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 چکیده
هاا  خصیاپ ی   هاا و یپا   ویژگی ةیسمقاپژوهش  این هدف از

 ةجامعبود.  پربرخورد غها  برخورد  و بپن ورزخکاران رخ ه
خااهرها  هااا  ورزخای  ورزخااکاران رخا ه یماامی  آماار  آن   
 1394ا  در ساا   حرفاه  طاور باه بودناد کاه    خهرکرداصفهان و 

نفر   120ها  مورد نظر در این پژوهش . نمونهکردندیمت پفعال
 یورزخاا هااا ِنفاار  از ورزخااکاران رخاا ه 60گاارو   2خااام  

گپار  در  نموناه  ةپوخا ه باه  کا بودند برخورد  و غپربرخورد  
خصیاپ ی   ةپرسشااام ابزارها  پژوهش   خدند.ان صاب دس رس 
یپا    ةپرسشااام و  (1985  اسا ا کو یرک کم) بزرگ یپاج عامل
بودند که یوسا    (1964  فریدمن و روزمن) یبو  ا  خصیپ ی
نشاان  یحلپا  کوواریاان     ن ایج .یکمپ  خدند کاادگانخرکت
ن پبا   یپااج عاامل   ةپرسشااام  ی پخصیا   هاا ه در خاخصکداد 

برخاااورد  و  هاااا  ورزخااایرخااا ه ورزخاااکاران افساااردگی
ورزخاکاران   ةنمر داخت. غپربرخورد  یفاوت معاادار  وجود

 باااریر از ر افسااردگی پاام غ در برخااورد  هااا  ورزخاایخاا هر
هااا  یپاا از نظاار ن  پهمچااا .(p=02/0بااود ) غپربرخااورد 
ن ورزخاکاران برخاورد  و غپربرخاورد  یفااوت     پخصیپ ی ب

 ةنمار ها  خصیاپ ی  در یپ . (p=039/0) معاادار  مشاهد  خد
هاا   ورزخکاران رخا ه  ةنمرورزخکاران غپربرخورد  باریر از 

 ورزخی برخورد  است.
  یخصیپ  ها یپ   یخصیپ  ها ویژگیکلیدی:  یهاواژه

 و غپربرخورد . برخورد  ها ورزش  قهرمانان
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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/ non- 
contact 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 non- 
contact sport. 
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 قدمهم
 عنهوا  بهه جسمانی  ی، آمادگیاامروزه در دنیای ورزش حرفه
شهود و  شرفت محسهو  نمهی  یتنها عامل کلیدی موفقیت و پ

ههای  ههای جسهمانی، تهاکییوی و مههار     عالوه بهر توانهایی  
شخصییی از عوامهل مهر ر    یهاتخصصی، توانمندی و ویژگی

بهه همهین دلیهل،     (.2000، 1)هانین استبر پیشرفت ورزشی 
های شخصیت همواره به دنبال این موضهو   بسیاری از نظریه

ههای شخصهییی افهراد،    بودند که بیوانند بها شهنا ت ویژگهی   
، 3و کهانرر  2بینهی کننهد )لهی   هها را پهی   ت و رفیهار آ  یموفق
ورزشوارا  در سطوح مخیله  مههار  و آمهادگی،     .(2014
های شخصییی با هم دارند و شاید هایی از نظر ویژگیتفاو 

هها  تفاو  بین ورزشوارا  موفق و ناموفق به همهین ویژگهی  
در  شخصیت عمومی یهاویژگی (.1387)صیاد،  مربوط باشد

 کهه  اشاره دارد زما  طول در پایدار صفاتی به روزمره یزندگ
، 4)اسمیت کندینم چندانی ییرتغ یررد موقعیت به قعیییمو از

(. سا یار شخصییی بهر  2008، 6و تورگرسن 5و ولراث 2008
مخیلفی شرح داده شهده اسهت. یوهی از ایهن      یهامدلمبنای 
نج عامل شخصیت است که مطالعا  بسیاری را پها مدل مدل
آورده اسهت   بهه وجهود  ورزش  یشناسه روا  ةیطه حدر  یحی

  (.2011)شریعیی و بخییاری، 
ت یشخصه  یشناسا  معیقدند سا ت اصلاز روا  یاریبس

ن یافراد با ا ةهمل شده است. وی، تشیاز پنج صفت عال یآدم
را  هها آ یی یمرخ شخصیتوا  ندارند و می سروکارپنج عامل، 

ن یه م کرد. بر اسها  ا ین پنج عامل است ترسیکه میشول از ا
ل شهده اسهت کهه    ویاز پنج بعهد اصهلی تشه   ت یمدل، شخص

، 9پههذیریانعطهها ، 8ییههگرا، بههرو 7ینژنههدروا از:  عبارتنههد
از  ی(. بر هوردار 1390)حقی،  11شناسیوظیفهو  10سازگاری
بههر یی بههه تناسهه  یشخصهه یهههاژگههییمیفههاو  و درجهها 
 مثال،  یراهگذارد. بر میهی، باز وردها و رفیارها تأ احساسا 

 
 
 
 
 
 
 

رنهد،  یگنمهره مهی   هااز نرم  یی بیدر بُعد نورزگراه ک یافراد
تههر ، ،ههم،  یهههاجهها یه ةتجربهه یبههرا یشههیریآمههادگی ب

دسیپاچری،  شهم و احسها  گنهاه دارنهد )دیویهد، گهرین،       
(. 1992، 14و مه  کهرا   13و کاسهیا  1997، 12مارتین و اسال 
 یشههیرب ةنمههر یا  برونرههردیههمق ه درکهه یبههرعو ، افههراد

و  تهر ینب وشتر، یتر، باانرژشادتر، سرزنده رند، عموماًیگمی
، دینر، فوجییها  و مرنو  1997ترند )دیوید و هموارا ، فعال

(، 2001) 16رود  یپژوهشهه یهههاافیهههی(. 1993، 15و پههاو 
( و 2001) 20و آبراههام  19(، کهونر 1998) 18و هلسین 17کورنیا

مهدل پهنج    ةرابطه ( با بررسی 1999) 21التجندرو مارک  و 
ه که انهد  ورزشهی نشها  داده   یهها تیه ت و فعالیعاملی شخص

شهیر و  یب یتهر، برونرهرد  مکه ی یت ورزشی بها نهورزگرا  یفعال
در این پژوه  تنها پنج شیر همبسیری دارند. یب شناسیوظیفه

ههای  انهد و  هرده مقیها    عامل اصلی شخصیت بررسی شده
توسهوا،  ای کاژتنها و نشده است. در مطالعهه  گیریاندازهها آ 

( با اسیفاده از مقیها  پهنج عهاملی    2004) 22بری  و بورنی 
ههای بها   شخصیت، به این نییجه رسیدند که ورزشوارا  رشیه

ریس  باال، در عامل احساسا  نمرا  باالتری کس  کردنهد  
در کمیهری   ةنمهر پذیری شناسی و انعطا وظیفه و در عوامل

ن کس  کردنهد  ییس  پایهای با رورزشوارا  رشیه با یسهمقا
بهه   دو گروههمچنین در عامل قابلیت پذیرش نیز تفاوتی بین 

 چشم نخورد.
شهباهت و   ةجنبتواند به هر دو شناسی شخصیت میتیپ

ها وضوح بخشهیده و ههر دو مقولهه را    تفاو  در میا  انسا 
از  یوهی  .(1391)حسهینی،   مورد شهرح و تبیهین قهرار دههد    

تیهپ  م آ  بهه دو  ی، تقسه هها بنهدی یمتقسه  تهرین شهده یرفیهپذ
گذشهیه نشها     ةدههای دو ای و بی است. پژوه  یییشخص

 ةمنیقدکننهد ، جهو رقابهت داده است که افراد با تیپ ای بسهیار  
 رای کمال در شغل و تالش در جهت هعملورد  ود، تالش ب

 
 
 
 
 
 
 

2. Le 

4. Smith 

6. Torgersen 

8. Extraversion 

10. Agreeableness 

12. David,Green, Martin & Slus 

14. Mccrae 

16. Rhodes 

18. Helsten 

20. Abraham 

22. Kajtna, Tusak, Baric & Burnik 

1. Hanin 

3. Conger 

5. Vollrath 

7. Neuroticism  

9. Openness to Experiences 

11. Conscientiousness 

13. Costa 

15. Magnus, Diener, Fujita, & Pavot 

17. Courneya 

19. Conner 

21. Mar& Lutgendorf 



 23/  غیربرخوردی و برخوردی ورزشی هایرشته ورزشکاران بین شخصیتی هایتیپ و هاویژگی مقایسة

و  1اهدا  زندگی  ود بدو  احسا  آرام  هسیند )دمهاورا 
، بها  انهد حرکهت (. تیپ ای همیشه در جنب  و 2014 ،2پولمیا

تمایل دارنهد   هاآ کنند،  وردند و صحبت میسرعت ،ذا می
(. 2010، 4و پهلیهوا   3جمله  ود را تمام کنند )آیدین باعجله

 یانفجهار  صهور  بهه زا اسهیر   یهها تیه این افراد بهه موقع 
 در سرتاسهر ار که ن یه ها با انجهام ا دهند و آ ین  نشا  مکوا

، 6و وییبهور   5اندازند )هالجینیار مکرا به  ییرهایبدنشا  آژ
(. افراد تیپ بهی، شخصهییی میدهاد بها افهراد تیهپ ای       2006
شوند و حیی در هنرام  شم، تر  شمرین میکم هاآ دارند، 

ایهن افهراد دارای    .پذیرنهد یمه  یشهیر ببینهی  موقعیت را با واقع
سهخن دیرهری را قطهع     نهدر  بهه ، اندراحتاعصابی آرام و 

شهیباها   شهنوند. ا کنند و با دقت، سخنا  گوینهده را مهی  می
هایی برای آمهوزش  فرصت ةمنزلرا به  هاو آ  ود را پذیرفیه 

، ورد  گاه نررا  وقت نیسیند )فرنانهدز کنند و هیچتلقی می
در  صوصههیا  و  تفههاو بهها وجههود (. 2002، 7و هموههارا 

تواند باعه  تفهاو    های شخصییی ورزشوارا  که میویژگی
های شخصهییی  شود، پژوهشی که تأ یر تیپ هاعملورد آ در 

های ورزشی بر هوردی و ،یربر هوردی بررسهی    را در رشیه
( در پژوهشهی  1378انجام نشده اسهت. علیهزاده )   تاکنو کند 
شخصیت نهو  ای بهین دانشهجویا  مهرد      ةیسمقا منظوربهکه 

هههای در سههومین المپیههاد ورزشههی در ورزش کننههدهشههرکت
انجام داد، نییجه  و  و تنی  روی میزبسویبال، هندبال، بدمینی

گرفت هیچ تفاو  معناداری در بهین ورزشهوارا  گروههی و    
از  یوهی انفرادی در تمایل به تیپ شخصییی ای وجود ندارد. 

انجهام شهده    یورزشه  یهارشیهه در مورد ک هاییبندیتقسیم
 .است یربر وردیو ، یبه دو نو  بر ورد هاآ م یاست تقس

شود کهه  هایی گفیه میبر وردی به ورزشهای ورزشی رشیه
ممون است حین انجامشها  بهین افهراد یها اجسهام بر هورد       

امهها در ( 2014، 8صههور  بریههرد )بنههدیت، پههارکر و تونیهها  
 تهن بهه تهن  یو بر وردهها  یریدرگ یربر وردی، یهاورزش

زیوی بازیونها   یمعمول تما  ف طوربهزیوی جایی ندارد و یف
 (.  2008ل، هد )راسهآیمی ا هحسههبا  طا ههن ورزشهدر ای
 
 
 
 

 ریه درگسهریع و پویها    یدر باز یبر ورد یهابازیونا  رشیه
در ایهن   .و تحت فشار زمهانی و فدهایی قهرار دارنهد     هسیند
، شد   یلی زیاد تما  در میا  بازیونا  حرکها   هاورزش
کند و مجاور  نزدیه  مربهی،   محومی را ایجاد می یالحظه

تماشاگرا  ممون است  نظر زیر قرار گرفینمقاما  رسمی و 
روانههی ورزشههوار را در واکههن  بههه ایههن مطالبهها   ینیازههها

 یهههاافههزای  دهههد کههه احیمههاالً ایههن عوامههل در رشههیه    
بهود  موقعیهت محهی      پهذیر بینهی به دلیل پی  ی،یربر ورد

تأ یرگهذار باشهند )بشهار ، قهرمهانی و تقهی       یدیرر طوربه
 یهها رشهیه  یبند( با طبقه2004) 9موسول (.1393پورگیوی، 

 یهها بر هوردی و ورزش  یهها ورزش ةطبقه  دوورزشهی در  
ورزشهوارا  بر هوردی   ،یربر وردی به این نییجه رسید کهه  

مانند راگبی، کاراتهه، فوتبهال آمریوهایی، ههاکی و بهوک  در      
 یمقایسههه بهها سههایر ورزشههوارا ، از سههطی آشههفیری بیشههیر 

ورزشهوارا    ةمطالعه در ( 2003) 10مه  کلهوی  بر وردارند. 
بر وردی و ،یربر وردی به این نییجه رسیدند که  یهارشیه

تفاوتی  ییگرابرو رنجور ویی و بین دو گروه در عامل روا 
 (1995) 12و بویل 11نیوکم  ةمطالعوجود ندارد. همچنین در 

بههین ورزشههوارا  بر ههوردی و ،یههر بر ههوردی در عامههل   
  دست نیامد.رنجور ویی تفاو  معناداری به روا 

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

  دهنهد  یرا افهزا  یورزشه  یهاباشراهت یموفق احیمال سالم،
(. 2011، 13گیهول ههرم و ال   ؛ 2010)اعیمادی نیا و بشار ، 

یی، یشخصه  یهها یژگه یانهد کهه و  کرده ییدتأ یشواهد میعدد
محسهو    یورزشه  یاصلی باز وردها و رفیارها ةکنندیینتع
شخصههیت و  ةدرزمینهههههای انجههام شههده شههود. پههژوه یمهه

، پیرامهو  پهنج عامهل اصهلی شخصهیت      یهای ورزشفعالیت
 هرده   ةیه کلن حال، بررسی این عوامل همهراه بها   یاست. با ا
ههای  با  رده مقیا  ییرنجور وهایشا  )عامل روا  مقیا 

و  یزدگه شهیا  ، یهی روکهم افسردگی، اضطرا ،  صهومت،  
 رم  های گههمقیا ردههی با  هیگرارو هامل به، عپذیریی آس
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بود ، معاشرتی بود ، ابراز وجود، فعال بود ، هیجا   واهی 
های اعیمهاد،  مقیا و هیجا  مثبت، عامل موافق بود  با  رده

بود ، عامهل   رحمدل، همراهی، تواضع، دوسیینو ، گوییر 
های تخیل، زیباپسندی، احساسها ،  گشودگی با  رده مقیا 

بهود  بها  هرده     باوجهدا  ها، عامهل  ها و ارزشها، ایدهکن 
، تالش برای موفقیهت،  شناسیوظیفههای کفایت، نظم، مقیا 

تر مورد پژوه  گیری، کمو محیاط در تصمیم داری ویشین
عامهل   ( پنج1387) . تنها در پژوه  بشار استقرار گرفیه 

هههای  در ورزشههوارا  اصههلی شخصههیت و  ههرده مقیهها  
 ( در1394های ورزشی انفرادی و گروههی و کشهاورز )  رشیه

بررسی شهده و در دو گهروه    ورزشوارا  ایرانی و ،یر ایرانی
های بر وردی و ،یربر وردی در این زمینه پژوهشی ورزش

ههای شخصهییی بها    ن، ارتبهاط تیهپ  یانجام نشده است. همچن
تهر مهورد توجهه    ههای ا یهر کهم   های بهدنی در سهال  فعالیت

پژوهشههررا  قههرار گرفیههه و در مههورد تههأ یر و نقهه  آ  در  
های وزرشی بر وردی و ،یربر وردی پژوهشی انجهام  رشیه

تری است که پهنج  نیاز به پژوهشی جامع درنییجهنشده است. 
های این پنج عامل قیا  رده م ةیکلعامل اصلی شخصیت و 

های وزرشی بر هوردی و ،یربر هوردی بررسهی    را در رشیه
ههای  بنابراین، هد  اصهلی ایهن تحقیهق بررسهی تیهپ     ؛ کند

های مقیا  رده ةیکلشخصییی، پنج عامل اصلی شخصیت و 
ورزشههوارا   یهههای ،یربر ههوردآ  در ورزشههوارا  رشههیه

بهر ایهن    بهود. اصفها  و شهرکرد  یهای ورزشی شهرهارشیه
 از:عبار  بودند پژوه   هاییهفرضاسا  

 یلک یهاهیفرض
در ورزشههوارا   رنجور ههوییبههین عامههل شخصههییی روا  .1

هههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو    رشههیه
 .وجود دارد یمعنادار
در ورزشههوارا   گرایههیبههرو بههین عامههل شخصههییی  .2
هههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو    رشههیه
 .وجود دارد یمعنادار
در ورزشههوارا   یبههین عامههل شخصههییی گشههودگ    .3
هههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو    رشههیه
 .وجود دارد یمعنادار
بههین عامههل شخصههییی موافههق بههود  در ورزشههوارا    .4
هههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو    رشههیه
 .وجود دارد یمعنادار

ر ورزشهوارا   دعامل شخصهییی باوجهدا  بهود      بین .5
هههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو    رشههیه
 .وجود دارد یمعنادار

 یفرع هاییهفرض
روا   یییعامهل شخصهه  ههای یها  مق هرده   نیانریه ن میبه . 1

رویههی،  صههومت، افسههردگی، کههم )اضههطرا ،  یرنجههور
هههای ورزشههوارا  رشههیهدر  پههذیری(زدگههی و آسههی شههیا 

وجهود   یمعنهادار ورزشی بر وردی و ،یربر وردی تفهاو   
 دارد.
 یییعامههل شخصهه هههاییهها مقن  ههرده یانریههن میبهه. 2
)گرم بود ، معاشرتی بهود ، ابهراز وجهود، فعهال      گراییبرو 

ورزشههوارا  در  ههواهی و هیجهها  مثبههت(  بههود ، هیجهها  
هههای ورزشههی بر ههوردی و ،یربر ههوردی تفههاو    رشههیه
 وجود دارد. یمعنادار
 یییعامههل شخصهه هههاییهها مقن  ههرده یانریههن میبهه. 3

هها و  ها، ایهده ، احساسا ، کن زیباپسندی)تخیل،  یگشودگ
ههای ورزشهی بر هوردی و    ورزشهوارا  رشهیه  در ها( ارزش

 وجود دارد. یمعنادار،یربر وردی تفاو  
موافهق   یییعامل شخصه  هاییا مقن  رده یانرین میب. 4
دوسهیی، همراههی، تواضهع و    گهویی، نهو   )اعیماد، ر بود  
های ورزشی بر وردی و ورزشوارا  رشیه در رحم بود (دل

 وجود دارد. یمعنادار،یربر وردی تفاو  
 یییعامههل شخصهه هههاییهها مقن  ههرده یانریههن میبهه. 5

شناسهی، تهالش بهرای    )کفایهت، نظهم، وظیفهه    بود  باوجدا 
در گیههری( صههمیمداری و محیههاط در تموفقیههت،  ویشههین 

ههای ورزشهی بر هوردی و ،یربر هوردی     ورزشوارا  رشیه
 وجود دارد. یمعنادارتفاو  
های های شخصییی ورزشوارا  رشیهتیپن یانریمبین . 6

ورزشی بر وردی و ،یربر وردی تفهاو  معنهاداری وجهود    
 دارد.

 روش
طرح این پژوه  به : آماری و نمونه ةروش پژوهش، جامع

ای و بهه  مقایسهه  -های علهی لحاظ نو  طرح، از نو  پژوه 
ههای کمهی   لحاظ روش گردآوری اطالعا  از نهو  پهژوه   

ورزشههوارا   ةهمههآمههاری ایههن پههژوه ،   ةجامعههاسههت. 
در سههطی  یو ،یربر ههورد یمخیلهه  بر ههورد یهههاورزش

)منظور  ایحرفه طوربهشهرهای اصفها  و شهرکرد بودند که 
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است که عدو ی  باشراه رسمی ورزشی باشند( در سال  این
وه یبهه شهه -نفرورزشهوار  120در حهال فعالیهت بودنههد.   1394
نفههری از  60گههروه  2شههامل  -در دسههیر  گیههرینمونههه

سازی، های ورزشی ،یربر وردی شامل بد ورزشوارا  رشیه
گونهه  ههیچ  ةاجهاز  هها در آ کهه  و ایروبی  ) سواریدوچر ه

وجهود   در رقابهت  کننهده شرکتبر ورد فیزیوی بین حریفا  
و بر هوردی کاراتهه و    (1385چی و هموهارا ،  ندارد )حل 

)که ممون است حین انجامشا  بین افهراد یها اجسهام    فوتبال 
بها توجهه   ( 2014بر ورد صور  بریرد )بندیت و هموارا ، 

 ل، انیخا  شدند.یورود و  روج ذ یها مال
سههنی بزرگسههال  ةردورود: ورزشههوارا  در  یهههامههال 

رسمی عدو ی  تیم ورزشهی   طوربهسال( بودند،  18)باالی 
ورزشی مشهغول   ةرشیبودند و حداقل سه سال مسیمر در آ  

 به فعالیت بودند.
های  روج: ورزشوارا  همزما  در بیشهیر از یه    مال 

درصهد   ورزشی مشغول به فعالیت بودند و بیشیر از پنج ةرشی
 ها بدو  جوا  باشد.سراال  پرسشنامه

 ةیلوسه بهن پرسشنامه یا: 1پنج عامل یتیشخص ةپرسشنام
 یییشخصه  ةپرسشنامبا عنوا   1985سال اسیا در کو یرک  م

کهه  سرالی اسهت   243آزمو    یا  ین مقیشد. ا ینئو معرف
، ینژنهد روا ت شامل یسرال آ  پنج عامل اصلی شخص 240
را  شناسهی وظیفهه ، سهازگاری و  پهذیری انعطها  ی، یگرابرو 
ن یهی ی آزمهو  را تع یه انی اعیبهار اجرا یه سرال پا 3سنجد و می
ا عوامهل  یه   از ابعاد ی(. هر 1992ند )کاسیا و م  کرا، کمی

ا عامل فر  یها  یا  یر مقیا  با بررسی ش  زین مقیاصلی ا
سازد می را فراهمت یشخص یهایژگیو ةگسیردموا  بررسی 

ی و اعیبهار  یایه میعدد، پا یها(. پژوه 1393)فیحی آشییانی، 
 ةمطالعه انهد. طهی یه     د قرار دادهییاین پرسشنامه را مورد تأ

تها   52/0زیهر مقیها  از    18اعیبار در  هایی ضر، سالههفت
تها   63/0و برای پنج عامل اصهلی در مهردا  وزنها  از     82/0
(. مطالعا  انجهام شهده   1992بودند )کاسیا و م  کرا،  81/0

 یهها نمونهه ا  در یه ن مقیه ا یسنجروا  یهاژگییدر مورد و
 87/0تها   53/0ی ابعاد اصلی آزمهو  را از  یای  پایرانی ضرایا

( بها اسهیفاده از   1386روز )اند. در پژوه  آت هردک گزارش
از  ی هر  یرونباخ براک ی  آلفای، ضریدرون یروش همسان

 ،  یهودگه، گشیهیگرارو هه، بییهوه آزردهت: روا هج صفهپن

، 27/0، 55/0، 74/0  یههبههود  بههه ترت یو وجههدان یسههازگار
ایههن  سههراال  ای ازنمونههه. بههه دسههت آمههد  77/0و  38/0

، شناسهم یمپرسشنامه عبار  است از: من بیشیر افرادی را که 
 دوست دارم. واقعاً

مقیا  توس   یناتیپ شخصیتی ای و بی:  ةپرسشنام
میلههر و شههد ) سهها یه 1964فریههدمن و روزمههن در سههال  

ه که پرسه    25 ن پرسشنامه افرادی(. در ا1986کاروسوو ، 
( 1) یبهه پاسهخ بله    .دهندیر دارند را پاسخ می  –یپاسخ بل

آ  به  یگذاررد و نمرهیگیم ( نمره تعلق0) یر نمره و پاسخ 
ل بهه  یه )بیشیر از میوس  تما 13میوس   ةنمرر است: یشرح ز

 20بهی، بیشهیر از    پیه ل بهه ت یه میر از میوس  تماکپ ای، یت
 بهی(.  تمایل شدید به تیپ 5تمایل شدید به تیپ ای، کمیر از 

. به دست آمهد  62/0پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ  یاییپا
انجام گرفیه بهاالتر   یهایبررس بر اسا ز ین آزمو  نیاعیبار ا

بوده است ضری  پایایی این آزمو  در مطالعا  انجام  8/0از 
گزارش شده است )گنجهی،   80/0ایرا  نیز  شده در  ارج از

اسهت از:   این پرسشنامه عبهار   سراال ای از (. نمونه1392
 تأکیهد  هود روی بر هی کلمها      ةآیا در موالمها  روزمهر  

 کنید؟می
 هاروش اجرا و تحلیل داده

الزم  یهاپژوه  و انجام هماهنری یهاتشریی هد  پ  از
گیههری از هههد ، نمونههه یورزشهه یهههابهها مسههئوال  باشههراه

انجام شد. ورزشهوارا  مهورد نظهر از     1394سال  یورماهشهر
های قهامم و  های تناس  و بنیاد شهر شهرکرد و باشراهباشراه

ت ا هال   یه کو ر شهر اصهفها ، انیخها  شهدند. جههت رعا    
گفیهه شهد    هاآ به  کنندگا شرکتت حقو  یو رعا یپژوهش

را ندارنهد   هها پرسشهنامه ل به ادامه و تومیل یهر زما  که تما
ه که ی داده شهد  یانصهرا  دهنهد. در ضهمن توضه     ننهد توایم

 .بهود  محرمانهه و بهدو  نهام  واههد     هها پرسشهنامه اطالعا  
ی  دفیرچه مجلد و همراه بها حاشهیه    صور بهها پرسشنامه

 یهز انرر،بهت  کنندگا شرکتتهیه شد که از نظر بصری برای 
آوری و کننهدگا  جمهع  باشد. در لیسیی جداگانه تلفن شرکت

هها،  ، جههت یهادآوریت تومیهل پرسشهنامه    بهار ی هر دوهفیه 
ههای مربهوط بهه    هها ارسهال شهد. پرسشهنامه    برای آ  ویپیام

ههای  تیپ ةپرسشنامپژوه  شامل پرسشنامه شخصییی نئو و 
 ا  هراه بهرچه همهی  دفی صور بهه هکود هبی ب شخصییی آ و

 
 1. NEO-Personality Inventory – Revised 



 شناسی کاربردیدانش و پژوهش در روان/  26

 هاهای آنمقیاسراف معیار پنج عامل شخصیت و خرد های میانگین و انحشاخص .1جدول 

 میانگین ورزشکار متغیر
خطای 
 معیار

 میانگین ورزشکار متغیر
خطاااای 

 معیار

 روا  رنجور ویی
 46/2 80/149 بر وردی

 همراهی
 72/0 89/25 بر وردی

 66/0 17/24 ،یربر وردی 25/2 18/143 ،یربر وردی

 اضطرا 
 64/0 16/25 بر وردی

 تواضع
 54/0 94/24 بر وردی

 49/0 57/23 ،یربر وردی 59/0 26/23 ،یربر وردی

  صومت
 58/0 71/24 بر وردی

 رحم بود دل
 67/0 05/26 بر وردی

 62/0 95/26 ،یربر وردی 54/0 47/24 ،یربر وردی

 افسردگی
 62/0 24/25 بر وردی

 ییگرابرو 
 32/2 84/152 بر وردی

 13/2 73/150 ،یربر وردی 56/0 92/22 ،یربر وردی

 ییروکم
 63/0 22/24 بر وردی

 گرم بود 
 56/0 40/23 بر وردی

 51/0 92/24 ،یربر وردی 58/0 24 ،یربر وردی

 یزدگشیا 
 81/0 65/24 بر وردی

 معاشرتی بود 
 65/0 37/26 بر وردی

 60/0 42/25 ،یربر وردی 74/0 32/23 ،یربر وردی

 پذیریی آس
 54/0 81/25 بر وردی

 ابراز وجود
 54/0 18/26 بر وردی

 49/0 44/25 ،یربر وردی 49/0 18/25 ،یربر وردی

 گشودگی
 72/2 73/154 بر وردی

 فعال بود 
 75/0 79/26 بر وردی

 69/0 07/25 ،یربر وردی 49/2 80/152 ،یربر وردی

 تخیل
 75/0 29/25 بر وردی

  واهییجا ه
 69/0 11/25 بر وردی

 63/0 36/25 ،یربر وردی 69/0 33/25 ،یربر وردی

 زیباپسندی
 67/0 46/25 بر وردی

 هیجا  مثبت
 49/0 96/24 بر وردی

 44/0 48/24 ،یربر وردی 24/23 46/24 ،یربر وردی

 احساسا 
 58/0 48/26 بر وردی

 باوجدا  بود 
 04/3 54/156 بر وردی

 79/2 83/155 ،یربر وردی 53/0 92/24 ،یربر وردی

 هاکن 
 72/0 63/26 بر وردی

 کفایت
 63/0 20/25 بر وردی

 58/0 43/25 ،یربر وردی 66/0 1/27 ،یربر وردی

 هایدها
 70/0 51/26 بر وردی

 نظم
 65/0 25 بر وردی

 51/0 20/24 ،یربر وردی 64/0 18/25 ،یربر وردی

 هاارزش
 65/0 34/24 بر وردی

 شناسییفهوظ
 69/0 93/27 بر وردی

 64/0 76/27 ،یربر وردی 59/0 67/25 ،یربر وردی

 موافق بود 
تالش برای  31/2 94/153 بر وردی

 موفقیت
 83/0 32/26 بر وردی

 769/0 14/26 ،یربر وردی 11/2 02/151 ،یربر وردی

 اعیماد
 50/0 43/24 بر وردی

 دارییشین و
 72/0 02/26 بر وردی

 66/0 12/26 ،یربر وردی 45/0 12/25 ،یربر وردی

 ییگور 
محیاط در  56/0 46/24 بر وردی

 گیرییمتصم
 65/0 05/26 بر وردی

 59/0 15/26 ،یربر وردی 51/0 85/23 ،یربر وردی

 یدوسینو 
 50/0 15/28 بر وردی

 تیپ شخصییی
 39/1 14/24 بر وردی

 27/1 02/29 ،یربر وردی 46/0 33/27 ،یربر وردی
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در واسهت شهد    هاآ داده شد و از  هاآ توضیحا  الزم، به 
های مربوطه را در شرای  مناسه  تومیهل و بهه    که پرسشنامه

مسههئول باشههراه تحویههل نماینههد. پهه  از اتمههام ایههن فراینههد 
 آوریجمهع  وتحلیهل تجزیهه گذاری و ها جهت نمرهپرسشنامه

 بررسی قرار گرفت. و موردشده 
اسهیفاده   23spss افهزار آماری، از نهرم  وتحلیلتجزیهبرای 

میهانرین و  ) یفیتوصه در دو قسمت آمهار   وتحلیلتجزیهشد. 

انحرا  اسیاندارد( و آمار اسینباطی تحلیل کوواریان  انجهام  
ن یبهه یت شههنا ییههجمع هههاییژگههیو ةهمههن یگرفههت. بهه

مشهاهده شهد. لهذا از     یارا  دو رشیه تفاو  معنهادار وورزش
نشهد    یل طهوالن یه ان  اسهیفاده شهد و بهه دل   یووارکل یتحل

نیرل( ارامه شده کبعد از ) یاصل یرهایمیغل یجداول فق  تحل
 است.

 هایافته

 54تها   18سهنی   ةدامنه  درنفر ورزشوار  120در این پژوه  
 .حدور داشیندسال 

های آماری میهانرین و انحهرا  معیهار    شا ص 1جدول 
ههای روا  رنجور هویی،   های ورزشوارا  را در ویژگهی نمره
بهود  و  هرده    باوجهدا  ود ، بگرایی، گشودگی، موافق برو 

هههای شخصههییی نشهها  ههها و همچنههین تیهپ هههای آ مقیها  
 دهد.می

یی و  هرده  یشخصه  یهها ژگهی یو یهها نمره یسةمقا یبرا
 یهههادر ورزشهههای شخصههییی ههها و تیههپهههای آ مقیهها 

اسهیفاده شهد    یان کووارل یبر وردی و ،یربر وردی از تحل
دو گهروه تفهاو  معنهادار     یت شهنا ی یه جمع یرهاین میغی)ب

ج ینشهد  جهدول، فقه  نیها     یل طوالنیه به دلکوجود داشت 

مربوط به ایهن   هایفرضی پل ارامه شده است(. یبعد از تحل
ههای شخصهییی، پهنج عامهل شخصهییی و      آزمو  برای تیهپ 

انجام شد. نیهایج آزمهو  لهوین نشها  داد      های یا مق رده
میغیرها رعایت شهده   ةهمهمرنی واریانسی برای  فرضی پ

همرنی رگرسیونی توسه  آزمهو  المبهدای     فرضی پاست. 
میغیرها داللت بر عدم تفاو  معنادار  یةکلویلوز اجرا و برای 

ت یجمع هاییژگیون همه یببین این دو گروه ورزشوار بود. 
مشهاهده   یارا  دو رشیه تفاو  معنهادار ون ورزشیب یشنا ی

 یل طهوالن یه ان  اسیفاده شد و به دلیووارکل یشد. لذا از تحل
کنیهرل(   آرنشد  جداول فق  تحلیل میغیرهای اصهلی )بعهد   

 ارامه شده است.
 

 
 هر عامل هاییاسمقخرد  د نمراتیسنتروئ یانس بررسیل واریج تحلینتا .2جدول 

 معناداریسطح  MS F یآزاد ةدرج SS متغیر وابسته منابع

 گروه )بر وردی و ،یربر وردی(

 072/0 301/3 133/546 1 133/546 روا  رنجوری

 948/0 004/0 675/0 1 675/0 گراییبرو 

 552/0 356/0 408/78 1 408/78 گشودگی

 014/0 168/6 133/1056 1 133/1056 موافق بود 

 925/0 009/0 408/2 1 408/2 بود  باوجدا 

 
د ین سهنیروم یب دهدیمنشا   2جدول  جیه نیاک طورهما 

 یتفاو  معنهادار  عامل موافق بود ، هاییا مقنمرا   رده
شهده و   ییهد تأد یه سهنیروم یاز عوامل فرض یوی ؛ ووجود دارد

 نشده است. ییدتأرر یچهار عامل د
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در بین دو گرو  ورزشکاران  هاآن یهامؤ فهو پنج عامل اصلی میانگین  ةیسمقا برایبرآورد تحلیل کوواریانس . 3جدول 
 برخوردی و غیربرخوردی

 F میانگین مربعات آزادی ةدرج مجموع مربعات ورزشکار متغیر
سطح 

 معناداری
 مجذور اتا

 اضطرا 
 بر وردی

01/41 1 01/41 51/3 065/0 04/0 
 ،یربر وردی

  صومت
 بر وردی

65/0 1 65/0 067/0 796/0 001/0 
 ،یربر وردی

 افسردگی
 بر وردی

08/61 1 08/61 67/5 020/0 06/0 
 ،یربر وردی

 ییروکم
 بر وردی

52/0 1 52/0 04/0 830/0 001/0 
 ،یربر وردی

 یزدگشیا 
 بر وردی

87/19 1 87/19 07/1 304/0 01/0 
 ،یربر وردی

 پذیریی آس
 بر وردی

45/4 1 45/4 54/0 462/0 007/0 
 ،یربر وردی

 گرم بود 
 بر وردی

28/26 1 28/26 99/2 088/0 03/0 
 ،یربر وردی

 معاشرتی بود 
 بر وردی

13/10 1 13/10 83/0 363/0 01/0 
 ،یربر وردی

 ابراز وجود
 بر وردی

21/6 1 21/6 75/0 387/0 01/0 
 ،یربر وردی

 فعال بود 
 بر وردی

45/33 1 45/33 11/2 15/0 02/0 
 ،یربر وردی

  واهییجا ه
 بر وردی

68/0 1 68/0 05/0 822/0 001/0 
 ،یربر وردی

 هیجا  مثبت
 بر وردی

57/2 1 57/2 38/0 538/0 005/0 
 ،یربر وردی

 تخیل
 بر وردی

02/0 1 02/0 002/0 969/0 001/0 
 ،یربر وردی

 زیباپسندی
 بر وردی

30/11 1 30/11 90/0 345/0 01/0 
 ،یربر وردی

 احساسا 
 بر وردی

57/27 1 57/27 91/2 092/0 03/0 
 ،یربر وردی

 هاکن 
 بر وردی

79/3 1 79/3 25/0 615/0 003/0 
 ،یربر وردی

 01/0 236/0 42/1 96/19 1 96/19 بر وردی هایدها
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 ،یربر وردی

 هاارزش
 بر وردی

11/20 1 11/20 70/1 196/0 02/0 
 ،یربر وردی

 اعیماد
 010/0 378/0 78/0 47/5 1 47/5 بر وردی

       ،یربر وردی

 ییگور 
 بر وردی

19/4 1 19/4 47/0 495/0 006/0 
 ،یربر وردی

 یدوسینو 
 بر وردی

63/7 1 63/7 05/1 308/0 01/0 
 ،یربر وردی

 همراهی
 بر وردی

48/33 1 48/33 25/2 137/0 02/0 
 ،یربر وردی

 تواضع
 بر وردی

32/21 1 32/21 61/2 110/0 03/0 
 ،یربر وردی

 بود  رحمدل
 بر وردی

20/9 1 20/9 71/0 400/0 009/0 
 ،یربر وردی

 کفایت
 بر وردی

61/0 1 61/0 05/0 817/0 001/0 
 ،یربر وردی

 نظم
 بر وردی

21/7 1 21/7 81/0 371/0 01/0 
 ،یربر وردی

 شناسییفهوظ
 بر وردی

32/0 1 32/0 02/0 877/0 001/0 
 ،یربر وردی

تالش برای 
 موفقیت

 بر وردی
34/0 1 34/0 01/0 895/0 001/0 

 ،یربر وردی

 دارییشین و
 بر وردی

11/0 1 11/0 008/0 930/0 001/0 
 ،یربر وردی

محیاط در 
 گیرییمتصم

 001/0 926/0 009/0 10/0 1 10/0 بر وردی
       ،یربر وردی

 تیپ شخصییی
 بر وردی

84/240 1 84/240 43/4 039/0 05/0 
 ،یربر وردی

 
 
 ، نشهها 3جههدول کوواریههان  در  آزمههو  تحلیههل جینیهها

ر یه میغ در بر وردی یهاورزشوارا  ورزش ةنمر هک دهدمی
بایههد  (.p=02/0بههاالتر از،یربر ههوردی اسههت )  افسههردگی،

ههای  تیهپ  در کلی و فرعهی جهدا بررسهی شهود.     هاییهفرض
ورزشوارا  ،یربر وردی بهاالتر   ةنمر، 3جدول شخصییی در 

هههای ورزشههی بر ههوردی اسههت ورزشههوارا  رشههیه ةنمهر از 
(039/0=p   براین اسها .) ه یفرضه  یافسهردگ  ا یه  هرده مق

شهده و در   ییهد تأ پهژوه   ششهم  یه فرعیو فرض اول یفرع
 شد. ییدتأ وجود ندارد یتفاو  معنادار هایهفرضر یسا

 یریگجهینتبحث و 
ههای  های شخصهییی و تیهپ  ویژگی ةیسمقاهد  از پژوه  

ههههای بر هههوردی و شخصهههییی بهههین ورزشهههوارا  رشهههیه
 یبررسه  ادامهه ج به دسهت آمهده در   یه نیاک بود یربر وردی،
 .شودیم
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داد  نشها   2جدول نیایج آزمو  تحلیل کوواریان  مطابق 
مقیها    هرده  6رنجور هویی و  شخصهییی روا   که در عامل

رویهی،  آ  )اضطرا ،  صومت، افسهردگی، کهم   ةیرمجموعز
ههای  پهذیری( بهین ورزشهوارا  رشهیه    زدگی و آسهی  شیا 

ورزشی بر وردی و ،یربر وردی در عامل افسردگی معنادار 
(02/0=p و در سایر عوامل تفاو ) نهدارد  وجهود  یمعنادار. 

 6رنجور ویی و پژوهشرر پژوهشی که عامل شخصییی روا 
های بر وردی و ،یربر وردی آ  را در ورزش رده مقیا  

پهژوه  مه  کلهوی و     را بررسی کرده باشد نیافت. تنهها در 
هههای پههژوه  در مههورد عامههل   ، یافیههه(2003)هموههارا  

ههای ایهن تحقیهق همسهو اسهت.      رنجور  ویی با یافیهه روا 
مسیقیم با حری   ةرابطهای ورزشی بر وردی چو  در رشیه

ههای جسهمی و   عالوه بر مهار  و توانهایی  یجهنیقرار دارند، 
تواند به توانمندی حریه  ههم بسهیری    می روانی ورزشوار،

ر،هم تمرینها    تا علی شودیمداشیه باشد و همین امر باع  
فرسا، نیایج مورد انیظار کس  نرردد و به اعیقاد هری  طاقت

شهدید   ی(، ورزشوارا  دچهار  ودانیقهاد  2008) 1و هموارا 
با تعمیم افراطی این اشیباها   ود، به ایهن بهاور   شوند و می
دیررا را بهرآورده   یتوانند توقعا  و معیارهارسند که نمیمی

شههوند و در معههرض سههازند، لههذا دچههار سههر وردگی مههی 
ربر هوردی کهه   یههای ، گیرنهد. در ورزش افسردگی قرار می

ست )بشار  و هموهارا ،  ین نیسرعت عمل، ضرور  نخسی
ههای  (، اموا  گرفین نیایج مطلهو  نسهبت بهه ورزش   1393

بر ههوردی بیشههیر اسههت و شههاید از دالیههل معنههادار بههود    
افسردگی در بین ورزشوارا  بر وردی و ،یربر هوردی نیهز   

زای همههین باشههد. بههه اعیقههاد پژوهشههرر ماهیههت آسههی     
ف  و صور  و  ةیناحهای بر وردی به  صوص در ورزش

ها با توجه به سطی گونه آسی های مرتب  با ایننبود حمایت
تواند دلیل معنهادار بهود    های پژوه ، میدرآمد پایین نمونه

مقیا  باشد. همچنهین در ایهن پهژوه  بخشهی از     این  رده
 دهندیمسازی تشویل بد  ةرشیورزشوارا  ،یربر وردی را 

حسهو   ایهرا  م  ةجامعه ههای زیبهایی   که امروزه جزء مهال  
افسردگی در  ةنمرتواند دلیل پایین بود  شود و این امر میمی

هههای هههای ورزشههی ،یربر ههوردی نسههبت بههه ورزشرشههیه
 بر وردی باشد.

 

نیایج آزمو  تحلیل کوواریان  نشا  داد کهه بهین عامهل    
آ  )گرم  ةیرمجموعز رده مقیا   6گرایی و شخصییی برو 

 هواهی  ل بود ، هیجا بود ، معاشرتی بود ، ابراز وجود، فعا
های ورزشی بر هوردی  و هیجا  مثبت( در ورزشوارا  رشیه

نیهایج ایهن   وجهود نهدارد.    یمعنهادار و ،یربر وردی تفاو  
 بهین  (2003ههای مه  کلهوی و هموهارا  )    پژوه  با یافیه

ههای  ورزشوارا  و ،یرورزشوارا  و بین ورزشهوارا  رشهیه  
رفهت بهین   بر وردی و ،یربر وردی همسو است. انیظار می

 هواهی و  ههای هیجها   مقیها  رد مطالعه،  هرده مو دو گروه
هیجهها  مثبههت در ورزشههوارا  بر ههوردی و ،یربر ههوردی  

 2گونه نبود. این یافیه با تحقیقا  ذاکهرمن معنادار باشد که این

بیها  کهرد    منهابع  ایر است. ذاکرمن در بخ  مروری بر مغ
، از قبیهل گالیهدر دسهیی و    پر طرهای کسانی که در ورزش

 کننهدگا  شهرکت کننهد نسهبت بهه    رانی، شهرکت مهی  اتومبیل
یها افهرادی کهه از    )بازیونها  بولینه (     طهر کهم های ورزش
کننهد از نظهر شها ص هیجها   هواهی      ها اجینا  میورزش

کمهی بهین    نسهبیاً انهد. مطالعها    بیشهیری کسه  کهرده    ةنمر
 انهد تمهایز قامهل شهده    یربر وردی،های بر وردی و ورزش

(. پژوهشرر معیقد است مطهابق بها   1998)دنی  و هموارا ، 
هههای شخصههییی در هههای پیشههین، بررسههی ویژگههیپههژوه 
رانی در رودهای ای مانند راگبی و قایقهای بر وردیورزش

( و 1994ی و...انجههام شههده )ذاکههرمن،    روشهها ، چیربههاز 
معناداری مشاهده شده که در ایرا  اموا  فعالیت و برگهزاری  

ههها کمیههر وجههود دارد دسیرسههی بههه  مسههابقا  ایههن ورزش
ههای ورزشهی، مقهدور نیسهت و ایهن      ورزشوارا  این رشهیه 
نیهایج ایهن فرضهیه     ةکننهد نییتبتواند محدودیت پژوه ، می

 باشد.
تحلیل کوواریان  نشا  داد کهه بهین عامهل    آزمو  نیایج 

آ  )تخیل،  ةیرمجموعز رده مقیا   6شخصییی گشودگی و 
هها( بهین   هها و ارزش هها، ایهده  زیباپسندی، احساسا ، کهن  

ههای ورزشهی بر هوردی و ،یربر هوردی     ورزشوارا  رشیه
ههای  وجود ندارد. نیایج این پژوه  با یافیه یمعنادارتفاو  

یهر  ی( و ر2004) ارا واژتنا و همک(، 1384تحقیق جعفرنژاد )
ه کر است ک( همخوانی دارد. البیه الزم به ذ2007ارا  )وو هم
 ر  هیه میغهمیر بکن حوزه یده در اهام شهر مطالعا  انجهیدر سا

 
2. Zuckerman 1. Harris 
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گشودگی پردا یه شده است. درواقع گشودگی عهاملی اسهت   
د و یه تجهار  جد   درل بهه  یه ه میماکه ه بهرای اشخاصهی   ک
رفت ید پهذ یرود و باار میکشیر بهیها هسیند بی با آ یارویرو
 زییه ربرنامهه  کامالًی ورزش امروزی یاای حرفهیدن اگرچهه ک

ت ورزشههی یههشههه در رقابههت و موفق یشههده اسههت امهها هم 
ی یارویه رو ةآمهاد د یه ه ورزشهوار با کوجود دارد  هایییتازگ
(. بها توجهه   1391ها باشد )قادری، م با آ یرمسیقیم و ،یمسیق
آمهاری   ةنمونه درصهد( از   8/25که تنهها تعهداد کمهی )   به این

انهد، نبهود   ورزشی  ود عنوا  کس  کهرده  ةرشیپژوه  در 
 ، قابل تبیین است.دو گروهتفاو  معنادار بین 

نیایج آزمو  تحلیل کوواریان  نشا  داد کهه بهین عامهل    
آ   ةیرمجموعه زده مقیها    هر  6شخصییی موافهق بهود  و   

رحهم  دوسیی، همراههی، تواضهع و دل  گویی، نو )اعیماد، ر 
هههای بر ههوردی و ،یربر ههوردی بههود ( ورزشههوارا  رشههیه

وجود ندارد. پژوهشرر پژوه  مشابهی کهه   یمعنادارتفاو  
 ةیرمجموعه ز هرده مقیها     6عامل شخصییی موافق بود  و 

ی، تواضههع و دوسههیی، همراهههگههویی، نههو آ  )اعیمههاد، ر 
هههای ورزشههی رحههم بههود ( را بههین ورزشههوارا  رشههیه دل

بر وردی و ،یربر وردی، بررسهی کهرده باشهد نیافهت، امها      
ههای  بها یافیهه   یرمسهیقیم ، طهور بهه نیایج حاصل از پهژوه   

 و 1موچه   (،2010) کریمیا  و زادهشورچی (1387بشار  )
ورزشهوارا  بهها   ةیسههمقادر  (1385( و دالور )1999) 2دیهونز 

 گونهه یهن اتهوا   این رابطه را می،یرورزشوارا  همسو است. 
تبیین کرد که فعالیت ورزشی مهنظم و مسهیمر باعه  بهبهود     

شهود )کشهاورز و   شخصییی ازجمله سازگاری می یهاویژگی
تفهاو    دو گهروه و بهه همهین دلیهل بهین      (1394هموهارا ،  

شرر، با توجهه  معناداری وجود ندارد. همچنین به اعیقاد پژوه
و ا ییهاری در پهژوه     دلخهواه بهه  کنندگا شرکتکه به این

شههرکت کردنههد، افههرادی کههه از سههازگاری، اعیمههاد کههافی،   
دوسیی و تواضهع بیشهیری بر هوردار بودنهد حاضهر بهه       نو 

شرکت در پژوه  شدند و همین دلیهل عهدم معنهادار بهود      
 توانهد یمه ههای   عامل شخصییی سازگاری و  هرده مقیها   

 اشد.ب
تحلیل کوواریان  نشا  داد کهه بهین عامهل    آزمو  نیایج 

آ   ةیرمجموعه ز هرده مقیها     6شخصییی باوجدا  بود  و 
 ت،  هوفقیههرای مهالش بهی، تهاسهشنههم، وظیفهت، نظهایه)کف

گیههری( ورزشههوارا   داری و محیههاط در تصههمیم  ویشههین
وجهود   یمعنادارهای بر وردی و ،یربر وردی تفاو  رشیه

بههین عامههل  ةرابطههنههدارد. پژوهشههرر پههژوه  مشههابهی کههه 
آ   ةیرمجموعه ز هرده مقیها     6شخصییی باوجدا  بود  و 
شناسههی، تههالش بههرای موفقیههت،   )کفایههت، نظههم، وظیفههه 

گیههری( ورزشههوارا   داری و محیههاط در تصههمیم  ویشههین
را بررسی کهرده   های ورزشی بر وردی و ،یربر وردیرشیه

ههای  ولی نیایج ایهن پهژوه  بها پهژوه     باشد نیافیه است، 
،یرمسیقیم همسهو اسهت. از    طوربههای دیرر پیشین در زمینه

( 1387های تحقیهق بشهار  )  یافیههای پژوه  با جمله یافیه
(، 1999دیهونر )  موچ  و (،2010) یمیا وکرزاده و شورچی

 صهور  بهه هر ورزشوار بایهد  همخوانی دارد.  (1385دالور )
حفظ و آمادگی و افزای  مهار   ود  یروزانه یا هفیری برا

 بهه نظهر  به ورزش ا یصاص بدههد،   طور منظمبهساعاتی را 
و  ودمهدیرییی را   یمی ودتنظرسد چنین شرایطی نوعی می

آورد )کشههاورز و هموههارا ، در ورزشههوارا  بههه وجههود مههی
در  کننههدگا شههرکتهههای ورود (. بها توجههه بههه مههال  1394

مهنظم در هفیهه بهه ورزش و     طهور بهپژوه  حاضر، همری 
معنهادار را در   تفهاو  تواند عهدم  پردازند و این میتمرین می

  گروه مورد مطالعه، تبیین کند. دو
های نشا  داد که بین تیپآزمو  تحلیل کوواریان  نیایج 

بر ههوردی و هههای ورزشههی شخصههییی ورزشههوارا  رشههیه 
بهه  ؛ (p=039/0،یربر وردی تفاو  معنهاداری وجهود دارد )  

عبههار  دیرههر میههانرین میغیههر تیههپ شخصههییی در بههین     
معنههاداری بههاالتر از   طههوربهههورزشههوارا  ،یربر ههوردی  

ورزشوارا  بر وردی است، بهه ایهن معنها کهه ورزشهوارا       
دارنههد.  ،یربر ههوردی بیشههیر تمایههل بههه تیههپ شخصههییی ای

ای شخصهییی بهین ورزشهوارا  بر هوردی و     هه بررسی تیپ
،یربر وردی برای نخسیین بار در این پهژوه  انجهام شهد.    
افراد با شخصیت تیپ ای  هود را تحهت فشهار مهداوم و در     

را  یزیهاد  یکهار کننهد، بهارت  شرای  محدود و سخت ح  می
کنند، در ا،ل  مواقع، فرصت اسیراحت ندارند، بها  تحمل می

با سرپرسیا  تفهاهم ندارنهد، ا،له      کنند، ودشا  رقابت می
اند و قادر به حفظ آرامه   هود نیسهیند.    قرار و مدطر بی

بسیار  شن، میخاصهم، منیقهد و    ی، افراددرمجمو این افراد 
 (. این افراد در بین 1382پرتوقع هسیند )میرزایی و هموارا ، 

2. Deivies 1. Mujeck 
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 یهها محر به  ییگوپاسخمحیطی بیشیر به دنبال  یها محر
تها حهد    هها محر به این  ییگوپاسخحی  هسیند و آزارنده م
بوده و در صهور  عهدم اموها      یپر اشرر صور بهاموا  

زنهد  ، شخص دست به واکهن  گریهز مهی   یاعمال پر اشرر
( به اعیقاد پژوهشرر، افراد 1388)صفی  انی و مهرابی زاده، 

ورزشهی   ةرشهی در پهژوه ،   کنندهشرکتتیپ شخصییی ای 
های روزانه انیخا   ود را برای کس  آرام  و کاه  تن 

افهراد ایهن    درواقهع انهد.  دست به گریز زده درواقعاند و کرده
ههای  کنند حداقل در بر ی از جنبهه تیپ شخصییی تالش می

هههای ورزشههی از تههن  و سههایر زنههدگی  ههود مثههل فعالیههت
 صوصیا  شخصییی این تیهپ، فاصهله گرفیهه و بهه دنبهال      

 روند.تر میهای آرامورزش
تههوا  بههه عههدم یپههژوه ، مهه هههاییتمحههدوداز جملهه  

ورزشهی بر هوردی و ،یربر هوردی و     یهها ت رشهیه یجامع
داوطله  در پهژوه     صهور  بهه کمورد بررسی  یهانمونه
ههای ورود  ردند اشاره کرد. ورزشوارا  مطابق مال کت کشر

کردند کهه  ورزشی فعالیت می ةرشیپژوه ، تنها باید در ی  
ورزشی مشغول  ةرشیتعمیم نیایج به ورزشوارانی که در چند 

به  سازد. همچنین این پژوه به فعالیت هسیند را محدود می
ههای  بررسهی تیهپ   ةدرزمینه ن مطالعها   یاز اوله  کهینال یدل

شخصییی بین ورزشوارا  بر هوردی و ،یربر هوردی بهود،    
شیر یدهای تجربی بییهای مخیل  و تأازمند تورار در نمونهین

م یتعمه  ةیهر داها به سهم  ود تیمحدود یناز ا  یهر .است
اط در یه ت احییه ننهد و رعا کمحدود مهی  پژوه  را یهاافیهی

شود در یشنهاد میسازند. پمطرح شده را الزامی می یرهایتفس
ن یج بیرا یشنا یپیت یهایبندمیر تقسیسا یآت یهاپژوه 

 رد.یگ سه صور ین دو نو  ورزش مقایا
 تشکر و قدردانی

های تناس ، قهایم و  از مسئولین، مربیا  و ورزشوارا  باشراه
کو ر، اداره کل ورزش و جوانا  اسیا  اصفها  و چهارمحهال  

گیری و اجرای پژوه  افرادی که در نمونه ةیکلو بخییاری و 
 م.ینمایم یاند، تشور و سپاسرزارهمواری داشیه

 منابع
پهی  بینهی پیشهرفت تحصهیلی از طریهق      (. 1386آت  روز،  . )

کارشناسهی   ةنامه یها  پا. دلبسیری و صفا  پنج گانه شخصییی
 شهید بهشیی. ارشد، دانشراه

(. نقهه  1393،  . )یویههپورگینقهه و ، م.یبشههار ، م.، قهرمههان
ت ورزشهی:  یه موفق در یو توانشهور  یگهر مین  ودتنظیب یپ

 ةفصههلنام. یربر ههوردیو ، یبر ههورد یهههاورزش ةیسههمقا
 .8ص ، 5 ةشمار، سال سوم، رفیارحرکیی

در ورزشهوارا    یییشخص یهایژگیو ةیسمقا(. 1387بشار ، م. )
شناسههی روا  ةکنرههردومههین . یو گروههه یفههرد یهههاورزش

 .7ص . کاربردی در ورزش قهرمانی
ا  یم ةرابط یبررس (.1384. )  ،یمراد و .آ ،یشور .،  جعفرنژاد،
و سهالمت   یامقابلهه  یهها  ت، سهب یعامل بزرگ شخصه پنج 
و علهوم   یشناسه روا  ةمجله . ارشناسیکا  یدر دانشجو یروان
 .51-74ص ، 70 ةشمار ،دانشراه تهرا  یییترب

، درمانیهای روا های شخصیت در نظامتیپ(. 1391حسینی،  . )
 تهرا : انیشارا  جنرل، جاودانه.

ا  ین دانشهجو ییی به یپهنج عامهل شخصه    ةیسمقا(. 1390حقی، م. )
کارشناسی ارشد، دانشهراه   ةنامیا پا. رورزشواریورزشوار و ،

 آزاد اسالمی واحد تهرا  مرکزی.

(. معاینها  پهی  از   1385و ریهی  کرمهی،  . )   چهی،  . حل 
ههای کودکها    بیمهاری  ةمجله ورزش در کودکا  و نوجوانها .  

 .485-496 ص .4 ةشمار، 16 ةدور، ایرا 

(. بررسی ارتباط  صوصیا  شخصهییی و میهزا    1385. )ر دالور،
،یرورزشهوار دانشهراه    افسردگی دانشجویا  پسر ورزشوار و

 دوره شناسهی. علوم تربییهی و روا   ةمجل  .سیسیا  و بلوچسیا
 .33-40صص ، 3 ةشمار

 ههای یسهیم سبررسهی   (.1388زاده، ه. )و مهرابهی  صفی  هانی.، د. 
 C،Aو  D یهها تیهپ  یهها بینهی پهی   عنوا به یرفیار -یمغز

)علهوم تربییهی و    شهنا یی روا  یوردهاادسی ةمجل. شخصییی
چهههارم،  ةدور، شناسههی(، دانشههراه شهههید چمههرا  اهههوازروا 
 .287 ةشمار

 یهها روشو  B/A یییشخصه  ههای یهپ ت ةرابط(. 1387صیاد، م. )
ارشهد،   یارشناسه ک ةنامه یا پا مقابله با اسیر  در ورزشوارا .

 دانشراه تهرا .

بین دانشهجویا  مهرد    Aشخصیت نو   ةیسمقا(. 1378علیزاده، م.)
هههای در سههومین المپیههاد ورزشههی در ورزش  کننههدهشههرکت

 ةنامههپایهها بسههویبال، هنههدبال، بههدمینیو  و تنههی  روی میههز. 
 تهرا . معلمیتتربکارشناسی ارشد: دانشراه 

: ارزشهیابی  شهنا یی روا  یهها آزمهو  (. 1393فیحی آشییانی،  . )
 .. تهرا : انیشارا  بعثتشخصیت و سالمت روانی

ن پهنج عامهل بهزرگ    یب ةرابط ةیسمقاو  ی(. بررس1391، د. )یقادر
 یهامیارا  تودر ورزش یت ورزشیو موفق یامک، شادیییشخص
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. یجها  شهرق  یآذربا یارحرفهه یو ، یاارا  حرفهه و، ورزشیمل
 .107-136. ص 11 شماره .4 ةدور ،علوم رفیاری ةفصلنام

 یها(. ویژگی1394و جاللی، م. ) ،  .یکشاورز، د.، محمدموسو
شخصههییی در دانشههجویا  ورزشههوار ایرانههی و ،یرایرانههی.    

، 14ی شهماره رم، سال چها  ،درمانیی مشاوره و روا فصلنامه
 .40ص 

 . تهرا : نشر ساواال .تیشخص یابیارزش(. 1392، ح.)یگنج
(. 1382و بشردوسهت،  . )  ، بخشهی، ح.، یاسهینی، م.  میرزایی،  .

آمهوزا   توزیع شد  دیسمنوره بر حس  تیپ شخصییی دان 
سهال   رفسهنجا ،  ویدانشراه علوم پزش یعلم ةمجلرفسنجا . 
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