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چكيده
 اما پیرامون ارتباط. مطالعات متعددی به بررسی صفات سهگانه تاریک شخصیت و اعتماد به نفس ورزشی پرداختهاند:زمينه
 بررسی ارتباط صفات سهگانه: هدف.صفات سه گانه تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس ورزشی شکاف تحقیقاتی وجود دارد
 جامعه آماری شامل. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود: روش.تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس رزمیکاران نخبه ایران بود
 ورزشکار زن و مرد311 ، بود0311  کیک بوکسینگ و کاراته آزاد در شهر تهران سال،ورزشکاران نخبه رشتههای او_اسپرت
 پرسشنامه های: ابزارهای پژوهش عبارتند از. سال بهصورت تصادفی بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند36  الی06 در رده سنی
 تحلیل دادهها با استفاده.)2112 ) و اعتماد به نفس ورزشی (ویلی و نایت2101 ،صفات سهگانة تاریک شخصیتی (جانسون و وبستر
 بین صفات سهگانه تاریک شخصیت و اعتماد: يافتهها.) و ضریب همبستگی انجام شدANOVA(  و تحلیل واریانسT از آزمون
 درک بیشتر ارتباط بین صفات تاریک شخصیت و: نتيجه گيری.)P< 1/11( به نفس ورزشی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد
، اعتماد به نفس ورزشی: واژه كليدها. توانایی ما برای تخصیص صفات شخصیت را افزایش میدهد،اعتماد به نفس ورزشی
 رزمیکاران نخبه،صفات سهگانه تاریک شخصیت
Background: Several studies have examined the triple dark personality traits of athletic
personality and self-esteem. But there is a research gap on the relationship between dark
personality traits and athletic self-esteem. Aims: The purpose of this study was to investigate the
relationship between dark personality traits and self-esteem of martial arts elites in Iran.
Method: The research was descriptive correlational. The statistical population included elite
athletes in the fields of O-Sport, kickboxing and freestyle karate in Tehran in 2019. 385 male and
female athletes aged 16-36 years were selected randomly as the statistical sample. Personality
(Johnson & Webster, 2010) and athletic self-esteem (Willie & Knight 2002). Data were analyzed
using one-sample T-test, two-sample T-test and ANOVA. Results: There was a significant
negative relationship between dark personality traits and sport self-esteem (P< 0/05).
Conclusions: Understanding the relationship between dark personality traits and athletic selfesteem enhances our ability to attribute personality traits. Key Words: Athletic confidence, dark
triple personality traits, elite martial arts
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مقدمه

بزرگی به این امر مهم خواهد کرد (نعمتی ،خواجه و حسنی.)2102 ،

اعتماد به نفس 0ورزشی همان اعتقاد یا درجهای از اطمینتان افتراد

بنابراین شناخت هر ورزشکار از صفات شخصیتی خود به او کمک

دربارة تواناییهایشان برای موفقیت در فعالیت ورزشی می باشد (باتیه،

میکند در جهت ارتقاء مهارت های روانی خویش تالش کند.

هاردی ،ساوجی ،وودمن و کالو .)2102 ،با توجه به تکامل اعجاب

اصفهانی و همکاران ( )0310در بررسی ت ثیر ویژگیهای رفتاری و

انگیز روشهای بدنسازی و شیوههای تمرین مهارت و کاهش فاصله

آشفتگی قبل از مسابقه بر اعتماد به نفس و موفقیت ورزشکاران

قهرمانان جهان و المپیک به چند هزارم ثانیه و یا چند میلیمتر ،به نظر

انفرادی نخبه ،بیان داشتهاند که رابطه معنادار و منفی بین اعتماد به

میرسد تفاوت عملکرد قهرمانان بیش از هر زمان دیگری به آمادگی

نفس با آشفتگی و خلق و خوی ورزشکاران انفرادی وجود دارد و

روانی آنان مربوط میباشد( .گراهام )2114 ،همه مربیان ورزشی با

مربیان میتوانند ضمن بهرهگیری از یافتههای روانشناسی ورزش ،به

مرور حافظه خود میتوانند لحظاتی را در مسابقات ورزشی به یاد

صورت کاربردی در جلسات تمرین و با ارزیابی نا محسوس خلق و

بیاورند که ورزشکار با وجود آمادگی کامل جسمانی و فنی ،به علت

خوی ورزشکاران و تبدیل آن به خلقیات مثبت ،نقش چشمگیری در

شرایط نامناسب روانی ،از ارائه بهترین عملکرد خود ناکام مانده است.

بهبود اعتماد به نفس ورزشی و اثربخشی ورزشکاران داشته باشند.

آمادگی روانی مطلوب مفهومی گسترده میباشدکه الزمه چندین

شلدون و همکاران )2114( ،نیز ویژگیهای روانی الزم قهرمانان

مهارت و راهبرد مهم است؛ این مهارتها ابزارهای روانشناختیاند که

ورزشی جهت عملکرد و نمایش قابل قبول را در اعتماد به نفس باال

در افزایش عملکرد ورزشکاران مؤثر میباشند (ریچارد اسمیت و لی،

و برتر ،انگیزش مناسب ،تمرکز ،تصویر ذهنی مثبت از مسابقه و رقابت

 .)2111افرادی که به شناخت ویژگیهای شخصیتی و مهارتهای

و تعهد عنوان میدارند .با توجه به اینکه مطابق پژوهشهای انجام

روانی تجهیز شدهاند ،احتماالً از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار

گرفته اعتماد به نفس ورزشی شاخص مهمی در نحوه عملکرد

خواهند بود و در صحنههای حساس رقابت عملکرد بهتری از خود به

ورزشکاران در میادین ملی و بینالمللی محسوب میشود ،لزوم

نمایش خواهند گذاشت .ویلی و همکاران ( )0111نشان دادند که در

مطالعه و بررسی بیشتر در خصوص ارتباط این شاخص با ویژگیها و

ورزشکاران زن و مرد سطح باالی اعتماد به نفس با منبع آمادگی بدنی

صفات شخصیتی را برای ما روشن میسازد .یکی از موضوعات رایج

ت روانی ارتباط دارد؛ درحالیکه سطح پایین اعتماد به نفس با عوامل

در روانشناسی شخصیت ،جست و جوی چارچوبهایی مستدل و

محیطی از قبیل آسایش محیطی یا خود ابزاری بدنی مرتبط است.

استوار از صفات انسانی بوده است .تا به امروز ،سازههای متعددی

تسلط بر مهارت ،آمادگی بدنی ت روانی ،نمایش توانایی و تجربیات

برای این صفات پیشنهاد شده که هر یک چشماندازی منحصر به فرد

گذشته به عنوان مهمترین منابع اعتماد به نفس ،ورزشکاران رشتههای

و سازمان یافته را در این رابطه مطرح کردهاند ،در این میان سازه

تیمی و انفرادی (ویلسون ،سولیوان ،میرز و فلتز ،)2114 ،نوجوانان و

شخصیت تاریک (سه تایی تاریک) به عنوان یک نقطه کانونی در

بزرگساالن (باالگر ،کاستیلو و ویلی )2114 ،شناخته شدهاند .اعتماد

پژوهشهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است (وسلکا ،اسکریمر و

به نفس یک فرد ،به نحوة احساس او دربارة من خویشتنش بستگی

ورنون2102 ،؛ به نقل از قمرانی ،صمدی ،تقینژاد و شمسی.)0314 ،

دارد ،نوعی نگرش که به فرد اجازه میدهد دیدگاه واقعی و مثبتی

تالشهای گوناگونی پیرامون طبقهبندی صفات شخصیتی ناکارآمد

نسبت به خود داشته ،به تواناییهای خود اعتماد کند و احساس کنترل

انجام پذیرفته است .از این بین ،طبقهبندی صفات سه گانه تاریک

بر عملکرد خود داشته باشد .مطالعة نقش و کارکرد عوامل

توجه زیادی را طی دهة گذشته در حیطههای روانشناسی اجتماعی و

روانشناختی و شخصیتی در موفقیت ورزشکاران در کسب نتایج

شخصیت جلب کرده است (جانسون ،وبستر ،اسمیت ،لی و کریسل،

مطلوب ورزشی ،یکی از زمینههایی است که عالقه و توجه

 .)2102صفات سه گانه تاریک به منظور تشویق محققان جهت

پژوهشگران را به خود جلب کرده است .روشن ساختن چگونگی

بررسی و مطالعه این صفات سه گانه در کنار یکدیگر مطرح شدهاند

تعامل بین اثر هر رشتة ورزشی خاص با ویژگیهای روانی ،کمک

و این سه صفات به دلیل هم پوشی در بُعد نظری و روانسنجی ،رفتار
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گستردهای را در بر میگیرند و بنابراین سهسازه شخصیتی خودشیفته،0

قرارگرفته است (صبوری و همکاران .)2106 ،الزم به ذکر است

ماکیاولیسم 2و سایکوپات 3در قالب صفات سهگانه تاریک شناخته

صفات سه گانه تاریک شخصیتی در ورزش جای تحقیق و پژوهش

شدند (جونز و پالهوس .)2104 ،شخصیت شامل صفات نسبتاً با ثبات

بسیار دارد و پژوهشهای مختصری که در عصر حاضر در این زمینه

و پایدار است (اتکینسون  0و هیلگارد و هیلگارد  .)0312 ،2پاولهاوس

انجام میشود میتواند نقطه عطفی برای پژوهشهای آتی باشد و

و ویلیامز (2112؛ به نقل از فارنهام ،ریچاردز و پاولهاوس )2103 ،به

پژوهشگران در آینده بتوانند با بررسیهای بیشتر به فکر طراحی و

شخصیتهایی اشاره کردهاند که از لحاظ اجتماعی ممکن است

تدوین پرسشنامه صفات سهگانه تاریک شخصیت ورزشی باشند ،چرا

آزارنده باشند ولی هنوز در محدوده نرمال عملکرد هستند و در سطح

که اگر تصور کنیم در شخصیت هر فرد سه ظرف وجود دارد که هر

غیربالینی قرار میگیرند .در میان شخصیتهای آزارندة اجتماعی ذکر

کدام مربوط به یکی از این صفات سه گانه هستند ،آیا می توانیم تبیین

شده در کوالسکی ( ،)2110سه صفت ماکیاولیسم ،خودشیفتگی و

کنیم که میزان بهینه وجود هر کدام از این صفات در ظرف مربوطه

پسیکوپاتی توجه تجربی بیشتری را به خود جلب کردهاند .این سه

چه میزان باشد؟ آیا میزان بهینه این صفات بستگی به نوع رشته ورزشی

صفت با ویژگیهایی مثل استحقاق ،برتری ،سلطه (مثل

دارد؟ یافتن پاسخی برای این سؤاالت میتواند موضوعات پژوهش

خودشیفتگی) ،جذابیت اجتماعی و فریبکاری (مثل ماکیاولیسم)،

های آتی باشد .سهگانة تاریک شخصیتی در پیشبینی خیلی از

نگرشهای اجتماعی سنگدالنه ،تکانشگری و خصومت بین فردی

رفتارهای فردی و اجتماعی از قبیل ،رفتار پرخاشگرانه موفق بوده

(مثل جامعه ستیزی) مشخص میشوند (جانسون و کراس .)2103 ،این

است (باومن ،دیرین ،گیامارکو ،ورنون .)2102 ،بنابراین آشنایی

صفات شخصیتی در عین آزارنده بودن ،غیر بیمارگونه هستند و در

ورزشکاران و مربیان ورزشی با این صفات و آگاهی آنان از وضعیت

بخش غیربالینی قرار می گیرند .سازة ماکیاولیسم (شخصیت فریبکار)

خویشتن و اینکه میزان هر کدام از این صفات در شخصیتشان چه

از انتخاب ریچارد کریستی (کریستی و گیس )0121 ،و از کتاب

وضعیتی دارد ،میتواند بسیار ضروری و کمک کننده باشد .پالهاوس

اصلی ماکیاولیها پدید آمده است .کریستی این اظهارات را در یک

و ویلیامز در پژوهشی نشان دادند که بین دو ویژگی شخصیتی

اندازهگیری از شخصیت بهنجار توسعه داد و نشان داد که پاسخ

ضداجتماعی و خودشیفتگی و خودشیفتگی و ماکیاولیانیسم ارتباط

دهندگانی که با این اظهارات موافق هستند ،به احتمال بیشتری در

وجود دارد (پالهاوس و ویلیام .)2112 ،در پژوهشهای انجام شده،

آزمایشگاه و زندگی واقعی به سبک سرد و فریبکارانه رفتار میکنند.

بین این سه سازة شخصیتی و پنج عامل بزرگ شخصیت (روان

سازة خودشیفتگی بهنجار یا غیربالینی از تالش راسکین و هال (0121؛

رنجوری ،برونگرایی ،گشودگی به تجربه ،دلپذیری و وظیفه

به نقل از مورف و رودوالت )2110 ،برای ترسیم نمونه غیربالینی

شناسی) همبستگی متوسطی گزارش شده است (پالهاوس و ویلیام،

اختالل شخصیتی خودشیفتگی به وجود آمد .انطباق سازه پسیکوپاتی

 .)2112با این وجود در حال حاضر ،با بررسیهای انجام شده،

به حوزه غیربالینی ،جدیدترین کار در میان این سه صفت است.

پژوهشی در خصوص ارتباط این صفات با اعتماد به نفس ورزشی

ویژگیهای اصلی پسیکوپاتی غیربالینی شامل :تکانشگری باال و

وجود ندارد .اگرچه ،پژوهشگرانی به دنبال بررسی رابطه بین صفات

هیجان خواهی همراه با همدلی پایین و اضطراب هستند (هیر،0111 ،

سهگانة تاریک شخصیتی و سایر ویژگی های روانشناختی مثل

لیلینفلد و آندروس .)0116 ،شخصیت ماکیاولیسم ،با دو رویی،

شادکامی و سرسختی ذهنی هستند ،ارتباط مثبتی بین ماکیاولیسم،

سرزنش دیگران ،سردی هیجانی و استفاده از راهبردهای بین فردی

ضداجتماعی و خودشیفتگی و سوءاستفاده از دارویهای سبک نیز

برای فریب و دستکاری دیگران برای منفعت شخصی مشخص می

یافت شده است (عزیزلی و همکاران ( .)2106همچنین ارتباطی مثبت

شود (کریستی و گیس ،0121 ،فهر ،سامسوم و پاولهاوس.)0112 ،

بین صفات تاریک شخصیتی و انحالل اخالقی گزارش شده است

پالهاوس و ویلیامز در سال  ،2112سازه شخصیتی سهگانه تاریک را

(اگان و همکاران .)2101 ،عالوه بر این ،پژوهش دیگر نشان داد که

توصیف کردند ،از آن به بعد سهگانة تاریک موردتوجه فزآیندهای

سهگانة تاریک بهطور منفی با صداقت (دژیورات و تریمولیر)2104 ،

1.
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و بهطور مثبت با تقلب کردن (لیونز و بروکمن )2102 ،در ارتباط بود.

دوره مسابقات کشوری و دو دوره مسابقات بین المللی را داشتند) و

لطیفی و فالحی ( )0311با هدف بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی

دانشجو بودن .مالک خروج از پژوهش استفاده از مواد نیرو افزا و

و عزتنفس با شدت استفاده از فیسبوک در دانشآموزان دوره

ابتال به اختالالت سایکوتیک بود .به منظور رعایت اصول اخالقی

متوسطه شهر تهران دریافتند ،ویژگیهای شخصیتی و میزان عزت

پژوهش در مورد محرمانه بودن اطالعات به نمونههای پژوهش

نفس افراد در ابعاد گوناگون میتواند شمار دوستان و مدت زمانی که

اطمینان داده شد و اینکه نتایج پژوهش هیچ ت ثیری در گزینش و

در طول زمانی که در طول شبانه روز در این شبکهها سپری میکنند.

انتخاب آنها در ادوار بعدی انتخابیها نخواهد داشت .از آزمون  Tو

هرچند در حال حاضر بررسی ارتباط صفات تاریک شخصیتی بر

تحلیل واریانس ( )ANOVAو ضریب همبستگی استفاده و در نهایت

روی ورزشکاران تبدیل به یک ایده پژوهشی نوین و بحثبرانگیز

جهت تجزیه و تحلیل و به کارگیری این آزمونها از نرم افزار SPSS

شده است و پژوهشگران در صدد مطالعات عمیقتر روی این موضوع

نسخه  23استفاده شد.

هستند ،با این حال می توان گفت در خصوص صفات سهگانه تاریک

ابزار

شخصیت و اثر یا ارتباط آن با عملکرد ورزشی و عوامل روانشناختی

پرسشنامه شخصیت تاریک :پرسشنامه سهگانه تاریک 0توسط

ورزشکاران مطالعات کمتری صورت گرفته است .همچنین با توجه

(جانسون و وبستر )2101،طراحی شده است و مشتمل بر  02گویه

به این که اعتماد به نفس ورزشی یکی از شاخصهای مهم در بهبود

میباشد که به صورت اصالً مرا توصیف نمیکند )0( :تا کامالً مرا

عملکرد ورزشکاران در کلیه رشتههای ورزشی میباشد ،لزوم بررسی

توصیف میکند )3( :نمرهگذاری میشود .این مقیاس خودگزارشی

ارتباط این دو شاخص را برای ما روشن میسازد .درک بیشتر دربارة

سه عاملی است که شامل ماکیاولیستی ( 4گویه) ،پسیکوپاتی (4

رابطه بین صفات تاریک شخصیتی و اعتماد به نفس ورزشی ،توانایی

گویه) و خودشیفتگی ( )4گویه میباشد .ضمن آنکه گویه شماره 2

ما برای تخصیص واریانس به صفات شخصیت را افزایش میدهد .این

به صورت معکوس نمرهگذاری میگردد .روایی و پایایی این

احتمال نیز وجود دارد که با بررسی ارتباط این صفات با مهارتهای

پرسشنامه در پژوهش قمرانی و همکاران ( ،)2101ضرایب آلفای

روانشناختی در ورزش و عملکرد ورزشی بر چگونگی شناسایی

کرونباخ برای خرده مقیاس ماکیاولیستی ،خرده مقیاس خودشیفتگی،

ورزشکارانی که نیاز به هدایت و خودآگاهی بیشتری دارند هم مؤثر

خرده مقیاس ضداجتماعی و کل مقیاس به ترتیب  41 ،1/61 ،1/12و

باشد .به عالوه ورزشکاران ،مربیان و روانشناسان ورزش با این صفات

 10به دست آمد و روایی پرسشنامه مذکور مطلوب گزارش شده

آشنا شده و میتوانند مطالعه عمیقتری روی این موضوع داشته و به

است .در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی

سمت شناخت بیشتر ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی خودگامی

پرسشنامه سهگانه تاریک شخصیت و اعتماد به نفس به ترتیب برابر با

مثبت بردارند .هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال

 1/103و  1/121برآورد شد.
پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی) :(SCIپرسشنامه اعتماد به نفس

پژوهشی است :آیا بین صفات سهگانه تاریک شخصیت و اعتماد به

ورزشی 2ویلی و نایت ( )2112متشکل از  04سؤال و سه خرده مقیاس

نفس ورزشی رزمیکاران نخبه ایران رابطه وجود دارد؟
روش

اهتماد به نفس مهارتهای بدنی و تمرینی ( 1سؤال) و اعتماد به نفس

پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعه آماری

کارایی شناختی ( 1سؤال) و اعتماد به نفس بازگشتپذیری ( 4سؤال)

شامل ورزشکاران نخبه رشتههای او_اسپرت ،کیک بوکسینگ و

بود که ارزیابی سؤاالت آن بر ساس مقیاس  2گزینهای لیکرت انجام

کاراته آزاد شهر تهران در سال  0311بود 311 ،ورزشکار زن و مرد

پذیرفت .عبدالعلیزاده ( )0311روایی محتوای این پرسشنامه را قابل

در رده سنی  06الی  36سال بهصورت تصادفی بهعنوان نمونة آماری

قبول و عبدالعلیزاده و خودستان ( )0311پایایی آن را به ترتیب 1/10

انتخاب شدند .مالک ورود به پژوهش عبارت بود از :سابقه ورزشی

و  1/11گزارش کردهاند .ایرانمنش ،صابری کاخکی و زارعزاده

و تجربه حضور در مسابقات (افرادی که سابقه حضور در حداقل 6

( )0313با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای اعتماد به نفس

1.

2.Sport

Dirty Dozen

Confidence Questionnaire
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ارتباط صفات سهگانة تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس رزمیکاران...

ورزشی  ،1/11اعتماد به اعتماد به نفس ورزشی مهارتهای بدنی و

بررسی مربوط به سنین  30تا  41سال ( 44درصد) و کمترین فراوانی

تمرینی  ،1/16اعتماد به نفس ورزشی کارایی شناختی  1/11و اعتماد

به سن باالی  11سال (هر یک  01درصد) اختصاص دارد .بیشترین

به نفس ورزشی بازگشتپذیری  1/14را گزارش کردهاند.

فراوانی تحصیالت در افراد مورد بررسی مربوط به افراد با تحصیالت

يافتهها

لیسانس ( 13/1درصد) میباشد و افراد با تحصیالت دیپلم ( 6درصد)
کمترین فراوانی افراد مورد بررسی را شامل می گردند.

جدول .0توزیع فراوانی جنسیت ،سن و تحصیالت ورزشکاران

سن

تحصیالت

زن

044

2/13

جمع

311

011

21- 31

022

2/30

41-30

021

0/44

11-40

16

11/04

 11به باال

32

2/1

جمع

311

011

دیپلم

24

1/6

فوق دیپلم

11

1/02

لیسانس

214

1/13

فوق لیسانس

012

0/21

جمع

011

اعتماد به نفس

مرد

240

2/16

فرآیند

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

مهارتهای بدنی

2/20

6/11

4/14

0/112

کارایی شناختی

2/34

6/22

4/212

1/111

بازگشتپذیری

0/20

6/21

4/14

0/112

کل

2/04

6/13

4/61

1/11

ورزشی

متغیر

جنس

فراوانی

درصد

جدول .2آمارههای توصیفی اعتماد به نفس ورزشی

جدول .3آزمون ضریب همبستگی پیرسون
نام متغیر
صفات سهگانه تاریک شخصیتی و
اعتماد به نفس ورزشکاران رقابتی

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

-4/1

1/11

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که
این آزمون با  r= -4/1و ( )P< 1/11بین صفات سهگانه تاریک

نتایج جدول نشان میدهد که بیشترین فراوانی جنسیت در افراد

شخصیت و اعتماد به نفس ورزشی همبستگی منفی و معنیدار نشان

مورد بررسی مربوط به مردان ( 62/1درصد) و کمترین فراوانی به زنان

میدهد ،به این مفهوم که هر چه مقادیر صفات سهگانه تاریک

( 32/1درصد) اختصاص دارد .بیشترین فراوانی سن در افراد مورد

شخصیت باالتر باشد ،اعتماد به نفس ورزشی آنان کاهش مییابد.

جدول .4آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین اعتماد به نفس رزمیکاران نخبه و مؤلفههای تاریک شخصیتی

تاریک شخصیتی
مهارت بدنی و تمرینی
کارایی شناختی
بازگشتپذیری

تاریک شخصیتی

مهارت بدنی و تمریینی

کارایی شناختی

بازگشتپذیری

ضریب همبستگی

0

-

-

-

سطح معنیداری

-

-

-

-

ضریب همبستگی

-1/214

0

-

-

سطح معنیداری

1/110

-

-

-

ضریب همبستگی

-1/114

1/422

0

-

سطح معنیداری

1/410

1/110

-

-

ضریب همبستگی

-1/314

1/211

1/032

0

سطح معنیداری

1/110

1/110

1/110

-

همچنین آماره دوبین واتسون  0/13نشان میدهد آزمون دارای خود

نتایج آزمون همبستتتتگی بین صتتتفات تاریک شتتتخصتتتیتی و

همبستگی نمیباشد.

مؤلفههای اعتماد به نفس ورزشی رزمیکاران نخبه نشان میدهد بین
صتفات ستهگانه تاریک شتخصتیتی و کلیه مؤلفههای اعتماد به نفس
همبستگی منفی وجود دارد.
ضریب رگر سیون  1/36و ضریب تعیین  1/03ن شان میدهد که
 03درصتتد متغیر وابستتته توستتط متغیر مستتتقل قابل پیشبینی استتت.
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مجله علوم روانشناختی

جدول .1آزمون رگرسیون
تغییرات آماری
ضریب

مربع ضریب

مربع ضریب

خطای

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون تعدیل شده

استاندارد

1/363

1/032

1/001

02/11211

تغییرات ضریب

تغییرات

درجه

رگرسیون

آماره F

آزادی 0

1/032

1/100

3

درجه

سطح معنی

آزادی

داری

2

1/110

310

آماره دوربین
واتسون
0/132

جدول .6نتایج آزمون ANOVA

نام متغیر
تاریک شخصیت

منابع

جمع مربعات

درجهآزادی

میانگین مربعات

آماره آزمون

سطح معنیداری

بینگروهها

4200/112

3

0121/363

1/100

1/110

داخل گروهها

30111/662

310

011/422

-

-

جمع

31266/211

314

-

-

-

جدول .2ضرایب آزمون
ضرایب استاندارد

آماره T

سطح معنیداری

ضریب B

خطای استاندارد

ضریب بتا

-

-

(ثابت)

2/224

4/300

-

01/621

1/110

ماکیاولیستی

-1/261

1/204

-1/210

-3/141

1/110

ضداجتماعی

-1/101

1/466

-1/013

-0/241

1/12

خودشیفتگی

1/321

1/426

1/164

1/220

1/442

مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب آزمون نشان میدهد بیشترین ت ثیر مؤلفههای متغیر

ستتته گانة تاریک شتتتخصتتتیت یکی از نظریاتی استتتت که توجه

مستقل مربوط به مؤلفه پسیکوپاتی بوده که با یک واحد تغییر در آن

پژوهشتتتگران علوم رفتاری را به خود جلب کرده استتتت استتتت (آقا

 1/10واحد در متغییر وابسته ،تغییر ایجاد میشود .همچنین

بابایی و بالنچینو ،2101 ،جانستتون ،وبستتتر ،استتمیت ،لی و کریستتل،

ماکیاولیستی با  1/26و خودشیفتگی با  1/32واحد تغییر در مراحل

 )2102شخصیت جلب کرده است .سه ویژگی شخصیتی خودشیفته،

بعدی قرار دارند .بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از جدول

ماکیاولیانیسم و ضداجتماعی به لحاظ اجتماعی دارای ابعاد ناپسند و

( ،)2در پاسخ به سؤال پژوهش میتوان گفت :شخصیت تاریک

غیراخالقی بوده و می توانند رفتارهای مخرب اجتماعی را پیشبینی

رزمیکاران نخبه با مقدار  -1/40بر اعتماد به نفس ورزشی آنها ت ثیر

کنند .کنار هم قرار گرفتن هم زمان این ویژگی ها دید کاملتری از

معنیداری دارد.

انگیزه ها و هی جان های مرتبط با رف تار های مخرب ارا ئه می د هد
بحث و نتيجهگيری

(عطاری و چگینی .)2106 ،وقتی این صفات را بهتر بشناسیم و درک

پژوهش حا ضر ،با هدف برر سی ارتباط بین صفات سهگانة تاریک

کنیم ،میتوانیم با عوارض و ن شانههای آن نیز آ شنا شویم با توجه به

شتتخصتتیتی و اعتماد به نفس ورزشتتی در بین رزمیکاران نخبه انجام

نتایج پژوهش حاضر ،شخصیت تاریک رزمی کاران رقابتی با مقدار

شد .یافته پژوهش با نتایج پژوهشهای (عزیزلی و همکاران (،)2106

 -1/40بر اعتماد به نفس ورزشتتی آنها ت ثیر معنیداری دارد .با توجه

وایز و هم کاران (( ،)2106ا گان و هم کاران( ،)2101 ،دژیورات و

به اینکه پژوهشهایی در رابطه با ارتباط صتتتفات ستتتهگانه تاریک با

تریمولیر( ،)2104 ،لیونز و بروکمن( ،)2102 ،بتتاومن و همکتتاران،

شادکامی و سر سختی ذهنی ورز شکاران انجام شده ا ست ،پژوهش

( ،)2102صتتتبوری و همکاران( ،)2106 ،نعمتی و همکاران،)2102 ،

حا ضر تنها پژوه شی ا ست که در رابطه با ارتباط صفات سهگانه و

(اصتتتف هانی و هم کاران ،)0310 ،شتتت لدون و هم کاران،)2114( ،

اعتماد به نفس ورزشتتتی انجام شتتتد .نتایج تحلیل داده ها با روش

(جان سون و همکاران( ،)2102 ،جونز و پالهوس )2104 ،و (جان سون

همبستتتتگی پیرستتتون نشتتتان داد که رابطه صتتتفات ستتتهگانه تاریک

و کراس )2103 ،همستتتو استتتت .در تببین این یافته میتوان گفت،

شخصیت و اعتماد به نفس ورزشی منفی و معنادار است (.)p> 1/11
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ارتباط صفات سهگانة تاریک شخصیتی با اعتماد به نفس رزمیکاران...

همچنین رابطه چندگانه بین مؤلفههای صفات سه گانه تاریک

های توزیع شده بین ورزشکاران به صورت خودگزارشی ارائه شد،

شخصیت و متغیر اعتماد به نفس ورزشی از طریق مدل های رگرسیون

بنابراین ممکن است ورزشکاران در پاسخ گویی به سؤاالت دچار

خطی تعیین شد ،به طوریکه ،اعتماد به نفس ورزشی تا  1/44توسط

سوگیری شده باشند .از آنجا که نمونههای پژوهش ،گروهی از

صفات سهگانه تاریک شخصیت قابل پیشبینی است .آشنایی رزمی

ورزشکاران رشتههای رزمی برخوردی بودند ،لذا تعمیمپذیری نتایج

کاران ،روانشناسان ورزش و مربیان با این ابزارها ،می تواند موجب

این پژوهش با احتیاط صورت گیرد .همچنین کنترل متغیرهای

آگاهی بیشتر ،شناسایی و به کارگیری روشهای آموزش اعتماد به

متداخل کننده مشکل بود .درنهایت ،بهعنوان پیشنهاد پژوهشی،

نفس ورزشی ،آموزش روشهای بهینه صفات سه گانه تاریک

پژوهشگران به بررسی چگونگی ارتباط صفات سهگانة تاریک

شخصیت و در نتیجه بهبود عملکرد ورزشکاران شود .مربیان و

شخصیتی با سایر متغیرهای روانشناختی بپردازند .توجه به مطالبی که

روانشناسان ورزشی میتوانند برای پیشبینی رفتارهای ورزشکاران از

عنوان شد میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای کلی نشان از برازش

نتایج پژوهش حاضر بهرهمند شوند .همانطور که نتایج پژوهش بیان

خوب مدل توسط داده ها دارد و یا به عبارتی میتوان گفت که داده

میکند ،صفات سهگانة تاریک احتماالً صفات شخصیتی هستند که

های جمعآوری شده به خوبی مدل را مورد حمایت قرار میدهند .با

در این افراد وجود دارد و روانشناسان ورزشی میتوانند بعد از

در نظر گرفتن این نکته که بین مؤلفههای سهگانه تاریک و مؤلفههای

شناسایی این دسته از ورزشکاران در تیمهای ورزشی در جهت پیش

اعتماد به نفس ورزشی رابطه منفی و معناداری یافت شد ،لزوم

بینی رفتارهای آنان و هدایت آنها و گسترش فرهنگ پهلوانی گامی

پژوهشهای آتی در زمینههایی مانند این که این ارتباط در عملکرد

مثبت بردارند .بیشترین جرائم در صنف ورزش مربوط به جرائم

ورزشی رزمی کاران چه ت ثیری خواهد گذاشت را بر ما روشن می

فیزیکی است ،ورزش زمینهساز نوعی اعتماد به نفس است که در

سازد .کشف ارتباط بین سازههای صفات سهگانه تاریک شخصیت و

صورت توجه نکردن به منش پهلوانی و اصول اخالقی این اعتماد به

سازههای اعتماد به نفس ورزشی تا اندازهای میتواند روشنگر این

نفس میتواند با ایجاد غرور موجب تغییر مسیر تعالی ورزشکاران

باشد که اعتماد به نفس ورزشی و رفتارهای مرتبط با آن از کدام

شود .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که ورزشکارانی که امتیاز

خوشه شخصیتی مشتق میشوند.

باالیی در پرسشنامه سهگانه تاریک شخصیتی به دست میآورند،

منابع
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