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 های شخصیتی با وابستگی به فعالیت بدنی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارگیارتباط بین ویژ

 بخش. رضا نیک2   . مسعود اباذری1

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب .1

 . استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب2

 

گی به فعالیت بدنی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران های شخصیتی با وابستتحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ویژگی

نمونه در این های تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی شهر تهران بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشکدهصورت گرفت. 

ه شرکت در فعالیت بدنی دانشجویان دانشجوی ورزشکار )با سابق 322ای و به صورت تصادفی تعداد گیری خوشهتحقیق به روش نمونه

کری و  های شخصیتیهای ویژگیبه صورت داوطلبانه پرسشنامه( سال 3/21±62/5)رشته تربیت بدنی( و غیر ورزشکار با میانگین سنی 

 26 ( شامل2222سؤال و پنج خرده مقیاس و پرسشنامه وابستگی به فعالیت بدنی هاسن بالس و همکاران ) 65( شامل 1992کوستا )

های گرایش مرکزی و ها با استفاده از آمار توصیفی )شاخصتحلیل دادهرا به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. سؤال و شش خرده مقیاس 

نجام ا SPSSافزار آماری از طریق نرم 25/2داری سطح معنی آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون در ،K-Sپراکندگی( و آزمون 

 گرایی، انعطاف پذیری(روان نژندی، برونبین برخی ابعاد شخصیت )نشان داد تحقیق بطور خالصه  هایتحلیل دادهز شد. نتایج حاصل ا

گرایی، انعطاف پذیری، های ابعاد شخصیت، )بروندانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین از میان مؤلفه

 (. ≥25/2pنشان داداند ) رابطه معناداری به فعالیت بدنی دانشجویان ورزشکار با وابستگ( سازگاری، وظیفه شناسی

 
 T Sig متغیرها

 29212 3953 روان نژندی

 29219 2911 برون گرایی

 29221 3939 پذیریانعطاف

 2926 2925 سازگاری

 2922 1913 وظیفه شناسی

 

 ، دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکارهای شخصیتی، وابستگی به فعالیت بدنیویژگیواژگان کلیدی: 
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