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Abstract
The aim of the present research was the
comparison of characteristic and types of
personality between the athletes of contact and
non- contact sport majors. It was a type of
scientific-comparative research and its statistical
population consisted of the professional sport
activities in 2015. The forenamed samples
consisted of 120 persons, including 2 groups 60
member’s athletes of contact and non- contact
sport majors, which were opted by the way of
accessible sampling technique the research
instruments were Big Five Personality Factor
Inventory (NEO-PI-R) (Costa & McCrae, 1985),
and A/B Personality Type Questionnaire
(Friedman & Roseman, 1963), which were
completed by the participants. Data was analyzed
using independent t-test, and analysis of
covariance in SPSS23. The results implied that in
personality types of Big Five Personality Factor
Inventory (there are a significant difference
between the contact/non-contact group’s
depressions.) The scores of the contact sport
player in depression variable is more than the
scores of the non-contact sport player (p=0/020).
Furthermore, according to this results there is a
significant difference between the contact/ noncontact groups personality types (P=0/039). In
personality types the non- contact sport major
player’s score is more than the contact sport
major players.
Keywords: personality characteristic, A/B
personality type, athletes, contact and noncontact sport.
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چکیده
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 نمرة ورزخاکاران.غپربرخورد یفاوت معاادار وجود داخت
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مقدمه
امروزه در دنیای ورزش حرفهای ،آمادگی جسمانی بههعنهوا
تنها عامل کلیدی موفقیت و پیشرفت محسهو

نمهیشهود و

عالوه بهر توانهایی ههای جسهمانی ،تهاکییوی و مههار ههای
تخصصی ،توانمندی و ویژگی های شخصییی از عوامل مهثرر

از نرمها نمهره مهیگیرنهد،

افرادی که در بُعد نورزگرایی بی

آمههادگی بیشههیری بههرای تجرب هة هیجهها هههای تههر ، ،ههم،
دسیپاچری ،شهم و احسها

گنهاه دارنهد (دیویهد ،گهرین،

مارتین و اسال  1991 ،12و کاسهیا 13و مه
بههرعو  ،افههرادی ک هه در مقی ها

کهرا.)1992 ،12

برونرههردی نمههرة بیشههیر

بر پیشرفت ورزشی است (هانین .)2000 ،1بهه همهین دلیهل،

میگیرند ،عموماً شادتر ،سرزندهتر ،باانرژیتر ،وشبینتهر و

بسیاری از نظریه های شخصیت همواره به دنبال این موضهو

فعال ترند (دیوید و هموارا  1991 ،و مرنو  ،دینر ،فوجییها

بودند که بیوانند بها شهنا ت ویژگهیههای شخصهییی افهراد،

15

و پههاو

16

 .)1993 ،یافیههههههای پژوهش هی رود

(،)2001

موفقیت و رفیار آ هها را پهی بینهی کننهد (لهی 2و کهانرر،3

کورنیا و هلسین ( ،)1998کهونر و آبراههام ( )2001و

و آمهادگی،

و التجندرو  )1999( 21با بررسی رابطهة مهدل پهنج

 .)2012ورزشوارا در سطوح مخیله

مههار

11

مارک
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20
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تفاو هایی از نظر ویژگی های شخصییی با هم دارند و شاید

عاملی شخصیت و فعالیت ههای ورزشهی نشها داده انهد کهه

بین ورزشوارا موفق و ناموفق به همهین ویژگهیهها

فعالیت ورزشی بها نهورزگرایی کهمتهر ،برونرهردی بیشهیر و

مربوط باشد (صیاد .)1381 ،ویژگی های عمومی شخصیت در

وظیفهشناسی بیشیر همبسیری دارند .در این پژوه

تنها پنج

زندگی روزمره به صفاتی پایدار در طول زما اشاره دارد کهه

عامل اصلی شخصیت بررسی شده اند و هرده مقیها ههای

تفاو

از موقعییی به موقعیت دیرر تغییر چندانی نمی کند (اسمیت،2

آ ها اندازهگیری نشده است .در مطالعههای کاژتنها وتوسهوا،

 2008و ولراث 5و تورگرسن .)2008 ،6سا یار شخصییی بهر

بری

مبنای مدل های مخیلفی شرح داده شده اسهت .یوهی از ایهن

شخصیت ،به این نییجه رسیدند که ورزشوارا رشیهههای بها

بسیاری را

کردنهد

مدلها مدل پنج عامل شخصیت است که مطالعا

حیی در حیطهة روا شناسهی ورزش بهه وجهود آورده اسهت
(شریعیی و بخییاری.)2011 ،

و بورنی  )2002( 22با اسیفاده از مقیها
باال ،در عامل احساسا

ریس

نمرا

آدمی از پنج صفت عالی ،تشویل شده است .همة افراد با این

باالتری کس

و در عوامل وظیفه شناسی و انعطا پذیری نمهرة کمیهری در
مقایسه با ورزشوارا رشیههای با ریس

بسیاری از روا شناسا معیقدند سا ت اصلی شخصهیت

پهنج عهاملی

پایین کس

کردنهد

همچنین در عامل قابلیت پذیرش نیز تفاوتی بین دو گروه بهه
چشم نخورد.

پنج عامل ،سروکار دارند و میتوا نیمرخ شخصییی آ هها را

تیپ شناسی شخصیت می تواند به هر دو جنبة شهباهت و

ایهن

در میا انسا ها وضوح بخشهیده و ههر دو مقولهه را

که میشول از این پنج عامل است ترسیم کرد .بر اسها

مدل ،شخصیت از پنج بعهد اصهلی تشهویل شهده اسهت کهه
عبارتنههد از :روا نژنههدی ،1بههرو گرای هی ،8انعطهها پههذیری،9
سازگاری 10و وظیفهشناسی( 11حقی .)1390 ،بر هورداری از
درجهها

میفههاو

ویژگههیهههای شخص هییی بههه تناس ه

تفاو

مورد شهرح و تبیهین قهرار دههد (حسهینی .)1391 ،یوهی از
پذیرفیهشهدهتهرین تقسهیمبنهدیهها ،تقسهیم آ بهه دو تیهپ
شخصییی ای و بی است .پژوه های دو دهة گذشهیه نشها

بههر

داده است که افراد با تیپ ای بسیار رقابهتجهو ،منیقدکننهدة

احساسا  ،باز وردها و رفیارها تأریهر میگذارد .بهرای مثال،

عملورد ود ،تالش بهرای کمال در شغل و تالش در جهت
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آرام

هسیند (دمهاورا 1و

بازیونا رشیه های بر وردی در بازی سهریع و پویها درگیهر

پولمیا  .)2012 ،تیپ ای همیشه در جنب

و حرکهتانهد ،بها

هسیند و تحت فشار زمهانی و فاهایی قهرار دارنهد .در ایهن

سرعت ،ذا می وردند و صحبت میکنند ،آ ها تمایل دارند
باعجله جمله ود را تمام کنند (آیدین 3و پهلیهوا .)2010 ،2

یلی زیاد تما در میا بازیونا حرکها
ورزشها ،شد
لحظهای محومی را ایجاد میکند و مجاور نزدیه مربهی،

انفجهاری

رسمی و قرار گرفین زیر نظر تماشاگرا ممون است

اهدا

2

زندگی ود بدو احسا

این افراد بهه موقعیهتههای اسهیر زا بههصهور
واکن

نشا میدهند و آ ها با انجهام ایهن کهار در سرتاسهر
6

5

مقاما

نیازهههای روانههی ورزشههوار را در واکههن

بههه ایههن مطالبهها

بدنشا آژیرهایی را به کار میاندازند (هالجین و وییبهور ،

افههزای

 .)2006افراد تیپ بی ،شخصهییی میاهاد بها افهراد تیهپ ای

،یربر وردی به دلیل پی بینهیپهذیر بهود موقعیهت محهی

دارند ،آ ها کمتر شمرین میشوند و حیی در هنرام شم،

به طور دیرری تأریرگهذار باشهند (بشهار  ،قهرمهانی و تقهی

موقعیت را با واقع بینی بیشهیر مهی پذیرنهد .ایهن افهراد دارای

پورگیوی .)1393 ،موسول ( )2002با طبقهبندی رشهیه ههای

سهخن دیرهری را قطهع

ورزشی در دو طبقهة ورزش ههای بر هوردی و ورزش ههای

می کنند و با دقت ،سخنا گوینهده را مهیشهنوند .اشهیباها
ود را پذیرفیه و آ ها را به منزلة فرصتهایی برای آمهوزش

،یربر وردی به این نییجه رسید که ورزشهوارا بر هوردی
مانند راگبی ،کاراتهه ،فوتبهال آمریوهایی ،ههاکی و بهوک در

تلقی می کنند و هیچگاه نررا وقت نیسیند (فرنانهدز ،ورد

مقایسههه بهها سههایر ورزشههوارا  ،از سههطی آشههفیری بیشههیری

اعصابی آرام و راحتاند ،بههنهدر

و هموههارا  .)2002 ،1بهها وجههود تفههاو

در صوصههیا

ویژگیهای شخصییی ورزشوارا که میتواند باعه

و

تفهاو

در عملورد آ ها شود ،پژوهشی که تأریر تیپهای شخصهییی
را در رشیههای ورزشی بر هوردی و ،یربر هوردی بررسهی
کند تاکنو انجام نشده اسهت .علیهزاده ( )1318در پژوهشهی

دهههد کههه احیمههاالً ایههن عوامههل در رشههیههههای

9

بر وردارند .مه

10

کلهوی ( )2003در مطالعهة ورزشهوارا

رشیه های بر وردی و ،یربر وردی به این نییجه رسیدند که
بین دو گروه در عامل روا رنجور ویی و برو گرایی تفاوتی

وجود ندارد .همچنین در مطالعة نیوکم  11و بویل)1995( 12
بههین ورزشههوارا بر ههوردی و ،یههر بر ههوردی در عامههل

که بهمنظور مقایسة شخصیت نهو ای بهین دانشهجویا مهرد

روا رنجور ویی تفاو

شههرکتکننههده در سههومین المپیههاد ورزشههی در ورزشهههای
بسویبال ،هندبال ،بدمینیو و تنی روی میز انجام داد ،نییجه

صوصیا شخصییی ورزشوارا  ،به مشاورا  ،مربیا و
میخصصا ورزش این فرصت را میدهد تا با انیخها افهراد

معناداری در بین ورزشهوارا گروههی و

دهنهد

گرفت هیچ تفاو

معناداری به دست نیامد.

سالم ،احیمال موفقیت باشراههای ورزشهی را افهزای

13

انفرادی در تمایل به تیپ شخصییی ای وجود ندارد .یوهی از

(اعیمادی نیا و بشار 2010 ،؛ گیهول ههرم و ال

تقسیمبندیهایی که در مورد رشیههای ورزشهی انجهام شهده

شواهد میعددی تأیید کرده انهد کهه ویژگهی ههای شخصهییی،

است تقسیم آ ها به دو نو بر وردی و ،یربر وردی است.

تعیینکنندة اصلی باز وردها و رفیارهای ورزشهی محسهو

رشیههای ورزشی بر وردی به ورزشهایی گفیه میشود کهه

مهیشههود .پههژوه هههای انجههام شههده درزمینهة شخصههیت و

ممون است حین انجامشها بهین افهراد یها اجسهام بر هورد
صههور

بریههرد (بنههدیت ،پههارکر و تونیهها )2012 ،8امهها در

فعالیت های ورزشی ،پیرامهو پهنج عامهل اصهلی شخصهیت
است .با این حال ،بررسی این عوامل همهراه بها کلیهة هرده

ورزشهای ،یربر وردی درگیری و بر وردههای تهنبههتهن
فیزیوی جایی ندارد و بهطور معمول تما فیزیوی بازیونها

مقیا هایشا (عامل روا رنجور ویی با رده مقیا ههای
افسردگی ،اضطرا  ،صهومت ،کهم رویهی ،شهیا زدگهی و

میآیهد (راسهل.)2008 ،

آسی پذیری ،عهامل بهرو گرایهی با هردهمقیا ههای گهرم

2. Polevaya
4. Pehlivan
6. Whitbourne
8. Benedict, Parker & Tonya
10. McKelvie
12. Boyle

1. Demareva
3. Aydin
5. Halgin
7. Fernandez, Verdecie, Chavez, Alvarez & Fiallo
9. Maxwell
11. Newcombe
13. Guilherme & Lage

در ایهن ورزشهها طا بههحسها

.)2011 ،
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بود  ،معاشرتی بود  ،ابراز وجود ،فعال بود  ،هیجا

واهی

 .5بین عامل شخصهییی باوجهدا بهود در ورزشهوارا

و هیجا مثبت ،عامل موافق بود با ردهمقیا های اعیمهاد،

رشههیههههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو

ر گویی ،نو دوسیی ،همراهی ،تواضع ،دلرحم بود  ،عامهل
گشودگی با رده مقیا های تخیل ،زیباپسندی ،احساسها ،

معناداری وجود دارد.

کن ها ،ایدهها و ارزشها ،عامهل باوجهدا بهود بها هرده
مقیا های کفایت ،نظم ،وظیفهشناسی ،تالش برای موفقیهت،
ویشینداری و محیاط در تصمیمگیری ،کمتر مورد پژوه
قرار گرفیه است .تنها در پژوه

بشار

( )1381پنج عامهل

اصههلی شخصههیت و ههرده مقیهها هههای

در ورزشههوارا

فرضیههای فرعی
 .1بین میهانرین هرده مقیها ههای عامهل شخصهییی روا
رنجههوری (اضههطرا  ،صههومت ،افسههردگی ،کههمرویههی،
شههیا زدگههی و آسههی پههذیری) در ورزشههوارا رشههیههههای
ورزشی بر وردی و ،یربر وردی تفهاو

معنهاداری وجهود

رشیه های ورزشی انفرادی و گروههی و کشهاورز ( )1392در

دارد.
 .2ب هین می هانرین ههرده مقیهها هههای عامههل شخص هییی

ورزشوارا ایرانی و ،یر ایرانی بررسی شهده و در دو گهروه

برو گرایی (گرم بود  ،معاشرتی بهود  ،ابهراز وجهود ،فعهال

ورزش های بر وردی و ،یربر وردی در این زمینه پژوهشی
انجام نشده است .همچنین ،ارتباط تیهپ ههای شخصهییی بها

بههود  ،هیجهها

ههواهی و هیجهها مثبههت) در ورزشههوارا

رشههیههههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو

فعالیت های بهدنی در سهالههای ا یهر کهمتهر مهورد توجهه

معناداری وجود دارد.
 .3ب هین می هانرین ههرده مقیهها هههای عامههل شخص هییی

رشیه های وزرشی بر وردی و ،یربر وردی پژوهشی انجهام

گشودگی (تخیل ،زیباپسندی ،احساسا  ،کن ها ،ایهدههها و

نشده است .درنییجه نیاز به پژوهشی جامعتری است که پهنج

ارزشها) در ورزشهوارا رشهیهههای ورزشهی بر هوردی و

عامل اصلی شخصیت و کلیة رده مقیا های این پنج عامل

،یربر وردی تفاو معناداری وجود دارد.
 .2بین میانرین رده مقیا های عامل شخصهییی موافهق

اصهلی ایهن تحقیهق بررسهی تیهپههای

بود (اعیماد ،ر گهویی ،نهو دوسهیی ،همراههی ،تواضهع و

شخصییی ،پنج عامل اصلی شخصیت و کلیة ردهمقیا های
آ در ورزشههوارا رشههیههههای ،یربر ههوردی ورزشههوارا

دلرحم بود ) در ورزشوارا رشیههای ورزشی بر وردی و

پژوهشههررا قههرار گرفیههه و در مههورد تههأریر و نق ه

آ در

را در رشیههای وزرشی بر هوردی و ،یربر هوردی بررسهی
کند؛ بنابراین ،هد

،یربر وردی تفاو

معناداری وجود دارد.

رشیههای ورزشی شهرهای اصفها و شهرکرد بهود .بهر ایهن

 .5ب هین می هانرین ههرده مقیهها هههای عامههل شخص هییی
باوجدا بود (کفایهت ،نظهم ،وظیفههشناسهی ،تهالش بهرای

فرضیههای کلی
 .1بههین عامههل شخصههییی روا رنجور ههویی در ورزشههوارا

موفقیههت ،ویشههینداری و محیههاط در تصههمیمگیههری) در
ورزشوارا رشیه ههای ورزشهی بر هوردی و ،یربر هوردی

رشههیههههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو
معناداری وجود دارد.

تفاو معناداری وجود دارد.
 .6بین میانرین تیپ های شخصییی ورزشوارا رشیه های

اسا

فرضیههای پژوه

عبار

بودند از:

 .2بههین عامههل شخصههییی بههرو گرایههی در ورزشههوارا

ورزشی بر وردی و ،یربر وردی تفهاو

معنهاداری وجهود

رشههیههههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو

دارد.

معناداری وجود دارد.

روش
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونه :طرح این پژوه

 .3بههین عامههل شخصههییی گشههودگی در ورزشههوارا
رشههیههههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو
معناداری وجود دارد.
 .2بههین عامههل شخصههییی موافههق بههود در ورزشههوارا
رشههیههههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو
معناداری وجود دارد.

به

لحاظ نو طرح ،از نو پژوه های علهی -مقایسههای و بهه
لحاظ روش گردآوری اطالعا از نو پهژوه ههای کمهی
اسههت .جامعههة آمههاری ایههن پههژوه  ،همههة ورزشههوارا
ورزشهههای مخیل ه

بر ههوردی و ،یربر ههوردی در سههطی

شهرهای اصفها و شهرکرد بودند که بهطور حرفهای (منظور
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باشراه رسمی ورزشی باشند) در سال

این است که عاو ی

سههازگاری و وجههدانی بههود بههه ترتیه

،0/21 ،0/55 ،0/12

 1392در حال فعالیهت بودنهد 120.نفرورزشهوار-بهه شهیوه

 0/38و  0/11بههه دسههت آمههد .نمونهههای از سههثاال

نمونهههگیههری در دسههیر  -شههامل  2گههروه  60نفههری از
ورزشوارا رشیههای ورزشی ،یربر وردی شامل بد سازی،

پرسشنامه عبار است از :من بیشیر افرادی را که میشناسهم،
واقعاً دوست دارم.

(کهه در آ هها اجهازة ههیچگونهه

دوچر هسواری و ایروبی

پرسشنامة تیپ شخصیتی ای و بی :این مقیا

ایههن

توس

بر ورد فیزیوی بین حریفا شرکتکننهده در رقابهت وجهود

فریههدمن و روزمههن در سههال  1962سهها یه شههد (میلههر و

ندارد (حل چی و هموهارا  )1385 ،و بر هوردی کاراتهه و

کهه

فوتبال (که ممون است حین انجامشا بین افهراد یها اجسهام
بریرد (بندیت و هموارا  )2012 ،بها توجهه

بر ورد صور

مال های ورود و روج ذیل ،انیخا

شدند.

کاروسوو  .)1986 ،در این پرسشنامه افراد  25پرسه

پاسخ بلی– یر دارند را پاسخ می دهند .بهه پاسهخ بلهی ()1
نمره و پاسخ یر ( )0نمره تعلق میگیهرد و نمهرهگهذاری آ

به شرح زیر است :نمرة میوس ( 13بیشیر از میوسه تمایهل

مههال هههای ورود :ورزشههوارا در ردة سههنی بزرگسههال

به تیپ ای ،کمیر از میوس تمایل به تیهپ بهی ،بیشهیر از 20

(باالی  18سال) بودند ،بهطور رسمی عاو ی تیم ورزشهی
بودند و حداقل سه سال مسیمر در آ رشیة ورزشی مشهغول

تمایل شدید به تیپ ای ،کمیر از  5تمایل شدید به تیپ بهی).

به فعالیت بودند.

اعیبار این آزمو نیز بر اسا

مال های روج :ورزشوارا همزما در بیشهیر از یه

از  0/8بوده است ضری

رشیة ورزشی مشغول به فعالیت بودند و بیشیر از پنج درصهد
سثاال
م

پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  0/62به دست آمهد.

پرسشنامهها بدو جوا

باشد.

 .)1392نمونهای از سثاال

پرسشنامة شخصیتی پنج عامل :1این پرسشنامه بهوسهیلة
کریو کاسیا در سال  1985با عنوا پرسشنامة شخصهییی

میکنید؟

نئو معرفی شد .این مقیا

ی

 220سثال آ پنج عامل اصلی شخصیت شامل روا نژنهدی،
برو گرایی ،انعطها پهذیری ،سهازگاری و وظیفههشناسهی را
میسنجد و  3سثال پایهانی اعیبهار اجرایهی آزمهو را تعیهین
میکند (کاسیا و م
اصلی این مقیا

کرا .)1992 ،هر ی
با بررسی ش

زیر مقیا

از ابعاد یها عوامهل
یا عامل فر یها

پایایی این آزمو در مطالعا

انجام

شده در ارج از ایرا نیز  0/80گزارش شده است (گنجهی،
آیا در موالمها

آزمو  223سثالی اسهت کهه

بررسیهای انجام گرفیه بهاالتر

این پرسشنامه عبهار

روزمهرة هود روی بر هی کلمها

اسهت از:
تأکیهد

روش اجرا و تحلیل دادهها
پ از تشریی هد های پژوه و انجام هماهنریهای الزم
بهها مسههئوال باشههراههههای ورزش هی هههد  ،نمونهههگیههری از
شهریورماه سال  1392انجام شد .ورزشهوارا مهورد نظهر از
باشراه های تناس و بنیاد شهر شهرکرد و باشراههای قهامم و
کورر شهر اصفها  ،انیخها

شهدند .جههت رعایهت ا هال

موا بررسی گسیردة ویژگیهای شخصیت را فراهم میسازد

پژوهشی و رعایت حقو شرکتکنندگا به آ ها گفیهه شهد

(فیحی آشییانی .)1393 ،پژوه های میعدد ،پایهایی و اعیبهار

هر زما که تمایل به ادامه و تومیل پرسشهنامههها را ندارنهد
میتواننهد انصهرا دهنهد .در ضهمن توضهیی داده شهد کهه

از  0/52تها

پرسشنامه هها محرمانهه و بهدو نهام واههد بهود.

این پرسشنامه را مورد تأیید قرار دادهانهد .طهی یه
هفتساله ،ضری های اعیبار در  18زیهر مقیها

مطالعهة

 0/82و برای پنج عامل اصهلی در مهردا وزنها از  0/63تها
 0/81بودند (کاسیا و م کرا .)1992 ،مطالعا انجهام شهده
در مورد ویژگی های روا سنجی این مقیها
ایرانی ضرای

روش همسانی درونی ،ضری

پرسشنامهها بهصور

ی

دفیرچه مجلد و همراه بها حاشهیه

تهیه شد که از نظر بصری برای شرکتکنندگا ر،بهتانریهز

در نمونهه ههای

باشد .در لیسیی جداگانه تلفن شرکتکننهدگا جمهعآوری و
هر دوهفیه ی بهار ،جههت یهادآوریت تومیهل پرسشهنامههها،

آت روز ( )1386بها اسهیفاده از

پیاموی برای آ هها ارسهال شهد .پرسشهنامهههای مربهوط بهه

از

شامل پرسشنامه شخصییی نئو و پرسشنامة تیپههای

پایایی ابعاد اصلی آزمهو را از  0/53تها 0/81

گزارش کردهاند .در پژوه

اطالعا

آلفای کرونباخ برای هر ی

پنهج صفهت :روا آزرده هویهی ،بههرو گرایهی ،گشهودگهی،

پژوه

شخصییی آ و بی بهود کهه بهصور

ی

دفیهرچه همهراه بها

1. NEO-Personality Inventory – Revised
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جدول  .1شاخصهای میانگین و انحراف معیار پنج عامل شخصیت و خرد مقیاسهای آنها
متغیر
روا رنجور ویی
اضطرا
صومت
افسردگی
کمرویی
شیا زدگی
آسی پذیری
گشودگی
تخیل
زیباپسندی
احساسا
کن ها
ایدهها
ارزشها
موافق بود
اعیماد
ر گویی
نو دوسیی

خطای

ورزشکار

میانگین

بر وردی

129/80

2/26

،یربر وردی
بر وردی

123/18
25/16

2/25
0/62

،یربر وردی
بر وردی

23/26
22/11

0/59
0/58

،یربر وردی

22/21

0/52

بر وردی
،یربر وردی

25/22
22/92

0/62
0/56

بر وردی

22/22

0/63

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی

22
22/65
23/32
25/81
25/18
152/13

0/58
0/81
0/12
0/52
0/29
2/12

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی

152/80
25/29
25/33
25/26
22/26
26/28
22/92
26/63
21/1

2/29
0/15
0/69
0/61
23/22
0/58
0/53
0/12
0/66

بر وردی

26/51

0/10

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی

25/18
22/32
25/61

0/62
0/65
0/59

بر وردی

153/92

2/31

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی

151/02
22/23
25/12
22/26
23/85

2/11
0/50
0/25
0/56
0/51

بر وردی

28/15

0/50

،یربر وردی

21/33

0/26

معیار

متغیر
همراهی
تواضع
دلرحم بود
برو گرایی
گرم بود
معاشرتی بود
ابراز وجود
فعال بود
هیجا

واهی

هیجا مثبت
باوجدا بود
کفایت
نظم
وظیفهشناسی
تالش برای
موفقیت
ویشینداری
محیاط در
تصمیمگیری
تیپ شخصییی

خطاااای

ورزشکار

میانگین

بر وردی

25/89

0/12

،یربر وردی
بر وردی

22/11
22/92

0/66
0/52

،یربر وردی
بر وردی

23/51
26/05

0/29
0/61

،یربر وردی

26/95

0/62

بر وردی
،یربر وردی

152/82
150/13

2/32
2/13

بر وردی

23/20

0/56

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی

22/92
26/31
25/22
26/18
25/22
26/19

0/51
0/65
0/60
0/52
0/29
0/15

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی

25/01
25/11
25/36
22/96
22/28
156/52
155/83
25/20
25/23

0/69
0/69
0/63
0/29
0/22
3/02
2/19
0/63
0/58

بر وردی

25

0/65

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی

22/20
21/93
21/16

0/51
0/69
0/62

بر وردی

26/32

0/83

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی

26/12
26/02
26/12
26/05
26/15

0/169
0/12
0/66
0/65
0/59

بر وردی

22/12

1/39

،یربر وردی

29/02

1/21

معیار
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توضیحا

الزم ،به آ ها داده شد و از آ ها در واسهت شهد

که پرسشنامههای مربوطه را در شرای مناسه
مسهئول باشههراه تحویهل نماینههد .په

انحرا

اسیاندارد) و آمار اسینباطی تحلیل کوواریان

انجهام

تومیهل و بهه

گرفههت .بههین همههة ویژگههیهههای جمعیههت شههنا یی بههین

از اتمههام ایهن فراینههد

معنهاداری مشهاهده شهد .لهذا از

ورزشوارا دو رشیه تفاو

پرسشنامهها جهت نمرهگذاری و تجزیههوتحلیهل جمهعآوری

تحلیل کوواریان

شده و مورد بررسی قرار گرفت.

جداول فق تحلیل میغیرهای اصلی (بعد از کنیرل) ارامه شده

برای تجزیه وتحلیل آماری ،از نرم افهزار  spss23اسهیفاده
شد .تجزیهوتحلیل در دو قسمت آمهار توصهیفی (میهانرین و
در این پژوه

 120نفر ورزشوار در دامنة سهنی  18تها 52

سال حاور داشیند.

اسهیفاده شهد و بهه دلیهل طهوالنی نشهد

است.
یافتهها
بعد از تحلیل ارامه شده است) .پی فرضهای مربوط به ایهن
آزمو برای تیهپ ههای شخصهییی ،پهنج عامهل شخصهییی و

جدول  1شا ص های آماری میهانرین و انحهرا

معیهار

ردهمقیا های

انجام شد .نیهایج آزمهو لهوین نشها داد

نمره های ورزشوارا را در ویژگی ههای روا رنجور هویی،

پی فرض همرنی واریانسی برای همة میغیرها رعایت شهده

برو گرایی ،گشودگی ،موافق بود  ،باوجدا بهود و هرده

است .پی فرض همرنی رگرسیونی توس آزمهو المبهدای

مقیا ههای آ هها و همچنهین تیهپ ههای شخصهییی نشها

ویلوز اجرا و برای کلیة میغیرها داللت بر عدم تفاو

میدهد.

بین این دو گروه ورزشوار بود .بین همه ویژگیهای جمعیت

برای مقایسة نمره های ویژگهی ههای شخصهییی و هرده
مقیهها هههای آ ههها و تیههپهههای شخصههییی در ورزشهههای
بر وردی و ،یربر وردی از تحلیل کوواریان

اسهیفاده شهد

(بین میغیرهای جمعیهت شهنا یی دو گهروه تفهاو

معنهادار

شنا یی بین ورزشوارا دو رشیه تفاو
شد .لذا از تحلیل کوواریان

معنادار

معنهاداری مشهاهده

اسیفاده شد و به دلیهل طهوالنی

نشد جداول فق تحلیل میغیرهای اصهلی (بعهد آر کنیهرل)
ارامه شده است.

وجود داشت که به دلیل طوالنی نشد جهدول ،فقه نیهایج
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس بررسی سنتروئید نمرات خرد مقیاسهای هر عامل
منابع

گروه (بر وردی و ،یربر وردی)

متغیر وابسته

SS

درجة آزادی

MS

F

سطح معناداری

روا رنجوری

526/133

1

526/133

3/301

0/012

برو گرایی

0/615

1

0/615

0/002

0/928

گشودگی

18/208

1

18/208

0/356

0/552

موافق بود

1056/133

1

1056/133

6/168

0/012

باوجدا بود

2/208

1

2/208

0/009

0/925

هما طور که نیایج جدول  2نشا می دهد بین سهنیرومید
نمرا

ردهمقیا های عامل موافق بود  ،تفاو

معنهاداری

وجود دارد؛ و یوی از عوامل فرضیه سنیرومید تأییهد شهده و
چهار عامل دیرر تأیید نشده است.
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جدول  .3برآورد تحلیل کوواریانس برای مقایسة میانگین پنج عامل اصلی و مؤ فههای آنها در بین دو گرو ورزشکاران
برخوردی و غیربرخوردی
متغیر
اضطرا
صومت
افسردگی
کمرویی
شیا زدگی
آسی پذیری
گرم بود
معاشرتی بود
ابراز وجود
فعال بود
هیجا

واهی

هیجا مثبت
تخیل
زیباپسندی
احساسا
کن ها
ایدهها

ورزشکار
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی

مجموع مربعات

درجة آزادی

میانگین مربعات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

21/01

1

21/01

3/51

0/065

0/02

0/65

1

0/65

0/061

0/196

0/001

61/08

1

61/08

5/61

0/020

0/06

0/52

1

0/52

0/02

0/830

0/001

19/81

1

19/81

1/01

0/302

0/01

2/25

1

2/25

0/52

0/262

0/001

26/28

1

26/28

2/99

0/088

0/03

10/13

1

10/13

0/83

0/363

0/01

6/21

1

6/21

0/15

0/381

0/01

33/25

1

33/25

2/11

0/15

0/02

0/68

1

0/68

0/05

0/822

0/001

2/51

1

2/51

0/38

0/538

0/005

0/02

1

0/02

0/002

0/969

0/001

11/30

1

11/30

0/90

0/325

0/01

21/51

1

21/51

2/91

0/092

0/03

3/19

1

3/19

0/25

0/615

0/003

19/96

1

19/96

1/22

0/236

0/01
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،یربر وردی
ارزشها
اعیماد
ر گویی
نو دوسیی
همراهی
تواضع
دلرحم بود
کفایت
نظم
وظیفهشناسی
تالش برای
موفقیت
ویشینداری
محیاط در
تصمیمگیری
تیپ شخصییی

بر وردی
،یربر وردی
بر وردی

20/11

1

20/11

1/10

0/196

0/02

5/21

1

5/21

0/18

0/318

0/010

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی
بر وردی

2/19

1

2/19

0/21

0/295

0/006

1/63

1

1/63

1/05

0/308

0/01

33/28

1

33/28

2/25

0/131

0/02

21/32

1

21/32

2/61

0/110

0/03

9/20

1

9/20

0/11

0/200

0/009

0/61

1

0/61

0/05

0/811

0/001

1/21

1

1/21

0/81

0/311

0/01

0/32

1

0/32

0/02

0/811

0/001

0/32

1

0/32

0/01

0/895

0/001

0/11

1

0/11

0/008

0/930

0/001

0/10

1

0/10

0/009

0/926

0/001

،یربر وردی
بر وردی
،یربر وردی

نیههایج آزمههو تحلیههل کوواریههان

220/82

در جههدول  ،3نشهها

220/82

1

2/23

0/039

فرعی اول و فرضیه فرعی ششهم پهژوه

0/05

تأییهد شهده و در

می دهد که نمرة ورزشوارا ورزش های بر وردی در میغیهر

سایر فرضیهها تفاو

افسههردگی ،بههاالتر از،یربر ههوردی اسههت ( .)p=0/02بایههد
فرضیههای کلی و فرعهی جهدا بررسهی شهود .در تیهپههای

بحث و نتیجهگیری
هد از پژوه مقایسة ویژگیهای شخصهییی و تیهپههای
شخصههییی بههین ورزشههوارا رشههیههههای بر ههوردی و

از نمرة ورزشهوارا رشهیه ههای ورزشهی بر هوردی اسهت

،یربر وردی بود که نیایج به دسهت آمهده در ادامهه بررسهی

شخصییی در جدول  ،3نمرة ورزشوارا ،یربر وردی بهاالتر
( .)p=0/039براین اسها

هرده مقیها

افسهردگی فرضهیه

میشود.

معناداری وجود ندارد تأیید شد.
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نیایج آزمو تحلیل کوواریان

نیایج آزمو تحلیل کوواریان

مطابق جدول  2نشا داد

نشا داد کهه بهین عامهل

که در عامل شخصهییی روا رنجور هویی و  6هردهمقیها

شخصییی برو گرایی و  6رده مقیا

زیرمجموعة آ (اضطرا  ،صومت ،افسهردگی ،کهم رویهی،

بود  ،معاشرتی بود  ،ابراز وجود ،فعال بود  ،هیجا

شیا زدگی و آسهی پهذیری) بهین ورزشهوارا رشهیهههای

و هیجا مثبت) در ورزشوارا رشیههای ورزشی بر هوردی

ورزشی بر وردی و ،یربر وردی در عامل افسردگی معنادار

معنهاداری وجهود نهدارد .نیهایج ایهن

( )p=0/02و در سایر عوامل تفاو

معناداری وجهود نهدارد.

و ،یربر وردی تفاو
پژوه

با یافیه ههای مه

زیرمجموعة آ (گرم
هواهی

کلهوی و هموهارا ( )2003بهین

پژوهشرر پژوهشی که عامل شخصییی روا رنجور ویی و 6

ورزشوارا و ،یرورزشوارا و بین ورزشهوارا رشهیهههای

آ را در ورزش های بر وردی و ،یربر وردی

بر وردی و ،یربر وردی همسو است .انیظار می رفهت بهین

کلهوی و

هواهی و

رده مقیا

را بررسی کرده باشد نیافت .تنها در پهژوه
هموههارا ( ،)2003یافیههههههای پههژوه

مه

دو گروه مورد مطالعه ،هردهمقیها ههای هیجها

در مههورد عامههل

هیجهها مثبههت در ورزشههوارا بر ههوردی و ،یربر ههوردی

روا رنجور ویی با یافیههههای ایهن تحقیهق همسهو اسهت.

ذاکهرمن

رشیههای ورزشی بر وردی چو در رابطة مسیقیم با حری
قرار دارند ،نییجه عالوه بر مهار
داشیه باشد و همین امر باع

مغایر است .ذاکرمن در بخ

و توانهاییههای جسهمی و

روانی ورزشوار ،می تواند به توانمندی حریه

ههم بسهیری

بیها کهرد

مروری بر منهابع

کسانی که در ورزشهای پر طر ،از قبیهل گالیهدر دسهیی و
اتومبیل رانی ،شهرکت مهی کننهد نسهبت بهه شهرکتکننهدگا

میشود تا علیر،هم تمرینها

ورزش های کم طهر (بازیونها بولینه ) یها افهرادی کهه از

نرردد و به اعیقاد هری

هواهی

طاقتفرسا ،نیایج مورد انیظار کس

و هموارا  ،)2008( 1ورزشوارا دچهار ودانیقهادی شهدید
میشوند و با تعمیم افراطی این اشیباها
میرسند که نمیتوانند توقعا

معنادار باشد که اینگونه نبود .این یافیه با تحقیقا

2

ورزش ها اجینا

می کنند از نظهر شها ص هیجها

نمرة بیشهیری کسه

کهردهانهد .مطالعها

نسهبیاً کمهی بهین

ود ،به ایهن بهاور

ورزشهای بر وردی و ،یربر وردی تمهایز قامهل شهدهانهد

و معیارهای دیررا را بهرآورده

و هموارا  .)1998 ،پژوهشرر معیقد است مطهابق بها

(دنی

سههازند ،لههذا دچههار سههر وردگی مههیشههوند و در معههرض

پههژوه هههای پیشههین ،بررسههی ویژگههیهههای شخصههییی در

افسردگی قرار می گیرنهد .در ورزش ههای ،یربر هوردی کهه

ورزش های بر وردی ای مانند راگبی و قایق رانی در رودهای

و هموهارا ،

روشهها  ،چیربههازی و...انجههام شههده (ذاکههرمن )1992 ،و

نسهبت بهه ورزشههای

معناداری مشاهده شده که در ایرا اموا فعالیت و برگهزاری

سرعت عمل ،ضرور

نخسیین نیست (بشار

 ،)1393اموا گرفین نیایج مطلهو

بر ههوردی بیشههیر اسههت و شههاید از دالیههل معنههادار بههود

مسههابقا

افسردگی در بین ورزشوارا بر وردی و ،یربر هوردی نیهز

ورزشوارا این رشهیهههای ورزشهی ،مقهدور نیسهت و ایهن

همههین باشههد .بههه اعیقههاد پژوهشههرر ماهیههت آسههی زای

محدودیت پژوه  ،میتواند تبیینکننهدة نیهایج ایهن فرضهیه

ورزشهای بر وردی به صوص در ناحیة ف

و صور

و

ایههن ورزشههها کمیههر وجههود دارد دسیرسههی بههه

باشد.

نبود حمایت های مرتب با اینگونه آسی ها با توجه به سطی

نیایج آزمو تحلیل کوواریان

درآمد پایین نمونههای پژوه  ،می تواند دلیل معنهادار بهود

شخصییی گشودگی و  6رده مقیا

این ردهمقیا

باشد .همچنین در ایهن پهژوه

نشا داد کهه بهین عامهل
زیرمجموعة آ (تخیل،

بخشهی از

زیباپسندی ،احساسا  ،کهن هها ،ایهدههها و ارزشهها) بهین

ورزشوارا ،یربر وردی را رشیة بد سازی تشویل میدهند

ورزشوارا رشیه ههای ورزشهی بر هوردی و ،یربر هوردی

که امروزه جزء مهال ههای زیبهایی جامعهة ایهرا محسهو

تفاو

میشود و این امر میتواند دلیل پایین بود نمرة افسردگی در

تحقیق جعفرنژاد ( ،)1382کاژتنا و هموارا ( )2002و رییهر

رشههیههههای ورزشههی ،یربر ههوردی نسههبت بههه ورزشهههای

و هموارا ( )2001همخوانی دارد .البیه الزم به ذکر است که

بر وردی باشد.

معناداری وجود ندارد .نیایج این پژوه

در سایهر مطالعا
2. Zuckerman

با یافیهههای

انجهام شهده در این حوزه کمیر بهه میغیهر
1. Harris
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گشودگی پردا یه شده است .درواقع گشودگی عهاملی اسهت
که برای اشخاصهی کهه میمایهل بهه در

جدیهد و

تجهار

ویشههینداری و محیههاط در تصههمیمگیههری) ورزشههوارا
معناداری وجهود

رشیه های بر وردی و ،یربر وردی تفاو

رویارویی با آ ها هسیند بیشیر بهکار میرود و باید پهذیرفت
که اگرچه دنیای حرفهایی ورزش امروزی کامالً برنامههریهزی

نههدارد .پژوهشههرر پههژوه مشههابهی کههه رابطهة بههین عامههل
شخصییی باوجدا بود و  6هرده مقیها زیرمجموعهة آ

شههده اسههت امهها همیشههه در رقابههت و موفقیههت ورزشههی

(کفایههت ،نظههم ،وظیفهههشناسههی ،تههالش بههرای موفقیههت،

تازگی هایی وجود دارد که ورزشهوار بایهد آمهادة رویهارویی

ویشههینداری و محیههاط در تصههمیمگیههری) ورزشههوارا

مسیقیم و ،یرمسیقیم با آ ها باشد (قادری .)1391 ،بها توجهه

رشیههای ورزشی بر وردی و ،یربر وردی را بررسی کهرده

به این که تنها تعهداد کمهی ( 25/8درصهد) از نمونهة آمهاری

بها پهژوه ههای

پژوه
تفاو

در رشیة ورزشی ود عنوا کس

کهرده انهد ،نبهود

معنادار بین دو گروه ،قابل تبیین است.
نیایج آزمو تحلیل کوواریان

باشد نیافیه است ،ولی نیایج ایهن پهژوه

پیشین در زمینه های دیرر به طور ،یرمسیقیم همسو اسهت .از
جمله یافیههای پژوه

نشا داد کهه بهین عامهل

با یافیههای تحقیهق بشهار

و شورچیزاده وکریمیا ( ،)2010موچ

()1381

و دیهونر (،)1999

شخصییی موافهق بهود و  6هرده مقیها زیرمجموعهة آ
(اعیماد ،ر گویی ،نو دوسیی ،همراههی ،تواضهع و دلرحهم

دالور ( )1385همخوانی دارد .هر ورزشوار بایهد بههصهور
ود
روزانه یا هفیری برای حفظ و آمادگی و افزای مهار

بههود ) ورزشههوارا رشههیههههای بر ههوردی و ،یربر ههوردی

ساعاتی را به طور منظم به ورزش ا یصاص بدههد ،بهه نظهر

معناداری وجود ندارد .پژوهشرر پژوه

مشابهی کهه

می رسد چنین شرایطی نوعی ودتنظیمی و ودمهدیرییی را

عامل شخصییی موافق بود و  6هرده مقیها

زیرمجموعهة

در ورزشههوارا بههه وجههود مههیآورد (کشههاورز و هموههارا ،

آ (اعیمههاد ،ر گههویی ،نههو دوسههیی ،همراه هی ،تواضههع و

 .)1392با توجهه بهه مهال ههای ورود شهرکتکننهدگا در

دلرحههم بههود ) را بههین ورزشههوارا رشههیههههای ورزشههی

پژوه

حاضر ،همری بهطهور مهنظم در هفیهه بهه ورزش و

بر وردی و ،یربر وردی ،بررسهی کهرده باشهد نیافهت ،امها

تمرین می پردازند و این می تواند عدم تفهاو

تفاو

نیایج حاصل از پهژوه

بههطهور ،یرمسهیقیم بها یافیههههای
1

معنهادار را در

دو گروه مورد مطالعه ،تبیین کند.

بشار ( )1381شورچیزاده و کریمیا ( ،)2010موچه و
دیونز )1999( 2و دالور ( )1385در مقایسهة ورزشهوارا بها

نیایج آزمو تحلیل کوواریان نشا داد که بین تیپهای
شخصههییی ورزشههوارا رشههیههههای ورزشههی بر ههوردی و

،یرورزشوارا همسو است .این رابطه را میتهوا ایهنگونهه

معنهاداری وجهود دارد ()p=0/039؛ بهه

تبیین کرد که فعالیت ورزشی مهنظم و مسهیمر باعه

بهبهود

،یربر وردی تفاو
عبههار

دیرههر میههانرین میغیههر تیههپ شخصههییی در بههین

ویژگیهای شخصییی ازجمله سازگاری میشهود (کشهاورز و

ورزشههوارا ،یربر ههوردی بهههطههور معنههاداری بههاالتر از

هموارا  )1392 ،و بهه همهین دلیهل بهین دو گهروه تفهاو

ورزشوارا بر وردی است ،بهه ایهن معنها کهه ورزشهوارا

معناداری وجود ندارد .همچنین به اعیقاد پژوهشرر ،با توجهه

،یربر هوردی بیشهیر تمایهل بهه تیهپ شخصهییی ای دارنههد.

به اینکه شرکتکنندگا بهه دلخهواه و ا ییهاری در پهژوه

بررسی تیپ ههای شخصهییی بهین ورزشهوارا بر هوردی و

شههرکت کردنههد ،افههرادی کههه از سههازگاری ،اعیمههاد کههافی،

،یربر وردی برای نخسیین بار در این پهژوه

نو دوسیی و تواضهع بیشهیری بر هوردار بودنهد حاضهر بهه
شرکت در پژوه شدند و همین دلیل عهدم معنهادار بهود

افراد با شخصیت تیپ ای ود را تحهت فشهار مهداوم و در
شرای محدود و سخت ح میکننهد ،بهارتکهاری زیهادی را

مهیتوانهد

مواقع ،فرصت اسیراحت ندارند ،بها

عامل شخصییی سازگاری و هرده مقیها ههای
باشد.
نیایج آزمو تحلیل کوواریان

تحمل می کنند ،در ا،ل

انجهام شهد.

ودشا رقابت می کنند ،با سرپرسیا تفهاهم ندارنهد ،ا،له
نشا داد کهه بهین عامهل

شخصییی باوجدا بود و  6هرده مقیها

زیرمجموعهة آ

بیقرار و ماطر اند و قادر به حفظ آرامه

هود نیسهیند.

این افراد درمجمو  ،افرادی بسیار شن ،میخاصهم ،منیقهد و

(کفهایهت ،نظهم ،وظیفههشنهاسهی ،تهالش بهرای مههوفقیهت،

پرتوقع هسیند (میرزایی و هموارا  .)1382 ،این افراد در بین

2. Deivies

1. Mujeck
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محر های محیطی بیشیر به دنبال پاسخگویی به محر ههای

بشههار  ،م ،.قهرمههانی ،م .و نقههیپورگیههوی .)1393( . ،نقهه
پی بین ودتنظیمگهری و توانشهوری در موفقیهت ورزشهی:

اموا بهصور پر اشرری بوده و در صهور عهدم اموها
اعمال پر اشرری ،شخص دست به واکهن گریهز مهیزنهد

مقایسههة ورزشهههای بر ههوردی و ،یربر ههوردی .فصههلنامة
رفیارحرکیی ،سال سوم ،شمارة  ،5ص .8

آزارنده محی هسیند و پاسخگویی به این محر هها تها حهد

(صفی انی و مهرابی زاده )1388 ،به اعیقاد پژوهشرر ،افراد
تیپ شخصییی ای شرکتکننده در پهژوه  ،رشهیة ورزشهی
ود را برای کس

آرام

تن های روزانه انیخا

و کاه

بشار  ،م .)1381( .مقایسة ویژگیهای شخصییی ورزشهوارا در
ورزشهههای فههردی و گروه هی .دومههین کنرههرة روا شناسههی
کاربردی در ورزش قهرمانی .ص .1

کردهاند و درواقع دست به گریز زدهانهد .درواقهع افهراد ایهن

جعفرنژاد ،. ،شوری ،آ .و مرادی .)1382( . ،بررسی رابطة میا
پنج عامل بزرگ شخصهیت ،سهب ههای مقابلههای و سهالمت

و سههایر

روانی در دانشجویا کارشناسی .مجلهة روا شناسهی و علهوم
تربییی دانشراه تهرا  ،شمارة  ،10ص .51-12
حسینی .)1391( . ،تیپهای شخصیت در نظامهای روا درمانی،

تیپ شخصییی تالش میکنند حداقل در بر ی از جنبههههای
زنههدگی ههود مثههل فعالیههتهههای ورزشههی از تههن
صوصیا

شخصییی این تیهپ ،فاصهله گرفیهه و بهه دنبهال

ورزشهای آرامتر میروند.
از جمله محهدودیت ههای پهژوه  ،مهی تهوا بهه عهدم
جامعیت رشهیهههای ورزشهی بر هوردی و ،یربر هوردی و
نمونه های مورد بررسی که بهصهور

داوطله

در پهژوه

شرکت کردند اشاره کرد .ورزشوارا مطابق مال ههای ورود
پژوه  ،تنها باید در ی

رشیة ورزشی فعالیت میکردند کهه

تعمیم نیایج به ورزشوارانی که در چند رشیة ورزشی مشغول
به فعالیت هسیند را محدود میسازد .همچنین این پژوه
دلیل اینکه از اولهین مطالعها

به

درزمینهة بررسهی تیهپههای

شخصییی بین ورزشوارا بر هوردی و ،یربر هوردی بهود،
نیازمند تورار در نمونههای مخیل و تأییدهای تجربی بیشیر
است .هری

از این محدودیتها به سهم ود دایهرة تعمهیم

یافیههای پژوه

را محدود مهیکننهد و رعایهت احییهاط در

تفسیرهای مطرح شده را الزامی میسازند .پیشنهاد میشود در
پژوه های آتی سایر تقسیمبندی های تیپشنا یی رایج بین
این دو نو ورزش مقایسه صور

گیرد.

تشکر و قدردانی
از مسئولین ،مربیا و ورزشوارا باشراههای تناس  ،قهایم و
کورر ،اداره کل ورزش و جوانا اسیا اصفها و چهارمحهال
و بخییاری و کلیة افرادی که در نمونهگیری و اجرای پژوه
همواری داشیهاند ،تشور و سپاسرزاری مینمایم.
منابع
آت روز .)1386( . ،پهی بینهی پیشهرفت تحصهیلی از طریهق
دلبسیری و صفا پنج گانه شخصییی .پایها نامهة کارشناسهی
ارشد ،دانشراه شهید بهشیی.

تهرا  :انیشارا

جنرل ،جاودانه.

حقی ،م .)1390( .مقایسة پهنج عامهل شخصهییی بهین دانشهجویا
ورزشوار و ،یرورزشوار .پایا نامة کارشناسی ارشد ،دانشهراه
آزاد اسالمی واحد تهرا مرکزی.
حل چهی . ،و ریهی کرمهی .)1385( . ،معاینها

پهی

از

ورزش در کودکا و نوجوانها  .مجلهة بیمهاریههای کودکها
ایرا  ،دورة  ،16شمارة  .2ص .285-296
دالور ،ر .)1385( .بررسی ارتباط صوصیا

شخصهییی و میهزا

افسردگی دانشجویا پسر ورزشوار و ،یرورزشهوار دانشهراه
سیسیا و بلوچسیا  .مجلة علوم تربییهی و روا شناسهی .دوره
شمارة  ،3صص .33-20
صفی هانی ،.د .و مهرابهیزاده ،ه .)1388( .بررسهی سیسهیمههای
مغزی -رفیاری بهعنوا پهی بینهیههای تیهپههای  Dو A،C
شخصییی .مجلة دسیاوردهای روا شهنا یی (علهوم تربییهی و
روا شناسههی) ،دانشههراه شهههید چمههرا اهههواز ،دورة چهههارم،
شمارة .281
صیاد ،م .)1381( .رابطة تیهپ ههای شخصهییی  B/Aو روش ههای

مقابله با اسیر

در ورزشوارا  .پایا نامهة کارشناسهی ارشهد،

دانشراه تهرا .

علیزاده ،م .)1318(.مقایسة شخصیت نو  Aبین دانشهجویا مهرد
شههرکتکننههده در سههومین المپیههاد ورزشههی در ورزشهههای
بسههویبال ،هنههدبال ،بههدمینیو و تنههی روی میههز .پایهها نام هة
کارشناسی ارشد :دانشراه تربیتمعلم تهرا .

فیحی آشییانی .)1393( . ،آزمهو ههای روا شهنا یی :ارزشهیابی
شخصیت و سالمت روانی .تهرا  :انیشارا بعثت.
قادری ،د .)1391( .بررسی و مقایسة رابطة بین پهنج عامهل بهزرگ
شخصییی ،شادکامی و موفقیت ورزشی در ورزشوارا تیمهای
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