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Abstract:
Introduction: The Gray bio personality theory is an

 يكی، نظريهی زيستی سیستمهای فعالساز رفتاری¬ گری:مقدمه

important theory in explaining of individual differences.

 هدف از.ازنظريههای مهم در حیطهی تبیین تفاوتهای فردی است

This study aimed to compare of brain-behavioral system

-رفتاری بین ورزش- مقايسهی فعالیت سیستمهای مغزی،پژوهش حاضر

activation between individual and group sports majors.

 طرح پژوهش حاضر به: روش.كاران رشتههای انفرادی و گروهی بود

Method: The research design was a comparative and the

، از نوع پژوهشهای مقايسهای و جامعهی آماری آن را،لحاظ نوع طرح

statistical population included professional athletes in

ورزشكاران رشتههای ورزشی اصفهان و شهركرد تشكیل میدادند كه

different sports in Isfahan and Shahrekord in 2015. The

 نمونههای موردنظر. در حال فعالیت بودند6931 بهطور حرفهای در سال

using convenience sampling, 120 participants selected,

 شامل چهار گروه سینفری از ورزشكاران، نفر621 در اين پژوهش

including 4 groups of 30 athletes in individual/ sports. The

رشتههای ورزشی انفرادی (بدنسازی و دوچرخهسواری) و گروهی

research instruments included Gray-Wilson Personality

(ايروبیک و فوتبال) بودند كه به شیوهی نمونهگیری در دسترس انتخاب

Questionnaire, which were completed by the participants.

ويلسون بود كه توسط- پرسشنامهی شخصیتی گری، ابزار پژوهش.شدند

Data was analyzed using analysis of covariance by

» دادهها با استفاده از نرمافزار «اس پی اس اس.شركتكنندگان تكمیل شد

SPSS.23.

و تحلیل كوواريانس (به دلیل تفاوت معنادار متغیرهای جمعیت شناختی

Findings:

Results

showed

a

significant

difference between the individual and team athletes in
approach. No significant difference was observed between
the two groups in other research variables. Conclusion:
According to this results, there is a significant difference
between component of Approach personality in individual
and group sports majors that means differences of levels of
positive reinforcements.

KeyWord: Brain-behavioral system activation; Individual sports;
Group sports.
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 نتايج نشان داد از بین شش مؤلفه: يافتهها.بین دو گروه) تحلیل شد
 در مؤلفه رویآوری بین ورزشكاران،ويلسون-پرسشنامه شخصیتی گری
 در مورد ساير.رشتههای انفرادی و گروهی تفاوت معناداری وجود دارد
 از اين يافتهها: نتايج. تفاوت معناداری مشاهده نشد،متغیرهای پژوهش
رفتاری (كه به-میتوان نتیجه گرفت كه مؤلفه روی آورد سیستم مغزی
معنی جستجوی فعالانه تقويتكنندههای مثبت است) ممكن است در
.انتخاب رشتههای ورزشی انفرادی و گروهی نقش داشته باشد
، ورزشهای انفرادی، رفتاری- سیستمهای مغزی:واژگان کلیدي
.ورزشهای گروهی

 سید عباس حقايق:*نویسنده مسئول
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مقدمه
امروزه در دنیای ورزش حرفهای ،آمادگی

اما در تعامل با هم در مغز پستانداران وجود دارد

جسمانی بهعنوان تنها عامل تعیینكننده موفقیت و

كه رفتارهای هیجانی را كنترل میكنند

پیشرفت محسوب نمیشود و علاوه بر

(پاسكالیس ،آرويا ،ماتیوسیو مازوكو .)2115،5اين
1

توانايیهای جسمانی ،تاكتیكی و مهارتهای

سه سیستم عبارتاند از سیستم بازداری رفتاری

تخصصی ،ويژگیهای شخصیتی نیز از عوامل

(بی آی اس) ،سیستم فعالسازی رفتاری( 7بی ای

مؤثر بر پیشرفت ورزشی است (هانین.)2111 ،6

اس) و سیستم جنگ و گريز( 8اف اف اس)

به همین دلیل ،بسیاری از نظريههای شخصیت

(گری .)6335 ،3غلبه و فعالیت هر يک از اين

همواره به دنبال اين موضوع بودند كه بتوانند با

سیستمها در فرد ،منجر به حالتهای هیجانی

شناخت ويژگیهای شخصیتی افراد ،موفقیت و

متفاوت چون ترس ،اضطراب و زود انگیختگی

رفتار آنها را پیشبینی كنند (لی و كانگر،2

میشود (گری.)6331 ،

 .)2161ورزشكاران در سطوح مختلف مهارت و

تئوری ارائه شده توسط گری ،دو سیستم

آمادگی ،تفاوتهايی ازنظر ويژگیهای شخصیتی

انگیزشی اولیه را ارائه میدهد :سیستم بازدارنده

با هم دارند و شايد تفاوت بین ورزشكاران موفق

رفتاری (بی ای اس) و سیستم فعالساز رفتاری

و ناموفق به همین ويژگیها مربوط باشد.

(بی آی اس) (هچت .)2169 61درواقع اين نظريه

ويژگیهای شخصیت در زندگی روزمره به

بر اين فرض استوار است كه تفاوتها در صفات

صفاتی پايدار در طول زمان اشاره دارد كه از

شخصیتی ،تغییرپذيری در حساسیت «بی آی اس»

موقعیتی به موقعیت ديگر تغییر چندانی نمیكند

و «بی ای اس» را منعكس میكند (فرانكن،

(اسمیت ،2118 ،9شريعتی و بختیاری.)2161 ،

موريس وگیورگیا )2111 ،66و واكنش هیجانی به

ساختار شخصیتی بر مبنای مدلهای مختلفی شرح

اين دو سیستم بستگی دارد (سامر ،موريتسو

داده شده است .يكی از نظريههای مهم شخصیتی،

ويلفردو .)2165 ،62موتوئی ،اگاشیرا ،نیشیمورا،

نظريه شخصیتی زيستی گری 1است .گری سه

چوئی ،ماتسوموتو و واتانوكی

69

( )2161نیز

سیستم مغزی-رفتاری متفاوت را معرفی كرده
است كه زمینهساز تفاوتهای شخصیتی افراد
هستند .مطابق با اين نظريه ،سه سیستم جداگانه،

1. Hanin
2. Le & Conger
3. Smith
4. Gray

5. Pascalis, Arwae, Matteucci & Mazzocco
6. Behavioral Inhibition System
7. Behavioral Activation System
8. Fight Flight System
9. Gray
10. Hecht
11. Franken, Muris, & Georgieva
12. Sommer, Maurits & Vilfredo
13. Motoi, Egashira, Nishimura, Choi,
Matsumoto & Watanuki
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سیستمهای بی ای اس و بی آی اس را به ترتیب

تسلیم) و خاموشی( 8متوقف ساختن رفتارهايی كه

با پاسخهای ناخوشايند و خوشايند ،بهطور قوی

پاداشی در پی ندارند) (كر .)2118 ،3اين سیستم
66

مرتبط میدانند .سیستم بازداری رفتاری كه سیستم

در قشراوربیتوفرانتال ،61دستگاه سیپوهیپوكامپی

كنارهگیری نیز نامیده میشود (كارور ،)2111 ،6به

و مدار پايز قرار دارد (هويگ ،هاگمان ،سیفرت،

محرکهای شرطی تنبیه و فقدان پاداش و

نومن و بارتوسک.)2111 ،62

همچنین به محرکهای جديد و ترسآور ذاتی

«بی ای اس» سیستم فعالسازی رفتاری

پاسخ میدهد .اين سیستم همچنین با عواطف

است كه به محرکهای شرطی و فقدان تنبیه پاسخ

منفی مانند اضطراب ،ناامیدی و غمگینی رابطه

میدهد (گری و مک ناگتون .)6331 ،اين سیستم

دارد (بیتجر ،كلايس و واندريكن .)2113 ،2اين

برانگیزانندهی رفتار در حیوانات و انسان برای

سیستم منجر به اضطراب ،بازداری و اجتناب

رسیدن به پاداشها بوده و مسئول كنترل

فعلپذير در پاسخ به نشانههای تنبیه و محرکهای

هیجانهای مثبت است (استريكلن ،دريسلان،

جديد میشود و بهعنوان سیستم اضطراب شناخته

لوسی ،كروگر و پاتريک.)2169 ،69

شده است (هانت ،كیمبرل ،میشل و نلسون،9

نظرية حساسیت به تقويت گری يک نظريه

 .)2118همچنین ،اين سیستم وظیفة حل تعارض

زيست محور است كه بیان میكند ،تفاوتهای

هدف را برعهده دارد (مک ناگتون و كر.)2111 ،1

شخصیتی افراد ،ريشه در تفاوت سیستم پاداش

فعالیت بالای سیستم بازداری رفتاری به وسیلة

افراد دارد (پیكرنیگ و گری .)2116 ،دو مؤلفهی

تمايلات رفتاری ترس و انفعال مشخص میشود

رفتاری اين سیستم عبارتاند از رویآوری

61

كه شامل به نمايش درآمدن درونگرايی ،افسردگی

(جستجوی فعالانهی پاداش) و اجتنابفعال

65

و اضطراب است (میير ،اولیور و روس.)2115 ،5

(ارايه رفتار خاص برای اجتناب از تنبیه) (كر،

در سطح سرشتی نیز «بی آی اس» با صفت

 .)2111اين سیستم در قشر پره فرونتال ،آمیگدال

اضطراب ،اثرات منفی و رواننژندگرايی رابطه

و هستههای قاعدهای قرار دارد (هويگ و

دارد (پیكرنیک و گری .)6333 ،1دو مؤلفهی

همكاران .)2111 ،افراد دارای «بی ای اس» بالا

رفتاری اين سیستم عبارتاند از اجتناب فعل

احتمال بیشتری هست كه تكانشی باشند و اثرات

پذيری( 7اجتناب از تنبیه از طريق عدم فعالیت يا
1. Carver
2. Bijttebier, Claes & Vandereycken
3. Hundt, Kimbrel, Mitchell & Nelson
4. McNaughton& Corr
5. Meyer, Olivier, & Roth
6. Pickering & Gray
7. Avoidance Passive
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8. Extinction
9. Corr
10. Orbitofrontal cortex
11. Septo Hippocampal System
12. Hewig, Seifert, Naumann & Bartussek
13. Strickland CM, Drislane LE, Lucy M,
Krueger RF, Patrick CJ
14. Approach
15. Active avoidance
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مثبت بیشتری را تجربه كنند و نمرات بالايی را در

فعالیت بیشتر آن ناشی میشود .فاولس ( )6331هم

مقیاس برونگرايی بگیرند (پیكرنیک و همكاران،

پیشنهاد كرده است كه سوءمصرف مواد ناشی از

 .)6333اف اف اس بهطور آشكار به يک بعد

تسلط «بی ای اس» بر «بی آی اس» است .جان،

شخصیتی خاص مربوط نمیشود (دسجاردينس،

میشل و نلسون )2115( 1با يک مطالعة همهگیر

زلنسكی و كپلان .)2118 ،6دو مؤلفهی رفتاری آن

شناسی دريافتند كه نمره های بالای «بی آی اس»،

عبارتاند از جنگ (پرخاشگری دفاعی) و گريز

تشخیص اختلالات افسردگی و اضطرابی تمام عمر

(فرار سريع از منبع تهديد) .اين سیستم ازنظر

را پیش بینی میكند .نتايج پژوهش آنها همچنین

ساختاری با آمیگدال و هیپوتالاموس مرتبط است

نشان داد كه نمرههای بالای «بی ای اس» پیشبینی

(كر.)2118 ،

كنندة تشخیص سوءمصرف مواد و وابستگی در

گری ( )6331بر اساس نظرية سیستم های

طول عمر است .با وجود اين ،پژوهش آنها

مغزی -رفتاری اين فرض را مطرح ساخت كه

شواهدی دال بر مرتبط بودن نمرههای پايین «بی

اختلالات روانپزشكی ناشی از اختلال كاركرد (بیش

ای اس» با افسردگی يا ارتباط نمرههای بالای «بی

فعالی يا كم فعالی) يكی از سیستمها يا تعاملات

ای اس» با سوءمصرف الكل فراهم نیاورد.

آنها است .از زمان ارائة الگوی گری ،پژوهشگران

برخلاف آن ،لاكستون و داو )2116( 5گزارش

اين فرضیه را مطرح كردند كه حساسیت نابهنجار

نمودند كه نمره های پايین «بی آی اس» و

اين سیستمها نشان دهندة آمادگی و استعداد به

نمرههای بالای «بی ای اس» هر دو با سوءمصرف

اشكال متعدد آسیب شناسی روانی است (فاولس،2

الكل مرتبط می باشند .همچنین كاش ،روتنبرگ،

 ،6339میير ،جانسون و وينترز .)2116 ،9در نتیجه

آرنو وگوتلب )2112( 1نشان دادند كه بیماران

فرض اين است كه سیستم فعالساز رفتاری و

افسرده در مقايسه با افراد بهنجار دارای سطوح

سیستم بازداری رفتاريئ میتوانند دامنهی وسیعی از

بالای فعالیت «بی آی اس» و سطوح پايین فعالیت

اختلالات را تبیین كنند .پژوهشهای مختلفی از اين

«بی ای اس» می باشند .با توجه به مطالب ذكر

ايده حمايت كردهاند .بهعنوان مثال ،گری (،6336

شده ،اين سیستمها تاثیر گستردهای بر جنبههای

 )6331فرض كرد كه اضطراب و افسردگی

مختلف ازجمله بیماریهای روانی ،اعتیاد و حتی

نوروتیک نتیجه فعالیت بیشتر «بی آی اس» است ،در

عملكرد انسان دارند و يكی از مهمترين عوامل

حالی كه به اعتقاد وی افسردگی پسیكوتیک از

درونزاد مؤثر بر تصمیم گیری هستند (كر،

فعالیت كم «بی ای اس» و سوءمصرف مواد از

 .)2118با اين وجود تاكنون تأثیر وتفاوت آنها

1. Desjardins, Zeleneski & Coplan
2. Fowles
3. Meyer, Johnson & Carver

4. John, Mitchell & Nelson
5. Loxton & Dawe
6. Kasch, Rottenberg, Arnow & Gotlib
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در ورزشكاران رشتههای مختلف ورزشی بررسی

شخصیت و ورزشها ،ورزشكاران چهار رشتة

نشده است .رشتههای ورزشی ،بنا بر ماهیت و

مختلف (سه رشتهی انفرادی و يک رشتهی تیمی)

كاربردشان به شكلهای مختلفی طبقهبندی

را با غیرورزشكاران مقايسه كردند .نتايج نشان داد

میشوند .متداول ترين طبقهبندی ،تقسیم ورزشها

ورزشكاران رشتههای تیمی بیش از ورزشكاران

به رشتههای ورزشی انفرای و گروهی است كه

رشتههای انفرادی عصبی و ناپايدارترند .كاكس

پژوهشهای زيادی پیرامون آن در روانشناسی

( )6338در مطالعهای با عنوان روانشناسی

ورزشی انجام شده است .محققان تفاوت

ورزشی به اين نتیجه رسید كه بازيكنان تیمی در

شخصیت ورزشكاران و غیرورزشكاران و اينكه

مقايسه با بازيكنان انفرادی برونگراتر ،مضطربتر

آيا ورزشكاران خود در رشتههای مختلف ورزشی

و بیشتر وابستهاند ،اما كمتر از بازيكنان

باهم متفاوت هستند يا نه را مورد پرسش قرار

ورزشهای فردی احساسی -تخیلی هستندالبته

داده اند .با اين وجود اجماع كمتری در مورد

نتايج متفاوتی هم گزارش شده است .ايسنک،

چگونگی تاثیر شخصیت ورزشكاران در انتخاب

نايس و كاكس )6382( 9در بحث پیرامون

رشته ورزشیشان وجود دارد (مک كلوی.)2119 ،6

ورزشهای گروهی مانند هاكی روی يخ و

مارک ،آلن ،اينیا و مارک .)2166( 2از مدل پنج

مسابقات انفرادی از قبیل مسابقة قايقرانی تاكید

عاملی شخصیت در ويژگیهای شخصیتی بین

ی
كردند برای اين فرض كه ويژگیهای شخصیت ِ

ورزشكاران حرفه ای و آماتور ،بین مردان و زنان

شركت كنندگان انواع ورزشها يكسان است ،هیچ

ورزشكار و بین ورزشكاران ورزشهای انفرادی و

توجیهی وجود ندارد .با وجود پژوهشهای

تیمی استفاده شده است .مک كلوی ( )2119در

مختلف در زمینه شخصیت و ورزش ،توافق

پژوهشی كه بهعنوان بررسی ويژگی شخصیت در

كاملی در مورد مسايل روانشناختی افراد و ادغام

افرادی كه بهطور منظم به فعالیت بدنی میپردازند

نظريههای مختلف به شیوهای منسجم و معنی دار

به اين نتايج رسیدند كه بین ورزشكاران و غیر

وجود ندارد (آدامز .)2169 ،1به اعتقاد گری

ورزشكاران در عاملهای برونگرايی و

( ،)6335سیستمهای مغزی-رفتاری اساس

روانرنجورخويی تفاوت معناداری وجود دارد.

تفاوتهای فردی میباشند .اين احتمال وجود

ورزشكاران بیشتر برونگرا و كمتر روانرنجورتر

دارد كه تفاوتهای زيستی-مغزی افراد را به

از غیرورزشكاران بودند .دوبرسک و بارتلینگ

سوی رشتههای ورزشی فردی يا گروهی سوق

( )2118در تحقیقی با عنوان پیوند بین نوع

میدهد و به نظر میرسد علت مشاركت افراد در

1. McKelvie
2. Mark, Allen, Iain & Marc
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رشتههای گوناگون ورزشی ،حساسیت مغزی

كه عضو يک باشگاه رسمی ورزشی باشند) در سال

نسبت به پاداش يا تنبیه باشد .بهعنوان مثال ،گری

 6931در حال فعالیت بودند .روش نمونهگیری به

( )6331عقیده دارد كه رها كردن دوپامین در

صورت نمونهگیری در دسترس بود 621 .نفر

هستهی اكومبنس ،ارتباط تنگاتنگی با هیجان بالا

ورزشكار ،شامل  1گروه  91نفری از ورزشكاران

دارد .افراد با حساسیت بالا در سیستم فعالساز

رشتههای

بدنسازی،

رفتاری مستعد رفتار گرايشی و تجربة مثبت،

دوچرخهسواری و كاراته و گروهی فوتبال و

موقعیتهايی هستند كه در آن ،محرک با پاداش

ايروبیک ،با توجه ملاک های ورود و خروج ذيل،

همراه میشود (داو و لاكستون.)2111،

انتخاب شدند .میانگین سن ورزشكاران  96سال با

مطالعةتأثیر سیستمهای مغزی رفتاری و

ورزشی

انفرادی

دامنهی  68تا  51سال بود .برای انتخاب نمونهها،

شناخت ويژگیهای شخصیتی ورزشكاران ،اعم از

ملاکهای ورود و خروج ذيل در نظر گرفته شد.

گروهی و انفرادی ،اين امكان را فراهم میسازد تا

ملاکهای ورود ورزشكاران در ردهی سنی بزرگسال

مشاوران ورزشی و مربیان در استعداديابی افراد

(بالای  68سال) بودند .ورزشكاران بهطور حرفهای و

دقیقتر عمل كنند و در فرآيند انتخاب رشته ورزشی

رسمی عضو يک تیم ورزشی بودند .ورزشكاران

مناسب برای شركت كنندگان از آغاز به صورت

حداقل سه سال مستمر در آن رشتهی ورزشی

فعال ايفای نقش نمايند .اين پیامدها ،ضرورت انجام

مشغول به فعالیت بودند .ملاکهای خروج

پژوهش حاضر را توجیه میكنند .لذا ،هدف اصلی

ورزشكاران همزمان در بیشتر از يک رشتهی

اين پژوهش مقايسة فعالیت سیستم مغزی-رفتاری و

ورزشی مشغول به فعالیت بودند .بیشتر از پنج

مؤلفههای آن در ورزشكاران رشتههای ورزشی

درصد سؤالات پرسشنامهها بدون جواب باشد.

انفرادی و گروهی بود.

ابزار

روش
طرح پژوهش حاضر به لحاظ نوع طرح ،از نوع
پژوهشهای مقايسهای ،به لحاظ روش گردآوری
اطلاعات ،از نوع پژوهشهای كمی و به لحاظ
هدف ،از نوع پژوهشهای بنیادی است .جامعه
آماری اين پژوهش ،ورزشكاران ورزشهای مختلف
انفرادی و گروهی در سطح شهرهای اصفهان و

پرسشنامهي شخصیتی گري–ویلسون :پرسشنامه
شخصیتی گری–ويلسون كه سطح فعالیت
سیستمهای مغزی/رفتاری ومؤلفههای آنان را
ارزيابی میكند ،يک پرسشنامهی خود ارزيابی
6

2

شخصیتی است كه ويلسون  ،بارت و گری در
سال  6838آن را طراحی كردهاند .اين پرسشنامه
دارای  621سؤال است و برای هر يک از سؤالهای

شهركرد بودند كه بهطور حرفهای (منظور اين است
1. Wilson
2. Barret
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پرسشنامهی سه گزينه «بلی»« ،خیر» و «نمی دانم»،

ورزشكاران موردنظر از باشگاههای تناسب و بنیاد

وجود دارد .ويژگیهای روان سنجی آن علاوه بر

شهر شهركرد و باشگاههای قائم و كوثر شهر

انگلیس در دو كشور ژاپن و روسیه نیز ارزيابی شده

اصفهان ،انتخاب شدند .جهت رعايت اخلاق

است (ويلسون و همكاران6331 ،؛ ويلسون و

پژوهشی و رعايت حقوق شركتكنندگان به آنها

همكاران6335 ،؛ اسلوبوداسكايا و همكاران،6

گفته شد هر زمان كه تمايل به ادامه و تكمیل

 .)2116در زمینهی اعتبار اين پرسشنامه ،ضرايب

پرسشنامه را ندارند میتوانند انصراف دهند .در

آلفای كرونباخ را برای مؤلفههای رویآوری،

ضمن توضیح داده شد كه اطلاعات پرسشنامه

اجتناب فعال ،اجتناب منفعل ،خاموشی ،جنگ و

محرمانه و بدون نام خواهد بود .پرسشنامه به

گريز به اين ترتیب بدست آوردهاند :برای مردان

صورت يک دفترچه مجلد و همراه با حاشیه تهیه

 1/15 ،1/16 ،1/58 ،1/16 ،1/76و  1/15و برای

شد كه ازنظر بصری برای شركتكنندگان رغبت

زنان  1/76 ،1/19 ،1/53 ،1/95 ،1/18و 1/76؛ كه

انگیز

تلفن

بیانگر ثبات درونی مناسب آزمون است (ويلسون،

شركتكنندگان جمعآوری و هر دوهفته يک بار،

بارت و گری .)6383 ،اين پرسشنامه توسط آزاد

جهت يادآوریِ تكمیل پرسشنامه ،پیامكی برای

فلاح و همكاران به فارسی برگردانده شده و در يک

آنها ارسال شد .پرسشنامهی مربوط به پژوهش

گروه  266نفری از دانشجويان ايرانی اجرا شده

شامل پرسشنامه شخصیتی گری–ويلسون بود كه

است .همچنین اشرفی ضريب آلفای كرونباخ را

به صورت يک دفترچه همراه با توضیحات لازم،

برای مؤلفههای رویآوری ،اجتناب فعال ،اجتناب

به آنها داده شد و از آنها درخواست شد كه

منفعل ،خاموشی ،جنگ و گريز به ترتیب ،1/11

پرسشنامه ی مربوطه را در شرايط مناسب تكمیل و

 1/15 ،1/11 ،1/16 ،1/51و  1/13و ضرايب

به مسئول باشگاه تحويل نمايند .پس از اتمام اين

همسانی از طريق روش دونیمهسازی را به ترتیب

فرايند پرسشنامه جهت نمرهگذاری و تجزيه و

برابر  1/11 ،1/12 ،1/52 ،1/57 ،1/59و 1/11

تحلیل جمع آوری شده ومورد بررسی قرار

گزارش كرده است (فتحی آشتیانی.)6939،

گرفت .برای تجزيه و تحلیل آماری ،از نرمافزار

شیوهي گردآوري داده ها :پس از تشريح اهداف

 SPSS. 23استفاده شد .تجزيه و تحلیل در دو

پژوهش و انجام هماهنگیهای لازم با مسئولان

قسمت آمار توصیفی (میانگین و انحراف

باشگاههای ورزشی هدف ،نمونهگیری از شهريور

استاندارد) و آمار استنباطی تحلیل كوواريانس

ماه سال  6931به مدت سه ماه انجام شد.

انجام گرفت .بین همهی ويژگیهای جمعیت

باشد.

در

لیستی

جداگانه

شناختی بین ورزشكاران دو رشته تفاوت
3. Slobodskaya et.al
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استفاده شد و به دلیل طولانی نشدن جداول فقط

سنی  68تا  51سال حضورداشتند .جداول  6و 2

تحلیل متغیرهای اصلی ارائه شده است.

شاخصهای مد ،میانه ،میانگین ،فراوانی و درصد
فراوانی را برای ويژگیهای جمعیت شناختی

یافتهها
در اين پژوهش  621نفر ورزشكار در دامنهی

شركت كننده در پژوهش نشان میدهند.

جدول  .1شاخصهای مد ،میانه و میانگین ويژگیهای جمعیت شاختی پژوهش
متغیر

حداقل

حداکثر

مد

میانه

میانگین

سن

68

51

91

91

96

مدت فعالیت

9

25

1

5

5/92

ساعات پرداختن به ورزش

6

25

2

9

1/81

جدول  .2شاخصهای فراوانی و درصد فراوانی ويژگیهای جمعیت شاختی پژوهش
متغیر

شرح

فراوانی

درصد

درصد تراکمی

جنس

زن

78

15

15

مرد

12

95

611

مجرد

76

53/2

53/2

متأهل

13

11/8

611

بیكار

91

28/9

28/9

محصل يا دانشجو

98

96/7

11

آزاد

22

68/9

78/9

دولتی

65

62/5

31/8

خصوصی

66

3/2

611

بدون درآمد

2

6/7

6/7

زير يک میلیون و پانصد هزار

75

12/5

11/2

بین يک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون

92

21/7

31/8

بیشتر از سه میلیون

66

3/2

611

بلی

96

25/8

25/8

خیر

83

71/2

611

وضعیت تأهل
نوع شغل

میزان درآمد

كسب عنوان

جدول شمارهی  9شاخصهای آماری
میانگین و انحراف معیار نمرههای ورزشكاران را

در سیستم مغزی-رفتاری و مؤلفههای آن نشان
میدهد.
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جدول  .0شاخصهای میانگین و انحراف معیار سیستم مغزی-رفتاری و مؤلفههای آن
متغیر
فعالیت سیستم مغزی  -رفتاری
رویآوری
اجتناب فعال
اجتناب منفعل
خاموشی
جنگ
گريز

ورزشكار

میانگین

خطای معیار

گروهی

663/12

6/26

انفرادی

668/16

1/38

گروهی

21/93

1/11

انفرادی

22/53

1/97

گروهی

22/12

1/93

انفرادی

29/61

1/92

گروهی

67/11

1/55

انفرادی

61/81

1/15

گروهی

63/18

1/16

انفرادی

68/13

1/51

گروهی

68/51

1/18

انفرادی

68/91

1/93

گروهی

21/83

1/58

انفرادی

63/21

1/17

پیش فرضهاي آماري :بین همهی ويژگیهای

است كه رابطه بین متغیرهای كنترل و وابسته بالاتر

جمعیت شناختی بین ورزشكاران دو رشته تفاوت

از  1/3نباشد ( )r>9/0و به عبارت ديگر حالت

معناداری مشاهده شد و به همین دلیل از تحلیل

چسبندگی وجود نداشته باشد .همان طور كه از

كوواريانس استفاده شد و به دلیل طولانی نشدن

ضرايب جدول  1مشخص می شود ،هیچ كدام از

جداول فقط تحلیل متغیرهای اصلی ارائه شده

ضرايب بالاتر از اين مقدار نمی باشد-9.اندازه

است پیشفرضهای مربوط به اين آزمون برای

گیری های متغیرها از هم مستقل باشد .همانطور

سیستم مغزی-رفتاری و مؤلفههای آن انجام شد.

كه مشخص است متغیرهای كنترل و وابسته

نتايج آزمون لوين نشان داد پیشفرض همگنی

همپوشی ندارند و مربوط به متغیرهای متفاوتی

واريانسی برای همهی متغیرها رعايت شده است

هستند-1.همگونی ضرايب همبستگی :پیشفرض

) .)P>0/05در بررسی پیش فرض های

همگنی رگرسیونی توسط آزمون لامبدای ويلكز

اختصاصی تحلیل كوواريانس سه پیش فرض ذيل

اجرا و برای كلیة متغیرها دلالت بر عدم تفاوت

بررسی شد-6.مستقل بودن :نمرات هر كدام از

معنادار بین اين دو گروه ورزشكار بود

شركت كننده گان در متغیر همراه و وابسته مستقل

( .)P>0/05لذابا توجه به برقرار بودن اين چهار

از نمره های تمام آزمودنی های ديگر است-2.

پیش فرض در اكثر متغیرها از تحلیل كوواريانس

رابطه خطی چند گانه :اين پیش فرض به اين معنا

استفاده شد.
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جدول  .4ضريب همبستگی متغیرهای جمعیت شناختی و سیستمهای مغزی –رفتاری
متغیر جمعیت شناختی

سن

جنسیت

وضعیت تاهل

وضعیت اشتغال

متغیر هاي سیستم مغزي –رفتاري

سطح معناداري

ضریب همبستگی

سیستم مغزي-رفتاري

1/119

1/232

رويآوري

1/615

1/616

اجتناب فعال

1/116

1/991

اجتناب منفعل

1/126

1/296

خاموشی

1/613

1/616

جنگ

1/166

-1/259

گریز

1/212

1/668

سیستم مغزي-رفتاري

1/119

1/137

رويآوري

1/618

1/119

اجتناب فعال

1/621

1/161

اجتناب منفعل

1/162

1/188

خاموشی

1/191

1/186

جنگ

1/181

1/156

گریز

1/161

1/511

سیستم مغزي-رفتاري

1/612

1/736

رويآوري

1/711

1/168

اجتناب فعال

1/111

1/898

اجتناب منفعل

1/187

1/173

خاموشی

1/153

1/165

جنگ

1/156

1/121

گریز

1/782

1/115

سیستم مغزي-رفتاري

1/629

1/559

رويآوري

1/199

1/988

اجتناب فعال

1/97

1/938

اجتناب منفعل

1/111

1/123

خاموشی

1/115

1/113

جنگ

1/158

1/165

گريز

1/113

1/111

00

شیرین خسروي و سید عباس حقایق :مقايسه فعالیت سیستمهای مغزی ـ رفتاری بین ورزشكاران رشتههای ورزشی انفرادی ...
جدول  .5برآورد تحلیل كوواريانس جهت مقايسة سیستم مغزی-رفتاری و مؤلفههای آنها در بین دو گروه ورزشكاران انفرادی و گروهی
متغیر

ورزشكار

فعالیت سیستم مغزی

گروهی

 -رفتاری

انفرادی

رویآوری
اجتناب فعال
اجتناب منفعل
خاموشی
جنگ
گريز

گروهی
انفرادی
گروهی
انفرادی
گروهی
انفرادی
گروهی
انفرادی
گروهی
انفرادی
گروهی
انفرادی

مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربعات

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

2/52

6

2/52

1/15

1/818

1/116

71/17

6

71/17

66/92

1/116

1/69

1/53

6

1/53

6/15

1/29

1/16

1/39

6

1/39

1/61

1/717

1/116

21/12

6

21/12

6/85

1/677

1/12

1/71

6

1/71

1/61

1/719

1/116

98/21

6

98/21

9/32

1/156

1/11

خلاصهی نتايج آزمون تحلیل كوواريانس

تفاوت بین گروههای مورد مطالعه معنادار بود

نشان داد میانگین مؤلفه رویآوری در بین ورزشكاران

( .) p=1/116پژوهشگر پژوهش مشابهی كه رابطهی

انفرادی بهطور معناداری بالاتر از ورزشكاران گروهی

بین فعالیت سیستم مغزی-رفتاری را در ورزشكاران

است .در ساير متغیرها تفاوت معناداری بین دوگروه

رشتههای ورزشی انفرادی و گروهی ،بررسی كرده

مشاهد نشد.

باشد نیافته است ،لذا بررسی همخوانی و عدم

نتیجه گیري و بحث
نتايج آزمون تحلیل كوواريانس نشان داد كه بین دو
گروه مورد مطالعه در فعالیت سیستم مغزی-رفتاری
تفاوت معناداری وجود ندارد.
در پژوهش حاضر تفاوت گروهها در سیستم
فعالساز رفتاری با در نظر گرفتن مؤلفههای مربوط به
اين سیستم ،بیشتر مربوط به رویآوریاست .بدين

همخوانی نتايج با ديگر پژوهشها بهطور مستقیم
امكانپذير نیست ،ولی نتايج اين پژوهش با
پژوهشهای پیشین در زمینههای ديگر بهطور
غیرمستقیم همسو است .ازجمله :اين نتايج با
پژوهشهای پژوهشهای جرم و همكاران)6333( 6؛
و لاكستون 2و داو )2116( 9همسو است .مقايسهی
میانگین دو گروه نشان میدهد كه گروه ورزشكاران

معنی كه گروهها در مؤلفه اجتناب فعال تفاوت
معناداری با يكديگر نداشتند ولی در رویآوری
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انفرادی در عامل رویآوری و اجتناب فعال نمره

فعالساز رفتاری نیز میتواند عامل تعیین كننده و

بالاتری نسبت به گروه ورزشكاران گروهی دارند.

انتخاب رشتهی ورزشی باشد و سیستم بازداری

میتوان گفت كه اين افراد در محیط زندگی خود به

رفتاری نقش چندانی در اين مورد ندارد.

يا

نتايج پژوهش نشان داد تفاوت گروههای مورد

محرکهای

جديد،

محرکهای

ترسآور

موقعیتهايی كه ممكن است با تنبیه همراه باشد يا

مطالعه در سیستم جنگ و گريز معنادار نبود.

پاداشی به دنبال نداشته باشد ،حساسیت بیشتری نشان

تحقیقات پیشین تفاوت معناداری را بین افراد معتاد و

میدهند .برون داد سیستم فعالساز رفتاری كه توسط

بهنجار در اين متغیر نشان ندادهاند .اين نتیجه با

محرکهای خوشايند مرتبط با پاداش فعال میشود

يافتههای بنت و همكاران در بررسی اين سیستم و اثر

عبارت است از جستجوی فعالانهی محرکهای

آن دربیماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مری

پاداش دهنده و شايد با توجه به ماهیت ورزشهای

همسو است (لی و همكاران .)2111 ،2در تبیین اين

انفرادی ،همین باعث بالاتر بودن نمرهی اين

مطلب بايد گفت نظريهی حساسیت به تقويت گری

ورزشكاران است .پژوهشگر معتقد است كه يكی از

بر اين فرض استوار است كه تفاوتها در صفات

ملزومات موفقیت در فعالیتهای ورزشی ،ترس از

شخصیتی ،تغییرپذيری در حساسیت «بی آی اس» و

شكست و هدر رفتن تمرينات است كه اين مورد در

«بی ای اس» را منعكس میكند (فرانكن و موريس

ورزشهای انفرادی كه نتیجهی ورزش و رقابت

 .)2111واكنش هیجانی به دو سیستم رويكرد رفتاری

مستقیما به عملكرد فرد برمیگردد ،بیشتر محسوس

و سیستم بازداری رفتاری بستگی دارد (سامر،

است .به همین دلیل اين دسته از ورزشكاران نمرهی

موريتس و ويلفردو )2165 ،و همین مطلب میتواند

رویآوری بالاتری دارند.

عدم وجود تفاوت معنادار سیستم جنگ و گريز در

تفاوت گروههای مورد مطالعه در سیستم

بین از جمله محدويتهای پژوهش ،میتوان به عدم

بازداری رفتاری معنادار نبود .اين نتیجه با يافتههای

جامعیت رشتههای ورزشی انفرادی و گروهی و

اينگمار و همكاران )2111( 6در سوء مصرف مواد و

نمونههای مورد بررسی كه به صورت داوطلب در

جان ،روسمری و نلسون-گری ( )2115همسو است.

پژوهش شركت كردند اشاره كرد .همچنین پژوهش

به نظر میرسد تفاوت در میزان هیجان تجربه شده در

حاضر به دلیل اينكه از اولین مطالعات در زمینهی

زندگی و تفاوت در سیستم فعالساز رفتاری عامل

بررسی سیستمهای مغزی-رفتاری بین ورزشكاران در

پیش بینی كننده مصرف مواد است .به اعتقاد

زمینهی ورزشی بود ،نیازمند تكرار در نمونههای

پژوهشگر همین تفاوت در میزان هیجان تجربه شده

مختلف و تأيیدهای تجربی بیشتر است .هر يک از

در ورزش و میدان رقابت و تفاوت در سیستم

اين محدوديتها به سهم خود دايرهی تعمیم

4. Ingmar

5. Lee et.al
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میشود در پژوهشهای آتی بررسی تاثیر اين متغیر

يافتههای پژوهش را محدود میكنند و رعايت احتیاط

.در ساير تقسیم بندیهای ورزشی رايج صورت گیرد

 پیشنهاد.در تفسیرهای مطرح شده را الزامی میسازند
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