروز رفتارهای نایابد می

، یو عوامل اجتماع یزنان به مشارکت ورزش نگرش ی(. در پژوهشی که به بررس1390

مشارکت اجتماعی زنان در  سعهمؤثر بر آن پرداخته است عنوان گردیده که تو یروان

تواند در کاهش روحیه بیشتر و لذا میی سبب اعتماد اجتماعی ی ورزشهافعالیت

همسوست ن آرفتار نابهنجار مؤثر باشد و با این تحقیق نتایج وندالیستی و گرایش به 

و عوامل مؤثر بر آن  یاجتماع یآنوم ی(. در تحقیقی که به بررس1393 ،)کارگر

 ز دارنده فعالیت ورزشیامل بااند مشخص شد اغتشاش در هنجارها ازجمله عپرداخته

است و لذا ارتباط مستقیم بین گرایش به رفتار نابهنجار و کاهش انگیزه مشارکت 

(. در 1395 ،ن همسوست )حسینی نثارآقیق نتایج خورد و با این تحورزشی به چشم می

( در سمی)وندال ییگرابیتخر برمؤثر  یطینقش عوامل مح یپژوهشی که به بررس

در  یطیدر عوامل مح ریینوان شد: تغشهر پرداخته است ع یومهای عمعرصه تیفیک

ر افراد د انهیگرابیتخر یمکان وقوع رفتارها رییتغ ایموجب کاهش و  یشهر یفضاها

رسد انگیزه . از تغییرات عوامل محیطی به نظر میشودیم یعموم یشهر یفضاها

همسوست  آننتایج هم نقش مهمی داشته باشد و با این تحقیق  شیمشارکت ورز

در  قیبا سوء رفتار تحق یتیصفات شخص ی(. در تحقیقی که به بررس1396 ،آباد)بندر
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ختند و عنوان کردند که افزایش در پردا یقیصورت مطالعه تطببه یدانشمندان هلند

زندگی در کاهش بروز  کعنوان یکی از ابعاد سبسطح تحصیالت و توجه به ورزش به

 ،نکیجدی)ت ن همسوستآیج ست و با این تحقیق نتامؤثر ارفتارهای غیرمتعارف 

2016). 

برود و فرد نتواند به  انیمتقابل فرد و جامعه از م یکه همبستگ یطیدر شرا لذا،

به اهدافش دست  دهد،یقرار م ارشیکه جامعه در اخت ییو ابزارها هازمیک مکانکم

به آن اهداف  کندیم یعکه خالف قانون است، س یگرید یهادرنتیجه از راه ابد؛ی

صورت عام در حالت به نیا یشده است؛ وقت ارفرد نابهنج مییگویدرنتیجه م برسد.

شده است؛  ینابسامان ای یه دچار آنومجامع مییگویم کند،یم دایپ وعیجامعه ش

ها شدن هنجارها و ارزش فیضع ایها و هنجار رفتن ارزش نیدیگر »با از بعبارتیبه

 یسرکش ن،یبنابرا ؛را قبول ندارند یها و اهداف مشترکارزش گرید جامعه یاعضا

دهنده احساس اجحاف و تنها نشانخصوص نسل جوان، نهروزافزون انسان؛ به

آنان است؛ بلکه معرف  یو آشوبگر یتوأم با خشونت، پرخاشگر یدگدرمان

ر د یرونیقاهر و سرکوبگر ب یروهاینادرست ن یزهایو تجو یاجتماع التیتحم

فرد،  یو الگوها تارهاها، باورها، رفنظرگرفتن ارزشجای دراست که به یاهجامع

. از کنندیم زیآنان تجو خود را به یهاها و الگوتنها نگرش گر،ید ینسل ایگروه، قشر 

جهان  ینامنظم در کشورها یامروزه با توجه به توسعه شهر ینیتمدن ماش گر،ید یسو

 ،ینحوه زندگ رییتغ ،یرشه تیجمع هیرویرشد ب همچون ،ییامدهایسوم، باعث بروز پ
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ها، شکست ،یاجتماع یانسجام و همبستگ فیکهنه و نو، تضع یهاسنت یختگیدرآم

سرکوب شده را به ارمغان آورده است. محققان علوم  الیو ام یروان یهاعقده

 یابر یامقدمه تواندیجوانان م یخرابکار ای یاموال عموم بیمعتقدند، تخر یاجتماع

پژوهش،  نیا گریپژوهشگران د وسطت شودیم شنهادیلذا پ باشد. بزهکارانه یرفتارها

 گریو د یهای ورزشئتها، هیو باشگاه ونیتر مثل فدراسخرد یهادر ساختار

شود.  سهیپژوهش حاضر، مقا جیحاصله با نتا جیانجام گرفته و نتا یورزش یهاسازمان

 نیآمده در ادستیر هرکدام از عوامل بهتأث انزیم یآت یهادر پژوهش نیهمچن

 یرو شیپ یهاموانع و چالش شودیم شنهادیو پ یطور جداگانه مورد بررسپژوهش، به

های کالن کشوری در حوزه پیشگیری از سایر رفتارهای نابهنجار نیز مهمتناظر با برنا

های سنی و گروه های دیگر ومورد توجه قرار گیرد. انجام تحقیقات بیشتر بر ورزش

 .است تحقیقپیشنهادات این  هیاز کل جنسی متفاوت
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