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 چكيده

ری در بینی پرخاشگپیش به که پژوهشی اما اند،پرداخته پرخاشگری و تیشخص كیتار سه گانه صفات بررسی به متعددی مطالعاتزمينه: 

هدف پژوهش حاضر  هدف: .است مانده مغفول باشد پرداخته مربیان و ورزشکاران شخصیت تاریك گانه سه صفاتبراساس  زمینه ورزش

همبستگی بود، جامعه  - : پژوهش حاضر توصیفیروش بود. ورزشکار و یمرب یپرخاشگر با شخصت كیتار گانهسه صفات ارتباط بررسی

 مربی( 01ورزشکار و  01) نفر 31آنان،  میان از بود که 0911تمامی مربیان و ورزشکاران شهر تهران در سال آماری در پژوهش حاضر شامل 

 ،یپر و باس) یپرخاشگر و پرسشنامه (2101 وبستر، و جانسون) شخصت كیتار گانهسهصورت در دسترس انتخاب شدند و مقیاس  به

 SPSSافزارآماری ی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش ورود همزمان به وسیله نرمها از طریق همبستگ( را تکمیل نمودند. داده0112

 یدارامعن طور بهی( کوپاتیسای و ستیاولیماک)خودشیفتگی،  شخصت كیتار گانهسه صفات که داد نشان جینتا ها:يافته تحلیل شد. 25 نسخة

 کنندیم نییتب ورزشکار هم در و یمربهم در  را پرخاشگری راتییتغ مثبت صورتبهاین صفات  و (p≤ 10/1هستند )همبسته  یپرخاشگر با

(15/1 ≥p). های تاریك آن نقش بسزایی درشخصت و جنبهنکه یا به دارد اشاره پژوهش، نیا از آمده دست به جینتا گيری:نتيجه 

مربیان و  پرخاشگری ورزشی در صفات نیا به که شودمی شنهادیپ روانشناسان به ن،یبنابرا دارد؛ ورزشکاران پرخاشگری مربیان و

 خودشیفتگی، پرخاشگری، شخصیت، ورزش. كليدها:واژه د.کنن توجه ورزشکاران

Background: Numerous studies have examined the three dark traits of personality and aggression, But 
research that predicts aggression in sports based on the dark three personality traits of coaches and 
athletes has been neglected. Aims: The present study aimed to examine the effect of dark triad traits of 
personality on aggression of coaches and athletes. Method: The research method was descriptive-
correlational. The statistical population in the present study included all coaches and athletes in Tehran 
in 1399, from which 80 participant (40 athletes and 40 coaches were selected via convenience sampling 
among the coaches and athletes of Tehran coaches and athletes in 2020. They completed questionnaires 
of Short Dark Triad (SDTS; Paulhus & Jons, 2010) and Aggression (AQ; Buss and Perry, 1992) 
competing. The data were collected and analyzed by Pearson correlation and multiple regression tests 
(Enter method) by SPSS version 25. Results: The results showed a significant relationship between 
Three dark personality traits (Narcissism, Machiavellianism and psychopathy) and aggression. 
Moreover, dark personality traits positively predicted aggression variance both coach and athlete. 
Conclusions: The results of this study indicate that that personality and its dark traits plays an important 
role in tendency to aggression of both coaches and athletes. Therefore, psychologists are advised to pay 
attention to these traits in the aggression of coaches and athletes in sports. Key Words: Narcissism, 
aggression, personality, sport. 
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 مقدمه

فیزیولوژیکی  -دهی پویای روانی شخصیت به عنوان سازمان

 طاهری و) کنددرون فرد که رفتار و افکار شخص را تعیین می

 گسترده طور به ورزشی روانشناسی تاریخ طول (، در0910کریمی، 

 مربیان میان در که است شده مشخص و است گرفته قرار بحث مورد

 شماریبی رفتاری و عاطفی ی،شناخت پیامدهای با ورزشکاران و

 البورده، آلن، ؛2121است )اسچمید، اوسلن و موئن،  همراه

 افزایش اخیر، هایسال . اما در(2101 تاچنر، و ماتونت کاتشاک،

 آمده است که بوجود نامطلوب صفات از ایبه مجموعه نسبت توجه

و  گیرد )حیدری، زندیمی قرار اشاره مورد گانه تاریكسه عنوان به

، 0به خودشیفتگی تاریك سه گانة (. این صفات0911خبیری، 

 0اشاره دارد که سه گوشه مثلث تاریك 9و ماکیاولیستی 2سایکوپاتی

)منطقیان، صابری و بشردوست،  دهندشخصیت را تشکیل می

 عنوان به دیگران دیدن به فرد گرایش صفت ماکیاولیستی (.0913

 منافع برای آنها از استفاده و خود اهداف به دستیابی برای ابزاری

 توجه مرکز در عالقه به صفت خودشیفتگی کهاست، درحالی خود

 نیز به صفت سایکوپاتی (.2100 پائولهاوس، و جونز) بودن، است

 و خودمحوری پشیمانی، عدم تکانشگری، همدلی و فقدان عنوان

 .(2113 و پریور، گوغان میلر،) شودمی تعریف پرخاشگری

هایی مانند ویژگی طوح باالی ماکیاولیسم دارایافرادی با س

اسناد  ،گراییکمال ناپذیری، جویی، بدگمانی، نفوذسلطه

های همکاری اجتماعی مهارت، های منفی به دیگرانویژگی

صمیمیت تصنعی و  ،و هیجانی اندک درک اجتماعی ،ضعیف

سعی در شرمسار کردن یا گناهکار جلوه دادن  شده،ریزیبرنامه

 راحتی بتوان آنها را فریب داد،انتخاب دوستانی که به ان،دیگر

(. افراد خود 0912 میکائیلی، صالحی و احمدی خویی،) هستند

 جلوگیری انتقاد از کنند،می اغراق خود دستاوردهای مورد شیفته در

 و فردی بین روابط و کنندمی خودداری مصالحه از کنند،می

 ریسیك،) کنندمی دنبال رانگیزبتحسین افراد با فقط را عاشقانه

 خودشیفته افراد دیگران، نظر از(. 2111 هیلر، و وینگاردن ویتمن،

 کمتر طورکلیبه و رسندمی نظر به پرخاشگر و خود پرور مغرور،

(. 2109 میجر، و اوتگار مرکل باخ، موریس،) هستند داشتنیدوست

                                                           
1. Narcissism 
2. Psychopathy 
3. Machiavellianism 
4. Dark Triad Traits 

 افراد .است همراه پرخاشگری با موارد برخی در نیز خودشیفتگی

 علنی طور به اگر اما کنند،می رد را منفی بازخورد معموالً خودشیفته

ساالزار، ) دارند تهاجمی پاسخ احتماالً شوند، انتقاد یا سانسور

 عنوان ضلع سوم ، بهیا ضد اجتماعی شخصیت سایکوپات .(2102

 همچنین و افراد سایر به توجه عدم ،مثلث تاریك شخصیت

 یا گناه احساس عدم و تکانشگری جتماعی،ا نظارتی هایمکانیسم

 نظر از. رساندمی آسیب دیگران به هاآن اقدامات که است پشیمانی

هیر و ) هستند جذاب و متبحر ماهر، مدیرانی اغلب آنها شخصیتی،

است. در  دارای دو شکل اولیه و ثانویهسایکوپات  .(2111 نیومن،

است و با  شکل اولیه این شخصیت دارای نقص عاطفی ارثی

عاطفه بین  رحمی، فقدانهایی مانند خودخواهی، بیویژگی

دیگران مشخص  جذابیت سطحی، ستمگری و استثمار شخصی،

مانند طرد یا بدرفتاری  شود. در شکل ثانویه، که نتیجه عواملیمی

باشد که با خصوصیاتی عاطفی می والدین است، فرد دچار آشفتگی

 اسکیم،) استومت همراه ستیز و خصجامعه مثل سبك زندگی

 (.2119لودن،  کر، اندرشد، جوهانسون،

 جمعیت در توانمی را هاآن مختلف اشکال که فوق گانهسه

 از لحاظ (2112 ویلیامز، و پائولهاوس) کرد مشاهده نیز عادی

 مثالعنوانبه. اندشده مرتبط منفی نتایج از ایگسترده طیف به تجربی

ی در افراد با نمره ماکیاولیسمی باال و کفایت اجتماع همدلی گرم

 تر است. برخی پژوهشگران معتقدندبه افراد دیگر، پایین نسبت

راهبردهای  ویژگی بنیادین افرادی با این صفت، آگاهی و استفاده از

دهد دیگران را فریب می فردی است که به فرد امکان ارتباطی بین

 منظر، ماکیاولیست کند. از این کاریداده، استثمار نموده و دست

شخصی در روابط با  فاقد عاطفه بین های موفق کسانی هستند

اصول اخالقی، نبود آسیب  در مورد قواعد و دیگران، فقدان نگرانی

؛ 0931عارفی، ) ایدئولوژیکیخاص و تعهد اندک  روانشناختی

از سوی دیگر میلر،  (.2111علی، آموریم وچامور و پرموزیس، 

کنند که افراد خودشیفته وقتی بیان می (1012و کمپبل ) ویدیگر

رفتار  پرخاشگرانه و خصمانه بینند اغلبمنافع خود را تهدید شده می

هم به خیانت و خودمحوری دلیل به آنها صمیمانه روابط و کنندمی

 است. خورده

ویژگی  (2109) همکارانهمچنین به گفته ماتوسیك و 

مدلی در آنها، موجب خودشیفتگی در مربیان از طریق کاهش ه

اعمال رفتارهای کنترلی کننده در روابط بین مربی و ورزشکار 
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اند این شخصیت با مختلف نیز نشان داده نتایج مطالعاتشود. می

، جانب بودن، همدلی اندکبهحق ،ایو رابطه پرخاشگری آشکار

قضاوت  ،درست و نادرست مشکل در قضاوت اخالقی و تشخیص

مشکل در پذیرش مسئولیت اخالقی اعمال و ، اخالقی سودجویانه

هایی (. در بررسی2109موریس، ) داردانفجاری همبستگی  خشم

های که به نحوی با پژوهش حاضر اشتراک موضوعی دارند و جنبه

کنند، به اثر این سه جنبه تاریك تاریك طبیعت انسان را بیان می

ای اجتماعی هشخصیت در رفتارهای پرخطری مانند اعتیاد به شبکه

و همچنین رفتارهای پرخاشگرانه  (2103 اغلو و کوزی،چی)دمیر

 (.2102ماجورز، ) کنندمدیران برای اعمال نظم اشاره می

در حوزه ورزش مطالعات بسیاری پیامدهای گوناگون ویژگی 

ماتوسیك، اند )های شخصیتی مربیان را مورد مطالعه قرار داده 

 انجام مطالعات این، بر (. عالوه2105؛ یانگ و جووت و چان، 2109

های گانه تاریك شخصیت و مشخصهاخیراً به رابطه بین سه شده

مانند سطح رقابتی و نوع رشته ورزشی( و ) ورزشکارانورزشی 

 کارتر، ووقان،) اندکردهاشاره ورزشکارانهمچنین سرسختی ذهنی 

 ( و2109؛ یوانو و شیموتسوکاسا، 2103ماژورینی،  و کاکروفت

 ممکن شخصیتی تاریك هایویژگی که است این بر فرض همچنین

 ورزشکارانمانند گرایش به دوپینگ در  متفاوتی تأثیرات است

این رو  از ( داشته باشد.2109 لوی، و هاوسبك مادیگان، نیکلز،)

گیری مطالعات پیشین بیانگر نقش تعیین کننده این صفات در جهت

 .به سوی رفتارهای آسیب زاست

غییر دیگری که به نظر می رسد با صفات سه گانه تاریك مت

 رفتار ناسازگار یك است. پرخاشگری 0مرتبط باشد، پرخاشگری

 است اجتماعی محیط در درونی عواطف اثر نشانگر که است فردی

 نویسندگان، از برخی نظر (. به2101کوروبیننیکوف و همکاران، )

 عامل چهار شامل که است ضداجتماعی پدیده یك پرخاشگری

 و کالمی، عصبانیت پرخاشگری پرخاشگری جسمی،: است

 روزمره آگاهی حال، در(. بااین2115 آرچر و کوین،) خصومت

 ورزشی فعالیت با همراه پرخاشگری که دارد وجود ایده این مربیان،

. است ورزشکار یك هیجانات از ضروری ویژگی یك عنوان به

 ورزشی رقابت مختلف هایجنبه در تواندمی پرخاشگرانه رفتار

 را در بگیرد. مختلفی فرآیندهای یا اشکال و شامل که شود منعکس

                                                           
1. Aggression 

 و نشخوار ضداجتماعی، رفتار پرخاشگری، خشم، مثالعنوان به)

 در پرخاشگری (. این تظاهرات2109 تا و تان،دنسون، مه ؛كیتحر

 روانی ذخایر تواندمی که است عواملی از یکی ورزشی هایفعالیت

 است نمودی پرخاشگری حال،درعین کند بسیج را ورزشکار یك

؛ 2101کوروبین، ) دهدمی بازتاب را ورزشکار درونی عواطف که

 باعث پرخاشگری از باالتری سطح این، از جدا (2110مکسول، 

 و اضطراب و خستگی افزایش روانشناختی، وضعیت شدن بدتر

صرف الکل و سازگار اجتماعی، استفاده از م رفتارهای کاهش

 در پرخاشگری از دیدگاه فیزیولوژیکی نیز کاهش همچنین

 دلیل به حرکتی هایمهارت ثبات و دقت بهبود باعث ورزشکاران

 کانوی،) شودمی عصبی فرآیندهای مهار و تحریك بین تعادل

 (.2101 ؛ کوروبیننیکوف،2102

است که  همراه خشونت با اغلب ورزش در پرخاشگری

 نقض عنوان به خشونت حریف، شخصیت به شونتخ تواند شاملمی

 است ورزش به هواداران خشونت و پرخاشگری مسابقه، قوانین

 (.2119 ؛ کیلر،2101 و کر، ؛ گرانج0910پور و همکاران، سهیلی)

( 2109کوریون ) آریپ لونگوئیل ودر همین راستا آلبوزا، دی

قی های اخالاند که بین پرخاشگری و کاهش ارزشگزارش کرده

و آمور و  کاراسکو رابطه مستقیمی وجود دارد. روبیوگری،

های کنند که از بین رفتن ارزش( نیز بیان می2102) همکاران

از سوی دیگر  باشد.اخالقی واسطه بین خصومت و پرخاشگری می

 و اضطراب بین رسدمی نظر به (2121) پسسووا، اسمال گفته به

در  حتی. دارد وجود رینظیبی رابطه پرخاشگری مختلف اشکال

 در اختالل با اغلب اضطراب به مربوط اختالالت شخصیت، زمینه

 مشخص ازحدبیش خشونت و پرخاشگری مانند اجتماعی رفتارهای

بین پرخاشگری، همچنین در بررسی عوامل پیش محققان .شودمی

به نشخوار و تحریك، ارتباطات تیمی، همدلی، هویت تیمی، نوع 

 دنسون،) اندکردهو جنسیت اشاره طح رقابتی، سنرشته ورزشی و س

 آلون،-؛ تودر2101 و کیم، پارک ؛ چوی،2110 ،ماکسول ؛2109

این یافته  (.2109 ؛ سوفیا و کروز،2101 آمی،-شو و آیسکسون

ورزشکار نقش  بینی پرخاشگریپیش در عواملی که اهمیت بررسی

 با ورزش در یپرخاشگر که نیز معتقدیم دهد. مارا نشان می دارند

است. نکته حائز  مرتبط ورزشکاران های تاریك شخصیتویژگی

 عوامل درک پرخاشگرانه، رفتارهای بررسی این است که در اهمیت

جانسون، وارگاس، ) است مهم رفتار این بر تأثیرگذار اجتماعی
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مهمترین مکانیسم  رسد یکی ازبه نظرمی (.2103 واتسون و پدرسون،

. (2109 جووت،) باشد روی ورزشکار مربیاجتماعی اثرگذار 

های شخصیتی مربی به عنوان رهبری که جایگاه بسیاری از ویژگی

تری در تیم دارد و رکن زیر بنایی هدایت تیم کنندهبرتر و تعیین

یابند و باشد، در جریان فرآیند مربیگری تجلی بیشتری میمی

 شوند.تر میپررنگ

 رفتارها افراد (،0132باندورا ) عیاجتما یادگیری مطابق با نظریه

 مرتبط عواقب و( الگوسازی) دیگران رفتارهای مشاهده طریق از را

بدین معنا  .گیرندمی یاد (عامل سازیشرطی) خودشان رفتارهای با

 ورزشکاران پرخاشگری به پاسخ در مربیان که که تصمیماتی

ین است. در هم ورزشکاران اخالقی رفتارهای تقویت گیرند،می

کنند که ( گزارش می2119بردمایر و پاور ) راستا شیلد، الووی،

بین مهمی در رفتارهای مربیان عامل پیش غیرورزشی رفتارهای

پژوهش اهمیت بررسی  نیا بودند. غیرورزشی ورزشکاران جوان

و  دهد. نتایج پژوهش مارتین، روکا، کایانوسرفتار مربی را نشان می

ی بین رفتار پرخاشگرانه مربیان را باانگیزه و ( نیز رابطه منف2111) وبر

 درزمینة ترتیب، همین کند. بهعواطف منفی ورزشکاران گزارش می

خصوصیات جنبه تاریك شخصیت مدیران  ای،حرفه هایورزش

رابطه معکوس دارد با پیامدهای  گراتحول ورزشی که با رهبری

واداران ه کاهش مانند افزایش درصد باخت تیم،) ورزشمنفی در 

 ورزشکاران( همراه بوده است. رفتارهای اخالقی در کاهش تیم،

 گوچیاردی و ، هاج2111 و هیلر، ، وینگاردنتمنیو رسیك،)

(2105) 

رسد بررسی رغم اهمیت پرخاشگری در ورزش نظر میعلی

گانه تاریك شخصیت مورد غفلت قرار پرخاشگری از منظر سه

 این به پاسخگویی پی در اضرح بنابراین ما در پژوهش ؛گرفته است

تواند پرخاشگری گانه تاریك شخصیت میکه آیا سه است سؤال

 بینی کند؟و ورزشکاران را پیش مربیان

 روش

 .دبو یهمبستگ نوع از و یفیتوص ةمطالع كی حاضر، پژوهش

جامعة آماری این پژوهش تمامی مربیان و ورزشکاران شهر تهران 

 01کننده )شرکت 31جامعة آماری بودند که از این  0911 در سال

عنوان نمونة آماری مربی مرد( به روش در دسترس به 01ورزشکار و 

( حداقل حجم نمونه 2101انتخاب شدند. به پیشنهاد خامیس و کپلر )

( با در 5K +20 =N) برای تحلیل رگرسیون چندگانه از طریق فرمول

بین پیشعنوان متغیرهای نظر گرفتن سه صفت تاریك شخصیت به

(K )95  حال با در نظر گرفتن احتمال ناقص . بااینشد محاسبهنفر

شده بین های توزیعشده، تعداد پرسشنامههای تکمیلبودن پرسشنامه

شده با فرمول پیشنهادی بود که در  ها بیش از تعداد محاسبهآزمودنی

ورزشکار( مورد  01مربی و  01پرسشنامه ) 31نهایت اطالعات 

 ار گرفت.تحلیل قر

 ابزار
ی است سؤال 20 : مقیاس دوجین کثیف0دوجین کثیف اسیمق

 و سونیجن توسط كیتار تیشخصکه برای سنجش صفات سه گانه 

 اسیمق خرده سهین مقیاس ا .است شدهساخته 2101در سال  وبستر

 یفتگیخودش و( سؤال چهار) یکوپاتیسا ،(سؤال چهار) یستیاولیماک

 کامالً از کرتیل یارزش هفت اسیمق ساسا بر و است( سؤال چهار)

( هفت) کندمرا توصیف می کامالً تا( كی) کندمرا توصیف نمی

و  0ها حداقل نمره در هریك از زیر مقیاس .شودیم یگذارنمره

 رحیم؛ یوسفی، توسط پرسشنامه نیا رانیا در است. 23حداکثر نمره 

لیل عاملی به نتایج تح است شده راستی آزمایی (0915) فائزه پیری،

درصد واریانس  52های اصلی نشان داد که این مقیاس روش مؤلفه

 بیضر اساس بر آن کند، ضریب قابلیت اعتمادسازه را تبیین می

. در این است گزارش شده 93/1 آزمون کل یبرا کرونباخ یآلفا

متخصص روانشناسی  5آزمایی این ابزار توسط پژوهش درستی

 بیضر اساس بر آن ریب قابلیت اعتمادمورد تأیید قرار گرفت ض

 یکوپاتیسا ،(91/1) یستیاولیماکبرای خرده عامل کرونباخ  یآلفا

 .است آمده دستبه (90/1) یفتگیخودش و( 21/1)

 ی توسطسؤال 21 پری: این ابزار و ی باسپرخاشگرة پرسشنام

 بر مشتملة پرسشنامین ا .است شدهساخته 0112در سال  یپر و باس

 یکالم یپرخاشگر ،(سؤال نه) یبدن یپرخاشگر اسیمق هخرد چهار

 و است ،(سؤال هشت) خصومت و( سؤال هفت) خشم ،(سؤال پنج)

 کامالً تا( كی) مخالف کامالً از کرتیل یارزش پنج اسیمق اساس بر

 به 02 و 1 سوال دو همچنین. شودیم یگذارنمره( پنج) موافق

 پرخاشگری برای لک نمره و شوندمی گذارینمره معکوس صورت

حداقل نمره در این  .آیدمی بدست هازیرمقیاس نمرات مجموع با

 توسط پرسشنامه نیا رانیا در است. 005و حداکثر نمره  21مقیاس 

 آن ضریب قابلیت اعتماد و است شده راستی آزمایی( 0932) سامانی

                                                           
1. Dirty Dozen Scale 
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 آزمون هایخرده مقیاس یبرا کرونباخ یآلفا بیضر اساس بر

آزمایی  . در این پژوهش درستیاست آمده دستبه 39/1تا  91/1

متخصص روانشناسی مورد تأیید قرار گرفت و  5این ابزار توسط 

 یآلفا بیضر اساس بر آزمون آزمون ضریب قابلیت اعتماد

 .است آمده دستبه 39/1 کرونباخ

نامه در دانشگاه تهران، با مراجعه به با تصویب طرح اولیه پایان

های استان تهران، در خصوص وضعیت تیم های ورزشیهیئت

های ورزشی استان اطالعات کسب شد و با هماهنگی با مربیان تیم

 به مربیان پژوهش هایهدف تشریح از پسورزشی، مجری پژوهش 

 اهمیت و ضرورت زمینة در توضیحاتی ارائه ضمن ،ورزشکاران و

 کنندگانشرکت از ها،نامهپرسش به دهیپاسخ نحوة و پژوهش

 برای زمانی محدودیت. دهند پاسخ دفترچه سؤاالت به خواست تا

 تکمیل برای الزم زمان حداکثر اما نبود مطرح هاسؤال به پاسخ

شرکت  که بود این هدف. نکرد تجاوز دقیقه 21 از هاپرسشنامه

 پرسشنامه تکمیل زمان نظر از گرفتن قرار فشارتحت بدون کنندگان

 اعتبار و دقت ضریب تا دهند پاسخ هالسؤا به دقت و آرامش با ها،

مالحضات اخالقی پژوهش به دین صورت بود . یابد افزایش هاپاسخ

کنندگان اطمینان داده شد که اطالعات آنها نزد که به شرکت

پژوهشگر کامال محرمانه خواهد بود و نتایج پژوهش به صورت 

می  کنندگان خود داریشود و از ذکر نام شرکتگروهی منتشر می

کنندگان آگاه شدند که شرکت آنان در شود؛ همچنین شرکت

پژوهش داوطلبانه است و در هر زمان آزاد هستند تا از روند پژوهش 

خارج شوند و اینکه این اطالعات فقط در راستای اهداف پژوهش 

و هیچ تأثیری در گزیش آنها در تیم ندارد بنابراین شرکت  است

 بهو  اجباری هیچ وق خود بدونکنندگان بدون یا آگاهی از حق

 .کردند شرکت حاضر پژوهش درو با رضایت  انهداوطلب صورت

کامپیوتری  افزارنرم 25تمام عملیات آماری با استفاده از نسخه 

SPSS  صورت گرفت. 15/1در سطح معناداری 

 هايافته

کنندگان این شرکت مشخصات جمعیت شناختی 0در جدول 

 پژوهش گزاش شده است.
 

 جمعیت شناختی . مشخصات0ولجد

 ورزشکار مربی 
M ± SD M ± SD 

 25/20 ± 21/5 35/01 ± 29/9 سن

 11/9±95/0 21/3±01/2 تجربه ورزشی

 فراوانی فراوانی تحصیالت

 05 5 کاردانی

 21 25 کارشناسی

 5 01 کارشناسی ارشد

 - - رشته ورزشی

 00 02 تکواندو

 05 05 کاراته

 00 09 ووشو

 

 

 

 یپرخاشگر و تیشخص كیتار گانهسه صفات. میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی 2جدول

 متغیر

 گروه

 ورزشکار مربی

M ± SD r M ± SD r 
 05/1** 20/1± 30/09 51/1** 29/01±25/0 یفتگیخودش

 25/1** 31/9±91/0 90/1** 51/3±19/0 یستیاولیماک

 20/1** 00/3± 90/0 90/1** 21/1±29/2 یکوپاتیسا

 - 10/92±52/9 - 02/90±09/5 پرخاشگری

 

 10/1در سطح  ی**: معنادار
 

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش )میانگین و  2جدول در 

گانه تاریك شخصیت و انحراف معیار( و همبستگی صفات سه

پرخاشگری در مربیان و ورزشکاران گزارش شده است، نتایج 

ی مربی فتگیخودشکه پرخاشگری با  همبستگی نشان داد ضرایب

(51/1 =r( و ورزشکار )05/1 =r ،)ستیاولیماک( 90/1ی مربی =rو ) 

( و ورزشکاران r= 20/1ی مربی )کوپاتیسا( و r= 25/1ورزشکاران )

(20/1 =r( رابطة مثبت معناداری وجود دارد )10/1 >p.) 

 هم صورترگرسیون چندگانه به خالصه تحلیل 9در جدول 

 برحسب به پرخاشگری مربوط تغییرات سهم میزان تعیین رایزمان ب

ی و ستیاولیماکی، فتگیخودشگانه تاریك شخصیت )سه ابعاد



 0011شهریور( )تابستان، 012 ، شماره21دوره                                                                                                            وانشناختی                      مجله علوم ر
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 شده است. نتایج نشان داد واریانس پرخاشگریی( گزارشکوپاتیسا

درصد(  55درصد( و همچنین در ورزشکاران ) 22در مربیان )

شود ی میبینصورت مستقیم توسط این صفات تاریك پیشبه

(110/1 >p.) 
 

 گانه تاریك شخصیتبینی پرخاشگری بر اساس صفات سه. خالصه مدل پیش9جدول

 B T R 2R F نیبشیپمتغیرهای  گروه

 مربیان

 135/0*** 930/1 یفتگیخودش

 290/9** 232/1 یستیاولیماک 92/09*** 22/1 91/1

 10/9** 221/1 یکوپاتیسا

 ورزشکارن

 203/5*** 920/1 یفتگیخودش

 093/2* 003/1 یستیاولیماک 22/91*** 55/1 95/1

 009/2* 002/1 یکوپاتیسا

 

 110/1 سطح در یردامعنا :*** 10/1 سطح در یردامعنا :** 15/1 سطح در یردامعنا*:  
 

 گيریبحث و نتيجه

 ایآدر پژوهش حاضر به بررسی این سؤال پرداخته شد که 

 ورزشکاران و انیمرب یپرخاشگر تواندیم تیخصش كیتار گانهسه

که  پژوهش حاکی از آن بود نتایج برآمده از این کند؟ ینیبشیپ را

ی و ستیاولیماکی، فتگیخودش) تیشخص كیتارگانه سه صفات

ان رابطة معناداری ورزشکار و یانمربی پرخاشگربا  (یکوپاتیسا

 رای پرخاشگر تراییتغ مستقیمصورت بهدارد و این صفات سه گانه 

ند. این بدین معناست کنیم بینیپیش هم در مربی و هم در ورزشکار

های تاریکی مانند که گرایش شخصیتی این افراد به سمت جنبه

ی با گرایش بیشتر به کوپاتیسای و ستیاولیماکی، فتگیخودش

پرخاشگری در آنها همراه است. بنابراین این عوامل پیشایندهای 

تجربه خشم و بروز رفتار پرخاشگرانه در ورزش شخصیتی مهمی در 

های )ماتوسیك و شوند. این نتایج با نتایج پژوهشمحسوب می

 و ؛ حیدری2103؛ ووقان و همکاران، 2103، 2109همکاران، 

 2105 نریا، و جونز ؛0913 همکاران، و مظفری ؛0913 همکاران،

 باشد.سو می( هم2109 همکاران، و ماتوسیك

 محمل ورزشی هایفعالیت گفت، توانمی یافته نای تببین در

است از  شخصیت تاریك گانه سه صفات شدن فعال برای مناسبی

شود تا افراد به دنبال برتری باشند، آنجا که صفات سه گانه باعث می

 به نسبت آنها برتری کنندمی احساس در چنین محیطی وقتی افراد،

به جای به  است کنمم رود،می سؤال زیر هارقبا و هم تیمی

 کارگیری رفتارهای سرسختانه و سازگار برای دستیابی به هدف به

رابطه  بودن شوند. از سوی دیگر منفی متوسل پرخاشگرانه رفتارهای

بین ویژگی ماکیاولیسم و پرخاشگری در پژوهش حاضر، همراستا با 

باشد که اظهار داشتند افراد ( می2100پائولهاوس ) و دیدگاه جونز

گیرهای ویژگی ماکیاولیسم برای رسیدن به اهداف خود جهت با

استراتژیك دارند، به این معنا که که این افراد از پرخاشگری به 

های خود در محیط طلبیعنوان ابزاری برای دست یابی به جاه

 ورزشی استفاده می کنند.

همچنین مفروضات زیربنایی شخصیت تاریك که فقدان 

 و پائولوسگانه معرفی می کنند )صفات سههمدلی را هسته مشترک 

مربیان  چرا نکهیا یبرا باشد یحیتوض است ممکن( 2102، امزیلیو

 را ورزشکاران احساسات که ندارند زهیانگبا شخصیت تاریك 

 متوسل آمیزرفتارهای پرخاشگرانه و خصومت به و کنند درک

که فاقد . در همین راستا مطالعات نیز نشان دادند که مربیانی شوند

آور کننده و ارعابهای همدالنه هستند به رفتار کنترلنگرانی

(. به طور 2109شوند )ماتوسیك و همکاران، بیشتری متوسل می

 یاصل محرکرا  یهمدل( 2101) همکاران و زنبرگیآ مشابه

 و گذاشتن اشتراک به ییتوانا رایز ،می دانند یاجتماع یرفتارها

. ورزش نیز یك دهدیم شیافزا را گرید شخص احساسات تجربه

محیط اجتماعی است که همه ورزشکاران و مربیان را به هم پیوند 

زند و در این محیط همه افراد ملزم هستند تا به دیدگاه یکدیگر می

 و احترام بگذارند و به روشی صحیح و برابر رقابت کنند )بوچر

حال بااین (،2102، تیاسم کرتنر و شوامبرگر؛ 2113، دریاشنا

گانه تاریك شخصیت )به ویژه ماکیاوالیسم( به صفات سه

رو دهد تا دیدگاه رقیبان را درک کنند از اینورزشکاران اجازه نمی

ممکن است ورزش را محیطی برای کسب نتایج خود بدانند، 

 آورند تا به هدف خود برسند. به بنابراین بیشتر به پرخاشگری روی 
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 است باعث شود تا آنهامربیان ممکن  عالوه داشتن این دیدگاه در

آور می در محیط ورزش که برد و دستیابی به نتایج را پیوسته یاد

کشی از ورزشکار برای کسب شود، پرخاشگری را ابزاری برای بهره

نتیجه دلخواه خود به کار گیرند. افزون بر موارد ذکر شده پایبندی به 

الک ارزشی جزئی از عنوان یك مرفتار اخالقی و جوانمردانه به

فرهنگ ورزش رقابتی است که حفظ آن همواره مورد ستایش و 

ی، العارب؛ کوواناسو و 2113 در،یاشنا و بوچرگیرد )احترام قرار می

(. در مقابل صفت تاریك سایکوپاتی با گرایش به نقض 2101

شود )سوما و همکاران، شکنی مشخص میقوانین حاکم و سنت

دهد که این صفت با وهش نیز نشان می(. نتایج این پژ2121

رو ممکن است این افراد از پرخاشگری در ورزش همراه است. ازاین

عنوان به باشد(پرخاشگری )که مغایر با مالک رفتار اخالقی می

راستا با نتایج پژوهش ابزاری هنجار شکن بهره ببرند. این تبیین هم

( 2101ی، لعاربا؛ کوواناسو و 2103های )ماتوسیك و همکاران، 

 باشد.می

این پژوهش بیانگر جایگاه شخصیت در رفتار ورزشی و به ویژه 

نقش مهم صفات تاریك آن بر رفتار پرخاشگرانه است، نتایج 

ی، فتگیخودش)دهد که صفات تاریك پژوهش نشان می

بر بروز پرخاشگری مربیان و ورزشکاران  (یکوپاتیسای و ستیاولیماک

های رسد هر صفت مشخصهد و به نظر میدارن کنندهتعییناثر 

شود. خاصی دارد که با پرخاشگری مربی و ورزشکار همراه می

تواند های خاص شخصیت تاریك میرو توجه به این مشخصهازاین

درک بهتری از عوامل پیشایندی بروز پرخاشگری در ورزش فراهم 

 آورد.

 نباطاست امکان و است شدهانجام مقطعی صورتبه پژوهش این

 طولی مطالعات گردد،می پیشنهاد رواین از کند،نمی فراهم را علی

مختلف  شرایط در ورزشی پرخاشگری بر صفات این تأثیر زمینه در

می  فراهم تری را این زمینهجامع و دقیقتر اجرا شود تا اطالعات

 و دسترس در گیرینمونه روش از استفاده پژوهش این در .آورد

رشته  به را نتایج تعمیم انفرادی ورزشکاران به نمونه شدن محدود

 گردد،می پیشنهاد رواین از. سازدمی مواجه محدودیت با تیمی های

 ورزش در پرخاشگری و گانه سه صفات مورد در مشابه مطالعات

 .گردد اجرا حاضر پژوهش با آن نتایج مقایسه و شود انجام تیمی

که افزایش همدلی  کنندمطالعات خارج از حوزه ورزش بیان می

(، 2100، دسیکیسد و هارت هپر،؛ 0110)هتچر و همکاران، 

 تواندیم(، 2103، دسیکیسد و بروملمن توماس،خودتصدیقی )

از این رو  دهد کاهش را تاریك مانند خودشیفتگی التیتما برخی

 کرد جادیا و ورزشکاران انیمرب آموزش یبرا ییهابرنامه توانیم

 را در آنها یکوپاتیسای و ستیاولیماکی، گفتیالت خودشیتما که

 یرفتارهاخشم و  یاثربخش به مربوط اعتقادات دهد،یم کاهش

 کندمی تیترب را افرادی و کشدیم چالش بهدر آنها  را پرخاشگرانه

 ییرفتارها نیچن نیگزیجا راگرانه و اخالقی تیحما یرفتارها که

ی و هم مرب رپرخاشگری را هم د توانیم کار، نیا با. کنند

 .داد کاهش ورزشکار

 منابع
. ارتباط (0911) محمد ،خبیری ؛حسن ،غرایق زندی ؛فاطمه ،حیدری

کاران گانة تاریك شخصیتی با اعتماد به نفس رزمیصفات سه

، (10) 01، نخبه ایران. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی

301-300. 

ی پرسشنامة پرخاشگری بررسی پایایی و روای(. 0932) سیامك ،سامانی

 09 ،پزشکی و روانشناسی بالینی ایرانباس و پری. مجله روان

(0)، 925-951. 

. (0910محمود ) شیخ قاسم؛ زارچ،بابایی محمد؛ خبیری، سعید؛ پور،سهیلی

 و گروهی برخورد صورتبه ورزشکاران بین پرخاشگری مقایسه

 پژوهشی علمی فصلنامه. ورزشکاران غیر و گروهی برخورد غیر

 .200-255، (50) 00 روانشناختی، علوم

 با شخصیتی هایویژگی بین رابطه. (0910فریبا ) کریمی، ریحانه؛ طاهری،

 پرستاری کارشناسی دانشجویان در مسأله حل راهبردهای

 علوم در آموزش ایرانی مجله. اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 .209-222 ،05پزشکی، 

 باورهای و همدلی نقش بررسی(. 0911) تضیمر, لطیفیان, مژگان, عارفی

 نه آموزاندانش اجتماعی کفایتعدم و کفایت در ماکیاولیستی

 .20-32 ،(0)9 یادگیری، و آموزش مطالعات مجله. سالهدوازده تا

. تبیین رابطه بین (0913) منطقیان الهام، صابری هایده، بشردوست سیمین

 –یکوپات سا -های تاریك شخصیت )خودشیفتگی ویژگی

 استرس گرمیانجی نقش براساس شغلی فرسودگی و( ماکیاولی

، (93) 03روانشناختی،  علوم پژوهشی علمی فصلنامه. شدهادراک

992-929. 
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