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چکیده

. نخبه انجام شدغیرونخبهورزشکاراندرروانیاجتماعیسازگاريباخودشیفتگیپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه: مقدمه

. همبستگی است-توصیفیماهیتنظرازوکاربرديهدفنظرازحاضرپژوهش

سـال درکـه بـود سـال 19-30سـنی دامنهباتبریزشهر)نخبه و غیرنخبه(ورزشکاران تمامیشاملآماريجامعه:روش شناسی

خوشـیفتگی پرسشـنامه صورت تصادفی ساده انتخاب و به) نخبه و غیرنخبه(ورزشکار  200تعداد  .کردندشرکتمسابقاتدر1397

 92هاي نـاقص از گـروه نخبـه    در انتها پس از حذف پرسشنامه .را تکمیل نمودندبل اعیاجتمسازگاريتري و پرسشنامهوراسکین

براي تحلیل نتایج از ضریب همبستگی پیرسـون و تحلیـل رگرسـیون    . آوري گردیدپرسشنامه جمع 95پرسشنامه و از گروه غیرنخبه 

  .همزمان استفاده گردید

ورزشکاران نخبه بین خودشیفتگی با سازگاري اجتماعی روانـی همبسـتگی منفـی     در گروه ها نشان داد کهنتایج تحلیل داده: نتایج

). P>05/0(بینی سازگاري اجتماعی روانی در ورزشـکاران نخبـه هسـت    شود و خودشیفتگی به طور معناداري قادر به پیشدیده می

همچنـین در گـروه غیرنخبـه متغیـر     .استمثبتروانیاجتماعیسازگاريها خودشیفتگی بامولفهدر گروه غیرنخبه بین همبستگی

  ).P>05/0(نماید بینیپیشراروانیاجتماعیسازگاريمثبتیطوربهتوانستهخودشیفتگی

که سازگاري اجتماعی روانی در ورزشـکاران یکـی از متغیرهـاي کلیـدي در     توان گفتمیهاي پژوهشبر اساس یافته:نتیجه گیري

  .ی چون خودشیفتگی استیهاتاثیر ویژگیشود که تحتمحسوب می اي و شخصی ورزشکارانزندگی حرفه

  .ورزشکار،نخبهغیرنخبه،روانی،اجتماعیسازگاريخودشیفتگی، :کلمات کلیدي



Relationship between narcissism with psychological social adjustment in elite 
and non-elite athletes

Abstract

The present study aimed to investigate relationship between narcissism with psychosocial social 
adjustment in elite and non-elite athletes. The present research is applied in terms of purpose 
and descriptive-correlational one in nature. The statistical population consisted of all athletes 
(elite and non-elite) in Tabriz, ranging from 19 to 30 years old, who participated in tournament 
of 2018. A total of 200 athletes (elite and non-elite) were randomly selected and completed 
questionnaire of Raskin and Tri narcissism, and Bell Social Adaptation Inventory. At the end, 
after removal of incomplete questionnaires from elite group, 92 questionnaires were collected 
and 95 questionnaires were collected from non-elite group. To analyze results, Pearson 
correlation coefficient and simultaneous regression analysis were used.
The results showed that in elite athletes group, there was a negative correlation between 
narcissism with psychological social adjustment and narcissism variable could significantly 
predict social adjustment in elite athletes (P <0.05). In non-elite group there was positive 
correlation between narcissism with psychological social adjustment. Also, results showed that 
among narcissistic variable has been able to predict positively psychosocial compatibility (P 
<0.05).
According to research findings, psychological social adjustment in athletes is one of the key 
variables in the professional and personal life of athletes, which is influenced by features such as 
narcissism.
Keywords: narcissism, psychological social adjustment, elite, non-elite, athlete.

  



  

  

  

  

  

  مقدمه

وکنـد  مـی پیداافراطیحالتاوقاتايپارهدرواستشخصیتی، خودشیفتگیهايویژگیانواعازکه یکیبا توجه به این

قـوي، بینـی  بـزرگ خـود احسـاس بـا ه،خودشیفتشخصیتبابنابراین افراد؛شودمیمحیطدرفردانزوايبروزساز زمینه

محبـت ابـراز ازولیبودهدیگرانتوجهمشتاقها آن.شوندمینامحدود مشخصاستعدادوقدرتوموفقیتذهنیاشغال

بـه منحصـر اشخاصخودشیفته،افرادکهدریافتندخودتحقیقیهايگزارشدر)2006(1آمز.)1(هستندناتوانمتقابل

رافقـط خـود  وندارنـد رااعتنـایی  بیوانتقادتحملوکنندرفتارها آنباخاصاي گونهبهبایدراندیگکههستندفردي

،)2006(و همکـاران  2دزاواالهـاي یافتـه اسـاس بـر  .)2(دارنـد اسـتثمارگرانه رفتاريفرديبینروابطدرودانند میمهم

ازبسـیاري امـا اسـت؛ برقـرار محکمیمثبترابطهفسن عزتوخودشیفتگیبین)1991و1998(همکارانو3راسکین

  .)4، 3(استشکنندهخودشیفتهافرادنفس عزتکهدریافتندپژوهشگران

و اسـت همراهخلقثباتیبیوعاطفینوساناتباخودشیفتگیکهورزشکار نشان دادآموزانروي دانشهمچنین تحقیق

وجـذاب کننده،سرایتخلقیداراياغلبخودشیفتهافراد .)5(استتاهمیحائزخالقیتوخودشیفتگیکم بینارتباط

آمـز  پـژوهش .)6(کننـد اعتمـاد هـا  آنبـه وکـرده دركراهـا  آنخواهندخود میدوستانازاغلبوهستندمآبرئیس

بـه نسـبت جـوان ورزشکاراندرپرخاشگريوخودشیفتگیبینارتباطدرادراك شدهخودکه تهدیددادنشان)2006(

پژوهشـگران ورزشـی، قهرمانـان روانشناسـی دركبـراي  .)2(کننـد  میعملواسطهمتغیریکعنوانتهدیدکننده بهفرد

ایـن .کننـد  مـی بررسـی شخصـیتی ابعـاد نظـر ازورزشیهاي مختلفرشتهدرراقهرمانانغیروقهرمانانبینهايتفاوت

-خـود درهمچنـین .گراترندبرونودارندبیشتريثباتهیجانی،نظرزاقهرمانان ورزشیکهاستآنازحاکیهاپژوهش

  .)7(باشندمیبرترنیستند،قهرمانیسطوحدرکهاز ورزشکارانینفسبهاعتمادوابرازي

اسـاس بـر . نیستاجتماعیهايمحیطسایرازمتفاوتخیلیورزشیمحیطدراجتماعیسازگاريکهاستمعتقد)1998(4توماس

گریـز رقابـت، تفـاهم، و همکاري،شرایطبهبستهاجتماعی،تعامالتهنگامافراد،،)1998(توماسعمومیاجتماعیسازگاريریهنظ

وقتـی اجتمـاعی، عملکـرد در. )8(گیرنـد مـی پـیش درسـازوکار را پنجازايمجموعهیایکگیرند، میقرارآندرکهموقعیتییاو

پیـروزي وباشدداشتهجهتی هماحساس،خودمقابلطرفبهنسبتکاري فرد، محافظهکهگیرد میقرارمدنظرهمکاريحل راه

  . ببینداوپیروزيدر گروراخود

هروآیدوجودبهها آندراجتماعیسازوکارنوعپنجهرکهشوندتربیتاي گونه بهبایدورزشکاراناستمعتقدسوخووا،

خودشـان تـیم دراولدرجـه درکهدارندتمایلورزشی،مدیرانومربیان. )8(برندکارخود بهخاصموقعیتدررایک

تـیم افـراد رقیـب، وحریـف هاي تیمبامصافدرکهدهند میترجیحچنین همها آن. باشدوجود داشتههمکاريوتفاهم

                                                            
1. Amez
2. De Zavavla et al
3. Raskin et al.
4. Thomas



انگیـزه، حداکثرایجادبراي. باشندتهداشگریزبهراتمایلبیشترینحریفتیمافرادورقابتبهرابیشترین تمایلخودي

تبـدیل  جنـگ میـدان بـه رارقابـت صـحنه ودشـمنی احساسبهرارقابتاحساسخود،ورزشکارانبرايبرخی مربیان

قابـل هاي رزمیورزشدربیشترخصوص بهحالتاین. استمربیسويازپرخاشگرانهرفتارتائیدمعنايبهاین. کنند می

نـوع انتخاببرايفردتصمیمدراستممکنورزشکاراجتماعیسازگاريغالبنوعبرخی محققان،ظرنبه.استمشاهده

ازوپرخاشـگر روانـی، لحاظازاستبهتررزمیهاي رشتهورزشکارانشدهگفتهمثال،براي. باشدورزشی تأثیرگذاررشته

همکـاري  وتفـاهم اهـل بیشـتر ورزشـکاران، استربهتتیمی،هايرشتهدربر عکس،. باشندطلب مبارزهلحاظ اجتماعی،

. )9(باشند 

بـا پـوش ملـی ورزشـکار اي که بـر روي دانشـجویان  در مطالعه .اندمطالعات متنوعی به بررسی سازه خودشیفتگی پرداخته

فتگی،خودشـی مقیـاس نتایج نشان داد کـه در  .غیر ورزشکار انجام گرفتدانشجویانوپوش غیر ملیورزشکاردانشجویان

بـین در مطالعات مختلفی به بررسی رابطه .)10(ندارد وجودمعناداريتفاوتگراییگسیختگیروانوگراییروان آزردگی

دانشجویان دانشـکده خودشیفتگیو مقایسه سطح )11(معلول ورزشکاراندر سطوح مختلفمثبتتفکروخودشیفتگی

مهـارت وخودشـیفتگی نمـرات نتایج نشان داد که بـین  .پرداختند )12(شناختی جمعیتمتغیرهاينظرازورزشیعلوم

شـده،  مقایسههاشاخصابعاد وازیکهردرداري معنیتفاوت امادارد و وجودمثبترابطهمعلولورزشکارانمثبتتفکر

  .)12، 11(نشد مشاهده

است  هران و غیر ورزشکاران پرداخته شددر تحقیقات دیگري به صورت مجزا به بررسی سازگاري اجتماعی در بین ورزشکا

دیگري نتـایج نشـان    در مطالعه .)13(باشد هاي تیمی میکه نتایج حاکی از وجود سازگاري اجتماعی در ورزشکاران رشته

هـاي   مقایسـه  .نبـود متفـاوت انفـرادي وتیمـی ورزشـکاران اجتمـاعی ــ روانـی سـازگاري هاي مقیاسخردهکه نمرهداد

بهراتمایلبیشترینانفراديورزشکارانوکاري محافظهبهراتمایلبیشترینتیمیورزشکارانکهدادنشانگروهی درون

وتیمـی ورزشنـوع دوهـر کهدهد  مینشانتحقیقهاي یافته .بودرقابتبهتمایلکمترینگروهدوهردر.دارند تفاهم

بـین توان  نمیکهنمودگیري نتیجهتوان میکلیطور هستند و بهمفیدنورزشکارااجتماعیـروانیسازگاريدرانفرادي

  .)14(شد قائلتمایزيانفراديوتیمیورزشکاراناجتماعیـروانیسازگاريتمایالت

فـراهم خواهـد آورد کـه اغلـب بـراي       فرددر سازگاري اجتماعیبروز  ۀنیشاداب، زمسرزنده و ايهیروح جادیبا ا نیهمچن

را داشته باشد، در صـورت   یو نقص بیعیب عملکردکه ورزشکار فقط انتظار یاما در صورت؛سودمند است یرد ورزشعملک

؛)15(شودیترس از شکست م و شتنیسرزنش خو اشتباه،به یخواسته، انتظار او منجر به واکنش منف نینشدن ابرآورده

هـاي  و یکی از تفاوت)15(آیند سطوح باالي رقابت به حساب میهاي روانی، اجزاي اصلی اجراي موفق در بنابراین مهارت

هاي روانی افراد توان به باال بودن میزان استفاده از مهارتتر را میمهم بین ورزشکاران با تجربه با ورزشکاران سطوح پایین

-سمت اعظم عوامل محیطـی بـه  با توجه به تأثیر فراوان محیط رقابت بر اجراي مهارت ورزشکار و اینکه ق .ماهر نسبت داد

تواند یکـی از  در ورزشکار می ها آندهند، اهمیت تمرین و سنجش هاي روانی ورزشکار را هدف قرار میطور مستقیم جنبه

نتایج متفاوتی در زمینه ارتباط بـین متغیرهـاي   یدر مطالعات قبل.شناس ورزشی تلقی گرددوظایف اصلی هر مربی و روان

به دست آمده است و همچنین متغیرهاي تحقیق بـه صـورت یـک مطالعـه در کنـار هـم در یـک         تحقیق به صورت مجزا

 ورزشیشناسی  در روان شهیکه ر يترو جامع یکل یدارد به بررس یعس مطالعهنیا یول ،اندتحقیق واحد به کار برده نشده

رزشـکاران بـر سـازگاري اجتمـاعی     ي شخصیتی همچون خودشیفتگی وهایژگیوهمچنین در مورد ارتباط  .دارد، بپردازد

این موضـوع روي انـواع    رسدیمبه نظرزیرا ؛ کمتر تحقیق انجام شده استروانی به خصوص ورزشکاران نخبه و غیر نخبه 



توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق قصد بر این اسـت بـه ایـن     با.ها و عملکرد ورزشکاران مختلف تأثیر بگذاردواکنش

نخبـه غیـر ونخبـه ورزشـکاران درروانـی اجتمـاعی سازگاريباود که تا چه اندازه بین خودشیفتگیسوال پاسخ داده ش

  ارتباط وجود دارد؟

  

شناسی پژوهششناسی پژوهشروشروش

که به شـکل میـدانی انجـام گرفتـه     باشد؛همبستگی می-توصیفیماهیتنظرازوکاربرديهدفنظرازحاضرپژوهش

سـال درکـه بـود سال19-30سنیدامنهباتبریزشهر) نخبه و غیرنخبه(ر ورزشکا 200در پژوهش حاضر تعداد . است

به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پس از کسب رضایت آگاهانه جهت مشـارکت  کردند شرکتمسابقاتدر1397

هـاي  در انتها پـس از حـذف پرسشـنامه    .هاي پژوهش را تکمیل نمودنددر پژوهش و آگاهی از هدف پژوهش، پرسشنامه

  .آوري گردیدپرسشنامه جمع 95پرسشنامه و از گروه غیرنخبه  92ناقص از گروه نخبه 

  

  .هاي زیر استفاده شدها و روشهاي پژوهش از مقیاسآوري دادهبراي جمع

هـاي  جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی 16داراي پرسشنامهاین :راسکین و تري شیفتگیدپرسشنامه خو

) 0(امتیاز و براي هر سوال انتخاب شده از ردیـف ب صـفر   ) 1(طیف پاسخگویی آن از ردیف الف یک . خودشیفتگی است

  .برآورد شد 82/0در پژوهش حاضر، میزان پایایی با روش آلفاي کرونباخ . شودامتیاز در نظر گرفته می

 32ایـن آزمـون داراي   . توسط بل ساخته شده اسـت  1961این پرسشنامه در سال : پرسشنامه سازگاري اجتماعی بل

مؤلفه شامل سـازگاري   5باشد که سوال می 160سنجد و داراي فرم اصلی پرسشنامه سازگاري کلی را می. باشدسوال می

. دهـد روانی را مورد سنجش قرار می-در خانه، سازگاري شغلی، سازگاري تندرستی، سازگاري عاطفی و سازگاري اجتماعی

دهـی آن  طیف پاسخ .باشدسوال می 32روانی استفاده شد که داراي  -سازگاري اجتماعیدر این پژوهش از خرده مقیاس 

  .به دست آمد 79/0میزان پایایی ابزار با روش آلفاي کرونباخ . باشددانم میو نمی) صفر= ، خیر1نمره = بله(اي سه گزینه

پـس از مـذاکره بـا مسـئوالن اداره کـل       سـپس . مراجعه شد تبریزشهر جوانانوورزشکلادارهبهپژوهشاجرايبراي

در ادامه، پس از موافقت مسـئوالن  . و توضیح هدف پژوهش، از آنها درخواست همکاري گردید تبریزورزش و جوانان شهر 

و روش کار به کادر فنی و  نحوه پاسخگویی به ابزارهامربوطه در یک جلسه هماهنگی، اطالعات الزم شامل اهداف مطالعه، 

  . این توضیحات به صورت جداگانه براي هر دو گروه ورزشکار نخبه و غیرنخبه داده شد. داده شدورزشکاران 

  روش آماري

بـراي  .هاي آماري همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمـان اسـتفاده شـد   هاي پژوهش از روشبراي بررسی فرضیه

  .استفاده گردید spss22افزار ها از نرمتحلیل داده

  نتایج

  . اطالعات مربوط به فراوانی اعضاي نمونه در دو گروه نخبه و غیرنخبه آمده است 1ل در جدو



  نمونهافرادیگروهتیعضوبهمربوطیفراوان- 1جدول

  یگروه یتعضو  شاخص

  گروه نخبه  فراوانی  92

  درصد  46

  گروه غیرنخبه  فراوانی  95

  درصد  5/47

  هاي ناقصداده  فراوانی  13

  درصد  5/6

نفـر   95و نفر در گـروه نخبـه   92کننده در پژوهش، طور که نشان داده شده است از میان افراد شرکتهمان 1دول در ج

  اندنیز در گروه غیرنخبه قرار گرفته

  نمونهگروهياعضاسنیفراوانعیتوز- 2جدول

غیرنخبهنخبه  گروه

درصدیفراواندرصدیفراوان  سن

4818/525168/53سال 24تا  19

4482/474432/46سال 30تا  25

  100  95  100  92کل

  . اعضاي نمونه نشان داده شده استاطالعات مربوط به فراوانی سن 2ر جدول د

  

  نخبهگروهدریروانیاجتماعيسازگارویفتگیخودشنیبیهمبستگبیضر-4جدول 

  2  1  متغیر

    1  خودشیفتگی

  1  -31/0  روانی -سازگاري اجتماعی

دهد بین خودشیفتگی با سازگاري اجتماعی روانی ورزشـکاران نخبـه رابطـه منفـی و     طور که نتایج جدول نشان مینهما

با عبارتی، با افزایش میزان خودشیفتگی افراد، سازگاري آنها کاهش یافته و در مقابـل بـا   ). <05/0P(معناداري وجود دارد 

  .گرددجتماعی روانی آنها افزوده میکاهش میزان خودشیفتگی افراد، بر میزان سازگاري ا

  

  نخبهریغورزشکارانیروانیاجتماعيسازگارویفتگیخودشنیبیهمبستگبیضر- 5جدول 

  2  1  متغیر

    1  خودشیفتگی

  1  31/0  روانی -سازگاري اجتماعی

رنخبه رابطه مثبت و دهد بین خودشیفتگی با سازگاري اجتماعی روانی ورزشکاران غیطور که نتایج جدول نشان میهمان

با عبارتی، با افزایش میزان خودشیفتگی افراد، سازگاري آنها افزایش یافته و در مقابل بـا  ). <05/0P(معناداري وجود دارد 

  .گرددکاهش میزان خودشیفتگی افراد، از میزان سازگاري اجتماعی روانی آنها کاسته می

  



  گیريبحث و نتیجه

خودشیفتگی با سازگاري اجتماعی روانـی ورزشـکاران نخبـه رابطـه     بین  شود کهبا توجه به نتایج حاصل چنین نتیجه می

به عبارتی، با افزایش میزان خودشیفتگی افراد، سازگاري آنهـا کـاهش یافتـه و در مقابـل بـا      . منفی و معناداري وجود دارد

هـاي  این یافته همسـو بـا یافتـه    .گردداجتماعی روانی آنها افزوده می کاهش میزان خودشیفتگی افراد، بر میزان سازگاري

پـوش  هاي انجام شده در مورد خودشیفتگی نشان داد که دانشجویان ورزشکار ملـی نتایج پژوهش.)16-18(پیشین است

حث تربیتی، دهند که این عامل ممکن است منبعث از توسعه مبانسبت به دو گروه دیگر خودشیفتگی بیشتري نشان نمی

پوش و نخبه جامعه، با وجود توجه زیاد جامعـه،  دهد ورزشکاران ملیفرهنگی و اخالق و سیره پهلوانی باشد که اجازه نمی

هاي تصویري و نیز درآمدهاي باال، احساس خودشیفتگی و برتـري نسـبت بـه سـایرین داشـته      ها و رسانهنشریات، روزنامه

  .)19(باشند 

غیـر  پـوش،  ملیورزشکاردانشجویانبینخودشیفتگیسطوحبا هدف مقایسه) 1392(و همکاران  ي حاتمینتایج مطالعه

غیـر  ورزشـکار دانشـجویان بـا پـوش ملـی ورزشـکار دانشـجویان بـین کهدادغیر ورزشکار، نشاندانشجویانوپوش ملی

معنـاداري تفاوتگراییگسیختگیانرووگراییآزردگیروانخودشیفتگی،مقیاسدرغیر ورزشکاردانشجویانوپوش ملی

وپـوش  غیـر ملـی  ورزشـکار دانشـجویان بـه نسـبت پـوش ملـی ورزشکاردانشجویانگراییبرونبعددرولی. نداردوجود

نتـایج ایـن مطالعـه حـاکی از آن اسـت کـه        ،بـه عبـارتی  . انـد آوردهدسـت بـه بیشتريهاينمرهغیر ورزشکاردانشجویان

  . )10(میزان خودشیفتگی پایینی دارند دانشجویان ورزشکار نخبه

شوند که رویاهـایی راجـع بـه مهـم بـودن      افراد خودشیفته به عنوان افرادي توصیف میتوان گفت در تبیین این یافته می

ي هاي این اختالل احساس زننـده از ویژگی .منشی دارندنهایت، قدرت، زیرکی و زیبایی و احساس بزرگخود، موفقیت بی

پردازي درباره موفقیت نامحـدود قـدرت یـا زیبـایی و نیازهـاي خودنمـایی بـراي        ینی، خودشیفتگی مداوم، خیالخودواالب

آمیـز خشـم، شـرم،    هـاي اغـراق  تفاوتی دیگران و تهدید شدن عزت نفـس، بـا پاسـخ   هنگام انتقاد، بی. تحسین شدن است

-گیرند، افرادي نسبتا سلطهگی نمرات باالیی میکسانی که در آزمون خودشیفت .شوندسرافکندگی یا بیهودگی مواجه می

تواند به احتمـال زیـاد افـرادي را کـه داراي سـطح بـاالي       ها میگرا هستند و این خصیصهگر، خودنما، خودمحور و افراط

از. )21(، به عنوان یک عمل سودمند کند اجتماعی روانی و پرخاشگري خودشیفتگی هستند را مرتکب اعمال ناسازگارانه

کمـک اوبـه کـه هسـتند ابـزاري ووسـیله تنهـا دیگراناستنارسیسیسمیاخودشیفتگیاختالل بهمبتالکهفرديظرن

اسـتفاده آنهاازتوانند میچگونهکهاستایندیگرانبهخودشیفتهافرادتفکرطرز،بنابراین. برسداهدافشبهتاکنند می

ندهـد، تـن افـراد گونـه  ایـن هاي خواسته بهکهشخصی. کنندشخصیداريبر بهرهآنانحمایتازدارندکههدفیبرايو

افـراد آنهـا نظـر ازندارنـد، خاصوبرترپندارند میخودکهگونه آنراآنهاکه کسییانباشدافرادگونه اینموافقکه کسی

یـا ادبانـه  بـی مـردم بـا اهیگـ هـا  خودشـیفته دلیلهمینبه. آید نمیشان چشمبهمعروفقول بهوندارندخارجیوجود

بـه دیگـر چـه  چنـان وگیرندقرارمورداستفادهبایدکههستندابزاريتنهادیگراننظرشاناززیراکنند میرفتارنامناسب

افـراد ایـن انگـار  نـه  انگارکهکنند میرفتارآنهاباطوريرسیدند،هدفشانبهآنهاواسطهبهکه آنازبعدیانیایندکارشان

بنابراین بر اساس مطالعات انجام شده در صورتی کـه فـرد ورزشـکار از میـزان      .اند بودهآنهاقافلههمنشینوغاریارانیزم

تواند خود را با شرایط سازگار کند و از لحاظ میـزان سـازگاري اجتمـاعی روانـی پـایین      خودشیفتگی برخوردار باشد، نمی

توانند خود را با شرایط سـازگار نماینـد و   میزان پایین خودشیفتگی بهتر می بر این اساس، ورزشکاران نخبه به دلیل. است

  .اي خود دارندعملکرد موفقی در زندگی حرفه



بینـی در عـین   هـایی از قبیـل خـود بـزرگ    خودشیفتگی ترکیب مهمی از صفات و فرایندهاي شخصیت است که با ویژگی

، تخـیالت  )2(حق بـودن، انتظـار مـورد تحسـین واقـع شـدن      شکنندگی خود، اشتغال ذهنی در مورد موفقیت، احساس م

 )5(فـردي کشی از دیگران در روابط بینقدرت زیاد، زیبایی و موفقیت، حساسیت زیاد به انتقاد، و تمایل به بهرهمربوط به 

  . شودمشخص می

ورزشکاران غیرنخبه رابطه  بین خودشیفتگی با سازگاري اجتماعی روانیشود که، چنین نتیجه میبا توجه به نتایج حاصل

به عبارتی، با افزایش میزان خودشیفتگی افراد، سازگاري آنها افـزایش یافتـه و در مقابـل بـا     . مثبت و معناداري وجود دارد

هـاي  این یافته همسـو بـا یافتـه    .گرددکاهش میزان خودشیفتگی افراد، از میزان سازگاري اجتماعی روانی آنها کاسته می

هر چند پژوهشی تاکنون در این زمینه انجام نشده است امـا نتـایج مطالعـات بـه     . )11(زمینه همسو است پیشین در این 

تواند بر موفقیت ورزشکاران و در نتیجه میـزان سـازگاري آنـان تـاثیر     طور مستقیم حاکی از آن است که خودشیفتگی می

  .)20(منفی بگذارد

بایـد کننـد،  مـی احسـاس وتصـور برتروخاصافراديراخودشانشیفتهخودتوان گفت که افراددر تبیین این یافته می

حـق طلبکارانـه، احسـاس رفتاريچنینبهنسبتآنها. شودبرآوردهپرسشیگونه هر بدونوخود خودي بههایشان خواسته

دچاراي خودپسندانهغضبوخشمیادلیل بیهاي عصبانیتبهنشودمحققامر این که هنگامیلذادارندمدعیوجانب به

چـه  چنـان آنهاست،باحقهمیشهکنند میفکرودارندخوداهمیتدربارهاي شدهتحریفتصورکهجایی آناز. شوند می

 عـذاب احسـاس هیچبدونشخص،آنجانبه همهتحقیربرايراخودتالشتمامنکند،برآوردهراآنانهاي کسی خواسته

همیشـه . کننـد  میتقویتراآنهاخودشیفتگیکهدارندوجودکسانی افراداینبرودورمیشهه .گیرند میکار بهوجدانی،

جـذب افـرادي معموال. دمند میآنهاخودشیفتگیکورهدرخودرفتارهايباوشوند میافراداینجذبکههستندکسانی

تمـایالت خودشیفتهیکباارتباطدرودانندمیحقیرراخوددارند،کمینفس به اعتمادکهشوند میخودشیفتهفردیک

برتـري هـم افـراد اینمداومتحقیربانیزها خودشیفتهدیگر،طرفاز. کنند میبرآوردهراخودمازوخیسمییاخودآزارانه

غیـر   بنابر ایـن توضـیحات، ورزشـکاران    .شوند میآنهاپذیري اطاعتباعثکار این باناخواستههموکنند میحفظراخود

هاي نسبت به دیگران و نگاه باال به پایین، کمتـر قـادر بـه سـازگاري خـود بـا       ها و دیدگاهنخبه دلیل داشتن چنین نگرش

  . شرایط هستند و سازگاري اجتماعی روانی آنها پایین است

قابـل توجـه   شـان نسـبت بـه دیگـران     ها به خاطر احساس حقانیت و از پی آن عدم همدلیفردي، خودشیفتهاز نظر میان

از نظـر رویکـرد تکـاملی، فـرد     . انـد بافی و تخیل را با واقعیت جـایگزین کـرده  ها خیالاز نظر شناختی، خودشیفته. هستند

از سوي دیگر، از دیدگاه یادگیري اجتماعی خودشیفتگی در . )21(اي نسبت به خود دارد گیري منفعالنهخودشیفته جهت

اي ایجـاد کننـد مبنـی بـر     ارزش سازند و براي آنها خودانگارهافراد پیوسته آنها را بیصورتی احتمال وقوع دارد که والدین 

خودشیفتگی یک نوع اختالل فراگیـر اسـت کـه مشخصـه آن     . )22(توانند در دنیاي واقعی خود را حفظ کننداینکه نمی

انند سایر اختالالت شخصیت، هم. پنداري استخودمهمآمیز خودمحوري، کمبود احساس همدلی با دیگران و حس مبالغه

هـاي مختلـف زنـدگی ماننـد روابـط      شـود، کـه بـر بسـیاري از جنبـه     این اختالل نیز باعث ایجاد الگوي پایدار رفتاري می

-کنند که تجربیات دوران کودکی، همانند آسـان پژوهشگران تصور می. گذاردکاري تاثیر منفی میاجتماعی، خانوادگی و 

ادر، نازپرورده بار آوردن فرزندان، تحسین و تشویق فزاینده، تربیت نـامطمئن و کمبـود واکـنش    گیري بیش از حد پدر و م

رسـد بـه دلیـل داشـتن     بنابراین، ورزشکاران غیرنخبه به نظر می .)23(گرایانه در پیدایش خودشیفتگی دخالت دارند واقع



خـوردار هسـتند و در نتیجـه در سـازگاري     شرایط متفاوت زندگی و محیط خانوادگی، از میزان خودشـیفتگی بیشـتري بر  

  .باشنداجتماعی روانی پایین می

  پیام مقاله

- اي و شخصی ورزشکاران محسوب میسازگاري اجتماعی روانی در ورزشکاران یکی از متغیرهاي کلیدي در زندگی حرفه

ودشیفتگی به عنوان بر اساس نتایج، در ورزشکاران نخبه خ. هاي چون خودشیفتگی استتاثیر ویژگیشود که تحت

باشند و در ورزشکاران غیرنخبه خودشیفتگی به هاي منفی داراي همبستگی منفی با سازگاري اجتماعی روانی میویژگی

  .طور منفی با سازگاري اجتماعی روانی ارتباط دارند
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