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 بررسی و مقایسه ابعاد شخصیتی مایرز بریگز و سطوح قهرمانی ورزشکاران شهرستان ساری 

 .معصومه حیدری3 .یاسرخالپور3 .محمد زلیکانی2.علی وفایی مقدم 1

 بابلسر–ریزی ورزشی ، دانشگاه مازندران رنامه.دانشجوی دکتری مدیریت و ب1
 .کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه عامه طباطبایی تهران2
 .کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی عمومی دانشگاه تهران 3
      کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.3

 

شناختی ورزشکاران سطوح قهرمانی ورزشکاران کشور و افزایش ورزشکاران در این سطوح، نیاز به بررسی روان: با توجه به اهمیت ارتقاء مقدمه
(. بنابراین هدف از نوشتن این مقاله مقایسه ابعاد شخصیتی مایرزبریگز به عنوان یکی 1باشد )کشور و کمک به ارتقاء آنان تا سطوح قهرمانی می

 باشد. ا سطوح قهرمانی میهای مهم ابعاد شخصیتی باز مدل
ی ورزشکاران قهرمان شهرستان ساری در سطوح بین ای است که کلیهمقایسه –: پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی یا علی شناسیروش

نمونه  نفر تعداد 32دهند و ی آماری تحقیق را تشکیل مینفر جامعه 152به تعداد  1313تا 1331المللی، آسیایی و جهانی )مرد( از سال 
گیری کردن چهار بعد دوگانه برون های شخصیتی میرز بریگز برای اندازهها پرسش نامه بوده است. تیپاند. ابزار گردآوری دادهبرآورد شده

گرایی نحوه گرایی  و درونماحظه کننده  طراحی شده است. برون-احساسی، داوری کننده -شهودی، فکری -گرایی، حسی درون–گرایی 
گانه خود دریافت کنند. دهند اطاعات مورد نیاز خود را از طریق حواس پنج(. افراد حسی ترجیح می3کنند )ت انرژی فرد را مشخص میدریاف

های متفاوتی گیری از ماککنند. افراد  فکری و احساسی در جریان تصمیمها اغلب به شهود خود اعتماد میافراد شمی بر خاف حسی
-ها از روش(. جهت تحلیل داده2شود )گیری افراد در شکل زندگی مربوط میسبک زندگی داوری کننده و ادراکی به جهت کنند.استفاده می

 شود. استفاده میSpss های آماری در دو سطح توصیفی )فراوانی و درصد فراوانی( و استنباطی )آزمون مجذور خی دو( و نرم افزار  
گرایی، حسّی و شمّی، فکری و گرایی و دروناست که بین تمامی ابعاد در نظر گرفته شده، ابعاد برون: نتایج تحقیق نشان داده هایافته

 احساسی، با سطوح قهرمانی تفاوت معناداری داشتند ولی بین بعد داوری کننده و ماحظه کننده با سطوح قهرمانی تفاوتی مشاهده نگردید.
ها را در نظر گفت تا بتوان تر باید این تفاوتشناسایی و پیشرفت ورزشکاران در سطوح پایین دهد که برای: این نتایج نشان میگیرینتیجه

ی (. تفاوت در ابعاد محتلف شخصیت در افراد در سطوح مختلف قهرمانی نکته3ورزشکاران سطوح قهرمانی را تقویت کرده و گسترش داد )
های توان سعی در افزایش مدالباشد که با در نظر گرفتن این اختاف میورزشی می ی دست اندرکارانبسیار روشن و قابل استفاده برای کلیه

 (.5قهرمانی در آینده کرد )
 بریگز، سطوح قهرمانی -ابعاد شخصیتی مایرز واژگان کلیدی:

 منابع:
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