ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سالمت اجتماعی جوانان
ورزشکار والیبال استان تهران
عباس شعبانی  ،سپیده شکری
چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سالمت اجتماعی جوانان
والیبالیست استان تهران میباشد .جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ والیبالیست های باشگاه های استان تهران تشکیل
می دادند .نمونه برای جامعه نامحدود 483 ،نفر و به صورت نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شد .در این
تحقیق از پرسشنامه های استاندارد شخصیت جامعهپسند ،شخصیت خودشیفته و سالمت اجتماعی استفاده شد که
روایی و پایایی آنها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تایید شده است .برای تجزیه و تحلیل داد ها از شاخص-
های آمار توصیفی و آزمون های کلموگروف -اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندگانه استفاده
گردید .یافته ها نشان داد که بین شخصیت جامعهپسند با سالمت اجتماعی رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد .هم-
چنین ،نتایج حاکی از آن بود که بین مولفۀ مسوولیت جامعه پسند و ارتباط همدالنه با سالمت اجتماعی رابطۀ
مثبت معناداری وجود دارد .نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن بود که مسوولیت اجتماعی و شخصیت جامعه
پسند پیشبینی کنندۀ معنادار سالمت اجتماعی هستند .عالوه بر این ،بین خودشیفتگی با سالمت اجتماعی
ارتباط منفی و معنادار مشاهده شد .همچنین ،بین مولفههای اقتدار و خودبینی و خودبسندگی با سالمت اجتماعی
رابطۀ منفی معنادار و بین برتری جویی و بهره کشی و محق بودن و خودنمایی با سالمت اجتماعی رابطۀ معناداری
وجود نداشت .در نهایت ،خودبینی و خودشیفتگی پیشبینی کنندۀ معنادار سالمت اجتماعی بودند .بنابراین،
پیشنهاد میشود ورزشکاران در راستای بهبود سالمت اجتماعی شخصیت جامعهپسند و خودشیفتگی را مورد توجه
قرار دهند.
واژگان کلیدی :شخصیت جامعه پسند ،خودشیفتگی ،سالمت اجتماعی ،جوانان والیبالیست

 .استادیار گروه تربیت بدنی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
Email: a.shabani@riau.ac.ir
 .کارشناس ارشد جامعه شناسی ورزشی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
ورزش یکی از فعالیت های مهم انسانی است که در دوران جدید ،به دلیل گستردگی و
فراگیری ،به یک نهاد اجتماعی تبدیل شده و انجام آن یکی از ضرورت های زندگی محسوب می
شود (کوکلی  .) 002 ،ورزش به شکل موثری در تحول جنبه اجتماعی شخصیت یا صالحیت
و شایستگی اجتماعی فرد اثر داشته است .آلپورت ) 111( 4شخصیت را سازمان پویای درون
شخص می داند که از نظام های روانی جسمانی تشکیل یافته است ،این نظام ها ،الگوهای
شاخص رفتار ،افکار و احساسات شخص را ایجاد می کند .ساختار شخصیت براساس الگوهای
مختلفی تبیین شده است .امروزه ،شخصیت مهمترین متغیری است که برای تمایل به شرکت
در فعالیتهای ورزشی و تشریح عمل موفقیت ها و شکست ها در مسابقات ورزشی به آن توجه
میشود ،محققین شخصیت را الگوی نسبتاً پایدار صفات ،گرایش ها یا ویژگیهایی که تا اندازه
ای به رفتار افراد دوام می بخشد ،میدانند (انشل .) 410 ،3ورزش مقولهای است که در یک
جامعه می تواند مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن جامعه را تحت الشعاع خود
قرار دهد .از طرفی بسیاری از متفکران اخالق معاصر معتقدند ورزش در رشد فردی و اجتماعی
تأثیر داشته و در شکل گیری شخصیت فرد نقش اساسی دارد .در مقابل رفتار جامعه پسند
یعنی هر عملی که به دیگران سود برساند .این اصطالح در مورد اعمالی به کار می رود که هیچ
سود مستقیمی به فردی که آن اعمال را انجام می دهد ،نمی رساند و حتی ممکن است
خطراتی برای او داشته باشد (بارون و همکاران ،ترجمۀ کریمی .) 410 ،زنان و مردان در جذب
رفتار جامعه پسند شباهت زیادی دارند و بیشترین تأکید در طبقه بندی های خاص این
رفتارهاست .رفتارهای جامعه پسند در زنان ،بیشتر رابطه ای و گروهی است و این رفتارها در
مردان بیشتر به صورت جهت گیری شده مانند تمرکز بر قدرت همکاری است که مبدأ این
باورها تحت تأثیر پردازش های هورمونی ،انتظارات اجتماعی و موقعیت های فردی قرار دارد
(ایگلی  .) 0 ،این واقعیت که وجوه چندگانۀ شخصیت در رفتار جامعه پسند دخیل هستند،
سبب شده که برخی پژوهشگران این فرض را مطرح کنند که ترکیبی از این عوامل ،به وجود

. Coakley
. Personality
. Alport
. Anshel
. Eagly

36

فصلنامة پژوهش اجتماعی ،سال یازدهم  ،شماره چهل و دو ،بهار 8631

آورندۀ مفهومی هستند که شخصیت نوعدوست نامیده می شود (بیرهوف و همکاران.) 00 ،
بنابراین شخصیت جامعه پسند به ویژه همدلی ،نقش اساسی در زندگی اجتماعی دارد .از سوی
دیگر ،افراد خودشیفته کسانی توصیف میشوند که رؤیاهایی راجع به مهم بودن خود ،موفقیت
بینهایت ،قدرت ،زیرکی و زیبایی و احساس بزرگمنشی دارند .مهمترین ویژگی اختالل
شخصیت خودشیفته ،احساس زننده خود واالبینی است .از دیگر ویژگی های این اختالل،
خودشیفتگی مداوم ،خیالپردازی درباره موفقیت نامحدود قدرت یا زیبایی و نیازهای خودنمایی
برای تحسین شدن است .هنگام انتقاد ،بی تفاوتی دیگران و تهدیدشدن عزت نفس ،با پاسخ
های اغراق آمیز خشم ،شرم ،سرافکندگی یا بیهودگی مواجه میشوند (شفیعی و همکاران،
 .) 41خودشیفتگی ،مجموعه ای از ویژگیهای هیجانی است که در نتیجه آن فرد خود را به
عنوان موجودی برتر ادراك کرده و بیش از حد بر ارزش یا موقعیت خود در چشم دیگران
تمرکز می کند (رادز و همکاران  .) 0یکی از مزایای ورزش توانایی آن در افزایش
خودارزشی 4است .خودارزشی به رضایت علمی ،اجتماعی ،هیجانی و جسمانی فرد از خودش
اطالق میشود (فاکس .) 008با وجود این که خودارزشی پیامدهای سالم دارد و منجر به
تندرستی میشود اما افراط در خودارزشی میتواند ناسازگار باشد .این مسئله معموالً به شکل
خودشیفتگی نمایان میشود .خودشیفتگی به شکل الگویی از صفات و رفتارهایی تعریف میشود
که وسواس شدید نسبت به خود و دفع افراد دیگر ،پیگیری خودخواهانۀ لذت ،تسلط و جاهطلبی
از ویژگیهای بارز آن است (واکنین .) 0 4 ،3ورزش میتواند یک عامل تعدیلی برای اهداف و
انتظارات خودشیفتگی باشد و میتواند منجر به افزایش تمرکز بر ظاهر افراد شود (دیویس،
 .) 00بنابراین ،احتماالً افراد با خودشیفتگی باال برای بهبود خودارزشی در فعالیت بدنی
شرکت کنند .اسپانو (  ) 0با بررسی رفتارهای تمرینی و شخصیتهای خودشیفته بر روی
 0فرد بزرگسال به این نتیجه دست یافت که افراد با خودشیفتگی باال نسبت به افراد با
خودشیفتگی پایین بیشتر به ورزش و فعالیت بدنی میپردازند.
ورزش عالوه بر این که نوعی سودمندی اجتماعی برای هر جامعه تلقی می شود ،دارای منافع
اجتماعی خردتری چون افزایش حرمت و اعتماد به نفس ،اصالح و بهبود تواناییهای اجتماع،
.Bierhoff
. Rhodes
. Self-worth
. Vaknin,
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افزایش همبستگی ،مشارکت ،انسجام ،تشویق بهترین بودن در جامعه ،بهبود و افزایش سالمت
عمومی در جامعه و سایر کارکردهای فردی و اجتماعی است که میتوان آن را بخشی از
کارکردهای آشکار ورزش در جامعه بر شمرد (پارسامهر .) 414 ،سالمت اجتماعی مفهومی
است که از ارتباط بین دو مفهوم سالمت و اجتماع تشکیل شده و یک مفهوم اعتباری است.
مفهوم سالمت اجتماعی دارای شاخص های متعددی است که این ابعاد شامل :انسجام
اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،شکوفایی اجتماعی و انطباق اجتماعی از
سالمت اجتماعی افراد (کییز  .) 004 ،مهارتهای اجتماعی و عضویت در شبکه های اجتماعی،
رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل موثر و اجتناب از پاسخهای نامطلوب مینماید و
بیانگر سالمت رفتاری و اجتماعی افراد هستند .به طور کلی ،بعد اجتماعی سالمت دربرگیرنده
سطوح مهارتهای اجتماعی و عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان
عضوی از جامعه بزرگتر است .با توجه به مباحث و اهمیت این موضوع محقق در پژوهش
حاضر به دنیال پاسخ به ای ن سوال است که آیا شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی با سالمت
اجتماعی در جوانان والیبالیست استان تهران رابطهای دارد؟
روش تحقیق
روش تحقیق از نظر نوع استنتاج داده ها استقرایی و از نظر ماهیت و اندازه گیری کمی و از
لحاظ هدف کاربردی است .روش پژوهش در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد .از
نظر زمانی جزء تحقیقات حال نگر می باشد .جامعه آماری تحقیق شامل کلیۀ جوانان
والیبالیست حاضر در باشگاه های استان تهران می باشد و به دلیل عدم دسترسی دقیق به آمار
و ارقام تعداد والیبالیست های جوان استان تهران تعداد نمونه های تحقیق  483نفر در نظر
گرفته شد .برای انتخاب نمونه های تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد .برای
جمع آوری اطالعات مورد نیاز پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد .از
پرسشنامه استاندارد شخصیت جامعهپسند پنر (  ،) 00پرسشنامه استاندارد شخصیت خود
شیفته راسکین و تری ( ) 188و پرسشنامه استاندارد سالمت اجتماعی کیز ( ) 003استفاده
شد و با توجه به اینکه پرسشنامه های شخصیت جامعهپسند  ،شخصیت خودشیفته و سالمت

. Social well being
. Keyes
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اجتماعی استاندارد است ،روایی و پایایی آنها در مطالعات متعدد خارجی و داخلی تایید شده
است .به منظور تجز یه و تحلیل و طبقه بندی ،خالصه کردن ،توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط
از طریق اطالعات جمع آوری شده جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق از روش های آماری
توصیفی و استنباطی استفاده گردید برای این منظور از آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف جهت
تشخیص نرمال بودن داده ها ،آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط متغیر ها و از
آزمون رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیرها استفاده گردید.
یافته های تحقیق
جدول  .8نتایج آزمون گلموگروف اسیرنف جهت نرمال بودن داده ها

سالمت اجتماعی

شخصیت خودشیفته

شخصیت جامعه پسند

تعداد

483

483

483

آماره z

/ 32

/0 0

0/842

سطح معناداری

0/ 33

0/ 0

0/38

جدول نشان می دهد با توجه به میزان سطح معناداری (  )p > 0/0باا اطمیناان  0/1مای
توان بیان نمود که متغیر یادشده از مفروضه نرمال بودن برخوردار می باشند ،بنابراین می تاوان
از آزمون های پارامتریک جهت آزمون فرضیه های تحقیق استفاده کرد .
جدول  . 2آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهای شخصیت جامعه پسند و سالمت
اجتماعی

شخصیت جامعه
پسند
همبستگی
شخصیت جامعه پسند

0/226

سطح معناداری
تعداد

سالمت اجتماعی

0/00
483

483
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سالمت اجتماعی

همبستگی

0/2

سطح معناداری

0/00

تعداد

483

483

با توجه به نتایج جدول مشاهده می شود که شخصیت جامعه پسند به میزان  r = 0/2باا
میزان سالمت اجتماعی جوانان والیبالیسات اساتان تهاران رابطاه دارد ،از طرفای باا توجاه باه
کوچکتر بودن سطح معنادری آزمون از (  ) p < 0/0می توان بیان نمود که رابطه فوق معنادار
است و نشان می دهد که از نظر جوانان والیبالیست استان تهران باا افازایش شخصایت جامعاه
پسند ،سالمت اجتماعی افزایش می یابد.
جدول  . 6آزمون ضریب همبستگی پیرسون در ارتباط با متغیرهای خود شیفتگی و سالمت اجتماعی

خودشیفتگی
همبستگی
خودشیفتگی

- 0/ 2

سطح
معناداری
تعداد

سالمت اجتماعی

سالمت اجتماعی

0/00
483

همبستگی

- 0/ 2

سطح
معناداری

0/00

تعداد

483

483

483

در جدول  4مشاهده می شود که با توجه به معنی داری آزمون و همبستگی معکاوس ( -0/2
=  )rمی توان بیان نمود که از نظر جوانان والیبالیسات اساتان تهاران باا افازایش شخصایت
خودشیفتگی ،سالمت اجتماعی کاهش می یابد.
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جدول  .6خالصه ای از شاخص های آماری متغیر های سالمت اجتماعی و شخصیت جامعه پسند در
آزمون رگرسیون

شاخص های آماری
مدل

ضریب همبستگی
چندگانه ()R

سالمت اجتماعی-
شخصیت جامعه
پسند

0/ 24

ضریب تبین
چندگانه( )R

ضریب تبین
چندگانه
تعدیل شده

0/4 8

انحراف معیار
ضریب تبین
چندگانه
0/ 1

0/ 4 2

با توجه به نتایج جدول  3و مقدار  Rمحاسبه شده می توان بیان نمود که مولفه های شخصایت
جامعه پسند به میزان  0/ 24با میزان ساالمت اجتمااعی جواناان والیبالیسات اساتان تهاران
رابطه دارند .همچنین با مشاهده مقدار (  )Rمحاسبه شده برای متغیرها چناین اساتدالل مای
شود که مولفه های شخصیت جامعه پسند تقریباً  44درصد از تغییرات میزان سالمت اجتماعی
جوانان والیبالیست را پوشش می دهند.
جدول  .6ضرایب مربوط به شاخص های آماری متغیر ها در آزمون رگرسیون

ضرایب غیر استاندارد
مدل

ضرایب
استاندارد

B

خطا انحراف
معیار

مقدار ثابت

8 /420

3/0 1

مسئولیت اجتماعی

0/230

0/ 2

0/ 8

ارتباط همدالنه

0/ 48

0/ 1

0/ 28

t

سطح
معناداری

0/ 1

0/00

4/8 1

0/00

/202

0/00

بتا

نگاه از منظر دیگران

0/ 1

0/083

0/0 2

0/22

0/330

پریشانی فردی

-0/ 30

0/ 4

-0/

- / 3

0/00

استدالل اخالقی

0/ 38

0/043

0/028

/02

0/ 81
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دوجانبه
استدالل های جهت
گیری شده

0/014

0/084

0/04

0/ 01

0/ 2

نوع دوستی

0/ 42

0/083

0/0 0

0/23

0/3 1

با توجه به داده های جدول و میازان ضاریب بتاا بارای متغیرهاای وارد شاده باه رگرسایون
مشاهده می شود مولفه های شخصیت جامعه پسند (مسئولیت اجتماعی ،ارتباط همدالنه ،نگااه
از منظر دیگران ،پریشانی فردی،استدالل اخالقی دوجانبه ،استدالل های جهات گیاری شاده و
نوع دوستی) با سالمت اجتماعی جوانان والیبالیست استان تهران رابطه دارند ،از طرفی با توجه
به کوچکتر بودن سطح معناداری آزماون از (  )p < 0/0در ساه مولفاه مسائولیت اجتمااعی،
ارتباط همدالنه و پریشانه فردی می توان بیان نمود که روابط در این سه مولفاه معناادار اسات
بعبارت دیگر شخصیت جامعه پسند پیش بینی کنندۀ سالمت اجتماعی می باشاد ،از طرفای باا
توجه به مثبت بودن میزان رابطه در مولفه های مسئولیت اجتماعی و ارتباط همدالنه می تاوان
نتیجه گرفت از نظر جوانان والیبالیست استان تهران با افازایش مسائولیت اجتمااعی و ارتبااط
همدالنه ،سالمت اجتماعی افزایش می یابد ،همچنین با توجه به منفی بودن میزان رابطاه باین
پریشانه فردی با سالمت اجتماعی می توان نتیجه گرفات از نظار جواناان والیبالیسات اساتان
تهران با افزایش پریشانی فردی  ،سالمت اجتماعی کاهش می یابد .از سوی دیگر باا توجاه باه
بزرگتر بودن میزان ضریب بتا مولفه مسئولیت اجتمااعی از ساایر مولفاه هاا مای تاوان چناین
استدالل نمود که از نظر جوانان والیبالیست استان تهران مولفه مسئولیت اجتمااعی بیشاترین
سهم و با توجه به کوچکتربودن میزان ضریب بتا مولفه استدالل های جهت گیری شده کمترین
سهم را در تببین سالمت اجتماعی دارا می باشند.
جدول  .3خالصه ای از شاخص های آماری متغیرهای سالمت اجتماعی – خود شیفتگی در آزمون
رگرسیون

شاخص های آماری
مدل

ضریب
همبستگی

ضریب تبین
چندگانه( )R

ضریب تبین
چندگانه

انحراف معیار
ضریب تبین
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چندگانه ()R
سالمت اجتماعی –
خود شیفتگی

0/ 40

0/42

تعدیل شده

چندگانه

0/ 1

0/ 8

با توجه به داده های جدول  2و مقدار  Rمحاسبه شده می تاوان بیاان نماود کاه مولفاه هاای
شخصیت خودشیفته به میزان  0/42با میزان سالمت اجتمااعی جواناان والیبالیسات اساتان
تهران رابطه دارند .همچنین با مشاهده مقدار (  )Rمحاسبه شده برای متغیرها چنین اساتدالل
می شود که مولفه هاای شخصایت خودشایفته تقریبااً  4درصاد از تغییارات میازان ساالمت
اجتماعی جوانان والیبالیست را پوشش می دهند.
جدول  .6ضرایب مربوط به شاخص های آماری متغیرها در آزمون رگرسیون

ضرایب غیر استاندارد
مدل

ضرایب
استاندارد

T

سطح
معناداری

48/283

0/00

- /

0/00
0/21

B

خطا انحراف
معیار

مقدار ثابت

2 /322

/132

اقتدار

- 0/ 2 2

0/3 3

-0/ 8

خودنمایی

-0/ 4

0/4

-0/04

-0/41

برتری جویی -0/033

0/ 03

-0/002

-0/082

0/14

بهره کشی

-0/ 31

0/ 3

-0/043

-0/383

0/ 2 1

محق بودن

-0/ 22

0/ 2

-0/030

-0/32

0/242

خودبسندگی -0/242

0/320

-0/

- / 28

0/00

- /44

0/342

-0/ 20

- /8

0/00

خودبینی

بتا

در جدول شماره  2میزان ضریب بتا برای متغیر های وارد شده به رگرسیون مشاهده مای شاود
که مولفه های شخصیت خودشیفته (اقتدار ،خودنمایی ،برتری جویی ،بهره کشی ،محاق باودن،
خودبسندگی و خودبینی) با میزان سالمت اجتماعی جوانان والیبالیسات اساتان تهاران رابطاه
دارند ،از طرفی با توجه به کوچکتر بودن سطح معنادری آزماون از (  )p < 0/0در ساه مولفاه
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اقتدار ،خودبسندگی و خودبینی می توان بیان نمود که روابط در این سه مولفاه معناادار اسات
بنابراین فرض تحقیق تایید می شود بعبارت دیگار خودشایفتگی پایش بینای کنناده ساالمت
اجتماعی می باشد ،از طرفی باا توجاه باه منفای باودن میازان رابطاه در مولفاه هاای اقتادار،
خودبسندگی و خودبینی می توان نتیجه گرفت از نظر نمونه هاای پاژوهش باا افازایش اقتادار،
خودبسندگی و خودبینی ،سالمت اجتماعی کاهش می یابد ،از سوی دیگر باا توجاه باه بزرگتار
بودن میزان ضریب بتا مولفه خودبینی از سایر مولفه ها می توان چنین استدالل نمود که مولفه
خودبینی بیشترین سهم و با توجه به کوچکتر باودن میازان ضاریب بتاا مولفاه برتاری جاویی
کمترین سهم را در تببین سالمت اجتماعی دارا می باشند.
بحث و نتیجه گیری
یافتههای این تحقیق نشان داد که بین شخصیت جامعهپسند با سالمت اجتماعی رابطۀ مثبت
معنادار وجود دارد .همچنین ،بین مولفۀ مسولیت اجتماعی و ارتباط همدالنه با سالمت
اجتماعی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد .در تفسیر این یافته میتوان چنان بیان نمود که
شخصیت جامعهپسند ،شامل فعالیتهایی است که بدون انتظار پاداش مادی یا اجتماعی،
مساعدت دیگران را برمیانگیزد و پاداش آن عموما همان احساس خوشآیند فرد کمک کننده
است (زاسکاندا .) 0 0 ،شخصیت جامعه پسند ،گرایش خلقی پایدار یک فرد برای فکر کردن
درباره حقوق و رفاه دیگران ،احساس همدلی و نگرانی درباره آنها و انجام رفتاری به سود
دیگران تعریف میشود که به وسیله تمایل برای همدلی و کمک به دیگران مشخص میگردد.
بنابراین ،این گرایش و تمایل در جوانان والیبالیست احتماال باعث میشود که احساس کنند در
جامعه مشارکت میکنند و میتوانند بدین طریق با دیگران ارتباط برقرار کنند و در حفظ
روابط شان تالش کنند و به این ادراك برسند که با جامعه همسو هستند و مورد پذیرش هم
تیمیها ،همساالن و سایر افراد میشوند و سالمت اجتماعی آنها افزایش مییابد .در راستای
یافتههای پژوهش حاضر ،صفاری نیا و همکاران ( ) 414در پژوهشی با عنوان تأثیر مؤلفههای
شخصیت جامعه پسند و خودشیفتگی بر بهزیستی اجتماعی در ساکنان شهر تهران به این
نتیجه دست یافتند که شخصیت جامعه پسند و تمام مولفههای آن با سالمت اجتماعی رابطۀ
مثبت معناداری دارد .یافتههای پژوهش حاضر با نتایج تحقیق صفاری نیا و همکاران () 414
نیز همسو می باشد.

62

فصلنامة پژوهش اجتماعی ،سال یازدهم  ،شماره چهل و دو ،بهار 8631

یافتههای دیگر پژوهش حاضر حاکی از آن بود که کمک رسانی ،همحسی جهتگیری شده
دیگران و شخصیت جامعه پسند پیشبینی کنندۀ معنادار سالمت اجتماعی است .این یافته
بیانگر آن است که هر چه تمایل جوانان والیبالیست به کمک رسانی و یا به عبارت دیگر ،عملی
که به دیگران سود برساند .این اصطالح در مورد اعمالی به کار میرود که هیچ سود مستقیمی
به فردی که آن اعمال را انجام میدهد ،نمیرساند و حتی ممکن است خطراتی برای او داشته
باشد .همچنین ،وقتی در جوانان والیبالیست همحسی جهتگیری شده دیگران و یا به عبارتی
حس رفتارهای نوع دوستانه ایجاد شود ،باعث افزایش احساس یکپارچکی با جامعه و نیز
برقراری ارتباط با دیگران میشود که در واقع مشخصههای بارز سالمت اجتماعی میباشد.
نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که ارتباط منفی و معنادار بین خودشیفتگی با سالمت
اجتماعی وجود دارد .بین مولفه های خودنمایی ،برتری جویی و بهره کشی و محق بودن با
سالمت اجتماعی رابطۀ وجود ندارد .اما بین اقتدار و خودبسندگی وخودبینی با سالمت اجتماعی
رابطۀ معناداری منفی وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان اذعان داشت که خودشیفتگی،
مجموعهای از ویژگیهای هیجانی است که در نتیجه آن فرد خود را به عنوان موجودی برتر
ادراك کرده و بیش از حد بر ارزش یا موقعیت خود در چشم دیگران تمرکز میکند .در حالی
این نوع شخصیت نقطۀ مقابل سالمت اجتماعی میباشد چرا که در سالمت اجتماعی فرد
احساس یکپارچگی با جامعه دارد و درصدد برقراری و ایجاد ارتباطات مطلوب با دیگران و نیز
پذیرفته شدن توسط دیگران میباشد ،بنابراین به نظر میرسد به دلیل این ویژگیهای متناقض
این رابطه در جوانان والیبالیست منفی به دست آمده است .از طرفی دیگر ،شخصیت خودشیفته
با رفتارهای ضد اجتماعی از جمله پرخاشگری و همدلی پایین با دیگران همراه هست که این
ویژگی ها احتماالً باعث کاهش تالش برای بکپارچگی با اجتماع و برقراری رابطه با دیگران و در
نهایت کاهش سالمت اجتماعی میشود .در این راستا ،سادات امامی (  ) 41به این نتیجه
دست یافتند که خودشیفتگی رابطۀ منفی معناداری با سالمت اجتماعی دارند .این تحقیق بین
اقتدار وخودبینی و خودبسندگی با سالمت اجتماعی رابطۀ معناداری نشان داد .در تببین دالیل
احتمالی این ناهمخوانی با نتایج صفاری نیا و همکاران ( ) 414میتوان به تفاوت جامعۀ آماری
تحقیقات اشاره کرد.
در نهایت ،خودبینی پیشبینی کنندۀ معنادار سالمت اجتماعی است .این یافته بیانگر آن است
که هر چه نمونه های این پژوهش از ویژگیهای منفی خودبینی برخوردار باشند ،میزان سالمت
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اجتماعی آنها کاهش مییابد .در واقع در استدالل این یافته میتوان چنین گفت که چون در
محیط های ورزشی جوانان به دنبال نشان دادن خود هستند ،گاهی اوقات این حس خودبینی
منجر به بی توجهی به برخی رفتارهای جامعهسپند از جمله یکپارچگی با جامعه و برقراری
ارتباطات مناسب با دیگران میشود .همچنین ،وقتی جوانان والیبالیست به این نتیجه دست
یابند که ارزش یا موقعیت شان در چشم دیگران بایستی باالتر باشد ،میزان سالمت اجتماعی
آنها احتماالً کاهش مییابد .در این راستا ،کشاورز و همکاران ( ) 413نشان دادند که
شخصیت جامعهپسند و مولفههای آن توانایی پیش بینی سالمت اجتماعی را دارا هستند.
در نهایت با توجه به توانایی شخصیت جامعهپسند و مولفههای آن در پیشبینی سالمت
اجتماعی پیشنهاد میشود که مربیان تیمهای ورزشی از روانشناسان و جامعهشناسان در
راستای آموزش رفتارهای جامعهپسند ،دوره های تخصصی آموزشی برگزار نمایند و همچنین با
توجه به رابطۀ مثبت معنادار بین شخصیت جامعهپسند و مولفههای آن با سالمت اجتماعی
جوانان والیبالیست ،به تمامی مربیان رشته های مختلف ورزشی پیشنهاد میشود ویژگیهای
شخصیت جامعه پسند را در بین تمام ورزشکاران گسترش دهند و با توجه به رابطۀ منفی
معنادار بین خودشیفتگی با سالمت اجتماعی جوانان والیبالیست ،پیشنهاد میشود مربیان
ورزشی از طریق بکارگیری روانشناسان ورزشی در راستای اصالح رفتارهای منفی در
ورزشکاران و بهبود روابط بین فردی و اجتماعی اقدام نمایند.
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