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 چکيده
 بود. سازبدن مردان پژوهش، مطالعة ارتباط بین ادراک بدنی و پرخاشگری در هدف این

 تمام شامل پژوهش این آماری جامعة بود و همبستگی -توصیفی نوع از حاضر پژوهش

 روز دو حداقل هفته در و مداوم سال یک حداقل که بود تبریز شهر سازبدن مردان

 ورزشکار 161 تعداد پژوهش، نمونة. کردندمی مراجعه سازیبدن سالن به نظمم صورتبه

 پژوهش در و داوطلبانه دسترس در صورتبه که بود 96/24±528/6 سنی میانگین با

 ارتباط سازمردان بدن پرخاشگری میزان و ادارک بدنی بین داد نشان نتایج .کردند شرکت

 توان دارای ادراک بدنی ابعاد که داد نشان رسیونرگ نتایج همجنین .دارد وجود معناداری

 گرفت، نتیجه توانمی بنابراین، .است سازمردان بدن برای پرخاشگری معناداری بین پیش

 نیز بیشتر هاپرخاشگرانه آن رفتارهای باشد، بیشتر سازمردان بدن بدنی ادراک چه هر

 .بود خواهد

 سازبدن دانمر پرخاشگری، بدنی، ادراک : يديکل واژگان 
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 3، جواد شهالیی2 ، ولی عليزاده 1 ليلی عليزاده

 ارومیه دانشگاه حرکتی یادگیری دکتری دانشجوی 1
 تهران طباطبایی عالمه دانشگاه دکتری دانشجوی 2
 تهران باطباییط عالمه دانشگاه دانشیار 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 ولی عليزاده

 

 ساز بدن دانمر در پرخاشگري و بدنی ادراک ارتباط
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 مقدمه
 با افراد حساساتا و عواطف رابطة ویژهبه یکدیگر، با آن مختلف هایجنبه تنگاتنگ ارتباط و انسان وجود تمامیت عقیدة مورد در

 توأم طوربه هانآ دوی هر به باید. دانست هم از جدای عامل دو تواننمی را روان و جسم. ندارد وجود تردیدی حرکتی های مهارت اجرای

 رشد اشوجودی ابعاد تمامی که است انسانی کامل انسان زیرا کرد، فراهم را جنبه دو هر شکوفایی و رشد برای الزم هایزمینه و کرد توجه

 اعمال و انسان جسم متقابال و اوست جسمانی و بدنی شرایط تأثیر تحت مستقیماً انسان روان دانندمی خوبیبه اکنون شناسان روان. یابد

 ایجاد عوامل بهتر درمان و تردقیق شناسایی به تا اندبوده تالش در همواره نیز گرانپژوهش[. 1]است ذهنی و روانی فضای تأثیر تحت هااندام

 .[2] کنند اقدام هاانسان فردیمیان روابط و فردیدرون دنیای در ها آسیب کنندة تثبیت و کننده
 مثبت خودپندارة. گیرد می تأثیر مختلف حرکات و فعالیت تحرک،پر دنیای از که است 1خودپنداره انسان، عاطفی رفتارهای جمله از

 عنوان این همراه. کرد پوشی چشم آن از و بود توجه بی آن رشد به تواننمی که دارد اهمیت انسان توانایی مؤثر کارکرد در چنان آن پایدار و

 وجودبه آن نظایر و انگاره خود ،4بدن از ادراک ،3نفس عزت ،2نفسبه اعتماد خودپنداره همچون هاییواژه و است رفته کاربه زیادی پسوندهای

 توانایی و بدن شیوه، آن با فرد که است ایشیوه هم و است خویش بدن از فرد نگرش نحوة بدنی، آمادگی و بدن از تصور و ادراک .است آمده

 بدنی خودپندارة. اوست شخصیت سازندة عنصر تریناصلی که دارد خودش از تصویری فرد هر تاسمی عقیده به. کندمی ادراک را خود بدنی

 اگرچه است معتقد جونز. [3] دارند او از دیگران که تصوراتی و دارد هایش توانایی و خودش از فرد که هایی برداشت کلیة از است عبارت

 تعریف( عمومی ظاهر و شکل اندازه،) فیزیکی ظاهر از رضایت از ایدرجه تصوربه غالباً دارد؛ بعدی چند ساختاری بدنی ذهنی تصویر

 احتمال علت به و کندمی تغییر فرد زندگی مراحل طی در و شده کامل فرد رشد با زمانهم و گرفته شکل تولد زمان از تصویر این. شودمی

 ادارک مختلف شناختیروان هایپژوهش. [4] دارد زیادی اهمیت نفس،به اعتماد کاهش و روانی اختالالت و ای تغذیه اختالالت با آن ارتباط

 پرخاشگری و 5 (آی. ام. بی) بدنیتودة شاخص بین ارتباط به جمله از دانند،می ارتباط در مختلفی های سازه با را بدنی آمادگی و بدن از

 اظهار به بنا. است مرتبط فردیمیان و فردی های آسیب با هک است انسان هیجانی های رفتار جمله از پرخاشگری. [5] کرد اشاره توانمی

 را پرخاشگری کلی درنگاه ".است زنده موجود دادن آزار یا رساندن آسیب آن هدف که است رفتار از شکلی پرخاشگری"( 1977) بارون

 باشد فیزیکی یا روانی است ممکن و شود انجام دیگر شخص به عمدی رساندن آسیب قصد به که رفتاری هرنوع: کنندمی تعریف گونهاین

 و دیگر مردم طرفبه اوقات گاهی و شودمی خورده فرو خشم صورتبه اوقات گاهی شود؛می ابراز متعددی های شیوة به پرخاشگری. [6]

 جزایر جواناننو در رقابت و فیزیکی، پرخاشگری بدن، ترکیب مورد در که پژوهشی در( 2003) پینی. [7] شودمی معطوف محیطی اشیاء

 و فیزیکی پرخاشگری با آرام اقیانوس آسیایی نوجوان دختران در آی. ام. بی باالتر سطوح که کرد مشخص داد، انجام آرام اقیانوس و آسیا

 طمرتب رقابت و پرخاشگری باالتر سطوح با بیشتر بدن تودة که فرضیه این همچنین پژوهش این در. دارد ارتباط تیمی هایورزش در شرکت

 از ذهنی تصویر با زیباشناختی باورهای رابطه بررسی در( 2011) کرمانی و چروده حیدری پژوهش نتایج. [8] گرفت قرار تأیید مورد است،

 باورهای در تحول با و است پذیرتقسیم نو و سنتی دستة دو به جوانان زیباشناختی باورهای داد نشان جوانان در ظاهر مدیریت نحو و بدن

 به بیشتری تمایل ایشان و یابدمی افزایش بدن موجود تصویر از جوانان نارضایتی جدید، وضع به سنتی صورت از جوانان ختیزیباشنا

 است آن گویای نیز، اخیر های سال اظهارنظرهای و ها گزارش. [9] دهندمی نشان آن، از آرمانی تصویر تحقق منظور به بدن، در دستکاری

 ظاهرشان همانندسازی برای را درونی نیاز فزاینده طور به افراد. [10] است شده تبدیل ایرانیان اصلی هایدغدغه از یکی به اندام زیبایی که

 یک ظاهر بهبود برای رایج آرزوی بین مرز و حد فهم وجود، این با. کنند می احساس اجتماعی عرف یک عنوان به خاص زیبایی هایمدل با

 ممکن آن از غفلت و کند پنهان را بیمارگونه روانی حاالت است ممکن ظاهر از افراطی نارضایتی. است مهم بسیار رنجوری،روان و شخص

 هاکی، در بدن وارسی رفتارهای و پرخاشگری بررسی در( 2011) هارولد و کیم. [11] باشد داشته همراهبه را جدی پزشکی عواقب است

(  2001) گلیوز و کروو که گونههمان. [12] دارد قرار بدن وارسی رفتارهای تأثیر حتت پرخاشگرانه، های رفتار بروز میزان که شدند متوجه

 یک هایشایستگی شاخص اگر طوریکه. شود تقویت اطرافیان های تعریف و تمجید واسطة به است ممکن فرد یک الگوی معتقدند نیز

 هستند افرادی پرخاشگر افراد که است این بر انتظار معقول طوربه پس شود، گرفته نظر در او فیزیکی جذابیت اطرافیانش، نظر در شخص

 تضاد در دارند، جذابیت فیزیکی نظر از که هایی مهارت و مثبت کیفی های ویژگی با پرخاشگری چون. نیستند جذاب فیزیکی نظر از که

 یک از برخورداری که حالی در است، اندامی کباری ،شودمی تبلیغ غربی جوامع در زنان برای آلایده بدن عنوان به که چه آن. [13] است

                                                           
1. Self-Concept 
2. Self Confidence 
3. Self Esteem 
4. Body perception 
5. Body Mass Index 
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 افراد توسط پذیریجامعه فرآیند طی در زنانه، و مردانه آلایده های بدن از شده تبلیغ تصاویر این. گرددمی تبلیغ مردان برای عضالنی، بدن

 بدن به دستیابی در زنان و مردان از توجهی قابل بخش ناتوانی اما. یابند دست آنبه تا داردمی وا تالش به را آنان و گرددمی درونی جامعه

 جسمی، هایآسیب و هابیماری انواع به آنان ابتالی نتیجه در و بدن از نارضایتی شدید افزایش به منجر غربی، فرهنگ در شده تجویز آلایده

 یک عنوان به را هایشانبدن تا شوندمی ماعیاجت ایگونهبه مردان که است باور این بر( 1995) فرانزویی. است گردیده اجتماعی و روانی

 .[14] باشدمی بدنی زیبایی از تر مهم بدنی، توانایی و عملکرد آن، در که نمایند ادراک  1پویا فرایند

 ای،تغذیه تاختالال الکل، و سیگار مصرف جتماعی، فوبی استرس، اضطراب، با بدنی ذهنی تصویر از رضایت عدم ارتباط تحقیقات،

 امری رزشیو هایمحیط در پرخاشگری در مختلف هایکنندهتعیین نقش و بررسی. [16و  15] اندرسانده اثبات به را وسواسی رافکا

 که اند گرفته ارقر پژوهش و بررسی مورد پرخاشگری با ارتباط در مختلف هایپژوهش در مختلفی شناختیروان متغیرهای لذا است،ضروری

 نقش ابهام [،19] گرایی کمال [،18] معنوی هوش [،17] خودشیفتگی: جمله از. اند داشته معناداری و مثبت باطارت پرخاشگری با کدام هر

 افزایش با بدن، ظاهری شکل بهبود به نوجوانان و جوانان فراوان توجه همچنین،. [22] ورزشی گیری جهت و [21] اجتماعی اضطراب [،20]

 با مرتبط باورهای از برخاسته و شده ها آن بین در نیروزا مواد مصرف عادات و ایتغذیه اختالالت شیوع افزایش باعث عضالنی، توده و حجم

 بیشتری ذابیتج از هستند، تری بزرگ عضالت دارای که مردانی معتقدند، جوانان و نوجوانان از زیادی تعداد. است مناسب بدنی فیزیک

 شده آنابولیک روئیدهایاست چونهم داروها، برخی درمصرف مهم دالیل از یکی آن، تغییر به تمایل و بدنی تیپ از نارضایتی این برخوردارند؛

 در همکاران و ادیآبعلی رابطه، این در و. [23] است بدن ظاهری شکل بهبود و عضالنی تودة افزایش ها آن مصرف از هدف عمدتاً که است

 سازیبدن انورزشکار در مجاز غیر های مکمل و نیروزا مواد مصرف با بدنی پرخاشگری بین  که دادند نشان خود پژوهش در 1393 سال

 خصوصاً ورزشکاران در عضالنی توده و حجم افزایش وسیله به بدن ظاهری شکل بهبود اهمیت به توجه با لذا. [24] دارد وجود معنادار ارتباط

 علمی خالء و شودمی محسوب ورزش روانشناسی حوزه در همم موضوعات از ورزشکاران، پرخاشگری بحث اینکه عالوهبه و سازیبدن رشتة

 بررسی پژوهش ینا هدف رو این از ،(بودند پرداخته حاضر پژوهش موضوع به مستقیم طوربه که اندکی مطالعات) زمینه این در شده احساس

 .باشدمی ساز بدن مردان در پرخاشگری با بدنی ادراک ارتباط

 

 پژوهش روش

  سازیبدن یهاسالن در که ورزشکاری مردان تمام را پژوهش این آماری جامعة. باشدمی همبستگی نوع از ،توصیفی حاضر پژوهش

 سنی انگینمی با کردند،می مراجعه سازیبدن سالن به روز دو حداقل هفته در منظم، صورت به و مداوم سال یک حداقل تبریز شهر

 آوری جمع جهت .شدند انتخاب داوطلبانه و بودن دسترس در صورتبه ورزشکار 161 ادتعد آماری جامعة این از. بود شامل  528/6±96/24

  :گردید استفاده زیر شرح به نامهپرسش دو از ها داده

 حوزه 4 در که است سؤال 12 شامل 2 شده ادراک بدنی آمادگی مقیاس(: 1998)آبادي شدة ادراک بدنی آمادگی نامةپرسش( 1

 پنج مقیاس با سواالت از یک هر. بود بدنی ترکیب و عضالنی شرایط عضالنی، پذیریانعطاف جسمانی، شرایط لشام جسمانی آمادگی اصلی

 و چهار سه، دو، یک، ترتیببه هاگزینه این. شودمی بررسی( مخالفم کامال تا مخالفم ندارم، موافقم،نظری موافقم، کامال از) لیکرت ارزشی

 توسط 2009 سال در شده ادراک بدنی آمادگی نامةپرسش درونی ثبات. رسدمی 60 عدد به فرد امتیازات مجموع.  شوندمی گذارینمره پنج

 .[3] است شده گزارش 84/0 فوالدیان و فارسی
 

 خشم عامل آن مادة چهارده که است ماده 30 بر مشتمل و است ساخته فرزاهدی را نامهپرسش این :3اهواز پرخاشگري مقياس( 2

 دو در ها آزمودنی های نمره بین آمده دستبه آزمایی باز ضرایب. سنجدمی را توزی کینه عامل ماده، هشت و تهاجم عامل آن مادة هشت و

 .[25] است بوده α=874/0 کرونباخ آلفای ضریب مقیاس این در همچنین. است بوده 70/0 نوبت

 آمادگی نامهپرسش برای ترتیب به که شد محاسبه کرونباخآلفایضریب از ادهاستف با هانامهپرسش این پایایی پژوهش این در همچنین

 شده استفاده استنباطی و توصیفی آماری های روش از. آمد دستبه α=86/0 پرخاشگری نامهپرسش یو برا α=83/0 شده ادراک بدنی

 همبستگی ضریب های آزمون از سپس و اسمیرنف کلموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال بررسی برای ابتدا استنباطی، آمار بخش در. است

                                                           
1. Dynamic Process 
2. Perceived Physical Fitness Scale 
3. Ahvaz Aggression Inventory (AAI) 
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 1«اس.اس.پی.اس» افزار نرم از ها داده تحلیل و تجزیه برای. شد استفاده هافرضیه بررسی برای گامبه گام رگرسیون تحلیل آزمون و پیرسون

 .است شده استفاده 20ورژن 
 

 نتایج

 چهار جدول، این در. است شده ارائه یک جدول در استاندارد انحراف و میانگین صورتبه پژوهش متغیرهای توصیف قسمت این در

 و خشم متغیر سه  و شده ادراک بدنی آمادگی نامةپرسش به مربوط بدنی ترکیب و عضالنی شرایط پذیری، انعطاف جسمانی، شرایط متغیر

 .باشد می اهواز پرخاشگری نامةپرسش به مربوط توزیکینه و لجاجت و توهین و تهاجم عصبانیت،

 پژوهش متغيرهاي توصيفی هاي آماره: 1جدول

 ريمتغ نيانگيم استاندارد انحراف

 یجسمان طیشرا 18/2 68/0

 نیب شیپ یرهایمتغ
 یریپذ انعطاف 24/2 07/0

 یعضالن طیشرا 05/2 91/0

 یبدن بیترک 54/2 12/0

 تیعصبان و خشم 85/1 81/0

 نیتوه و تهاجم 84/1 53/0 کمال یرهایمتغ

 یتوز نهیک و لجاجت 07/2 67/0

 مربوط میانگین کمترین و بدنی ترکیب نمرات به مربوط بین،پیش متغیرهای بین در میانگین بیشترین که دهدمی نشان یک جدول

 هم میانگین کمترین و توزی کینه و لجاجت مالک، متغیرهای بین در میانگین یشترین همچنین و باشد می عضالنی شرایط نمرات به

 پیرسون گشتاوری همبستگی ضریب از پرخاشگری و بدنیادراک ابعاد بین ارتباط بررسی برای .باشدمی توهین و تهاجم متغیر به مربوط

 .است شده گزارش پرخاشگری و بدنی ادراک ابعاد بین همبستگی ماتریس دو جدول در که شد استفاده

 پرخاشگري با بدنی ادراک رابطه بستگیهم ماتریس: 2 جدول

 شماره ريمتغ 1 2 3 4 5 6 7

 1 یجسمان طیشرا 1      

 2 یریپذ انعطاف 56/0** 1     

 3 یعضالن طیشرا 58/0** 56/0** 1    

 4 یبدن بیترک 43/0** 14/0 13/0 1   

 5 تیعصبان و خشم 29/0** 21/0** 25/0** 37/0** 1  

 6 نیتوه و تهاجم 49/0** 43/0** 23/0** 30/0** 36/0** 1 

 7 یتوز نهیک و لجاجت 50/0** 35/0** 20/0** 37/0** 39/0** 27/0** 1

*p<0.05, **p<0.01 

 .دارند معناداری و مثبت طةراب P<01/0 سطح در پرخاشگری هایمؤلفه با بدنی ادراک ابعاد تمام که دهدمی نشان 4-4 جدول نتایج

 از است، مقدار چه به سازبدن مردان پرخاشگری بینیپیش در بدنی ادراک هایمؤلفه از یک هر سهم که ؤالس این به پاسخ برای

 گویی پاسخ برای لذا باشدمی مؤلفه سه دارای( پرخاشگری) مالک متغیر که نکته این به توجه با و. شد استفاده گامبه گام رگرسیون روش

                                                           
1. SPSS 20 
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 متغیرهای حسب بر را سازبدن مردان عصبانیت و خشم بینی پیش سه جدول .شد استفاده انهجداگ رگرسیون تحلیل سه از سوال این به

 .دهدمی نشان بدنی ادراک

 یبدن ادراک يرهايمتغ حسب بر تيعصبان و خشم  گامبه گام ونيرگرس ليتحل جینتا خالصه: 3 جدول

 R 2R β t SE Δ2R F df شده وارد يرهايمتغ

 159،1 30/25*** 14/0 75/0 61/3 27/0 14/0 37/0 یبدن بيترک

 158،1 04/8*** 04/0 73/0 51/2 18/0 18/0 42/0 یعضالن طیشرا

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

در  ریدو متغ نیا .کندمی بینیپیش را عصبانیت و خشم تغییرات از %4 عضالنی شرایط و %14 بدنی ترکیب سه، جدول به توجه با

بر اساس  انسیوار لیتحل جینتا شود،یم مشاهده سه جدول در که همانطور. کنندیم ینیبشیپ را تیعصبان و خشم اترییاز تغ %18مجموع 

بر خشم و  یاثر معنادار P  ،04/8=(F<001/0) یعضالن طیو شرا P  ،30/25=(F<001/0) یبدنبیترک که دهند یم نشان F راتییتغ

 دارند. تیعصبان

 .دهدمی نشان بدنی ادراک متغیرهای حسب بر را سازبدن مردان توهین و تهاجم بینی پیش چهار، جدول

 بدنی ادراک متغيرهاي حسب بر توهين و تهاجم  گامبه گام رگرسيون تحليل نتایج خالصه: 4 جدول

 R 2R β t SE Δ2R F df شده وارد يرهايمتغ

 159،1 82/25*** 25/0 46/0 77/4 42/0 25/0 50/0 یجسمان طیشرا

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

 157،1 33/5* 03/0 45/0 44/2 21/0 31/0 55/0 یعضالن طیشرا

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

 نیعضال شرایط و %3 پذیری انعطاف کند،می بینیپیش را توهین و تهاجم تغییرات از %25 جسمانی شرایط چهار، جدول به توجه با

 تبیین ساز بدن مردان در را توهین و تهاجم تغییرات از %31 مجموع در متغیر سه این. کندمی بینیپیش را توهین و تهاجم تغییرات از 3%

 یجسمان طیشرا که دهندیم نشان F راتییبر اساس تغ انسیوار لیتحل جینتا شود،ی. همانطور که در جدول چهار مشاهده مکنندمی

(001/0>P  ،82/25=(F، 001/0) یریپذ انعطاف>P  ،47/7=(F 05/0) یعضالن طیو شرا>P  ،33/5=(F نیبر تهاجم و توه یاثر معنادار 

 .دهدمی نشان بدنی ادراک متغیرهای حسب بر را سازبدن مردان توزی کینه و لجاجت بینیپیش پنج، جدولدارند. 

 بدنی ادراک متغيرهاي حسب بر توزي کينه و لجاجت  گام به گام رگرسيون تحليل نتایج خالصه: 5 جدول

 R 2R β t SE Δ2R F df شده وارد يرهايمتغ

 159،1 00/53*** 25/0 58/0   25/0 50/0 یجسمان طیشرا

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

. کندمی بینیپیش را توزی نهکی و لجاجت تغییرات از %25 جسمانی شرایط بدنیادراک هایمؤلفه تمام بین از پنج، جدول به توجه با

،  P<001/0) یجسمان طیشرا که دهندیم نشان F راتییبر اساس تغ انسیوار لیتحل جینتا شود،یمشاهده م زیهمانطور که در جدول پنج ن

00/53=(F دارد. یتوز نهیبر لجاجت و ک یاثر معنادار 
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 گيري نتيجه و بحث
 لذا دارد، یبستگ کنیباز یروان طیشرا ای ورزشکار فرد یشناختروان عوامل به تیموفق عدم ای تیموفق لیدال از یمهم بخش که جاآن از

 هدف لذا. باشدیم آن در رگذاریتأث عوامل و ورزشکار فرد یپرخاشگر عوامل، نیا از یکی. باشدیم یضرور امر نیا در لیدخ یهامؤلفه یبررس

 با یبدن ادراک ابعاد تمام داد، نشان حاضر پژوهش یهاافتهی. بود سازبدن مردان در یشگرپرخا و یبدن ادراک ارتباط یبررس حاضر پژوهش از

 طی)شرا اش یبدن یآمادگ از فرد ادراک ابعاد زانیم رفتن باال با یعنی. دارند یمعنادار و مثبت رابطة p<01/0 سطح در یپرخاشگر یها مؤلفه

 نهیک و لجاجت ن،یتوه و تهاجم ت،یعصبان و)خشم  او یپرخاشگر یهامولفه زانیم(، یبدنبیترک و یعضالنطیشرا ،یریپذانعطاف ،یجسمان

 گرانپژوهش نیا[. 26و  19] دارد یخوانهم( 2013) زاده یمهد و خارکن اندام، و( 2009) اونجان یها افتهی با افتهی نیا. رودیم باال زین( یتوز

 ها،آن مطالعه در یعبارت به دارد وجود یپرخاشگر و یشخص یاستانداردها نیب یعنادارم و مثبت ارتباط که دادند نشان خود یهاپژوهش در

 ترکیب مورد در که پژوهشی در( 2003) پینی نیداشتند. همچن زین یشتریب یباال بود پرخاشگر هاآن در یشخص یاستانداردها که یورزشکاران

 دختران در آی. ام. بی باالتر سطوح که کرد مشخص داد، انجام آرام اقیانوس و آسیا جزایر نوجوانان در رقابت و فیزیکی، پرخاشگری بدن،

 باالتر سطوح با بیشتر بدن تودة که فرضیه این و دارد ارتباط تیمی هایورزش در شرکت و فیزیکی پرخاشگری با آرام اقیانوس آسیایی نوجوان

 ،یسیواله(، 2013) بهتاج و زاده محرم ،یدهقان پژوهش با حاضر پژوهش افتةی .[8] گرفت قرار تأیید مورد است، مرتبط رقابت و پرخاشگری

 نشان( 2013) بهتاج و زاده محرم ،یدهقان که چرا. [28و  20، 27] ندارد یخوانهم( 2017) همکاران و یدریح و( 2015) یملک و یمحمد

 نیا به زین( 2015) یملک و یمحمد ،یسیواله .[27] ردندا وجود یمعنادار یارتباط یورزش یپرخاشگر با یشخص یاستانداردها نیب دادند

 زانیم باشند، آگاه یخوب به میت در خود نقش و گاهیجا ها، تیمسئول از و باشد شترییب کنانیباز نقش ادراک اندازه هر که دندیرس جهینت

 از ترس نیب یمعنادار ارتباط( 2017) نهمکارا و یدریح نیهمچن .[20] افتی خواهد کاهش نسبت همان به هاآن پرخاشگرانة یرفتارها

 استفاده دلیل به تواندمی مطالعات این نتایج بین مغایرت وجود علت. [28] نکرد مشاهده یرستانیدب آموزاندانش در یپرخاشگر با یبدن ریتصو

. چرا باشد مطالعه مورد جامعة و سنی هایگروه بودن متفاوت همچنین و مطالعه مورد افراد در یپرخاشگر سنجش جهت متفاوت ابزارهای از

 و بزرگساالن یهامیت فوتبال کنانیباز مطالعه، مورد جامعة( 2015) یملک و یمحمد ،یسیو( و اله2013که در پژوهش محرم زاده و بهتاج )

 یوهش حاضر، متفاوت ممورد مطالعه قرار گرفته بودند که با جامعة پژ یرستانیدب آموزاندانش زین( 2017) همکاران و یدریح پژوهش در

 باشد. 

 یعضالن طیشرا و یبدن بیترک یرهایمتغ(، یبدن)ادراک  مستقل یرهایمتغ نیب از که داد نشان پژوهش یهاداده ونیرگرس لیتحل جینتا

 نییتب زسابدن مردان در را تیعصبان و خشم راتییتغ از درصد 18 مجموع در که باشد یم تیعصبان و خشم مالک ریمتغ کنندة ینیب شیپ

 نیتریاز قو یکی یشخص یکه نشان داده بودند استانداردها (2013زاده ) یپژوهش اندام، خارکن و مهد ونیرگرس جیبا نتا افتهی نی. اکنندیم

 فکر شدن مشغول موجب باال یشخص یاستانداردها. [19] دارد یخوان هم بود ورزشکاران در یورزش یپرخاشگر ینیبشیپ یبرا رهایمتغ

 و خشم و شده یمنف یامدهایپ جادیا موجب یورزش رقابت در یذهن تیمشغول نیا و شودیم شکست یمنف جینتا و تیموفق به ارورزشک

 یکی که یعضالن طیشرا و یبدن بیترک زین پژوهش نیا در. دهدیم شیافزا ورزشکار در باشد، یم یپرخاشگر یهامولفه از یکی که را تیعصبان

 تا ردیگ قرار رشته نیا انیمرب توجه مورد یستیبا امر نیا که کندیم ینیب شیپ را سازانبدن تیعصبان و خشم بود، یبدنادراک یهامولفه از

 داشته برنامه دارند قرار یباالتر یبدن بیترک و یعضالن طیشرا در که یهنگام خود ورزشگاران تیعصبان و خشم کنترل و یریگشیپ به نسبت

 .باشند

 از درصد 31 مجموع در یعضالن طیشرا و یریپذ انعطاف ،یجسمان طیشرا که داد نشان پژوهش نیا ونیرگرس جینتا از گرید یکی

 کاخکی و زاده زارع بهروزی، ،(2011) هارولد و کیم یهاافتهی با جینتا نیا که. کنندیم نییتب سازبدن مردان در را نیتوه و تهاجم راتییتغ

 وارسی رفتارهای و پرخاشگری بررسی در( 2011) هارولد و کیم. [19و  18، 12دارد ] خوانیهم( 2013) زاده مهدی و خارکن اندام، و( 2012)

 و زاده زارع بهروزی، .[12] دارد قرار بدن وارسی رفتارهای تأثیر تحت پرخاشگرانه، های رفتار بروز میزان که شدند متوجه هاکی، در بدن

. [18] باشد می پرخاشگری معنادار کنندة بینیپیش( معنوی هوش هایمقیاس خرده از) یآگاه مؤلفة که دادند نشان هم( 2012) کاخکی

 استانداردهای که رسید نتیجه این به ورزشی پرخاشگری با گراییکمال بین ارتباط بررسی در( 2013) زاده مهدی و خارکن اندام، همچنین

 هاییافته توجیه در. [19] کندمی بینیپیش را ورزشی پرخاشگری عنادارم و مثبت صورتبه( گراییکمال های مقیاس خرده از یکی) شخصی

 نوعی کنندمی پیدا دست باال عضالنی و جسمانی شرایط به و کنندمی ورزیده و عضالنی را خود بدن سازان،بدن وقتی که گفت توانمی باال

 نشان تر تهاجمی رفتار و داده جلوه ترس بدون دیگران با تماعیاج هایتنش و برخورد در و داده دست هاآن به بودن قوی و برتری احساس

 .دهندمی

 و لجاجت انسیوار از درصد 25 زین یجسمان طیشرا ریمتغ که آمد دستبه جهینت نیا پژوهش نیا ونیرگرس گرید جینتا از تینها در و

 و آشتیانی فتحی الهی، پژوهش یافتة با یافته این .کندیم ینیبشیپ سازبدن مردان در بود، یپرخاشگر یهامولفه از یکی که را یتوزنهیک
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 توزیکینه .[29] باشدمی خوانهم باشد،می پرخاشگری کنندة بینیپیش جسمانیآمادگی هایمؤلفه بودند داده نشان که( 2012) بیگدلی

 و روح و مانده باقی آن در عقده یک شکل به و شودمی پدیدار آدمی نفس در آن مانند و خشم و حسادت دنبال به که است نفسانی حالتی

 و زمان هر و شکل هر به زدن آسیب زمینة و کرده سلب را او شخصیتی و رفتاری تعادل و دهد می قرار تاثیر تحت شدت به را توز کینه جسم

 . پروراند می شخص جان در را مکانی

 عنوان به پرخاشگر افراد متداول طوربه و است شخصیتی ویژگی کی پرخاشگرانه رفتار که است این انسانی پرخاشگری مورد در باور

 آوردن بدست برای ایوسیله عنوان به اغلب خشونت رو همین از. [30] دارند خودشان مورد در منفی نگرش که شوندمی گرفته نظر در کسانی

 از بسیاری. گیردمی قرار استفاده مورد اندرسانده آسیب او به یا اندکرده اهانت او به که که گروهی یا فرد یک برابر در کردن تالفی و احترام

 به منجر رود،می سؤال زیر دیگران توسط یا شودمی نقض خودشان به نسبت افراد مطلوب نگرش وقتی که دهندمی نشان جدید هایپژوهش

 در را خود وقت بیشتر که هستند افرادی نیز پژوهش این مطالعة مورد جامعة که موضوع این به توجه با. [31]به نقل از  شودمی پرخاشگری

 مستلزم "آلایده بدن" هدف به رسیدن در موفقیت است روشن کنند،می شدن بدنی و اندام تناسب صرف اندام، پرورش های باشگاه و ها سالن

 ها فرهنگ برخی در گاه که است اعیاجتم روابط برقراری های فرصت و دیگر تفریحات از کشیدن دست قوی، ارادة زیاد، انرژی وقت، صرف

 بهبود مانند ایحاشیه مسائل به ورزشکاران زیاد توجه سازیبدن رشتة در خصوصاً دیگر موجود مسئله. [32] کندمی ایجاد نیز را تعارضاتی

 مصرف به عادت و ایتغذیه اختالالت شیوع افزایش باعث نیز موضوع این که باشدمی عضالنی توده و حجم افزایش وسیله به بدن ظاهری شکل

 شده داده نشان گرفته، انجام داروها این کنندگان مصرف روی بر که متنوعی هایپژوهش در و. [33] گرددمی جوانان بین در نیروزا داروهای

 نظر طبق. [23] شوندمی نیز خشن رفتارهای بروز و شخصیتی و رفتاری اختالالت دچار شان،جسمی سالمت تهدید بر عالوه افراد این که است

 قابل غیر یا مشاهده قابل تغییرات پی در بدنی ذهنی تصویر تغییر ای،تغذیه و روانی اختالالت با بدنی ذهنیتصویر ارتباط احتمال مورد در جونز

 با بدنی ادراک مثبت بطةرا و پژوهش این هاییافته به توجه با لذا. [4] باشد داشته فرد شخصیت روی زیادی تأثیر تواندمی بدن در مشاهده

 های کارگاه نظیر گیرانهپیش های برنامه ارائة رسدمی نظر به که باشدمی مطالعه این های نگرانی از پرخاشگرانه رفتار از جلوگیری پرخاشگری،

 تأثیر شود،می کارانورزش شخصیت منفی و مثبت های جنبه از آگاهی به ایویژه تأکید ها آن در که ارتباطی و زندگی های مهارت آموزش

 سازانبدن ادراک باالرفتن با شد مشاهده که پژوهش این هاییافته اساس بر .[7] داشت خواهد رفتاری مشکالت گیری شکل فقدان بر بسزایی

 تمرینات از استفاده با را بدنسازی رشته ورزشکاران  شودمی توصیه رشته این مربیان به رود،می باال نیز آنان پرخاشگری میزان خودشان بدن از

 با نیز و شخصیتی مثبت های ویژگی بردن باال و. داد یاری آمیز خشونت و خشن رفتارهای بیشتر کنترل راستای در تصویرسازی و ذهنی

 جعفری، که چرا. برداشت گام ورزشکاران پرخاشگری کاهش جهت در درمانی راهکار یک عنوانبه رفتاری –شناختی های شیوه از استفاده

 نوجوان تکواندوکاران آزمایش گروه روی بر خشم کنترل آموزش جلسه هشت طی آزمایشینیمه مطالعة یک در( 1393) طالبی و نژاد الهامان

 .[34] یافت کاهش کنندگان شرکت پرخاشگرانه فکر و احساس رفتار، که کرد مشاهده

 از آتی هایپژوهش در شودمی پیشنهاد. گردید استفاده ژوهشپ متغیرهای سنجش برای گزارشیخود هاینامهپرسش از پژوهش این در

 هایی محدودیت پژوهش این. شود استفاده( همساالن والدین، مانند) دیگران توسط بندیدرجه و مصاحبه مانند گیری، اندازه دیگر های روش

 .شود مطالعه نیز زنان در متغیرها این رابطه شودمی نهادپیش لذا. است جنس یک به مربوط تنها آمده دستبه هاییافته اینکه ازجمله دارد، نیز

 بدن از ورزشکار هرچقدر سازی،خصوصاً رشتة بدن انفرادی هایورزش در که بوده این دانستیممی پژوهش موضوع مورد در تاکنون آنچه

 صفاری و شفیعی. کند کنترل را خود رفتار تواندمی و بوده وقارتر با و سنگین اندازه همان به باشد داشته بیشتری آگاهی خود عضالنی و ورزیده

 خودشان مورد در منفی نگرش که شوندمی گرفته نظر در کسانی عنوان به پرخاشگر افراد متداول طوربه که اند کرده بیان هم( 2011) نیا

 تر مثبت) باشد باالتر بدنی ادراک های لفهمؤ در خود به نگرش نمره هرچه که داد نشان همبستگی روابط پژوهش، این در که حالی در. دارند

 یها مؤلفه با یبدن ادراک ابعاد تمامداد که  نشان یپرخاشگر و یبدن ادراک ارتباط. لذا مقالة حاضر در مورد است بیشتر پرخاشگری( باشد

 .  رودیم باال زین او یپرخاشگر زانیم اش، یبدن یآمادگ از فرد ادراک زانیم رفتن باال با یعنی. دارند یمعنادار و مثبت رابطة یپرخاشگر
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