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  چکيده

 احساس تنهايي و منبع کنترل دانشجويان پسر ورزشکار و غيرورزشـکار            ةاين تحقيق با هدف بررسي رابطه و مقايس       
 ورزشي دانـشگاه    تيم هاي  تمرين هاي  دانشجوي ورزشکار شرکت کننده در       ۶۰به اين منظور    . دانشگاه رازي کرمانشاه انجام شد    

 و  UCLA احـساس تنهـايي      ةاحساس تنهايي توسط پرسشنام   . ودني در نظر گرفته شدند     غيرورزشکار به عنوان آزم    ۶۰و  
 متغيرها در دو گروه از ضريب همبستگي        ةبراي بررسي رابط   . لونسون اندازه گيري شد    IPC ةمنبع کنترل توسط پرسشنام   

 بـين  ,  بررسي روابط بين متغيرهابا . دو گروه مستقل استفاده شد     t متغيرها بين دو گروه از آزمون        ةپيرسون و براي مقايس   
در دو گروه و احـساس تنهـايي و         ) گرايش به افراد قدرتمند   (احساس تنهايي با منبع کنترل دروني و منبع کنترلي بيروني           

همچنين بين احساس تنهـايي  .  معني داري مشاهده نشدةدر پسران ورزشکار رابط ) گرايش به شانس  (منبع کنترل بيروني    
 متغيرهـا   ةاز مقايـس  . در پسران غيرورزشکار ارتباط معني داري مـشاهده شـد         ) گرايش به شانس  (روني  و منبع کنترل بي   

بـين منبـع   امـا  نتيجه گرفته شد که بين احساس تنهايي و منبع کنترل دروني در دو گروه تفاوت معني داري وجـود دارد            
 معني دار بـين احـساس تنهـايي و منبـع            ة رابط باتوجه به وجود  .کنترل بيروني در دو گروه تفاوت معني داري وجود ندارد         

ين بـارو کـه    ا گفت که غيرورزشکاران با منبع کنترل بيروني با مي توان  ,در غيرورزشکاران ) گرايش به شانس  (کنترل بيروني   
تفاوت معني دار بين احساس تنهـايي       . روي رويدادهاي زندگي خود دارند، بيشتر احساس تنهايي مي کنند         بر  کنترل کمي   

همچنين وجود تفاوت معنـي دار بـين منبـع          . ييد مي کند  أاعي فعاليت هاي ورزشي را ت     م اجت – دو گروه اثر مفيد رواني       در
کنترل دروني در دو گروه بيانگر آن است که ورزشکاران کنترل بيشتري روي زندگي خـود دارنـد و خودشـان را بيـشتر                        

  .مسئول موفقيت ها و شکست هاي خود مي دانند
  

  کليديواژه هاي 
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  مقدمه
 ميليون نفر از مردم دنيـا       ۵۰۰ حدود   ۱۹۹۳براساس برآورد سازمان بهداشت جهاني، در سال        

 اين افزايش تا حدي زيادي وابسته به رشد جمعيـت و تغييـرات              ,مي بردند از اختالالت رواني رنج     
بـرهمين  ). ۹ (اسـت  زندگي و مشکالت اقتصادي      ةع اجتماعي مانند شهرنشيني، تغيير شيو     سري

عمـده   و علوم ورزشي نيز بخش       تربيت بدني ، روان درماني و     روان شناسي ي  حوزه ها اساس متخصصان   
 کرده اند  بر سالمت و بهداشت رواني افراد جامعه معطوف          فعاليت هاي بدني  از توجه خود را به تأثير       اي  
  .  مناسبي را براي ايجاد سالمت عمومي پيدا کنندشيوه هايا به اين وسيله بتوانند ت

ايـن تغييـرات بـسيار سـريع از         که   مي بريم  در حال گذر به سر        ه ای جامعاز طرف ديگر، ما در      
طرفي موجب بهبود وضعيت بهداشتي و ازدياد بسيار سريع جمعيـت و از سـوي ديگـر سـبب                   

 که جامعه دچار فقـر      مي شود مجموع اين شرايط سبب     . مي شود وي بدني   اهش در استفاده از نير    ک
ما ة  حرکتي و همچنين شيوع و گسترش انواع اختالالت رواني شود و باتوجه به جوان بودن جامع               

  .تا به معضل عمومي و حتي ملي تبديل شود رود می به خصوص در ميان قشر جوان پديده هااين 
 اجتماعي، خودکشي، ترک تحـصيل، بزهکـاري و          باري هاي   و دبي بن گسترش روزافزون اعتياد،    

غيره در ميان جوانان و نوجوانان جامعه، دليل محکمي بر شيوع و گسترش اخـتالالت روانـي در                
ورزش و فعاليت هـاي     .  است آسيب پذير ميان اين قشر پويا، فعال و پرانرژي و در عين حال بسيار             

ـردن    جسم و روان و ايجـاد نـشاط و            سالم سازي  براي مناسب   وسيله اي بدني همواره به عنوان      ـر ک  پ
نتايج تحقيقات مختلف مؤيد اين نظر است کـه         . اوقات فراغت در انسان به کار گرفته شده است        

ـاي    به پيشيگري و درمان اختالالت روانـي و افـزايش            مي توان با ايجاد آمادگي جسماني       قابليـت ه
  .)۲(جسماني پرداخت

 الً ورزشـي کـام    روان شناسـي   روان شناسي، هرچند ارزش و اهميت        ةت نوخاس رشته هاي در بين   
ـد   و حتي مـردم     روان شناسان   درک شده است ولي به دليل توجه         ـه من ـ    عالق  رفتارهـاي   ة بـه مطالع

نـشان داده    ورزشي کمتر    فعاليت هاي  رفتار آدمي در     ة رواني، عالقه به مطالع    بيماري هاي غيرعادي و   
 در  مـي توانـد   ران و شناخت واقعي آنان از عللي اسـت کـه            بررسي شخصيت ورزشکا  . شده است 

محقق ). ۴( ورزشي، در خدمت معلمان و مربيان تربيت بدني و ورزش باشد             مهارت هاي اجراي بهتر   
در اين تحقيق سعي دارد منبع کنتـرل و احـساس تنهـايي در بـين دانـشجويان ورزشـکار و                     
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 نقش و تـأثير ورزش روي       ,ارتباط بين آنها  غيرورزشکار را بررسي و مقايسه کرده و ضمن تعيين          
  .اين متغيرها را شناسايي کند

  )Feeling of Loneliness(احساس تنهايي 

، غمگينـي و    حالت روان شناختي دردآور و شخصي است که افراد درگير را را با احساس خأل              
دگيشان تأثير مي    مختلف بر روابط آنها و مناسبات مختلف زن         شيوه هاي   و به  مي کند  مواجه   بي تعلقي 
اضطراب ناشي از درک آن و نگرش اغلب منفي اعضاي جامعه به افراد داراي اين احساس                . گذارد

 نشان داده که اوج احساس تنهـايي        رسي ها بر. مي شود به طور معمول موجب جلوگيري از ابراز آن         
  ).۱۶(در نوجواني است 

پـسندي و   دنهاد کـرد کـه خو     ، رامش بل سکر علت تنهـايي را بررسـي و پيـش             مطالعه اي  در
ل معنوي مي تواند به آن خاتمـه دهـد          ئ و توجه اندک به مسا     تنهايي هاست  ةخودمحوري علت هم  

ـاي    وقـوع و تـداوم       ةطي تحقيقي دربـار   ) ۲۰۰۱ (١مينورا تاکورا و سيزو ساکي هارا     ). ۲۳(  نـشانه ه
ـترس زا  عوامل   فشار هاي  دبيرستاني ژاپن اظهار کردند که       دانش آموزان افسردگي در ميان      ممکـن   اس

 مطلـوب   عزت نفـس   مثبت سالمتي، حمايت اجتماعي و       تمرين هاي برعکس  . است عامل خطر باشد   
  ).۲۹(ممکن است عوامل محافظت کننده از افسردگي که از تبعات احساس تنهايي است، باشند 

  )Locus of Control(منبع کنترل 

 وجوه قابل مطالعه و مهـم شخـصيت،          يکي از  ,)۱۹۸۶جوليان راتر   (بعضي محققان   ة  به عقيد 
 اين محققان، افراد از نظر مکان کنترل، بيرونـي يـا            ةبه عقيد . بررسي منبع کنترل در افراد است     

، داراي تصور عدم کنترل بر سرنوشـت خـويش          بيروني اند افرادي که از نظر مکان کنترل       . دروني اند 
وني چون شانس، سرنوشت، افراد ديگر و       ، حاصل عوامل بير   مي گذرد بوده و معتقدند آنچه بر آنان       

افـراد  ). ۲۴( به عبارت ديگر، خود در جريان زندگي خويش نقـش فعـال ندارنـد         ,نظاير آنهاست 
 شکست هاي  و   موفقيت ها  خود را حاکم بر سرنوشت خويش مي دانند و مسئوليت            کنترل دروني داراي  

 و حالت فعال دارند در حالي       مسلط اند   در جريان رفتارها بيشتر    دروني ها . خود را برعهده مي گيرند    
منبع کنترل درونـي بـا واقـع      . مي دهند  بيشتر حالت منفعل و غيرفعال از خود نشان           ها   ونيبيرکه  

در حالي که منبع کنترل بيروني، احـساساتي بـودن،          . بيني، شناخت و منطقي بودن همراه است      
يا علل رفتارهـا را بـه همـراه دارد          عدم شناخت و غيرمنطقي بودن در برابر حوادث و رويدادها           
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ـه   و ضـمن  تالش  بيشترهدف هابنابراين افراد معتقد به کنترل دروني در رسيدن به  ). ۲۶( ـاد ب  اعتم
  ).۴ (مي پندارند بيشتر، کنترل امور زندگي خويش را از درون خود نفس

 از آينـده  الني تريطو چشم انداز  بيروني ها  نسبت به    دروني ها ، پي بردند که     )۱۹۶۷(پالت و ايزمن    
. مي باشند  داراي ديدگاهي محدود از زمان       بيروني ها  داراي ديدگاهي گسترده و      دروني ها يعني  . دارند

ايـن  .  افراد موفق بزرگي نخواهند شد     ، احتماالً مي گيرند مردماني که زمان را به شکل حال در نظر          
  ).۷( باشند پيشرفت گرا وني هادرکمتر از  ها  ممکن است ونيبير حاکي از آن است که يافته ها

از مقياس بهداشتي منبـع کنتـرل       ) ۱۹۹۱ (٢و کارليس فرانک  ) ۱۹۷۶ (١والستون و همکارانش  
استفاده کردند و دريافتند که افراد داراي منبع کنترل دروني نسبت به نتايج درمـاني خـود در                  

  ). ۳۰( داشتند برنامه هاي کاهش وزن راضي تر از افرادي بودند که منبع کنترل بيروني
 در تحقيـق خـود اظهـار داشـتند کـه            ۱۹۸۳به نقش از راسـل      ) ۱۹۸۱(فريمون و گاسويک    

دنيا را کمتر محـل     ه و     دانست  دانشجويان داراي احساس تنهايي خود را کمتر مورد پذيرش ديگران         
مينـه  در اين ز) ۱۹۸۷(مور و همکارانش ). ۲۷(ند ر و بيشتر منبع کنترل بيروني دا     ندنمي دا عدالت  

ـد   و خودشان را مسئول زنـدگي خـود   دروني اند مسئوليت پذيريمعتقدند کساني که از نظر     ، مـي دانن
نسبت به کساني که بر اين باورند که کنترل کمي روي زندگي خودشان دارنـد، کمتـر احـساس                   

  ).۲۱ (مي کنندتنهايي 
 تمرين ورزشکاران نخبه    ، نيز از تحقيق خود با عنوان مالحظات رواني براي         )۱۹۸۳ (٣کوزار و لرد  

ــي       ــر منفـ ــي اثـ ــراي ورزشـ ــه روي اجـ ــواملي کـ ــه عـ ــد از جملـ ــه گرفتنـ   نتيجـ
 ٤همچنين ويچمـن و ليـزوت     ). ۱۹( بيروني در مقابل دروني است       کانون کنترل  اضطراب و    گذارد، مي 
 روي اجراي پرتاب دارت بـه ايـن نتيجـه           منبع کنترل ، درخصوص اثرهاي تمرين ذهني و       )۱۹۸۳(

 دروني با تمرين ذهني، پيشرفت بيشتري در دقت پرتاب بـه            منبع کنترل  با   نش آموزان دارسيدند که   
  ).۳۱(دست آوردند 

يکـي از   همواره   ورزشي انفرادي و گروهي بر شخصيت ورزشکاران         فعاليت هاي شرکت در    تأثير
از آنجـا کـه     ). ۲( علوم رفتاري بـوده اسـت        رشته هاي  بحث برانگيز در بين متخصصان       موضوع هاي 
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 ورزشي است، نياز به شـناخت آن احـساس          روان شناسي  مهم پيرامون    جنبه هاي خصيت يکي از    ش
 ورزشي، ميـدان مطالعـاتي و بررسـي         روان شناسي به عبارت ديگر، بعضي از زمينه هاي        . مي شود 
 خـود مجبورنـد بـه       ةمعلمان تربيت بدني نيز باتوجه به شغل و حرف        .  را فراهم مي کند    جداگانه اي 

به اين ترتيب، شخـصيت     .  ورزشي مطرح مي کند توجه داشته باشند       فعاليت هاي ي که    روان ئلمسا
 ورزشي، مربيـان  روان شناسان براي , فردي مشخص ويژگي هاي ورزشکاران به علت ضرورت شناخت      

  .مي رود مطالعاتي بسيار مهمي به شمار ةو معلمان داراي اهميت اساسي است و زمين
 شخصيتي دانشجويان ورزشکار و غيرورزشکار را بررسي کـرد و        ويژگي هاي ) ۱۳۷۲ (رمضاني نژاد 

 و اعتماد به نفـس بيـشتري نـسبت بـه            برتري جويي به اين نتيجه رسيد که دانشجويان ورزشکار        
، بـين دو    اسـت  خودکفايي ورزشکاران کمتر از غيرورزشـکاران        ,دانشجويان غيرورزشکار دارند  

صـفات شخـصيتي    .  مـشاهده نـشد    معنـي داري   فاوت، ت درون گرايي  و    اجتماعي بودن  گروه از شاخص  
ـاي تربيت بدني با دانـشجويان ورزشـکار سـاير رشـته هـا،           ة  دانشجويان ورزشکار رشت    ورزش ه

 و  هانفرادي و گروهي، انفرادي غيرتماسي و تماسي، گروهي تماسـي و غيرتماسـي مـشابه بـود                
  ).۵(می دهدنتفاوتي را نشان 
 انفرادي و گروهي و     رشته هاي صيتي ورزشکاران مرد    ، با بررسي صفات شخ    )۱۳۷۳(ميرنصوري  

 آنها با يکديگر به اين نتيجه رسيد که شخـصيت ورزشـکاران رشـته هـاي انفـرادي و                    ةمقايس
ـاي    ورزشکاران.  تفاوت دارد  برون گرايي  و   درون گرايي گروهي در نمود     ـته ه ـگرند  گروهـي     رش   و پرخاش

  ).۱۳(ی دارنداعتماد به نفس بيشتر
ـاي    دانشجويان ورزشـکار     منبع کنترل  و   عزت نفس  ة، با مقايس  )۱۳۷۹(ياقوتي   ـته ه  تيمـي و    رش

غيرورزشکار دانشگاه اصفهان نتيجه گرفت که تفاوت بين ميانگين نمـره           و دانشجويان   انفرادي  
 گفـت   مي توان به عبارت ديگر،    .  نيست معني دار  سه گروه از نظر آماري       منبع کنترل هاي عزت نفس و     

ـزت نفـس   همچنين نوع ورزش اعم از انفرادي يا تيمي تأثيري بر           که مشارکت ورزشي و      منبـع   و   ع
ـرل  و عزت نفس بين معني داري  ة رابط , دانشجويان نداشته است   کنترل ـا   منبع کنت ـودني ه  مـشاهده  آزم
 همچنين مشخص شد که تحصيالت و شغل پدر و مادر، سن، ميـانگين تحـصيلي، تعـداد                  ,نشد

 منزل، داشتن اتومبيـل شخـصي و محـل سـکونت،            اتاق هاي اد  اعضاي خانواده، ترتيب تولد، تعد    
  ).۱۴( ندارد منبع کنترل معني داري با عزت نفس و ةرابط

شـايع  ي و ديگر مشکالت روانـي       ي بدني و ورزش در پيشگيري و درمان تنها        فعاليت هاي تأثير  
ـري ، در پژوهشي نـشان داد کـه         )۱۳۷۱ (محمدي نژاد در همين زمينه    . مبحث مهمي است   ـاي  تم  ن ه
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درخـشان مبارکـه    ). ۲۹( شـهر تهـران تـأثير دارد         ة سال ۱۸هوازي بر کاهش افسردگي نوجوان      
نيز طي تحقيقي به ايـن نتيجـه رسـيد کـه مـديران ورزشـکار، نـسبت بـه مـديران                      ) ۱۳۷۶(

  ).۳(غيرورزشکار از سطح بهداشت رواني بهتري برخوردارند و شکايات جسمي کمتري دارند 
ـرل   تمريني روي سطوح استرس و       ة وزن ةک دور اثرهاي ي ) ۱۹۹۴(فولر   در دختـران   را   منبع کنت

تمرين بـا   ة هفته شرکت در دور  ۸ را بعد از     منبع کنترل وي سطوح استرس و     . دانشجو  بررسي کرد   
،  بـا وزنـه     تمـرين  ةبعد از شرکت در دور    که  مقايسه کرد و دريافت     را   در دانشجويان دختر     هوزن

از ايـن تحقيـق مـي    . نمی باشدقابل مشاهده  دروني منبع کنترل کاهش در سطح استرس يا افزايش    
 کوتاه مدت، تأثير چنداني در بعضي خـصوصيات شخـصيتي نـدارد             تمرين هاي توان نتيجه گرفت    

)۱۸.(  
ـرل   ، در تحقيق خود با عنوان تأثير تمرين هاي هوازي بـر             )۱۳۷۴ (کشتي دار   نتيجـه   منبـع کنت

ـاي  به طور کلي بر اثر      ,هاي مذکور وجود دارد    بين متغير  معني داري گرفت که ارتباط      بـدني  فعاليت ه
ـ مي کن  افسردگي تغيير پيدا کرده و به سمت مثبت سير            و    منبع کنترل ، متغيرهاي   نظام دار هوازي    دن

)۱۱.(  
ـر موفـق    در دنياي غيرورزشي خويش      باتوجه به اين مطالب، ورزشکاران احتماالً       هـستند و    ت

از طرفي ديگر در منابع مختلف به مربيان و دست اندرکاران ورزشي            . دمي دهن کارها را بهتر انجام     
 شخصيتي و رواني آنها توجه کنند و        ويژگي هاي که در انتخاب بازيکنان خود به       است  توصيه شده   

در است که   توصيه شده   همچنين   و   قرار دهند  را به عنوان يکي از معيارهاي انتخاب بازيکنان           ها آن
... ه نوعي داراي مشکالت عاطفي و شخصيتي مانند افـسردگي، اضـطراب و              درمان بيماراني که ب   

از آنجا که برخـورداري افـراد از سـالمت و           ). ۱( ورزشي تأکيد شود     فعاليت هاي ، بر اجراي    مي باشند 
 شناخت خـصوصيات    ,مي کند بهداشت جسمي و رواني، بقا و خودشکوفايي يک جامعه را تضمين            

 ، نقش مهمي در   مي سازد  ورزشي متمايل يا از آن گريزان        فعاليت هاي م  شخصيتي که افراد را به انجا     
ـا  از طرفي شـناخت بهتـر       .  تربيتي و بهداشتي دارد    تصميم گيري هاي   ـاوت ه ي شخـصيتي افـراد   تف

رواني _ و نيازهاي جسمي   توانايي ها  متناسب با    ی امکانات فراهم کردن ورزشکار و غيرورزشکار ما را در       
عالقه مند کردن افراد    نيز  ان و   آنجاد پيشرفت هاي چشمگير در عملکرد       به منظور اي  ورزشکاران  

ـ      ). ۶(مي کند   به فعاليت هاي ورزشي ياري      غيرورزشکار   ـاي    ةهمچنـين تحقيـق در زمين  ويژگـي ه
   بـــرايمــي توانـــد کـــه مــي گـــذارد  ارزشـــي را در اختيـــار  شخــصيتي، اطالعـــات بــا  

وع اختالالت رواني از جمله احساس تنهـايي        پيشگيري از وق   و نيز     درماني  و  آموزشي برنامه ريزي  
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ـد  عالوه بر اين، اطالعات مفيدي براي معلمان و مربيان تربيت بدني فراهم             . مؤثر واقع شود    مي کن
 ورزشي خاص   ة راهنمايي عموم براي انتخاب رشت     ,تا بتوانند با شناخت کامل به انتخاب بازيکنان       

 فرهنگ ورزشي در ميان عموم مردم جامعه،        از طرفي پيشرفت  .  آموزش مؤثر دست بزنند    ةو نحو 
  .مي کندانجام چنين تحقيقاتي را طلب 

  
  روش تحقيق 

در ايـن تحقيـق، منبـع کنتـرل         .  اسـت  مقايـسه اي   _روش تحقيق حاضر از نوع همبـستگي      
 در بين دانشجويان پسر ورزشکار و غيرورزشکار مورد بررسي و           احساس تنهايي و  ) بيروني_دروني(

ـ . رار گرفت تا سهم هر متغير در اين باره مشخص شود          تجزيه و تحليل ق     آمـاري تحقيـق     ةجامع
 آمـاري   ةنمون.  دانشجويان پسر ورزشکار و غيرورزشکار دانشگاه رازي کرمانشاه بود         ةشامل کلي 

 دانشجوي غيرورزشکار که به     ۶۰ دانشجوي ورزشکار و     ۶۰ آماري بودند    ة نفر از جامع   ۱۲۰تحقيق  
ـاي   تمرين هاي  در   شرکت کننده شامل افراد    دانشجويان ورزشکار    .روش تصادفي انتخاب شدند     تيم ه

 بازي و تمرين منظم در يکي از رشـته هـاي تيمـي          ة سال سابق  ۳ورزشي دانشگاه داراي حداقل     
شـامل  دانشجويان غيرورزشکار   .  سال بودند  ۲۶ تا   ۱۹ سني   ةواليبال، بسکتبال و فوتسال با دامن     

  . سني بودندةدامنهمان  ورزشي با ة تمرين منظم در يک رشتةق سال ساب۳داراي کمتر از افراد 
  متغيرهاي تحقيق

  احساس تنهايي) الف

نمره براساس اين مقياس، کسب     .  افراد است  احساس تنهايي  سوال در مورد     ۲۰اين مقياس شامل    
  ).۲۶( ميزان بيشتري از تنهايي در آزمودني است ة بيشتر در اين مقياس نشانهاي
  )I( دروني لمنبع کنتر) ب

ـ   اندازه گيري  ماده است و باور افراد را به اين موضوع           ۸اين متغير شامل      کـه خودشـان     دمي کن
 زياد در اين ميزان مخصوص افرادي است که تصور مي کنند،            ةنمر. مي کنند زندگي خود را کنترل     

عيـين  ت) عوامل دروني يا شخـصي    (شان  خود توسط اعمال و توانايي      شکست هايشان موفقيت ها و    
پيامـدهاي اعمالـشان نفـوذ و تـسلط بيـشتري دارنـد و              روی  مي شود و احساس مي کنند که        

از اين  . مي آيد رويدادهاي مثبت زندگي و در نتيجه طرح ريزي و کوشش پيگير خود آنها به دست                
  ).۴ (مي کنندقبول مسئوليت ها  نتايج و پيامدهاي ناشي از آن  خود و نيز رفتار و رو براي اعمال
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  )P(افراد قدرتمند به منبع کنترل با گرايش ) ج

ارتباط با ادراک کنترل توسـط افـراد قدرتمنـد انـدازه              ماده است که در    ۸اين متغير شامل    
ـا    باال در اين ميزان مخصوص افرادي است که معتقدنـد            ةنمر. مي شود گرفته   شکـست   و   موفقيـت ه
 و خودشان بر اعمالشان کنترل      مي شود  توسط عوامل بيروني به خصوص افراد ديگر تعيين          هايشان

ــد  ــوذي ندارنـ ــر  . و نفـ ــن متغيـ ـه ايايـ ــرل را  جنبــ ــع کنتـ ــودن منبـ ــي بـ    از بيرونـ
  ).۴ (مي سنجد 
  )C(شانس به  با گرايش منبع کنترل) د

 ماده درخصوص ادراک کنترل توسط شانس است و باور افراد را بـه ايـن                ۸اين متغير شامل    
 باال در اين ميـزان      ة نمر .ل پيامدهاي زندگي توسط شانس است      که کنتر  مي کند  اندازه گيري موضوع  

ايـن  . مخصوص افرادي است که به عوامل بيروني و به خصوص بخت و اقبال اعتقاد داشته باشند               
افراد نيز بر اين باورند که بر روي پيامدهاي اعمالشان کنترلي ندارند و وقوع تقويـت يـا تحقـق                    

 فرد نيست، بلکه رويدادها را در ارتباط با شانس، موقعيت و            امور، مشروط به انجام عملي از طرف      
  ).۴ (مي پندارند خارجي که افراد را دربرگرفته اند، ةنيروهاي پيچيد

  اندازه گيري روش هايوسايل و 
  )UCLA( احساس تنهايي ةپرسشنام. ۱

ا سل پيلو را توسط   ۱۹۹۸ که در سال     UCLAبراي ارزيابي احساس تنهايي از مقياس تنهايي        
ـاي   اين مقياس بـراي     . استفاده شد ,  است و فري گوسن از دانشگاه کاليفرنيا ساخته شده        ـروه ه  گ

 که قبل از تدوين اين آزمـون         مقياس هايي  .است  سني مختلف و مقاطع گوناگون شغلي اجرا شده         
 از اعتبار و پايايي کمتري    )  سؤال ۷۰ تا   ۳۸( سؤاالت   ةبه کار مي رفت، به دليل طوالني بودن دامن        

 ليکن با اسـتفاده از فـرم تنهـايي   . نمي شد و به علت خستگي، نتايج دقيق حاصل      هبرخوردار بود 
UCLA    اسـت   ۹۳/۰همساني دروني سؤاالت مقياس با فرم مذکور        . مشکالت مذکور برطرف شد 

 سـؤال   ۱۰ سؤال تشکيل شده است کـه        ۲۰اين مقياس از    . که حاکي از اعتبار دروني بااليي است      
در مقابل هر جملـه     .  سؤال ديگر به صورت مثبت با تنهايي ارتباط دارند         ۱۰في و   آن به صورت من   

 هرگز، بندرت، گاهي اوقات و بيشتر اوقات است که هريـک بـه              ةمطابق با فرم اصلي چهار گزين     
ـ  ب ة به گزين  ۴ ة هرگز و نمر   ة به گزين  ۱ةبه طوري که نمر   . د ن نمره گذاري مي شو    درجه بندي صورت   شتر ي

ـذاري   در ايـن مقيـاس بعـضي سـؤاالت بـه صـورت معکـوس                (مـي گيـرد     اوقات تعلق    ـره گ    نم
 ميزان بيشتري   ة بيشتر در اين مقياس نشان     نمره هاي  کسب   نمره گذاري  ةبراساس اين شيو  ). د ن مي شو 
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 در آزمون به دست آورد،      مي تواند  که آزمودني    نمره اي حداقل  . از احساس تنهايي در آزمودني است     
  ).۲۶( است ۸۰ و حداکثر نمره ۲۰
  پايايي) الف

همچنـين در سـال     .  گزارش شده اسـت    ۸۹/۰سل  اپايايي آزمون به روش بازآزمايي توسط ر      
.  گـزارش کردنـد  ۷۸/۰ راسل پيلوا و فري گوسن، پايايي اين آزمون را در بازآزمايي مجدد             ۱۹۹۸

ه و  در ضمن بايد گفت جمالت چنـدان پيچيـد        . متن اين مقياس به فارسي برگردانده شده است       
 نظر  ةمنعکس کنند  هريک از جمالت، يکي را که بيشتر         ةمبهم نيستند و آزمودني بايد بعد از مطالع       

  ).۲۶(شخصي اوست، انتخاب کند 
  روايي) ب

ارتباط و ضرايب همبستگي اين مقياس به حـاالت          UCLA به منظور بررسي مقياس تنهايي    
ييد کردند که تنهايي بـا افـسردگي        أتدر اين زمينه بلچر و اورتگا       . عاطفي گوناگون محاسبه شد   

)۴۱/۰= r (   و اضطراب)۳۵/۰=  r  (  که مقياس احـساس     مي دارد جونز اظهار   .  دارد معني داري ارتباط 
  ).r) (۲۶  =۲۷/۰( داردمعني داري ةبا مقياس افسردگي نيز رابط ULCA تنهايي

 )I,P,C( لونسون ةپرسشنام. ۲

ريشه  ماده است که بر      ۲۴در مجموع   و  مداد کاغذي و شامل سه مقياس       اين پرسشنامه از نوع     
 درجـه اي    ۶در اين پرسشنامه هـر مقيـاس بـه صـورت            .   تمرکز دارد   منبع کنترل  مختلفي از    هاي

موافـق  مخالف تـا کـامالً       الً پاسخ به سؤاالت در مورد هر ماده از کام         ةليکرت تنظيم شده و دامن    
 کـل   ةنمر. در سمت موافق قرار مي گيرند     + ۳و  + ۲،  +۱ مخالف    و در سمت   ‐۱ و   ‐۲،  ‐۳است که   

 ماده مربوط به آن مقيـاس       ۸مجموع نمره هاي هر آزمودني در        I,P,C براي هر يک از متغيرهاي    
بنـابراين در هـر   .  آن حذف شودی تا عالمت منفي احتمال  مي شود  جمع   ۲۴فرعي است که با عدد      

 باال در هر مقيـاس فرعـي بـه ايـن گونـه      نمره هاي. اهد بود خو۴۸ از صفر تا نمره ها ةمقياس، دامن 
  ).۱۵(دارد را  مورد نظر ة از کنترل توسط ريشيی که فرد انتظار باالمي شودتفسير 

  پايايي) الف

ضريب پايـايي ريچاردسـون را بـراي هـر يـک از             ) ۱۹۹۶ به نقل از فراهاني      ,۱۹۸۱(لونسون  
 پايايي به روش     مي باشند  ۶۴/۰ و   ۶۶/۰،  ۶۲/۰رتيب  که به ت  است   دست آورده     به I,P,Cمتغيرهاي  

  ).۸( گزارش شده است ۷۹/۰ و ۶۰/۰ يک هفته بين ةآزمون مجدد به فاصل
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  روايي) ب

لونـسون  .  بيروني راتر روشن شده اسـت      _ مقياس دروني    ةاز مقايس  I,P,C روايي متغيرهاي 
و مقياس تمايالت اجتمـاعي   I,P,C همبستگي مربوط به هريک از متغيرهاي) به نقل از فراهاني   (

به فارسي تدوين و    ) ۱۹۹۴(توسط فراهاني    I,P,C ةپرسشنام). ۸( کراون را به دست آورد       _مارلو  
از .  تحصيالت تکميلـي در سـيدني اسـتراليا اجـرا شـد         دوره هاي  دانشجوي پسر ايراني     ۴۵روي  
ل عامل سن، منبع کنتـرل       که با کنتر   مي رسد  قبلي و نتايج پژوهش چنين به نظر         داده هاي  ةمقايس

از آنجـا   .  است دروني تر دانشجويان مذکر ايراني در مقايسه با دانشجويان آمريکايي و استراليايي           
 به دليل اين عامل فرهنگي باشد که دانشجويان مذکر ايراني نـسبت         نست ا مي تو  مذکور   ةکه نتيج 

 و  حـساس ترنـد    الًرد، احتما  کاربرد ضمير اول شخص مف     ةعزت نفس خود در نتيج    ة  به تهديد بالقو  
 شـده اي   فرم تجديـدنظر     ة، اقدام به تهي   مي دارد  تصوير پايايي از خود باز       ةئاين عامل آنان را از ارا     

شد که در آن ضمير سوم شخص براي تمام سؤاالت به کار رفت و در پژوهش ديگـري در مـورد                     
به ترتيـب    I,P,Cمقياس  براي  . ستفاده شد  تحصيالت تکميلي ا   ة دانشجوي مذکر ايراني دور    ۵۳

 ۵۵۶ هـر سـه نـسخه روي         , آخـر پـژوهش    ة به دست آمد، در مرحل     ۷۶/۰ و   ۵۶/۰،  ۶۷/۰پايايي  
فرم سوم شخص، بهترين باورهاي     . دانشجوي کارشناسي دانشگاه تربيت معلم در ايران اجرا شد        

  ).۸(ه است شد از فرم سوم شخص استفاده حاضر در تحقيق .)۱۹۹۶,فراهاني(عاملي را داشت 
  ه هاداد آماري براي تجزيه و تحليل روش هاي

ـايي احـساس    ةباتوجه به اين که تحقيق حاضر به بررسي رابطه و مقايـس            ـرل    و   تنه  در  منبـع کنت
 مقايـسه اي  _ نوع تحقيـق از نـوع همبـستگي        ,مي پردازد دانشجويان پسر ورزشکار و غيرورزشکار      

در ابتـدا از آزمـون      .  اسـتفاده شـد    ده ها دابراي تجزيه و تحليل آماري       SPSS از نرم افزار  . است
.  استفاده شد  داده ها کلموگروف اسميرنوف براي تعيين وضعيت طبيعي يا غيرطبيعي بودن توزيع           

دو گـروه   tسپس از ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي روابـط بـين متغيرهـا و از آزمـون             
 معني داري سطح  . استفاده شد مستقل به منظور بررسي اختالف بين ميانگين متغيرها در دو گروه            

  . درصد است۰۵/۰مورد نظر در اين تحقيق 
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  نتايج و يافته های تحقيق 
  در دو گروه آزمودنی (I,P,C) منبع کنترلو ويژگی های احساس تنهايي _ ۱جدول 

  گروه  غيرورزشکار  ورزشکار
  

  ويژگی شخصيتی 
  ميانگين  انحراف استاندارد  ميانگين  انحراف استاندارد

  ۰۸/۴۴ ±۱۲/۱۰  ۳۸/۳۴ ±۰۹/۸  اس تنهايياحس

  ۵۳/۳۶± ۹۱/۵  ۶۰/۳۸± ۱۲/۵  منبع کنترل درونی

  منبع کنترل بيرونی
  )گرايش به شانس(

۴۱/۸ ±۷۸/۲۰  ۰۴/۹ ±۱۷/۲۰  

  منبع کنترل بيرونی 
  )گرايش به افراد قدرتمند(

۵۴/۷ ±۴۳/۲۱  ۸۱/۹ ±۶۲/۲۲  

  
 منبع کنترل,  درونیمنبع کنترل, ايياحساس تنه(متغيرها   زير اختالف بين ميانگينهایشکل 

  را در دو گروه نشان)  بيرونی گرايش به افراد قدرتمندمنبع کنترلبيرونی گرايش به شانس و 
  . می دهند

  

ورزشکاران  غيرورزشکاران 
  

  
   دو گروهاحساس تنهايي  مقايسة ميانگين _ ۱شکل 
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ورزشـکاران   غيرورزشــکاران 

  
  

   درونی دو گروه منبع کنترل ميانگينمقايسة _ ۲شکل
  

ورزشکاران  غيرورزشکاران 
  

  دو گروه) گرايش به شانس( بيرونی ع کنترل منبمقايسة ميانگين _ ۳شکل
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ورزشکاران  غيرورزشکاران 
  

  دو گروه)  گرايش به افراد قدرتمند( بيرونی منبع کنترلمقايسة ميانگين  _ ۴شکل
  

   دو گروه مستقل در دو گروهtنتيجة آزمون _ ۲جدول 

  
  ميانگين  تعداد  گروه

انحراف 
  t df  sig  معيار

  ۰۹/۸  ۳۸/۳۴  ۶۰  ورزشکار
  احساس تنهايي

  ۱۲/۱۰  ۰۸/۴۴  ۶۰  غيرورزشکار
۷۹۶/۵‐  ۱۱۲  ۰۰۰/۰  

منبع کنترل   ۱۲/۵  ۶۰/۳۸  ۶۰  ورزشکار
  ۹۱/۵  ۵۳/۳۶  ۶۰  غيرورزشکار  درونی

۰۴۶/۲  ۱۱۵  ۰۴۳/۰  

منبع کنترل   ۴۱/۸  ۷۸/۲۰  ۶۰  ورزشکار
گرايش  (بيرونی

  ۰۴/۹  ۱۷/۲۰  ۶۰  غيرورزشکار  )به شانس
۳۸۷/۰  ۱۱۷  ۷۰۰/۰  

منبع کنترل   ۵۴/۷  ۴۳/۲۱  ۶۰  ورزشکار
گرايش (بيرونی 

  ۸۱/۹  ۶۲/۲۲  ۶۰  غيرورزشکار  )افراد قدرتمندبه 
۷۴۰/۰‐  ۱۱۰  ۴۶۱/۰  
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  در دو گروه) بيرونی_ درونی (ل منبع کنتر و  احساس تنهاييهمبستگی بين_ ۳جدول 
منبع کنترل درونی 

(I)  
منبع کنترل 

   (C)بيرونی
منبع کنترل بيرونی 

(P) 
  

    غيرورزشکار  ورزشکار  غيرورزشکار  ورزشکار  شکارزرغيرو  ورزشکار
۰۲۹/۰  ۱۸۰/۰‐  ۰۶۲/۰  ۳۸۷/۰  ۰۳۰/۰  ۱۵۰/۰  r 

  احساس تنهايي

۸۲۸/۰  ۱۶۸/۰  ۶۳۵/۰  ۰۰۲/۰  ۸۱۸/۰  ۲۵۲/۰  Sig 
  

) قلت دو گروه مس  tآزمون  (و  ) ضريب همبستگی پيرسون  (پس از تجزيه و تحليل آماری براساس        
  : نتايج زير به دست آمد 

   مشاهده شد؛معنی داریشکاران و غيرورزشکاران تفاوت  ورزاحساس تنهايي بين ‐
   شد؛ه مشاهدمعنی داری ورزشکاران و غيرورزشکاران تفاوت کنترل درونی بين منبع ‐
ــع ‐ ــين منب ــی ب ــه شــانس (کنتــرل بيرون ــرايش ب ــاوت ) گ   ورزشــکاران و غيرورزشــکاران تف

   مشاهده نشد؛معنی داری
 معنی داری ورزشکاران و غيرورزشکاران تفاوت     ) د قدرتمند گرايش به افرا   (کنترل بيرونی  بين منبع    ‐

  مشاهده نشد؛
  ؛)r = ۰۲۹/۰( مشاهده نشد معنی داری ة دروني ورزشکاران رابطکنترلمنبع  و احساس تنهايي بين  ‐
ــايي بــين  ‐ ــرلمنبــع  و احــساس تنه    ةدر ورزشــکاران رابطــ) گــرايش بــه شــانس( بيرونــي کنت

  ؛)r = ۰۶۲/۰( مشاهده نشد معنی داری
ـ    ) گرايش بـه افـراد قدرتمنـد      ( بيروني   کنترلمنبع   و   احساس تنهايي بين   ‐    ةدر ورزشـکاران رابط

  ؛)r  =۰۳۰/۰( مشاهده نشد معنی داری
ـ      کنترلمنبع   و   احساس تنهايي  بين    ‐    مـشاهده نـشد     معنـی داری   ة دروني در غيرورزشـکاران رابط
)۱۸۰/۰ ‐=  r(؛  
ـايي      بين   ‐ ـرل   و  احـساس تنه   در غيرورزشـکاران رابطـة  ) گـرايش بـه شـانس   (نـی  وير بمنبـع کنت

  ؛)r= ۳۸۷/۰( معنی داری مشاهده شد 
ـ    ) گرايش به افراد قدرتمنـد    ( بيروني   کنترلمنبع   و   احساس تنهايي بين   ‐  ةدر غيرورزشـکاران رابط

  .)r  =۱۵۰/۰( مشاهده نشد معنی داری
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  بحث و نتيجه گيری

.  تجربيات را براي افراد بـه همـراه دارد         يفي ترين ک جواني باالترين و     ة ورزشي در دور   محيط هاي 
ـ              "خود"مفهوم     شـدت شـکل    ه   در اين دوره که با تغييرات جسماني و رواني بسيار همراه است، ب
 و در مسيرهاي مختلفي تغييـر       روش ها  را به    "خود" مي تواند تجربيات متنوع در اين دوران      , مي گيرد 
شـرکت در   ). ۵(پديدآيي برخي صفات شخصيتي شـود        اساس   مي تواند  "خود"اين تغيير در    . دهد

ـود  احساس خوب همه جانبه     يک   ورزشي موجب به وجود آمدن       فعاليت هاي   احـساسي کـه     ,مي ش
 در تعادل شخـصيت     بي واسطه  و شايد به طور مستقيم يا        مي دهد اميد پذيرش اجتماعي را افزايش      

ه و عامل ارتباط بين فرد با خودش و          گفت که ورزش واسط    مي توان بنابراين  . رواني فرد مؤثر باشد   
در .  اجتماعي و شخصي دخيل باشد     سازگاري هاي  در   مي تواند  چند جنبه اي  اين شناخت   . ديگران است 

 ورزشي  فعاليت هاي  شخصيت در انتخاب و شرکت در        مي گويند ) ۱۹۸۴(اين باره کالرگ و هاريسون      
داده نتايج حاصل از    ). ۱۵(دخيل است    اجتماعي و شخصيتي     سازگاري هاي در  نيز   ورزش   ,نقش دارد 

 احساس تنهايي  تحقيق نشان مي دهد که بين دانشجويان پسر ورزشکار و غيرورزشکار از نظر               هاي
 گفت که فعاليت هاي بدني و ورزش به خصوص اگـر            مي توان بنابراين  .  وجود دارد  معني داري تفاوت  

ـايي احساس ت  مي تواند به صورت مستمر و عضويت در گروه باشد،          فـري،  .  فـرد را کـاهش دهـد       نه
 تأثير مثبتي در کاهش     مي تواند نيز طي تحقيقي دريافتند که فعاليت بدني        ) ۱۹۹۲(تالبرک و فالک    

 اين تحقيق را مورد     ةنيز يافت ) ۱۹۶۴(روبينز  ). ۱۷( در کودکان دبستاني داشته باشد       احساس تنهايي 
  ).۲۵ (قرار مي دهدتأييد 

در بين دانشجويان پسر ورزشکار و غيرورزشکار       ) بيروني_ دروني( منبع کنترل نتايج مربوط به    
بـه  .  از نظر مکان کنترل وجـود دارد     معني داري  که بين دو گروه مورد بررسي، تفاوت         مي دهد نشان  

شايان ذکر است   .  غيرورزشکاران است  منبع کنترل  از   دروني تر  ورزشکاران   منبع کنترل اين صورت که    
ـرل   دروني و    منبع کنترل  که ميانگين    استانگر اين نکته    که نتايج آمار توصيفي بي     ـ  منبع کنت ي  بيرون

  .مي باشد ورزشکار بيشتر از دانشجويان غيرورزشکار در دانشجويان ) گرايش به شانس(
، آدام و همکـاران     )۱۹۸۱(، مور   )۱۳۷۴ (کشتي دار ،  )۱۳۷۸(تحقيق حاضر نتايج تحقيقات ذاکر      

  .ييد قرار مي دهدأ ورزشکاران را مورد تمنبع کنترل بودن وني تردردر مورد ) ۱۹۹۴(و فولر ) ۱۹۹۰(
در تحقيقي بر روي دانش آموزان ورزشـکار و غيرورزشـکار مقطـع             ) ۱۳۷۵ (فروغي پور حميد  

 ورزشکاران و غيرورزشکاران تفـاوت معنـي داري         منبع کنترل متوسطه انجام داد، دريافت که بين       
  ).۹(وست  اين تحقيق همسةوجود دارد که با نتيج
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غيرورزشکاران دريافـت   و   ورزشکاران رشته هاي تيمي و انفرادي        ةبا مقايس ) ۱۳۷۹(ياقوتي  
ـ     ة نتيج , نيست معني دار  هر سه گروه     منبع کنترل  ميانگين هاي که تفاوت بين      ايـن   ة تحقيق وي با يافت

  ).۱۴(تحقيق مغايرت دارد 
کـه در هـر دو گـروه ميـان          براساس نتايج به دست آمده از آزمون همبستگي، مشاهده شد           

ارتباط مثبتي وجود دارد که از نظـر        ) گرايش به افراد قدرتمند   ( بيروني   منبع کنترل  و   احساس تنهايي 
) گرايش به شانس  ( بيروني   منبع کنترل  و   احساس تنهايي همچنين ارتباط ميان    . آماري معني دار نبود   

 . بـود  معني دار )  درصد ۹۹(اطمينان  در هر دو گروه مثبت بود اما فقط در غيرورزشکاران در سطح             
ـرل   و   احساس تنهايي از سوي ديگر، همبستگي ميان        درونـي در ورزشـکاران مثبـت و در          منبع کنت

مـي  علت اين مسئله را     . اشندبمی  ن معني دار  از نظر آماري     ارزش ها  که اين    بودهغيرورزشکاران منفي   
  . دروني در ورزشکاران دانستمنبع کنترل باالتر بودن توان

 و خودشـان را     دروني ترنـد   مسئوليت پذيري معتقدند کساني که از نظر      ) ۱۹۸۷(مور و همکارانش    
 نسبت به کساني که بر اين باورنـد کـه کنتـرل کمـي روي زنـدگي                  مي دانند مسئول زندگي خود    

نيز در تحقيقي اظهار داشـت کـه        ) ۱۹۸۱(جونز  ). ۲۱ (مي کنند  احساس تنهايي خودشان دارند، کمتر    
نتايج اين تحقيقات با يافتـه  ). ۱۶( بيروني دارند    منبع کنترل  بيشتر   احساس تنهايي يان داراي   دانشجو

  .می باشد هاي پژوهش حاضر همسو
دانش در تحقيق خود در مورد وقوع افسردگي در بين          ) ۲۰۰۱(مينوتاکاکورا و سيزو ساکي هارا      

 و منبع کنترل دروني ارتباط منفـي         با تمرين مثبت سالمتي    هانشانه   ژاپني دريافتند که اين      آموزان
احـساس   باشد به نظر مـي رسـد کـه           احساس تنهايي  از تبعات    مي تواند  از آنجا که افسردگي       و دارند
بنـابراين  ). ۲۹( دروني ارتبـاط منفـي دارد        منبع کنترل   نيز    بدني و  فعاليت هاي   و  نيز با ورزش   تنهايي

  .ک راستا قرار دارند اين تحقيق در ييافته هاينتايج تحقيق مذکور با 
  

  نتيجه گيري
 بين دانـشجويان پـسر ورزشـکار        معني داري  که اختالف    مي دهد نتايج حاصل از تحقيق نشان      

بنابراين مي توان گفـت     .  وجود دارد  احساس تنهايي نسبت به دانشجويان پسر غيرورزشکار از نظر        
 موجب تعـادل شخـصيت و        جواني، ة ورزشي در دور   محيط هاي  بدني و شرکت در      فعاليت هاي انجام  

همچنين نتايج مربوط   . د مي شود  افرا در    احساس تنهايي   رواني از جمله   تنش هاي جلوگيري يا بهبود    
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در هر دو گروه    ) گرايش به شانس  ( بيروني   منبع کنترل  با   احساس تنهايي ) غيرمعني دار (به ارتباط مثبت    
، بـا ايـن بـاور کـه     )گرايش به شانس( بيروني   منبع کنترل آزمودني بيانگر آن است که افراد داراي        

کنترل اندکي بر رويدادهاي زندگيشان دارند و اين رويدادها و حتـي گـاهي رفتارهـاي خـود را        
 مختلفي که در زنـدگي بـا        ة تهديد کنند  موقعيت هاي  در مقابل    ,مي دانند تقدير   و   تحت تأثير شانس  

، اضطراب  بي تفاوتي ،  کناره گيري  مانند   به انواع مکانيسم هاي رواني    ممکن است   ،  مي شوند آنها مواجه   
  . جزو اين موارد باشدمي تواند نيز احساس تنهايي، )۲۲ (ند شوو ساير رفتارهاي بيمارگونه متوسل 
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