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 پرورش اندامورزشکاران  نیب ،ظاهر موردو باورها در یفتگیخود ش ةسیمقا

 یو مبتد یاحرفه
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 دهیچک
وش ر. است یو مبتد یاورزشکاران پرورش اندام حرفه نیب ،ظاهر مورد و باورها در یفتگیخودش ةسيهدف از اين پژوهش مقا

ای ورزشکاران پرورش اندام حرفهاز گروه دو  اين پژوهش را آماری ة. جامعاستای مقايسهپژوهش توصیفی از نوع علّی  نيا
 یهایژگيسنجش و یبرا فتهیخودش تیشخص ةنامپرسشدر اين مطالعه از . دادندتشکیل مینفر(  921)و مبتدی  (نفر 34)

میانگین و  ةاز آمار توصیفی، محاسب استفاده شد. ظاهردر مورد مقیاس باورها و  ینیبال ریدر سطح غ فتهیخودش تیشخص
های مربوط ازیامت نیانگیم د.ش ها استفادهمستقل برای تجزيه و تحلیل داده تیانحراف استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون 

 وهای مربوط به خودشیفتگی ازیاز امت شتربی ایحرفه اندام پرورش ورزشکاران گروه در ظاهر مورد در باورها و به خودشیفتگی
در میزان خودشیفتگی  دارینا. نتايج حاكی از وجود تفاوت معبود مبتدی اندام پرورش ورزشکاران گروه در ظاهر مورد در باورها

های ظاهر در گروه مورد زان باورها درولی می ،ای و مبتدی بودهای ورزشکاران پرورش اندام حرفههای گروهبین آزمودنی
 ةبا تهی توانمیمنظور جلوگیری از بروز رفتارهای خودشیفتگی در ورزشکاران بهداری را نشان نداد. احت بررسی تفاوت معنت

 .الت اخالقی و رفتاری اقدام كردمشک و رفتارهای خودشیفتگی ناسازگارانه كنترل برایهای آموزشی و درمانی مناسب برنامه
 

 باور در مورد ظاهر، ورزشکار، پرورش اندام.  ،یفتگید شخو :هاکلیدواژه

                        
Comparison of Narcissism and Beliefs about Appearance among Elite 

and Amateur Body Builders 
 

Yousef Yavari 
Abstract 
The purpose of this study is to compare the narcissism and beliefs about appearance between 

elite and amateur body builders.This research was descriptive and cause-affects one. The 

statistical population composed of Elite body builders (43 n) and amateur body builders (129 
n). The research tools were Ames, Rose, and Anderson (2006) narcissistic personality 
inventory and Spangler (1999) beliefs about appearance scale. The data were analyzed by the 
descriptive and person’s correlation coefficient and independent t student. According to the 
results the average score of narcissism and beliefs about appearance among elite body 
builders group were higher than amateur body builders. There was not significant difference 
in narcissism and beliefs about appearance scores among both elite and amateur body builder 
groups according samples’ individual characters. The narcissism score was meaningfully 
difference among two groups, but the beliefs about appearance score did not show meaningful 
difference among them. To prevent and control narcissism behaviors among body builders, 
educational and treatment programs should be designed and implemented.  
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 مقدمه
-وهیاز رفتار و ش ینیمع یالگوهامجموعه  تیشخص 

شخص را با  یسازگار ۀتفکر است كه نحو یها
هر كس  یجتماعا تید. شخصنكنیم نییتع طیمح

و  یكل یوخوخلق ،یشامل حركات و اطوار ظاهر
 نیكننده و همچنديتهد طيواكنش در برابر شرا ۀنحو

 یهااز واكنش یاریشده و بسمشاهده یهانگرش
جنبه  یدارا تیحال، شخصنياست. باوا گريد

تفکرات و  الت،یتخ رینظ یآشکارو نا یخصوص
(. 9 .، ص9419 ،صمدی) هستتجارب نیز 

-نكه يکی از مفاهیم قديمی در روا ،خودشیفتگی
گری است، امروزه تحلیلويژه مکتب روانشناسی به

-به عنوان نوعی اختالل در سطح بالینی و هم به مه

در سطح غیربالینی مطرح  شخصیتی یعنوان صفت
ز شخصیت است كه با شیفتگی سبکی ااست. خود

طی بینی، تخیالت افرابزرگچون خودهايی همويژگی
قدرت، زيبايی و موفقیت، حساسیت زياد نسبت  بارۀدر

شود یبودن مشخص منظیربه انتقاد و احساس بی
پويشی تاريخ روان(. 272، ص 9411)محمدزاده، 

شیفته گسترده و پیچیده است و خصیت خوداختالل ش
 ،روانی فرويدـ  درونی ا گذشت زمان از مدل كامالًب

ذاری در خود در صورت نیروگكه خودشیفتگی را به
ارتباط  نادرست ۀشیوتا اختاللی ناشی از  ،گیردنظر می

 درمورد 9با ديگران تغییر كرده است. كرنبرگ
خودمعطوف بودن افراطی فرد خودشیفته، تعامل با به

 ةظاهر مغرورانهب ۀديگر مردم و اختالف بین خودانگار
برای پذيرش از سوی  اشنشدنیو نیاز سیراب او

فردی، ست. از نظر میانكید كرده اأديگران ت
و از پی آن  حقانیتها به خاطر احساس خودشیفته

توجه هستند.  شان نسبت به ديگران قابلعدم همدلی
تخیل را با  بافی وها خیالاز نظر شناختی، خودشیفته

رويکرد تکاملی، فرد  نظر اند. ازواقعیت جايگزين كرده

                                                       
1. Kernberg  

. ت به خود داردای نسبگیری منفعالنهخودشیفته جهت
های وارهطرح ۀیات زيست فیزيکی دربارفرض اما

، میلون، خودشیفتگی هنوز نامشخص هستند )میلون
 از. از سوی ديگر، (2003، 2رمناسو میگر، گروسمن 

شیفتگی در صورتی جتماعی خودديدگاه يادگیری ا
-بیاحتمال وقوع دارد كه والدين افراد پیوسته آنها را 

ای ايجاد كنند ی آنها خودانگارهرزش سازند و براا
توانند در دنیای واقعی خود را نمی  مبنی بر اين كه

 ،9419 دهقانی، و مقدمحفظ كنند )نجاريان، اصغری
 ةبرخی از دانشمندان خودشیفتگی را نتیج (.222ص

-و شرايط زندگی صنعتی و ماشینی میزندگی معاصر 

ز ن را ابزاری برای جلوگیری ادانند و در ضمن آ
شمار بههای زندگی  امروزی ها و اضطرابتنش
(. 27 .، ص9412قربانی، و  )حمزوی آورندمی

اختالل  بیماری ذهنی نیست، بلکه نوعیخودشیفتگی 
راد دارای بسیاری از اف عالوه بر اين،. است شخصیتی

عنوان شخص اما به هستند، گیشیفتويژگی خود
اشتن د و شوندگرفته نمیبالینی درنظر ةودشیفتخ

ت كه و مفهوم نیس امعناين ويژگی خودشیفتگی به 
، 2001، 4)توينق داردفرد يك شخصیت  خودشیفته 

 (.22-24 .ص
 ای گسترش يافتهتعريف خودشیفتگی به گونه امروزه 

گیرد. نیز در بر میكه خودشیفتگی سالم را  است
به صورت يك پیوستار در نظر  توانمی خودشیفتگی را

گی مرضی تا ن از خودشیفتآ ةكه دامن گرفت
اين پیوستار از  .شودشامل میرا خودشیفتگی سالم 

عزت نفس در يك انتها شروع و به احساس افسردگی 
شود انتهای ديگر منتهی می برنده در لتحلی

(. 920 .، ص9419مختاری،  و گر، يزدی)پیوسته
 .خودشیفتگی با پیامدهای مثبت و منفی همراه است

مثبت آن شامل كاهش افسردگی،  برخی از پیامدهای

                                                       
2. Millon, Millon, Meagher, Grossman, & 
Ramnath 

3. Twenge 
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عملکرد بهتر  عطش و برون گرايی، خوشايندی اولیه
اطمینان افراطی  و توجه ،از سوی ديگراست. در جمع 

و فقدان همدلی برخی از پیامدهای منفی  خودبه 
، 9411)محمدزاده،  دهندخودشیفتگی را تشکیل می

 (.272ص 
نوع اختالل  كي یفتگیخودش تیاختالل شخص 

كمبود  ،یمحورآن خود ةاست كه مشخص ریگفرا
 زیآمو حس مبالغه گرانيبا د یاحساس همدل

اختالالت  گرياست. همانند د یپندارمهمخود
 یباعث به وجود آمدن الگو زیاختالل ن نيا ت،یشخص

 یهااز جنبه یاریكه بر بس ،دشویم یرفتار داريپا
و  یخانوادگ ،یمانند روابط اجتماع یمختلف زندگ

كه  شودیزده م نی. تخمگذاردیم یمنف ریثتأ یركا
 كيحدود بین در  یفتگیخودش تیاختالل شخص

، صمدیوجود داشته باشد ) بزرگساالناز درصد 
كنند كه ی(. پژوهشگران تصور م2، ص 9419
از حدّ  شیب یریگآسان رینظ ،یدوران كودك اتیتجرب

 و نی، تحسفرزندان بار آوردن نازپرورده ،پدر و مادر
نامطمئن و كمبود واكنش  تیترب نده،يفزا قيتشو
 یفتگیخودش تیاختالل شخص شيدایدر پ انه،يگراواقع

(. بر 2-3، ص 9412)حسیبی، نقش داشته باشند 
های مردانه با ويژگی پژوهشگران،ی هااساس يافته

ولی  دارد، داریامثبت معنشیفتگی همبستگی خود
ی معکوس های زنانه با خودشیفتگی همبستگويژگی
شیفتگی با سالمت روان روابط خودهمچنین دارد. 
 .(922، ص 2002، 9فاندر و ای دارد )وازيرههپیچید

 ةرابط ة( در مطالع2094) 2و همدی آيتکین، ونسالا
گیران انگیزه ها و سطوح خودشیفتگی در بین كشتی

گزارش كردند كه بین خودشیفتگی و پرهیز از 
د. همچنین در وجود دارارتباط منفی موفقیت 

نشان داد كه  یچند سطح لیو تحل هيتجز ،ژوهشیپ
 رشيپرورش پذ نیب ةخودشیفتگی ورزشکار رابط

                                                       
1. Vazire, Funder 
2. Unsal, Aytekin, Hamdi 

 همچنین رابطةو تالش ورزشکار و  یگروه افاهد
اال و تالش ورزشکار را تعديل انتظارات عملکرد ب نیب

گرا رهبر تحول یرفتارها ،گريداز سوی كند. می
-ايجاد مین تالش پیروانش بیشترين اثرات را در میزا

، 4انتومانیسو  ، وودمن، چین وی، هاردی)كالوم كند
-كمالای بین ( طی مطالعه9411(. بساك نژاد )2099

ازی دانشجويان سگرايی و خودشیفتگی با خودناتوان
دار يافت. همچنین گزارش كرد اهمبستگی مثبت معن

سازی متغیر شخصیتی با خود ناتوان دوكه هر 
 .چندگانه دارند همبستگی

 تيريهای مدوهیش نيترجياز را یکي ،سوی ديگر از 
در بدن  یظاهر دخل و تصرف آدم تيريمد ايبدن 

كوشد تا حد یفرد م . به اين معنا كهاست شيخو
شدۀ رفتهيبدن خود را به شکل پذ یعیممکن شکل طب

كند. تصوير بدنی هر فرد از  كيآن نزد یاجتماع
 ۀدربارت نفس و باورها احساس رضايت بدنی، عز

ظاهر  در موردشود. اصطالح باورها ظاهر تشکیل می
تبط با ظاهر های مرشناختی است و نگرش ۀيك ساز

پسند، گیرد )طالعاش را در بر میفرد در زندگی روزمره
 ةاساس نظري (. بر92، ص 9410فالح،  و بیگدلی

افراد از ظاهر  ارزيابی ةشناختی رفتاری، میزان درج
در رابطه با ظاهر  انهايشوارهد بستگی به طرحخو

عنوان های مربوط به تصوير بدنی بهوارهدارد. طرح
 الگوهای شناختی برای ارزيابی ظاهر فرد و هیجانات

پناه  رود )محمدمربوط به تصور از بدن به كار می
(. عوامل مؤثر بر 12 .، ص9410يوسفی،  و اردكان
از بدن خود شامل هر فرد  یذهن ريتصو رییگشکل

و  یای از عوامل اجتماعدهمتنوع و گستر فیط
، ص 9411 ،یكرمان و چروده درییاست )ح یفرهنگ

تصوير  ،هاپژوهشاز  آمدهدستبه(. بر اساس نتايج 43
 آنها فسو عزت ن استبدنی بیشتر متأثر از ذهن افراد 

كه صورتیدر. كندمی ای در ايجاد آن ايفانقش عمده

                                                       
3. Calum, Woodman, Chin Wei, Hardy, & 

Ntoumanis  
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ر بدنی منفی داشته باشند، برای بهبود آن افراد تصوي
غذايی،  هایطريق رژيم ازتغییراتی  پی ايجاددر 

 )محمدپناه آيندبرمیزيبايی  هایجراحیورزش يا 
 (.12، ص 9410يوسفی،  و اردكان

دربارۀ  هاپژوهش یدر برخ شدهديیتأاز ادعاهای  یکي 
از آن است كه افراد معموالً  یبدن حاك ريتصو ةمقول

 یمطلوب یتیهای شخصیژگيظاهری را با و يیبايز
 یاجتماع رشيو سطح پذ یستگيشا زانیهمچون م

، 9414 ،یمیافخم  ابراه و بندیقلعهدهند )یربط م
 یو فرهنگ یجتماعكه از نقش عوامل ا ی(. زمان2ص 

، آيدیمسخن به میان از بدن  ريتصو رییگر شکلد
-لوبتظاری است كه شخص بر مبنای مطمنظور ان

كند. یم دایشده در جامعه از بدن خود پ فيهای تعر
 ،یها گاه خود را در قالب الگوهای نقشمطلوب نيا

ا ي یقیو موس نمایو ستارگان س گرانيهمچون باز
مد   قيسازند و گاه از طریم انیع ،ورزشکاران مشهور
سنتهای  زیدر مواردی نشوند و یبه افراد عرضه م

. شوندآنها می پشتوانة یذهبهای مارزش ايدار شهير
كه بايد  دپندارناينگونه میافراد  برخی امروز، اییدر دن

و  تعددمايجاد تغییرهای با  ،یبه نسبتهای مختلف
 ريمتنوع در بدن خود، نمود ظاهريشان را با تصاو

 و چروده درییحاز آن هماهنگ سازند ) یآرمان
های انجام بنا بر پژوهش(. 43، ص 9411 ،یكرمان

شامل  یتواند آثار مخربتصوير بدنی ضعیف میشده، 
)انتشارات  اختالل در خوردن، كاهش اعتماد به نفس

و كاهش لذت بردن از  (2 .، ص2003، 9هاروارد
 لیچتیا، فريمانب) داشته باشدبرروزانه را در هایفعالیت

 ها. همچنین يافته(492 .، ص2002، 2زابیرسکیب و
ل در خوردن با تصوير میزان اختال كه دهدنشان می

ظاهر ارتباط  مورد امناسب دربدنی منفی و باورهای ن
های زندگی نیز ارتباط ساير جنبه باو  ردداری داامعن

 ةكه حتی گسترش و توسعنحویبه ،كندپیدا می

                                                       
1. Harvard Health Publications 

2. Liechtya, Freemanb & Zabriskieb 

با اختالالت تصوير بدنی  هااحساسات و خودپنداره
، ص 2002، 4كیبمك و سون)داوي كندتغییر می

323.) 
 نيتراز مهم یکي یبدن هایتیدر فعال مشاركت 

 دیاست. اثرات مف یو روان یهای تکامل جسمانروش
 های پژوهشدر  یبر سالمت روان یبدن تیفعال
قره، عادل  یه است )علشد ديیو  تأ بررسی ارییبس

ورزش  (. امروزه22، ص 9419صفری،  و قهرمان
در  اردطرفپر یورزش یهااز رشته یکياندام به پرورش

شده و شمار  ليتبد انساالنیم یجوانان و حت انیم
اند. همچنین افتهي شياز  افراد به سمت آن گرا یاديز

مختلف مشخص  هایپژوهشی هابر اساس يافته
های نگیزۀ افراد برای شركت در باشگاها است كه شده

گودرزی،  و )فراهانی، سالمت متفاوت استورزشی 
 یكوه نیگلچ و این عی(. نوربخش، شف933، ص 9419

 د،يكلوزر) برخی آرابا استفاده از ( 44، ص 9411)
و ماك  ،لسوني؛ و2002 ،3یریو ل نیمارت ،یبراول

شركت  زهیبیان كردند كه معموالً انگ (2001  ،2گراتان
و سالمت،  یجسمان یحفظ آمادگ اي شيافزا نيدر تمر

بودن، بهبود  گرانيبا د ،شادابیاحساس لذت و  ةتجرب
 ديو فوا یشيخودنما ،یاجتماع گاهيو جا یر بدنظاه
شركت در  میزانتفاوت در   ،ین روهماز است.  یروان
، به بدنسازی ةورزشکاران رشت ويژه دربارۀ، بهنيتمر

ين ابرخی از  شود.تفاوت در انگیزه مربوط می
از انواع داروها برای افزايش توان، رشد  ورزشکاران

نابجا  ۀاستفادری عضالنی و بهبود وضعیت ظاه
سوء مصرف مواد نیروزا از  اين امر، ةنتیجدركنند. می

معضالت جوامع كنونی شده و عوارض متعدد و جبران 
و  نگیناپذير اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فره

سیابانی،  رحیمی،جسمانی را به وجود آورده است )
  (.27 .، ص9417، سیابانی، رضايی و عباسی

                                                       
3. Davison & McCabe 
4. Culos-Reed, Brawley, Martin & Leary 

5. Wilson, Mack & Grattan 
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 یشينماكه خود است شان دادهها نپژوهش ،یطرف از 
 یبدن یهاتیدر فعال یاكنندهنییممکن است عامل تع

 یو رفتارها تیامکان دارد بر شناخت، موقع ؛باشد
بیشتر  ۀزیانگباعث ايجاد  اشته وگذفرد اثر  ینيتمر

نحوه، نوع و  در و شود نيشركت افراد در تمربرای 
 ردگذا ریروش تمرين، سطح تالش و عملکرد آنها تاث

(. 270. ، ص1911 ،9نسیج و نيشركورتای)بوچر، فل
از كوشند یها ماست كه انسان ینديفرآ یشينماخود

را تحت  گرانيد ۀو مشاهد یابيارز یآن چگونگ طريق
ها معموال تالش انسان به اين معنا كه. درآورندكنترل 

 ریثأتنسبت به خود  گرانيد دگاهينوع دبر كنند تا یم
 ايكار   ،یاجتماع یبتوانند زندگ هجیو در نت گذارند

و   یری)ل بهبود بخشندرا  گرانيبا درا روابط خود 
(. 430 .ص ،9112 یریل؛ 42 .، ص9110 ،2یكووالسک

( 220 .، ص2002) 4پیکیت، لويس و كاش نیهمچن
اندام ورزشکاران پرورش یابيارزند كه اهنشان داد

آن به كید بر أی و غیر رقابتی از ظاهر بدنی و ترقابت
اين تفاوت، بنابرو  استلحاظ روانی اجتماعی متفاوت 

كنند  جاديرا در بدن خود ا یراتییتغ آنها تمايل دارند
 .، ص9411 ،یكوه نیگلچ و این عی)نوربخش، شف

اين امر ممکن است باعث شود  افراد به  .(34
ای، بروز اختالالت هيتغذ یهاینظمیب مثل يیرفتارها

های بیشتر و مصرف ه، جابجايی وزنشخصیتی
 یمبادرت ورزند كه برا كیآنابول یدهايیاسترو

است )مارتین و  انباريآنان ز یسالمت جسمانی و روان
 (.     90 .، ص2009، 3لیری

عنوان يك رشتة بهاندام پرورشدر حال حاضر   
های ورزشی به صورت عام ورزشی همانند ساير رشته

افراد  یبا هدف بهبود وضعیت جسمانی و مهارت
 هایپژوهش نتايج شركت كننده ايجاد شده است.

                                                       
1. Boutcher , Flisher-Curtin, & Gines 

2. Leary & Kowalski 
3. Pickett, Lewis & Cash 

4. Martin & Leary 

های ورزشکاران انگیزه دهد كهنشان می نیز شدهانجام
 و  متفاوت است اندامپرورش ةدر سطوح مختلف رشت

و نقیض و حتی گاهی  ضدتفکرات و باورهای متنوع، 
 بارۀمردم در ةتصورات نامناسب در بین عام

 نگیزشی، رفتاری و روانیورزشکاران اين رشته از نظر ا
دانش، اطالعات و آگاهی  وجود دارد. عالوه بر اين،

ظاهر  مورد خودشیفتگی و باورها در بارۀدر كافی
-كه جمعیت گسترده ،پرطرفدار ةن رشتورزشکاران اي

 ،است به خود جذب كرده انجوان از میان ويژههب را ای
 درس، به نظر می با توجه به اين مواردوجود ندارد. 

 باورها در و وضعیت خودشیفتگی شدنروشن  برای
ای و مبتدی اندام حرفهظاهر ورزشکاران پرورش مورد

های بررسی روابط بین ويژگی برای عالوه بر آنو 
ظاهر و انجام  مورد خودشیفتگی و باورها در و ردیف

در اين  دیمقايسه بین آنها، اجرای پژوهشی كاربر
بتوان از نتايج  آن طريق نمايد، تا ازضروری میزمینه 

آن در تبیین و بهبود وضعیت شخصیتی، روانی و 
اندام بهره گرفت های تمرينی ورزشکاران پرورششیوه
صورت وجود مشکالت و اختالالت رفتاری و و در

ای و مبتدی اقدامات شخصیتی در ورزشکاران حرفه
به اجرا را كردن آنها اصالح و برطرف برایالزم 
 .ددرآور

 اسینشروش

پژوهش توصیفی از نوع استفاده شده در اين  طرح  
صورت پیمايشی ها بهو داده استای علّی مقايسه

دو  راپژوهش آماری اين  ة. جامعاندهآوری شدجمع
تدی ای و مباندام حرفهورزشکاران پرورش از گروه

اندام حرفهگروه ورزشکاران پرورش دادند.تشکیل می
نده در مسابقات قهرمانی كنشركتای ورزشکاران 

نفر به  34كه از بین آنها تعداد  ،كشور در تبريز بودند
صورت تصافی انتخاب شدند. گروه ورزشکاران مبتدی 

كه به  ند،تبريز بوداندام شهر ورزشکاران پرورش
اندام شروع به فعالیت های پرورشتازگی در باشگاه
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های ادهمنظور گردآوری دبه ،بین آنها كرده بودند و از
نفر با استفاده از  921جامعه، تعداد  ۀمورد نیاز دربار

ای انتخاب شدند. در گیری تصادفی خوشهروش نمونه
ها در ژوهش برای سنجش خودشیفتگی و باوراين پ

 ةنامنامه استفاده شد. پرسشمورد ظاهر از پرسش
 نيپركاربردتر 9(92)ان.پی.آی.  فتهیخودش تیشخص

در  فتهیخودش تیشخص یهایگژيسنجش و یابزار برا
كه  نامه،. اين پرسشرودیشمار مبه ینیربالیسطح غ

 30صورت بهآن را ( 9111) 2ابتدا راسکین و تری
امس،  2002و سپس در سال  كردندالی طراحی ؤس

 وردند،رآد الیؤس 92صورت بهآن را   4رووز و اندرسون
در هر جفت گويه  است كه يیهاهيگوجفتمتشکل از 

 و وجود خودشیفتگی است ۀدهندنشاناز آنها  يکی
برای  .كندرا انتخاب از آن دو يکی  ديدهنده باپاسخ
وجود خودشیفتگی هستند  ۀدهندنشانهايی كه گويه

عدم خودشیفتگی  ۀدهندنهايی كه نشاو گويه 2امتیاز 
امتیاز باالتر  و شوددر نظر گرفته می 9هستند امتیاز 
بیشتر است. با توجه به خودشیفتگی  ۀمشخص كنند

نامة شخصیت از پرسش یپژوهشگران داخل ۀاستفاد
در ايرانی،  ةدر جامع آن و نیز اعتبارسنجی خودشیفته

صورت نگرفت.  يیمجدد روا یبررساين زمینه 
 ةنامه را در يك مطالع( اين پرسش9411محمدزاده )

. به كار برددانشجو  432 برایيابی مقطعی، زمینه
شخصیت  ةنامی بین نمرات پرسشضريب همبستگ

و  r=77/0برابر  3خودشیفته و مقیاس خودشیفتگی
 معنی دار بود.

 ظاهر مورد باورها در مقیاسابزار ديگر  
( اين مقاس را 1191) 2اسپنگلر .بود 2)بی.ای.ای.اس(

 ،ظاهر فرد ۀهای ناكارآمد درباربرای سنجش نگرش

                                                       
1. Narcissistic narcissistic personality inventory  
(NPI-16) 
2. Raskin & Terry  

3. Ames, Rose & Anderson   
4. MCMI-II 
5. Beliefs about appearance scale (BAAS)  
6. Spangler 

ديت محدو خوردن، میل به در كه منحصر به اختالل
 های تمركز بر محرك و ندر خوردن، انتقاد از بد

 20شامل  سد. مقیاكرمرتبط با ظاهر است، طراحی 
نیمه ساختار يافته  ةگويه است كه با استفاده از مصاحب

نامه برای استخراج در اين پرسش ايجاد شده است.
از معانی مرتبط با ظاهر استفاده شده است.  ،هاگويه

د ظاهر، يك ابزار مقیاس باورها در مور
 مانند هايیحوزهدر را كه افکار  ،است دهیخودگزارش

، و 1،  پیشرفت1خود از ،  تصور7روابط میان فردی
موافقت خود را در  ةدرج افراد سنجد.می90احساسات

پنج  باال در يك طیف لیکرت ةحیط چهارهر يك از 
، 4، اغلب=2، گاهی=9، به ندرت=0ارزشی )هرگز=

تر نشان باال ۀنمرو كنند مشخص می( 3بسیار زياد=
 ظاهر است ۀتر دربارارآمد بیشباورهای ناك ۀدهند

های . همسانی درونی گويه(9419، گرپیوستهو  دی)يز
مقیاس از طريق آلفای كرونباخ در پژوهش اسپنگلر و 

ترتیب مورد بررسی به ةدر سه نمون (2009) 99استیس
12/0=α ،12/0=α ،12/0=α پناه  ددست آمد )محمبه

ها با ه(. تجزيه و تحلیل داد9410اردكان و يوسفی، 
میانگین و انحراف  ةاستفاده از آمار توصیفی، محاسب

آزمون از آمار استنباطی در و  صورت گرفت استاندارد
ای و مبتدی دو گروه حرفه ةمستقل برای مقايس تی

 .  استفاده شد

 هایافته

از اجرای  های حاصلمنظور تجزيه و تحلیل دادهبه 
و  رنفیابتدا از آزمون كولموگروف اسم ،هانامهپرسش

 عيبودن توزنرمال نییتع یبرانمودار هیستوگرام 
نمرات خودشیفتگی و باورها در مورد ظاهر  یپراكندگ

 استفاده شد. 

                                                       
7. Interpersonal relationship  

8. Self-view  
9. Achievement  
10. Feelings 
11. Spangler & Stice 
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در نمرات خودشیفتگی و باورها در مورد ظاهر  عيتوز
رو در بخش آمار نياازبود، نرمال  هر دو گروه

 .دشاستفاده  كيپارامتر یهااز آزمون یتنباطاس

 هاایج آزمون نرمال بودن توزیع دادهنت .3جدول
  آماری هایشاخص        

 متغیرها  
 داریسطح معنی z نمره میانگین

 ایورزشکاران حرفه
 224/0 03/9 47/27 خودشیفتگی

 122/0 20/0 22/41 باورها در مورد ظاهر

 مبتدیورزشکاران 
 947/0 92/9 40/99 یفتگیخودش

 270/0 00/9 23/42 باورها در مورد ظاهر

 
ورزشـکاران  میانگین سـنی   ،بر اساس نتايج پژوهش 

 نیانگیـ مو  سال 20/92± 23/0ای اندام حرفهپرورش
 71/22± 27/2مبتـدی  اندام سنی ورزشکاران پرورش

اندام گروه ورزشکاران پرورشدر هم هل أاز نظر ت بود.
انــدام در گــروه ورزشــکاران پــرورشهــم و  ایحرفــه

هـل  أها مجرد و درصد كمتری متمبتدی اكثر آزمودنی
در گروه ورزشـکاران  از نظر وضعیت استخدامی بودند. 

آمـوز  هـا دانـش  بیشتر آزمـودنی  ایاندام حرفهپرورش
 انـدام مبتـدی  ورزشکاران پرورشولی در گروه  ،بودند

شاغل بودند و در درصد(  2/29=  نفر 77)افراد بیشتر 
 ،داشـتند. در ضـمن   جایشاغل بعدی افراد غیر  ةمرتب

ـ در هر دو گروه مدرك تحصـیلی زيـر ديـپلم و د     پلمي
 دارای بیشترين فراوانی بود.

 

 

 
 ای و مبتدیهای حرفههای گروهسن آزمودنی .3نمودار
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 باورها در مورد ظاهرو  خودشیفتگیامتیاز  .6جدول
 های آماریشاخص

 گروه
 f تغیرهام

df 
 سطح معنی داری

 درون گروهی بین گروهی

 شغل
 ایحرفه

 721/0 49 9 01/0 خودشیفتگی
 149/0 49 9 03/0 باورها در مورد ظاهر

 مبتدی
 024/0 991 2 09/4 خودشیفتگی

 279/0 929 2 42/9 باورها در مورد ظاهر

 تحصیالت
 ایحرفه

 233/0 42 9 39/9 خودشیفتگی
 731/0 42 9 42/0 ا در مورد ظاهرباوره

 مبتدی
 011/0 991 4 22/2 خودشیفتگی

 731/0 920 4 30/0 باورها در مورد ظاهر

 
كـه  د اهای حاصل از پـژوهش نشـان د  بررسی يافته 

خودشـیفتگی و باورهـا در مـورد    های مربوط به امتیاز
 بیشتر ایاندام حرفهگروه ورزشکاران پرورشدر ظاهر 

رد مربوط به خودشیفتگی و باورها در مـو های امتیاز از
اسـت. مبتـدی  اندام ظاهر در گروه ورزشکاران پرورش

 

 های فردیتفاوت در خودشیفتگی و باورها بر اساس ویژگی .1جدول
 آماری هایشاخص

 متغیرها
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین

 ایورزشکاران حرفه
 42 20 91/4 47/27 خودشیفتگی

 77 3 10/91 22/41 ورها در مورد ظاهربا

 مبتدیورزشکاران 
 29 4 31/4 40/99 خودشیفتگی

 70 9 12/94 23/42 باورها در مورد ظاهر
 

به منظور بررسی ارتباط بـین سـن و خودشـیفتگی و     
هـر دو گـروه از ضـريب     بـرای  ،باورها در مورد ظاهر

نشان  پژوهش جيهمبستگی پیرسون استفاده شد و نتا
با خودشیفتگی در هیچ يـك از   هاد كه سن آزمودنیدا

= -04/0ای )اندام حرفـه های ورزشکاران پرورشگروه
r ،11/0 =p ــرو ــکاران پ ــدی  رش( و ورزش ــدام مبت ان
(01/0=r  ،40/0= pرابط )بـارۀ داری نداشت. درامعن ة 

باورها در مورد ظاهر نیز در هر دو گروه نتايج مشابهی 
ها با باورهـا  گر سن آزمودنیعبارت ديبه .ست آمدبه د

گـروه ورزشـکاران   هـیچ يـك از دو   ظاهر در  در مورد
ورزشـکاران مبتـدی   ( و r  ،22/0 =p=01/0ای )حرفه

(23/0-=r  ،22/0=p)   ـ در  داشـت. نداری اارتبـاط معن
ــه ،ادامــه ــزان  ب ــاوت در می منظــور بررســی وجــود تف

 ،خودشیفتگی و باورها در مورد ظاهر در هـر دو گـروه  
از جملـه   ،هـا هـای فـردی آزمـودنی   بر اساس ويژگی

 تـی هـای  از آزمون ،هل، شغل و تحصیالتأیت توضع
هـای  فتـه استفاده شد. يا های مستقل و آنووا در گروه
خودشـیفتگی و   داری را در میـزان اتفاوت معن پژوهش

-اهر در هر دو گروه بر اساس ويژگیباورها در مورد ظ

 ،گـر عبـارت دي نداد. بـه نشان   هاهای فردی آزمودنی
ها، نوع شغل و همچنین هل يا مجردبودن آزمودنیأمت

ــا تــ   ــیالت آنه ــزان تحص ــوجهی در  أمی ــل ت ثیر قاب
ورزشکاران هر دو  خودشیفتگی و باورها در مورد ظاهر

ــاد   ــروه ايج ــیگ ــدنم ــین   .كن ــاط ب ــی ارتب در بررس
-رها در مورد ظاهر در بین آزمـودنی خودشیفتگی و باو

ها از ضريب همبستگی پیرسـون  روههای هر يك از گ
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مشـخص كـرد كـه خودشـیفتگی      جياستفاده شد و نتا
گروه ورزشکاران ها با باورها در مورد ظاهر در آزمودنی
ــرورش ــدام پ ــه ان ــ ةای رابطــحرف داری نداشــت امعن

(043/0 =r ،14/0=p)،    ولــی در گــروه ورزشــکاران
 داری بین خودشیفتگیااندام مبتدی ارتباط معنپرورش

،  r=241/0هــا )ا باورهــا در مــورد ظــاهر آزمــودنیبــ
007/0 =p.مشاهده شد ) 

تعیین وجود تفاوت در میزان  برای ،در ادامه 
های ی و باورها در مورد ظاهر در گروهخودشیفتگ

های مستقل هدر گرو تیتحت پژوهش از آزمون 
تفاوت حاكی از وجود  آمدهدستبهاستفاده شد. نتايج 

های آزمودنی بینن خودشیفتگی در میزا داریامعن
ای و مبتدی اندام حرفههای ورزشکاران پرورشگروه

های ظاهر در گروه موردولی میزان باورها در  .بود
عبارت به .شان ندادداری را ناتحت بررسی تفاوت معن

های هر دو گروه در مورد ظاهر خود ديگر آزمودنی
 ند.شتباورهای مشابهی دا
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دار در میزان ابا توجه به وجود اختالف معن ،آخردر  
های ورزشکاران های گروهدشیفتگی بین آزمودنیخو

، میزان ارتباط بین ای و مبتدیاندام حرفهپرورش
های . يکی از روششدبررسی  پژوهشهای متغیر

اثر يا شدت  ۀانداز ةسبها محاسنجش اهمیت يافته
مقدار نسبی تفاوت بین  ۀدهندنشانكه  است،ارتباط 
ها يا مقدار واريانس كلی در متغیر وابسته میانگین

اطالعات سطوح متفاوت متغیر طريق  از  و است
اثر مجذور اتا  ۀاندازاست.  بینیپیشمستقل قابل 

كه با  ،بیانگر نسبت واريانس متغیر وابسته است
آن  شود و ارزشاستفاده از متغیر مستقل تبیین می

 ۀاين انداز يك باشد.ای از صفر تا تواند در دامنهمی
تر و بهتر ، بزرگتر باشدنزديك يك به اندازهاثر هر 

 شوداستفاده از فرمول زير محاسبه می است و با
 .(229، ص 2007، 9و جولی )پاالنت

 

 

                                                       
1. Pallant & Julie  

  

 
   

=مجذور اتا( 197/0)اثر  ۀشود كه اندازمشاهده می 
 ،صورت درصد بیان شوداست و اگر به محاسبه شده

فعالیت  از طريقفتگی درصد از واريانس خودشی 19
بخش اعظم  كه ،شوداندام تبیین میورزشی پرورش
از آن آيد و درصد كمتری حساب میخودشیفتگی به 

فعالیت در  ،از اين رو .عوامل ديگر وابسته استبه 
عامل تواند میای صورت حرفهاندام بهپرورش ةرشت
ی هاژگیدر ايجاد و بروز وي ایكنندهتعیین و مهم

و اختالالت  شودگی در افراد محسوب خودشیفت
شخصیتی و رفتاری را در پی داشته باشد و برای فرد 

  د. كنو جامعه مشکالتی را ايجاد  ورزشکار

   گیریبحث و نتیجه

اندام  ورزشکاران پرورشجامعة آماری میانگین سنی 
 و استجوان ای اين جامعه جامعه كه دهدمینشان 

جوانی  ۀافراد در دور شخصیتیساختار كه  دانیممی
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-برعالوه. آيدمیبه حالت تثبیت در ومی يابد تکامل 

ورزشکاران  كه دهدنیز نشان می پژوهشنتايج اين، 
. از های خودشیفتگی هستنددارای ويژگی اندامپرورش
 كهن است مسئوال ريزان ونامهبر مديران، بر اين رو،

های مناسبی در جهت پرورش ها و برنامهطرح
الگوها و های شخصیتی مناسب مطابق با گیويژ

اصول اجتماعی، فرهنگی و مذهبی كشور طراحی و از 
ها، ری مختلف از جمله مدارس، دانشگاهطريق مجا

ای و وزارت ورزش و های جمعی، مراكز مشاورهرسانه
های پیشگیری از اين راه تا ،انان به اجرا درآورندجو

مختلف  از بروز مشکالتبرای جلوگیری الزم 
 كار بسته شودبهشخصیتی و انحرافات احتمالی بالقوه 

ورزشکار شايسته و افراد ويژه هب ،و با اين كار جوانان
درستی بهاز نظر شخصیتی و روانی برای آينده  ،مقبول
اكثريت  مشاهده شد كه ،از سوی ديگرشوند.  تربیت

كنند اندام فعالیت میپرورش ةافرادی كه در رشت
 .ندا هلأمت ی از آنهاو درصد خیلی كم دهستن مجرد

ها با توجه به میانگین سنی آزمودنیاين موضوع 
ورزشکاران  ،وضعیت استخدامیاز جهت منطقی است. 

-كه به ،گیرندبرمیدرن زيادی را ه مبتدی شاغالگرو

حفظ  آنها برای ۀسن و انگیز اين امر بارسد نظر می
 سالمتی مرتبط باشد. 

های مربوط به ازیامتمیانگین  ،بر اساس نتايج 
ای اندام حرفهدشیفتگی در گروه ورزشکاران پرورشخو

افرادی آنها اين به آن معنی است كه  .بود شتریب
دست آمده های بهيافته .شوندخودشیفته محسوب می

 كه ورزشکاران ،پژوهش ةبا مبانی نظری و پیشین
 فردی هایورزش در خودشیفتگی هایويژگی دارای
، مطابقت دارد ندهست تیمی هایورزش از ترموفق

اين موضوع از اين جهت  (.2094 سويکان، و اونسال)
عث حائز اهمیت است كه خودشیفتگی ممکن است با

اختالالت  گريهمانند د، و دواختالل شخصیتی ش
 یوجود آمدن الگوباعث به زیاختالل ن نيا ت،یشخص

 یهااز جنبه یاریبس دركه  شود، یرفتار داريپا

و  یخانوادگ ،یمانند روابط اجتماع ،یمختلف زندگ
و عواقب  مدهااپیو  گذاردمی یمنف ریتأث ،یكار

با توجه به مبانی  .همراه داردبه ینامناسب و نامطلوب
خود  احساس خودشیفته از آنجا كه ورزشکاران ،نظری
 ورزشکار يك برای چیز ترينمهم و دارند ارزشی

به اين دلیل كه  مچنینهو  است پیروزی خودشیفته
به  نظرشان مورد اهداف آوردن دست به منظور بهآنها 

اين ، از اين رو زنندمی رفتارهای غیر اخالقی دست
به اختالل شخصیت ممکن است ورزشکاران نیز 

های شیفتگی دچار شوند و از نظر ويژگیخود
و  اشندشخصیتی و روانی در وضعیت مناسب نب

نا بر بدرستی داشته باشند. رفتارهای غیر منطقی و نا
به منظور جلوگیری از بروز رفتارهای اختالل  اين،

ن با اندركاران و مسئوالدست ،فتهشخصیت خودشی
های برنامهتوانند با تهیه می شناسانروانكمك 

درمانی مناسب برای كاهش رفتارهای آموزشی و 
رفتاری اخالقی و مشکالت  و خودشیفتگی ناسازگارانه

مشکالت آتی بروز از  ،كردهاقدام رزشکاران در اين و
های يافتهبا پژوهش نتايج  در جامعه جلوگیری كنند.
( 2001( و توينق )2000) 9رودوالت، مادرين و چیینی

های مربوط به باورها در ازیمیانگین امتخوانی دارد. هم
ای اندام حرفهرد ظاهر در گروه ورزشکاران پرورشمو

 بدان معناست كهاين بود و  كمتر از میانگین
ورزشکاران از نظر تصوير بدنی و باورها در مورد ظاهر 

بابت احساس  و از اين هستنددر وضعیت مناسبی 
شك دلیل اين امر بی .كنندنارضايتی و مشکل نمی

شکل بدنی و وضعیت  ،وضعیت مطلوب تناسب اندام
انجام تمرينات و  ةمناسب در نتیجآمادگی جسمانی 

 . ه صورت منظم و پیوسته استالیت بدنی بعف
های مربوط به ازینتايج میانگین امت ،از سوی ديگر 

رد ظاهر در گروه باورها در موو خودشیفتگی 
كمتر از میانگین نیز  مبتدیاندام ورزشکاران پرورش

                                                       
1. Rhodewalt, Madrian, & Cheney 
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اين ورزشکاران از  امر حاكی از اين است كهبود و اين 
اهر تصوير بدنی و باورها در مورد ظ ،نظر خودشیفتگی

احتمال بروز  ،اين بر بنا ند.هستدر وضعیت مناسبی 
رفتارهای مربوط به اختالل شخصیتی خودشیفته از 

های و نه تنها ممکن است رفتار استر سوی آنها كمت
رود از مزايای انتظار می بلکهر داشته باشند، بهنجا

مند گی در حد طبیعی و مطلوب نیز بهرهخودشیفت
مبنی بر  ،پژوهش ةنی و پیشیناين يافته با مبا .باشند

افراد كم و بیش دارای خصوصیات  ةتقريبا هماينکه 
ا خودشیفتگی هستند و رشد شخصیت و سالمت ت

و كمتر كسی  كندمی تررنگكمحدی اين خصیصه را 
توان يافت كه از اين خصیصه بری باشد را می

و مطابق بوده  ،(27 .، ص9412 ،قربانی و )حمزوی
ظاهر و  در مورد در ضمن .ها استآن ۀيید كنندتأ

احساس تصوير بدنی هم ورزشکاران اين گروه 
 وضعیت مطلوب .كنندکل نمینارضايتی و مش
در گروه باورها در مورد ظاهر خودشیفتگی و 

به  استممکن اندام مبتدی ورزشکاران پرورش
يا  تمرينات وضعیت آمادگی جسمانی حاصل از انجام 

شركت در فعالیت بدنی  ازفراد انگیزه و اهداف اين ا به
اندام به ة ورزشی پرورشو ورزش به طور عام و رشت

كسب و حفظ  احتماالً و باشدمربوط طور خاص 
توان يکی از را میندام اآمادگی جسمانی و تناسب 

 ةهای مطالعيافته گرفت.  رهای آنها در نظاولويت
( 9411) یچروده و كرمان درییحاضر با نتايج ح

نا متفاوت و ( 2003های لیچتی )و با يافتههمخوان 
 همخوان بود. 

بررسی ارتباط بین سن و خودشیفتگی و باورها در  
رزشکاران نشان داد كه مورد ظاهر در هر دو گروه و

مورد ظاهر ها با خودشیفتگی و باورها در سن آزمودنی
اندام های ورزشکاران پرورشدر هیچ يك از گروه

 پژوهشهای يافته ضمنشت. در داری نداامعن ةرابط
داری را در میزان خودشیفتگی و باورها در اتفاوت معن

های فردی اهر در هر دو گروه بر اساس ويژگیمورد ظ

هل يا مجرد أمت ،گرها نشان نداد. به عبارت ديآزمودنی
ها، نوع شغل و همچنین میزان بودن آزمودنی

ی و تحصیالت آنها تاثیر قابل توجهی در خودشیفتگ
در مورد ظاهر ورزشکاران هر دو گروه ايجاد  ورهابا

توان چنین نتیجه عبارت ديگر، میبه نکرده است.
به  خودشیفتگی و باورها در مورد ظاهر گرفت كه

های فردی عوامل و متغیرهای ديگری غیر از ويژگی
؛ از جملة اين مورد بررسی بستگی دارد ةدر جامع

 ها و عوامل محیطیگیزهبه اهداف، انتوان متغیرها می
اين  كه به منظور تعیین بهتر و دقیق تراشاره كرد،

 .استالعات ديگر در اين زمینه نیاز به انجام مط موارد
نتايج ای حاصل از اين پژوهش با هالعات و دادهطا

 بود. مشابه و همخوان (9410تاتاری )

رها در مورد بررسی ارتباط بین خودشیفتگی و باودر  
-ورزشکاران پرورشهای گروه بین آزمودنیظاهر در 

-د كه خودشیفتگی آزمودنیشمشخص ای اندام حرفه

 .داری نداشتامعن ةرابط شانها با باورها در مورد ظاهر
تغییرات خودشیفتگی اين ورزشکاران  ،به عبارت ديگر

مورد ظاهر و تصوير بدنی آنها  از تغییرات باورها در
تحت تاثیر ظاهر  مورد باورها در تغییراست و جد

عوامل نیست و  خودشیفتگیكاهش  يا افزايش 
 .دهستنو موضوع متفاوت  عاملاثرگذار در اين دو 

اندام مبتدی ارتباط ولی در گروه ورزشکاران پرورش
با باورها در مورد ظاهر  داری بین خودشیفتگیامعن

تغییرات در  ،به بیان ديگرها مشاهده شد. آزمودنی
روه با تغییرات باورها در مورد ظاهر اين گ خودشیفتگی

ست و از آنجا كه اين اتصوير بدنی آنان مرتبط  و
توان نتیجه گرفت كه افزايش يا می ،بودرابطه مثبت 

راستا با افزايش يا كاهش خودشیفتگی متناسب و هم
ورزشکاران مبتدی است. كاهش باورها در مورد ظاهر 

مطلوب در یت به منظور حفظ اين وضع ،بر اين اساس
الزم است  ،اندام مبتدی بین ورزشکاران پرورش

اطالعات كافی و سودمندی از طرق مختلف به آنها 
وضعیت ارائه شود تا در كنار بهبود آمادگی جسمانی و 
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اندام از لحاظ روانی هم بدنی در اثر تمرينات پرورش
های روانی مناسب و قابلیت ها و ويژگی نندپیشرفت ك

 هبود بخشند. ب ،را حفظ كرده
ی و باورها تفاوت در میزان خودشیفتگ بررسی ةدر ادام

نتايج  ،های تحت پژوهشدر مورد ظاهر در گروه
در میزان  داریاآمده حاكی از وجود تفاوت معنستدبه

های ورزشکاران های گروهخودشیفتگی بین آزمودنی
زان باورها ولی می .ای و مبتدی بوداندام حرفهپرورش
-اهای تحت بررسی تفاوت معنظاهر در گروه در مورد

عدم وجود تفاوت ممکن است  .داری را نشان نداد
كه  ناشی از اين باشد دار در باورها در مورد ظاهرامعن

ورزشکاران هر دو گروه در اثر پرداختن به تمرينات 
و اين برخوردار هستند  مناسبی بدنی ظاهرمنظم از 

يکسانی را در  ريباًهای تقمشابه و باور یصويرت امر
در  ی كهاين يافته با مبانی و اهدافكند. ان ايجاد میآن

با  ،دنی برای عموم مردم ورزش و فعالیت ب ةزمین
 دون توجه بهافراد مختلف بفرض در بر گرفتن 

همخوانی  نظر گرفته شده است در ،آنانهای ويژگی
وجود تفاوت در خودشیفتگی بین از سوی ديگر  .دارد

ممکن است به خاطر وجود  ران دو گروهورزشکا
 ،عبارت ديگربه .های متفاوت بین آنها باشدانگیزه

از شركت در ای حرفهانگیزه و اهداف ورزشکاران 
 در كار كسب آمادگی جسمانیاندام تمرينات پرورش

داليل ديگری از قبیل جلب توجه ديگران،  تواندمی
 گرپیوسته ) باشدداشته كسب شهرت  و خودنمايی

كه البته به بررسی و  ،(9419، مختاریو يزدی 
با  ،در ضمنبیشتر در اين زمینه نیاز است.  پژوهش 

اندام به پرورش ةاثر فعالیت در رشت ۀانداز ةمحاسب
كه  شدخودشیفتگی افراد مشخص  برای صورت حرفه

 رشتةدرصد بااليی از خودشیفتگی به نوع فعالیت و 
تواند منشاء بروز كه می ،ورزشی آنان مرتبط است
و مشکالت  شودیفته در آنها رفتارها و شخصیت خودش

بنابراين  .را برای ورزشکار و جامعه فراهم آورد بسیاری
رات گیری از نظبا بهره دباياندركاران مربیان و دست

های آموزشی و شناسان برنامهن و روانامتخصص
و جلوگیری از بروز عواقب  منظوردرمانی مختلفی را به

شخصیت  یهاها و رفتارمنفی ويژگیهای مداپی
ممکن در جلسات  هایروشتهیه و به هخودشیفت

 . بگذارندتمرين و مشاوره در اختیار ورزشکاران 
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