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 هاي ورزشاضطراب در ورزشکاران  قایسه ویژگی شخصیتی، تصویر بدنی و میزانم

  تیمی و انفرادي

   1حسن نوروزي

  2محمدي شهناز

  

٤/١١/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  

١٥/٢/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

 هـاي  ورزش ورزشـکاران  اضطراب در میزان ویژگی شخصیتی، تصویر بدنی و مقایسه ،پژوهش حاضر از هدف

 1393در سال  تهران غربتیمی  وشامل تمامی ورزشکاران انفرادي  پژوهشجامعه آماري . بود يانفراد و تیمی

 تصـادفی،  اي خوشه گیري نمونه برحسببنابراین،  .نیستتعداد دقیق آن در دسترس محدودیت بود که به علت 

 .را تکمیـل نمودنـد   هـا  پرسشنامهو  شدند انتخاب )ورزشکار تیمی 70 و يانفرادورزشکار  70( ورزشکار 140

فـرم  " ،"نئوشخصیت  پنج عامل بزرگفرم کوتاه  "پرسشنامه سه شامل پژوهششده در این  کاربرده بهابزارهاي 

بود که توسط دو گروه از ورزشکاران انفرادي و تیمـی   "بکاضطراب "و  "مارشبدنی  تصویرگريکوتاه خود 

تحلیـل  و  )MANOVA(متغیره صیفی و تحلیل واریانس چند داده از آمار تو وتحلیل تجزیهبراي . تکمیل گردید

در  تیمی و انفـرادي  ورزشکارانکه نشان داد  ها وتحلیل تجزیهنتایج  .استفاده شد )ANOVA( هطرف یکواریانس 

نشـان      بـا یکـدیگر    داري معنـی ، تفـاوت  فعالیت بدنی مؤلفهتصویر بدنی به همراه زیر  و توافق شخصیتی مؤلفه

ورزشـکاران   بـین داد کـه   نشـان  پژوهش هاي یافته عالوه به .و ورزشکاران تیمی میانگین باالتري دارند می دهند

کـه   پـژوهش حـاکی از آن اسـت    هـاي  یافتـه . انفرادي و تیمی در متغیر اضطراب تفاوت معناداري وجود نـدارد 

و  دارنـد  دلیانفرادي میزان بیشتري از اعتماد، همکاري و هم هاي ورزشتیمی برخالف  هاي ورزشکاران ورزش

در تالش براي بـاال بـردن آمـادگی خـود     اعضاي تیم در جهت اثبات توانایی خود و حضور مستمر در تیم  همه

 ناپـذیر  جـدایی  ءجـز ورزشـی   هـاي  محیطعملکرد در ۀ زمین دردریافت که اضطراب  توان می همچنین. باشند می

                                                           
١
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٢
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بر این اساس آشنایی هر چه بیشتر ورزشکاران و مربیان بـا ابعـاد روانـی و آگـاهی از     . باشد می ها ورزشتمامی 

  .گذارد میمثبتی  تأثیرچگونگی اثرگذاري این ابعاد بر عملکرد ورزشکاران 

  

 يانفراد هاي ورزش تیمی و هاي ورزش تصویر بدنی، اضطراب، ویژگی شخصیتی، :کلیدي گانواژ 
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   مقدمه

روان  توجـه  مـورد از موضوعات  یتکحر هاي فعالیتبر  یر عوامل روانیدر ورزش و تأث يفرد يرفتارها مطالعه

 بهبـود  ینۀ چگونگید در زمیافتن اطالعات جدی یمداوم در پ طور بهشناسان ورزش  روان. استشناسان ورزش 

تیمی و انفرادي  هاي ورزش ازجملهمختلف ورزشی  هاي حیطهافراد در  یت ورزشیروانی و سطح فعالوضعیت 

بررسـی   ،یکی از مفاهیمی که امروزه بسیار اهمیت یافته استبه همین منظور ). 114: 1383محرم زاده، ( هستند

 ين روانشناسان مختلف بـرا یب ،نیبنابرا. است یلک یمفهوم یک تیشخص. است ورزشکاران 1یویژگی شخصیت

   از ياریبسـ  .)240: 1391، ؛ سـید محمـدي  2005 ،2و شـولتز  شـولتز ( نداردت آن توافق نظر وجود یف ماهیتعر

ـ ا اساس بر .شود می داده نشان یلک صفت پنج قیطر از یآدم تیشخص یاصل ساخت معتقدند روان شناسان  نی

، )B( 4یـی برونگرا، )N( 3ییرنجور خوروان : از اند عبارت هک است شده تشکیل یاصل بعد پنج از تیشخص مدل،

 و بـا  مختلـف  هـاي  زبان در قاتیتحق از یانبوه حجم). C( 7شناسی یفهوظ، )A( 6يسازگار، )O( 5یريپذ انعطاف

اعتبـار   از ورکمـذ  عامل پنج .اند داده نشان و ردهک دییتأ را عامل پنج نیا بودن یاصل متفاوت، هاي نمونه و ابزارها

این سیاري از محققان بر ب .مانند می داریپا نسبتاً زین فرد تحول یط و برخوردارندمطلوبی  کیکیتفاعتبار  و همگرا

راهی در جهت بهبود عملکرد و  ،ها آن آموزششخصیتی ورزشکاران موفق و  هاي ویژگیشناسایی که  اند عقیده

پـنج   بنـدي  طبقـه  )1997( 8الکمن و ویـور با این حال،  ).27: 1387محمودي، ( باشد مینتیجه مسابقات ورزشی 

دنـد کـه بـر ایـن     نمواضافه  بندي طبقهبه این  9"سلطه گري"عنوان  بارا  یو عامل ششم ندعاملی را اصالح کرد

کـه بـه    باشـد  می گرایی برونزیر مجموعه ویژه  ،سلطه گري. اساس مدل شش عامل بزرگ شخصیت ایجاد شد

  ).7: 2010، 10نلسون( تسلط اجتماعی افراد اشاره دارد

                                                           
1. Personality feature 
2. Sholtz & Sholtz 
3. Neuroticism 
4. Extroversion 
5. Flexibility 
6. Compatibility 
7. Loyality 
8. Lachman & Weaver 
9. Agency 
10. Nelson 
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 ورزشین علوم امحقق .است 1تصویر بدنی ،دارندبه آن  اي ویژهشناسان ورزشی توجه  از دیگر مفاهیمی که روان

 هـاي  برنامـه  ایـ  ین بدنیچون ورزش و تمر اي مداخله هاي برنامهر یتحت تأث تواند می، یبدن تصویره کمعتقدند 

که این بازنمایی ش است ظاهر فرد از بازنمایی درونی ،تصویر بدنی. )8: 1989، 2حسنلی( گیرداهش وزن قرار ک

شـامل   هـا  نگـرش ابعـاد اصـلی ایـن    . گیرد یبرمرا در  ها آننسبت به  بازنمایی ابعاد جسمانی، ادراکی و نگرشی

 از طریقنارضایتی از تصویر بدنی ). 40: 2002، 3کاش( است آله یدااهمیت ظاهر  و نارضایتی از بدن يها مؤلفه

). 226: 2010، 4پریچـارد ( شود یمتوصیف وزن و فرم بدن  درباره ناکارآمدو باورهاي منفی و  ها احساس طریق

 .گـردد  یمـ ورزشـکاران   خصـوص  بـه پایین در افـراد و   نفس عزتتصویر بدنی ضعیف اغلب سبب اضطراب و 

فـرد بـه منفـی بـودن فـرد از تصـویر        يهـا  اضـطراب از  چهارم یکتا  سوم یکمطالعات نشان داده است که بین 

 نفـس  عزتباعث کاهش اضطراب و افزایش  تواند یمبه همین منظور بهبود تصویر بدنی  .مربوط است اش یبدن

  .)29: 1390زمانی، مبعث و شریفی پور(گردد 

ورزشی  يها رقابتیکی از متغیرهایی که با عملکرد ورزشی ارتباط نزدیکی دارد، اضطراب است که در موقعیت 

و بـا   شـود  یمـ حالت هیجانی منفی است که با بیقراري، اندیشناکی و نگرانی توصیف  5اضطراب .گردد یمظاهر 

 :1392، ترجمه واعـظ موسـوي و همکـاران،    2011، 6واینبرگ و گولد( و انگیختگی بدن همراه است يساز فعال

ه ک دارد اعتقاد و داند می یختگیبرانگ سطح شیافزا با همراه یذهن ینگران احساس ینوع را اضطراب 7لیلو). 116

 اسـت  یورزشـ  هـاي  مهـارت  ياجـرا  یچگـونگ  و اضـطراب  بـروز  در مؤثر اریبس عوامل از زشیانگ ه سطوحک

 هـا  یبررسـ و  کننـد  یمـ  دیتأکبین اضطراب و عملکرد  طتبارابر متعددي  يها افتهی ).299: 2006، 8کالوجیانیس(

دوبرسـک و  . )400: 2007و همکاران،  9اسکات( باشند یمر منفی اضطراب بر عملکرد ورزشکاران یحاکی از تأث

با غیر ورزشـکاران  را ) تیمی رشتهانفرادي و یک  رشتهسه (ورزشکاران چهار رشته مختلف  )2008( 10بارتلینگ

میـزان  انفـرادي   هـاي  رشـته تیمی از ورزشکاران  هاي رشتهنتایج نشان داد ورزشکاران  قرار دادند ومقایسه مورد 

                                                           
1. Body image 
2. Hessenly 
3. Cash 
4. Pritchard 
5. Anxiety 
6. Weinberg & Gold 
7. Levil 
8. Kalogiannis 
9. Scott 
10. Dobersek & Bartling 
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مـدل   )2010( 3، لس و جونزآلن ،مارك). 26: 2008دوبرسک و بارتلینگ، ( بیشتري دارند 2و پرخاشگري 1توافق

ن یب یمتفاوت یتیشخص هاي ویژگیردند و ک یدر ورزش را بررس اي مقابله يمدل پنج عاملی شخصیت و رفتارها

ـ  ارکورزشـ  زنان ون مردان ین و بییاران سطح باال و سطح پاکورزش و  يانفـراد  هـاي  ورزشاران کن ورزشـ یو ب

که  در پژوهشی نشان دادند )1388( بشارتاعتماد نیا و ). 846: 2011، آلن، گرینلس و جونز( شدمشاهده  یمیت

مؤلفـه  تیمی در  هاي ورزشو ورزشکاران  پیروي خودو  شناسی وظیفه مؤلفهدر انفرادي  هاي ورزشورزشکاران 

در این پژوهش تفاوت معناداري بین دو گروه در . بودند ي برخورداربهتراز شرایط همسازي و روابط اجتماعی 

نتـایج   ).16: 1388و بشـارت،   نیـا  اعتماد( به دست آمد پذیري انعطافو  گرایی برونعوامل روان رنجورخویی، 

ـ پ خـود  و شناسـی  وظیفه يرهایمتغ در انفرادي هاي ورزش ورزشکاران نمره که داد نشان پژوهش دیگري  يروی

 در تیمـی  هـاي  ورزش ورزشکاران نمره و است تیمی هاي ورزش ورزشکاران نمره از شیب داري معنی صورت به

 ریمتغ نیا در يفرد هاي ورزش ورزشکاران نمره از شیب داري معنی صورت به گرایی جامعه و يهمساز يرهایمتغ

ـ بـه ا  )2003( همکـاران و  4ویلـی  .)242: 1386بشارت، ( است یتیشخص اران که ورزشـ کـ دند یجـه رسـ  ین نتی

برخوردار بودند، امـا   يشتریب یتیاز ثبات شخص فوتبالو  یتبال، راگبکبس هاي رشتهنسبت به  انفرادي هاي رشته

ویلی و ( بودندبرونگراتر  انفرادي هاي رشتهورزشکاران ر نسبت به کو سا یتبال، راگبکبس هاي رشتهاران کورزش

 ،گرایـی  درون یتیشخصـ  هاي ویژگی نیب هک داد نشان) 1385(پور  ينتایج پژوهش هاد ).162: 2003همکاران، 

هادي پـور،  (دارد  وجود داري معنی اختالف يانفراد و تیمی هاي رشته ارانکورزش ثباتی بی و یباثبات یی،برونگرا

1385 :98.(  

اظهار کردنـد   ها آن. بر تصویر بدنی افراد پرداختند نفراديا يها ورزشر یبه بررسی تأث )1994( 5تامسونفیشر و  

و کمتر بر ابعاد ادراکی و عاطفی اثـر   ردمثبت دااثر  تصویر بدنی یابعاد جسمانبیشتر بر  نفراديا يها ورزشکه 

بـه مقایسـه تصـویر بـدنی،     ) 1997( 6مارشاپاوال، پارك و  یپژوهش در .)179: 1994فیشر و تامسون، (گذارد  یم

 .نـد بدنی در دو گروه از ورزشکاران فوتبالیست و دومیدانی پرداختو تمرینات ) غذایی یمژر(خوردن نگرش به 

و  رنـد نسـبت بـه ورزشـکاران دومیـدانی دا     يتر مثبتفوتبالیست تصویر بدنی  ورزشکاراننشان داد که  ها یافته

                                                           
1. Agreement 
2. Aggression 
3. Mark, Allen, lees, Jones 
4. Willie 
5. Fisher & Thompson 
6. Pamela, parks & Marsha 
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خوردن و نگرانی بیشتر نسبت بـه وزن   یمژیرالگوي  به همراه بیشتر آشفتگی بدنی داراي ورزشکاران دومیدانی

بـه بررسـی    يا مطالعـه در ) 2011( 1مورانو، کولیال و کابرانیلیـک  .)593: 1997،پارکس و همکاران( هستندخود 

 يانفراد و) فوتبال، والیبال و هندبال( یمیتورزشکار  162تصویر بدنی، ادراك از توانایی بدنی و رضایتمندي در 

کمتر آشفتگی خود  پرداختند و نتیجه گرفتند که ورزشکاران تیمی از تصویر بدنی) تنیسجودو، شمشیربازي و (

مورانــو، کــولیال، ( کننــد یمــرضـایتمندي بیشــتري را تجربــه  انفــرادي میــزان  بــه نســبت ورزشــکاران و رنـد دا

تصـویر   ،2ارتباط بین هـوش هیجـانی  ) 1393( یونیهما و در پژوهشی فیروزجاه، شیخ ).358: 2011کابرانیلیک،

و نشـان دادنـد کـه     دادنـد  قـرار  یبررسـ  مـورد  را در ورزشکاران تیمـی و انفـرادي   3اي یهتغذت بدنی با اختالال

 .بـاالتري برخوردارنـد  هـوش هیجـانی و تصـویر بـدنی      از انفـرادي  يهـا  ورزشنسبت به گروهی  يها ورزش

 تـر  مطلوب هاي ادراكکه  نددریافت پژوهشیدر ) 2010( 4نکیو ت آکاندر). 30: 1393،فیروزجاه، شیخ و همایونی(

  )39: 2010آکاندر و تکین، ( شود می یت بدنیت در فعالکسطوح شرش یباعث افزا یبدن ییفرد از توانا

اران کبر اضطراب ورزشـ  یاثر مثبت یت ورزشیت در فعالکشرکه د یجه رسین نتیبه ا پژوهشی در) 2010( 5الت 

). 40: 2010، الت( گـردد  مـی بدین معنی که باعث کاهش میزان اضطراب ورزشـکاران   ؛دارد یورزش هاي تیم و

نشان دادند که شدت اضطراب شناختی و اضطراب جسمی ورزشـکاران بـا   ) 2004( 6ناردهانتون، توماس و می 

بـین اضـطراب و    ،چنـین هم. یابـد  مـی کـاهش   آنـان  نفس اعتمادبهمیزان نزدیک شدن به زمان مسابقه افزایش و 

شریفی فر و  .) 176: 2004هانتون، توماس، می نارد، ( آمدو منفی به دست  دار معنی عملکرد ورزشی همبستگی

به مقایسه اضطراب ورزشـی در ورزشـکاران تیمـی و انفـرادي پارالمپیـک       پژوهشیدر ) 1391( واعظ موسوي

 داشتند کمتري نگرانی و اضطراب انفرادي ورزشکاران با مقایسه پرداختند و نشان دادند که ورزشکاران تیمی در

 .)43: 1391 شـریفی فـر و واعـظ موسـوي،    ( نمودند کسب اي مشابه نسبتاً نتایج دو گروه ،تمرکز میانگین در و

 وجـود داري  معنی تفاوتاضطراب  نظر از تیمی و يانفراد ارانکورزش نیب هکدریافتند ) 1388( مراديزمانی و 

 یصـفت  اضطراب نیانگیم از شتریب يانفراد هاي ورزش کنندگان شرکت یصفت اضطراب نیانگیم که طوري به ؛دارد

 کـه دریافتند ) 1385( همکارانابوالقاسمی و  ).37: 1388زمانی و مرادي، ( بودتیمی  هاي ورزش کنندگان شرکت

                                                           
1. Moranoab, Colellaa & Capranicab 
2. Emotional intelligence 
3. Nutritional Disorsers 
4. Akandere & Tekin 
5. Lut 
6. Hanton,Thomas & Maynard 



 

7 
 

انفرادي  ورزشکاراننسبت به منفی دارد، این همبستگی در ورزشکاران تیمی ۀ رابطاضطراب با عملکرد ورزشی 

  ).46: 1385قاسمی و همکاران، لابوا( بودبیشتر 

. کنند یمتیمی و انفرادي اهداف متفاوتی را دنبال  يها ورزشهر یک از  ،امروزه با تخصصی شدن علوم ورزشی

متفاوتی نیز باشند که شناخت و پـایش ایـن    یشناخت روان ملزوماتهریک داراي  رسد یمراستا به نظر  نیدر هم

بهبـود عملکـرد و سـالمت روانـی     سـیر  درمگـام مهمـی    هـا  آندر جهت فراگیـري   يزیر برنامهنیازها و ابعاد و 

هـر کـدام از    فـرد  منحصـربه پژوهش حاضر در پی آن است کـه برخـی از ابعـاد    . شود یم محسوبورزشکاران 

مطابق بـا ادبیـات پیشـینه افـراد داراي     . تیمی و انفرادي را براي ورزشکاران و مربیان مشخص نماید يها ورزش

رضـایت از تصـویر بـدنی بـا      ،بنابراین .نیز برخوردارند يتر مناسباز تصویر بدنی  تر مطلوبصفات شخصیتی 

بهبـود تصـویر    شخصـیتی و  يهـا  یژگیوبه همین منظور آگاهی افراد از . شخصیتی در ارتباط است يها یژگیو

روانـی و کـاهش عواقـب احتمـالی همچـون اضـطراب و رفتارهـاي         يها نیتمربدنی، منجر به تخصصی شدن 

اثرگـذاري متقابـل و تعامـل بـین     ). 11: 1390بهنوا، نادري و سیف نراقی،( گردد یم ورزشکاراندر  زیآم مخاطره

برخی متغیرهاي روانی همچون ویژگی شخصیتی، تصویر بدنی و اضطراب، ضـرورت انجـام پـژوهش در ایـن     

از طرفی . کند یمتیمی و انفرادي ایجاب  يها ورزشورزشکاران  فرد منحصربه يها یژگیوحیطه را براي بررسی 

شخصیتی و اضطراب ورزشکاران درك مشخصی از تفـاوت   يها یژگیودیگر، مطالعات صورت گرفته درزمینۀ 

؛ 1391؛ شریفی فر و واعـظ موسـوي،   2010الت، ( دهند ینمهاي تیمی و انفرادي نشان  روانی ورزش يرهایمتغ

لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگـی شخصـیتی،    .)2003؛ ویلی و همکاران، 2011دوبرسک و همکاران، 

 .هاي تیمی و انفرادي بود در ورزشکاران ورزشاضطراب میزان تصویر بدنی و 

  پژوهش شناسی روش

 رویـدادي،  پس هاي روش یا اي مقایسه -علی هاي روش. بود اي یسهمقا -علی نوع از و توصیفی حاضر پژوهش

 آن وقـوع  احتمـالی  علـل  بررسـی  به ،وابسته متغیر به توجه با پژوهشگر ها آن در که شود می اطالق تحقیقاتی به

 علـت  بـه  معلـول  از کـه  دارد آن بر سعی و است نگر گذشته اي، مقایسه -علی تحقیق ،دیگر عبارت به. پردازد می

  .)158: 1394 دالور،( برد پی احتمالی
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ورزشـی غـرب تهـران در     يها مجموعهپژوهش شامل تمامی ورزشکاران تیمی و انفرادي در این جامعه آماري 

گـزاف دسترسـی بـه     هـاي  ینـه هزبه علت محدودیت دسترسی به آمار دقیق ورزشکاران،  -بود، اما  1393سال 

بـا احتسـاب ایـن    . تعداد دقیق جامعه آماري در دسـترس نیسـت   -بودن این فرایند بر زمانتمامی ورزشکاران و 

ورزشـکار   70،ورزشـکار  140مجموعـه ورزشـی و تعـداد     4بندي مناطق غرب تهـران،   پس از تقسیمو ویژگی 

بـا معیـار   ) شوووشنا، کشتی، ( يانفرادي ها ورزشورزشکار  70و ) فوتبال، والیبال، بسکتبال( ي تیمیها زشور

به منظور توانـایی تکمیـل    و باالتر سیکلتحصیالت سال و  20سنین باالي ماه سابقه ورزشی،  6حداقل (ورود 

گیـري   صورت بود که برحسب نمونه گیري پژوهش بدین شیوه نمونه. در پژوهش مشارکت نمودند )ها پرسشنامه

مجموعه ورزشی معتبر آن، از هر منطقه یک مجموعه ورزشـی   25منطقه غرب تهران و  4اي تصادفی، از  خوشه

تمـامی  الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . برگزیـده شـد  ) هاي ورزشی بدر، یـاس، خوراکیـان و تختـی    مجموعه( معتبر

. هاي ورزشی تیمی و انفـرادي مـوردنظر پـژوهش حاضـر بودنـد      هاي ورزشی نامبرده شده داراي رشته مجموعه

  .تکمیل نمودند ها را ورزشکار واجد معیارهاي ورود پژوهش، پرسشنامه 35سپس از هر مجموعه تعداد 

، فرم 1پنج عامل بزرگ شخصیت نئو ۀپرسشنامشامل  پژوهشسنجش متغیرهاي  به منظورابزارهاي مورد استفاده 

  .به همراه ضمیمه سؤاالت دموگرافیک بود 3و اضطراب بک 2کوتاه خود تصویرگري بدنی مارش

  پژوهشابزارهاي 

ایجاد شد کـه   )1992( ٤این پرسشنامه توسط کاستا و مک کري :پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت .1

، خـویی  رنجـور روان  یتیشـامل پـنج عامـل شخصـ     موردبررسـی  هـاي  شاخص. است سؤال  6 داراي

 گیري اندازهه، یگو 12ق یاز طر هرکدامه ک باشد می شناسی وظیفهو  ي، سازگارپذیري انعطاف، ییبرونگرا

و  شوند میپاسخ داده ) رتیکف لیط( اي گزینهپنج  صورت بهن پرسشنامه، یا يها هیگو یتمام. شوند می

 کـري  کاسـتا و مـ  کق یج تحقینتا اساس بر. دهد میرا به خود اختصاص  5تا  1ن یب يازیه، امتیهر گو

شـتر باشـد، شـدت    یپاسـخگو ب  نمـره ، هرچه موردبررسی گانه پنج هاي شاخصاز  هرکدام، در )1992(

به فارسی ترجمه کرده  )1388( فرشیاین پرسشنامه را گروسی . بودشتر خواهد یز بین موردنظرشاخص 

                                                           
1. Neo Five Factor Personality Inventory 
2. Physical Self Description inventory_Short Form 
3. Beck Anxiety Inventory 
4.Costa & Mccrea 
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-Cبراي عوامل  آمده دست در ایران نیز ضریب پایایی به. استو روي دانشجویان ایران هنجاریابی شده 

A-O-E-N  71: 1388گروسی فرشی، ( استبوده  79/0،  79/0، 80/0، 75/0، 83/0به ترتیب.(  

 یـري گ انـدازه بـراي  ) 1996( 1مـارش توسط  هپرسشنام این :فرم کوتاه خود توصیف گري بدنی ۀپرسشنام. 2 

بـدن،   یت، ظاهر، چربیفعال(زیر مقیاس اختصاصی  9 یلهوس بهاست که  شده یجادا ورزشکاران خودپنداره بدنی

و خـود   یلـ ک یزیر مقیاس کلی خودپنداره بـدن  2و ) ، ورزش، قدرتی، سالمتيریپذ تناسب، مقاومت، انعطاف

 یـري گ اندازهخودپنداره بدنی را  ،خود است، حرمت ی، ظاهر بدنیبدن ییه شامل تواناکنفس  عزت يگر فیتوص

سـال  عبارت است که توسط مـارش در   70فرم اصلی آن شامل . قوي است یسنج روان نظر ازاین ابزار . کند یم

عبارت بوده و داراي پایایی خوب و قابلیت  47فرم جدید و کوتاه این پرسشنامه شامل . است شده  یهته) 1996(

ه کـ شـود   یارائـه مـ   صورتی بهنه است و هر عبارت یگز 8ا ی 6اس شامل یرمقیر زه. تکرارپذیري مطلوبی است

اعتبار و پایـایی آن   و )2005تیلور، فوکس، ( دهد یدرست ـ غلط پاسخ م  يا درجه 6اس یمق صورت به یآزمودن

  .)46: 1383شفیع،  و بهرام( آمد دست به درصد 88در حدود  زاده شفیعتوسط بهرام و 

 يبـرا  الیؤسـ  21اس یـ ک مقیـ سـاخته شـد   ) 1988(که توسط بک  این پرسشنامه :کاضطراب ب ۀپرسشنام. 3

نمـره   .استر یمتغ 0-63ن یب ها یآزمودن نمره، درمجموع. و اضطراب در افراد است يقرار یبشدت  يریگ اندازه

بـه   31و  نشانه اضطراب متوسـط  21-30ف، نمره ینشانگر اضطراب خف 10-20نشانه عدم اضطراب،  9متر از ک

شـده   یابیـ ران هنجاریدر ا) 1387( يموسوو  یانیاوکاین پرسشنامه توسط . باشد یمد یانگر اضطراب شدیباال ب

و ) P < ،83 /0 =r 001/0( ییای، پا)001/0P < ،72 /0=r( ییروا يدارا نظر موردج نشان داد، آزمون ینتا. است

  ).139: 1387موسوي، کاویانی، (است  یمناسب) 92/0= آلفا( یثبات درون

هاي ورزشـی   مناطق غرب تهران محقق با حضور در مجموعه بندي یمتقسصورت بود که پس از  شیوه اجرا بدین

در میـان   هـا را  پرسشـنامه  ،پس از تکمیل فرم رضایت شـرکت در آزمـون   ها و ن مجموعهو هماهنگی با مسئوال

 در پسـندي  جامعـه  یا اجتماعی مطلوبیت سوگیري از جلوگیري ورزشکاران تیمی و انفرادي توزیع کرد و براي

 پاسـخ  پژوهشی نداشـته و  ینۀدرزمجز  هیچ تأثیري پژوهش نتایج که شد داده اطالع ها آن به دهندگان، پاسخ بین

الزم به ذکر ). 185: 2010، 2هاشیم زولکیفلی و یوسف( ندارد وجود ها پرسشنامه سؤاالت براي غلطی یا درست

                                                           
1. Marsh 
36. Hashim, Zulkifli & Yousof 
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ها سعی در ایجاد محیطی آرام بـراي   ها توسط ورزشکاران، مسئوالن مجموعه تکمیل پرسشنامهاست که در زمان 

ها به مدت سه هفته به  آوري پرسشنامه فرایند پخش و جمع. ها نمودند فرایند تکمیل پرسشنامه انجام هرچه بهتر

  .گرفت قرار وتحلیل یهتجز مورد SPSS 19افزار  نرم از استفاده با ها داده تینها در. طول انجامید

  ي پژوهشها افتهی

 ± 1/7 سـنی (میـانگین  کننـده در ایـن پـژوهش داراي     ورزشکاران شرکت جمعیت شناختی هاي یافته اساس بر

  .بودند) 7 ± 5/6(و سابقه ورزشی  ) 4/27

تفـاوت   یتیو تیمـی در عوامـل شخصـ    ين دو گروه ورزشکاران انفـراد یا بین موضوع که آیبردن به ا یجهت پ

انس یـ وار یه همگنـ کـ نیبا توجه به ا .استفاده شد 1متغیريانس چند یل واریر، از تحلیا خیوجود دارند  يمعنادار

 یبررسـ  يبـرا  2ل از آزمـون لـون  یج تحلینتا ارائهانس است، قبل از یل واریتحل یاصل يها فرض شیها از پ گروه

  .ر وابسته استفاده شدیمتغ يانس خطایوار يفرض برابر

  یتیعوامل شخصدر  ها گروه یانسوار يبرابر یبررس يج آزمون لون براینتا: 1جدول 

  يمعنادار  مخرج يدرجۀ آزاد  صورت يآزاد درجۀ Fنسبت   ریمتغ

  129/0  136  1  34/2  يرنجور روان

  698/0 136  1  151/0  ییگرا برون

  387/0 136  1  752/0  یگشودگ

  055/0 136  1  83/3  توافق

  007/0 136  1  58/7  یشناس فهیوظ

  

 یشناسـ  فهیوظ استثناي بهها را در تمام عوامل  گروه واریانس يآزمون لون فرض برابر ،1مطابق اطالعات جدول 

 ین فـرض همسـان  یبنـابرا  .دار نشـده اسـت   یمعنـ  شـده  مشـاهده  F يها ن موارد نسبتیرا در ایدهد، ز ینشان م

بـا  . ها بالمـانع اسـت   ن دادهیا يریانس چندمتغیل واریتحل ها برقرار بود و استفاده از مدل ن نمرهیا يها انسیوار

  .ده گرفتیرا ناد یشناس فهیانس دو گروه در وظیوار یتوان ناهمگن یحجم دو گروه م يتوجه به برابر

                                                           
1. Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) 
2. Leven's Test of Equality of Error Variance 
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  یتیتفاوت دو گروه در عوامل شخص يریانس چند متغیل واریج تحلینتا: 2جدول 

  يدار یمعن F  ن مجذوراتیانگیم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  ر وابستهیمتغ

  487/0  49/0  20/23  1  20/23  يرنجور روان

  239/0  40/1  54/43  1  54/43  ییگرا برون

  867/0  028/0  65/0  1  65/0  یگشودگ

  012/0  44/6  96/177  1  96/177  توافق

  410/0  68/0  72/35  1  72/35  یشناس فهیوظ

  

ـ از آن است که دو گـروه تنهـا در م   یحاک، 2اطالعات جدول  ؛ دارنـد  ين عامـل توافـق، تفـاوت معنـادار    یانگی

  .است ين گروه ورزشکاران تیمی باالتر از گروه ورزشکاران انفرادیانگیکه م ترتیب این به

در  یو گروه ين دو گروه ورزشکاران انفرادیا بین موضوع که آیبردن به ا یپ براي متغیر تصویر بدنی نیز جهت

قبـل از   ابتـدا  و ر، از تحلیل واریانس چند متغیري استفاده شـد یا خیوجود دارند  يتفاوت معنادار یر بدنیتصو

  .ر وابسته استفاده شدیمتغ يانس خطایوار يفرض برابر یبررس يل از آزمون لون برایج تحلینتا ارائه

  یر بدنیتصودر  ها گروه یانسوار يبرابر یبررس يج آزمون لون براینتا: 3جدول 

  يمعنادار  مخرج يدرجۀ آزاد  صورت يآزاددرجۀ  Fنسبت   ریمتغ

  953/0  138  1  004/0  فعالیت بدنی

  704/0 138  1  145/0  ظاهر بدن

  242/0 138  1  380/1  چربی بدن

  271/0 138  1  219/1  هماهنگی

  158/0 138  1  014/2  استقامت

  176/0 138  1  846/1  يریپذ انعطاف

  929/0 138  1  008/0  یسالمت

  068/0 138  1  392/3  یت ورزشیصالح

  894/0 138  1  018/0  قدرت

  028/0 138  1  932/4  یکل یخودپنداره بدن

  056/0 138  1  070/4  یعزت نفس کل
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خودپنـداره   اسـتثناي  به ها مؤلفهها را در تمام  گروه واریانس يآزمون لون فرض برابر ،3مطابق اطالعات جدول 

ن فـرض  یبنـابرا  .دار نشـده اسـت   یمعنـ  شـده  مشـاهده  F يها ن موارد نسبتیرا در ایدهد، ز ینشان م یکل یبدن

ـ ا يریانس چندمتغیل واریها برقرار بود و استفاده از مدل تحل ن نمرهیا يها انسیوار یهمسان هـا بالمـانع    ن دادهی

ـ را ناد یکلـ  یانس دو گروه در خودپنداره بدنیوار یتوان ناهمگن یحجم دو گروه م يبا توجه به برابر. است ده ی

  .گرفت

  یر بدنیتفاوت دو گروه در تصو يریانس چند متغیل واریج تحلینتا: 4جدول 

  يدار یمعن F  ن مجذوراتیانگیم  يدرجه آزاد  مجموع مجذورات  ر وابستهیمتغ

  015/0  02/6  43/71  1  43/71  فعالیت بدنی

  135/0  26/2  03/33  1  03/33  ظاهر بدن

  125/0  38/2  03/37  1  03/37  چربی بدن

  080/0  10/3  03/48  1  03/48  هماهنگی

  824/0  05/0  714/0  1  714/0  استقامت

  857/0  05/0  714/0  1  714/0  يریپذ انعطاف

  327/0  97/0  46/16  1  46/16  یسالمت

  659/0  20/0  83/1  1  83/1  یت ورزشیصالح

  066/0  42/3  46/43  1  46/43  قدرت

  203/0  64/1  31/19  1  31/19  یکل یخودپنداره بدن

  141/0  19/2  03/33  1  03/33  یعزت نفس کل

  

 یت بـدن یعالف مؤلفهدر زیر  چنین همدر متغیر تصویر بدنی و از آن است که دو گروه  یحاک ،4اطالعات جدول 

  .است يباالتر از گروه ورزشکاران انفراد ین گروه ورزشکاران تیمیانگیکه م ترتیب این بهدارند،  يتفاوت معنادار

 و اسـتفاده شـد   1راهه کیانس یل واریاز آزمون تحل تیمیو  يورزشکاران انفرادسه اضطراب دو گروه یمقا يبرا

  .از آزمون لون استفاده شد ها واریانسابتدا براي فرض برابري 

  

  

                                                           
1. One-way Analysis of Variance (ANOVA) 
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  اضطرابدر  ها گروه یانسوار يبرابر یبررس يج آزمون لون براینتا: 8جدول 

  يمعنادار  مخرج يدرجۀ آزاد  صورت يدرجۀ آزاد Fنسبت   ریمتغ

  819/0 138  1  05/0  اضطراب

  

ده از دهد و اسـتفا  یها را در اضطراب نشان م روهگ واریانس يآزمون لون فرض برابر ،5 جدولمطابق اطالعات 

  .تحلیل واریانس بالمانع است

  ن دو گروهیراهه براي مقایسه اضطراب در ب کیانس یل واریج آزمون تحلینتا: 9جدول 

 ریمتغ انسیمنبع وار مجذوراتمجموع  F dfنسبت  يدار یمعن

233/0 435/1 

 ین گروهیب 60/89 1

 یگروه درون 97/8614 138 اضطراب

 لک 57/8704 139

اضطراب دو گروه ورزشـکاران تیمـی و    راهه یکتحلیل واریانس  اساس برکه  دهد مینشان  ،6اطالعات جدول 

  .هم ندارند با، تفاوت معناداري يانفراد

  گیري نتیجهبحث و 

. بود يانفراد و تیمی ورزشکاران ویژگی شخصیتی، تصویر بدنی و اضطراب در مقایسه ،پژوهش حاضر از هدف

ن عامل توافـق،  یانگیتنها در مشخصیتی دو گروه  هاي ویژگیدر  داد کهنتایج تحلیل واریانس چند متغیري نشان 

ایـن  . است يتیمی باالتر از گروه ورزشکاران انفرادن گروه ورزشکاران یانگیمو وجود داردد  داري معنیتفاوت 

 )1388( بشارت، اعتماد نیا و )2011( همکارانو  سپژوهش مارک ،)2011( همکارانرسک و دوب با نتایج ها یافته

 اسـاس  بـر . همخـوانی نـدارد  ) 2003( همکـاران اما با نتایج پژوهش ویلی و  ؛همخوانی دارد )1386(و بشارت 

انفرادي به دلیـل حضـور    هاي ورزشتیمی برخالف  هاي ورزشدر تبیین کرد که  توان می آمده دست به هاي یافته

در جهت رسیدن به اهـداف مشـترك    یکدیگربا  همسازي و اتفاق نظرو لزوم  تیمی هم عنوان به در کنار همافراد 

 ،دهنـد  مـی نشـان  بیشـتري  و میل مساعدت و توافق  رنددا خود هاي تیمیتیم، ورزشکاران توجه بیشتري به هم 

 هـا  آنبـین  مشـترك   بینـی  جهانمیل به همکاري و  ،مهم در تحقق اهداف مورد نظر تیم هاي مؤلفهیک از  چراکه

در تعـداد و نـوع    تـوان  مـی  )2003( همکـاران ویلـی و   پـژوهش از دالیل احتمالی عدم همسـویی بـا    .باشد می
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جـودو،  ( انفـرادي  هـاي  ورزش از ذکرشـده پـژوهش  اشاره کرد که  گیري نمونهشده براي  کاربرده به هاي ورزش

 انفرادي حاضر از ورزش پژوهشولی  ،استفاده نمودند )راگبی، ساکر و بسکتبال( تیمی هاي ورزشو ) دومیدانی

نمـوده  اسـتفاده   هـا  داده آوري جمـع بـراي   )فوتبال، والیبال و بسکتبال( تیمی هاي ورزشو ) کشتیشنا، ووشو، (

ویلی  پژوهشبه این موضوع اشاره کرد که در  توان میاز دیگر دالیل احتمالی عدم همسویی نیز  چنین هم .است

حاضر  پژوهش که درحالی ،است شده  استفادهاطالعات  آوري جمعاز ورزشکاران نخبه براي ) 2003( همکارانو 

  .کرده استاز ورزشکاران عادي استفاده 

زیـر   در متغیر تصـویر بـدنی و   دو گروه که نتایج تحلیل واریانس چند متغیري نشان داد ،تصویر بدنیدر متغیر 

ن گـروه ورزشـکاران تیمـی بـاالتر از گـروه      یانگیکه م ترتیب این به ؛دارند داري معنیتفاوت  یت بدنیفعال مؤلفه

 همکـاران ، مورانـوب و  )1997( همکـاران و  پـاوال  هاي پژوهشبا  آمده دست بهنتایج  .است يورزشکاران انفراد

 تامسـون و بـا پـژوهش فیشـر و     ستهمسو) 2010( تکینو آکاندر و ) 1993( همکارانو  همایون نیا، )2011(

تیمـی بـه دلیـل محـدودیت افـراد       هـاي  ورزشبیان کـرد کـه در    گونه اینشاید بتوان  .ندارد خوانیهم) 1994(

اعضاي تیم در جهت اثبات توانایی خود و حضور مستمر در تـیم تـالش مضـاعف از     همهدر تیم،  کننده شرکت

و به همین دلیل میزان فعالیت بدنی و تمرین در جهت رسیدن به این هدف در آنـان بیشـتر    دهند میخود نشان 

ایـن  در اشـاره کـرد کـه     به این نکتـه  توان می) 1994( فیشر و تامسون با پژوهش از دالیل عدم همسویی .است

حاضـر بـه    پـژوهش  کـه  درحالی پرداخته شده است،انفرادي  هاي رشتهبررسی تصویر بدنی تنها در  پژوهش به

  .مبادرت کرده استانفرادي و گروهی  هاي رشتهمقایسه تصویر بدنی در 

ورزشکاران تیمی و انفرادي در متغیر اضطراب  بیننشان دادند که  ها داده وتحلیل تجزیهنتایج  ،در متغیر اضطراب

 همکـاران و هـانتون و  ) 2010(الت  هـاي  پژوهشبا نتایج  آمده دست به هاي یافته. تفاوت معناداري وجود ندارد

 مـرادي ، زمـانی و  )1391( موسـوي شریفی فـر و واعـظ    هاي پژوهشبا نتایج  چنین هم .همخوانی دارد )2004(

ه همدر  که گفت توان می آمده دست بهدر تبیین نتایج . همخوانی ندارد) 1385(و ابوالقاسمی و همکاران ) 1388(

اعـم از   هـا  موقعیـت ایـن  در همـه   چراکـه بروز کنـد   تواند میاضطراب به انواع گوناگون  ،ورزشی هاي موقعیت

تماشـاگران در ورزشـکاران   تیمی و انفرادي ترس از شکست و همچنین ارزیـابی توسـط مربیـان و     هاي ورزش

م همسویی با پژوهش شریفی فـر و  از دالیل عد. باشد مؤثر ها آنبر عملکرد ورزشی آتی  تواند میوجود دارد و 

 بـا ورزشـکاران نخبـه ملـی     روي بـر تفاوت در نمونه و بررسی این پژوهش  به توان می) 1391( موسويواعظ 
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و ) 1388( مـرادي زمانی و  پژوهشعدم همسویی با احتمالی از دالیل  چنین هم. اشاره کرد المللی بین هاي تجربه

زیـرا کـه ایـن دو     ،قـرارداد  نظـر  موردشده را  کاربرده بهزار تفاوت در اب توان می) 1385( همکارانابوالقاسمی و 

حاضر از مقیـاس اضـطراب جسـمانی     پژوهشولی  ،استفاده نمودند) SAT1( ورزشیاز ابزار اضطراب  پژوهش

  .بک استفاده نموده است

بـه قلمـرو    تـوان  مـی حاضـر   پـژوهش  هاي محدودیتاز یست، ننظر به اینکه هیچ پژوهشی خالی از محدودیت 

تهران و با نمونـه   جامعه ورزشکاران تیمی و انفرادي غرب بر مطالعه اینزیرا  ،مکانی و زمانی مطالعه اشاره کرد

داد و در صـورت   تعمـیم  هـا  شهرها و بخش سایر به را آن هاي یافته توان نمی لذا و محدود صورت گرفته است

  . دهی باید جوانب احتیاط رعایت شود تعمیم

هـاي   در سایر جوامـع و بـا نمونـه    يشود مطالعات دیگر هاي پژوهش حاضر پیشنهاد می مطابق با یافته چنین هم

بر راهکارهاي مقابله با اضـطراب و بهبـود تصـویر بـدنی ورزشـکاران       يتمرکز بیشتر ،ي صورت گیردتر وسیع

در طـی  ورزشـکاران،  هاي شخصیتی و تأثیر آن بر عملکـرد ورزشـی    شناخت ویژگی مسیرو در  گرددمعطوف 

روانی بر موفقیـت  با عنایت بر نقش بسزاي متغیرهاي  نیز در سطح کالن و. یده شودتمرین و مسابقه اهتمام ورز

هـاي آموزشـی و    هـا، دوره  ن ورزشی کشور با برگـزاري کارگـاه  شود متصدیان و مسئوال ورزشکاران پیشنهاد می

بهتـر ابعـاد روانـی در حـوزه ورزش      افزایی براي مربیان و ورزشکاران گام مهمی درجهت تلفیـق هـر چـه    دانش

  .بردارند

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
. Sport Anxiety tool 
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The study is to compare the personality feature, physical image and amount of 
anxiety among team and individual athletes. Statistical Society was the present 
athletes in western of Tehran in 1393 - because of limitation in exact number of 
them, it is unknown. According to accidental cluster sampling, 140 athletes (70 
individual athletes and 70 team athletes) were assessed through the questionnaire. 
Two groups completed short form of neo personality questionnaire, short form of 
marsh physical self-description questionnaire and anxiety inventory. In order to 
analysis data multivariate Analysis of Variance (MANOVA) and one way Analysis 
of Variance (ANOVA) were used. The results indicated that just in the mean of 
agreement factor and in the mean of physical activity factor, there is significant 
difference between two groups of team and individual athletes, in a way that the 
mean of score of group athletes are higher than individual athletes. In addition, the 
result indicated that anxiety has no significant difference between two groups. It 
can be concluded that in against to individual athletes, there are more amount of 
confidence, cooperation and sympathy in team athletes, and all of the team 
members try more to be prepared for proving their ability and being fixed member 
of the team. Also it can be concluded that the anxiety in a sport context is 
inseparable element of all kind of sports. Accordingly, the more necessity for 
athletes and coaches familiarity on psychological aspects, and awareness about 
how these aspects impact, positively will effect on athletes' operation. 
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