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 چکیده

 هاياز نظريه يكی گري،رفتاري  سازفعالهاي زيستی سیستم نظريه مقدمه:

. هدف از پژوهش حاضر، استهاي فردي تبیین تفاوت حیطه در مهم

 هايرشته كارانورزش ینب يرفتارـ  يمغز هايسیستم یتفعال يسهمقا

ز ا ح،: طرح پژوهش حاضر به لحاظ نوع طرروشبود.  یو گروه يانفراد

 هايرشته كارانآن را، ورزش يآمار و جامعه اييسهمقا يهانوع پژوهش

در سال  ياحرفه طوربهكه  دادندیم یلاصفهان و شهركرد تشك یورزش

نفر،  621پژوهش  يندر ا موردنظر يهانمونه بودند. یتدر حال فعال 6931

 ورزشی انفرادي ايهاز ورزشكاران رشته نفريسیشامل چهار گروه 

و فوتبال( بودند كه به  يروبیک)ا ی( و گروهسواريدوچرخهو  سازيبدن)

 در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه یريگنمونه یوهش

ها شد. داده یلتكم كنندگانشركتبود كه توسط  يلسونوـ  يگر یتیشخص

)به دلیل  كوواريانس یلو تحل «اس اس یاس پ» افزارنرمبا استفاده از 

شد.  یلتفاوت معنادار متغیرهاي جمعیت شناختی بین دو گروه( تحل

ـ  يگر یتیشخص پرسشنامهنشان داد از بین شش مؤلفه  يج: نتاهایافته

 یو گروه يانفراد يهاورزشكاران رشته ینب آوريروي مؤلفهدر  يلسون،و

تفاوت  ش،پژوه یرهايمتغ يروجود دارد. در مورد سا يتفاوت معنادار

نتیجه گرفت كه  توانیها م: از اين يافتهگیرينتیجهمشاهده نشد.  يمعنادار

فعالانه  جستجوي)كه به معنی  يرفتارـ  يمغز یستمروي آورد س مؤلفه

ورزشی  يهامثبت است( ممكن است در انتخاب رشته هايكنندهتقويت

 نقش داشته باشد. یو گروه يانفراد
 

 ي،انفراد يهاورزش ي،رفتار ـ يمغز هايسیستم :يدیواژگان کل

 .یگروه يهاورزش

 

Abstract 

Introduction: The Gray bio personality theory is an 

important theory in explaining of individual differences. 

This study aimed to compare of brain-behavioral system 

activation between individual and group sports majors. 

Method: The research design was a comparative and the 

statistical population included professional athletes in 

different sports in Isfahan and Shahrekord in 2015. The 

using convenience sampling, 120 participants selected, 

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

research instruments included Gray-Wilson Personality 

Questionnaire, which were completed by the participants. 

Data was analyzed using analysis of covariance by 

SPSS.23. 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. 

 

Keywords: Brain-Behavioral System Activation; Individual 

Sports; Group Sports. 
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 مقدمه

اي، آمادگی امروزه در دنیاي ورزش حرفه

موفقیت  كنندهتعیینتنها عامل  عنوانبهجسمانی 

شود و علاوه بر نمیو پیشرفت محسوب 

هاي هاي جسمانی، تاكتیكی و مهارتتوانايی

هاي شخصیتی نیز از عوامل تخصصی، ويژگی

(. 2111، 6هانیناست )مؤثر بر پیشرفت ورزشی 

شخصیت  هاياز نظريهبه همین دلیل، بسیاري 

همواره به دنبال اين موضوع بودند كه بتوانند 

قیت هاي شخصیتی افراد، موفبا شناخت ويژگی

، 2ربینی كنند )لی و كانگها را پیشو رفتار آن

ورزشكاران در سطوح مختلف مهارت  .(2161

هاي ويژگی ازنظرهايی و آمادگی، تفاوت

شخصیتی با هم دارند و شايد تفاوت بین 

ها ورزشكاران موفق و ناموفق به همین ويژگی

 زندگی در شخصیت هايمربوط باشد. ويژگی

اشاره  زمان طول در دارپاي صفاتی به روزمره

 تغییر ديگر موقعیت به موقعیتی از كه دارد

، شريعتی و 2118، 9كند )اسمیتنمی چندانی

(. ساختار شخصیتی بر مبناي 2161بختیاري، 

از هاي مختلفی شرح داده شده است. يكی مدل

مهم شخصیتی، نظريه شخصیتی  هاينظريه

ـ  سه سیستم مغزي يگر است. 1زيستی گري

ي متفاوت را معرفی كرده است كه رفتار

هاي شخصیتی افراد هستند. تفاوت ساززمینه

                                                 
1. Hanin 

2. Le & Conger 

3. Smith 

4. Gray 

مطابق با اين نظريه، سه سیستم جداگانه، اما در 

وجود دارد كه  پستانداراندر مغز  همتعامل با 

كنند )پاسكالیس، رفتارهاي هیجانی را كنترل می

(. اين سه 2115 ،5آرويا، ماتیوسیو مازوكو

 1از سیستم بازداري رفتاري اندعبارتسیستم 

)بی  7سازي رفتاري)بی آي اس(، سیستم فعال

اف اف اس( ) 8اي اس( و سیستم جنگ و گريز

هر يک از اين  (. غلبه و فعالیت6335، 3)گري

هاي هیجانی ها در فرد، منجر به حالتسیستم

 زود انگیختگیمتفاوت چون ترس، اضطراب و 

 (.6331گري، شود )می

 سیستم دو گري، توسط ائه شدهار تئوري

 بازدارنده سیستم دهد:می ارائه را انگیزشی اولیه

رفتاري  سازفعال سیستم رفتاري )بی اي اس( و

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

ها در صفات بر اين فرض استوار است كه تفاوت

 «بی آي اس»شخصیتی، تغییرپذيري در حساسیت 

كند )فرانكن، نعكس میرا م «بی اي اس»و 

( و واكنش هیجانی به 2111، 66موريس وگیورگیا

 اين دو سیستم بستگی دارد )سامر، موريتسو

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

                                                 
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 
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 ( نیز2161) 6واتانوكی و ماتسوموتو چوئی،

 ترتیب به بی آي اس را و بی اي اس هايسیستم

 قوي طوربهد، و خوشاين ناخوشايند هايپاسخ با

كه سیستم  سیستم بازداري رفتاري .دانندمی مرتبط

 (، به2111، 2كارورشود )گیري نیز نامیده میكناره

 و پاداش فقدان و تنبیه هاي شرطیمحرک

 ذاتی آورترس و جديد هايبه محرک همچنین

 عواطف با همچنین سیستم اين .دهدمی پاسخ

 رابطه یغمگین و ناامیدي مانند اضطراب، منفی

(. اين 2113، 9، كلايس و واندريكندارد )بیتجر

 و اجتناب بازداري به اضطراب، سیستم منجر

تنبیه و  هاينشانه به پاسخ در پذيرفعل

عنوان سیستم شود و بههاي جديد میمحرک

اضطراب شناخته شده است )هانت، كیمبرل، 

(. همچنین، اين سیستم 2118، 1و نلسون میشل

دارد )مک  بر عهدهارض هدف را حل تع وظیفه

(. فعالیت بالاي سیستم 2111، 5ناگتون و كر

تمايلات رفتاري ترس  وسیلهبهبازداري رفتاري 

كه شامل به نمايش  شودو انفعال مشخص می

گرايی، افسردگی و اضطراب است درآمدن درون

(. در سطح 2115، 1ير، اولیور و روس)می

طراب، با صفت اض «بی آي اس»سرشتی نیز 

نژندگرايی رابطه دارد اثرات منفی و روان

                                                 
1. Motoi, Egashira, Nishimura, Choi, 

Matsumoto & Watanuki 

2. Carver 

3. Bijttebier, Claes & Vandereycken 

4. Hundt, Kimbrel, Mitchell & Nelson 

5. McNaughton& Corr 

6. Meyer, Olivier, & Roth 

ي رفتاري (. دو مؤلفه6333، 7گري )پیكرنیک و

 8از اجتناب فعل پذيري اندعبارتاين سیستم 

اجتناب از تنبیه از طريق عدم فعالیت يا تسلیم( )

)متوقف ساختن رفتارهايی كه  3و خاموشی

(. اين 2118، 61پاداشی در پی ندارند( )كر

، دستگاه 66اوربیتوفرانتال ر قشرسیستم د

و مدار پايز قرار دارد )هويگ،  62سیپوهیپوكامپی

 (.2111، 69هاگمان، سیفرت، نومن و بارتوسک

ي رفتاري سازفعالسیستم  «بی اي اس» 

هاي شرطی و فقدان تنبیه پاسخ حرکاست كه به م

 (. اين سیستم6331دهد )گري و مک ناگتون، می

 انسان براي و حیوانات در رفتار يبرانگیزاننده

 كنترل مسئول و بوده هاپاداش به رسیدن

، ، دريسلاناستري كلناست ) مثبت هايهیجان

 (.2169، 61و پاتريک لوسی، كروگر

حساسیت به تقويت گري يک نظريه  نظريه

هاي كند، تفاوتكه بیان می زيست محور است

شخصیتی افراد، ريشه در تفاوت سیستم پاداش 

ي (. دو مؤلفه2116پیكرنیگ و گري، افراد دارد )

 65آورياز روي اندعبارترفتاري اين سیستم 

 61اجتناب فعالي پاداش( و )جستجوي فعالانه

رفتار خاص براي اجتناب از تنبیه( )كر،  ارائه)

                                                 
7. Pickering & Gray 

8. Avoidance Passive 

9. Extinction 

10. Corr 

11. Orbitofrontal cortex 

12. Septo Hippocampal System 

13. Hewig, Seifert, Naumann & Bartussek 

14. Strickland CM, Drislane LE, Lucy M, 

Krueger RF, Patrick CJ 

15. Approach 

16. Active avoidance 
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(. اين سیستم در قشر پره فرونتال، آمیگدال 2111

اي قرار دارد )هويگ و هاي قاعدهو هسته

بالا  «بی اي اس»افراد داراي (. 2111همكاران، 

احتمال بیشتري هست كه تكانشی باشند و اثرات 

مثبت بیشتري را تجربه كنند و نمرات بالايی را در 

گرايی بگیرند )پیكرنیک و همكاران، مقیاس برون

آشكار به يک بعد  طوربه(. اف اف اس 6333

شود )دسجاردينس، شخصیتی خاص مربوط نمی

ي رفتاري آن (. دو مؤلفه1821، 6زلنسكی و كپلان

از جنگ )پرخاشگري دفاعی( و گريز  اندعبارت

 ازنظر)فرار سريع از منبع تهديد(. اين سیستم 

ساختاري با آمیگدال و هیپوتالاموس مرتبط است 

 (.2118)كر، 

 هايسیستم نظريه اساس بر (6331) گري

 كه ساخت مطرح را اين فرض رفتاريـ  مغزي

 )بیش اختلال كاركرد از ناشی زشكیپروان اختلالات

 تعاملات يا هاسیستم از يكی فعالی( كم يا فعالی

 پژوهشگران گري، الگوي ارائه زمان . ازاستها آن

 نابهنجار حساسیت كه كردند را مطرح فرضیه اين

 به استعداد و آمادگی دهندهنشان هاسیستم اين

 ،2است )فاولس روانی شناسیآسیب متعدد اشكال

 درنتیجه(. 2116، 9وينترز و جانسون ير،می ،9633

و  رفتاري سازفعال سیستم كه است اين فرض

از  وسیعی يدامنه توانندمی يرفتار بازداري سیستم

 اين از مختلفی هايكنند. پژوهش تبیین را اختلالات

 ؛6336) گري مثال، عنوانبهاند. ايده حمايت كرده

                                                 
1. Desjardins, Zeleneski & Coplan 

2. Fowles 

3. Meyer, Johnson & Carver 

 گیافسرد و ( فرض كرد كه اضطراب6331

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

 از پسیكوتیک افسردگی وي اعتقاد به كه حالی

 از مواد سوءمصرف و «بی اي اس»كم  فعالیت

 ( هم6331شود. فاولس )می ناشی آن بیشتر فعالیت

 از ناشی مواد سوءمصرف كه است كرده پیشنهاد

، جان .است «بی آي اس»بر  «بی اي اس»تسلط 

 مطالعه يک ( با2115) 1و نلسون یشلم

بی آي » بالاي هاينمرهكه  دريافتند گیرشناسیهمه

تمام  اضطرابی و افسردگی اختلالات ، تشخیص«اس

 هاآن پژوهش نتايج .كندمی بینیپیش را عمر

 «بی اي اس»بالاي  هايكه نمره داد نشان همچنین

 و مواد سوءمصرف تشخیص كنندهبینیپیش

 اين، وجود با .است عمر طول رد وابستگی

 بودن مرتبط بر دال ها شواهديآن پژوهش

 ارتباط يا افسردگی با «بی اي اس»پايین  هاينمره

 الكل سوءمصرف با «بی اي اس»بالاي  هاينمره

 5داو لاكستون و آن، نیاورد. برخلاف فراهم

بی »پايین  هاينمره كه نمودند ( گزارش2116)

 با دو هر «بی اي اس»لاي با هاينمره و «آي اس

 كاش، همچنین .هستند مرتبط سوءمصرف الكل

 كه دادند ( نشان2112) 1آرنو وگوتلب روتنبرگ،

 داراي افراد بهنجار با مقايسه در افسرده بیماران

 پايین سطوح و« بی آي اس»فعالیت  بالاي سطوح

با توجه به مطالب  .هستند «بی اي اس» فعالیت

اي بر گسترده تأثیرا هذكر شده، اين سیستم

                                                 
4. John, Mitchell & Nelson 

5. Loxton & Dawe 

6. Kasch, Rottenberg, Arnow & Gotlib 
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هاي روانی، هاي مختلف ازجمله بیماريجنبه

 از اعتیاد و حتی عملكرد انسان دارند و يكی

 گیريتصمیم بر مؤثر زاددرون ترين عواملمهم

و  تأثیر(. با اين وجود تاكنون 2118كر، هستند )

هاي مختلف ها در ورزشكاران رشتهآن تفاوت

هاي ورزشی، بنا هورزشی بررسی نشده است. رشت

هاي مختلفی بر ماهیت و كاربردشان به شكل

بندي، تقسیم طبقه ترينمتداولشوند. بندي میطبقه

و گروهی  يانفرادهاي ورزشی ها به رشتهورزش

هاي زيادي پیرامون آن در است كه پژوهش

شناسی ورزشی انجام شده است. محققان روان

ان و تفاوت شخصیت ورزشكاران و غیرورزشكار

هاي مختلف كه آيا ورزشكاران خود در رشتهاين

ورزشی باهم متفاوت هستند يا نه را مورد پرسش 

. با اين وجود اجماع كمتري در مورد انددادهقرار 

شخصیت ورزشكاران در انتخاب  تأثیرچگونگی 

، 6مک كلويدارد )وجود  شانورزشیرشته 

(. از 2166) 2(. مارک، آلن، اينیا و مارک2119

 هايويژگی در شخصیت عاملی پنج مدل

 آماتور، بین و ايحرفه ورزشكاران بین شخصیتی

 ورزشكاران بین و ورزشكار زنان و مردان

شده است.  استفاده تیمی و انفرادي هايورزش

 عنوانبه كه پژوهشی ( در2119مک كلوي )

 طوربه كه افرادي در ويژگی شخصیت بررسی

 نتايج اين به زندپردامی بدنی فعالیت به منظم

 در ورزشكاران غیر و بین ورزشكاران كه رسیدند

                                                 
1. McKelvie 

2. Mark, Allen, Iain & Marc 

 تفاوت خويیرنجورروان و گرايیبرون هايعامل

 گرابرون بیشتر ورزشكاران وجود دارد. معناداري

 بودند. از غیرورزشكاران رنجورترروان كمتر و

( در تحقیقی با عنوان 2118و بارتلینگ ) دوبرسک

ها، ورزشكاران و ورزشپیوند بین نوع شخصیت 

ي انفرادي و يک ف )سه رشتهمختل رشتهچهار 

تیمی( را با غیرورزشكاران مقايسه كردند.  رشته

هاي تیمی بیش نتايج نشان داد ورزشكاران رشته

هاي انفرادي عصبی و از ورزشكاران رشته

اي با عنوان در مطالعه (6338) ناپايدارترند. كاكس

 كه نتیجه رسید ناي شناسی ورزشی بهروان

 بازيكنان انفرادي مقايسه با در تیمی بازيكنان

اما  اند،وابسته بیشتر و ترمضطرب گراتر،برون

 ـ فردي احساسی هايورزش بازيكنان از كمتر

نتايج متفاوتی هم گزارش شده  هستند البته تخیلی

( در بحث 6382) 9ايسنک، نايس و كاكس .است

د هاكی روي يخ هاي گروهی ماننپیرامون ورزش

 تأكیدقايقرانی  مسابقهو مسابقات انفرادي از قبیل 

هاي شخصیتِی فرض كه ويژگی كردند براي اين

ها يكسان است، هیچ انواع ورزش كنندگانشركت

هاي توجیهی وجود ندارد. با وجود پژوهش

مختلف در زمینه شخصیت و ورزش، توافق 

ادغام شناختی افراد و روان مسائلكاملی در مورد 

 دارمعنیاي منسجم و هاي مختلف به شیوهنظريه

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

 اساس رفتاريـ  مغزي هاي(، سیستم6335)

                                                 
3. Eysenck, Nias & Cox 

4. McAdams 
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باشند. اين احتمال وجود می فردي هايتفاوت

 را مغزي افرادـ  هاي زيستیدارد كه تفاوت

 سوق گروهی يا فردي ورزشی هايرشته سويبه

 در علت مشاركت افراد رسدمی به نظر و دهدمی

مغزي  حساسیت ورزشی، گوناگون هايرشته

گري  مثال، عنوانبهنسبت به پاداش يا تنبیه باشد. 

 در دوپامین كردن رها كه دارد ( عقیده6331)

 بالا هیجان با تنگاتنگی اكومبنس، ارتباط يهسته

 سازفعال سیستم در بالا حساسیت با دارد. افراد

 مثبت، تجربه و گرايشی رفتار مستعد اريرفت

 پاداش با محرک آن، در كه هستند هايیموقعیت

 (.2111لاكستون، و شود )داومی همراه

هاي مغزي رفتاري و تأثیر سیستممطالعه 

 از اعم ورزشكاران، شخصیتی هايويژگی شناخت

 تا سازدمی فراهم را امكان اين انفرادي، و گروهی

 افراد استعداديابی در ربیانم و مشاوران ورزشی

 ورزشی رشته انتخاب فرآيند در و كنند عمل تردقیق

فعال  صورتبه آغاز از كنندگانشركت براي مناسب

 ضرورت انجام پیامدها، نمايند. اين نقش ايفاي

 اصلی هدف لذا، .كنندمی توجیه را حاضر پژوهش

رفتاري ـ  فعالیت سیستم مغزي مقايسه پژوهش اين

ورزشی  هايرشته هاي آن در ورزشكارانهو مؤلف

 و گروهی بود. انفرادي

 

 روش

طرح پژوهش حاضر به لحاظ نوع طرح، از نوع 

اي، به لحاظ روش هاي مقايسهپژوهش

هاي كمی و گردآوري اطلاعات، از نوع پژوهش

هاي بنیادي نوع پژوهش به لحاظ هدف، از

 آماري اين پژوهش، ورزشكاران است. جامعه

سطح  و گروهی در انفرادي مختلف هايورزش

 طوربهشهرهاي اصفهان و شهركرد بودند كه 

اي )منظور اين است كه عضو يک باشگاه حرفه

در حال  6931رسمی ورزشی باشند( در سال 

 صورتبهگیري فعالیت بودند. روش نمونه

ورزشكار،  نفر 621گیري در دسترس بود. نمونه

هاي كاران رشتهنفري از ورزش 91گروه  1شامل 

و  سواريدوچرخهسازي، ورزشی انفرادي بدن

توجه  با و گروهی فوتبال و ايروبیک، كاراته

ورود و خروج ذيل، انتخاب شدند.  هايملاک

 68ي با دامنه سال 96 ورزشكاران سن میانگین

هاي ها، ملاکسال بود. براي انتخاب نمونه 51تا 

 ورود و خروج ذيل در نظر گرفته شد.

ي سنی هاي ورود ورزشكاران در ردهلاکم

سال( بودند. ورزشكاران  68)بالاي  سالبزرگ

اي و رسمی عضو يک تیم ورزشی حرفه طوربه

بودند. ورزشكاران حداقل سه سال مستمر در 

 ي ورزشی مشغول به فعالیت بودند.آن رشته

زمان در بیشتر همهاي خروج ورزشكاران ملاک

ول به فعالیت بودند. ورزشی مشغ از يک رشته

ها بدون بیشتر از پنج درصد سؤالات پرسشنامه

 جواب باشد.

 پرسشنامه ویلسون:ـ  شخصیتی گري پرسشنامه

ويلسون كه سطح فعالیت شخصیتی گري ـ 

را آنان  هايو مؤلفههاي مغزي/رفتاري سیستم

 خودارزيابی كند، يک پرسشنامهارزيابی می
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و گري در  2بارت، 6شخصیتی است كه ويلسون

 اند. اين پرسشنامهآن را طراحی كرده 6838سال 

هاي سؤال است و براي هر يک از سؤال 621داراي 

، «دانمنمی»و « خیر»، «بلی»ي سه گزينه پرسشنامه

آن علاوه بر  سنجیروان هايوجود دارد. ويژگی

انگلیس در دو كشور ژاپن و روسیه نیز ارزيابی شده 

؛ ويلسون و 6331مكاران، است )ويلسون و ه

، 9؛ اسلوبوداسكايا و همكاران6335همكاران، 

اعتبار اين پرسشنامه، ضرايب آلفاي  در زمینه(. 2116

 آوري، اجتناب فعال،هاي رويكرونباخ را براي مؤلفه

اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گريز به اين 

، 16/1، 76/1 اند: براي مردانآورده به دست ترتیب

، 18/1و براي زنان  15/1و  15/1، 16/1، 58/1

؛ كه بیانگر ثبات 76/1و  76/1، 19/1، 53/1، 95/1

)ويلسون، بارت و گري،  استدرونی مناسب آزمون 

(. اين پرسشنامه توسط آزاد فلاح و همكاران 6383

نفري  266به فارسی برگردانده شده و در يک گروه 

از دانشجويان ايرانی اجرا شده است. همچنین 

هاي اشرفی ضريب آلفاي كرونباخ را براي مؤلفه

آوري، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، روي

، 11/1، 16/1، 51/1، 11/1جنگ و گريز به ترتیب 

و ضرايب همسانی از طريق روش  13/1و  15/1

، 52/1، 57/1، 59/1سازي را به ترتیب برابر دونیمه

ی گزارش كرده است )فتح 11/1و  11/1، 12/1

 (.6939آشتیانی،

                                                 
1. Wilson 

2. Barret 

3. Slobodskaya et.al 
 

 اهداف تشريح از پس: هادادهگردآوري  شیوه

مسئولان  با لازم هايهماهنگی انجام و پژوهش

گیري از نمونه هاي ورزشی هدف،باشگاه

مدت سه ماه انجام شد.  به 6931سال  شهريورماه

هاي تناسب و بنیاد از باشگاه موردنظرورزشكاران 

كوثر شهر  هاي قائم وشهر شهركرد و باشگاه

 اخلاق اصفهان، انتخاب شدند. جهت رعايت

ها به آن كنندگانشركت رعايت حقوق و پژوهشی

هر زمان كه تمايل به ادامه و تكمیل  شد گفته

توانند انصراف دهند. در را ندارند می پرسشنامه

 پرسشنامه اطلاعات شد كه داده توضیح ضمن

 پرسشنامه .بود محرمانه و بدون نام خواهد

يک دفترچه مجلد و همراه با حاشیه  صورتبه

 كنندگانشركتبصري براي  ازنظرتهیه شد كه 

باشد. در لیستی جداگانه تلفن  انگیزرغبت

، باريک دو هفتهآوري و هر كنندگان جمعشركت

، پیامكی براي جهت يادآوريِ تكمیل پرسشنامه

ي مربوط به پژوهش ها ارسال شد. پرسشنامهآن

ويلسون بود كه ـ  امه شخصیتی گريشامل پرسشن

يک دفترچه همراه با توضیحات لازم،  صورتبه

ها درخواست شد كه ها داده شد و از آنبه آن

ي مربوطه را در شرايط مناسب تكمیل و پرسشنامه

به مسئول باشگاه تحويل نمايند. پس از اتمام اين 

گذاري و تجزيه و جهت نمره فرايند پرسشنامه

قرار  بررسی و موردآوري شده تحلیل جمع 

 افزارتجزيه و تحلیل آماري، از نرم يبرا گرفت.

SPSS. 23 شد. تجزيه و تحلیل در دو  استفاده

قسمت آمار توصیفی )میانگین و انحراف 
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استاندارد( و آمار استنباطی تحلیل كوواريانس 

هاي جمعیت ي ويژگیانجام گرفت. بین همه

ه تفاوت شناختی بین ورزشكاران دو رشت

معناداري مشاهده شد و از تحلیل كوواريانس 

استفاده شد و به دلیل طولانی نشدن جداول فقط 

 تحلیل متغیرهاي اصلی ارائه شده است.

 هایافته

سنی  نفر ورزشكار در دامنه 621پژوهش در اين 

 2و  6. جداول حضور داشتندسال  51تا  68

رصد هاي مد، میانه، میانگین، فراوانی و دشاخص

هاي جمعیت شناختی فراوانی را براي ويژگی

 دهند.در پژوهش نشان می كنندهشركت

 

 اختی پژوهشنهاي جمعیت شهاي مد، میانه و میانگین ويژگیشاخص .1جدول 

 میانگین میانه مد حداکثر حداقل متغیر

 96 91 91 51 68 سن

 92/5 5 1 25 9 مدت فعالیت

 81/1 9 2 25 6 ساعات پرداختن به ورزش

 

 اختی پژوهشنهاي جمعیت شهاي فراوانی و درصد فراوانی ويژگیشاخص .2جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی شرح متغیر

 15 15 78 زن جنس

 611 95 12 مرد

 2/53 2/53 76 مجرد تأهلوضعیت 

 611 8/11 13 متأهل

 9/28 9/28 91 بیكار نوع شغل

 11 7/96 98 محصل يا دانشجو

 9/78 9/68 22 ادآز

 8/31 5/62 65 دولتی

 611 2/3 66 خصوصی

 7/6 7/6 2 بدون درآمد میزان درآمد

 2/11 5/12 75 و پانصد هزار میلیونيکزير 

 8/31 7/21 92 و پانصد هزار تا سه میلیون میلیونيکبین 

 611 2/3 66 بیشتر از سه میلیون

 8/25 8/25 96 بلی كسب عنوان

 611 2/71 83 خیر

 

هاي آماري شاخص 9ي جدول شماره

هاي ورزشكاران را میانگین و انحراف معیار نمره

هاي آن نشان رفتاري و مؤلفهـ  در سیستم مغزي

 دهد.می

09 



 

 6931 بهار (،8)پیاپی  ،اول، شماره سومعصب روانشناسی، سال  پژوهشیفصلنامه علمی ـ 

  

 

 هاي آنرفتاري و مؤلفهـ  هاي میانگین و انحراف معیار سیستم مغزيشاخص .0جدول 

 خطاي معیار میانگین ورزشكار متغیر

 رفتاريسیستم مغزي ـ فعالیت 
 26/6 12/663 گروهی

 38/1 16/668 انفرادي

 آوريروي
 11/1 93/21 گروهی

 97/1 53/22 انفرادي

 اجتناب فعال
 93/1 12/22 گروهی

 92/1 61/29 انفرادي

 اجتناب منفعل
 55/1 11/67 گروهی

 15/1 81/61 انفرادي

 خاموشی
 16/1 18/63 گروهی

 51/1 13/68 انفرادي

 جنگ
 18/1 51/68 گروهی

 93/1 91/68 انفرادي

 گريز
 58/1 83/21 گروهی

 17/1 21/63 انفرادي

 

 هايي ويژگیبین همه :آماري هايفرضپیش

جمعیت شناختی بین ورزشكاران دو رشته تفاوت 

معناداري مشاهده شد و به همین دلیل از تحلیل 

ن كوواريانس استفاده شد و به دلیل طولانی نشد

جداول فقط تحلیل متغیرهاي اصلی ارائه شده 

هاي مربوط به اين آزمون براي فرضپیش است

انجام شد.  هاي آنرفتاري و مؤلفهـ  سیستم مغزي

فرض همگنی نتايج آزمون لوين نشان داد پیش

 ي متغیرها رعايت شده استواريانسی براي همه

(15/1<P.) اختصاصی  هايفرضپیشبررسی  در

 ذيل بررسی شد. فرضپیشوواريانس سه تحلیل ك

 از هركداممستقل بودن: نمرات  -6

در متغیر همراه و وابسته مستقل از  كنندگانشركت

رابطه  -2 ديگر است. هايآزمودنیتمام  هاينمره

به اين معنا است  فرضپیش اين :چندگانهخطی 

كه رابطه بین متغیرهاي كنترل و وابسته بالاتر از 

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

كه از  طورهمان چسبندگی وجود نداشته باشد.

از  كدامهیچ ،شودمی مشخص 1جدول ضرايب 

 -9 .نیستضرايب بالاتر از اين مقدار 

 متغیرها از هم مستقل باشد. هايگیرياندازه

كه مشخص است متغیرهاي كنترل و  طورهمان

یرهاي وابسته همپوشی ندارند و مربوط به متغ

 همگونی ضرايب همبستگی: -1 متفاوتی هستند.

همگنی رگرسیونی توسط آزمون  فرضپیش

متغیرها دلالت بر  یهكللامبداي ويلكز اجرا و براي 

عدم تفاوت معنادار بین اين دو گروه ورزشكار 

توجه به برقرار بودن اين  لذا با .(P>15/1بود )

در اكثر متغیرها از تحلیل  فرضپیشچهار 

 وواريانس استفاده شد.ك
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 رفتاري–مغزي  هايسیستمضريب همبستگی متغیرهاي جمعیت شناختی و . 4جدول 

 ضریب همبستگی سطح معناداري رفتاريسیستم مغزي ـ  متغیرهاي متغیر جمعیت شناختی

 سن

 232/1 119/1 رفتاريـ  سیستم مغزي

 616/1 615/1 آوريروي

 991/1 116/1 اجتناب فعال

 296/1 126/1 اب منفعلاجتن

 616/1 613/1 خاموشی

 -259/1 166/1 جنگ

 668/1 212/1 گريز

 جنسیت

 137/1 119/1 رفتاريـ  سیستم مغزي

 119/1 618/1 آوريروي

 161/1 621/1 اجتناب فعال

 188/1 162/1 اجتناب منفعل

 186/1 191/1 خاموشی

 156/1 181/1 جنگ

 511/1 161/1 گريز

 تأهلعیت وض

 736/1 612/1 رفتاريـ  سیستم مغزي

 168/1 711/1 آوريروي

 898/1 111/1 اجتناب فعال

 173/1 187/1 اجتناب منفعل

 165/1 153/1 خاموشی

 121/1 156/1 جنگ

 115/1 782/1 گريز

 وضعیت اشتغال

 559/1 629/1 رفتاريـ  سیستم مغزي

 988/1 199/1 آوريروي

 938/1 97/1 لاجتناب فعا

 123/1 111/1 اجتناب منفعل

 113/1 115/1 خاموشی

 165/1 158/1 جنگ

 111/1 113/1 گريز
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 ها در بین دو گروه ورزشكاران انفرادي و گروهیهاي آنرفتاري و مؤلفهـ  سیستم مغزي مقايسهبرآورد تحلیل كوواريانس جهت . 5جدول 

 ورزشكار متغیر
مجموع 

 مربعات

درجه 

 يآزاد

میانگین 

 مربعات
F 

سطح 

 معناداري
 مجذور اتا

فعالیت سیستم مغزي 

 رفتاري ـ

 گروهی
52/2 6 52/2 15/1 818/1 116/1 

 انفرادي

 آوريروي
 گروهی

17/71 6 17/71 92/66 116/1 69/1 
 انفرادي

 اجتناب فعال
 گروهی

53/1 6 53/1 15/6 29/1 16/1 
 انفرادي

 فعلاجتناب من
 گروهی

39/1 6 39/1 61/1 717/1 116/1 
 انفرادي

 خاموشی
 گروهی

12/21 6 12/21 85/6 677/1 12/1 
 انفرادي

 جنگ
 گروهی

71/1 6 71/1 61/1 719/1 116/1 
 انفرادي

 گريز
 گروهی

21/98 6 21/98 32/9 156/1 11/1 
 انفرادي

 

 ل كوواريانسآزمون تحلی نتايج يخلاصه

آوري در بین ورزشكاران روي مؤلفهمیانگین  داد نشان

معناداري بالاتر از ورزشكاران گروهی  طوربهانفرادي 

 دو گروهاست. در ساير متغیرها تفاوت معناداري بین 

 نشد. مشاهده

 

 بحثو  گیرينتیجه

 نتايج آزمون تحلیل كوواريانس نشان داد كه بین دو

 رفتاريـ  فعالیت سیستم مغزي در مطالعه مورد گروه

 .معناداري وجود ندارد تفاوت

 سیستم در هاتفاوت گروه حاضر پژوهش در

به  مربوط هايمؤلفه گرفتن نظر در با ساز رفتاريفعال

 بدين .آوري استروي به مربوط سیستم، بیشتر اين

 تفاوت اجتناب فعال مؤلفه در هاگروه كه معنی

آوري روي در ولی ندنداشت يكديگر معناداري با

بود  معنادار مطالعه مورد هايگروه بین تفاوت

(116/1=pپژوهشگر پژوهش مشابهی كه رابطه .) ي

رفتاري را در ورزشكاران ـ  بین فعالیت سیستم مغزي

هاي ورزشی انفرادي و گروهی، بررسی كرده رشته

باشد نیافته است، لذا بررسی همخوانی و عدم 

مستقیم  طوربهها ر پژوهشهمخوانی نتايج با ديگ

پذير نیست، ولی نتايج اين پژوهش با امكان

 طوربههاي ديگر هاي پیشین در زمینهپژوهش

غیرمستقیم همسو است. ازجمله: اين نتايج با 

 2(؛ و لاكستون6333) 6جرم و همكاران هايپژوهش

ي میانگین دو مقايسه .( همسو است2116) 9و داو

                                                 
1. Jorm 

2. Loxton 

3. Dawe 
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روه ورزشكاران انفرادي در دهد كه گگروه نشان می

آوري و اجتناب فعال نمره بالاتري نسبت عامل روي

توان گفت كه می .به گروه ورزشكاران گروهی دارند

هاي جديد، اين افراد در محیط زندگی خود به محرک

هايی كه ممكن است آور يا موقعیتهاي ترسمحرک

د، با تنبیه همراه باشد يا پاداشی به دنبال نداشته باش

دهند. برون داد سیستم حساسیت بیشتري نشان می

هاي خوشايند ساز رفتاري كه توسط محرکفعال

شود عبارت است از مرتبط با پاداش فعال می

هاي پاداش دهنده و شايد ي محرکجستجوي فعالانه

هاي انفرادي، همین باعث با توجه به ماهیت ورزش

ژوهشگر ي اين ورزشكاران است. پبالاتر بودن نمره

معتقد است كه يكی از ملزومات موفقیت در 

هاي ورزشی، ترس از شكست و هدر رفتن فعالیت

هاي انفرادي تمرينات است كه اين مورد در ورزش

به عملكرد فرد  مستقیما  ي ورزش و رقابت كه نتیجه

گردد، بیشتر محسوس است. به همین دلیل اين برمی

 بالاتري دارند.آوري ي رويدسته از ورزشكاران نمره

هاي مورد مطالعه در سیستم تفاوت گروه

هاي اين نتیجه با يافته بازداري رفتاري معنادار نبود.

مواد و  سوءمصرف( در 2111) 6اينگمار و همكاران

همسو  (2115) گريـ  جان، روسمري و نلسون

رسد تفاوت در میزان هیجان تجربه به نظر می .است

رفتاري  سازفعالسیستم شده در زندگی و تفاوت در 

كننده مصرف مواد است. به اعتقاد  بینیپیشعامل 

پژوهشگر همین تفاوت در میزان هیجان تجربه شده 

در ورزش و میدان رقابت و تفاوت در سیستم 

                                                 
1. Ingmar 

و  كنندهتعیینتواند عامل ساز رفتاري نیز میفعال

ورزشی باشد و سیستم بازداري رفتاري  انتخاب رشته

 در اين مورد ندارد. نقش چندانی

هاي مورد نتايج پژوهش نشان داد تفاوت گروه

 .مطالعه در سیستم جنگ و گريز معنادار نبود

تحقیقات پیشین تفاوت معناداري را بین افراد معتاد و 

اين نتیجه با  .اندبهنجار در اين متغیر نشان نداده

در بررسی اين سیستم و اثر  همكاران و هاي بنتيافته

بیماران مبتلا به برگشت محتويات معده به مري  آن در

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

ي حساسیت به تقويت گري مطلب بايد گفت نظريه

ها در صفات بر اين فرض استوار است كه تفاوت

و  «بی آي اس»شخصیتی، تغییرپذيري در حساسیت 

 كند )فرانكن و موريسرا منعكس می «بی اي اس»

 واكنش هیجانی به دو سیستم رويكرد رفتاري .(2111

بستگی دارد )سامر،  و سیستم بازداري رفتاري

تواند ( و همین مطلب می2165موريتس و ويلفردو، 

و گريز در  عدم وجود تفاوت معنادار سیستم جنگ

 توان به عدمپژوهش، می هايمحدوديتبین از جمله 

وهی و گر ورزشی انفرادي و هايرشته جامعیت

داوطلب در  صورتبه كه بررسی مورد هاينمونه

 كردند اشاره كرد. همچنین پژوهش شركت پژوهش

 در زمینه مطالعات اولین از اينكه به دلیل حاضر

رفتاري بین ورزشكاران ـ  هاي مغزيبررسی سیستم

 هاينمونه در تكرار نیازمند ورزشی بود، در زمینه

 يک از هر .است بیشتر تجربی تأيیدهاي و مختلف

 هايتعمیم يافته دايره خود سهم به هامحدوديت اين

                                                 
2. Lee et.al 
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 در احتیاط رعايت و كنندمی محدود را پژوهش

سازند. پیشنهاد الزامی می را شده مطرح تفسیرهاي

اين متغیر  تأثیرهاي آتی بررسی شود در پژوهشمی

 ورزشی رايج صورت گیرد. هايبنديتقسیمدر ساير 
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