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Aims High self-esteem positively correlated with high quality of life and narcissism. The aim of 
the study was to investigate the self-esteem and its correlation with quality of life and narcissism 
in the veteran and disabled professional cyclists participated in the state championship. 
Instrument & Methods In the descriptive study, 27 male physically disabled and veteran 
cyclists, who took part in the state championship in 2016, were studied. The subjects were 
selected via available sampling method. Data was collected by Rosenberg self-esteem scale, 
health-related quality of life scale, and Ames narcissistic personality questionnaire. Data was 
analyzed by SPSS 17 software using Pearson correlation coefficient. 
Findings The mean score of self-esteem, mean total score of quality of life, and mean score 
of narcissism were 6.83±3.23, 73.45±5.60, and 5.11±3.63, respectively. Self-esteem did not 
significantly correlate with total score of quality of life and narcissism (p>0.05). However, self-
esteem positively and significantly correlated with the vital energy and freshness subscale of 
the quality of life (r=0.481; p=0.017). 
Conclusion The veteran and disabled professional cyclists participated in the state 
championship are with acceptable self-esteem and quality of life. Nevertheless, their self-esteem 
does not correlate with quality of life and narcissism.   
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  چکيده

اند که بین عزت نفس باال با کیفیت زندگی و مطالعات گذشته نشان داده :فاهدا
خودشیفتگی ارتباط مثبتی وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی عزت نفس و 

ای جانباز سواران حرفه کیفیت زندگی و خودشیفتگی در بین دوچرخهارتباط آن با 
 کننده در مسابقات قهرمانی کشور بود. و معلول شرکت

سواران مرد جانباز و  نفر از دوچرخه ۲۷در این پژوهش توصیفی، ها: ابزار و روش
سواری قهرمانی  در مسابقات دوچرخه ۱۳۹۵حرکتی که در سال  -معلول جسمی

صورت نمونه دردسترس انتخاب شده و مورد مطالعه  ت کرده بودند، بهکشور شرک
، روزنبرگنامه عزت نفس  آوری دادها از سه پرسش منظور جمع قرار گرفتند. به

ها استفاده شد. داده آمزکیفیت زندگی مرتبط با سالمت و شخصیت خودشیفته 

و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون  SPSS 17افزار آماری  توسط نرم
  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

و خودشیفتگی به نمره کلی کیفیت زندگی میانگین نمره عزت نفس، ها: یافته
بین عزت نفس  دست آمد. به ۱۱/۵±۶۳/۳و  ۵۴/۳۷±۶۰/۵، ۳۸/۶±۲۳/۳ترتیب 

داری وجود نداشت یو نمره کلی کیفیت زندگی و نیز خودشیفتگی ارتباط معن
)۰۵/۰p> و فقط بین عزت نفس با زیرمقیاس نشاط و انرژی حیاتی از کیفیت (

  ).p=۰۱۷/۰؛ r=۴۸۱/۰داری مشاهده شد (زندگی ارتباط مثبت و معنی

کننده در مسابقات  ای جانباز و معلول شرکت سواران حرفه دوچرخه گیری:نتیجه
لوبی برخوردار هستند، ولی بین قهرمانی کشور از عزت نفس و کیفیت زندگی مط

  عزت نفس با کیفیت زندگی و خودشیفتگی در آنها ارتباطی وجود ندارد.

  جانباز و معلول، عزت نفس، کیفیت زندگی، خودشیفتگیها: کلیدواژه

  

  ۰۸/۰۹/۱۳۹۵ تاريخ دريافت:

  ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  ahmadi_ma@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  

  مقدمه

شود که فشارهای  جسمانی موجب دشواری حرکتی میمشکالت 
روانی، افسردگی، اضطراب و اختالل در کارکرد اجتماعی فرد را 

شود که  دنبال دارد و این شرایط مانع از ایفای نقش اجتماعی می به
. [1]رود از فرد با توجه به شرایط سنی، جنسی و فرهنگی انتظار می

خاصشان نیازمند حمایت لحاظ شرایط  جانبازان و معلوالن به
اجتماعی بیشتری هستند و از آنجایی که کنارآمدن با این شرایط 

تواند در کیفیت زندگی این قشر از  برای آنها دشوار است، این امر می
  . [2]جامعه اثرگذار باشد

عنوان مفهومی شناختی و عاطفی که فرد درباره خود  عزت نفس به
قدر برای خودش احترام و دارد و درک و توصیف خود و اینکه چ

. عزت نفس با موفقیت و [3]ارزش قایل است تعریف شده است
. [4]زای زندگی ارتباط داردتوانایی مقابله با رویدادهای استرس

های  ها و نقص اند که طی بیماری همچنین تحقیقات نشان داده
دادن کنترل خود در معرض  دلیل احساس ازدست مزمن، افراد به

تواند باعث  ت نفس هستند که این مساله میکاهش سطح عز
کاهش رضایت از زندگی، افزایش افسردگی، افزایش مصرف دارو و 

اند که بین کیفیت  . مطالعات نشان داده[5]سوء مصرف مواد شود
شناختی از جمله عزت نفس ارتباط وجود  زندگی و متغیرهای روان

ی عزت نفس ، چنانکه گزارش شده است افرادی که دارا[7 ,6]دارد
باالتری هستند نسبت به افرادی که عزت نفس کمتری دارند از 

  . [8]تری برخوردارندکیفیت زندگی مطلوب
کیفیت زندگی دربرگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است و هر فردی برای 

های گوناگونی رسیدن به معیارهای کیفی زندگی دست به فعالیت
که یکی از این اقدامات زند در جهت بهداشت جسمانی و روانی می

دهند که بین  . مطالعات نشان می[9]تواند فعالیت ورزشی باشد می
های ورزشی با بهبود وضعیت سالمت و کیفیت پرداختن به فعالیت

. در گذشته [11 ,10]داری وجود داردزندگی ارتباط مثبت و معنی
شد که فعالیت بدنی و ورزش تنها بر ُبعد سالمت جسمانی تصور می

تواند بر  ثرگذار است، اما امروزه عقیده بر این است که ورزش میا
  . [12]سالمت روانی نیز تاثیرگذار باشد

های ورزشی برای جانبازان و معلوالن اهمیت امروزه فعالیت
عنوان  ای پیدا کرده و از ُبعد تفریحی و درمانی خارج شده و به ویژه

روانی آنها مورد توجه های جسمانی و عاملی برای تکامل نارسایی
دهنده این امر است که  . نتایج مطالعات نشان[13]قرار گرفته است

ورزش و فعالیت بدنی نقش بسیار مهمی در سالمت عمومی مردم 
های جامعه از جمله جانبازان و معلوالن دارد و مشارکت در فعالیت

تواند باعث بهبود سالمت جسمانی، روانی و کیفیت  ورزشی می
جانبازان و معلوالن شود و معلوالن ورزشکار سالمت و زندگی 
مندی بیشتری از زندگی خود نسبت به معلوالن غیرورزشکار  رضایت

تواند عزت نفس افراد  . فعالیت ورزشی همچنین می[16-14 ,12]دارند
  .[18 ,17]را افزایش دهد

ویژه  شناسی و بهخودشیفتگی یکی از مفاهیم قدیمی در روان
عنوان نوعی  گری است که در حال حاضر هم به حلیلت مکتب روان

عنوان صفتی شخصیتی در سطح غیربالینی  اختالل بالینی و هم به
. خودشیفتگی با [19]موضوع مورد تحقیق در ادبیات پژوهشی است

پیامدهای مثبت و منفی همراه است و برخی پیامدهای مثبت آن 
اال، بهبود شناختی شامل عزت نفس ب مرتبط با بهزیستی روان
گرایی است. از طرفی، این مفهوم دارای عملکرد در جمع و برون

برخی پیامدهای منفی از جمله اطمینان افراطی به خود و فقدان 
دهی و  . از آنجایی که این حالت در سازمان[20]همدلی نیز است

شناختی  بخشی به بسیاری از خصوصیات شخصیتی و روان جهت
نفس، ارزشمندی و عملکرد مناسب در  مانند عزت نفس، اعتمادبه

. از [21]جهت مثبت نقش دارد، ارزیابی آن از اهمیت برخوردار است
طرفی، بنا بر ادبیات گذشته بین خودشیفتگی و عزت نفس رابطه 

  . [22]داری برقرار استمثبت و معنی
از آنجایی که مطالعات روی ورزشکاران جانباز و معلول اندک است، 

مطالعه حاضر با هدف بررسی عزت نفس و ارتباط بر همین اساس 
ای سواران حرفه آن با کیفیت زندگی و خودشیفتگی در بین دوچرخه

  کننده در مسابقات قهرمانی کشور انجام شد. جانباز و معلول شرکت
  

  هاابزار و روش

سواران مرد جانباز و  نفر از دوچرخه ۲۷در این پژوهش توصیفی، 
در مسابقات  ۱۳۹۵در سال حرکتی که  - معلول جسمی

سواری قهرمانی کشور به میزبانی شهر شیراز شرکت کرده  دوچرخه
صورت نمونه دردسترس و داوطلبانه انتخاب شده و مورد  بودند، به

های ورود به پژوهش شامل؛ رضایت  مطالعه قرار گرفتند. مالک
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شناختی،  آگاهانه برای شرکت در مطالعه، نداشتن بیماری روان
  نامه بود.  ندگی ذهنی و تمایل به همکاری و تکمیل پرسشما عقب

، روزنبرگنامه عزت نفس  آوری دادها از سه پرسش منظور جمع به
و شخصیت خودشیفته  (SF-12)کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 

  استفاده شد.  (NPI-16) آمز
 موریس روزنبرگوسیله  : این مقیاس بهروزنبرگمقیاس عزت نفس 

ماده با  ۱۰گیری عزت نفس کلی تهیه شده که از  برای اندازه
های موافقم و مخالفم تشکیل شده است. پاسخ موافق به هر  گزینه

+ و پاسخ مخالف به هر یک از ۱، نمره ۵های یک تا  یک از عبارت
، با ۱۰تا  ۶های  دهد. همچنین به هر یک از عبارت می - ۱آنها نمره 

گیرد. نمره + تعلق می۱ا پاسخ مخالف نمره و ب -۱پاسخ موافق نمره 
دهنده عزت  نشان - ۱۰دهنده عزت نفس خیلی باال و نمره  + نشان۱۰

برای نسخه  ۷۸/۰نفس خیلی پایین است. ضریب آلفای کرونباخ 
نامه در  نامه گزارش شده است. این پرسش انگلیسی این پرسش

  . [23]مطالعات داخلی نیز مورد استفاده قرار گرفته است
نامه  پرسش :(SF-12)نامه کیفیت زندگی مرتبط با سالمت  پرسش

نامه کیفیت زندگی  شده پرسش سئوالی کیفیت زندگی، فرم کوتاه۱۲
و همکاران طراحی شد.  وارتوسط  ۱۹۹۶سئوالی است که در سال ۳۶

زیرمقیاس است، کیفیت زندگی را از  ۸نامه که دارای  این پرسش
عملکرد فیزیکی، سالمت جسمانی،  نظر درک کلی از سالمت خود،

مشکالت هیجانی، درد جسمانی، عملکرد اجتماعی، نشاط و انرژی 
دهد. پایایی این مقیاس  حیاتی و سالمت روان مورد بررسی قرار می

شده برای ُبعد  روش بازآزمایی ارزیابی و آلفای کرونباخ محاسبه به
. همچنین [24]گزارش شد ۷۶/۰و برای بُعد روانی  ۸۹/۰جسمانی 

نامه را در جامعه  و همکاران روایی و پایایی این پرسش منتظری
 ۱۲ایرانی بررسی و تایید کردند. آنها آلفای کرونباخ برای پایایی 

گزارش  ۷۲/۰و  ۷۳/۰سئوال ُبعد جسمانی و روانی را به ترتیب برابر 
  . [25]نمودند
نامه  از پرسش :(NPI-16) آمزنامه شخصیت خودشیفته  پرسش

NPI-16 های مرتبط با شخصیت خودشیفته برای سنجش ویژگی
. این [26]و همکاران طراحی شده است آمزاستفاده شد که توسط 

جفت گویه بوده و فاقد زیرمقیاس است و  ۱۶ابزار دارای 
کند. نمره  ُبعدی ارزیابی می خودشیفتگی را براساس رویکرد تک

یاز باالتر بیانگر دارد. امت ۱۶ای از صفر تا خودشیفتگی دامنه
عنوان نقطه برش،  خودشیفتگی بیشتر فرد خواهد بود و برعکس. به

به باال بیانگر شخصیت خودشیفته در فرد است. در جمعیت  ۸نمره 
ایرانی ضریب پایایی بازآزمایی، ضریب همبستگی در تعیین پایایی 
تنصیفی و ضریب آلفای کرونباخ در سنجش همسانی درونی به 

  . [27]محاسبه شده است ۷۹/۰و  ۷۴/۰ ،۸۴/۰ترتیب 
 و جانبازان های ورزش های الزم با هیاتپس از انجام هماهنگی

ها توضیحات الزم درباره فارس، به سرپرست تیم معلوالن استان
ها داده و از آنها درخواست شد تا نامهنحوه پرکردن پرسش

ها در نامهسواران توزیع نمایند. پرسشها را بین دوچرخهنامه پرسش
ها توزیع گردید و یکی از محققان برای پاسخگویی محل اسکان تیم

-نامه به سئواالت احتمالی در محل مورد نظر حضور داشت. پرسش

گذاری شد و مورد بررسی قرار گرفت. تمامی  شده نمره های گردآوری
ورزشکاران برای شرکت در پژوهش آزادی کامل داشتند و اطالعات 

  فوظ نگه داشته شد.آنها کامال مح
مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSS 17افزار آماری  ها توسط نرمداده

ها، از معیار برای توصیف آماری داده گرفت. از میانگین و انحراف
بودن توزیع  اسمیرنوف برای بررسی طبیعی -آزمون کولموگروف

منظور بررسی ارتباط بین  ها و از ضریب همبستگی پیرسون بهداده

سواران  نفس با کیفیت زندگی و خودشیفتگی در بین دوچرخه عزت
  جانباز و معلول استفاده شد.

  
  هایافته

سال (در  ۸۵/۳۵±۳۸/۱۰واحدهای پژوهش دارای میانگین سنی 
کیلوگرم و  ۸۸/۶۵±۹۵/۷سال)، میانگین وزن  ۵۸تا  ۲۳دامنه بین 

نفر از این افراد  ۱۶متر بودند. سانتی ۸۸/۱۷۰±۸۷/۶میانگین قد 
  نفر مجرد بودند.  ۱۱متاهل و 

ای جانباز سواران حرفه آمده، دوچرخه دست بنا بر میانگین نمرات به
و معلول از عزت نفس مطلوبی برخوردار بودند. همچنین کیفیت 
زندگی آنها در سطح خوبی قرار داشت و فاقد شخصیت خودشیفته 

  بودند. 
کلی کیفیت زندگی و  عزت نفس و میانگین نمره میانگین نمره بین

). از بین <۰۵/۰p(داری وجود نداشت نیز خودشیفتگی ارتباط معنی
بین زیرمقیاس نشاط و  کیفیت زندگی نیز فقطهای  زیرمقیاس

داری مشاهده شد انرژی حیاتی با عزت نفس ارتباط مثبت و معنی
)۴۸۱/۰=r ۰۱۷/۰؛=pارتباط زندگی  کیفیتهای  ) و سایر زیرمقیاس

  ).۱؛ جدول <۰۵/۰pداری با عزت نفس نداشتند (معنی

  
میانگین آماری نمرات عزت نفس، خودشیفتگی و کیفیت زندگی و هر یک از ) ۱جدول 

  نفر) ۲۷سواران جانباز و معلول (تعداد= های آن در دوچرخهزیرمقیاس

  میانگین نمرات  ها شاخص

  ۳۸/۶±۲۳/۳  عزت نفس

  ۱۱/۵±۶۳/۳  خودشیفتگی

  کیفیت زندگی

  ۶۲/۳±۸۲/۰  مولفه درک کلی از سالمت خود

  ۵۴/۴±۳۵/۱  مولفه عملکرد فیزیکی

  ۵۰/۳±۸۸/۰  مولفه سالمت جسمانی

  ۵۴/۳±۷۷/۰  مولفه مشکالت هیجانی

  ۲۹/۴±۸۵/۰ مولفه درد جسمانی

  ۷۰/۴±۰۴/۱  مولفه عملکرد اجتماعی

  ۹۵/۳±۹۵/۰  مولفه نشاط و انرژی حیاتی

  ۲۵/۹±۴۵/۱  سالمت روانمولفه 

  ۲۵/۲۱±۱۹/۳  بعد سالمت روانی کل

  ۹۵/۱۵±۷۷/۲  بعد سالمت جسمانی کل

  ۵۴/۳۷±۶۰/۵  نمره کلی 

  

  بحث

ای جانباز و سواران حرفه نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دوچرخه
کننده در مسابقات قهرمانی کشور از عزت نفس  معلول شرکت

کیفیت زندگی این ورزشکاران در مطلوبی برخوردار بودند. همچنین 
سطح خوبی قرار داشت و این ورزشکاران فاقد شخصیت خودشیفته 

ها نشان داد که بین عزت نفس و زیرمقیاس  بودند. همچنین یافته
داری  نشاط و انرژی حیاتی از کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معنی

  وجود دارد.
حرکتی  -جسمیو همکاران نشان دادند که زنان با معلولیت  نوسک

لحاظ اجتماعی  تری دارند و به نسبت به سایر زنان عزت نفس پایین
. بنابراین تالش در جهت افزایش عزت نفس معلوالن [28]ترند منزوی

بخشی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. با این  جسمی در توان
سواران جانباز  حال نتایج مطالعه حاضر حاکی از برخورداری دوچرخه

ول از عزت نفس مطلوب بود. در این راستا برخی از مطالعات و معل
به بررسی اثر فعالیت بدنی و ورزش بر ارتقای عزت نفس 

مرد سالمند  ۴۰و همکاران در تحقیقی روی  جواهریاند.  پرداخته
شده تمرین در آب باعث بهبود  هفته برنامه طراحی ۸نشان دادند که 

و  شهباززادگانطالعه . م[29]شود عزت نفس در سالمندان می



ــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران عبدالصالح زر  ۹۴ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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همکاران نیز بیانگر تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر افزایش عزت 
ای  در مطالعه جاویدمومنیو  کاظمیشعاع. [17]نفس سالمندان بود

نشان دادند که ورزشکاران دانشجو از عزت نفس باالتری نسبت به 
ی و همکاران نیز در بررس شیرسوار. [9]غیرورزشکاران برخوردار بودند

تاثیر دو روش بازتوانی همراه با ورزش و بدون ورزش بر کیفیت 
زندگی و عزت نفس افراد معتاد، فعالیت منظم ورزشی با شدت 
متوسط را عاملی موثر در بهبود کیفیت زندگی و عزت نفس آنها 

. براساس نتایج این مطالعات، فعالیت ورزشی [18]اعالم کردند
افراد شود. بنابراین شاید تواند سبب افزایش عزت نفس در  می

گر در برخورداری جانبازان عنوان یک عامل مداخله فعالیت ورزشی به
 سوار از عزت نفس مطلوب دخالت داشته باشد. و معلوالن دوچرخه

روانی موجب مشکالتی در ُبعد  -قطع عضو عالوه بر ُبعد روحی
اجتماعی شده و اثرات بارزی بر کیفیت زندگی فرد  - جسمانی

و همکاران نشان دادند که کیفیت زندگی  طهماسبی. [14]ذاردگ می
و  بختیاری. [30]جانبازان و معلوالن در وضعیت مطلوبی نیست

سبب  همکاران نیز در مطالعه خود نشان دادند که افراد معلول به
های جسمی و استقالل نمره  های موجود در حیطه محدودیت

های مطالعه حاضر با . یافته[31]تری دارند کیفیت زندگی پایین
 [31]و همکاران بختیاریو  [30]و همکاران طهماسبیهای  یافته

بودن کیفیت زندگی افراد جانباز و معلول در تضاد  مبنی بر پایین
دلیل تفاوت در جامعه آماری  است. این اختالف ممکن است به

مورد مطالعه باشد. در دو مطالعه یادشده، افراد معلول غیرورزشکار 
ورزشکاران  دردند، این در حالی است که مطالعه حاضر شی بررس
  سوار جانباز و معلول انجام شده است.  ای دوچرخه حرفه

تواند بر  اند که فعالیت ورزشی می مطالعات متعددی نشان داده
و همکاران نشان  یازیسیوگلوکیفیت زندگی اثر مثبتی داشته باشد. 

بتی بر کیفیت زندگی مرتبط با تواند اثر مث دادند که بازی فوتبال می
و  موسوی. [32]سالمت افراد با قطع یک پا از زیر زانو داشته باشد

همکاران گزارش کردند که میانگین نمرات در حیطه کیفیت زندگی 
داری از  طور معنی در جانبازان با قطع عضو هر دو اندام تحتانی به

ی که سابقه تر بود، با این حال جانبازان سطح عادی جامعه پایین
داری از  طور معنی ها به فعالیت ورزشی داشتند در بیشتر حیطه

کیفیت زندگی بیشتری برخوردار بودند. آنها همچنین اظهار داشتند 
تواند سبب ارتقای سطح  میزان محدود هم می که فعالیت ورزشی به

. در همین راستا در [14]کیفیت زندگی در افراد دچار نقص عضو شود
و همکاران روی کیفیت زندگی  حاتمیکه توسط ای  مطالعه

کننده در ورزش  کننده و غیرشرکت جانبازان و معلوالن شرکت
کننده  همگانی انجام شد، کیفیت زندگی جانبازان و معلوالن شرکت

و  حاتمیعقیده  در ورزش همگانی در سطح باالتری گزارش شد. به
همکاران، با توجه به وضعیت جسمانی افراد جانباز و معلول و 

تواند داشته  اثری که این وضعیت بر کیفیت زندگی این افراد می
منظور افزایش روحیه و کیفیت  باشد، یکی از بهترین اقدامات به

 محمدتقی. مطالعه [33]زندگی این افراد انجام فعالیت ورزشی است
های جسمانی بر کیفیت  اثربخشی فعالیتو همکاران نیز حاکی از 

  .[34]زندگی جانبازان و غیرجانبازان قطع عضو اندام تحتانی بود
های آخر مطالعه حاضر نشان داد که این ورزشکاران فاقد  یافته

شخصیت خودشیفته بودند. همچنین بین عزت نفس و زیرمقیاس 
داری نشاط و انرژی حیاتی از کیفیت زندگی ارتباط مثبت و معنی

داری بین خودشیفتگی و وجود داشت. با این حال ارتباط معنی
مطالعات معدودی در زمینه خودشیفتگی  عزت نفس مشاهده نشد.

عنوان مثال در تحقیقی مشخص شد که بین  انجام شده است. به
 .[22]داری وجود دارد خودشیفتگی و عزت نفس رابطه مثبت معنی

تباط قوی بین خودشیفتگی و دهنده یک ار های اولیه نشان یافته
عزت نفس در بزرگساالن است، در حالی که این ارتباط بین 

. این نتایج [35]خودشیفتگی و عزت نفس در کودکان ضعیف است
دار بین  های مطالعه حاضر مبنی بر عدم وجود ارتباط معنیبا یافته

خودشیفتگی و عزت نفس در تضاد است که بخشی ممکن است 
در ابزار بررسی خودشیفتگی باشد. عالوه بر این، دلیل تفاوت  به

برخی مطالعات خودشیفتگی را در دو مقیاس ناسازگارانه و 
اند که خودشیفتگی اند و اظهار داشتهسازگارانه مورد بررسی قرار داده

سازگارانه یا سالم است که با عزت نفس رابطه داشته و با آن 
شده در  نامه استفاده که این مساله در پرسش ]۳۶[همپوشانی دارد 

شود در تفکیک نیست. بنابراین پیشنهاد میاین مطالعه قابل 
های مطالعات آینده از ابزاری استفاده شود که دارای زیرمقیاس

خودشیفتگی سازگارانه و ناسازگارانه باشد تا ارتباط خودشیفتگی و 
  تری مورد بررسی قرار گیرد. طور دقیق عزت نفس به
توان به عدم وجود گروه های این مطالعه می از محدودیت

ای جانباز و معلول سواران حرفهغیرورزشکار و مقایسه آن با دوچرخه
ای جانبازان و شود در مطالعهاشاره کرد. بنابراین پیشنهاد می
ای با همتایان غیرورزشکارشان معلوالن ورزشکار در سطح حرفه

  طور بارزتری بررسی شود. مقایسه شوند تا اثر ورزش به
  

  گیرینتیجه

کننده در مسابقات  ای جانباز و معلول شرکت حرفهسواران  دوچرخه
قهرمانی کشور از عزت نفس و کیفیت زندگی مطلوبی برخوردار 
هستند، ولی بین عزت نفس با کیفیت زندگی و خودشیفتگی در 

  آنها ارتباطی وجود ندارد.
  

دانند از تمامی  نویسندگان مقاله بر خود الزم می تشکر و قدردانی:
ورزشکاران جانباز و معلول که در انجام این مطالعه محققان را 

ریاست  مختار نورافشانهمراهی کردند و همچنین از جناب آقای 
های جانبازان و  دبیر هیات ورزش حمیدرضا عمادیمحترم و 

شتند کمال سپاس معلوالن فارس که با محققان همکاری الزم را دا
  عمل آورند. و قدردانی را به

دارای تاییدیه اخالقی با کد  مطالعه حاضرتاییدیه اخالقی: 
IR.MIAU.REC.1395.108  از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه

  آزاد واحد مرودشت است.
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان تعارض منافع: 

  نشده است.
عبدالصالح زر (نویسنده اول) پژوهشگر سهم نويسندگان: 

%)؛ محمدامین احمدی (نویسنده دوم) ۳۰شناس ( اصلی/روش
%)؛ فاطمه احمدی ۳۰پژوهشگر اصلی/نگارنده مقدمه و بحث (

 قراچه ییعطا مینس %)؛۲۰گر آماری ( (نویسنده سوم) تحلیل
  %)۲۰( (نویسنده چهارم) پژوهشگر کمکی

عاونت پژوهشی دانشگاه جهرم این مطالعه از طرف ممنابع مالی: 
  مورد حمایت مالی قرار گرفته است.
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