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 های شخصیت و احساس تنهایی در نوجوانان  ورزشکار و عادیویژگی

 

 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد ساری؛1*ام البنین باقرنژاد

 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه اصفهانمحسن اسماعیلی؛

 

ی حيات بشريت است و از آن زمان که جامعه بشری به شخصيت از جمله مباحثی است که قدمت آن به بلندا مقدمه:

توان الگوهای ها دراين حيطه نضج گرفت. شخصيت را میضرورت شناخت خويشتن علم يافت، سيلی از نظريه پردازی

اختصاصی و متمايز تفکر و هيجان و رفتار دانست که اسلوب شخصی تعامل با محيط فيزيکی و اجتماعی هر شخص را 

کنيم. در بحث از شخصيت تاکيد بر آن های شخصيتی او اشاره میويژگی . برای توصيف هر کسی معموالً بهزنندرقم می

پژوهش حاضر با هدف مقايسه ويژگی گذارد. های شخصيتی افراد در عملکرد و رفتار آنان اثر میاست که چگونه تفاوت

ين بررسی رابطه اين متغيرها با يکديگر، در سال درنوجوانان ورزشکار و عادی و همچنهای شخصيت و احساس تنهايی 

 در شهرستان بابل انجام گرفته است.  1394

روش پژوهش توصيفی از نوع پس رويدادی بوده است. جامه آماری شامل کليه نوجوانان پسر دوره متوسطه  روش: 

نفر عادی( با روش  50ر ورزشکار،نف 50نفر) 100شهرستان بابل بوده اند که از اين جامعه تعداد  )سال دوم وسوم( در

پنج عاملی نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 

 ، بوده است که از اعتبار و روايی قابل قبولی برخوردار می باشند.( و احساس تنهايی اشرNEOشخصيت)

مستقل نشان دادند که درمقايسه اين متغيرها دربين نوجوانان ورزشکار و  tو تحليل يافته های حاصل از تجزيه ها:یافته

عادی، درمقياس روان نژندی تفاوت معناداری وجود داشته ونوجوانان عادی از ميانگين بيشتری برخوردار بوده اند. 

زشکار ميانگين بيشتری را به خود شده و نوجوانان ورپذيری نيز تفاوت معناداری مشاهدهدرمقياس برون گرايی و انعطاف

پذيری بين دوگروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. در متغيراحساس اختصاص دادند. درمقياس دلپذير بودن و مسئوليت

اند. و تنهايی نيز تفاوت معناداری بين دو گروه وجود داشت و نوجوانان عادی از ميانگين بيشتری برخوردار بوده

تجريه و تحليل همبستگی پيرسون نشان داند که  بين روان نژندی واحساس تنهايی رابطه  همچنين نتايج حاصل از
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دلپذير بودن و مسئوليت پذيری واحساس تنهايی رابطه منفی و  مثبت و معنادار و بين برون گرايی، انعطاف پذيری،

 معنادار مشاهده شده است.

های شخصيت و احساس تنهايی در نوجوانان  پسرورزشکار و هدف اين تحقيق مقايسه ويژگیبحث و نتیجه گیری: 

عادی مقطع متوسطه بوده است. که آيا ورزش کردن می تواند بر ويژگی های شخصيتی آنان مانند برون گرا بودن، 

بين نوجوانان ورزشکار و عادی  انعطاف پذير بودن، مسئول بودن، و روان رنجور نبودن موثر باشد؟ آيا احساس تنهايی در

دارای تفاوتی می باشد؟ آيا نوجوانانی که ورزش می کنند از انعطاف پذيری و برون گرايی  بيشتری برخوردار می باشند 

های اين تحقيق نشان دادند که ويژگی های شخصيت برون گرايی و آيا تفاوتی با نوجوانان غيرورزشکار دارند؟ يافته

ر نوجوانان ورزشکار بيشتر و احساس تنهايی درآنها کمتر می باشد. ويژگيهای  شخصيتی  اغلب  تحت د وانعطاف پذيری

   تاثير  يادگيريهای  فرد از  محيط  خانواده  و اجتماع  می باشد  زيرا فرد  هنگام  تولد  معياری از خوب  و بد  ندارد،

يد بطوری که کودك برخی  از آنها  که پيامد منفی  دارند از اين معيارها  از طريق  پيامدهای رفتار در او بوجود می آ

مثبت دارند و فرد را آماده   خود  دور می نمايد و برخی  ديگر را درون  فکنی می کند. برخی  از اين ويژگيها جنبة

ی با عوامل سازگاری با محيط می نمايند و برخی ديگرجنبة منفی وناسازگارانه دارند. بنابراين انسان پس ازروياروي

مختلف زندگی  بتدريج می آموزد که چگونه  خود را با محيط سازگار گرداند از جمله عواملی که باعث افزايش عملکرد 

شود  شخصيت افراد می باشد سازش و هماهنگی بين نوع  شخصيت و نوع محيط باعث سازگاری  بيشتر  با بهتری می

بر اساس اين نتايج چنين می ملکرد بهتر ومثبت تری  منجر می شود.  شغل و حرفه  می گردد که به نوبه  خود  به ع

توان بيان کرد که افراد برون گرا، افرادی اجتماعی و دارای روابط بين فردی قوی و فعال در فعاليت های جمعی و 

افراد موفقتری به گروهی هستند و در اتخاذ تصميم و انجام امور از مشورت ديگر همکاران بهره مند می شوند. در نتيجه 

بنابراين با توجه به نتايج به دست آمده می توان با فراهم کردن محيط ورزشی مناسب و ترغيب  شمار می روند.

 در جهت ارتقای سالمت نوجوانان برداشت.نوجوانان به امر ورزش، گام مهمی

 .احساس تنهايی، نوجوانان، ورزشکار روان نژندی، :واژه های کلیدی
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