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  به تفکيک جنسيتبه تفکيک جنسيت  ورزشکاران شناورزشکاران شنادر در   هاي شخصيتيهاي شخصيتيويژگيويژگياي اي بررسي مقايسهبررسي مقايسه
 بیتا ابراهیمی

 کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 مهناز عسکریاندکتر

  استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد آشتیان

BBiittaaeebbrraahhiimmii55338833@@yyaahhoooo..ccoomm  
 

 چکیده

 . است ويژگي هاي شخصيتي در شناگران مذکر و مونث مقايسةاضر ح تحقيق هدف از  مقدمه :
 021به تعداد   نمونه حجم .باشدمي شناگران عضو فدراسيون شنا در شهر تهرانتمامي جامعة تحقيق شامل روش :

از  تحقيق حاضر روش  . ه استانتخاب گرديد نيز از بين شناگران مذکرنفر  01، شناگران مونثنفر از بين  01 ,نفر

 NEOهاي شخصيتي پنج عاملي از مقياس پرسشنامه ويژگيآوري اطالعات منظور جمع. بهاستيابي زمينه نوع 

  . استفاده شد 

 دو گروه مستقل tآزمون آماري با تأکيد بر مدل SPSSافزار هاي تجربي به نرمورود دادهپس از  يافته ها : 

 هاي تحقيق استخراج گرديد.يافته

«  گرايي برون» در ويژگي هاي شخصيتي که عامل جنسيت  نشان داد دست آمده، نتايج به: نتيجه گيري 

گرايي در شناگران مذکر، باالتر از ميانگين شناگران موثر بوده ،بطوريکه ميانگين برون« پذيري انعطاف» و

ن مؤنث، باالتر از ميانگين باشد، در حاليکه ميانگين انعطاف پذيري در شناگراگرايي در شناگران مونث ميبرون

 باشد.مذکر مي انعطاف پذيري در شناگران

 ويژگي هاي شخصيتي ، جنسيت : ه هاي کليديواژ
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 : مقدمه

شخصيت را  شناسي رسماً آغاز شد.هاي گردون آلپورت در روانبا تالش 0391مطالعة شخصيت در دهة 

ف نمود که مشخص کنندة شخص در زندگي روزمره او در شرايط توان مجموعه صفات هيجاني و رفتاري تعريمي

ناپذير و بيني است. فقط وقتي صفات شخصيتي انعطافمعمولي است؛ شخصيت هر کس نسبتاً ثابت و قابل پيش

يت آورند، تشخيص اختالل شخصناسازگارانه بوده و اختالل کارکردي قابل مالحظه يا ناراحتي ذهني بوجود مي

 (.09۱0د )پورافکاري، شوگذاشته مي

منجر  رويدادهاهاي متفاوت در برابر رسد تفاوتهاي شخصيتي عامل مهمي است که به واکنشبه نظر مي

اگرچه عوامل  ؛دارد ايافراد نقش تعيين کننده رفتاراين شخصيت است که در چگونگي اثرگذاري واقع، شود در مي

کنند، اما کامالً روشن است که تعيين مي وقايع و رويدادهابه نسبت  را شخصيت و واکنش افراد ،سرشتي و ژنتيکي

 (.0331، 0، تعيين کننده هستند )آيزنکهاي شخصيتيويژگيدر ظهور يا عدم ظهور  عامل جنسيت

توانند تأثيرات بسزائي را برجاي عوامل شخصيتي و همچنين جنسيت، ميکه  عنوان نمودتوان مي ،بنابراين

هاي شخصيتي خاص، در زنان و الشعاع قرار دهند. در اين ميان، بروز برخي ويژگيد را تحتگذاشته و رفتارهاي فر

اي تواند فرد را متزلزل سازد. از اين رو، در تحقيق حاضر، به بررسي مقايسهمردان از جمله عواملي است که مي

هاي ن به توصيف ويژگيشود تا از اين طريق، بتواهاي شخصتي شناگران مذکر و مؤنث  پرداخته ميويژگي

 مذکر و مؤنث  پرداخته گردد. شناگران شخصيتي 

وجود دارد. برخي اعتقاد دارند  مذکر و مؤنث  هاي شخصيتي ورزشکارانابهامات زيادي در حيطه ويژگي

که شخصيت ورزشکار با شخصيت ديگر افراد متفاوت است و بايد اصطالح شخصيت ورزشکار را به عنوان واژه 

هاي ورزشي با ويژگي شخصيتي در مقابل برخي ديگر اعتقاد دارند که فعاليت(09۱۱،نظر گرفت )سروري مقبول در

 .(09۱1توان ويژگي شخصيتي خاصي را براي افراد ورزشکار در نظر گرفت )مير فتاح، چندان مرتبط نيست و نمي

؛ چرا که سزايي برخوردار استهاي فردي از اهميت بشناسي، شناسايي تفاوتدر حيطه روانبه بياني ديگر، 

شخصيت به عنوان يک سازه نظري که هاي شخصيتي در دو جنس مؤثر واقع شود. تواند به تبيين ويژگيمي

هاي بدني، عادات، تمايالت، حاالت، افکار و رفتارهايي اي از جنبهکند، مجموعهصورت يک کل واحد عمل ميبه

با اين  (.093۱)فرمهين، شود نسبتاً پايدار درآمده و توصيف ميصورت خصوصيات و صفاتي است که در فرد به

واني وجود دارد و به اهاي فرسردرگمي زن و مرد هاي شخصيتي افراد ورزشکاروجود هنوز هم در شناسايي ويژگي

 (.09۱1بندي دقيقي در زمينه ويژگي شخصيتي ورزشکاران صورت داد. )هادوي و زيبايي، توان طبقهراحتي نمي

گرايي، نژندي، برونهايي مانند روانتوان به ويژگيداراي ابعاد متفاوتي است که از آن جمله ميخصيت ش

  (.03۱3و همکاران،  2)فيورستاينپذيري، دلپذير بودن و با وجدان بودن اشاره نمود انعطاف

 شده و هاي شخصيتي زنان و مردان پرداخته( به بررسي مقايسه ويژگي2112) 9در تحقيق هوسونگ

دهند؛ در حالي که زنان گرايي را بيشتر از زنان نشان ميهاي شخصيتي برونکه مردان، ويژگي همشخص گرديد
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( نيز 2119) 0اند. همچنين، در تحقيق آگنيوپذيري را از خود به نمايش گذاشتههاي شخصيتي انعطافبيشتر ويژگي

صورت گرفته است مشخص گرديد که ارتباط معناداري هاي شخصيتي که به منظور بررسي تأثير جنسيت بر ويژگي

 هاي شخصيتي وجود دارد.بين جنسيت و ويژگي

در ورزشکاران و  رويي( که پيرامون ارتباط ويژگيهاي شخصيتي و سخت0939در تحقيق قرباني)

 ارتباطدر ورزشکاران رويي مشخص گرديد که بين ويژگيهاي شخصيتي و سختو  صورت گرفت غيرورزشکاران

باشند، در صورت برخورداري از ويژگي سرسختي رواني، که داراي تيپ شخصيتي الف مي ورزشکارانيوجود دارد و 

 گذارند. تر بوده و سالمت عمومي باالتري را به نمايش ميدر برابر فشارهاي رواني مقاوم

 کار صورت گرفت،زنان و مردان ورزش ويژگيهاي شخصيتيمقايسه (، که پيرامون 09۱0در تحقيق جمهري )

 باشد.زنان  ورزشکاران کمتر از  مردان مينفر مشخص گرديد که اضطراب و افسردگي  199با حجم نمونه 

هاي شخصيتي ورزشکاران زن و مرد صورت گرفته است، هنوز با وجود تحقيقات فراواني که در زمينة ويژگي

شود نابراين سؤال اصلي تحقيق اين گونه مطرح ميهاي شخصيتي وجود دارد. بهم ابهامات فراواني پيرامون ويژگي

 که: 

 وجود دارد يا خير؟ مذکر و مؤنث   شناگرانهاي شخصيتي داري بين ويژگيآيا تفاوت معني

 شوند:در راستاي سوال اصلي تحقيق سواالت فرعي بدين ترتيب مطرح مي

 جود دارد يا خير؟ ومذکر و مؤنث  شناگراننژندي روانداري بين ميزان آيا تفاوت معني

 وجود دارد يا خير؟ مذکر و مؤنث  شناگرانگرايي برونداري بين ميزان آيا تفاوت معني

 وجود دارد يا خير؟ مذکر و مؤنث  شناگراندلپذير بودن داري بين ميزان آيا تفاوت معني

 ير؟ وجود دارد يا خمذکر و مؤنث  شناگرانپذيري انعطافداري بين ميزان آيا تفاوت معني

 وجود دارد يا خير؟مذکر و مؤنث  شناگرانبا وجدان بودن داري بين ميزان آيا تفاوت معني

هاي شخصيتي ورزشکاران از جمله مواردي است که اهميت قابل توجهي را به خود اختصاص داده و ويژگي

اشد تا از اين طريق بتوانند بهاي شخصيتي ورزشکاران ميريزان سازمان تربيت بدني به دنبال شناسايي ويژگيبرنامه

تواند اطالعات ضروري را ميبه خصوص،  ورزش قهرماني را توسعه دهند، شناسايي ماهيت شخصيت ورزشکاران و

کننده شناختي به عنوان عوامل تعييناي نه چندان دور از عوامل روانريزان فراهم نمايد که در آيندهبراي برنامه

 ورزش ياد کنند.

و به پيشگيري از تواند بستر مناسبي را براي کسب اطالعات فراهم سازد تحقيقات مي اجراي اينگونه

بپردازد. بنابراين، از طريق اجراي اين تحقيقات، هاي اجتماعي، مشکالت فرهنگي، سياسي و اقتصادي آسيب

کاهش اجتماعي  -رواني هاي تا آسيب نمودپرداخته شده و تالش ورزشي  –هاي فرهنگي ريزيبه برنامهتوان مي

ترين اقدام هاي اجتماعي و رواني معطوف است. شايد ضروريزيرا که مهمترين شاخص امنيت داخلي به آسيب يابد؛

هاي کاربردي باشد تا از اين طريق مقابله با و پس از آن ارائه تحقيق روانيهاي در دهه حاضر، شناسايي آسيب

 اي را در راستاي سالمت رواني صورت داد. يشروندهصورت گرفته و بتوان مسير پ روانيهاي آسيب

 

  : روش تحقیق

                                                                                                                                                                     
1 - Agnio 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 4 

تمامي آن را  جامعه مورد مطالعه اين تحقيق از نوع زمينه يابي است  و :جامعه آماری ,نمونه و روش اجرای تحقیق

 ردند.گتقسيم مي ورزشکاران زن و مردشود که به سه گروه شامل مي شناگران عضو فدراسيون شنادر شهر تهران

نفر به عنوان حجم نمونة مکفي مالحظه  021حجم نمونة در اين تحقيق : نمونه و روش نمونه گیری

نفر  01نفر خانم و  01ورزشکاران رشته شنا )نفر از  021(، از اين رو در تحقيق حاضر تعداد 0930 شود )دالور،مي

گيري در اين تحقيق از نوع ت که روش نمونه. الزم به ذکر اساندشدهبه عنوان حجم نمونة مکفي گزينش  آقا(،

 باشد.تصادفي در دسترس مي

ميباشد  NEOهاي شخصيتي پنج عاملي مقياس پرسشنامه ويژگيپژوهش حاضر  ابزار: ابزار اندازه گیری

سئوالي اين مقياس استفاده به  01گي هاي شخصيتي ورزشکاران شنا در تحقيق حاضر، فرم .به منظور بررسي ويژ

پذيري، نژندي، برونگرايي، انعطافعامل روان ۱که شامل  NEOآمده است. پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي عمل 

گذاري شده و از کامالً موافق تا کامالً مخالف را در باشد، بصورت طيف ليکرت نمرهدلپذير بودن و با وجدان بودن مي

 گيرد. برمي

با استفاده از  03۱۱کري در سال و روبرت آر.مک تي. کاستافرم اوليه اين پرسشنامه، توسط پائول

، اين پژوهشگران بدنبال اين 0332تا  03۱۱رويکردهاي نوين شخصيت و ديدگاه آيزنک طراحي گرديد. از سال 

رويکرد تحليل عامل اکتشافي و پس از آن تحليل عامل تأييدي بتوانند فرم نهايي پرسشنامه  بودند تابا استفاده از

 پنج عاملي شخصيت را رواسازي، اعتباربخشي و  هنجاريابي کنند. 

روايي اين ابزار مورد تأييد قرار  وزمينه روايي اين پرسشنامه، تحقيقات فراواني صورت گرفته است در 

( اشاره نمود که جامعه آماري او 09۱1نامه دکتراي تخصصي گروسي فرشي )توان به پايانيگرفت. در ايران نيز م

گيري از شيوه چرخش گرفت. وي با استفاده از روش تحليل عامل تأييدي و بهرهدانشجو را در برمي 0۱11بيش از 

ويژگيهاي  01/1در مجموع  دهند وباالتر از يک را نشان مي 0واريماکس دريافت که هر پنج عامل، مقادير ويژه

 کند.شخصيتي را تبيين مي

است و اين  39/1در هر پنج صفت و همچنين در کل، هماهنگي باالتر از  (NEO)ضرايب اعتبار آزمون 

-NEO(.اعتبار درازمدت تست 09۱0دهنده ضرايب اعتبار مطلوب آزمون پنج عاملي است )قهرماني، وضعيت نشان

PI  گرايي و نژندي، برونساله روي مقياسهاي روان 0گرفته است. يک مطالعه طولي نيز مورد ارزيابي قرار

بدست آمده است. همچنين ضرايب اعتبار  ۱9/1تا  0۱/1پذيري انجام گرديده و ضرايب اعتبار آنها به ترتيب انعطاف

 .حاصل گرديد 09/1و  33/1پذيري و با وجدان بودن نيز به ترتيب مقياسهاي توافق

هاي اي ويژگيبررسي مقايسهبا تأکيد بر موضوع تحقيق حاضر که به بررسي  : ی تحقیقآمار روش

پردازد و با توجه به اينکه با يک متغير گسستة دوارزشي تحت عنوان متغير ميشخصيتي شناگران مذکر و مؤنث 

 هاي شخصيتييويژگ اي تحت عنوان متغير وابستهو يک متغير کمي و پيوسته با مقياس فاصله جنسيت مستقل

 .باشد دو گروه مستقل مي tسروکار خواهيم داشت، از اين رو سازگارترين مدل آماري در تحقيق حاضر، آزمون 

 یافته ها:

به تفکيک عوامل پنجگانه ويژگيهاي شخصيتي هر يک از  و استنباطي حوزه شاخصهاي توصيفي در 

 :رديدنتايج زير حاصل گ (زن و مرد) جنسيت
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 مذکر و مؤنث شناگران در « ویژگیهای شخصیتی » ای بررسی مقایسه

 ویژگی شخصیتی
 درجه آزادی tمیزان انحراف معیار میانگین سطوح

 سطح

 داریمعنی

 11/03 31/۱۱ مذکر نژندیروان
23/0- 00۱ - 

 3۱/0۱ ۱0/۱3 مؤنث

 1۱/0۱ 90/001 مذکر گراییبرون
01/2- 00۱ 1۱/1 

 03/03 10/000 مؤنث

 01/01 10/012 مذکر پذیریانعطاف
23/9- 00۱ 10/1 

 13/00 31/000 مؤنث

 31/0۱ 31/001 مذکر دلپذیر بودن
۱3/1 00۱ - 

 ۱1/03 30/002 مؤنث

 2۱/21 ۱9/003 مذکر با وجدان بودن
13/0 00۱ - 

 ۱0/03 99/002 مؤنث

 
ر يک از عوامل تشکيل دهنده ويژگيهاي به دست آمده در ه tبا توجه به جدول  فوق و با تأکيد بر ميزان 

پذيري انعطاف» و  «گرايي برون »شخصيتي  هاي داري بين ويژگيتوان مطرح نمود که تفاوت معنيشخصيتي ، مي

هاي اين دو عامل مشخص گرديد که ميانگين با رجوع به ميانگين دارد. مذکر و مؤنث وجود  شناگراندر « 

باشد، در حاليکه ميانگين انعطاف مونث ميشناگران گرايي در باالتر از ميانگين برونگرايي در شناگران مذکر، برون

 باشد. مذکر ميشناگران پذيري در شناگران مؤنث، باالتر از ميانگين انعطاف پذيري در 

ودن ، دلپذير بودن و  با وجدان بنژندي روانعوامل ها و از آنجايي که ميانگين همچنين، با رجوع به ميانگين

، دلپذير بودن نژندي روانهاي شود که ميزان ويژگي عنوان ميبنابراين باشد، مذکر و مؤنث يکسان مي شناگراندر 

 مذکر و مونث به يک ميزان است. شناگراندر و  با وجدان بودن 

 :گیری بحث و نتیجه

 درپردازد، مي و مونثهاي شخصيتي شناگران مذکر مقايسه ويژگيبررسي به که  تحقيق با توجه به موضوع

با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي به تجزيه وتحليل اطالعات پاسخگويي به سواالت تحقيق و راستاي 

هاي شخصيتي پنج عاملي دو گروه مستقل به مقايسه ويژگي tبدين ترتيب که با استفاده از مدل پرداخته شد. 

NEO داري بين هاي تحقيق نشان داد که تفاوت معنيو در نهايت، يافته در شناگران خانم و آقا پرداخته شد

در شناگران مذکر و مؤنث وجود دارد.  با رجوع به « پذيري انعطاف» و«  گرايي برون» ويژگي هاي شخصيتي 

رايي گگرايي در شناگران مذکر، باالتر از ميانگين برونهاي اين دو عامل مشخص گرديد که ميانگين برونميانگين

باشد، در حاليکه ميانگين انعطاف پذيري در شناگران مؤنث، باالتر از ميانگين انعطاف در کوهنوردان مونث مي

 باشد. پذيري در کوهنوردان مذکر مي
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هاي هاي شخصيتي با تأکيد بر تحصيالت، ردههاي جانبي تحقيق  که به بررسي ويژگيبا بررسي يافته

هاي شخصيتي شناگران هاي تحقيق نشان داد که ويژگيسني پرداخته شد و يافته هايشغلي، وضعيت تأهل و گروه

هاي داري بين ويژگيباشد. در حالي که هيچگونه تفاوت معنيهاي سني مختلف، متفاوت ميبا تأکيد بر گروه

ود هاي شغلي متنوع وجشخصيتي شناگران مجرد و متأهل، همچنين شناگران با سطوح تحصيلي مختلف و رده

 ندارد.

توان عنوان نمود هاي تحقيق حاضر با پيشينه تحقيقات صورت گرفته مياي پيرامون يافتهدر بررسي مقايسه

(  09۱0( و جمهري )09۱1بان )(، سايه09۱0(، مقدم )0939هاي تحقيق حاضر با تحقيق قرباني )که يافته

گرايي با پذيري و برونهاي شخصيتي انعطافهماهنگ است؛ زيرا در تحقيقات حاضر نيز به ارتباط بين ويژگي

جنسيت مشاهده شده است . از اينرو ميتوان اذعان داشت که يافته هاي اين تحقيق مهر تائيدي بر تحقيقات انجام 

  گرفته پيشين مي باشد .  

تحقيق ،  عدم استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، جهت تعيين نمونهدر تحقيق حاضر محدوديتهايي چند مانند 

از  ورزشکارانو عدم تمايل برخي از عدم استفاده از مدلهاي آماري پيشرفته، همچون تحليل عامل  و يا تحليل مسير

شرکت در تحقيق , از جمله مواردي است که ممکن است ميزان تعميم پذيري يافته ها را محدود سازند . از اين رو 

تري حجم نمونه استفاده به عمل آورده و از حجم نمونه وسيع از فرمولتحقيقات بعدي , پيشنهاد مي شود که در

شود که ها فراهم شود. همچنين پيشنهاد ميپذيري يافتهاستفاده گردد تا روايي بيروني حاصل شده و امکان تعميم

وان تر همچون تحليل عامل پرداخته تا از اين طريق بتدر تحقيقات بعدي، به استفاده از مدلهاي آماري پيشرفته

هاي شخصيتي شناگران را تعيين کرد و در نهايت از مدل آماري تحليل مسير جهت شناسايي عوامل مؤثر بر ويژگي

 عوامل مستقيم و غير مستقيم پرداخت.

شخصيتي  هاي تحقيق حاضر نشان داد که تفاوت معناداري بين ويژگيهمچنين با توجه به اينکه يافته

هايي از قبيل هاي خاصي جهت باال بردن ويژگيشود تا آموزشد دارد، پيشنهاد ميگرايي وجوپذيري و برونانعطاف

                                                                                   هاي فوق را در ورزشکاران شنا افزايش داد. باوجدان بودن و دلپذير بودن ارائه شده، تا از اين طريق ويژگي

 : و انگلیسی فارسی و ماخذ های منابع

(، ترجمة جمعي از مؤلفان در زمينة 0930اتکينسون؛ ريتال، اتکينسون؛ ريچارد سن هيلگارد، ارنست، ) .0

 شناسي، نشر رشد، جلد دوم.روان

 يابي شخصيت، انتشارات تهران. ارزش 093۱اهلل و دانشمند، لقمان، اخوت، ولي .2

ي، اعتباريابي و هنجاريابي آزمون پنج عاملي ويژگيهاي شخصيت، با نظارت (، رواساز09۱2شناس؛ حسن، )حق .9

 پزشکي دانشگاه شيراز.بخش روان

 ها و فرآيندها، انتشارت بعثت، تهران. شناسي شخصيت نظريه، روان0939راس، آلن، اُ ، جمالفر، سياوش،  .1

  هاي شخصيت، انتشارات رشد چاپ سوم تهران.، نظريه0932شاملو، سعيد،  .۱

ها و رويکردهاي روان شناسي شخصيت ترجمه گودرزي بحيرايي و پژهان، انتشارات ، نظريه033۱شولتز دوان،  .0

 بعثت تهران. 

 هاي شخصيت، ترجمه سيد يحيي سيد محمدي. نشر هما.(، نظريه093۱شولتز، دوان و شولتز، سيدني آلن، ) .3

 تي، نشر اسرار دانش. (، فرهنگ توصيفي علوم تربي093۱فرمهيني؛ فراهاني، محسن، ) .۱

 ، بهداشت رواني، انتشارات ارسباران. 0930داغي؛ مهدي، قراچه .3

 شناسي شخصيت، نشر ويرايش.(، روان093۱کريمي؛ يوسف، ) .01

 پژوه. (، رويکردهاي نوين در ارزيابي شخصيت، نشر جامعه09۱1گروسي فرشي؛ ميرتقي، ) .00
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پروري، جزوات سازمان تربيت بدني در زمينة توسعه رمان(، اصول ورزش قه09۱1هادوي؛ مريم و زيبايي؛ حسين، ) .02
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