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Background and Aim The concept of resilience has been recently extensively considered concerning 
sports studies; accordingly, in most qualitative studies, it has been used to explore the attitudes of coach-
es, athletes, and sports psychologists. In this regard, the present study aimed to determine resilience in 
athletic students based on dark triad personality and psychological wellbeing.
Methods & Materials This was a descriptive and correlational study. The population of the study consisted 
of all male students of Guilan University of Physical Education in the first semester of the academic year 
2019-2020. A sample of 200 individuals was selected by convenience sampling method; then, the re-
quired data were collected using Sheard et al.’s (2009) Resilience Scale for Adults, Jonsson and Webster’s 
Dark Triad Personality Questionnaire, and Ryff’s 18-item Psychological Wellbeing Scale (1989). The ob-
tained data were analyzed by SPSS using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.
Ethical Considerations This study was approved by Research Ethics Committee of Guilan University of 
Medical Sciences (Code: IR.GUMS.REC.1398.121).
Results The present research results suggested a positive and significant correlation  between the re-
silience of the examined athletic students and narcissism (r=0.495, P<0.001), self-acceptance (r=0.598, 
P<0.001), purposefulness in life (r=0.556, P<0.001), personal growth (r=0.648, P<0.001), the mastery 
of the environment (r=0.645, P<0.001), positive correlation  with others (r=0.569, P<0.001), and inde-
pendence (r=0.381, P<0.001). Moreover, there was a significant negative correlation between antisocial 
behavior (r=-0.557, P<0.001) and Machiavelli’s aspect (r=-0.604, P<0.001), and the explored students’ 
resilience. Additionally, multiple regression analysis data revealed that dark triad personality and psycho-
logical wellbeing predict 62% of resilience in the study subjects.
Conclusion The current investigation results signified a significant correlation between dark triad person-
ality and psychological wellbeing, and resilience in athletic students. Accordingly, educators and teachers 
need to pay more attention to the role of psychological wellbeing and different dimensions of athletes’ 
personalities for promoting the health and performance of students.
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I
Extended Abstract

1. Introduction

n addition to sports activities, athletes pursue uni-
versity education related to their field of sport, 
i.e., known in the literature of sports psychology 
as the achievement of a dual goal [1]. Profes-

sional athletes have different psychological characteristics, 
compared to others; these characteristics can help them 
perform at their best in competition. Resilience is defined 
as a set of attitudes and behaviors that enable the athlete 
to overcome any pressure by effort and to concentrate on 
moving towards the goals [12]. Dark personality traits con-
sist of Machiavellian traits, narcissism, and antisocial be-
havior. These traits are in a conceptual cluster due to having 
common dimensions, such as undesirable social nature, hy-
pocrisy, the lack of empathy, aggression, self-centeredness, 
and deception [17]. Psychological wellbeing, along with 
reducing negative emotions and anxiety, helps the athlete to 
create a lively and desirable training environment and take 
a firm step towards increasing performance [28].

2. Materials and Methods

The present study was of a descriptive and correlational 
design. The study population included all physical educa-
tion students of Guilan University in 2019. Of them, 200 
student athletes were included in the study by convenience 
sampling method. The inclusion criteria of the study were 
healthy physical conditions, male gender, the age range 
of 18-40 years, and a history of sports activity in the last 
2 years. The exclusion criteria included not belonging to 
the research community, a probationary history, present-
ing acute psychological problems, being able to answer the 
questions, and providing incomplete questionnaires. The 
following tools were employed in this study to collect the 
necessary data:

Resilience Scale for Athletes: This is a self-assessment 
tool, consisting of 14 items and 3 factors that measure 
thoughts and cognitions related to confidence, stability, 
and control. Each item is scored on a five-point Likert-type 
scale [33].

The Dark Triad Personality Test: This scale was devel-
oped by Jonason and Webster [33] and includes 12 items 
and 3 factors: Machiavellianism, narcissism, and antisocial 
behavior. Besides, the tool measures these factors with 12 
questions, answered on a 9-point Likert-type scale.

Psychological Wellbeing Scale: This scale was designed 
by Ryff in 1989 [23]. The 18-item form of this scale in-

cludes 6 factors of independence, mastery of the environ-
ment, personal growth, positive communication with oth-
ers, purposefulness in life, and self-acceptance, i.e., graded 
on a 6-point Likert-type scale [24].

3. Results

Table 1 presents the descriptive indicators of research 
variables. Furthermore, the results of the Shapiro-Wilk test 
are reported to check the normality of the distribution of re-
search variables (Table 1). The results of the Shapiro-Wilk 
test were not significant for all variables; thus, the distribu-
tion of the study variables was normal.

The results of the Pearson correlation coefficient indicated 
that Machiavellianism and antisocial behavior were signifi-
cantly and negatively correlated with resilience (P<0.01). 
In contrast, narcissism, independence, mastery of the en-
vironment, personal growth, positive communication with 
others, purposefulness in life, and self-acceptance had a sig-
nificant positive correlation with resilience (P<0.01).

Table 2 presents the results of examining the role of dark 
personality traits and psychological wellbeing in predicting 
resilience among the explored student athletes. The relevant 
results revealed that the correlation coefficient of predictor 
variables with the resilience of student-athletes equaled 
0.78; these 9 variables could significantly predict 62% of 
changes in resilience (P<0.001). Moreover, antisocial be-
havior and Machiavellianism were able to negatively pre-
dict resilience in the study subjects. In contrast, self-accep-
tance, purposefulness in life, narcissism, personal growth, 
mastery of the environment, positive communication with 
others, and independence could positively and directly pre-
dict resilience among the study participants.

4. Discussion and Conclusion 

The present study data indicated a significant negative 
correlation between Machiavellian traits, antisocial behav-
ior, and resilience. Furthermore, a significant positive cor-
relation was found between narcissism and mental strength 
in the explored student athletes. In other words, individuals 
who achieved high scores in Machiavellianism and antiso-
cial behavior only seek to satisfy their desires and do not 
pay attention to the rights of others, which in turn, causes 
instability in their behavior. In contrast, athletes with well-
adjusted levels of narcissism strive to achieve their goals 
and act on their talents and abilities [15-18]. In this regard, 
Unoe et al. [21] examined the correlation between competi-
tive sports and dark personality traits; they concluded that 
the effects of gender, type of sports activity, and level of 
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competition in which athletes are involved largely affect the 
total score of dark personality traits.

Additionally, the collected findings revealed a significant 
positive correlation between psychological wellbeing and 
resilience in the study participants. Athletes with high resil-
ience remain more stable during professional sports, have 
confidence in their abilities, and strive to achieve their goals 
with concentration and perseverance [25]. They also can 
control their level of anxiety in stressful situations, like 

sports events, and present their best performance com-
pared to other competitors [29]. In other words, all of these 
characteristics are prominent features of psychological 
wellbeing, such as purposefulness in life, personal growth, 
mastery of the environment, and self-acceptance. In this re-
gard, Mikogulari and Ekmexi [26] examined the training of 
psychological skills in increasing resilience; they conclud-
ed that athletes with high levels of psychological wellbeing 
have better resilience during competitions.

Table 2. Multiple regression analysis data for dark personality traits and psychological wellbeing

Characteristic B SE β T P

Fixed value 35.50 2.11 - 16.78 0.001

Machiavellianism -0.138 0.052 -0.116 -2.65 0.008

Antisocial behavior -0.124 0.034 -0.126 -3.59 0.001

Narcissism 0.139 0.037 0.117 3.80 0.001

Independence 0.147 0.071 0.059 2.06 0.040.

Mastery of the environment 0.282 0.128 0.085 2.20 0.028

Self-Growth 0.240 0.096 0.096 2.49 0.013.

Positive communication 
with others 0.211 0.098 0.068 2.14 0.033

Purposefulness in life 0.459 0.091 0.172 5.04 0.001

Self-Acceptance 0.963 0.087 0.366 11.10 0.001

R=0.78; R2=0.62; F=38.55; P<0.001.

Table 1. Descriptive indicators and results of examining the normal distribution of research variables

Characteristic Mean±SD Shapiro Wilk’s Test P

Resilience 52.97±7097 0.902 0.95

Machiavellianism 14.22±6071 0.914 0.142

Antisocial behavior 15.77±8009 0.921 0.257

Narcissism 16.68±6061 0.892 0.59

Independence 10.39±3021 0.914 0.218

Mastery of the environment 10.15±2039 0.916 0.187

Self-Growth 11.66±3018 0.875 0.55

Positive communication with others 10.21±2058 0.893 0.62

Purposefulness in life 41.41±209 0.907 0.169

Self-Acceptance 9.47±3002 0.886 0.74
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زمینه و هدف به مفهوم استحکام روانی طی سال های اخیر در زمینه مطالعات ورزشی بسیار توجه شده است، به طوری که در اکثر 
پژوهش های کیفی برای کشف دیدگاه های مربیان، ورزشکاران و روان شناسان ورزشی از استحکام روانی استفاده می کنند. در این راستا، 
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی استحکام روانی در دانشجویان ورزشکار بر اساس رگه های تاریک شخصیت و بهزیستی روان شناختی 

انجام شد.

مواد و روش ها روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را همه دانشجویان مرد دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه گیالن در نیمسال اول تحصیلی سال 99-1398 تشکیل می دانند. نمونه ای به حجم دویست نفر به روش نمونه گیری در دسترس 
انتخاب شد و سپس داده ها با استفاده از مقیاس استحکام روانی شیرد و همکاران، پرسش نامه رگه های تاریک شخصیت جوناسون و وبستر 
و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف-18 گویه ای جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 24 و با استفاده از 

روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.

IR.GUMS. مالحظات اخالقی کسب رضایت آگاهانه و اشتراک گذاری نتایج از اصول اخالقی در این پژوهش بود. این مطالعه با ُکد
 REC.1398.121به تصویب کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن رسیده است.

یافته ها نتایج به دست آمده نشان داد رابطه استحکام روانی دانشجویان ورزشکار با خودشیفتگی )P>0/001 ،r=0/495(، پذیرش 
بر  تسلط   ،)P>0/001 ،r=0/648( رشد شخصی ،)P>0/001 ،r=0/556( زندگی در  خود )P>0/001 ،r=0/598(، هدفمندی 
و  مثبت   )P>0/001 ،r=0/381( استقالل  و   )P>0/001 ،r=0/569( دیگران  با  مثبت  ارتباط   ،)P>0/001 ،r=0/645( محیط 
معنادار است. از سویی دیگر، همبستگی منفی و معناداری نیز بین رفتار ضداجتماعی )P>0/001 ،r=-0/577( و ماکیاولیسم 
)P>0/001 ،r=-0/604( با استحکام روانی دانشجویان ورزشکار به دست آمد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص 

کرد رگه های تاریک شخصیت و بهزیستی روان شناختی 62 درصد از استحکام روانی را پیش بینی می کنند.

نتیجه گیری نتایج حاکی از ارتباط و همبستگی معنادار رگه های تاریک شخصیت و بهزیستی روان شناختی با استحکام روانی در دانشجویان 
ورزشکار است. با توجه به این یافته ها، الزم است مربیان و استادان به نقش بهزیستی روان شناختی و ابعاد گوناگون شخصیت ورزشکاران 

در ارتقای سالمت و عملکرد ورزشی دانشجویان توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه ها: 
استحکام روانی، رگه های 

تاریک شخصیت، 
بهزیستی روان شناختی، 

دانشجویان، ورزشکار
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مقدمه

ورزشکاران حرفه ای در کنار فعالیت های ورزشی، تحصیالت 
نیز دنبال می کنند  را  با رشته ورزشی خود  دانشگاهی مرتبط 
که این در ادبیات روان شناسی ورزشی تحقق یک هدف دوگانه 
شناخته می شود ]1[. با باال رفتن سطح مسابقات ورزشی، نه تنها 
تعداد شرکت کنندگان افزایش می یابد، بلکه میزان رقابت در میان 
افراد نیز به صورت چشمگیری زیاد می شود ]2[. این رقابت ها در 
میان مؤسسات آموزش عالی و دانشجویان ورزشکار نیز وجود 
دارد، درواقع این افراد نماینده جمعیت مشخصی از دانشگاه ها و 
دانشکده های خودشان هستند ]3[. با این حال، مدیریت مطالبات 
هم زمان ورزشی و آموزشی دانشجویان را با چالش های زیادی 
از جمله تعادل در زندگی دانشگاهی و ورزشی، حفظ عملکرد 
در سطوح باال، حفظ روابط با دوستان و مربیان روبه رو می کند 
]4[. دانشجویان ورزشکار تحت تأثیر عوامل تنش زای مختلفی 
از جمله برنامه های فشرده، محدودیت زمانی، خستگی جسمانی 
و روانی، تعهد به حضور در جلسات تمرینی و ایفای یک نقش 
دوگانه ورزشکار و دانشجو قرار دارند ]5[ که منجر به افزایش فشار 
روانی و جسمانی بر آن ها می شود ]6[. به عبارتی دیگر، از این 
افراد انتظار دارند در طول یک ترم مطالعه کافی داشته باشند و 
بتوانند نمرات خوبی کسب کنند، زمان های مشخصی را به تمرین 
فردی و گروهی اختصاص دهند، چکاب کامل، فیزیوتراپی و سایر 

فعالیت های مرتبط با ورزش حرفه ای را داشته باشند ]4-2[.

عالوه بر این، بسیاری از این ورزشکاران به علت فشار تمرینات 
و اردوهای مختلف ممکن است از خانواده و سایر دوستان خود 
فاصله بگیرند که این خود موجب انزوای اجتماعی آن ها می شود 
]5[. از سویی دیگر، انتظاراتی که مربیان و اطرافیان از دانشجویان 
ورزشکار دارند، فشار مضاعفی را به این افراد تحمیل می کند که 
این خود موجب افزایش تنش و اضطراب در ورزشکار می شود 
]3[. این ممکن است بر عملکرد ورزشی و تحصیلی این افراد 
را تأثیر بگذارد ]6[. در مقابل، دانشجویان ورزشکار در مقایسه 
مانند:  می آورند،  دست  به  زیادی  مزایایی  عادی  دانشجویان  با 
لذت بردن از مشارکت در فعالیت های ورزشی گوناگون، وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی بهتر، قرار گرفتن در کانون توجه دیگران، 

دستیابی به شهرت و رسیدن به اهداف ورزشی خود ]7[.

برای دستیابی به بهترین عملکرد انتظار می رود ورزشکاران از 
نظر جسمانی، اجتماعی، فنی و روان شناختی آماده و نیرومند 
باشند ]8[. درواقع، عملکرد ورزشکاران در رشته های گوناگون 
نه تنها تحت تأثیر آمادگی بدنی و عوامل تاکتیکی است، بلکه 
ویژگی های روان شناختی مختلفی می تواند بر عملکرد ورزشکاران 
تأثیر به سزایی به جای بگذارد ]9[. به عبارت دیگر می توان گفت 
ورزشکاران حرفه ای در مقایسه با افراد دیگر دارای ویژگی های 
روان شناختی متفاوتی هستند که این خصوصیات می تواند به 
آن ها کمک کند تا در شرایط مسابقه بهترین عملکرد را از خود به 

نمایش بگذارد ]10[. در این راستا، یکی از مهم ترین مؤلفه هایی 
که امروزه عامل مهم و تأثیرگذار در عملکرد ورزشکاران به شمار 
می آید استحکام روانی1 است ]11[. استحکام روانی مجموعه ای 
از نگرش ها، احساسات و رفتارهایی تعریف شده است که شما 
را قادر می سازد با پشتکار و تالش بر هر گونه مانع، سختی یا 
فشاری غلبه کنید و با تمرکز و انگیزه فراوان به سوی اهداف خود 
گام بردارید ]12[. به دلیل نمونه گیری از ورزش های مختلف و 
سطوح عملکرد متفاوت این افراد، چندین مدل از استحکام روانی 
ارائه شده اما معتبرترین مدل را کالف، ایرل و سویل ]13[ مطرح 
کرده اند. آن ها استحکام روانی را دارای چهار مؤلفه اصلی می دانند؛ 
1( کنترل: نشان دهنده این واقعیت است که فرد بر احساسات و 
اعمال خود کنترل کافی دارد؛ 2( تعهد: به این معنا که فرد با 
تمام وجود خود کارها را به نحو احسنت انجام می دهد؛ 3( چالش: 
شخص مشکالت زندگی را فرصت هایی برای پیشرفت خود تلقی 
می کند؛ 4( اعتمادبه نفس داشتن در ارتباطات بین فردی و ایمان 
به توانایی های خود است. ورزشکارانی که استحکام روانی زیادی 
دارند، در مقابل فشار و تنش رقابت ها بیشتر مقاومت می کنند 
و برای رسیدن به اهداف خود ثابت قدم هستند ]12[. درواقع، 
استحکام روانی یک مکانیزم دفاعی در واکنش به عوامل تنش زا 
است و به ورزشکار این فرصت را می دهد که به صورت فعاالنه 
در مقابل شرایط گوناگون بهترین تصمیم و عملکرد را از خود به 

نمایش بگذارد ]14[.

از جمله متغیرهایی که با استحکام روانی ارتباط دارد، رگه های 
تاریک شخصیت  رگه های   .]15،  16[ است  تاریک شخصیت2 
اهمیت  بالینی  سطوح  در  که  هستند  متنوعی  صفات  شامل 
زیادی دارد و متشکل از صفات ماکیاولیسم3، خودشیفتگی4 و 
داشتن  دلیل  به  صفات  این   .]17[ است  ضداجتماعی5  رفتار 
دورویی،  نامطلوب،  اجتماعی  ماهیت  مانند  مشترکی  ابعاد 
یك  فریبکاری در  و  پرخاشگری، خودمحوری  نداشتن همدلی، 
خوشه مفهومی قرار گرفته اند ]18[. صفت خودشیفته با صفات 
ماکیاولیسم و رفتار ضداجتماعی که منفی هستند، متفاوت است 
از آن یاد می شود ]19[. در  و به منزله بخش روشن شخصیت 
این راستا، مشخص شده است افراد دارای صفات ماکیاولیسمی و 
رفتار ضداجتماعی زندگی پرتنش و مضطرب تری دارند اما افرادی 
که دارای سطوح مطلوبی از خودشیفتگی هستند از زندگی خود 
رضایت بیشتری دارند و نسبت به آینده امیدوارتر هستند ]20[. 
درواقع، ماکیاولیسم ها افرادی پول دوست، جاه طلب، اهل رقابت و 
منفعت طلب هستند که فقط خواسته های خودشان اهمیت دارد 
و توجهی به حقوق دیگران ندارند ]21[. صفت رفتار ضداجتماعی 

1. Mental Toughness
2. Dark triad personality
3. Machiavelli’s
4. Narcissism
5. Psychopathy
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نیز شامل مجموعه ویژگی های منفی و هنجارشکن است که از 
مهم ترین آن ها می توان به پرخاشگری، پشیمانی نبودن، رفتارهای 
خودخواهانه، پریشانی روان شناختی و آسیب به دیگران اشاره کرد 
]7[. افردی که رفتارهای ضداجتماعی از خود به نمایش می گذراند 
خواهان کسب قدرت و خشونت هستند و تمام تالش خود را برای 
ضربه زدن به دیگران به کار می گیرند ]17[. درمقابل، افرادی 
از عزت نفس، احساس  که دارای صفت خودشیفتگی هستند 
غرور و خودمحوری زیادی برخوردارند و همیشه دوست دارند در 
کانون توجه دیگران باشند و بیشتر به دنبال تحسین ویژگی های 
جسمانی و روانی خود از سوی اطرافیان هستند ]19[. پژوهش های 
انجام شده در زمینه رگه های تاریک شخصیت حاکی از ارتباط 
آن با استحکام روانی است ]14-7[. در همین راستا، صبوری و 
همکاران ]15[ در مطالعه ای که انجام دادند همبستگی معناداری 
را میان صفات ماکیاولیسم، رفتار ضداجتماعی و خودشیفتگی 
اونلی و همکاران ]16[ در  با استحکام روانی به دست آوردند. 
پژوهش خود به بررسی رگه های تاریک شخصیت و استحکام 
روانی پرداختند؛ یافته های این پژوهش حاکی از همبستگی مثبت 
خودشیفتگی با استحکام روانی بود. از سویی دیگر، نتایج این 
مطالعه نشان داد صفات ماکیاولیسم و رفتارهای ضداجتماعی با 
استحکام روانی همبستگی منفی معناداری داشتند. یک تفسیر 
احتمالی از این یافته ها این است که صفت خودشیفتگی از نظر 
کیفی با دیگر رگه های تاریک شخصیت متفاوت است و بیشتر 
دربردارنده تمایالت اجتماعی و انگیزه برای رسیدن به اهداف خود 

در زندگی است ]7-15[. 

مفهوم  تعریف  حال  در  پژوهشگران  از  بسیای  که  حالی  در 
استحکام روانی هستند، مطالعات انجام شده در این زمینه حاکی 
از ارتباط استحکام روانی و روان شناسی مثبت است ]9[. در این 
راستا، از جمله مفاهیمی که در روان شناسی مثبت بسیار به آن 
از  منظور   .]22[ است  روان شناختی6  بهزیستی  شده،  پرداخته 
بهزیستی در روان شناسی مثبت گرا افزایش میزان شکوفایی در 
زندگی خود و دیگران است ]23[. بهزیستی روان شناختی اشاره به 
حسی از سالمتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در 
تمام جنبه های زندگی را در بر می گیرد ]24[. در این راستا، نتایج 
پژوهش های انجام شده حاکی از این واقعیت است که افراد دارای 
بهزیستی زیاد به طور عمده ای هیجانات مثبت را تجربه می کنند 
که  حالی  در  دارند؛  مثبتی  ارزیابی  خود  پیرامون  اتفاقات  از  و 
افرادی که بهزیستی روان شناختی محدودی دارند موقعیت های 
زندگی خود را نامطلوب ارزیابی می کنند و تمرکزشان بیشتر بر 
هیجانات منفی است ]25 ،24[. در سال های اخیر، ورزشکاران 
و مربیان ورزشی به اهمیت ابعاد روان شناسی از جمله بهزیستی 
روان شناختی در افزایش سالمت جسمانی پی برده اند و اقدامات 
مؤثر و عملی تری در راستای افزایش مشارکت ابعاد روان شناختی 

6. Psychological Well-being

 .]26[ می دانند  ضروری  را  ورزشکاران  عملکرد  بر  گوناگون 
برخالف سایر گروه های ورزشی، دانشجویان ورزشکار می بایست 
ایجاد کنند،  میان فعالیت های ورزشی و تحصیلی خود تعادل 
برای  روان شناختی  بهزیستی  ارتقاء  و  حفظ  دلیل  همین  به 
دانشجویان ورزشکار اهمیت ویژه ای دارد ]27[. درواقع، بهزیستی 
روان شناختی هم زمان با کاهش احساسات منفی و اضطراب، به 
ورزشکار کمک می کند تا یک محیط تمرینی پرنشاط و مطلوب 
را ایجاد کند و گامی محکم برای افزایش عملکرد خود بردارد 
]28[. در این راستا، شیرد و گلبی ]29[ در مطالعه ای که بر روی 
نتیجه رسیدند که آموزش  این  به  انجام دادند  شناگران جوان 
استحکام  و  مقاومت  افزایش  باعث  روان شناختی  مهارت های 
روانی در ورزشکاران می شود. از سویی دیگر، گلبی و وود ]30[ 
استحکام  و  روان شناختی  بهزیستی  روان شناسی،  تکنیک های 
روانی دانشجویان ورزشکار را بررسی و ارزیابی کردند. یافته های 
این مطالعه نشان داد همبستگی مثبت معناداری میان مؤلفه های 
استحکام روانی و بهزیستی روان شناختی وجود دارد. با توجه به 
پژوهش های انجام شده می توان اذعان کرد برای عملکرد ورزشی و 
تحصیلی ایده آل، دانشجویان باید از نظر ویژگی های شخصیتی و 

روان شناختی در سطوح خوبی قرار بگیرند ]26[.

در مجموع با توجه به ارتباطی که ابعاد روان شناختی و شخصیتی 
با عملکرد دانشجویان ورزشکار دارد ]25-16[، همچنین با در نظر 
گرفتن نقشی که دانشجویان ورزشکار در پیشبرد اهداف بلندمدت 
ورزشی کشور دارند و کمبود مطالعات در این زمینه، پژوهش 
حاضر با هدف بررسی نقش رگه های تاریک شخصیت و بهزیستی 
روان شناختی در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان ورزشکار 

دانشگاه گیالن انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش 
نیمسال  در  گیالن  دانشگاه  بدنی  تربیت  دانشجویان  تمامی 
این میان، تعداد پنج رشته  از  تحصیلی اول 99-1398 بودند. 
ورزشی با تعداد حدود 800 نفر با استفاده از فرمول کوکران7 
تعداد 180 نفر برآورد شد که در این پژوهش برای اطمینان از 
حجم نمونه 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب 
شدند ]31[. معیارهای ورود به پژوهش شرایط بدنی سالم، مرد 
بودن، دامنه سنی 18 تا 40 و سابقه فعالیت ورزشی در دو سال 
نیز شامل  پژوهش  از  بود. همچنین، معیارهای خروج  گذشته 
مشکالت  مشروطی،  سابقه  پژوهش،  جامعه  به  نداشتن  تعلق 
روان شناختی حاد، شانسی جواب دادن به سؤاالت و نیمه رها 

کردن پرسش نامه ها است.

نحوه اجرای پژوهش به این صورت بود که در ابتدا اقدامات 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  از  اخالق  کد  دریافت  برای  الزم 

7. Cochran Formula
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سپس   .IR.GUMS.REC.1398.121 اخالق:  کد  شد؛  انجام 
و  حراست  را  پژوهش  پرسش نامه های  داده ها  جمع آوری  برای 
مدیریت آموزش دانشکده تربیت بدنی گیالن بررسی کردند. برای 
جمع آوری داده ها به صورت در دسترس هشت کالس کارشناسی، 
پنج کالس کارشناسی ارشد و دو کالس دکتری انتخاب شدند. 
با استادان و مربیان مربوط  ابتدا  از مراجعه به هر کالس  پس 
هماهنگی های الزم صورت می گرفت و به صالحدید استادان و 
مربیان محترم دانشجویان برای پاسخگویی به پرسش نامه ها اعالم 
آمادگی می کردند. الزم به ذکر است که برای دانشجویان هدف و 
اهمیت پژوهش، اصل رازداری و محرمانه ماندن اطالعات شخصی 
و انجام تحلیل به صورت کلی بیان شد. برای گردآوری داده ها از 

ابزارهای زیر استفاده شد.

مقیاس استحکام روانی ورزشی

 14 بر  مشتمل  خودسنجی  مقیاس  یک  پرسش نامه  این 
گویه )ماده( و سه عامل است که افکار و شناخت های مرتبط با 
اطمینان )در مقابل نداشتن اعتماد به نفس(، پایداری )در مقابل 
نداشتن عزم راسخ( و کنترل )در مقابل پریشانی( را می سنجد. 
از  لیکرت  درجه ای  پنج  مقیاس  اساس  بر  گویه  هر  به  پاسخ 
کاماًل مخالفم )1( تا کاماًل موافقم )5(، پاسخ دهی و نمره گذاری 
می شود. حداقل و حداکثر نمره در این پرسش نامه به ترتیب 14 
و 70 است که افراد با استحکام روانی بیشتر در این پرسش نامه 
نمرات بیشتری کسب می کنند. این پرسش نامه بر اساس مفهوم 
استحکام روانی از دیدگاه روان شناسی مثبت )طرز فکر( طراحی 
شد. این دیدگاه به توانایی های افراد برای غلبه بر سختی ها و 
رشد و شکوفایی در تمام شرایط زندگی تمرکز می کند که شامل 
خودباوری، تعهد، پشتکار و مدیریت هیجان است ]10[. با این 
حال، در مفهوم پردازی و اندازه گیری استحکام روانی شیرد، گلبی 
استفاده شده  مثبت  روان شناسی  از چارچوب   ]10[ وانورش  و 
انعطاف پذیری و رشد در تمام سطوح رقابتی و مهارتی  بر  که 
تأکید می کند. این چارچوب با دقت بیشتری ماهیت چندبعدی 
و پیچیدگی این سازه را در بر می گیرد. مقیاس شیرد و همکاران 
]10[ بر اساس نمونه ای با اندازه مناسب و سه عامل اطمینان، 
پایداری و کنترل، از ویژگی های روان سنجی مناسبی برخوردار 
بود. اعتبار و پایایی این ابزار به صورت کامل تأیید شده است. در 
ایران، باقری شیخانگفشه، ابوالقاسمی و کافی ماسوله ]32[ پایایی 
پرسش نامه استحکام روانی را با استفاده از آلفا کرونباخ برای کل 
مقیاس )0/89( و مؤلفه های اطمینان )0/84(، پایداری )0/81( 
و کنترل )0/79( مطلوب گزارش می کنند. در پژوهش پیش رو 

آلفای کرونباخ مناسبی برای کل مقیاس 0/89 به دست آمد.

مقیاس رگه های تاریک شخصیت

این مقیاس توسط جوناسون و وبستر ]33[ ساخته شد که شامل 
12 سؤال است. جوناسون و وبستر ]33[ ویژگی های روان سنجی 

این مقیاس شامل اعتبار سازه، اعتبار افتراقی، اعتبار هم زمان و 
اعتبار آزمون بازآزمون را در چهار مطالعه گوناگون آزمون آزمایش 
کردند. این مطالعه ها در مجموع 1085 شرکت کننده داشتند. 
درنهایت از 91 گویه اولیه، 12 سؤال برای فرم نهایی باقی ماند. در 
پایان، آن ها مقیاس خود را با 12 ویژگی نامیدند، در حالی که این 
مقیاس همان سه جنبه تاریک شخصیت را اندازه گیری می کند. 
سازندگان مقیاس گزارش کردند که این پرسش نامه ویژگی های 
روان سنجی مناسبی در تمام مطالعات داشته است. این مقیاس 
دارای سه عامل ماکیاولیسم، خودشیفتگی و رفتار ضداجتماعی 
است که این سه عامل را با 12 سؤال 9 گزینه ای بر اساس مقیاس 
لیکرت از به شدت مخالفم )1( تا کاماًل موافقم )9( می سنجد. 
حداقل و حداکثر نمره در این پرسش نامه به ترتیب 12 و 108 
است که افراد با سه گانه تاریک بیشتر، نمرات بیشتری را در این 
پرسش نامه کسب می کنند. در داخل کشور نیز، بشرپور و شفیعی 
]34[ روایی صوری و روایی سازه ابزار را تأیید کردند و اعتبار کل 
ابزار و صفات تاریک خودشیفته، ضداجتماعی و ماکیاولیسم را با 
روش بازآزمایی به ترتیب 0/86، 0/76، 0/87 و 0/89 و ضریب 
آلفای کرونباخ کل و خرده مقیاس ها را در دامنه 0/87 تا 0/91 
گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز پایایی پرسش نامه سه گانه 
تاریک شخصیت با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در شخصیت 
به  و خودشیفته 0/85  ماکیاولیسم 0/82، ضداجتماعی 0/80 

دست آمد.

مقیاس بهزیستی روان شناختی

این مقیاس را ریف در سال 1989 طراحی کرده است ]23[. 
مقیاس اصلی بهزیستی روان شناختی ریف از 120 سؤال و 6 عامل 
استقالل، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، 
هدفمندی در زندگی و پذیرش خود تشکیل شده است که نسخه های 
کوتاه تر 18 سؤالی آن هم در پژوهش های گوناگون استفاده می شود. 
فرم 18سؤالی مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف 18 سؤال و 6 
عامل را شامل می شود که به صورت لیکرت 6 گزینه ای از کاماًل 
موافقم تا کاماًل مخالفم پاسخ دهی و نمره گذاری می شوند ]24[. 
در ایران نیز ضریب آلفای کرونباخ را برای کل مقیاس و 6 عامل 
استقالل، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، 
هدفمندی در زندگی و پذیرش خود به ترتیب 0/75، 0/74، 0/78، 
0/80، 0/64، 0/67 و 0/59 بیان می کنند ]35[. در پژوهش حاضر 
نیز ضریب آلفای کرونباخ این پرسش نامه برای کل مقیاس 0/84 
و 6 عامل استقالل 0/81، تسلط بر محیط 0/80، رشد شخصی 
0/76، ارتباط مثبت با دیگران 0/82، هدفمندی در زندگی 0/75 و 

پذیرش خود 0/79 مناسب برآورد شد.

پس از تکمیل پرسش نامه ها، داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 
24 شد و تجزیه و تحلیل آن با آماره های توصیفی )میانگین، 
یا  ارتباط  تعیین  برای  گرفت.  انجام  فراوانی(  و  معیار  انحراف 
هم بستگی رگه های تاریک شخصیت و بهزیستی روان شناختی با 
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جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان ورزشکار

تعداد )درصد(متغیرها

دامنة سنی

 )21/0( 1842 تا 22

 )46/5( 2393 تا 25

 )25/5( 2651 تا 29

 )7/0( 3014 به باال

رشته ورزشی دانشجویان

 )29/0( 58فوتبال

 )11/5( 23والیبال

 )43/5( 87بدن سازی

 )8/5( 17کشتی

 )7/5( 15بسکتبال

مقطع تحصیلی

 )62/5( 125کارشناسی

 )23/5( 47کارشناسی ارشد

 )14/0( 28دکتری

وضعیت تأهل
 )67/5( 135مجرد

 )32/5( 65متأهل

مدت زمان فعالیت ورزشی

 )15/5( 231 تا 4 سال

 )50/5( 5101 تا 7 سال

 )34/0( 68 8 سال به باال

جدول 2. شاخص های توصیفی و نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش

Pشاپیرو ویلکمیانگین±انحراف معیارمتغیرهای پژوهش

7/970/9020/095 ±52/97استحکام روانی

6/710/9140/142 ±14/22ماکیاولیسم

8/090/9210/257 ±15/77رفتار ضداجتماعی

6/610/8920/059 ±16/68خودشیفتگی

3/210/9140/218 ±10/39استقالل

2/390/9160/187 ±10/15تسلط بر محیط

3/180/8750/055 ±11/66رشد شخصی

2/580/8930/062 ±10/21ارتباط مثبت با دیگران

2/980/9070/169 ±11/41هدفمندی در زندگی

3/020/8860/074 ±9/47پذیرش خود
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متغیر وابسته )استحکام روانی( از رگرسیون چندگانه استفاده شد. 
الزم به ذکر است سطح معنی داری 0/05 برای تمام فرضیه ها در 

نظر گرفته شد.

یافته ها

اطالعات جمعیت شناختی دانشجویان ورزشکار از نظر دامنه 
سنی، رشته ورزشی، مقطع تحصیلی، وضعیت تأهل و مدت زمان 

فعالیت ورزشی در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول 3. نتایج بررسی همبستگی رگه های تاریک شخصیت، بهزیستی روان شناختی و استحکام روانی

12345678910متغیرها

1ماکیاولیسم1

1**0/653رفتار ضداجتماعی2

1**0/548-**0/517-خودشیفتگی3

1**0/210**0/294-**0/281-استقالل4

1**0/455**0/451**0/408-**0/499-تسلط بر محیط5

1**0/680**0/308**0/297**0/519-**0/547-رشد شخصی6

1**0/565**0/612**0/482**0/305**0/332-**0/420-ارتباط مثبت با دیگران7

1**0/510**0/491**0/606**0/452**0/259**0/249-**0/520-هدفمندی در زندگی8

1**0/529**0/523**0/446**0/562**0/481**0/482**0/496-**0/656-پذیرش خود9

1**0/598**0/556**0/569**0/648**0/645**0/381**0/495**0/577-**0/604-استحکام روانی10

*P<0/01**P<0/05؛

جدول 4. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه برای رگه های تاریک شخصیت و بهزیستی روان شناختی

Sig. T β SE B متغیرهای پژوهش

0/001 16/78 - 2/11 35/50 مقدار ثابت
0/008 -2/65 -0/116 0/052 -0/138 ماکیاولیسم
0/001 -3/59 -0/126 0/034 -0/124 رفتار ضداجتماعی
0/001 3/80 0/117 0/037 0/139 خودشیفتگی
0/040 2/06 0/059 0/071 0/147 استقالل
0/028 2/20 0/085 0/128 0/282 تسلط بر محیط
0/013 2/49 0/096 0/096 0/240 رشد شخصی
0/033 2/14 0/068 0/098 0/211 ارتباط مثبت با دیگران
0/001 5/04 0/172 0/091 0/459 هدفمندی در زندگی
0/001 11/10 0/366 0/087 0/963 پذیرش خود

R=0/78 ،R2=0/62 ،F=55/38 ،P<0/001

تاریک  رگه های  توصیفی  شاخص های   2 شماره  جدول  در 
شخصیت، بهزیستی روان شناختی و استحکام روانی اعم از میانگین 
و انحراف معیار گزارش شده است. همچنین در جدول شماره 2 
نتایج آزمون شاپیرو ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای 
پژوهش گزارش شده است. با توجه به جدول شماره 2 نتایج آزمون 
شاپیرو ویلک برای تمامی متغیرها معنی دار نیست، بنابراین می توان 

نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال است.

در جدول شماره 3 نتایج بررسی همبستگی رگه های تاریک 
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شخصیت، بهزیستی روان شناختی و استحکام روانی دانشجویان 
ورزشکار ارائه شد. طبق نتایج جدول شماره 3 ماکیاولیسم و رفتار 
ضداجتماعی با استحکام روانی همبستگی منفی معنادار داشتند 
)P>0/01(. به عبارت دیگر، با افزایش متغیرهای مذکور میزان 
از سویی  ورزشکار کاهش می یابد.  دانشجویان  روانی  استحکام 
دیگر، خودشیفتگی، استقالل، تسلط بر محیط، رشد شخصی، 
ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود با 
استحکام روانی همبستگی مثبت معنادار داشتند )P>0/01(. به 
عبارت دیگر، با افزایش متغیرهای مذکور میزان استحکام روانی 

در دانشجویان ورزشکار افزایش می یابد.

تاریک  رگه های  نقش  بررسی  نتایج   4 شماره  جدول  در 
شخصیت و بهزیستی روان شناختی در پیش بینی استحکام روانی 
دانشجویان ورزشکار ارائه شد. طبق نتایج جدول شماره 4، ضریب 
دانشجویان  روانی  استحکام  با  پیش بین  متغیرهای  همبستگی 
ورزشکار 0/78 است و این 9 متغیر به طور معناداری توانستند 62 
 .)P>0/001( درصد از تغییرات استحکام روانی را پیش بینی کنند
به  ماکیاولیسم  و  ضداجتماعی  رفتار  متغیرهای  بین،  این  در 
صورت منفی توانستند استحکام روانی را در دانشجویان ورزشکار 
پیش بینی کنند اما در مقابل، متغیرهای پذیرش خود، هدفمندی 
در زندگی، خودشیفتگی، رشد شخصی، تسلط بر محیط، ارتباط 
مثبت با دیگران و استقالل به صورت مثبت و مستقیم استحکام 
روانی را پیش بینی کردند. همچنین، با توجه به مقدار ضرایب 
 ،)β=0/366( پذیرش خود  متغیرهای  ترتیب  به  استانداردشده 
هدفمندی در زندگی )β=0/172(، رفتار ضداجتماعی )0/126-

=β(، خودشیفتگی )β=0/117(، ماکیاولیسم )β=-0/126(، رشد 
ارتباط   ،)β=0/085( محیط  بر  تسلط   ،)β=0/096( شخصی 
مثبت با دیگران )β=0/068( و استقالل )β=0/059( بیشترین 
اثر معنادار را در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان ورزشکار 

.)P>0/05( داشتند

بحث

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش رگه های تاریک شخصیت 
و بهزیستی روان شناختی در پیش بینی استحکام روانی دانشجویان 
ورزشکار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیالن در نیمسال تحصیلی 
99-1398 انجام شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان 
داد همبستگی منفی معنی داری میان صفات ماکیاولیسم و رفتار 
ضداجتماعی با استحکام روانی وجود دارد. همچنین، همبستگی 
مثبت معنی داری میان خودشیفتگی و استحکام روانی در دانشجویان 
ورزشکار به دست آمد. این نتایج در راستای پژوهش های صبوری 
و همکاران ]15[، اونلی و همکاران ]16[، پاپاگئورگیو و همکاران 

]20[ و یونئو و همکاران ]21[ قرار دارد.

در تبیین این یافته ها می توان گفت افرادی که نمرات بیشتری 
در صفات ماکیاولیسم و رفتار ضداجتماعی کسب می کنند فقط 

به دنبال برآورده شدن خواسته هایشان هستند و توجهی به حقوق 
دیگران ندارند که این خود موجب بی ثباتی رفتارهایشان می شود. 
در مقابل، ورزشکارانی که سطوح خودشیفتگی سازگارانه مناسبی 
دارند برای رسیدن به اهداف خود تالش می کنند و با در نظر 
گرفتن استعداد و توانایی های خود گام برمی دارند ]15-18[. در 
این راستا، پاپاگئورگیو و همکاران ]14[ در مطالعه ای به بررسی 
نقش استحکام روانی در بروز صفات تاریک شخصیت پرداختند؛ 
اثرات  روانی  استحکام  که  داد  نشان  به دست آمده  یافته های 
غیرمستقیم چشمگیری بر خودشیفتگی دارد. درواقع استحکام 
روانی در ورزشکاران می تواند موجب افزایش میزان خودشیفتگی 
سازگارانه در این افراد شود. در پژوهشی دیگر، یونئو و همکاران 
]21[ به بررسی همبستگی میان ورزش های رقابتی و رگه های 
تاریک شخصیت پرداختند؛ نمونه مطالعه شده شامل 217 مرد 
و 289 زن ورزشکار بود. نتایج تحلیل واریانس تک متغیره نشان 
داد تا حد زیادی اثرات جنسیتی )مرد یا زن بودن(، نوع فعالیت 
ورزشی )سبک و سطح آن( و سطح رقابتی که ورزشکاران در آن 
درگیر هستند، بر نمره کل رگه های تاریک شخصیت تأثیرگذار 
است. وائوقان، کارتر، کاکروفت و مگیورینی ]7[ در مطالعه خود 
رگه های تاریک شخصیت و استحکام روانی را در 222 ورزشکار 
یافته های  کردند.  بررسی  مبتدی  ورزشکار   338 و  حرفه ای 
تاریک شخصیت و  از همبستگی رگه های  این پژوهش حاکی 
استحکام روانی در ورزشکاران بود. همچنین نتایج تحلیل واریانس 
تک متغیره نشان داد ورزشکاران حرفه ای در مقایسه با ورزشکاران 
مبتدی از خودشیفتگی و استحکام روانی بیشتری برخوردار بودند.

رگه های تاریک شخصیت و استحکام روانی عالوه بر نقشی 
که در پیشرفت ورزشی دانشجویان ایفا می کند، تأثیر به سزایی 
نیز بر عملکرد تحصیلی این افراد به جای می گذارد. در همین 
راستا، پاپاگئورگیو و همکاران ]20[ در مطالعه ای به بررسی ارتباط 
خودشیفتگی، استحکام روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان 
پرداختند. نتایج به دست آمده نشان داد خودشیفتگی به صورت 
غیرمستقیم از طریق استحکام روانی می تواند منجر به موفقیت 
و  خودشیفتگی  رابطه  درواقع،  شود.  دانشجویان  در  تحصیلی 
که  باشد  غیرشناختی  عوامل  از  یکی  می تواند  روانی  استحکام 
زیربنای تفاوت های فردی در پیشرفت تحصیلی در دانشجویان 
است. تورگوت و یاسار ]3[ نیز در پژوهشی دیگر، 485 نفر از 
دانشجویان ورزشکار در چهار رشته ورزشی فوتبال، بسکتبال، 
والیبال و هندبال را از نظر استحکام روانی بررسی کردند، نتایج 
به دست آمده حاکی از آن بود که ورزشکاران با سابقه کسب مقام 
و مدت زمان بیشتر فعالیت ورزشی در مقایسه با افراد دیگر از 

استحکام روانی بیشتری برخوردار بودند.

حاضر  پژوهش  چندگانه  رگرسیون  جدول  نتایج  همچنین 
رفتار  تاریک شخصیت،  رگه های  مؤلفه های  بین  از  داد  نشان 
استحکام  پیش بینی  در  را  معنادار  اثر  بیشترین  ضداجتماعی 
روانی دانشجویان ورزشکار دارد. این یافته ها بدین معناست که 
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ورزشکارانی با رفتار جامعه ستیزانه بیشتر به دنبال کسب قدرت 
تحصیلی هدف  و  ورزشی  پیشرفت  و  اجتماع اند  در  و شهرت 
اصلی آن ها نیست. به همین دلیل استحکام روانی کمتری دارند 
و ممکن است در فعالیت و حرفه ای که انجام می دهند، درجا 
بزنند و چیزی جز شکست و ناکامی نصیبشان نشود. از سویی 
دیگر، یافته های این مطالعه نشان داد همبستگی مثبت معنی داری 
دانشجویان  در  روانی  استحکام  و  روان شناختی  بهزیستی  میان 
میکوگوالری  مطالعات  با  همسو  یافته ها  این  دارد.  وجود  ورزشکار 
و  استامپ   ،]27[ نوالن  و  وانزیل  سوروجالل،   ،]26[ اکمکسی  و 

همکاران ]28[، شیرد و گلبی ]29[ و گلبی و وود ]30[ است.

که  ورزشکارانی  کرد  اذعان  می توان  یافته ها  این  تبیین  در 
استحکام روانی زیادی دارند، در طول ورزش حرفه ای دارای ثبات 
و پایداری بیشتری هستند، نسبت به توانایی های خود اعتماد 
دارند و با تمرکز و پشتکار برای رسیدن به اهداف خود تالش 
می کنند ]25[. همچنین این افراد قادرند در مواقع تنش زا، مانند 
در  و  کنند  کنترل  را  اضطراب خود  ورزشی، سطح  رقابت های 
مقایسه با سایر رقبا بهترین عملکرد خود را به نمایش بگذارند 
بارز  ویژگی های  از  این ها  همه  گفت  می توان  درواقع   .]29[
بهزیستی روان شناختی مانند هدف در زندگی، رشد شخصی، 
تسلط بر محیط و پذیرش خود است. در این راستا، میکوگوالری 
و همکاران ]25[ در پژوهشی 130 نفر از دانشجویان ورزشکار 
را بررسی کردند؛ نتایج این مطالعه حاکی از همبستگی مثبت 
معنادار بهزیستی روان شناختی با استحکام روانی در دانشجویان 
ورزشکار بود. همچنین، ضریب همبستگی مؤلفه های بهزیستی 
روان شناختی با استحکام روانی دانشجویان ورزشکار 0/66 است و 
این شش متغیر به طور معناداری توانستند 40 درصد از تغییرات 
استحکام روانی را پیش بینی کنند. به عبارت دیگر می توان گفت 
ورزشکارانی که دارای خودباوری و هدفمندی در زندگی هستند، 
نسبت به توانایی های خود اعتماد دارند و همین باعث می شود 
استحکام روانی آنان بیشتر شود و مسابقات را با پیروزی پشت 
سر بگذارند ]26[. استامپ و همکاران ]28[ در پژوهشی 168 نفر 
از دانشجویان ورزشکار انگلیسی را بررسی کردند؛ یافته های این 
پژوهش نشان داد مؤلفه های بهزیستی روان شناختی 36 درصد از 
واریانس استحکام روانی را تبیین می کنند اما از نظر جنسیت، سن 
و مقطع تحصیلی ارتباط معناداری به دست نیامد. در مطالعه ای 
دیگر میکوگوالری و اکمکسی ]26[ به بررسی آموزش مهارت های 
روان شناختی در افزایش استحکام روانی فوتبالیست ها پرداختند؛ 
یافته های این پژوهش نشان داد ورزشکارانی که سطوح بهتری از 
بهزیستی روان شناختی دارند، استحکام روانی بهتری را در طول 

مسابقات از خود به نمایش می گذارند.

از طرفی دیگر، نتایج جدول رگرسیون چندگانه پژوهش حاضر 
نشان داد از بین مؤلفه های بهزیستی روان شناختی، پذیرش خود 
پیش بینی  در  را  معنادار  اثر  بیشترین  زندگی  در  و هدفمندی 
یافته ها  این  است.  داشته  ورزشکار  دانشجویان  روانی  استحکام 

بدین معناست که ورزشکاران دارای هدف در زندگی ورزشی با 
ثبات بیشتری تمرین می کنند و برای رسیدن به اهداف خود به 

یک خودباوری و اعتمادبه نفس مناسبی رسیده اند.

پژوهش حاضر دارای محدودیت هایی نیز بود؛ برای مثال به دلیل 
در دسترس نبودن ورزشکاران دختر، جامعه آماری پژوهش حاضر 
محدود به دانشجویان ورزشکار مرد دانشکده تربیت بدنی با دامنه 
20 تا 40 سال شد و تجزیه و تحلیل درباره آن ها صورت گرفته 
است. به همین دلیل، تعمیم اطالعات آن ها به ورزشکاران خانم 
و گروه های سنی دیگر باید با احتیاط انجام شود. در این پژوهش 
دانشجویان از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی کنترل نشدند 
که این خود می تواند بر یافته های به دست آمده تأثیرگذار باشد. 
پرسش نامه های  به  داده ها  بودن جمع آوری  منحصر  همچنین، 
خودگزارشی، استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی و انتخاب 

یک دانشکده از دیگر محدودیت های این پژوهش بود.

با توجه به اینکه تغذیه و مکمل هایی که ورزشکاران استفاده 
و  روان شناختی  ابعاد  بر  تأثیرگذار  و  مهم  عوامل  از  می کنند 
جسمانی آن هاست، پیشنهاد می شود در مطالعات آتی نقش این 
عوامل بررسی و ارزیابی شود. از آنجایی که شرکت کنندگان این 
پژوهش فقط دانشجویان ورزشکار مرد بودند، برای تعمیم دهی 
نتایج این پژوهش بهتر است مطالعاتی مشابه در دانشجویان خانم 
و گروه های سنی دیگر به ویژه نوجوانان و جوانان انجام شود. در 
انتها برای افزایش آگاهی و استحکام روانی دانشجویان ورزشکار، به 
استادان، مربیان و روان شناسان ورزشی پیشنهاد می شود کارگاه ها 

و نشست هایی در راستای این موضوع برگزار کنند.

نتیجه گیری

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد بین صفات ماکیاولیسم 
ورزشکار  دانشجویان  روانی  استحکام  با  ضداجتماعی  رفتار  و 
همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. درواقع، ورزشکارانی که 
نمرات بیشتری در این صفات کسب می کنند استحکام روانی 
کمتری دارند که این خود موجب بی ثباتی آن ها در فعالیت های 
یافته های مطالعه  از سویی دیگر،  ورزشی و تحصیلی می شود. 
حاضر نشان داد صفت خودشیفتگی همبستگی مثبت معناداری 
را با استحکام روانی دانشجویان ورزشکار دارد که این حاکی از 
ارتباط مستقیم این دو متغیر با یکدیگر است. در رابطه با بهزیستی 
مؤلفه های  کرد،  مشخص  پژوهش  این  نتایج  روان شناختی 
استقالل، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، 
هدفمندی در زندگی و پذیرش خود با استحکام روانی دانشجویان 
ورزشکار همبستگی مثبت معنی داری دارد. به عبارت دیگر، با 
کاهش متغیرهای مذکور میزان استحکام روانی در دانشجویان 
ورزشکار کاهش و بالعکس با افزایش متغیرهای مذکور میزان 
استحکام روانی در دانشجویان ورزشکار افزایش می یابد. بر این 
اساس به استادان و مربیان مربوط توصیه می شود، اقدامات الزم 
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برای باال بردن بهزیستی روان شناختی دانشجویان را در دستور کار 
خود قرار دهند تا در آینده شاهد پیشرفت روزافزون آینده سازان 

ورزش کشور عزیزمان ایران باشیم.
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