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چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه های علوم 

پزشکی بود. روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی 
بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود. 
حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و 
چند مرحله ای، 192 دانشجوی ورزشکار و 192 دانشجوی غیرورزشکار انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، 
از پرسشنامه شخصیت گاسلینگ و همکاران )2003( استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون 
ورزشکار  دانشجویان  شخصیتی  ویژگی های  بین  معناداری  تفاوت  که  داد  نشان  نتایج  شد.  انجام  مستقل   t
در  شخصیتی  ویژگی های  میانگین  که  طوری  به  دارد  وجود  کشور  پزشکی  علوم  دانشگاه های  غیرورزشکار  و 
دانشجویان ورزشکار بیشتر است. در ویژگی های شخصیتی برونگرایی، سازگاری، ثبات عاطفی و تجربه اندوزی 
دانشجویان ورزشکار به طور معناداری نمرات باالتری نسبت به همتایان غیرورزشکار خود کسب کرده بودند. 

تنها در مولفه وظیفه شناسی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت 
فعالیت های ورزشی موقعیت هایی به وجود می آورند که باعث افزایش کنترل ورزشکاران بر ویژگی های روانی 

خود از جمله ویژگی های شخصیتی مثبت می شوند. 
واژه های کلیدی: شخصیت، ورزش، روانشناسی ورزشی، ورزش دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی

ویژه نامه علوم انسانی سالمت ۱398، دوره 28، شماره ۱، صفحه 36 تا 47
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مقدمه
کاماًل  روانشناسی  و  زیستی  علوم  پیشرفت  با  امروزه 
از  مجموعه ای  انسان  نام  به  موجودی  که  شده  مشخص 
ویژگی های جسمانی و مشخصه های روانی است که مطلقًا 
از یکدیگر قابل تفکیک نیستند )1(. تغییرات بدن انسان 
مساوی است با تغییرات روح و دگرگونی روح با دگرگونی 
کل  یک  صورت  به  همیشه  انسان  بدن  است.  برابر  بدن 
بخش های  یکسری  صورت  به  نه  کند،  می  عمل  واحد 
جدا از هم. ذهن و بدن از هم جدا نیستند و تقریبًا هیچ 
پدیده ای وجود ندارد که تأثیرات آن تنها جسمی یا روانی 
باشد. ذهن از عناصر و استعدادهای مستقل تشکیل شده 
است و جسم از بخش های متفاوت به وجود آمده است. 

تغییر در هر بخش آن می تواند برکل بدن اثر بگذارد )2(.
ورزش  و  بدنی  تربیت  فعالیت های  حیث،  این  از 
یا  حرکتی  تجربه  هر  و  است  روانی  تربیت  به  آمیخته 
تغییر جسمانی، یک تغییر یا تجربه روانی به همراه دارد. 
بنابراین، شرکت مداوم و مستمر در فعالیت های جسمانی 
اجتماعی،  تعامل  و  یادگیری  روند  اساس  بر  ورزشی  و 
از  بسیاری  دارد.  نقش  شخصیت  ا کتسابی  صفات  در 

متغیر  مهم ترین  عنوان  به  بدنی  فعالیت  از  روانشناسان 
شخصیت  در  اصالحی  و  مثبت  اثرات  ایجاد  در  محیطی 
بدنی  فعالیت  دیدگاه،  این  اساس  بر  می کنند.  یاد  افراد 
منظم با ایجاد تغییرات عمده فیزیولوژیکی - هورمونی و 
تغییر در ساختار بدن همراه است و این تغییرات به همراه 
و  خودباوری  استقالل،  کفایت،  )احساس  تغییرات  سایر 
کسب کانون کنترلی درونی و ...( می تواند سبب افزایش 

سطح کنترل بر ویژگی های روانی فرد شود )3(. 
عنوان  به  را  شخصیت   )1979( منات  و  الزاروس 
و  ثابت  نسبتا  شناختی  روان  فرایندهای  و  ساختارها 
و  اعمال  و  است  داده  سازمان  را  انسان  تجربه  که  اساسی 

دهد،  می  شکل  را  محیط  به  نسبت  شخص  وا کنش های 
تعریف می کنند )3(. فیست و فیست1 )2006( شخصیت 
ویژگی هایی  یا  گرایش ها  صفات،  پایدار  نسبتا  الگوی  را 
می دانند که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد )4(. 
به طور کلی ویژگی های شخصیتی، الگوهای همسان افراد 
هستند  فردی  ویژگی های  و  افکار  و  احساسات  رفتار،  در 
ویژگی ها  این  می شوند.  دیگران  از  فرد  تمایز  موجب  که 
باشند: خالصه کردن صفات  می توانند سه کارکرد داشته 
و  فرد  آینده  رفتارهای  کردن  بینی  پیش  فرد،  شخصیتی 
تبیین رفتارهایی که از فرد سر میزند. دیدگاه صفات بر این 
فرض استوار است که انسان ها از آمادگی های گسترده برای 
انجام عمل برخوردارند و به روش های خاصی به محرک ها 
روش های  و  گسترده  آمادگی های  این  می دهند.  پاسخ 
خاص پاسخ دهی، ویژگی های شخصیتی هر فرد را تشکیل 
ساخت  معتقدند  روانشناسان  از  بسیاری   .)5( دهند  می 
اصلی شخصیت آدمی از طریق پنج صفت کلی، نشان داده 
اصلی  بعد  پنج  از  این مدل، شخصیت  براساس  می شود. 
ثبات  سازگاری،  برونگرایی،  از:  عبارتند  که  شده  تشکیل 
عاطفی، وظیفه شناسی و گشودگی تجربه. حجم انبوهی 
ابزارها و نمونه های  با  از تحقیقات در زبان های مختلف و 
متفاوت، اصلی بودن این پنج عامل را تأیید کرده و نشان 
بین  تفکیکی  و  اعتبار همگرا  از  پنج عامل مذکور  داده اند 
ابزار و ناظر، به خوبی برخوردارند و طی تحول فرد نیز نسبتًا 

پایدار می مانند )6(. 
اطمینان،احساس امنیت،رضایت مندی،نشاط درونی 

و امید فراوان به همراه خواهد داشت.
معنوی،وجود  سالمت  از  برخورداری  اصلی  شرط   .3
اعتقاد راسخ به منبع الیزال الهی و رعایت توصیه های آن 
خالق بی همتا است که یکی از مهم ترین آنها بهره مندی از 

1.	 Feist,	J.	&	Feist
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مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار ...

رزق حالل و پا ک و پرهیز از غذاهای حرام و ناپا ک می باشد.
پا ک،  رزق  از  جستن  بهره  و  حالل  روزی  طلب   .4
دینداری،توفیق  تقویت  همچون،  زیادی  برکات  آثارو 
حمایت  و  رحمت  جلب  قلب،  نیکو،نورانیت  عمل 
الهی،شکل گیری شخصیت مثبت، برخورداری از حمایت 

خداوند و استجابت دعا را در پی خواهد  داشت.
برنامه های  در  شرکت  اثر  بر  شخصیت  تغییر  روند 
تمرینی، امری بسیار پیچیده است؛ زیرا سازوکار آن کاماًل 
شناخته نشده است. بسیاری از محققان نیز کوشیده اند به 
نحوی این سازوکار را توصیف کنند؛ به عنوان نمونه برخی 
محققان سازوکارهای احتمالی این نوع تغییر در شخصیت 
را چنین بیان می کنند: تغییرات فیزیولوژیکی: ورزش باعث 
تغییراتی از جمله تغییرات هورمونی اثرگذار روی هیجان، 
خلق و خو و میزان اضطراب و افسردگی می شود. تغییرات 
نفس  عزت  روی  مثبتی  پتانسیل  ورزش  خود:  درک  در 
وزن  مناسب  توزیع  چربی،  کاهش  با  و  دارد  خودپنداره  و 
بدن، افزایش سطح انرژی و ظاهری جوان همراه می شود. 
فعالیت  زندگی:  روش  در  تغییرات  و  اجتماعی  قابلیت 
بدنی، الگوهای روزمره زندگی از قبیل خوردن، خوابیدن، 
استراحت کردن و غیره را تغییر می دهد و احتمااًل تغییر در 
سبک و شیوه زندگی روی شخصیت اثر می گذارد )3(. پس 
به احتمال بسیار قوی تغییرات فیزیولوژیکی، تغییرات در 
ادرا ک، کسب قابلیت اجتماعی و تغییرات در روش زندگی از 
عوامل اصلی روند تغییر شخصیت بر اثر برنامه های تمرینی 

کوتاه مدت می تواند باشد. 
بر ویژگی های شخصیتی  تاثیرات ورزش  در خصوص 
مور  دی  است.  شده  انجام  مختلفی  تحقیقات  افراد 
منظم  بدنی  فعالیت  که  افرادی  در  داد  نشان   )2006(
دارند، در مقایسه با افرادی که در ورزش شرکت نمی کنند 
میانگین اضطراب، افسردگی و عصبانیت کمتر و میانگین 

 )2011( همکاران  و  آلن   .)7( است  بیشتر  برونگرایی 
بررسی  را  ورزش  در  مقابل های  رفتارهای  و  شخصیت 
ورزشکاران  بین  متفاوتی  شخصیتی  ویژگی های  و  کردند 
و  و زنان ورزشکار  بین مردان  و  پایین  باال و سطح  سطح 
هم چنین بین ورزشکاران تیمی و انفرادی مشاهده کردند 
ویژگی های  مقایسه  به   )2005( همکاران  و  فیلیو   .)8(
باالی  سطح  ورزشکاران  و  غیرورزشکاران  شخصیتی 
برزیلی پرداختند و نتیجه گرفتند در 8 عامل از 12 عامل 
احساسات،  بروز  از  جلوگیری  یا  )بازداری  بررسی  مورد 
کج خلقی یا زودرنجی، هتا کی، بیحوصلگی، دادخواهی، 
دلواپس سالمتی بودن، رکگویی و تهییج پذیری( اختالف 
غیرورزشکاران  و  ورزشکاران  گروه  دو  بین  معناداری 
استفاده  با   )2004( همکاران  و  کاژتنا   .)9( دارد  وجود 
بین  را  شخصیت  شخصیت،  عاملی  پنج  مقیاس  از 
بررسی  زیاد  ریسک  با  ورزشی  رشته های  ورزشکاران 
ریسک  با  رشته های  ورزشکاران  گرفتند  نتیجه  و  کردند 
در  و  بیشتر  نمره های  احساسات  ثبات  عامل  در  زیاد 
عوامل وظیفه شناسی و گشودگی نمره  کمتری در مقایسه 
کردند.  کسب  کم  ریسک  با  رشته های  ورزشکاران  با 
دو  بین  تفاوتی  نیز  پذیرش  قابلیت  عامل  در  همچنین، 
 )2016( همکاران  و  ترنیچ   .)10( نخورد  چشم  به  گروه 
تاثیر نوع ورزش و سن را بر ویژگی های شخصیتی بررسی 
وظیفه  و  سازگاری  ویژگی های  که  شدند  متوجه  و  کردند 
شناسی در بین بازیکنان فوتبال و واترپلو نسبت به سایر 
رشته ها بیشتر است؛ همچنین سازگاری، وظیفه شناسی 
و  آلن   .)11( بود  بیشتر  جوان  ورزشکاران  در  گشودگی  و 
همکاران )2017( به بررسی روابط دوجانبه فعالیت بدنی 
و  وظیفه شناسی  پرداختند.  بزرگساالن  در  شخصیت  و 
کاهش  با  سازگاری  و  بدنی  فعالیت  افزایش  با  گشودگی 
بر  بدنی  فعالیت  همچنین  بود.  مرتبط  بدنی  فعالیت 
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سعید سوخته زاری و همکاران

پژوهش  این  نتایج  داشت.  تاثیر  وظیفه شناسی  افزایش 
فعالیت  رفتار  تغییر  برای  شخصیت  که  کرد  مشخص 
تغییر  برای  چنان  آن  بدنی  فعالیت  اما  است،  مهم  بدنی 
منظور  به   )1391( قادری   .)12( نیست  مهم  شخصیت 
مطالعه و مقایسه رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیتی، 
شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیم های ملی، 
شرقی  آذربایجان  غیرحرفه ای  و  حرفه ای  رزشکاران  و 
نتایج نشان  تعداد 27 ورزشکار را مورد بررسی قرار داد. 
روان  از  حرفه ای  ورزشکاران  و  ملی  تیم  ورزشکاران  داد 
غیرحرفه ای  ورزشکاران  به  نسبت  کمتری  خویی  رنجور 
دیگر  گروه  دو  از  ملی  تیم  ورزشکاران  بودند.  برخوردار 
برونگراتر، گشوده تر، شادکام تر، وظیفه شناس تر و توافق 
جوتر بودند. تحلیل نتایج بوسیله آزمون آماری رگرسیون 
همزمان نشان داد که از بین شش عامل مورد بررسی فقط 
دو عامل توافق جویی و وظیفه شناسی به طرز معناداری 
پیش بینی کننده موفقیت ورزشی در ورزشکاران تیم ملی 
همکاران  و  دمیر1   .)13( بودند  حرفه ای  ورزشکاران  و 
)2016( تاثیر یک برنامه تمرینی 12هفته ای تنیس را بر 
توسعه شخصیت نوجوانان بررسی کردند و متوجه شدند 
برنامه در تقویت هویت، مهارت های چندجانبه،  این  که 
توانایی تولید ایده های جدید، خالقیت، انعطاف پذیری، 
کاهش  و  جزئیات  به  توجه  خلقی،  خوش  بینی،  خوش 
خشم و پرخاشگری موفق بوده است )14(. علم و همکاران 
ویژگی های  بر  شنا  آموزش  تأثیر  بررسی  به   )1392(
پرداختند.  غیرورزشکار  دختر  دانشجویان  شخصیتی 
نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش شنا سبب افزایش 
صفات شخصیتی اعتماد به نفس، برون گرایی، اجتماعی 
بودن،  عصبی  به  میل  شخصیتی  صفات  کاهش  و  بودن 
برتری جویی و با خود بودن در آزمودنی های گروه آزمایش 

1. Demir

شده است. محققان نتیجه گیری کردند که با توجه به این 
که زندگی دانشگاهی با استرس های متعدد و پیچیده ای 
این  با  مقابله  توانایی  می رسد  نظر  به  است،  شده  عجین 
استرس ها به وسیله کسب توانمندی های روانشناختی از 
طریق مشارکت در فعالیت جذاب و مفرح شنا امکان پذیر 
و  تأمین  منظور  به  کردند  پیشنهاد  بنابراین  بود.  خواهد 
حفظ سالمت روان شناختی و برخورداری از ویژگی های 
کار  راه  یک  عنوان  به  شنا  آموزش  از  شخصیتی  مطلوب 

مؤثر استفاده شود )3(.
بروز  پتانسیل  که  هستند  اقشاری  از  دانشجویان 
مشکالت و اختالالت شخصیتی در آنان باالست؛ زیرا با 
عوامل تنش زای زیادی در طی تحصیل مواجه هستند. 
تغییر محل زندگی و جدا شدن نا گهانی از خانواده، ناآشنا 
بودن با محیط دانشگاه و فرهنگ حا کم بر آن، عدم عالقه 
به رشته تحصیلی، ناسازگاری با سایر افراد محیط، فشار 
رفاهی  امکانات  نبودن  کافی  امتحان،  دلهره  و  تحصیلی 
ایجاد  دانشجویان  برای  زیادی  تنش های  اقتصادی  و 
دارند  تا کید  نکته  این  بر  مطالعات  برخی   .)15( می کند 
یکی  عنوان  به  می تواند  ورزش  و  منظم  بدنی  فعالیت  که 
از راهکارهای تقویت صفات شخصیتی مثبت و جلوگیری 
از اختالالت و مشکالت شخصیتی مطرح باشد. در نقطه 
مقابل تحقیقات دیگری، ورزشکاران را افرادی پرخاشگر 
در  تناقضاتی  و  کرده اند  بیان  اجتماعی  ضد  رفتارهای  با 
است  این  حاضر  پژوهش  مساله  دارد.  وجود  زمینه  این 
تاثیر  دانشجویان  شخصیتی  ویژگی های  بر  ورزش  آیا  که 
مثبت  تاثیر  این  آیا  تاثیرگذاری،  صورت  در  می گذارد؟ 
مقایسه  حاضر،  پژوهش  هدف  بنابراین،  است؟  منفی  یا 
ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار 

در دانشگاه های علوم پزشکی ایران است.  
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مواد و روش بررسی 
به  و  کاربردی  هدف  لحاظ  به  حاضر  پژوهش  روش 
که  بود  پیمایشی  نوع  از  توصیفی  داده ها  گردآوری  لحاظ 
آماری پژوهش حاضر  انجام شد. جامعه  به شکل میدانی 
کلیه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 
تحصیلی 95-1394 می باشد که تعداد آنها بنا بر آمار اعالم 
شده از معاونت آموزش وزارت بهداشت 198262 نفر بود. 
نفر   384 مورگان  جدول  از  استفاده  با  آماری  نمونه  حجم 
و  خوشه ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  گردید.  برآورد 
چند مرحله ای، 192 دانشجوی ورزشکار و 192 دانشجوی 
مال ک  که  است  ذکر  به  الزم  شدند.  انتخاب  غیرورزشکار 
دانشگاهی،  ورزشی  تیم های  در  عضویت  بودن،  ورزشکار 
از  داده ها،  گردآوری  برای  بود.  باالتر  سطوح  و  باشگاهی 
پرسشنامه ده سوالی شخصیت )TIPI(1  که توسط گاسلینگ،

1. Ten Item Personality Inventory

رنتوف و سوان )2003( طراحی شده و پنج بعد شخصیتی 
و  عاطفی  ثبات  شناسی،  وظیفه  سازگاری،  برونگرایی، 
تجربه اندوزی را اندازهگیری می نماید، استفاده شد )16(. 
توسط  ایران  در  ورزشی  تحقیق  یک  در  پرسشنامه  این 
سنجی  روایی  و  استفاده  نیز   )1390( همکاران  و  افروزه 
شده بود )17(. پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی 
روی 30 نفر، 0/85 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها 
در دو سطح آمار توصیفی )جداول و نمودارهای فراوانی، 
 K-S2 میانگین و انحراف معیار( و آمار استنباطی )آزمون

و آزمون t مستقل( انجام شد.

یافته ها
مورد  نمونه  شناختی  جمعیت  ویژگی های   ،1 جدول 

بررسی را نمایش می دهد:

2. Kalmogrov-Smirnov

جدول شماره 1: ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان

درصد فراوانیفراوانیویژگی های جمعیت شناختی 

جنسیت
مرد
زن

192
192

%50
%50

سن

22-18 سال
27-23 سال
32-28 سال

باالتر از 33 سال

293
74

5
12

%76/6
%18/8

%1/5
%3/1

وضعیت تاهل
مجرد

متاهل
366

18
%95/3

%4/7

مقطع تحصیلی

کاردانی
کارشناسی

کارشناسی ارشد
دکتری پیوسته

20
257

20
87

%5/2
%66/9

%5/2
%22/7

وضعیت سکونت
خوابگاهی

غیرخوابگاهی
276
108

%71/9
%28/1

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار ...
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جدول شماره 2، یافته های استنباطی پژوهش در خصوص 

آمده  دست  به  معناداری  سطح  و  جدول  به  توجه  با 
که از 0/05 کمتر است، تفاوت معناداری بین ویژگی های 
غیرورزشکار  و  ورزشکار  دانشجویان  شخصیتی 
دانشگاههای علوم پزشکی کشور وجود دارد به طوری که 
ورزشکار  دانشجویان  در  شخصیتی  ویژگی های  میانگین 
برونگرایی،  شخصیتی  ویژگی های  در  است.  بیشتر 
دانشجویان  تجربه اندوزی  و  عاطفی  ثبات  سازگاری، 
به  نسبت  باالتری  نمرات  معناداری  طور  به  ورزشکار 
در  تنها  بودند.  کرده  کسب  خود  غیرورزشکار  همتایان 
مولفه وظیفه شناسی تفاوت معناداری بین دو گروه وجود 

نداشت.

مقایسه ورزشکاران و غیرورزشکاران را نمایش می دهد:

جدول شماره 2: مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار

سطح معناداریtانحراف معیارمیانگینوضعیتمتغیر

برون گرایی
3/921/28غیرورزشکار

-4/170/001
4/410/99ورزشکار

سازگاری
4/860/97غیرورزشکار

-2/160/031
5/080/98ورزشکار

وظیفه شناسی
5/471/22غیرورزشکار

0/980/327
5/351/24ورزشکار

ثبات عاطفی
4/431/34غیرورزشکار

-6/730/001
5/301/13ورزشکار

تجربه اندوزی
5/241/10غیرورزشکار

-2/260/024
5/491/10ورزشکار

ویژگی های شخصیتی
4/830/61غیرورزشکار

-3/660/001
5/080/69ورزشکار

بحث
ورزشکار  دانشجویان  شخصیتی  ویژگی های  مقایسه 
ترتیب  به  ورزشکاران  که  داد  نشان  غیرورزشکار  و 
برونگرایی،  عاطفی،  ثبات  شخصیتی  ویژگی های  در 
میانگین  معناداری  طور  به  سازگاری  و  تجربه اندوزی 
وظیفه شناسی  ویژگی  در  تنها  داشتند.  باالتری  نمره 
ایجاد  با  منظم  بدنی  فعالیت  نبود.  معنادار  تفاوت  این 
در  تغییرات  و  هورمونی   - فیزیولوژیکی  عمده  تغییرات 
به همراه سایر  تغییرات  این  و  بدن همراه است  ساختار 
تغییرات )احساس کفایت، استقالل، خودباوری و کسب 
کانون کنترلی درونی و ...( می تواند سبب افزایش سطح 

سعید سوخته زاری و همکاران
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کنترل بر ویژگی های روانی فرد شود. در ادامه هر یک از 
و  مقایسه  مورد  جدا گانه  طور  به  شخصیتی  ویژگی های 

بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد.
به  نسبت  ورزشکار  دانشجویان  برونگرایی،  بعد  در 
در  کردند.  کسب  بیشتری  نمره  میانگین  غیرورزشکار 
واقع دانشجویان ورزشکار برونگراتر بودند. برونگرایی در 
برگیرنده صفاتی همچون جامعهپذیری، معاشرتی بودن، 
و  قاطعیت  بودن،  پرانرژی  بودن،  حرف  پر  بودن،  فعال 
باالیی  نمره  برونگرایی  عامل  در  که  افرادی  است.   ...
دیده  درآن ها  فوق  صفات  از  بسیاری  می آورند  دست  به 
می شود. برای مثال، آن ها مهارت های اجتماعی زیادی 
و دائمًا در جنب و جوش هستند. در طیف مقابل  دارند 
افراد درونگرا قرار دارند که کم حرف، کمتر فعال و کمتر 
با  معاشرتی هستند. در این خصوص نتیجه این تحقیق 
تحقیقات اصالنخانی و همکاران )1389(، قادری )1391(، 
علم و همکاران )1392( و کا کس )2007( همخوانی دارد 
)18، 13، 3 و 19(. به نظر می رسد افراد ورزشکار به دلیل 
و  تمرینات  مانند  اجتماعی  فعالیت های  در  فعال  شرکت 
مسابقات و هم چنین مقبولیت های اجتماعی که به دلیل 
شخصیتی  دارای  می کنند،  احراز  ورزشی  موفقیت های 
برونگرایانه و فعال هستند. نتایج مطالعه حاضر، یافته های 
فیلهو و همکاران )2005( و مک کلوی و همکاران )2002( 
بودند  نکرده  گزارش  گروه  دو  بین  معناداری  تفاوت  که  را 
یافته  درونگراتر  را  ورزشکاران  حتی  موارد  برخی  در  یا 
بودند، تایید نمی کند )9 و 20(. دلیل این ناهمخوانی را 
شاید بتوان به رشته های ورزشی خاص مانند دو ومیدانی، 
ورزش های رزمی و جودو که آنان بررسی کرده اند نسبت 
داد. در صورتی که در تحقیق حاضر، توزیعی از رشته های 
ورزشی مختلف در بین دانشجویان ورزشکار وجود داشت. 
در مقایسه ویژگی سازگاری مشخص شد که دانشجویان 

ورزشکار نسبت به غیرورزشکار به طور معناداری میانگین 
نمره باالتری داشتند. این عامل میزان اعتماد، همکاری، 
هم حسی و توافق با دیگران را می سنجد. افرادی که در 
اعتماد  دیگران  به  می کنند  کسب  باالیی  نمره  عامل  این 
گفت  باید  است.  زیاد  آن ها  در  همکاری  حس  و  دارند 
این  با اصول  بدنی در یک جامعه مطابق  تربیت  چنانچه 
و خود  گرایی  فرد  از  را  افراد ورزشکار  باشد،  نظر  در  علم 
فرد  در  را  طبیعی  روحیات  رشد  و  کرده  خارج  محوری 
بهبود می بخشد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد، 
و  کرده  برقرار  ارتباط  آسان تر  اجتماع  افراد  سایر  با  فرد 
همکاران  و  علم  دیدگاه  از  می نماید.  زندگی  آنها  کنار  در 
)1392( جمع شدن دانشجویان و در کنار هم قرار گرفتن 
آنها برای انجام فعالیتی مفرح و جذاب و مورد عالقه آنها 
باعث افزایش ارتباط دانشجویان با یکدیگر و تمایالت بین 
سازش  همکاری،  همدردی،  دوستی،  نوع  مانند  فردی 
نتایج قادری )1391( که  با  یافته  این  و ... می شود )3(. 
ورزش  در  مشغولیت  سطح  رفتن  باال  با  بود  کرده  اظهار 
)مبتدی، باشگاهی و تیم ملی( سازگاری افزایش می یابد 
همخوانی داشت )13(. این یافته با نتایج فاضل کلخوران 
طلب،  رقابت  جو،  ستیزه  را  ورزشکاران  که   )1390(
کرده  توصیف  غیرورزشکاران  از  سازگارتر  کم  و  خودخواه 
بود )21( یا با نتایج مک کلوی )2003( که تفاوت معناداری 
ندارد )20(. شاید جامعه  بود، همخوانی  نکرده  مشاهده 
آماری و ابزار متفاوت، باعث این تناقض شده است. فاضل 
را  دختر  دانشجویان  خود  تحقیق  در   )1390( کلخوران 
نیز بررسی کرده بود و از پرسشنامه 60 سوالی شخصیت 

استفاده کرده بود. 
تفاوت  که  شد  مشخص  وظیفه شناسی  ویژگی  در 
و غیرورزشکار وجود  بین دانشجویان ورزشکار  معناداری 
ندارد. وظیفه شناسی به کنترل تکانه ها و همچنین توانایی 

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار ...
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برای برنامه ریزی کردن، سازمان دادن و کامل کردن تکالیف 
رفتاری مربوط می شود و احساس مسئولیت را معین می کند. 
افرادی که در این عامل نمره باالیی به دست می آورند، به 
عنوان اشخاص با وجدان، هدفمند، قاطع، وقت شناس، 
این  اراده و مصمم شناخته می شوند. در  با  اعتماد،  قابل 
خصوص نتایج با تحقیقات قادری )1391( و آنت و همکاران 
)1394( که یکی از ویژگی های بارز ورزشکاران سطوح باال 
را وظیفه شناسی قلمداد کرده بودند، همخوانی نداشت )13 
و 22(. با توجه به اینکه ا کثر دانشجویان ورزشکار در این 
تحقیق، ورزش قهرمانی را در سطوح پایین پیگیری کرده 
بودند؛ به نظر می رسد مشغولیت ورزشی آنان در این حد 
به  به همتایان غیرورزشکار  را نسبت  آنان  که  نبوده است 

لحاظ وظیفه شناسی متمایز کند.
در ویژگی ثبات عاطفی )که نقطه مقابل روان رنجورخویی 
طور  به  ورزشکاران  که  شد  مشخص  است(  نوروزگرایی  یا 
معناداری نسبت به غیر ورزشکاران به لحاظ عاطفی ثبات 
بیشتری دارند. اساس روان رنجورخویی را تجربه هیجانات 
صفت  تعدادی  از  که  می دهند  تشکیل  نامطلوب  و  منفی 
بی ثباتی  و  بودن  پذیر  آسیب  افسردگی،  اضطراب،  مانند 
اصلی  از مشخصه های  یکی  هیجانی تشکیل شده است. 
این عامل ناسازگاری و عواطف منفی است. یعنی افرادی که 
در روان رنجورخویی نمره باالیی بدست می آورند با محیط 
بیرونی سازگاری کمتری دارند و اغلب دچار عواطف منفی 
می شوند. بر عکس، افرادی که در روان رنجورخویی نمره 
از  و  دارند  بیشتری  سازگاری  محیط  با  می آورند،  پایینی 
لحاظ عواطف و هیجانات در سطح مطلوبی برخوردارند. 
که  شد  مشخص  پژوهش  این  نتایج  به  توجه  با  واقع  در 
ورزشکاران روان رنجورخویی کمتر و ثبات عاطفی بیشتری 
فاضل  به  می توان  همخوان  تحقیقات  خصوص  در  دارند. 
کا کس   ،)2004( همکاران  و  کاجتان   ،)1390( کلخوران 

)2007(، رادیز )2011( و کورنیا و همکاران )2014( اشاره 
کرد )21، 10، 19، 23 و 24(. در واقع کمتر مطالعه ای وجود 
دارد که روانجورخویی پایینتر و ثبات عاطفی باالتری را در 
ورزشکاران گزارش نکرده باشد. قادری )1391( این یافته 
را اینگونه توجیه می کند که ورزش و فعالیت های ورزشی 
می توانند  می دهند  آموزش  ورزشکار  به  که  استقامتی  با 
سبب تحمل بیشتر آنها در مقابل مصایب و مشکالت باشند 
نمایند  ایمن  مشکالت  این  مقابل  در  را  آنها  همچنین  و 
)13(؛ همچنین عرصه های ورزشی می توانند جایی جهت 
برونریزی هیجانات منفی افراد باشند و این خود می تواند 
یکی از دالیل دیگر این مورد باشد که ورزشکاران در سطوح 
مختلف از روان رنجورخویی کمتر و ثبات عاطفی بیشتری 
مقایسه  در   )2004( همکاران  و  کاجتان  برخوردارند. 
رفتارهای شخصیتی ورزشکاران رشته های ورزشی پرخطر 
و کم خطر مشاهده کردند که ورزشکاران رشته های پرخطر 
و  اضطراب  بر  غلبه  توانایی  ترند،  ثبات  با  عاطفی  نظر  از 
استرس را دارند و می توانند احساسات خود را کنترل کنند 
و در موقعیت های پرخطر و مواجهه با تغییرات نا گهانی آرام 
بمانند و خوش بینانه با استرس روبهرو شوند )10(. نتایج 
تحقیقات مختلف که به برخی از آنان در باال اشاره شد، تا 
حدود زیادی موید این است که هر چه سطح فعالیت های 
ورزشی باالتر می رود از روان رنجورخویی کاسته و به ثبات 

عاطفی افراد افزوده می شود.
بین  معناداری  تفاوت  اندوزی  تجربه  ویژگی  در 
این  داشت.  وجود  غیرورزشکار  و  ورزشکار  دانشجویان 
عامل میزان انعطاف پذیری افراد را در برابر تجارب تعیین 
می کند. آن دسته از افرادی که در این عامل نمرات باالیی 
می گیرند، عقاید و ارزش های جدید و غیر متعارف را بیشتر 
می پذیرند و همچنین هیجان های مثبت و منفی را بیشتر و 
عمیق تر تجربه می کنند. این یافته با نتایج فاضل کلخوران 
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توجیه  اینگونه  را  نتیجه  این  وی  که  بود  همسو   )1390(
فعالیت های  جوی  مشارکت  ماهیت  دلیل  به  که  می کند 
به هیجانات درونی و ارضای آن در قالب  ورزشی، پاسخ 
فعالیت های گروهی و انفرادی ورزشی، تشویق به یادگیری 
فنون و تجارب جدید  برای نیل به موفقیت ورزشی، حضور 
دنیای  با  بیشتر  آشنایی  و  متفاوت  میادین  و  جمعها  در 
پذیرش  برای  را  فرد  دست،  این  از  مسائلی  و  پیرامون 
تجارب نو آماده تر می کند و می توان گفت فرد ورزشکار، به 
دلیل ماهیت ورزش و متعلقات آن، به شکستن حصار و 
مرزهای مرسوم و فرا گیری راه های جدیدتر برای فرا گیری 
و افزودن بر تجربیات خود، واداشته می شود )21(. قادری 
ا گر چه دنیای حرفه ای ورزش  )1391( اظهار می کند که 
امروزی کامال برنامه ریزی شده است؛ اما همیشه در رقابت 
ورزشکار  که  دارد  وجود  تازه گی هایی  ورزشی  موفقیت  و 
باید آماده رویارویی مستقیم و غیر مستقیم با آنها باشد 
بیشتر  کننده گشودگی  تبیین  زیادی  تا حد  این مورد  که 
در ورزشکاران می باشد )13(. این تحقیق نشان می دهد 
که هر چه قدر سطح فعالیت ورزشی باالتر باشد وجود این 

عامل بیشتر و شاید ضروری تر است.
در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت در فعالیت های 
و  ساز  زمینه  که  می آید  وجود  به  هایی  موقعیت  ورزشی 

عامل رشد در ویژگی های شخصیتی ورزشکاران می شود. 
شبکه های  حمایت های  بسترها  و  ها  زمینه  این  از  یکی 
می تواند  ورزشی  تیم  در  عضویت  مثاًل  است.  ارتباطی 
چرخه زندگی اجتماعی افراد را گسترده تر سازد و در پی آن 
فرد ورزشکار می تواند دوستان نزدیکی مثل هم تیمی ها، 
مربی، رقیب و هوادارانی داشته باشند که همواره او را در 
موقعیتهای سخت و دشوار حمایت می کنند تا بهتر بتواند 
و  باال  بدنی  آمادگی  چنین،  هم  کند.  غلبه  مشکالت  به 
یادگیری مهارتهای مختلف ورزشی می تواند توان جسمی 
افزایش  را در حل مسائل استرس زا  و فکری ورزشکاران 
دهد و به نوعی زمینه ایجاد سازگاری باال را در ورزشکاران 
به وجود آورد. از دیدگاهی دیگر، ورزش باعث توان مقابله 
افراد در شرایط تنیدگیزا می شود که این به نوبه خود باعث 
مبارزه با شرایط سرسخت رخدادهای استرس زا می شود. 
هفتگی  یا  روزانه  صورت  به  باید  ورزشکار  هر  عالوه،  به 
را  ساعاتی  خود  مهارت  افزایش  و  آمادگی  و  حفظ  برای 
نظر می رسد  به  به ورزش اختصاص دهد؛  به طور منظم 
را  مدیریتی  خود  و  تنظیمی  خود  نوعی  شرایطی  چنین 
در ورزشکاران به وجود می آورد که باعث افزایش کنترل 
ورزشکاران بر ویژگی های روانی خود از جمله ویژگی های 

شخصیتی مثبت می شود.
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Abstract
The	aim	of	this	study	was	to	compare	personality	traits	in	athlete	and	non-athlete	students	of	medical	sciences	

universities	of	Iran.	The	research	method	was	Practical	and	descriptive	survey	was	conducted	as	a	field.	The	
study	population	was	all	students	of	Universities	of	Medical	Sciences.	The	sample	size	was	estimated	using	
Morgan	table	384.	For	sampling,	multistage	cluster	sampling	method	was	used	as	192	athletes	and	192	non-
athletes	were	selected.	To	collect	data,	personality	questionnaire	of	Rentov	et	al	(2003)	was	used.	Independent	
t-test	was	used	for	comparing	groups.	Results	showed	that	there	is	significant	difference	between	athlete	and	non-
athlete	students	in	personality	traits	as	athletes	had	more	scores	in	extraversion,	compatibility,	emotional	stability	
and	openness	to	experience.	There	is	no	difference	in	conscientious.	In	conclusion,	sport	activities	create	statuses	
that	reinforce	athletes	control	on	psychological	traits	such	as	positive	personality	traits.

Key words:	Personality,	Sport,	Sport	Psychology,	college	sport,	Medical	Science	University.	
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