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  ساز با تأکید بر خودشیفتگی و ادراك بدنیبینی پرخاشگري مردان بدنپیش

 3حسن محمد زاده ،2فاطمه سادات حسینی ،1لیلی علیزاده

  *دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه. 1
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 ارومیه دانشگاه دانشیار. 3

  02/06/1392تاریخ پذیرش:                            18/03/1392تاریخ دریافت: 

  

  چکیده 

هاي خودشیفتگی و مؤلفهاساس هر یک از  بر سازبدنپرخاشگري مردان بینی پیش ،هدف پژوهش حاضر

آماري این پژوهش شامل تمام مردان  يهمبستگی و جامعه -. پژوهش حاضر از نوع توصیفی بودادراك بدنی 

صورت منظم به سالن مداوم و در هفته حداقل دو روز بهشهر تبریز بود که حداقل یک سال  سازبدن

بود که  96/24±528/6ورزشکار با میانگین سنی  161تعداد  پژوهش يکردند. نمونهي مراجعه میسازبدن

)، NPI( شرکت کردند. از مقیاس شخصیت خودشیفته پژوهشداوطلبانه در  صورت دردسترس وبه

آوري اطالعات براي جمع) AAI( ) و مقیاس پرخاشگري اهوازPPFS( هشدآمادگی بدنی ادراك ينامهپرسش

هاي پژوهش نشان داد . نتایج آزمون فرضیهندتحلیل رگرسیون بررسی شداز ها با استفاده استفاده شد. داده

درصد از تغییرات خشم و عصبانیت را در مردان 23 بودن در مجموعترکیب بدنی، شرایط عضالنی و محق

 در مجموع جوییبرتريپذیري، شرایط عضالنی و شرایط جسمانی، انعطاف چنینهمکنند. یین میتب سازبدن

کنند. در نهایت شرایط جسمانی، خودبینی و تبیین می سازبدناز تغییرات تهاجم و توهین را در مردان  33%

کنند. میبینی پیش زسابدنرا در مردان  توزيکینهاز واریانس لجاجت و  %31جویی نیز در مجموع برتري

 پژوهشمورد  يتواند از عوامل مهم در بروز پرخاشگري در جامعهخودشیفتگی و ادراك بدنی می نهایتاً

   باشد.

  

  .سازبدنپرخاشگري، خودشیفتگی، ادراك بدنی، مردان  :يکلیدواژگان 

                                                             
 :ipak65@gmail.comEmail                                   نویسنده مسئول                                             * 
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 مقدمه

رخ د و دستیابی به نیمهاي اخیر، امکان وجوان در سالگرپژوهش يیکی از عالیق و مجادالت عمده

هاي شخصیتی که توجه اندکی ). در این میان، یکی از خصیصه1( استشخصیتی ورزشکاران بوده

  . استاست، پرخاشگري بدان مبذول شده

اما از این اصطالح هنگام  .وسیعی از رفتارهاي مختلف اشاره دارد ياصطالح پرخاشگري به دامنه

شود. بر اساس توافقی که بین نگیدن و دعواکردن استفاده میمانند ج آمیزخشونتتشریح رفتار 

 آمادگی براي ابراز خشم :استشدهشناسان ورزشی وجود دارد، پرخاشگري چنین بیان بیشتر روان

شود صورت خشم فروخورده میشود؛ گاهی اوقات بههاي متعددي ابراز می). پرخاشگري به شیوه2(

شده در هاي انجام. پژوهش)3( شودمحیطی معطوف می اشیايو و گاهی اوقات به طرف مردم دیگر 

هایی هستند که وجود پرخاشگري را در اول پژوهش ي. دستهستا دو دستهپرخاشگري  يحوزه

دوم، وجود این خصیصه را براي ورزشکاران نادرست نشان  يکنند و دستهمیان ورزشکاران تأیید می

ترین یکی از مهمشوند. وز پرخاشگري در افراد میعوامل مختلفی باعث بر. )4( دهندمی

  ).3( شده استداربروز پرخاشگري، خودشیفتگی جریحههاي سرچشمه

)، 1994پزشکان آمریکا، انجمن روان( در چاپ چهارم راهنماي تشخیصی و آماري اختالالت روانی

نهایت، د، موفقیت بیبودن خوکه رؤیاهایی راجع به مهم شوندافراد خودشیفته کسانی توصیف می

ترین ویژگی اختالل شخصیت مهم ).5( منشی دارندقدرت، زیرکی و زیبایی و احساس بزرگ

خودشیفتگی مداوم،  هاي این اختالل،خودواالبینی است. از دیگر ویژگی يخودشیفته، احساس زننده

شدن براي تحسیننیازهاي خودنمایی  و موفقیت نامحدود قدرت یا زیبایی يپردازي دربارهخیال

آمیز خشم، شرم، هاي اغراقشدن عزت نفس، با پاسختفاوتی دیگران و تهدیدهنگام انتقاد، بی. است

که  ) معتقد هستند2009( و همکاران 1باري ).6( شوندسرافکندگی یا بیهودگی مواجه می

اسازگارانه است خودشیفتگی ناسازگارانه با خودشیفتگی سازگارانه متفاوت است، زیرا خودشیفتگی ن

). مطالعات قبلی نیز نشان 5( دلی رابطه داردهاي سنگکه با مشکالت سلوك، پرخاشگري و ویژگی

آن ارتباط بین  يکه نمونه کندبینی پیشتواند نتایج مختلفی را خودشیفتگی می استداده

نشان  ،ند) انجام داد1998(2در پژوهشی که بوشمن و بایومیستر .خودشیفتگی و پرخاشگري است

شده در ارتباط بین خودشیفتگی و پرخاشگري در ورزشکاران جوان تهدید خود ادراك که داده شد

عنوان یک عامل خودشیفتگی را به گرانپژوهشکند. برخی از عنوان یک متغیر واسطه عمل میبه

که  استنشان دادهنیز ). مطالعات پیشین 7( اندخطرساز براي رفتار پرخاشگرانه شناسایی کرده

                                                             
1. Barry 
2. Bushman & Baumeister 
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زیادي خودشیفتگی را با  هايپژوهشصورت مثبت با خودشیفتگی مرتبط است. پرخاشگري به

کننده شدن یا رویدادهاي تهدیددنبال گرفتن بازخورد منفی، طرد خشم، خصومت و پرخاشگري به

باتی ثهاي بیادبیات پژوهشی مرتبط با این موضوع داراي یافته ،). با این حال7-9( کنندمرتبط می

از  مثبتگوي عنوان یک پیشنشان داد که خودشیفتگی به )2010(1). دمت ارول10( است

) نیز در پژوهش 2012( وهمکاران 2هولکروفت ).11( پرخاشگري فیزیکی، خشم و خشونت است

ارتباط خودشیفتگی و اشکال مختلف پرخاشگري نشان داد که خودشیفتگی  خود با بررسی

شدت با نما بهخودشیفتگی عالی کهحالیدرم و خصومت در ارتباط بود، شدت با خشپذیر بهآسیب

توضیحی که ممکن است به  ،از طرفی ).12( پرخاشگري کالمی و پرخاشگري فیزیکی ارتباط داشت

دو  رسد هرنظر میبه کهحالیدرتوجه بیش از حد به ظاهر فیزیکی است.  ،خودشیفتگی مربوط باشد

 .د با توجه بیش از حد به ظاهر فیزیکی و ادراك بدنی مرتبط باشدتواننوع خودشیفتگی می

ي ) نشان دادند که تنها خودشیفتگی ناسازگارانه با خودپنداره2008(3زیگلرهیل، کالرك و پیکارد

  ). 13( بدنی مرتبط است

 اي است کهي نگرش فرد از بدن خویش است و هم شیوهادراك و تصور از بدن و آمادگی بدنی، نحوه

ي بدنی عبارت است از کلیه يخودپنداره .کندفرد با آن شیوه، بدن و توانایی بدنی خود را ادراك می

 ).14( هایش دارد و تصوراتی که دیگران از او دارندهایی که فرد از خودش و تواناییبرداشت

ص حد در مورد ظاهر فیزیکی مشخازخودشیفتگی در بخشی از نمود خود به شکل نگرانی بیش

). در 15( استهاي اساسی خودشیفتگی شود. این نگرانی حاد در مورد ظاهر یکی از جنبهمی

) صورت گرفت، مشاهده شد که خودشیفتگی 1997(4اي که توسط دیویس و همکارانمطالعه

 دیگران،یید تأجانب، و نیاز شدید به بهصورت استثمار دیگران، داشتن یک حس حقبه( پاتولوژیک

در .)16( هاي مربوط به وزن ارتباط داردطور مثبتی با دغدغهیفتگی ناسازگار)، بهمشابه خودش

نیز آموز دانشگاه تگزاس انجام دادند، دانش 160) بر روي 2008(و همکاران 5ی که وزیرپژوهش

  ). 17( مشخص شد که خودشیفتگی با توجه بیش از حد به ظاهر فیزیکی ارتباط دارد

اخیر، توجه فراوان جوانان و نوجوانان به بهبود  يدههباالخص درچند اي، مسائل حاشیه یکی از

عضالنی است. این امر، باعث افزایش شیوع اختالالت  يتودهشکل ظاهري بدن، با افزایش حجم و 

پسرانی که  معتقدنداست. برخی از نوجوانان اي و عادات مصرف مواد نیروزا در بین آنها شدهتغذیه

                                                             
1. Demet Erol 
2. Houlcroft 
3. Zeigler-Hill, Clark and Pickard 
4. Davis et al 
5. Vazire 
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این نارضایتی از تیپ بدنی و  برخوردارند.تري هستند، از جذابیت بیشتري داراي عضالت بزرگ

یدهاي آنابولیک استرویمهم مصرف برخی داروها، همچون  دالیلتمایل به تغییر آن، یکی از 

بهبود شکل ظاهري بدن است.  وعضالنی  يتودهعمدتاً هدف از مصرف آنها افزایش . استشده

هاي بد جسمی، موجب اختالالت این داروها عالوه بر عارضهکه د دهنمتعدد نشان می هايپژوهش

در  ايطور گسترده). مصرف مواد گوناگون نیروزا به18( شوندرفتاري و ظهور رفتارهاي خشن می

هاي گوناگون، در بین ورزشکاران سطوح متفاوت و حتی غیر بسیار وسیع از ورزش يمجموعهیک 

ي و پاورلیفتینگ نسبت به سازبدن يرشتهمیان، ورزشکاران  شود. در اینورزشکاران یافت می

 متعدد دیگري نیز هايپژوهشها، براي مصرف این مواد بیشتر مستعدند. ورزشکاران سایر رشته

لذا با  ).18( گونه مواد نشان دادند کم ورزشکاران و غیرورزشکاران را از مصرف این هاي بسیارآگاهی

سوال است که سهم هر یک از  درصدد پاسخ به اینوهش حاضر ژ، پتوجه به اهمیت موضوع

  .چقدر است سازبدنپرخاشگري مردان بینی پیشهاي خودشیفتگی و ادراك بدنی در مؤلفه

  

  پژوهش روش

تمام  شاملآماري این پژوهش  ي. جامعهاستتوصیفی از نوع همبستگی  ،پژوهش حاضرروش 

 صورت منظم،و به شهر تبریز حداقل یک سال مداوم يسازبدنهاي مردان ورزشکاري که در سالن

بود.  96/24±528/6با میانگین سنی کردند، ي مراجعه میسازبدندر هفته حداقل دو روز به سالن 

جهت  داوطلبانه انتخاب شدند. صورت در دسترس وورزشکار به 161تعداد  ،آماري ياز این جامعه

   :دشرح زیر استفاده به ش نامهپرسشها از سه آوري دادهجمع

ارائه کردند.  1979در سال  2راسکین وهالرا  نامهپرسش: این 1شخصیت خودشیفته ينامهپرسش

بیشتر  يدهنده باید یکی از دو گزینهاي است و پاسخ، دو گزینهنامهپرسشهاي این ساختار سؤال

ال سؤ 40یت خودشیفته شخص ينامهپرسشهاي خود را انتخاب کند. فرم کنونی منطبق با ویژگی

را  نامهپرسشکردن، ضریب پایایی این نیمهبا استفاده از روش دو 1979راسکین، در سال . دارد

شخصیت خودشیفته در ایران از روش  ينامهپرسشمنظور بررسی پایایی است. بهگزارش کرده 80/0

 ). 19( است 91/0آمده از این بررسی دستهآزمون مجدد استفاده شد که ضریب ب

 PPFS( 3شده(): مقیاس آمادگی بدنی ادراك1998( شده آباديآمادگی بدنی ادراك ينامهپرسش

اصلی آمادگی جسمانی شامل شرایط جسمانی،  يحوزه 4سؤال است که در  12شامل 

ارزشی ؤاالت با مقیاس پنجپذیري عضالنی، شرایط عضالنی و ترکیب بدنی بود. هر یک از سانعطاف

                                                             
1. Narcissistic Personality Inventory (NPI) 
2. Raskin & Hall 
3. Perceived Physical Fitness Scale 
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آمادگی  ينامهپرسشرسد. ثبات درونی می 60مجموع امتیازات فرد به عدد شود. ررسی میلیکرت ب

  .استگزارش شده 84/0فارسی و فوالدیان توسط  1387در سال شده بدنی ادراك

ماده  30) ساخته است و مشتمل بر 1375( را زاهدي فر نامهپرسشاین  :1مقیاس پرخاشگري اهواز

آن عامل تهاجم و هشت ماده، عامل  يعامل خشم و هشت ماده ،آن ياست که چهارده ماده

 70/0ها در دو نوبت هاي آزمودنیآمده بین نمرهدستسنجد. ضرایب بازآزمایی بهرا می توزيکینه

 ). 20( استبوده =0.874ضریب آلفاي کرونباخ  ،در این مقیاس چنینهماست. بوده

 

  نتایج

ارائه  1جدولصورت میانگین و انحراف استاندارد در به پژوهشصیف متغیرهاي تو ،در این قسمت

بودن، کشی، محق، بهرهجوییبرترينمایی، اقتدار، خود متغیرهفت  ،در این جدول است.شده

شرایط جسمانی،  تغیرشخصیت خودشیفته، چهار م ينامهپرسشخودبسندگی و خودبینی مربوط به 

سه  شده وي آمادگی بدنی ادراكنامهپرسشمربوط به  النی و ترکیب بدنیپذیري، شرایط عضانعطاف

پرخاشگري  ينامهپرسشمربوط به  توزيکینهمتغیر خشم و عصبانیت، تهاجم و توهین و لجاجت و 

  .استاهواز 

 هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشآماره - 1جدول

  متغیر میانگین انحراف استاندارد

 اقتدار 42/1 22/0

 خودنمایی 48/1 23/0

 جوییبرتري 39/1 21/0

 کشیبهره 39/1 27/0

 بودنمحق 42/1 22/0

 خودبسندگی 42/1 22/0

 خودبینی 35/1 26/0

 شرایط جسمانی 18/2 68/0

 پذیريانعطاف 24/2 07/0

 شرایط عضالنی 05/2 91/0

 ترکیب بدنی 54/2 12/0

 خشم و عصبانیت 85/1 81/0

 هینتهاجم و تو 85/1 53/0

  توزيکینهلجاجت و  07/2 67/0

                                                             
1. Ahvaz Aggression Inventory (AAI) 
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بدنی  ادراك ان را براساس متغیرهاي خودشیفتگی وسازبدنخشم و عصبانیت بینی پیش 2جدول

  دهد. مینشان 

  

خشم و عصبانیت بر حسب متغیرهاي خودشیفتگی و  گامبهنتایج تحلیل رگرسیون گام يخالصه - 2جدول

  ادارك بدنی

 2RΔ  F df  خطاي استاندارد  R 2R  Β  t  متغیرهاي وارد شده

  159،1  30/25***  14/0  75/0  61/3  27/0  14/0  37/0  ترکیب بدنی

  158،1  04/8***  04/0  73/0  51/2  18/0  18/0  42/0  شرایط عضالنی

  157،1  49/6**  03/0  72/0  40/2  17/0  21/0  46/0  اقتدار

  156،1  70/4*  02/0  71/0  17/2  17/0  23/0  48/0  بودنمحق

*P<0.05, ** P<0.01,*** P<0.001  
  

شرایط  .کندمیبینی پیشاز تغییرات خشم و عصبانیت را  %14 ،ترکیب بدنی 2جدولبا توجه به 

از  %2بودن نیز و محق %3اقتدار  کند.از واریانس خشم و عصبانیت را تبیین می  %4عضالنی 

از تغییرات خشم و  %23کند. این چهار متغیر در مجموع میبینی پیشتغییرات خشم و عصبانیت را 

   کنند.تبیین می سازبدنعصبانیت را در مردان 

 دهدنشان می Fرات یشود، نتایج تحلیل واریانس بر اساس تغیمشاهده می 2جدولطور که در همان

 ، اقتدار(F=8.04,P<0.001) ، شرایط عضالنی(F=25.30,P<0.001) ترکیب بدنی که

(F=6.49,P<0.01) بودنو محق (F=4.70,P<0.05)  ي بر خشم و عصبانیت دارند.دارمعنااثر   

را براساس متغیرهاي خودشیفتگی و ادراك بدنی  سازبدنتهاجم و توهین مردان بینی پیش 3جدول

  دهد.نشان می

  

تهاجم و توهین بر حسب متغیرهاي خودشیفتگی و  گامبهخالصه نتایج تحلیل رگرسیون گام -3جدول

  ادارك بدنی

 2RΔ  F df  خطاي استاندارد  R 2R  β  t  شدهمتغیرهاي وارد

  159،1  82/25***  25/0  46/0  77/4  42/0  25/0  50/0  شرایط جسمانی

  158،1  47/7***  03/0  45/0  53/3  30/0  28/0  53/0  پذیريانعطاف

  157،1  33/5*  03/0  45/0  44/2  21/0  31/0  55/0  شرایط عضالنی

  156،1  13/5*  02/0  44/0  26/2  15/0  33/0  57/0  جوییبرتري

*P<0.05, *** P<0.001  
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 و کندمیبینی پیشاز تغییرات تهاجم و توهین را  %25شرایط جسمانی ، 3با توجه به جدول

 جوییبرتريو  %3 شرایط عضالنی .کنداز واریانس تهاجم و توهین را تبیین می %3پذیري انعطاف

از تغییرات  %33متغیر در مجموع  کند. این چهارمیبینی پیشاز تغییرات تهاجم و توهین را  %2نیز 

  .کنندتبیین می سازبدنتهاجم و توهین را در مردان 

دهند نشان می Fیرات یشود، نتایج تحلیل واریانس بر اساس تغمشاهده می 3طور که در جدولهمان

، شرایط (F=7.47,P<0.001) پذیري، انعطاف(F=25.82,P<0.001) که شرایط جسمانی

ي بر تهاجم و دارمعنا اثر (F=5.13,P<0.05) جوییبرتريو  (F=5.33,P<0.05) عضالنی

  توهین دارند.

اساس متغیرهاي خودشیفتگی و ادراك  را بر سازبدنمردان  توزيکینهلجاجت و بینی پیش 4جدول

  دهد.میبدنی ارائه 

  

خودشیفتگی و  بر حسب متغیرهاي توزيکینهلجاجت و  گامبهي نتایج تحلیل رگرسیون گامخالصه 4جدول

  ادارك بدنی

 2RΔ  F df  خطاي استاندارد  R 2R  β  t  متغیرهاي واردشده

  159،1  00/53***  25/0  58/0  43/6  44/0  25/0  50/0  شرایط جسمانی

  158،1  88/8***  04/0  57/0  81/2  19/0  29/0  53/0  خودبینی

  157،1  68/5**  02/0  56/0  38/2  16/0  31/0  56/0  جوییبرتري

** P<0.01,*** P<0.001  
  

و  کندمیبینی پیشرا  توزيکینهاز تغییرات لجاجت و  %25شرایط جسمانی  ،4با توجه به جدول

کنند. این سه متغیر در را تبیین می توزيکینهاز واریانس لجاجت و  %2 جوییبرتريو  %4بینی خود

  . کنندتبیین می سازبدنرا در مردان  توزيکینهاجت و از تغییرات لج %31مجموع 

دهند نشان می Fیرات یساس تغا شود، نتایج تحلیل واریانس برمشاهده می 4جدولکه در طورهمان

 جوییبرتريو  (F=8.88,P<0.001) بینیخود، (F=53.00,P<0.001) که شرایط جسمانی

(F=5.68,P< 0.01)  دارند. توزيکینهي بر لجاجت و دارمعنااثر  

  

 گیريبحث و نتیجه

هاي مؤلفهاساس هر یک از  بر سازبدنپرخاشگري مردان بینی پیش ،ضرهدف از پژوهش حا

شرایط  و پژوهش نشان داد ترکیب بدنی هايدادهنتایج تحلیل بود. خودشیفتگی و ادراك بدنی 
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در  شده)(مربوط به آمادگی بدنی ادراك بودنو محق (مربوط به متغیر خودشیفتگی) عضالنی

 چنینهم. کنندساز تبیین میعصبانیت را در مردان بدن درصد از تغییرات خشم و23 مجموع

و شده) (مربوط به آمادگی بدنی ادراك شرایط عضالنی و پذیريشرایط جسمانی، انعطاف

درصد از تغییرات تهاجم و توهین را در 33 در مجموع(مربوط به متغیر خودشیفتگی)  جوییبرتري

شده) و (مربوط به آمادگی بدنی ادراك ایط جسمانیشر ،کنند و در نهایتتبیین می سازبدنمردان 

درصد از واریانس لجاجت  31 نیز در مجموع(مربوط به متغیر خودشیفتگی)  جوییبرتريخودبینی و 

 دیویس و همکارانهاي یافته با کنند. این نتایجمیبینی پیش سازبدنرا در مردان  توزيکینهو 

 )، سیمین وزیر و همکاران2008( نیس و همکاران)، د1998( )، بوشمن و بایومیستر1997(

 ،جدا از ادبیات پژوهشی .است ) همسو2012( ) و هولکروفت وهمکاران2010( دمت ارول،) 2008(

ه شیفته کدکه بین نمرات باال در آزمون شخصیت خو است نشان دادهنیز ت میدانی مطالعا

کردن یا ابراز خشم و خصومت رابطه تجربه با ،و ادراك بدنی گیرندخودشیفتگی آشکار را اندازه می

شگرانه یک ویژگی شخصیتی باور در مورد پرخاشگري انسانی این است که رفتار پرخا وجود دارد.

شوند که نگرش منفی در مورد نظر گرفته میعنوان کسانی درطور متداول افراد پرخاشگر بهاست و به

 افرادي نسبتاً ،گیرندیفته نمرات باالیی میخودشکسانی که در آزمون شخصیت  .خودشان دارند

ند به احتمال زیاد افرادي را تواها مید و این خصیصههستنگرا حور و افراطمگر، خودنما، خودسلطه

عنوان یک عمل سودمند ، بهند را مرتکب اعمال پرخاشگرانهداراي سطح باالي خودشیفتگی هستکه 

جذابیت فیزیکی او در  اطرافیانشیک شخص در نظر  هاي. از طرفی اگر شاخص شایستگی)6( کند

طور معقول انتظار بر این است که افراد پرخاشگر افرادي هستند که از نظر شود، پس بهنظر گرفته

هایی که از نظر فیزیکی هاي کیفی مثبت و مهارتفیزیکی جذاب نیستند. چون پرخاشگري با ویژگی

   .)21( جذابیت دارند، در تضاد است

تند که بیشتر وقت خود را در افرادي هس پژوهشاین  يمورد مطالعه يتوجه به اینکه جامعهبا 

شن است موفقیت در رو ،کنندمی و ظاهر بدنی صرف تناسب اندام ي پرورش اندامهاها و باشگاهسالن

کشیدن از ي قوي، دستمستلزم صرف وقت، انرژي زیاد، اراده "آلبدن ایده"رسیدن به هدف 

ها تعارضاتی را جتماعی است که گاه در برخی فرهنگهاي برقراري روابط ایحات دیگر و فرصتتفر

ی ي و تناسب اندام مکانسازبدنفضاهاي عمومی و خصوصی  ،ین ترتیبه اب. )22( کندنیز ایجاد می

دهد. را نشان می ها، سبک زندگی، و جنسیت کاربران جوان خودوارهاست که ارتباط نزدیک عادت

و رفتارهاي شخصیتی مناسب ایفا کارکردهایی را در تقویت هنجارها  چنینهممصرف این فضا 

 رسدنظر میبه لذا کند که خود تابع قدرت و روابط جنسیتی در سطح کالن جامعه نیز هست.می

هاي زندگی و ارتباطی که در آنها هاي آموزش مهارتگیرانه نظیر کارگاههاي پیشبرنامه يارائه
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سزایی بر هشود، اثر بهاي مثبت و منفی شخصیت ورزشکاران میاي به آگاهی از جنبهویژه کیدتأ

توان با هاي این پژوهش میاساس یافته بر. )3( گیري مشکالت رفتاري خواهدداشتفقدان شکل

ان و نیز با استفاده از سازبدنبردن عزت نفس هاي مثبت شخصیتی مانند باالباالبردن ویژگی

عنوان یک راهکار درمانی در جهت کاهش پرخاشگري ورزشکاران رفتاري به –هاي شناختی شیوه

تواند از جهت نظري در فهم بهتر ارتباط بین شت. در مجموع نتایج این پژوهش میگام بردا

 يدهندهاز آنجا که نتایج این پژوهش نشانخودشیفتگی و ادراك بدنی با پرخاشگري سودمند باشد. 

مطالعات بعدي با استفاده از  شود، پیشنهاد میبنابراین ست.متغیرها نیو معلولی بین  روابط علی

هاي نامهپرسشین زمینه بپردازد. در این پژوهش از اطولی به بحث علیت در  يهاي مطالعهروش

روش هاي خود گزارشی وقتی در افراد شد. خود گزارشی براي سنجش متغیرهاي پژوهش استفاده 

مورد استفاده قرار می گیرد، به دلیل اینکه این افراد یک دید غیر واقعی و بزرگ شده از خودشیفته 

خود دارند داراي محدودیت هایی خواهد بود. آن ها ممکن است مشکالت را انکار کرده و ضعفشان 

 گیري،هاي دیگر اندازههاي آتی از روششود در پژوهشپیشنهاد میرو ). از این13را رد نمایند (

  (مانند والدین، همساالن) استفاده شود.  بندي توسط دیگرانمانند مصاحبه و درجه

آمده تنها مربوط به یک جنس دستهاي بهجمله اینکه یافته از ؛رددانیز هایی این پژوهش محدودیت

  در زنان نیز مطالعه شود. این متغیرها يشود رابطهاست. لذا پیشنهاد می
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Abstract 
 
The purpose of this study was to predict aggression in male body builders 
emphasizing on narcissism and body perception. This research is a descriptive – 
correlation that the participants were all Tabriz male bodybuilders who had 
regularly attending at least one sustained year and at least two days a week to the 
gym. Subjects of this research were 161 athletes with an average age of 
24.96±6.528 which participated in the form of voluntary and available. The 
Narcissistic Personality Inventory (NPI), Perceived Physical Fitness Scale (PPFS) 
and Ahvaz Aggression Inventory (AAI) were used to collect data. Regression 
analysis was used to analysis data. Results of hypothesis analysis showed that the 
body composition, muscular conditions and be right indicated 23% of the total 
variation of anger in male body builders. Also the physical condition, flexibility, 
muscular strength, and superior are predicting 33% of the variation in terms of 
offensive and insulting in male body builders. Finally, physical conditions, 
Egoism and dominance are predicting total of 31% of the variance in their 
obstinacy and malice in male body builders. Finally, narcissism and body 
perception can be a particularly important factor in the occurrence of aggression 
in society. 
 
Keywords: Aggression, Narcissism, Body perception, Male body builders.  
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