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مقايسة سطوح خودشيفتگی بين دانشجويان ورزشکار ملیپوش ،غيرملیپوش و
دانشجويان غيرورزشکار
 .2حجت حاتمی _  .1علی اصغر خداوردی .9 – 2زهرا حاتمی –  .4مريم کريمی
.2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی (واحد علوم تحقيقات) .1 ،کارشناس ارشد دانشگاه تهران .9 ،دانشجوی
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران .4 ،کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی (واحد اسالمشهر)
چکيده
ممكن است كه در ساية توجهات زياد جامعه و رسانههاي گروهي به ورزشكاران مليپوش ،خودشيفتگي آنها بيشتر از افراد
عادي جامعه باشد .براساس همين احتمال در پژوهش حاضر كه از نوع توصيفي و ميداني است ،ميزان خودشيفتگي در بين
دانشجويان ورزشكار نخبه ،غيرنخبه و افراد غيرورزشكار مقايسه شده است .جامعة آماري تحقيق شامل دانشجويان دانشكدههاي
تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي تهران است كه نمونة آماري مورد بررسي دربردارندة  501نفر از سه گروه دانشجويان
ورزشكار مليپوش و غيرمليپوش رشتههاي گروهي (فوتبال ،واليبال و بسكتبال) و رشتههاي انفرادي (كشتي ،جودو و دو و
ميداني) و دانشجويان غيرورزشكار (هر گروه  51نفر) دانشگاههاي تهران بودند كه بهصورت انتخاب در دسترس مورد مطالعه قرار
گرفتند .داده ها با استفاده از آزمون خودشيفتگي راسكين و تري و مقياس شخصيتي آيسنك ( )EPQجمعآوري و با استفاده از
آزمون تحليل واريانس و آزمون تعقيبي نيومن كولز تحليل شد .نتايج نشان داد كه بين دانشجويان ورزشكار مليپوش با
دانشجويان ورزشكار غيرمليپوش و دانشجويان غيرورزشكار در مقياس خودشيفتگي ،روانآزردگيگرايي و روانگسيختگيگرايي
تفاوت معناداري وجود ندارد ( .)P≤ 0/01ولي در بعد برونگرايي دانشجويان ورزشكار مليپوش نسبت به دانشجويان ورزشكار
غيرمليپوش و دانشجويان غيرورزشكار نمرههاي بيشتري بهدست آوردهاند (.)P≤ 0/01

واژههای کليدی:
خودشيفتگي ،برونگرايي ،روانآزردگيگرايي ،روانگسيختگيگرايي ،ورزشكار مليپوش.

 - 2نويسندة مسئول  :تلفن 03211245493 :

Email:rikanoori@yahoo.com

2 . Newman Keuls
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مقدمه
مفهوم خود كه با تولد آدمي شروع به شكلگيري ميكند ،هسته و درونماية شخصيت را شكل ميدهد .انواع
مختلف مفهوم خود به شكلگيري انواع متفاوت شخصيت منجر ميشود كه بيانگر الگوي معيني از رفتار و شيوة
تفكر است كه چگونگي سازگاري و تعامل فرد را با محيط نشان ميدهد .يكي از انواع ويژگيهاي شخصيتي،
خودشيفتگي است كه در پارهاي اوقات حالت افراطي پيدا ميكند و زمينهساز بروز انزواي فرد در محيط ميشود.
افراد با شخصيت خودشيفته ،با احساس خودبزرگبيني قوي ،اشغال ذهني موفقيت و قدرت و استعداد نامحدود
مشخص ميشوند .آنها مشتاق توجه ديگران بوده ولي از ابراز محبت متقابل ناتوان هستند ( .)6 ،51در بسياري از
افراد كه مبتال به اختالل شخصيت خودشيفته نيستند ،اين حالت در حد متعارف ديده ميشود .از آنجا كه اين
حالت در سازماندهي و جهتبخشي به بسياري از ويژگيهاي شخصيتي و روانشناختي مانند احساس
ارزشمندي ،عزت نفس ،اعتماد به نفس ،عملكرد مناسب و نظاير آن در جهت مثبت نقش دارد ،ارزيابي آن حائز
اهميت است (.)51 ،55
كاپالن و سادوك )5991( 5در گزارش هاي تحقيقي خود دريافتند كه افراد خودشيفته ،اشخاص منحصر به
فردي هستند كه ديگران بايد به گونه اي خاص با آنها رفتار كنند و تحمل انتقاد و بياعتنايي را ندارند و فقط
خود را مهم ميدانند و در روابط بينفردي رفتاري استثمارگرانه دارند (.)6 ، 1
براساس يافتههاي بوشمن و بابوميستر ( ،)5991راسكين و همكاران ( 5991و  )5995وردوالت و مورف
( )5991بين خودشيفتگي و عزت نفس رابطة مثبت محكمي برقرار است ( ،) 0،5 ،53،56اما بسياري از
پژوهشگران دريافتند كه عزت نفس افراد خودشيفته شكننده است(.)51 ،51
افراد خودشيفته مستعد تجربة عواطف شديد و نوسانات خلقي هستند (گارلند و باري .)5911 ،5تحقيق روي
دانشآموزان ورزشكار كه خودشيفتگي با نوسانات عاطفي و بيثباتي خلق همراه است ( .) 5همچنين ارتباط
كمبين خودشيفتگي و خالقيت حائز اهميت است (.) 1

1 . Kaplan, S.N. and Sadouk, M. K.
2 . Bushman, B. J. and Baumeister, R.F.
3 . Garland, D. J. and Barry, R. J.
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افراد خودشيفته اغلب داراي خلقي سرايتكننده ،جذاب و رئيسمآب دارند و اغلب از دوستان خود
مي خواهند آنها را درك كرده و به آنها اعتماد كنند ( .) 5پژوهش بوشمن و بابوميستر ( )5991نشان داد كه
تهديد خودادراك شده در ارتباط بين خودشيفتگي و پرخاشگري در ورزشكاران جوان نسبت به فرد تهديدكننده
بهعنوان يك متغير واسطه عمل ميكنند (.) 0
براي درك روانشناسي قهرمانان ورزشي ،پژوهشگران تفاوتهاي بين قهرمانان و غيرقهرمانان را در رشتههاي
مختلف ورزشي از نظر ابعاد شخصيتي بررسي ميكنند (  .) 5 ،اين پژوهشها حاكي از آن است كه قهرمانان
ورزشي از نظر هيجاني ،ثبات بيشتري دارند و برونگراترند .همچنين در خود ابرازي و اعتماد به نفس از
ورزشكاراني كه در سطوح قهرماني نيستند ،برتر ميباشند (.)51 ،59
كاكس ( )5991در گزارشي تحقيقي نشان داد كه قهرمانات ورزشهاي گروهي بهطور معمول برونگردي و
وابستگي بيشتري دارند اما ورزشكاران قهرمان در رشتههاي انفرادي رويكرد احساسي تخيلي دارند ( ).
مورگان و جانسون ( )5910مدلي را پيشنهاد ميكنند كه براساس آن ،ورزشكاراني كه از بينظميهاي رواني
چون روانآزردگيگرايي و درونگرايي رنج ميبرند ،نسبت به سايرين از تجارب موفقيتآميز يكساني برخوردار
نخواهد بود ( .) 9در هيمن زمينه ،بيگلر و وينبرگ )5990( 5در تحقيق خود دريافتند كه ورزشكاران نخبه در
مقايسه با ورزشكاران عادي و غيرورزشكاران برونگردتر و داراي روانآزردگيگرايي كمتري هستند (.)57 ،30
موجك و ديويس ( )5993نيز در گزارش تحقيقي خود تفاوت معناداري را بين ورزشكاران حرفهاي با ورزشكاران
آماتور و غيرورزشكاران در ويژگيهاي برونگرايي ،روانآزردگيگرايي و روانگسستگيگرايي مشاهده نكردند (.)55
وان )5997( 5در بازنگري پژوهشهاي انجام گرفته در حيطة ورزش دريافت كه اين پژوهشها به لحاظ
نظري و روانشناسي ضعفهاي زيادي دارند ( .)30در مورد نقش ورزش در شكلگيري شخصيت افراد ،دو فرضية
عمده مطرح شده است .در فرضية اول كه فرضية رشدي 3ناميده ميشود ،مشاركت ورزشي سببساز تفاوتهاي

1 . Bakkler, F. C. and Whiting, H. T
2 . Mujeck, Y. T. and Deivies, H. P.
3 . Wann, D. L.
4 . Development hypothesis
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شخصيتي بين افراد ميشود .درصورتيكه در رويكرد دوم كه فرضية گزينش 5ناميده ميشود ،تفاوتهاي
شخصيتي بين افراد سبب ميشود كه افراد با ويژگيهاي شخصيتي خاص به سمت ورزش گرايش پيدا كنند
( .)51 ،30سينت و همكاران ( )5999نشان دادند كه ورزشكاران نخبه در برخي رشتههاي ورزشي مانند دو و
ميداني و ژيمناستيك ،خودشيفتگي بيشتري نسبت به ساير رشتهها دارند (.)51
نلسون ( ) 005در پژوهش خود مشاهده كرد كه تماشاگران فوتبال ،اين رشته را برتر از ساير رشتهها
ميدانند و فوتباليستها خودشيفتگي بيشتري را نشان ميدهند و خود را برتر از افراد ديگر جامعه ميپندارند
(  .)5در همين زمينه ،نلسون ( ) 005نشان داد كه اين ديدگاه بهدليل توجه بسيار زياد به ورزشكاران نخبه و
مليپوش (مانند فوتبال) در جامعه است .ورزشكاران مليپوش درآمدهاي زيادي دارند و رسانههاي گروهي به آنها
و حتي خاطرات شخصي آنها توجه زيادي معطوف ميدارند كه اين امر زمينهساز تجلي خودشيفتگي در آنها
ميگردد ( .)51 ،55المان و مكلوي ) 005( 5در پژوهش خود نشان دادند كه در پرسشنامههاي خودگزارشي،
برخي ورزشكاران مليپوش ،انگارة خوب از خود توسط ديگران را بسيار پاداشدهنده يافتهاند .حتي برخي از آنها
همچون فوتباليستها در فضاهاي آموزشي خود را داراي اعتبار اجتماعي باالتري نسبت به ديگران پنداشتهاند (.)53
بنابراين بررسي و مطالعة ويژگيهاي شخصيتي و روانشناختي مانند احساس ارزشمندي ،عزت نفس ،اعتماد
به نفس و ساير عوامل روانشناختي كه در تحقيق حاضر بررسي ميشود و ممكن است در عملكرد مناسب و
بهينة ورزشكاران تأثيرگذار باشد ،ضروري و مهم بهنظر ميرسد.

روش تحقيق
تحقيق حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است .جامعة تحقيق شامل دانشجويان دانشكدههاي تربيت بدني و
علوم ورزشي دانشگاههاي تهران است كه نمونة آماري مورد بررسي دربردارندة  501نفر در دامنة سني  5تا 9
سال از سه گروه  51نفره از دانشجويان ورزشكار مليپوش ،دانشجويان ورزشكار غيرمليپوش رشتههاي گروهي

1 . Selection hypothesis
2 . Nelson, M. B.
3 . Elman, W. F. and Makelvie, S. J.M.
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(فوتبال ،واليبال و بسكتبال) و رشتههاي انفرادي (كشتي ،جودو و دو و ميداني) و دانشجويان غيرورزشكار
دانشگاههاي تهران بود كه بهصورت انتخاب در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند.
ابزارهای اندازهگيری

 .5پرسشنامة خودشيفتگي راسكين و تري:5
اين مقياس شامل  50سؤال و بهصورت گزينة اجباري است كه بهوسيلة تحليل عوامل براي آن هفت عامل
احساس اقتدار ( 1سؤال) ،خودپسندگي ( 6سؤال) ،برتري ( 1سؤال) ،خودنمايي ( 7سؤال) ،بهرهكشي ( 1سؤال)،
غرور ( 5سؤال) و محق دانستن خويش ( 6سؤال) مشخص شده است ( .)51پايايي مقياس خودشيفتگي راسكين
و تري در تحقيقات مختلف بين  0/10تا  0/16و ضريب اعتبار آن بين  0/57تا  0/37درصد تخمين زده شده
است (حسين زادة دهنوي .)5575 ،ضرايب پايايي و اعتبار اين مقياس در جدول  5آمده است .اعتبار همزمان آن
با مقياس خودشيفتگي ميلون دو بهدست آمده است (.)1

جدول  – 2ضريب پايايی و اعتبار مقياس خودشيفتگی در پژوهشهای پيشين
پژوهشگر  /شاخص

پايايی بر اساس تنصيف

پايايی بر اساس آلفای کرونباخ

اعتبار

بازآزمايی

برومند ()2919

0/10

0/11

0/50

_

راسکين و تری

_

0/10

_

0/39

عريضی ()2915

0/15

0/13

0/51

0/11

باتوجه به اطالعات جدول  ،5تمامي ضرايب پايايي مقياس باالتر از  0/70درصد داشته و مالك ،مطلوبيت
بدني است.
1 . Raskin and Terry personality inventory
2 . Millon II
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 .پرسشنامة شخصيتي ايسنك:)EPQ( 5
اين پرسشنامه داراي سه زيرمقياس روانگستگيگرايي  ،برونگرايي 5و روانآزردگيگرايي 3است .مقياس
( )Lنيز مربوط به دروغسنجي 1آن است .اعتبار و روايي پرسشنامة ايسنك توسط پژوهشگران مختلفي همچون
دهنوي ( )5575برآورد شده است .به اين صورت كه نتايج حاصل از آزمونهاي چولكي ،كورتز و كلوموگروف –
اسميرنوف 6نشاندهندة توضيح نمرههاي مقياسها بهصورت نرمال بوده است .همچنين پايايي اين پرسشنامه
روي گروه هاي مختلف مردان و زنان و نوجوانان دختر و پسر براساس روش بازآزمايي با فاصلة يك ماه بين
آزمونها باتوجه به سن آنها (نوجوانان و بزرگساالن) انجام گرفته است كه در جدول نشان داده شده است.
جدول  – 1ضريب پايايی بازآزمايی مقياس شخصيتی ايسنك روی گروههای مختلف
P

N

E

L

A

مردان

0/30

0/13

0/30

0/18

298

زنان

0/15

0/10

0/11

0/18

221

پسران

0/11

0/15

0/11

0/11

230

دختران

0/11

0/13

0/11

0/11

942

جنس(گروه)  /مقياس

در جدول

ضريب پايايي به روش بازآزمايي روي چهار گروه مردان ،زنان ،پسران و دختران گزارش شده

است (شمس .)5571 ،همانگونه كه مشاهده ميشود تمامي ضرايب پايايي بازآزمايي باالتر از  0/70درصد و
مالك ،مطلوبيت پايايي است.

)1 . Eysenk personality inventory (EPI
2 . Psychoticism
3 . Extraversion
4 . Neuroticism
5 . Lie scale
6 . Cortse calmograf esmienof
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جدول  -9پايايی مقياسها بر مبنای بازآزمايی ،تنصيف ،فرمهای همتا و آلفای کرونباخ
پايايی بر اساس

پايايی بر اساس

پايايی بر اساس

پايايی بر اساس

مقياس  /روش

بازآزمايی

تنصيف

کرونباخ

فرم های همتا

روانگسستگیگرای

0/11

0/19

0/12

_

برونگردی

0/18

0/19

0/11

_

روانآزردگیگرايی

0/14

0/15

0/14

_

دروغ سنجی

0/12

0/18

0/19

_

فرم خودشيفتگی راسکين

0/18

0/11

0/14

0/47

در جدول  5پايايي كلية مقياسها به چهار روش بازآزمايي (مربوط به پايايي در طول زمان) و پايايي بر
مبناي تنصيف ،آلفاي كرونباخ (هر دو مربوط به پايايي سازگاري دروني آزمون) گزارش شده است .پايايي فرم
همتا نيز فقط براي پرسشنامة خودشيفتگي راسكين و تري گزارش شده است .همنگونه كه مشاهده ميشود
تمامي ضرايب پايايي باالتر از  0/70درصد و مالك ،مطلوبيت پايايي است (.)6

نتايج و يافتههای تحقيق
براي بررسي اينكه آيا ويژگيهاي شخصيتي ،عضويت در گروه را پيشبيني ميكند ،عضويت در گروه بهعنوان
متغير وابسته و متغيرهاي شخصيتي به عنوان متغيرهاي مستقل در معادله وارد شدند و تنها رابطة معنادار بين
متغيرهاي شخصيتي ،رابطة بين خودشيفتگي و عضويت گروهي بوده است .در جدول  3دادههاي توصيفي براي
سه گروه مورد بررسي ارائه شده است .يافتههاي توصيفي اعم از شاخصهاي گرايش مركزي (ميانگين و انحراف
معيار) نيز در همين جدول مشاهده ميشود .ضريب همبستگي بين مقياسها گروههاي مورد بررسي در جدول 1
ارائه شده است.
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جدول  – 4مقايسة سه گروه مورد بررسی در زيرمقياسهای شخصيتی
متغير

تعداد

ميانگين

SD

درجة آزادی

F

Q

خودشيفتگی

95

21/3

1/4

99

2/15

_

دانشجويان

برونگرايی

95

25/1

5/1

99

5/18

4/83

ورزشکار

روانگسستگیگرايی

95

1/1

2/5

99

1/99

_

ملی پوش

روانآزردگیگرايی

95

1/1

4/ 9

99

2/84

_

دروغسنجی

95

5/1

4/ 2

99

_

_

خودشيفتگی

95

21/8

4/1

99

2/15

_

دانشجويان

برونگرايی

95

29/1

5/9

99

2/52

_

ورزشکار

روانگسستگیگرايی

95

1/9

2/ 4

99

2/91

_

غيرملی پوش

روانآزردگیگرايی

95

1/3

4/ 1

99

2/84

_

دروغسنجی

95

5/2

4/ 1

99

_

_

خودشيفتگی

95

21/1

1/9

99

2/15

_

دانشجويان

برونگرايی

95

29/9

5/4

99

2/34

_

غيرورزشکار

روانگسستگیگرايی

95

1/9

2/9

99

2/42

_

روانآزردگیگرايی

95

1/1

4/ 9

99

2/19

_

دروغسنجی

95

5/1

4/4

99

_

_

گروه

در ستون آخر جدول  ،3نتايج آزمون تعقيبي مشاهده ميشود .نتايج آزمون تعقيبي به مقايسه با گروه بعدي به
روش نيومن كولز است .همچنين مقايسة يكمتغيره در زيرمقياسها در بين سه گروه ارائه شده است.
همانگونه كه نتايج آزمون  Fنشان ميدهد ،بين سه گروه مورد بررسي در زيرمقياسهاي خودشيفتگي،
روانگسستگيگرايي و روانآزردگيگرايي تفاوت معناداري وجود ندارد وليكن در متغير شخصيتي برونگرايي،
اختالف موجود بين دانشجويان ورزشكار مليپوش با دو گروه ديگر معنادار است .همچنان كه نتايج آزمون نيومن
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كولز نشان ميدهد ،دانشجويان ورزشكار مليپوش از دانشجويان ورزشكار غيرمليپوش و دانشجويان غيرورزشكار
نمرههاي بيشتري در برونگرايي كسب كردند .از طرف ديگر ،بين دانشجويان ورزشكار غيرمليپوش و دانشجويان
غيرورزشكار در زيرمقياسهاي مورد بررسي تفاوت معناداري به چشم نميخورد (.)P≤ 0/01
جدول  – 5ضرايب همبستگی بين مقياسها در سه گروه مورد بررسی
برون گرايی

روان گسستگی گرايی

روان آزردگی گرايی

متغير  /متغير

خودشيفتگی

خودشيفتگی

2

برونگرايی

0/149

2

روان گسستگیگرايی

0/182

0/251

2

روانآزردگیگرايی

0/219

0/13

0/221

0/11

دروغسنجی

0/214

0/239

0/118

0/231

دروغ سنجی

2

در جدول  1ضرايب همبستگي بين زيرمقياسها ارائه شده است .همانگونه كه مشاهده ميشود همبستگي
بين سه زيرمقياس شخصيتي ايسنك معنادار نيست كه اين امر نشاندهندة استقالل اين سه زيرمقياس است .اما
در زيرمقياس برونگرايي و روانگسستگيگرايي با خودشيفتگي رابطة مثبت و معناداري برقرار است (.)P≤ 0/01

بحث و نتيجهگيری
در پژوهش حاضر دو گروه از دانشجويان ورزشكار مليپوش و غيرمليپوش با دانشجويان غيرورزشكار در
متغيرهاي خودشيفتگي ،برونگرايي ،روانآزردگيگرايي و روانگسستگيگرايي مقايسه شدند.
نتايج پژوهش در مقياس خودشيفتگي نشان داد كه دانشجويان ورزشكار مليپوش نسبت به دو گروه ديگر
خودشيفتگي بيشتري نشان نمي دهند كه اين عامل ممكن است منبعث از توسعة مباحث تربيتي ،فرهنگي و
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اخالق و سيرة پهلواني باشد كه اجازه نميدهد ورزشكاران مليپوش و نخبة جامعه ،با وجود توجه زياد جامعه،
نشريات ،روزنامهها و رسانههاي تصويري و نيز درآمدهاي باال ،احساس خودشيفتگي و برتري نسبت به سايرين
نداشته باشند ( .)3 ،1 ،55 ،55البته اين يافتهها با نتايج پژوهشهاي نلسون ( ) 005و ميرصفيان و همكاران
( )5517مغاير است ( .)51 ،5
در مالك برونگرايي نتايج حاصل حاكي از آن است كه بين دانشجويان ورزشكار مليپوش با دو گروه ديگر
رابطة معناداري وجود دارد اما بين دانشجويان ورزشكار غيرمليپوش و دانشجويان غيرورزشكار رابطة معناداري
در حد  P≤ 0/01وجود ندارد .اين يافتهها با نتايج پژوهشهاي كاكس ( ،)5991برونز ( ،)5969كين (،)5975
مك فرسون ( ،)5961داينو ( ،)5911باسيتو ( ،)5911مس ( ،)5919آتيال (  ،)599عبدلي ( ،)5575كوپر
( ،)5970حالجي و پيمان( )5576كه نشان دادند ورزشكاران و بهطور مشخص ورزشكاران نخبه در مقايسه با
افراد عادي برونگراتر و باثباتترند ،ميرصفيان و همكاران ( ،)5517حاتمي ( ،)5517مورگان و همكاران( ،)597
اگليوي ( ،)5973بات ( )5973و آيزنك (  )591كه در تحقيقات خود ورزشكاران را متمايل به برونگرايي و
باثباتي ذكر كردند ،با برخي پژوهشها نيز مانند مايكل ( ،)5915ديويس ( ،)5993حالجي ( )5576كه شواهدي
مبني بر متمايز كردن ورزشكاران نخبه و غيرورزشكاران وجود ندارد ،تضاد دارد .شايد به اين دليل باشد كه افراد
بهعلت دارا بودن اين ويژگيهاي شخصيتي به ورزش روي آوردهاند .به تمرينات منظم پرداخته و فشارهاي تمرين
زيادي را تحمل ميكنند و به سطح نخبگي رسيدهاند .بنابراين احتمال اينكه شخصيت نيز به عنوان يكي از
عوامل انتخاب و ادامة يك رشتة ورزشي خاص و موفقيت در آن نقش داشته باشد ،وجود دارد .به هر حال بهنظر
ميرسد با وجود پارادوكسهاي موجود در نتايج بهدستآمده ادامة پژوهشها در مورد روابط مختلفي كه بين
شخصيت و ورزش حاكم است ،ارزشمند است (.) 5
نتايج بهدستآمده در مالك روانآزردگيگرايي و روانگسستگيگرايي نشان داده است كه بين سه گروه مورد
بررسي رابطة معناداري وجود ندارد .در عين حال ،ورزشكاران مليپوش نمرات به نسبت كمتري در مقياس
يادشده بهدست آورده اند كه اين امر ممكن است ناشي از احساس امنيت و تعلق به گروه (جامعه و تيمهاي
ورزشي) در ورزشكاران مليپوش باشد كه زمينه ساز احساس موفقيت بيشتر در آنها و به تبع آن ،كاهش ميزان
استرس ،افسردگي و نگرانيهايي ميشود كه عالوهبر آسيبهاي فردي ،موجب بر هم خوردن انسجام تيمي نيز
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ميشود ( .)55اين يافتهها با نتايج يافتههاي گراهام ( ،5919موجك و ديويس ( )5993همخواني دارد اما با نتايج
پژوهشهاي مورگان ( ،)5910نلسون ( ) 005و ميرصفيان و همكاران ( )5517مغاير است (.)51 ، 9
نتايج تحقيق حاضر و مرور ادبيات بيشينه نشان ميدهد كه با وجود ارتباط احتمالي بين شخصيت و عملكرد
ورزشكاران نخبة مورد بررسي (برونگرايي بيشتر) نميتوان به جرأت وجود رابطة علّي و معلولي را مدعي شد و
بين شخصيت و ورزش يك حكم كلي صادر كرد.
بهعبارت ديگر نمي توان گفت كه وجود اختالف ناچيز يا حتي عمده در سطوح مهارتي و آمادگي افراد موجب
همان اندازه اختالف در ويژگيهاي شخصيتي آنها مي شود چرا كه ممكن است از نظر آماري ارتباطي بين توانايي
ورزشي و برونگرايي وجود داشته باشد .وليكن همواره نميتوان ادعا كرد كه يك يا تعداد بيشتري از ويژگيهاي
شخصيتي منتج به رفتار و عملكرد معيني خواهد شد( .صرفنظر از ساير عوامل تأثيرگذار بر رفتار و عملكرد
ورزشي افراد).
همچنان كه كوپر و جانسون با وجود پژوهشهاي متعددي كه در زمينة ويژگيهاي شخصيتي گروههاي
مختلف ورزشي انجام داده اند ،از تعميم اين رفتارها به كل ورزشكاران اجتناب كردهاند .هرچند اوگليو ،كوپر و
هاردمن با بازنگري پژوهشهاي مختلف ادعا كردند كه برخي ويژگيهاي شخصيتي از قبيل ثبات عاطفي ،اعتماد
به نفس ،كنترل تنشها ،نظم و انضباط شخصيتي ،برونگرايي ،مصمم بودن و قاطعيت ،تسلط و زورگويي و
رقابتطلبي ارتباط نزديكي با عملكرد ورزشكاران رشتههاي مختلف دارد.
از طرف ديگر ،هرچند نتايج تحقيقات قبلي تفاوتهايي را بين ويژگيهاي شخصيتي ورزشكاران رشتهها و
گروههاي سني مختلف يافتهاند ،مانند مالومفي ( ،)5961شور ( ،)5977اشلي و جوي ( ،)5977مورگان(،)5961
ولي بهنظر ميرسد كه اين اختالف در سطوح نخبگي به حداقل ميرسد .اين مسئله شايد به اين علت باشد كه
صرفنظر از نوع ورزش ،ورزشكاران با ويژگيهاي شخصيتي خاصي ميتوانند تمرينات سخت و طاقتفرساي
جسماني را تحمل كنند .فعاليت ورزشي را ادامه دهند و به سطح نخبگي برسند.

221

نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،دورة  ،5شمارة  ،4زمستان 2931

همچنين يافتهها حاكي از آن است كه بيشتر آزمودنيهاي ورزشكار نخبه ،برونگرا و باثبات هستند كه اين
نتيجه موافق تحقيقات گوئل ( ،)5969هاسمن ( ،)5969واربرتون ( ،)5967جانس گاردو تتوتكو (،)5975
مورگان(  ،)597بات ( )5976و آيزنك (  ،)591الگيوي ( ،)5961برونر ( )5969و كين ( )5975است.
در عين حال ،اين فرض نيز همواره مطرح است كه ورزشكاران نخبه احتماالً بهدليل دارا بودن ويژگيهاي
شخصيتي خاص (مانند برونگرايي بيشتر) به ورزش روي آورده و متحمل تمرينات منظم و فشارهاي سخت
تمريني شده و به سطح نخبگي رسيدهاند.
احتمال ديگر اينكه ويژگيهاي شخصيتي افراد با سالها شركت در فعاليتهاي سخت جسماني دستخوش
تغيير شده و به سمت برونگرايي بيشتر تمايل پيدا كرده است .بنابراين احتمال اينكه شخصيت نيز بهعنوان يكي
از عوامل انتخاب و ادامة يك ورزش و موفقيت در آن نقش داشته باشد ،وجود دارد.
هرچند تقريباً در همة تحقيقات به ارتباط بين ويژگيهاي شخصيتي و فعاليت ورزشي اشاره شده است،
نميتوان بهطور قطع و يقين از يكي از اين دو فرضيه حمايت كرد .بايد با احتياط بيشتري با اين مسئله برخورد
شود .اما در تحقيق حاضر باتوجه به نتايج آن و با احتياط ميتوان از فرضية رشدي حمايت كرد.
به هر حال ،با وجود پارادوكسهاي موجود در نتايج بهدستآمده از پژوهشهاي مختلف ،ادامة پژوهشها در
مورد ارتباطهاي مختلفي كه بين شخصيت و ورزش حاكم است ،منوط به تحقيقات طولي بيشتر است و ارزشمند
بهنظر ميرسد.
يافتههاي حاضر يعني تمركز و تأييد برونگرايي در ورزشكاران نخبه ،مطابق نتايج پژوهش لرنيوكس و
همكاران (  ) 00است كه اين فاكتور (برونگرايي) را الزمة رقابتطلبي ورزشكاران نخبه معرفي كرده است و
ازاينرو بهنظر ميرسد كه ويژگيهاي شخصيتي موجود در نيمرخ متغيرهاي روانشناختي ورزشكاران بايد
متناسب با نيازهاي ورزشي آنها تفسير شود .چرا كه براي مثال برخي روانشناسان ورزشي متغير شخصيتي
ظاهراً منفي پرخاشگري را الزمة تفوق در رقابتهاي ورزشي خاص ميدانند (البته در صورتي كه هدف فقط
قهرماني باشد) (.) 1
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نكتة آخر اينكه با عنايت به جايگاه مسائل روانشناختي در عملكرد ورزشكاران و اهميت شخصيت
ورزشكاران بهعنوان يكي از عوامل تأثيرگذار بر اجراي مهارتها در شرايط تحت فشار و حساس مسابقات ورزشي،
تحقيقات زيادي در اين حوزه ضرورت دارد .ازاينرو براي بررسي بيشتر نيمرخ روانشناختي و ويژگيهاي
شخصيتي ورزشكاران نخبه و بررسي و فهم علمي بهتر و نيز دستيابي به توسعة علوم مرتبط با روانشناسي
ورزشي ،مطالعاتي با موضوعات زير پيشنهاد ميشود:
* ترسيم و مقايسة نميرخ شخصيتي و ويژگيهاي روانشناختي ورزشكاران نخبه در رشتههاي مختلف و
مقايسة آنها با يكديگر،
* مطالعات طولي به منظور برآورد تغييرات احتمالي در نيمرخ شخصيتي ورزشكاران از اولين سالهاي شروع
فعاليت ورزشي تا رسيدن به سطح نخبگي؛
* باتوجه به يافتههاي موجود مبتنيبر برونگرايي ورزشكاران نخبه ،روانشناسان ورزش و مشاوران
روانشناسي تيمهاي ملي از نتايج تحقيق براي ارائة رهنمودهاي الزم به مربيان و ورزشكاران استفاده كنند؛
* ورزشكاران تيمهاي ملي رشتههاي مختلف از نظر ويژگيهاي شخصيتي مورد مطالعه قرار گرفته و با
شناسايي ضعفهاي احتمالي اقدامات الزم براي رفع موانع قهرماني انجام گيرد؛
* هدايت پژوهش هاي طولي براي تشخيص اينكه آيا افراد برونگرا و باثبات بيشتر به ورزش روميآورند يا
شركت در فعاليتهاي ورزشي و ادامة آن موجب گرايش فرد به سمت برونگرايي و باثباتي ميشود؟

منابع و مآخذ
 .5آهوال ،اسو .هتفليد" .)5576( .روانشناسی ورزشی با رويکرد روانی – اجتماعی" .ترجمة رضا
فالحي ،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي .صص .1-51 :
 .اصالنخاني ،محمدعلي .شهيدي ،شهريار" .)5571( .تحقيق و بررسی و مقايسة منتخبی از
ويژگیهای روانشناختی دانشجويان دختر و پسر ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاههای زير پوشش

210

نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی ،دورة  ،5شمارة  ،4زمستان 2931

وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در تهران" .مجلة حركت ،شمارة  ،5سال اول ،زمستان  .71صص :
.51- 1
 .5اهري هاشمي ،جالل" .)5571( .تعيين و مقايسة ويژگیهای شخصيتی دانشجويان ورزشکار و
غيرورزشکار مراکز تربيت معلم پسرانه" .پاياننامة تحصيلي كارشناسيارشد ،دانشگاه تربيت معلم
تهران.صص .5 -1
 .3برد ،آن ري" .)5570( .روانشناسی رفتار ورزشی" .ترجمة حسن مرتضوي ،تهران ،انتشارات سازمان
تربيت بدني ،چاپ اول .صص .1- 5 :
 .1برومند ،اكبر" .)5515( .هنجاريابی مقياس خود دوستدرای راسکين و تری و اعتباريابی آن با
مقياس خوددوستداری ميلن دو ،دانشجويان دانشگاه اصفهان" .پاياننامة كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد
خوراسگان .صص .57-31 :
 .6بيورك ،جيمز .كال ،مايكل" .)551 ( .روشهای کمی و کيفی تحقيق در روانشناسی و علوم
تربيتی" .ترجمة نصير عريضي و همكاران .انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي و سمت .صص .17-96 :
 .7پايدار ،علي" .)5515( .مقايسة برخی از ويژگیهای شخصيتی (پرخاشگری ،اعتماد به نفس،
عزت نفس) ورزشکاران نخبه در کاراته و در رشتة کاتا و کوميته" .پاياننامة كارشناسي ارشد ،دانشگاه
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي .صص .55-33 :
 .1پورافكاري ،نصرت اله" .)5576( .فرهنگ جامع روانشناسی – روانپزشکی" .تهران ،انتشارات
ارجمند .صص .1-55 :
 .9پيمان ،ابراهيم" .)5576( .بررسی و مقايسة شخصيتی بازيکنان پستهای مختلف فوتبال
باشگاههای اصفهان" .پاياننامة تحصيلي كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت مدرس .صص .5 -31 :

مقايسة سطوح خودشيفتگی بين دانشجويان ورزشکار ملی پوش ،غيرملی پوش و دانشجويان …

212

 .50حاتمي ،حجت" .)5517( .مقايسة ويژگیهای شخصيتی و توانايیهای ادراکی – حرکتی
جودوکاران نخبة ايران" .پاياننامة كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران مركزي .صص -561 :
.509
 .55حنجري ،مسلم" .)5576( .بررسی و مقايسة ويژگیهای شخصيتی و ساختار ارزشی دانشجويان
دانشگاههای تهران ،عالمه و امام حسين(ع)" .پاياننامة تحصيلي كارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه
طباطبايي .صص .35 -10 :
 .5خلجي ،حسن" .)5567( .بررسی صفات شخصيتی ورزشکاران استقامتی در گروههای سنی
جوانان و بزرگساالن و مقايسة آن با گروههای عادی" .پاياننامة تحصيلي كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت
مدرس .صص .55- 5 :
 .55دوان شولتز ،سيدني .الن شولتز" .)5571( .نظريههای شخصيت" .ترجمة يحيي سيدمحمدي .تهران،
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد رودهن .صص .50-31 :
 .53محمدي ،اعظم" .)5515( .نيمرخ روانی فوتباليستهای زبده براساس پرسشنامة" .پاياننامة
كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز .صص .10-97 :
 .51ميرصفيان ،حميدرضا" .)5517( .مقايسة خوددوستداری و بازيکنان فوتبال سطوح مختلف در
شهر اصفهان" .مجلة علوم رواننشاختي ،دورة هفتم ،شماره  ، 6تابستان  .5517صص .590- 05 :
16. Aamodt, M. G., Alezadner, C. J. and Kimbrough, W. W. (1982).
" Personality characteristics of college non – athletes and baseball, football and
team members" . Perceptual and motor skills, 55. PP:327-330.
17. Auweele YV. Nys K, Rzewnicki, R. Mele V. Personality and athlete. In:
singer R, Haussenblas HA, Janelle CM editiors, (2001). "Hand book of sport
psychology". New York: John and Sons. PP:239-68.

2931  زمستان،4  شمارة،5  دورة،نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی

211

18. Bakkloer, F. C. Whiting, H. T. (1990). "Sport psychology concepts and
application". Journal of personality and social psychology.PP: 785-805.
19. Backmand H, Kaprio, J. Kujala, U. Sarna, S. (2001). "Personality and
mood of former elite athletes – A descriptive study". Int J sports Med, 22:
PP:215-21.
20. Bushman, B. J. and Baumeister, R. F. (1998). "The attend egotism,
narcissm, self – steem and direct and displaced ag – self – love or self – hate lead
to violence?" Journal of personality and social psychology, 75:PP: 219-229.
21. Butt. D. S. (1987). "Personality of the athlete". In Butt DS, editor. The
psychology of sport New York. VNR, PP:95-105.
22. Cox, R.C. and Yoo. H. S. (2002). "Playing position and psychological skill
in American football". Journal of Sport Behavior. 18, PP:183-194.
23. Dineen, R. (2003). " Personality characteristic differences of university
student – athltetes and non – athletes (PhD dissertation)" . Eugene, OR:
university of oregon.PP:8-15.
24. Elman, W. F. and Makelvie, S. J. M. (2003). "Narcissism in football
players: sterotype or reality?" Journal of sport psychology. 49: PP:18-35.
25. Hernandez – Ardieta, IP. Lopez JC, Dolores, M. Ruiz, EJG (2002).
"Personalidad, diferencias individuales Y ejecucion deportiva". In: Zafra, A.
Ruiz, HJ. Garcia, GN. Coordenadores. Manual de psicologia del deporte. Murcia:
DM, PP:105-123.
26. Jerson, D. S. (2000). "Self – love in organization: a model of how others
perceive narcissistic". Toronto: academy of management conference.
27. Kaplan, S. N. and Sadouk (1998). "Sport and play in American life: a
textbook in the sociology of sport". New YorK; saunders publishing
company.PP:89-118.

219

…  غيرملی پوش و دانشجويان،مقايسة سطوح خودشيفتگی بين دانشجويان ورزشکار ملی پوش

28. Lernieux, P. Mckelvie, SJ. Stout, D. Self (2002). "Reported hostile

aggression in contract athletes, no contact athletes and non – athletes. Athletic
– insight". The on line journal of sport psychology (serical on internet (cited 2004
Nov. 25), 4 (about 12 P.). available
vol141ss3/selfReportedAggression.htm

from:www.athleticinsight.com/

29. Morgan, P. W. and Johnson, J. K.WR. (1980). "Personality characteristics
of successful and un successful". International Journal of Sport Psychology.
38,P: 49.
30. Morris, T. (2000). "Psychological characteristics and tatlent indentification in
soccer". Sports Sci. 18: PP:715-26.
31. Mujek, Y. T. and Deivies, HP (1994). "Personality differences between
athletes and nonathletes". Mat. 31. 10. Journal of sport behaviour. 22,PP: 145157.
32. Nelson, M. B. (2003). "The stronger women get, here more men love
football: sex and the American culture of sport". New York: Harcourt Brace
and Co.
33. Raskin, R., Novacek, J. and Hogan, R. (1991a). "Narcissim, self – steem
and defensive self – enhance". Journal of Personality. PP:59- 38.
34. Raskin, R., Novacek, J. and Hogan, R. (1991b). "Narcissim, self – steem
management". Journal of personality and social psychology. 60.PP: 911-918.
35. Raskin, R. and Terry, H. (1988). "A principal components analysis of the

Narcissistic personality inventory and further evidence of construct validity".
Journal of personality and social psychology, 57. PP:890-902.
36. Rhodes, R. E. Couneya, K. S., Bobick, T.M. (2001). "Personality and
exercise participation across the breast cancer experience". Psycho –
Oncology, 10, PP:380-388.

2931  زمستان،4  شمارة،5  دورة،نشرية رشد و يادگيری حرکتی _ ورزشی

214

37. Rhodwalt, B.M. and Morf, C. C. (1998). "On self arrandizement and
anger: a temporal analysis of narcissm and failure". Journal of personality and
social psychology, 74: PP:612-685.
38. Saint – Phard D. Van dorsten B, Marx Rg, York KA. (1999). "Self –

perception in elite collegiate female gymnastics, cross – country runners kinetics
runners and track – and – field athletes". Mayo Clin Pro; 74; PP:770-74.
39. Vealey RS, (1992). "Personality and sport: a comprehensive view". In: Horn
TS, editor. Advances in sport psychology champaign: human kinetics. PP:25-59.
40. Wann, D. L. (1997). "Sport psychology". Upper saddle river, Neww Jersey:
prentice Hall.PP:66-78.
41. Weinberg, RS. Gould D. (1995). "Foundations of sport and exercise
psychology". first ed. Champaign: Human kinetics.PP:32-38.

